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j^Dr. Sziráczky János"™|

Intézetünk elmúlt tanéve nagy szomorúsággal kezdődött. 
Tanítónőképzőnk Felügyelőbizottságának érdemes világi elnöke, 
dr. Sziráczky János ügyvéd, 1929, szeptember 14-én hosszas 
szenvedés után jobblétre szenderült. 1920. október 7-én válasz
totta meg az egyházkerületi közgyűlés bizottsági elnökké az ön
ként leköszönt dr. Gerhauser József helyére. Majdnem 10 éven át 
viselte ezt a tisztet, s ennek az időnek első fele a tanítónőképző 
legszomorúbb, legreménytelenebb korszaka volt, rajta kívül eső 
okokból.

Az intézet tanári testületének és Felügyelőbizottságának rend
kívüli nehézségekkel kellett megküzdeni a fönnmaradásért folytatott 
harcban. A háborús és forradalmi nyomorúságok között lerongyo
lódott tisztvíselőtársadalom egyre kisebb számban küldhette leányait 
vidékre tanulmányokat végezni. Evről-évre ijesztően csappant a 
növendékek létszáma, s azzal együtt hanyatlott az intézet anyagi 
helyzete, minthogy a fenntartó egyházkerület maga is a legnagyobb 
nehézségekkel kiizködvén, úgyszólván semmiben sem segíthetett. 
Az általános gazdasági leromlással párhuzamosan, legalább is az
zal egyenlő mértékben csökkentette intézetünk létszámát más, 
újonnan alapított leánynevelőintézeteknek saját érdekükben ki
fejtett jóhiszemű propagandája. A helybeli evangélikus gimnázium 
már a háború alatt megnyitotta kapuit a bejáró leánymagántanulók 
számára. 1924-ben a helybeli társadalom megszervezte a kétéves 
kereskedelmi leánytanfolyamot, a tanítóképzés intézménye ellen 
egyidejűleg kifejtett buzgó agitáció mellett. Az intézet felettes ha
tóságának hathatós támogatásával és széleskörű pártfogásával a 
budapesti evangélikus egyházközség 1920-ban megszervezte a
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Veres Pálné-utcai leánynevelőintézetet. Három versenyző intéz
mény létesült azokban az években, amikor a tanítónőképző nö
vendékeinek létszáma gazdasági okokból is egyre jobban apadt. 
1920-tól kezdve a létszám fokozatosan hanyatlik 92-ről 59-re, 
majd 44-re, végül 30-ra. Ez az összlétszám mind a négy évfolya
mon együttesen 1923-ban. Az egyházkerület közgyűlésein évről- 
évre tárgyalnak a tanítónőképzőnek, mint felesleges intézménynek 
a megszüntetéséről.

Ezekben a szomorú években rendületlenül áll az intézet 
kormánya mellett dr. Sziráczky János, nem hederítve a divatos 
és a tanítónőképzőnek ártalmas ellenáramlatokra. Higgadt, férfias 
bölcsességgel és imponáló nyugalommal terelgeti az intézet hajóját 
a riasztó idők veszedelmei között. Nagy és sokoldalú elfoglaltsága 
megakadályozta abban, hogy időben és fáradságban sokat áldoz
hasson intézetünknek. De az a felelősségtudattól áthatott tárgyi
lagos higgadtság, komoly céltudatosság és kötelességérzet, amellyel 
kímélte, ápolgatta a reábízott egyházi értéket, többet jelentett az 
intézet számára minden tetterőnél. Bölcs megfontoltsága a helyzet 
és a problémák megítélésében, hideg nyugalma az elhatározásban, 
elfogulatlan igazságszeretete személyes ügyekben együttvéve egy 
nemes, férfias karaktert alkottak. És ez a karakter kőszikla volt, 
amely megnyugvást tudott gerjeszteni a mindenkor való jelenben 
és bizodalmát a jövendőben. Valóban az ő nemes, puritán meg
bízhatósága nagy vigasztalás és megnyugtatás volt az aggódók 
számára. És íme, megengedte neki a Gondviselés, hogy a szomorú 
idők elmúltával tanúja és részese lehetett az intézet meglepő gyors 
fellendülésének. A jószándékú, de akaratlanul ártó intézmények 
versenyét kihevertük. Az általános gazdasági helyzet lassan, de 
fokozatosan javulni kezdett: az intézet növendékeinek létszáma, 
s ezzel együtt az intézet gazdasági helyzete és erkölcsi tekintélye 
gyorsan kezdett emelkedni. Ránk nézve Sziráczky János elnökünk 
halálának talán az a legfájdalmasabb mozzanata, hogy akkor kel
lett őt elveszítenünk, midőn az intézet a teljes virágzás lendüle
tében a legjogosultabb bizalommal tekinthet a jövő felé.

Szeptember 15-én, szép derűs őszi délután, az egész tanári
kar és 178 növendék gyászoló menete követte a kedves emléke
zetű felügyelő koporsóját örök nyugvóhelyére. Nemes emlékét 
el nem múló hálával zártuk szívünkbe.
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Az intézet állapota a tanév folyamán.
1. Az intézet egyházi hatóságai.

A tanítónőképző fenntartó hatósága a bányai ág. h. ev. 
egyházkerület, közvetlen felettes hatósága az egyházkerület elnök
sége ; dr. Raffay Sándor püspök és dr. Pesthv Pál egyházker. 
felügyelő. A tanítónőképző kormányzótestülete az egyházkerületi 
közgyűlés által választott Felügyelőbizottság. A Felügyelőbizottság 
elnöksége: dr. Haviár Gyula kir. közjegyző (Szarvas) és Bartos 
Pál ev. lelkész (Szarvas). Tagjai: a) helybeliek: Kiss Sándor igaz
gató, Levius Ernő és v. Szomjas Frigyes tanárkari kiküldöttek, 
Remenyik László pénztáros, Tömörkényi Dezső ellenőr, Kellő 
Gusztáv, Szelényi János, Píliszky János, v. Tepliczky János, dr. 
Tóth Pál országgyűlési képviselő; b) vidékiek: Kovács Andor 
esperes (Orosháza), Saguly János esperes (Pitvaros), dr. Szeberényi 
Lajos Zs. esperes (Békéscsaba), dr. Hittrich Ödön (Budapest), 
Kovácsik István (Kondoros), dr. Mágócsy-Dietz Sándor (Budapest, 
I., Márvány-u. 33.), Mikolik Kálmán (Budapest, I., Zenta-u. 5. II. 4.), 
dr. Pesthv Pál egyházközségi felügyelő (Budapest, Széchenyi-út 2.), 
dr. Scholtz Oszkár (Budapest, Szentkirályi-u. 51., Luther-otthon), 
dr. Szigethy Lajos (Budapest, L, Zsámbéki-u. 15. II. 6.)

2. Az intézet tanári testületé.

1. Kiss Sándor igazgató. Szolgálati ideje 21 év. Tanította a 
lélektant a III. osztályban, a neveléstant a IV. osztályban, mennyi
ségtant és közgazdaságtant az V. osztályban, résztvett a gyak. 
kiképzésben. Heti óráinak száma 12. Internátusi felügyelő, köz- 
tartásvezető, gazdaságvezető és gondnok.

2. Levius Ernő r. tanár. Szolgálati ideje 32 év. A IV. osztály 
főnöke. Tanította a történelmet a III—IV. osztályban, az éneket 
és zenét a III—V. osztályban, résztvett a gyakorlati kiképzésben. 
Heti óráinak száma 20. Zeneszertáros. Tanárkari kiküldött az 
intézet Felügyelőbizottságában.

. 3. Lipter Melánia h. tanár. Szolgálati ideje 2 év, Az I. osz
tály főnöke. Tanította a magyar nyelvet az I—II. osztályban, a 
német nyelvet az I—IV. osztályban, az alkotmánytant az V, ősz-

II.



4

tálvban, a testgyakorlást az I. osztályban. Heti óráinak száma 19. 
Külön németórákat tartott heti 1 órában. Az Ifj. Segélyegylet 
elnöke, tanárkari jegyző, a kisinternátus felügyelőtanárnője.

4. Miklós Ida r. tanár. Szolgálati ideje intézetünknél 6 év, 
másutt 15 év, összesen 21 év. A III. osztály főnöke. Tanította a 
rajzot az I—V. osztályban, a kézimunkát a II—III. osztályban, a 
tornát a II—V. osztályban. Heti óráinak száma 19. Rajz, női 
kézimunka- és kézügyességi szertár őre, az Ifj. Sportkör elnöke.

5. V. Szomjas Frigyes r. tanár. Szolgálati ideje 19 év. A
II. osztály főnöke. Tanította a német nyelvet az V. osztályban, 
a földrajzot a III. osztályban, éneket és zenét az I—II. osztályban, 
a szépírást az I. osztályban, vezette a karéneket az I—V. osztály
ban, a kántorképzést a III—V. osztályban. Heti óráinak száma 23. 
H. igazgató, zenekönyvtáros és tanárkari kiküldött az intézet 
Felügyelőbizottságában.

6. Tömörkényi Dezső r. tanár. Szolgálati ideje nálunk 20 év, 
másutt 3 év, összesen 23 év. Az V. osztály főnöke. Tanította a 
neveléstant az V. osztályban, a magyar nyelvet a III—V. osztály
ban, a történelmet az I—II. osztályban, a gyakorlati kiképzést 
az V. osztályban. Heti óráinak száma 20. Pénztári ellenőr, tanári 
és pedagógiai könyvtáros. Önképzőköri tanárelnök.

7. Dr. Veress Amália r. tanár. Szolgálati ideje 7 év. Taní
totta a neveléstant a II. osztályban, a földrajzot az I—II. és IV. 
osztályban, a természetrajz-vegytant az I—IV. osztályban, az 
egészségtant az V. osztályban, résztvett a gyakorlati kiképzésben. 
Heti óráinak száma 22. A természetrajzi, kémiai és földrajzi 
szertárak őre.

8. Remenyik László gyakorlóiskolai tanító. Szolgálati ideje 
intézetünknél 17 év, másutt 7 év, összesen 24 év. A gyakorló- 
iskolában tanított heti 28 órában, a gyakorlati kiképzést vezette 
a IV. osztályban heti 2, az V. osztályban heti 6 órában. Tanította 
a gazdaságtant a tanítónőképző I—IV. osztályában, összesen heti 
4 órában. A gyakorlóiskolai szertár őre, az intézet pénztárosa.

9. Povázsay Edith nevelőnő. Szolgálati ideje 10 év. Nevelő- 
női elfoglaltságán kívül a második félévben kezelte az intézeti és 
internátusi postát.

10. Sass Mária nevelőnő. Szolgálati ideje 8 év, Nevelőnői 
elfoglaltságán kívül tanította a női kézimunkát az I. osztályban, a 
háztartástant az I—IV. osztályban. A Felügyelőbizottság jegyzője.
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Az intézeti főépületben a takarítás, fűtés, világítás, valamint az 
internátusi mosás felügyelője.

11. Korim Kálmán gimnáziumi vallástanár. Mint óraadó 
tanította a vallástant heti 10 órában mind az 5 osztályban. Az 
Ifj. Luther-szövetség és az Ifj. Gyámegylet tanárelnöke. A téli 
hónapokban vasárnaponként ifj. istentiszteletet tartott.

12. Raskó Kálmán gimnáziumi igazgató. Mint óraadó taní
totta a mennyiségtant az I. és III. osztályban, a fizikát a III. 
osztályban, összesen heti 7 órában.

13. Wagner Géza gimnáziumi r. tanár. Mint óraadó tanította 
a mennyiségtant a II. és IV. osztályban, a fizikát a IV. osztályban, 
összesen heti 8 órában.

14. Halász Szabó Imre ref. lelkész. A ref. növendékek 
hitoktatója.

15. Nemesik Lehel r. kát. segédlelkész. A r. kát. növen
dékek hitoktatója.

16. Hrankay Béla méhészeti szaktanár Gyulán. A téli hóna
pokban tartott egy-egy előadást a méhészet köréből,

3. Az intézet növendékei.

I. osztály. Osztályfő : Lipter Melánia.

1. Adorján Klára ev. 1915. Kispest, Pest vm. (történelem). 
2. Andrási Emília ev. 1915. Szarvas (kimaradt). 3. Bartos Alice 
ev. 1915. Szécsény, Nógrád vm. (elégséges). 4. Beliczky Katalin 
ev. 1914. Szirk-Vashegy, Gömör vm. (jeles). 5. Bokor Melinda 
ev. 1914. Budapest, Pest vm. (kimaradt). 6. Dévánszky Mária ev. 
1914. Békéscsaba (jó). 7. Dús Lenke ev. 1914. Nagyszalonta, Bi
har vm. (elégséges). 8. Edömér Margit ev. 1910. Zólyom, Zólyom 
vm. (jeles) O.^Egyed Eleonóra ev. 1914. Szentes, Csongrád vm. 
(elégséges). 10. Elek Kamilla ev. 1913. Tatabánya, Komárom vm. 
(elégséges). 11. Feyér Gizella ev. 1914. Kötcse, Somogy vm. 
(elégséges). 12. Gazsi Irma ev. 1915. Pelsőc, Gömör vm. (elégséges). 
13. Grosch Katalin ev. 1915. Gyönk, Tolna vm. (elégséges). 14> 
Halmi Valéria ev. 1913. Somorja, Pozsony vm. (elégséges). 15. Je
szenszky Márta ev. 1916. Bát, Hont vm. (jó). 16. Kelló Szilvia 
ev. 1913. Szarvas (jó). 17. Keresztényi Jolán ev. 1914. Szécsényfel- 
falu, Nógrád vm. (jó). 18. Kiss Erzsébet ev. 1914. Szarvas (jó). 
19. Kollárik Anna ev. 1913. Ózd, Borsod vm. (jó). 20. Komjáthy Irma
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ev. 1915. Szekszárd, Tolna vm. (jó). 21. Kozár Erzsébet ev. 1914. 
Tótkomlós (jeles). 22. Krcsmarik Zsuzsánna ev. 1915. Mezőberény 
(jeles). 23. Krón Irma ev. 1915. Lajtaujfalu, Sopron vm, (elégséges). 
24. Luczák Mária ev. 1914. Budapest, Pest vm. (elégséges). 25. 
Molnár Erzsébet ref. 1914. Békés (elégséges). 26. Mód Vilma ev. 
1914. Zalagalsa, Zala vm. (jeles). 27. Palkov Erzsébet ev. 1913. 
Budapest, Pest vm. (jeles). 28. Pataki Éva ev. 1914, Szarvas 
(történelem, földr.). 29. Ponicsán Anna ev. 1914. Felsőaradi, To
rontói vm. (jó). 30. Rakitovszkí Viktória ev. 1914. Szirák, Nógrád 
vm. (jó). 31. Rohoska Margit ev. 1914. Szarvas (jó), 32. Rozlozsny 
Paula ev. 1915. Kukmér, Vas vm. (jeles). 33. Sallay Ilona ev. 
1913. Pestújhely, Pest vm. (kimaradt) 34. Sárkány Jolán ev. 1912. 
(Zólvombrezó Zólyom vm. (elégséges). 35. Sebes Magda ev. 1915. 
Rákosszentmihály Pest. vm. (elégséges). 36. Síkos Anna ev. 1915. 
Rákosszentmihály, Pest vm. (elégséges). 37. Styaszni Terézia ev.
1911. Sámsonháza, Nógrád vm. (jeles). 38. Surák Julianna ev.
1913. Jászberény, Jásznagykunszolnok vm. (jó). 39. Szatmáry Ka
talin ev. 1915. Feketehalom, Brassó vm. (jó). 40. Szlovák Gizella 
ev. 1915. Szarvas (elégséges). 41. Tóth Maconka Anna ev. 1913. 
Szarvas (elégséges). 42. Wílim Klára ev. 1913. Békéscsaba (elég
séges). 43. Wünschendorfer Erika ev. 1914. Szarvas (elégséges). 
44. Zalay Margit ev. 1913. Mezőberény. (jo). 45. Zsedényi Ilona 
ev. 1915. Orosháza (jó). 46. Zsemberovszki Judit ev. 1914. Aszód, 
Pest vm. (elégséges).

II. osztály. Osztályfő : vitéz Szomjas Frigyes.

1. Breuer Anna ev. 1914. Csorvás (jó). 2. Brózík Erzsébet 
ref. 1913. Berettyóújfalu, Bihar vm. (jó). 3. Dorsch Irén ev. 1913. 
Szeged, Csongrád vm. (jó). 4. Fekete Gizella ev. 1914. Miskolc, 
Borsod vm. (jó). 5. Füleky Mártha ev. 1913. Késmárk, Szepes 
vm. (jeles). 6. Galló Mária ev. 1914. Lajtakáta, Moson vm. (jó), 
7. Gurzó Mária ev. 1914. Békéscsaba (jó). 8. Gyurkovics Irén ev.
1914. Szirák, Nógrád vm. (elégséges). 9. Hősz Ilona ev. 1914. 
Dunaegyháza, Pest vm. (jó). 10. Kiss Adél ev. 1913. Budapest, 
Pest vm. (elégséges). 11. Konyecsni Irén ev. 1914. Csanádapáca, 
Csanád vm. (jó). 12. Kovácsik Margit ev. 1914. Tótkomlós (elégséges). 
13. Lévai Magdolna ev. 1913. Monor, Pest vm. (jó). 14. Linder 
Klára ev. 1913. Békéscsaba (jó). 15. Lórencz Erzsébet ev. 1912. 
Dobsina, Gömör vm. (elégséges). 16. Mészáros Etelka ev. 1914. 
Budapest, Pest vm. (jeles). 17. Mold Margit r. kath, 1909. Szarvas
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(jeles). 18. Morgenstern Edit ev. 1913. Budapest, Pest vm. (elég
séges). 19. Nagy Erzsébet ev. 1913. Ujcsanálos, Zemplén vm. (je
les). 20. Nagy Matíld ev. 1912. Tápiószele Pest vm. (jeles). 21. 
Németh Margit ref. 1912. Ujszentes, Temes vm. (jó). 22. Pap Edith 
ev 1913. Budapest, Pest vm. (jó). 23. Petyovan Anna ev. 1914. 
Szarvas (jó). 24. Pécsy Sarolta r. kath. 1913. Budapest, Pest vm. 
(jeles). 25. Podani Anna ev. 1913. Szarvas (elégséges). 26. Pogány 
Klára r. kath. 1914. Budapest, Pest vm. (jó). 27. Recska Gizella 
ev. 1915. Soltvadkert, Pest vm. (jeles). 28. Reismann Róza izr. 
1913. Turzófalva, Trencsén vm. (jó). 29. Sikuta Margit ev. 1914. 
Budapest, Pest vm. (jeles). 30. Suhár Amália ev. 1914. Salgótar
ján, Nógrád vm. (jeles). 31. Szabó Blanka ev. 1912. Marosvásár
hely. Torda vm. (kimaradt). 32. Szántó Anna ref. 1914. Maros
bogát, Torda-Aranyos vm. (elégséges). 33. Szigeti Irén ev. 1914. 
Sátoraljaújhely, Zemplén vm. (jó). 34. Thuri Mária ev. 1913. Szarvas 
(elégséges). 35. Varga Jolán ev. 1913. Budapest, Pest vm. (jeles).

III . osztály. Osztályfő : Miklós Ida.

1. Bartos Valéria ev. 1911. Péteri, Pest vm. (jeles). 2. Básthy 
Ilona r. kath, 1912. Békéssámson (elégségest. 3. Benedek Eszter 
ev. 1913. Ózd, Borsod vm. (jeles). 4. Beusterien Rayda ev. 1911. 
Fiume (jók 5. Biki Nagy Irén ev. 1913. Szarvas (elégséges). 6. 
Cserei Sarolta ref. 1913. Nagybánya, Szatmár vm. (jó). 7. Dévánszky 
Erzsébet ev. 1913. Gyoma (jelesh 8. Dinya Ilona r. kath 
1012. Endrőd (jó). 9. Fülöp Mária r. kath. 1911. Endrőd (elégséges).
10. Hanuszik Dorottya ev. 1912. Budapest, Pest vm. (elégséges).
11. Hellermann Ilona ev. 1913. Déva, Hunyad vm. (elégséges!.
12. Huszágh Erzsébet ev. 1913. Szécsény, Nógrád vm. (jeles). 13. 
Kaján Ilona ev. 1913. Legénd, Nógrád vm. (kimaradt). 14. Kellner 
Sarolta ref. 1912. Kapnikbánya, Szatmár vm. (jó). 15. Kiss Margit 
ev. 1912. Szarvas (jeles!. 16. Komlóvszki Mária ev. 1913. Szarvas 
(kimaradt'. 17. Kovács Ida ref. 1913. Békésszentadrás (jeles'. 
18. Kovács Margit r. kath. *1911. Endrőd (jó). 19. Mold Klára 
r. kath. 1912. Kondoros (elégséges). 20. Neumann Ilona ev.
1912. Szarvas (jó). 21. Petrásovits Irén r. kath. 1913. Bihar- 
nagybajom, Bihar vm. (jó). 22. Piri Katalin ev. 1913. Szend, Ko
márom vm. (jó). 23. Plachy Margit ev. 1912. Poprádremete, Sze- 
pes vm. (jó'. 24. Rendecha Margit ev. 1912. Moson, Moson vm. 
(eléségesh 25. Reichel Ilona ev. 1912. Nagylajosfalva, Torontál 
vm. (jó). 26. Rigó Ilona r. kath. 1911. Budapest, Pest vm. (elégsé
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ges), 27. Rohoska Magdolna ev. 1912. Szarvas (elégséges). 28. 
Schill Gabriella ev. 1912. Opécska, Arad vm. (magyar). 29. Solti 
Lenke ev. 1913. Kiskörös, Pest vm. (jó). 30. Szakács Erzsébet ev.
1913. Sárvár, Vas vm. (jeles). 31. Számple Anna ev. 1910. Kemend- 
ollár, Zala vm. (kimaradt). 32. Szrnka Rózsi ev. 1912. Irsa, Pest 
vm. (elégséges). 33. Sztik Margit ev. 1913. Felsőpetény, Nógrád 
vm. (jó). 34. Szvák Ilona ev. 1913. Szarvas (jó). 35. Them Ma
riska ev. 1913. Rudabánya, Borsod vm. (jeles). 36. Tóth Éva ev.
1911. Fancsal, Abauj-Torna vm. (jó). 37. Venczák Terézia r. kath.
1910. Endrőd, Békés vm. (elégséges). 38. Zlehovszky Irén ev,
1912. Békéscsaba (jó).

IV . osztály. Osztályfő : Levius Ernő.

1. Algőver Sára ev. 1912. Csanádalberti, Csanád vm. (jó). 
2. Balázsovics Gizella ev. 1911. Celldömlk, Vas vm. (jeles). 3. 
Bene Klára r. kath. 1910. Pécs, Baranya vm. (elégséges). 4. Csák 
Éva ev. 1913. Gyalár, Hunyad vm. (jeles). 5. Cservenka Ilona ev.
1911. Tab, Somogy vm. (jeles). 6. Csupor Ilona ev. 1911. Buda
pest, Pest vm. (elégséges). 7. Dobay Dorottya ev. 1912, Eger, 
Heves vm. (jeles). 8. Fidler Gabriella ev. 1911. Fancsal, Abauj- 
Torna vm. (jó). 9. Gegő Margit ref. 1912. Petrozsény, Hunyad 
vm. (jó). 10. Honéczy Márta ev. 1911. Fiume (elégséges), 11, 
Huszágh Ágnes ev. 1911. Nagykürtös, Nógrád vm. (jeles), 12. 
Konyecsní Sára ev. 1912. Csanádapáca, Csanád vm. (elégséges).
13. Kóczy Lívia ev. 1912. Szarvas (jó). 14. Krausz Ibolyka ev. 
1909. Andrievci, Szerém vm. (jó). 15. Kuzsma Katalin ev- 1912. 
Pilis, Pest vm. (jó), 16. Laász Piroska ev. 1912. Mezőberény (jó).
17. Magyar Mária r. kath. 1912. Mezőtúr, Jásznagykunszolnok, vm. 
(elégséges). 18. Makhult Ida r. kath. 1909. Márok, Beregvm. (jó). 
19, Mertz Ida ev. 1909. Apostag, Pest vm. (elégséges). 20, Miha- 
lovics Anna ev. 1909. Diósgyőr, Borsod vm. (elégséges). 21. Nagy 
Ilona ev. 1911. Nagytótlak, Vas vm. (jó). 22. Némethy Katalin 
ref. 1910. Abrudbánya, Alsó-Fehér Vm. (jeles). 23. Osapay Erzsé
bet ref. 1911. Endrőd (elégséges). 24. Paulinyi Edit ev. 1911. Lo
sonc, Nógrád vm. (jeles). 25. Pctricz Ida ev, 1912. Tótkomlós 
(magyar). 26. Plachy Viola ev. 1912. Duránd, Szepes vm. (jeles). 
27. Pucz Aranka ev. 1910. Budapest, Pest vm. (jó). 28. Ravasz 
Mária ev. 1912. Orosháza (jó). 29. Sass Erzsébet ev. 1911. Kőszeg, 
Vas vm. (jeles). 30. Sipiczki Anna ev. 1912. Kerepes, Pest vm. 
(kimaradt). 31. Soltész Magdolna ev. 1911. Turócszentmárton, Tu-
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róc vm. (jó). 32. Supkégel Magdolna ev. 1912. Szentctornya (elég
séges). 33. Teszák Eugénia ev. 1911. Bér, Nógrád vm. (jeles). 
34. Tóth Emma ev. 1912. Temesvár, Temes vm. (jó). 35. Török 
Róza r. kath. 1910. Abony, Pest vm. (elégséges). 36. Travnik Ma- 
tild ev. 1912. Egerszolát, Heves vm. (jó). 37. Túri Jolán ref. 
1911. Gyula (jó1. 38. Vagner Magdolna ev. 1912. Fegyvernek, 
Jásznagykunszolnok vm. (jó).

V. osztály. Osztályfő : Tömörkényi Dezső.

1. Balassa llor_a ev. 1910. Cseterőc, Nyitra vm. (jeles'. 2 Elek 
Teréz ev. 1911. Tatabánya, Komárom vm. (jó). 3. Fucsek Erzsé
bet g. kath. 1909. Szolnok, Jászkunszolnok vm. (elégséges). 4. 
Haiti Ilona ev. 1910. Budapest, Pest vm. (jó). 5. Horsetzky Anna 
ev. 1909. Nagykanizsa, Zala vm. (jó) 6. Jani Anna ref. 1910. 
Vármező, Szilágy vm. (jeles'. 7. Kiss Ilona ev. 1910. Sátoralja
újhely, Zemplén vm. (jeles). 8. Knábel Valéria ev. 1911. Kölesd, 
Tolna vm. (jó). 9. Kohut Erzsébet ref. 1909. Szolnok, Jásznagy
kunszolnok vm. (jeles). 10. Kolozsvári Mária r. kath. 1910. Om
lód, Torontál vm. (jeles). 11. Koren Erzsébet ev. 1911. Kiskörös, 
Pest vm. (jó). 12. Kugler Margit r. kath. 1907. Endrőd (elégséges).
13. Kuzmányi Margit ev. 1911. Rimabánya, Gömör vm. (kimaradt).
14. Laczó Flóra ref. 1905. Hódmezővásárhely, Csongrád vm. (elég
séges). 15. Méder Ida ev. 1910. Kiskőrös, Pest vm. (elégséges). 
16. Mikler Sára ev. 1911. Gyula (jeles). 17. Münstermann Kata
lin ev. 1909. Lapusnyak, Hunyad ,vm. (elégséges). 18. Nagy Ka- 
rolin ev. 1910. Kondoros (elégséges). 19. Piri Rózsa ev. 1910. 
Szend, Komárom vm. (jeles). 20. Raskó Sarolta ev. 1911. Szarvas 
(jó). 21. Sipiczki Gabriella ev. 1910. Kerepes, Pest vm. (jeles). 
22. Sitkey Róza ref. 1910. Mezőtúr, Jásznagykunszolnok vm. (elég
séges). 23. Suba Sári r. kath. 1909. Aszód, Pest vm. (elégséges). 
24. Szever Jolán ev. 1906. Selmecbánya, Hont vm. (jeles). 25. 
Varró Valéria ref. 1911. Diósgyőr, Borsod vm. (jó).

4. Gyakorlóiskola.

Tanítója: Remenyik László.
Beiratkozott az év elején 25 fiú, 25 leány. Évközben 1 leány, 

összesen 51 tanuló. Ev. 20 fiú, 24 leány, összesen 44 tanuló. 
Ref. 1 leány, 3 fiú, összesen 4 tanuló. R. kath. 1 leány, 1 fiú, 
összesen 2 tanuló. G. kath. 1 fiú.
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Ezek osztályonként a következőképpen oszlottak meg: I. 
oszt. 8 fiú, 4 leány; II. oszt. 3 fiú, 5 leány; HL oszt. 6 fiú, 4 
leány; IV. oszt. 6 fiú, 3 leány; V. oszt. 1 fiú, 7 leány; VI. oszt. 
1 fiú, 3 leány.

A tanulók egészségi állapota kielégítő volt, tömeges mulasz
tás nem fordult elő. Az intézet internátusában föllépett vörheny- 
járvány miatt, alispáni rendeletre, a tanítás február 2—23-ig 
szünetelt. Vörhenyes megbetegedés a gyakorlóiskolai tanulók 
között nem fordult elő.

Október 31-én megünnepeltük a reformáció emlékét. Már
cius 1-én a Kormányzó úr Ófőméltósága 10 éves jubileumát. Már
cius 15-én ünnepélyt tartottunk a tanári kar és a tanítónövendékek 
jelenlétében, Az ünnepi beszédet Milder Sári V. éves növendék 
mondotta.

A női kézimunkát két csoportban tanítottuk. Az első cso
portot Balassa Ilona V. éves, a második csoportot Elek Teréz V. 
éves tanítónövendék vezette szép eredménnyel.

Az őszi és tavaszi meleg napokon 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 gyakorlóiskola évzáró vizsgálata június 21-én délelőtt 
volt, az igazgató elnöklete mellett. Ez alkalommal a gyakorló
iskolás tanulók rajzai és kézimunkái is ki voltak állítva a vizsga
teremben. Kiváló előmenetelük és szorgalmuk elismeréséül jutalom
könyvet kaptak: I. osztályban: 'Demeter Emilia, Fábri Pál, De
meter György, Réthy Vilmos, Somogyi Tibor, Szvák Mátyás, 
Medvegy Judit, Lányi Judit, Lapis Juliska, Szarka István; II. 
osztályban : Blaskó Edit, Brózik Gábor, Demeter Mariska, Deme
ter Manci, Vérten Sándor; III. osztályban: Mítlyan Erzsébet, 
Neumann Lajos, Szelényi Aladár, Tóth Judit, Blaskó Béla; IV. 
osztályban: Blaskó Jenő, Krsnyák László, Misik Lajos, Maczik 
Mariska, Neumann Gabriella, Remenyik Mária ; V—VI. osztályban : 
Ruzsicska Mariska, Szvák Mihály, Tomka Júlia, Csernák Etel.

5. Az intézet és az ínternátus elhelyezése.

Intézetünk e tanévben is három telken működött: az ev. 
gimnáziummal közös telken épült Thessedik-épületben, a közeli 
szomszédtelken levő, ú. n. kisinternátusban és a közétkezőt be-



fogadó Haviár-házbart. A Thesscdik-épületet 1929, év nyarán a 
gimnáziummal megfelezett költségen cseréppel újrafedettük, az 
épület falait kívülről újrameszeltettük és szükség szerint vakok 
tattuk is. Ugyanekkor az ablakokat kijavíttattuk és az összes 
ajtók és ablakok külső felszínét újrafestettük. A jobboldali felső 
folyosó új téglázatot kapott. A Thessedik-épíilet parkja a korábbi 
években véghezvitt rendezés és a gondos vírágápolás folytán 
kellemes külsőt nyert és a növendékek kedves tartózkodási 
helye az enyhe őszi és tavaszi hetekben. A park sétaútjait ez 
idén kb. 2 waggon kerti kaviccsal megterítettük. Azóta esős 
napokon is használható. Sajnos, kicsiny terjedelme miatt csak a 
legodaadóbb gondosság mellett óvható meg a sok járókelő dibo- 
lásától. Növendékeink fegyelmét dicséri, hogy nagy számuk elle
nére kevés panasz merült fel a parányi, de szép állapotban tartott 
park rongálása miatt.

A kisinternátus cselédházának padlását ez idén újratapaszt- 
tattuk és mennyezetét bevakoltattuk. Szép, térős udvarát nem 
tudjuk kihasználni amiatt, hogy a növendékek csak hálni járnak 
oda. A Haviár-ház telkén ez idén nem történt lényeges változás.

6. Bentlakás és közétkező. Küntlakás.

A száz internátusi növendék közül hetven a Thessedik-épíilet 
nagyinternátusában, harminc a kisinternátusban lakott. A nappalt 
minden internátusi növendék este 9 óráig a Thessedik-épiiletbcn 
tölti, körülbelül fele a tanulószobában, fele saját osztályaiban, 
mert az osztálytermek nappali tartózkodási helyül is szolgálnak 
az internátusi növendékeknek. A kisinternátus növendékei az esti 
könyörgés után távoznak el a főépületből éjszakára a kisinterná- 
lusba. Azok a panaszok, amelyek külön internátusi termek hiánya 
és az internátus kétlakisága miatt korábban gyakorta elhangzottak, 
most is fennállanak. De az internátus elégtelenségére vissza
vezethető fegyelmi esetek a közszellem jelentős javulásával fel
tűnően megapadtak.

Az internátus növendékei a Haviár-házban lévő közétkezőbe 
járnak étkezni naponta háromszor. Minthogy a közétkező csak 
hatvan növendéket képes egyszerre befogadni, minden étkezés 
két csoportban történik. Mivel mindkét csoport számára külön 
kell asztalt teríteni és az asztalneműeket leszedni, az étkezés 
ideje mind a három étkezésnél jelentősen megnyúlik. A konyhai
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személyzet munkája szintén szaporodik ezáltal. Az asztalterítést 
és eltakarítást maguk a növendékek végzik hetes rendszerben.

Az élelmezésnél arra törekedtünk, hogy az országszerte 
talán legalacsonyabban megállapított köztartási díjaink ellenére, az 
internátusi ételek táplálók, egészségesek és vitamindúsak legye
nek. Az internátusi élelmezés érdeme, hogy nem heti, hanem 
folyton változó étrendhez igazodik : a növendékek sohasem tud
hatják előre, hogy milyen étel várja őket.

A bentlakásról kiszorult növendékek küntlakáson laktak. 
Küntlakásos helyeket az igazgató ajánl a szülőknek megbízható 
családoknál. Az igazgató tudta és beleegyezése nélkül a növen
dékek nem is vállalhatnak küntlakást. Általában nem adunk olyan 
küntlakásra növendékeket, ahol a családnál vagy ugyanazon a telken 
serdült fiúk is vannak. A küntlakó növendékek kettes, vagy ennél 
többtagú csoportokban laknak együtt. Amennyire a viszonyok 
megengedik, a küntlakók is résztvehetnek az intézeti köztartásban 
és akkor egész napjukat bent töltik az intézetben, csak vacsora 
után mennek haza csoportosan. Minthogy a küntlakások mind 
közel vannak az intézethez, a küntlakásos elhelyezést is teljesen 
megbízhatónak lehet tekinteni, csak drágább valamivel, mint az 
internátus. Az elmúlt tanévben 44 vidéki növendékünk volt künt
lakáson és ezek közül 18 küntlakó vett részt a köztartásban.

7. Az intézet gazdasága és személyzete.

Az árvaházzal közösen birtokolt gődénylaposi 52 kát. hold 
terjedelmű szántó ez idén is Szín Jánosnénak volt bérbeadva. Az 
ősz folyamán kijavíttattuk a gődénylaposi tanyának és az istálló
nak cserépfedelét. A Szarvas nagyközség által ingyen használatra 
átengedett községi földet a mangolzugi szőllőkön túl ez idén is 
házikezelésben hasznosítottuk, mint konyhakertet. A hozzá
tartozó körösparton a múlt nyáron ócska padokból nyert faanyag
ból fürdőkalyibát építtettünk, amelyet a nyár folyamán a tanári 
testület tagjai, vagy az intézethez tartozó személyzet használ
hatnak. A Haviár-ház telkén szintén van egy kisebb konyhakert 
mintaszerű kezelésben. A Haviár-háznál az internátusi élelmez S- 
hulladékából állandóan tartunk sertéseket hizlalás végett. A köz
tartás zsirszükségletének túlnyomó részét ez a házi hizlalás fedezi, 
Ugyancsak a Haviár-háznál tartjuk az öszvérfogatú lajtkocsit1 
amely három telek vízszükségletét látja el egész évben. A viz-
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hordás és az állatok gondozása állandó munkát ad egy "férfi
cselédnek, Szklenár Mihálynak. A kisinternátusban egy másik 
állandó mindenest tartunk, aki a tanév folyamán csak a takarítást 
látja el a kisinternátusban és a Thessedik-épületben, de a nyári 
hónapokban a konyhakertben is dolgozik. Május 1-éig Paulik 
János volt a kisinterr.átusi cseléd, május 1 -e óta vitéz Lányi Tamás.

Az intézet gazdaságát, valamint köztartását is az igazgató 
vezeti; felügyelete és irányítása mellett 1928. július 2-a óta 
Osztroluczky Róza házvezetőnő működött a kóztartásban és 
gazdaságban.

Itt van helye megemlíteni, hogy a kir. ítélőtábla P. II. 
1612—1924/83. számú ítélete végleg befejezett egy 21 esztendő 
óta folyamatban volt örökösödési pert. 1908. január 17-én elhalt 
özv. Kvacsala Jánosné vagyonának egy részét a szarvasi tanító
képzőre hagyta, a többi részét pedig más egyházi, vagy jótékony
célú intézményre. Az érdekelt rokonok perrel támadták meg a 
végrendelet érvényességét, s a per befejezése az lett, hogy a 
gyulai kir. törvényszék 1924-ben, a szegedi kir. ítélőtábla pedig 
1929-ben érvénytelenítette a végrendeletet, s ezzel véget vetett 
a két évtizeden át tartó bizonytalanságnak.

8. Berendezés és fölszerelés. Szertárak. Könyvtár.

E cím alatt legjelentősebb változás az V. osztály padjainak 
kicserélése. A régi rendszerű padok helyett a mi viszonyainknak 
megfelelően módosított Zahn-rendszerű padokat vásároltunk: 18 
drb kétüléses középpadot, 3 drb elő- és 3 drb hátsó padot. A 
fölszabadult régi padokkal a többi osztályok hiányos padsorait 
egészítettük ki. Az igazgatói előszobába beszereztünk két ócska, 
de kijavított furniros szekrényt a vendégágyneműek eltartására. 
Az igazgatószoba összes töltött bútorait és a tanárszobai díványt 
újra tömettük és új anyaggal húzattuk be. Az igazgatószoba 
részére vásároltunk 1 közép- és 3 futó-linoleumot. A betegszobába 
egy kétosztatú gyógyszerszekrényt és egy ágy szekrényt készít
tettünk. Ugyancsak új ágyszekrény készült a házvezetőnői lakásba. 
A földrajzi szertárba kis vaskályhát, a konyhába egy második, 
kisebb tűzhelyet vettünk; az éléskamrába 2 új polcállványt 
csináltattunk, részben a régi internátusi tolóágyak anyagából, és 
egy hordozható lépcsőállványt. A közétkezőt fölszereltük új ét
kező- és főzőedényekkel. A mosókonyha részére vásároltunk egy
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3 hl-es áztatódézsát, 4 drb betétes rézvasalót és hozzávaló hevítő
kályhát. Ezek voltak a nagyobb beszerzések. A tanítás célját 
szolgáló szertárak állományát szándékosan nem szaporítottuk. A 
szertárak helyiségei annyira zsúfoltak, hogy azok anyagát szapo
rítani az állomány épségének veszélyeztetése nélkül nem lehet. 
A természetrajzi szertár mégis gyarapodott Némethy Samu polg. 
isk, igazgató úr által juttatott értékes ajándékok útján : 3 madár 
praeparátum ingyen tömése és 8 drb készen adott madárpraepa- 
rátum. (L. az adományok közt.)

A tanári könyvtár állománya volt a múlt tanév végén: 3231 
drb 2616 mű, 25.242'40 P értékben. Gyarapodás a mostani tan
évben vétel útján 69 drb 60 mű 253'09 P értékben, ajándék 
útján 27 drb 20 mű 90’20 P értékben. Összes gyarapodás 96 
drb 80 mű 343’29 P. A könyvtár állománya jelenleg 3327 drb 
2696 mű 25.585'69 P értékben. A VKM úr, ajándék gyanánt 
küldte a következő folyóiratokat: Turistaság és Alpinizmust, Test
nevelést, továbbá 1929. év végéig a Muzsika c. folyóiratot.

III.
Az intézet működése.

1. A tanév lefolyása. A tanévet augusztus 31-én kezdtük 
tanévnyitó értekezlettel. Szeptember 1—-3-án volt a beiratkozás, 
szeptember 3-án zenehallási és általános egészségi vizsgálat. 
Szeptember 4-én délelőtt tanévnyitó istentisztelet az Ötemplomban, 
melynek keretében Korím Kálmán óraadó vallástanár prédikált. 
Délután tanévnyitó ünnepély a tornacsarnokban s a fegyelmi 
szabályok ismertetése. Szeptember 5-én kezdődtek a tanítási órák.

A tanév folyamán a következő rendes szüneteket tartottuk: 
Október 31-én a ref. emlékünnepe. November 1-én deprekációs 
szünet; ezen a napon az intézet egész tanári kara és összes ev. 
növendékei úrvacsorában részesültek. December 5-én igazgatói 
szünet a növendékek Mikulás-esti ünnepélyének előkészítésére. 
December 6-án iskolai szünet a Kormányzó úr Őfőtnéltóságának 
névnapja alkalmából. Deceniber 22-től január 6-ig a Rendtartás 
által meghatározott tartamú karácsonyi szünet. Január 30-tól feb
ruár 1-ig félévi szünet. Február 1—23-ig az intézetben előfordult 
járványos megbetegedések folytán a közigazgatási hatóság által 
elrendelt járványszünet, amelynek tartamára február 10-én az 
internátusi növendékek szüleikhez hazautazhattak. Március 1-én
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iskolai szünet volt Horthy Miklós Kormányzó úr Őfőméltósága 
megválasztásának tízéves évfordulója alkalmából. Április 13—27-ig 
tartottuk a húsvéti szünetet. Május 14-én deprekációs szünet és 
Ürvacsora-vétei, melyben részt vettek az intézet egész tanári 
kara és összes ev. növendékei.

A tanévzáró vizsgálatokat május 30-án kezdtük az V. éves 
növendékek osztályvizsgálatával és június 27-én végeztük a képe
sítő vizsgálatokkal. A tanévet július 2-án zártuk tanévzáró érte
kezlettel.

2. Személyi, fizetési és nyugdíjügyek. Legfontosabb sze
mélyi változás dr. Sziráczky János fübgi elnök úr elhúnyta és 
dr. Haviár Gyula kir. közjegyző úr új fübgi elnök megválasztása. 
Dr. Haviár Gyula kir. közjegyző úr már régtől fogva, mint a 
Felügyelőbizottság alelnöke, intenzív befolyást gyakorolt az intézet 
kormányzatára, különösen megboldogult elnökünk hosszú bete
geskedésének tartama alatt. Intézetünket átszervezése óta minden 
vonatkozásban és alaposan ismerte. Az intézet vagyoni állapotát, 
a tanári kar’személyi és fizetési ügyeit csakúgy, mint az intézet
ben folyó munka minden részletét, már évekkel megválasztatása 
előtt a legbehatóbb figyelemmel és érdeklődéssel tanulmánvozta ; 
úgyhogy fübgi elnökké való megválasztatása, amely az 1929. 
október 4-én tartott egyházkerületi közgyűlésen .történt meg,, az 
előzmények mindenki által várt és remélt logikus következménye 
volt. Személyében nemcsak az intézet nyert csupa érdeklődéssel, 
fáradságot nem ismerő ügybuzgalommal eltöltött felügyelőt, hanem 
a tanári kar és az intézet növendékei is egy derűs, jóakaró sze
retettől áthatott, atyai lelkű feljebbvalót. Adja a jó Isten, hogy 
nemes áldozatkészséggel vállalt szép hivatását még sokáig be
tölthesse, virágzó testi-lelki erővel és egészséggel.

A tanári testület az idén is, mint a háború óta, állandóan 
csökkentett létszámmal dolgozott. Nincs az intézetnek mennyiség
tan-fizika tanára, mert az állás betöltése, megfelelő ev. pályázó 
híján, a múlt nyáron sem sikerült. Szerencsére Raskó Kálmán 
gimnáziumi igazgató és Wagner Géza gimnáziumi r. tanár ez idén 
is szives készséggel vállalkoztak a tanitónoképzői mennyiségtan 
és fizika tárgyak ellátására. A vallási tárgyak tanítását és a 
növendékek hitéletének ápolását ez idén is Korim Kálmán gimn.' 
vallástanár látta el. Sajnos, képesített testnevelő tanára sincs az 
intézetnek, így a testnevelés óráit Miklós Ida és Lipter Melánia
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tanárnők látták el, egyéb órák mellett meglehetős túlterhelést vál
lalván ezzel magukra. Ez idén is, mint már évek óta, hiányzott 
a tantestületből a gazdasági szaktanár. A gazdasági és háztartási 
órákat felerészben Remenyik László gyak. isk. tanító, felerészben 
Sass Mária nevelőnő látták el.

Az 1929. augusztus 27-i fübgi gyűlés kimondotta Lipter 
Melánia h. tanárnő véglegesítését. Ugyanezen fübgi gyűlés egy- 
szersmindenkorra rendezte a nevelőnők illetményügyét is. Ki
mondotta ugyanis, hogy ezentúl az intézet két rendes nevelőnője 
mindenkor olyan fizetést kapjon, mint ami megilleti a velük 
egyenlő szolgálati idővel bíró állami tanítókat, tekintet nélkül 
arra, hogy az állam részéről milyen arányban részesülnek fizetés 
kiég. államsegélyben. Lakáspénz címén pedig szintén a tanítókat 
megillető lakáspénzt kapják, de az intézetben élvezett természet
beni lakásukért az intézet Felügyelőbizottsága által megállapított 
bért fizetik. Erre az illetményrendezésre már régóta szükség volt, 
mert tapasztaltuk, hogy az államtól e tárgyban nem várhatunk 
kezdeményezést. Viszont egy száztagú internátusnak és kétszázat 
megközelítő létszámú intézetnek meg kell tudni hozni azt az 
áldozatot, ami a nevelés legfontosabb munkásainak existentiáját 
biztosítani képes. Az október 4-én tartott egyházkerületi köz
gyűlés mind Lipter Melánia tanárnő véglegesítésében, mint a 
nevelőnők illetményügyének rendezésében jóváhagyta a Felügyelő 
határozatait.

1930. július 1-én az intézet négy tanára volt esedékes 
automatikus előlépésre: Tömörkényi Dezső a VII. fiz. o. 1., v. 
Szomjas Frigyes a VII. fiz. o. 2.. dr. Veress Amália a Vili. fiz. 
o. 3. és Remenyik László a VII, fiz. o. 3. fokozatába. Sajnos, a 
Vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 840—1/199 — 1929. számú 
rendeletében (1431 —1929.) ugyancsak 1930. július 1-étől kezdve 
a fiz. kiég. államsegély leszállítását helyezte kilátásba, a mostani 
83 %-ról 75 °/o-ra. A leszállítás meg is történt a felettes egyházi 
hatóság minden orvoslásra törekvő közbelépése ellenére.

3. Egészségi állapot. A tanári kar tagjai között a tanév 
folyamán nem fordult elő súlyosabb megbetegedés, s így beteg
ség címen csak rövidebb mulasztások történtek. Egy hetet meg
haladó mulasztásai voltak betegség címén Miklós Idának és v. 
Szomjas Frigyesnek szeptemberben.

A növendékek egészségi állapotának jellemzését kedvezőt



17

lenül színezi az a járványos megbetegedés, amely január 20-án 
kezdődött és szórványos megbetegedések formájában, összesen 
15 növendéket érintve, egészen a tanév végéig jelentkezett. A 
betegség minden megbetegedett növendéknél azonos tünetek 
között lépett fel alig kimutatható lázzal, vörhenygvanús kiütések
kel. Sajátságos, hogy a járványtól érintett egyetlen növendék sem 
tanúsította a vörhenyre jellemző súlyos kórtüneteket. Könnyedén 
és a legkisebb következmény nélkül viselték el a községi járvány
kórházban a gyógyulásra hatóságilag kötelezett heteket anélkül, 
hogy magukat valójában súlyos betegnek érezték volna. Több
szörös tapasztalat volt ez idén is, hogy a fölvételi tájékoztatóban, 
aláhuzottan hangsúlyozott figyelmeztetés ellenére, némely beteges
kedésre hajlamos, gyönge testalkatú növendéket szülei beadtak 
az intézetbe, feledve, vagy talán figyelembe nem véve, hogy a 
tanitónöképző internálasának nem az a rendeltetése, hogy szana
tóriumi ápolást nyújtson az olyan növendékeknek, akiknek egész
ségben való megtartása még a közvetlenül érdekelt szülői háznak 
is igen nagy feladatot jelent. Természetesen a betegesalkatú 
növendékeknek, akik állandó betegeskedésükkel nemcsak a taní
tást zavarták, hanem az intézetre is nehezen elviselhető terhet 
róttak, az intézeti orvos szakvéleménye alapján ki kellett válniok 
az intézetből. Az évközben távozott növendékek azonban, ha 
egy év alatt visszaszerzik kifogástalan testi egészségüket, a jövő 
tanévben ugyanazon osztályban ugyanazon hónaptól kezdve tovább 
folytathatják tanulmányaikat, mint amelyikben az idén abban- 
hagyták. Ilyen címen váltak ki az intézetből Bokor Melinda, 
Sallay Ilona I. éves, Sipiczki Anna IV. éves és Kuzmányi Mar
git V. éves növendék.

A növendékek gyógykezelését ez idén is dr. Takács Gusz
táv intézeti orvos látta el, dícséretreméltó buzgalommal, hozzá
értéssel és elismerésre méltó sikerrel.

4. Nevelés. Intézetünk ez idén is a régi bevált eszközökkel töre
kedett a növendékek lelkében kiépíteni a vallásos, müveit magyar 
úrinő ideálját. Hogy ebben a törekvésünkben az idén kevesebb gátló 
körülménnyel találkoztunk, mint az elmúlt években, azt bizonyítja, 
hogy intézetünkben sikerült meghonosítani a célkitűzésünknek 
megfelelő ifjúsági közszellemet. Intézetünk belső életében nem 
fordultak elő nevelésünk célját veszélyeztető súlyosabb fegyelmi 
vétségek, leszámítva egy esetet az osztályvizsgálatok közben, ami
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eltanácsolással végződött. Az is bizonyos, hogy a tanári kar sem 
habozott útját vágni az itt-ott kísérletező modern szellem érvé
nyesülésének. A tanári kar nem érzékenyedik el a tanulói szaba
dosságot takargató képmutató ellenvetésekre: nem szabad ked
vezmények leszállításával a szülőket büntetni a növendékek hibá
jáért. Sok évi tapasztalat győzött meg bennünket arról, hogy 
súlyosabb magaviseleti kifogások esetén a legritkább esetben 
hibás az illető növendék, sokkal inkább a szülői ház. Részben 
azzal, hogy az intézet megválasztásánál nem volt tekintettel arra 
a világnézeti alapvetésre, amelyre építeni kívánja gyermeke neve
lését, részben azzal, hogy a tanári kar munkásságát, a saját ellen
kező világnézete alapján, a gyermek előtt ócsárolja. A tanári kar 
következetesen ismétlődő vagy súlyosabb fegyelmi kifogások 
esetén nem habozott a növendéket az ínternátusi bentlakás vagy 
egyéb kedvezmény elvesztésére javasolni, avagy a növendéket 
megfelelő módon eltávolítani az intézetből. Nincsen értelme annak, 
hogy a modernségben túlzó szülő most, az erkölcsi válságok 
korában, pont olyan intézetet válasszon gyermeke neveltetésére, 
amelynek célkitűzését nem tudja helyeselni, s amelyiknek mun
káját gyermeke ellenkező irányításával állandóan zavarja.

A tanári kar nevelő munkája nem volt eredménytelen. 
Növendékeink engedelmességét, illem- és tisztelettudását, helyén
való magaviseletét, az intézetet meglátogató idegenek első pilla
natra fölismerik. A növendékek vallásos érzületét viselkedésük 
sokoldalúan igazolja. Vallási kötelességeiknek minden kénysze
rítés nélkül, szívesen tesznek eleget. Osztályonként, illetve háló
termenként biblia-köröket alakítottak. Teljesen saját jószántukból, 
reggel fölkelés és este lefekvés előtt Bibliát olvasnak, szinte ki
vétel nélkül. Nem utolsó jellemvonása ifjúságunk közszellemének 
az egyszerűséget, a közvetlenséget kedvelő protestáns puritániz
mus. Affektálás, nagyképűsködés és kevély hányjavetiség a mi 
ifjúságunk körében ismeretlen, mert a tanári kar teljes egészében 
küzd napjainknak ezen barbár kórtünetei ellen. A kevélység 
hiánya magyarázza a növendékek között uralkodó testvéries, 
megértő szellemet.

A növendékek nevelését szolgálják a nevelőnök és tanárok 
közvetlen személyes hatása, a tanítási órák, a gondosan meg
válogatott olvasmányok és az iskolai vagy iskolánkivüli ünne
pélyek. A tanítás kezdete előtt minden reggel könyörgést tartot
tunk, amelyen részt vettek az intézet protestáns növendékei egy
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nevelőnő és rendesen két tanár felügyelete mellett. Az imát egyik 
növendék olvasta, a kezdő és bezáró éneket naponként más 
növendék kísérte harmoniumon. Az internátus növendékei este 
is tartottak hasonló könyörgést lefekvés előtt. Vasárnaponként az 
összes növendékek templomba mentek tanári felügyelet mellett, 
kivéve a leghidegebb téli hónapokat, amikor Korim Kálmán óra
adó vallástanár tartott házi istentiszteletet. Sajnálatos, hogv a 
járványtól fenyegetett téli hónapokban az intézet Helyibizottsága, 
a tanári kar javaslatára, kénytelen volt elrendelni, hogy a reggeli 
könyörgéseken csak a két felső osztály vegyen részt, míg a 
többi osztályok saját tantermükben egyszerű imádsággal kezdjék 
a napot. Elkerülhetetlen volt ez az intézkedés, mert lehetetlen 
tovább fönntartani azt a veszélyes gyakorlatot, hogy egy 35 lét
számra méretezett osztályterembe 150 növendék bezsufolódjék a 
könyörgés idejére. Ez is egyik szomorú következménye, a sok 
egyéb mellett, intézetünk szűkös, elégtelen elhelyezésének. Ugyan
csak igen kevésre kellett szorítani azokat az alkalmakat, amikor 
az igazgató a növendékeket valamennyi osztályból összegyűjti, 
hogy a nevelés egyik vagy másik kérdésével kapcsolatban intel
meket intézzen hozzájuk. Ezek az időnkénti adhortátiók az ifjúság 
nevelésére nagyon gyümölcsözők, de éppen a magas létszám és 
a megfelelő helyiség hiánya miatt csak ritkán tarthatók.

A nevelést szolgálták azok az ünnepi alkalmak, midőn az 
intézet növendékei résztvettek valamelyik helybeli szervezet val
lásos, hazafias tárgyú ünnepi előadásán. Ezek az ünnepélyek, 
még ha mások rendezik is, szinte kivétel nélkül részben az intézet 
bemutatkozásai i s : hiszen városunkban alig rendeznek olyan 
vallásos vagy hazafias ünnepi előadást, amelyiken a tanítónőképző 
ifjúsága valamilyen szavalattal és v. Szomjas Frigyes tanár veze
tése mellett, valamilyen zene- vagy énekszámmal szintén ne 
szerepelne. Az intézet maga is rendezett hazafias és vallásos 
célú ünnepi előadásokat a nyilvánosság számára, többnyire a 
gimnáziummal együtt. Október 6-án az Önképzőkör háziünnepélyt 
tartott, október 31-én a tanítónőképző és a gimnázium közösen 
tartottak egy nagyszabású reformációi emlékünnepélyt. November 
10-én a helybeli MEKDSz-konferencia alkalmával a két intézet 
Luther-szövetsége közösen rendezte azt a vallásos estélyt, mely
nek kimagasló fénypontjai voltak dr. Viktor János püspöki másod 
lelkész és dr. Rell Lajos csabai gimnáziumi igazgató előadásai. 
Nov. 17-én az Ifj. Luther-szövetség a gimnázium ifjúságával közö-
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sen tartotta a Bethlen Gábor emlékezetére rendezett háziünnepélyt. 
Dec. 5-én intézetünk ifjúsága saját mulattatására műsoros Mikulás
estét tartott a nagyhálóteremben, melynek berendezését a növen
dékek erre az alkalomra maguk kihordták a folyosóra, hogy az 
érdeklődő külső közönségnek is módot és teret adjanak a részt- 
vételre. Márc. 1-én a tanítónőképző és a gimnázium közös ünne
pen fejezte ki örömét Horthy Miklós Kormányzó úr Ofőmél- 
tósága megválasztásának 10-éves évfordulója alkalmából. Márc. 
15-én a tanítónőképző a gimnáziummal rendezett közös hazafias 
ünnepélyt, de ez alkalommal a tanítónőképző részéről csak a sze
replők vettek részt, mert az ifúságnak, a járványra való tekintet
tel, tartózkodni kellett a tömegben való összezsúfolódástól. Az 
Augsburgi Hitvallás 400 éves évfodulójának megünneplésére ismét 
összefogott a két intézet a máj. 29-én tartott jubilárisi ünnepélyen.

Nem rendeztünk ünnepélyt, de a tanóra keretében minden, 
osztályban behatóan méltattuk okt. 30-án az egyéni takarékosság 
magángazdasági és közgazdasági jelentőségét. Okt. 22-én a villa
mos izzólámpa föltalálásának évfordulója alkalmával a föltalálónak, 
Edisonnak, szenteltünk egy-egy lelkes órát minden osztályban, 
életrajzának és munkáságának ismertetése mellett. Ünneplés nél
kül, de őszinte átérzéssel méltattuk az emberi nagyságnak ezen 
utolérhetetlen típusát abban a korban, midőn a közélet tele van 
erőszakkal harsonázott ephemer nagyságok dicsőségével.

Máskor idegenből jött magvetők szaporították az intézeti ne
velés termését. Nov. 9-én és 10-én a MEKDSz, kétnapos kon
ferenciát tartott Szarvason a helybeli középiskolás ifjúság vallásos 
lelkületének művelésére. Előadók voltak ; Scholtz Oszkár dr., Schu- 
lek Tibor, Majoros Edith és Karácsony Sándor, Növendékeink 
résztvettek minden előadáson. Egymagában jött és kevés ideig 
tartózkodott nálunk, de mély nyomokat hagyott ifjúságunk lelké
ben Thaly Ida fővárosi tanárjelölt, MEKDSz-tag kétszeri — márc. 
1. és máj. 3-i — látogatása, mert személyes társalgás formájá
ban legközvetlenebb módját találta az élő hit átárasztásának a 
rokonlelkekbe.

A nevelés leghathatósabb tényezői között kell megemlíte
nünk Korim Kálmán óradó vallástanár vezetése alatt működő 
Ifj. Luther-szövetség és Tömörkényi Dezső tanár elnöklete alatt 
tevékenykedő Ifj. Önképzőkör nevelőmunkját..

5. Tanítás és kántorképzés. A tanítás lehetőleg az állami
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tantervben megszabott keretek között folyt. Ereztük a hátrányos 
következményeit annak a szégyenletes állapotnak, ami a tanítóképzői 
tankönyvkiadás terén körülbelül tíz éve uralkodik. Még mindig 
csoportosan voltak tárgyak, amelyeknek tanításához nem állt ren
delkezésre megfelelő tankönyv (történelem, földrajz, gazdaságtan, 
közgazdaságtan, neveléstan, fizika, mennyiségtan, stb). Nincsen 
iskolatípus, amelyet a tankönyvnyomorúság tekintetében a tanító
képzőhöz lehetne hasonlítani. Hiába volnának, kik megírnák a 
tankönyvet, nem kapnak engedélyt a kiadáshoz. Viszont némely 
tankönyvben felütötte fejét a felekezetiesség. Avagy egyáltalában 
nincsen tankönyv. Gondolható, milyen intenzív az olyan tárgyak
nál a tanórák kihasználása, ahol 40 növendék tanul 3 tankönyvből.

Ezen pont alatt kell megemlíteni, hogy egyetemes egyhá
zunk közgyűlése J929. nov. 15-én hozott határozatával életbe 
léptette az ev. tanító- és tanítónőképzők új Rendtartási Szabály
zatát, amely az 1929-ben kiadott Áll. Rendtartási Szabályzat tneg- 
felelő módosításával készült, Ugyanez az egyet, egyházi közgyű
lés emelte érvényre az ev. tanító- és tanítónőképzők új Tanító- 
képesítő vizsgálati Szabályzatát, amely szintén a megfelelő célra 
kiadott, 1925-ik évi áll. Szabályzat átdolgozásával jött létre, A tanév 
folyamán megkaptuk a tanítóképzői ev. vallásoktatás módszeres 
utasítását is az egyet, tanügyi bizottság elnökétől (332—1930.). A 
lezárt tanévben, nyilvánvalóan az egyre súlyosbodott gazdasági 
helyzet folytán, nem jelentkeztek részvevők a francia és angol 
nyelvi tanfolyamokra. Lipter Melánia tanárnő azonban heti 1 órás 
német nyelvi tanfolyamot tartót 15 résztvevő számára. A testne
velés ügyét törekedett szolgálni az intézet, midőn a tornatanítás
sal megbízott két tanárnőt, Lipter Melániát és Miklós Idát, inté
zeti költségen kiküldte az aszódi ev. polg. leányiskolái tornataní
tás tanulmányozására, valamint az ápr. 12-én Budapesten tartott 
Niels Bukhrendszerű mozgásos torna-bemutató előadásra.

Egyházi intézet lévén, tanító munkánkban nagy jelentősége 
van a kántorképzésnek, amelyet az 1927. évi okt. 27-iki egyet, 
közgyűlés által életbe léptetett kántorképesítési tanterv alapján 
végeztünk. A III .osztályban heti 2 órában (két csoport), a IV. és 
V. osztályban heti 1 — 1 órában készítettük elő a kántori tanfo
lyamra jelentkezett növendékeket. A kántorjelöltek felváltva orgo- 
náltak a naponként tartott reggeli és esteli könyörgéseken; az V. 
é. kánlorjelöltek szintén orgonáltak az intézetben vasárnapokon 
tartott házi istentiszteleteken, továbbá a tanév végén az Ujtemplom-
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ban tartott istentiszteleteken, hogy így többféle istentiszteleti orgo- 
nálásban gyakorolhassák magukat. A kántorképző tanfolyamot v. 
Szomjas Frigyes zenetanár vezette mind a négy csoportban. A 
kántorképző tanfolyamon a következő növendékek vettek részt: 
III. osztályból: Bartos Valéria, Cserey Sarolta, Huszágh Erzsébet 
Kaján Ilona, Kováts Ida, Mold Klára, Neumann Ilona, Piri Kata-' 
lin, Plachy Margit, Redecha Margit, Rohoska Margit, Schill Gab
riella, Solti Lenke, Szakács Erzsébet, Sztik Margit, Them Mária, 
Tóth Éva, összesen 17-en; IV. osztályból: Csák Éva, Huszágh 
Ágnes, Kuzsma Katalin, Paulínyi Edit, Plachy Viola, Teszák Eugé
nia, Tóth Emma, összesen 7-én; V. osztályból: Kiss Ilona (nem 
vizsgázott), Koren Erzsébet, Méderlda, NagyKarolin, Raskó Sári, 
Laczó Flóra, Kohut Erzsébet, összesen 7-en.

6. Gyakorlati kiképzés a tanterv utasítása szerint ment 
végbe. A IV. és V. évesek mindennap hospitáltak fölváltva. 
A III. évesek az I. félévben hallgatták a gyakorlóiskolai tanítá
sokat. Hetenként egyszer két-két IV. éves növendék tartott a 
gyakorlóban félórás tanítást, összesen 42 félórában. Az elő
készítést 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. Néhány V. éves 
növendék félnapos tanítást is tartott. Tanítottak összesen 153 fél
órában. 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 szak
tanárok is. A szaktanárok a gyakorlóiskolában többször tartottak 
mintatanítást az V. éves tanítónövendékek jelenlétében. Különös 
gondot fordítottunk arra, hogy az új tanterv szellemét a gyakor
lati tanításoknál megvalósítsák. A gyakorlóiskola tanítója a szep
tember-havi előkészítési órakon foglalkozott az új tanterv meg
ismertetésével és annak gyakorlati keresztülvitelével.

7. A tanárok ískolánkívüli működése. Az igazgató föl
olvasást tartott a helybeli Luther-szövetség előadó-gyűlésén, május 
12-én az Ágostai Hitvallás keletkezésének történeti előzményeiről, 
Vitéz Szomjas Frigyes készítette elő az intézet által rendezett
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nyilvános ünnepélyeknek zene- és énekszámait, valamint azokat 
az ifjúsági énekkari és zenei előadásokat, amelyekkel a tanítónő
képző ifjúsága a helybeli társadalmi egyesületek nyilvános ün 
népségéin gyakran szerepelt. Levius Ernő szintén többször sze
repelt a helybeli társadalmi egyesületek vallásos ünnepélyein és 
délutánjain az általa begyakorolt tehetségesebb zenésznövendé
kekkel, magán és társas ének- és zeneszámokkal; vitéz Szomjas 
Frigyest akadályoztatása esetén többször helyettesítette. Remenyik 
László gyakorlóiskolai tanító március 14-én módszeres értekezést 
és utána mintatanítást tartott Szentkereszty Tivadar kir. tanfel
ügyelő által a helybeli tanitók részére rendezett Pedagógiai Sze
mináriumon az új népiskolai tanterv végrehajtásának ismertetése 
céljából. A tanfelügyelő úr kérésére ugyanilyen rendeltetésű, csak 
más tárgykörből vett, módszeres értekezést és mintatanítást adott 
elő Remenyik László március 24-én Orosházán, március 29-én 
Mezőberényben, az összes hivatottak elismerését kiérdemelve.

8. Látogatások. December 19-én dr. Haviár Gyula felügyelő
bizottsági elnök meglátogatta az intézetet, sorbajárta annak helyi
ségeit, ellátogatott a tanítási órákra. Tapasztalatairól a december 
21-i helyibizottsági gyűlésen tett jelentést. Március 7—8-án Kócza 
Géza testnevelési szakfelügyelő meglátogatta az L, III. és V. osztály 
tornaóráit, szerzett tapasztalatairól és észrevételeiről tájékoztatta 
a tornatanítással megbízott tanárnőket és az igazgatót.

9. Ifjúsági egyesületek, a) Ifjúsági Luther-Szövetség. Tanár
elnök : Korím Kálmán vallástanár. Megalakult 1929. szeptember 
10-én 145 taggal. A tisztikar tagjai voltak: ifj. elnök Elek Teréz 
V. é. n., jegyző Haiti Ilona V. é, n., pénztáros Balassa Ilona V. 
é. n., ellenőr Sass Erzsébet IV. é. n., belmissziói titkár Piri Róza 
V. é. n., irattáros Csák Éva IV. é. n. és zeneügyi titkár Nagy 
Karolin V. é. n. Tartott 7 gyűlést 18 számmal. Volt 2 ima, 7 
szavalat, 4 felolvasás, 2 zongora- és 3 énekszám.

A Szövetség rendezte ez idén is a reformációi emlékünne
pélyt a gimnáziumi ifj. Luther-Szövetséggel együtt. A november 
hó folyamán tartott diákkonferencia befejezéséül nyilvános vallásos 
ünnepélyt rendeztünk. Háziünnepély keretében emlékeztünk meg 
november 18-án Bethlen Gáborról, halálának 300 éves fordulója 
alkalmából. Május 29-én az Ágostai Hitvallás 400-ik évfordulóját 
ünnepeltük meg.
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Tanárelnök novembertől áprilisig minden vasárnap házi isten
tiszteletet tartott. A diákkonferencia után kisebb bibliakörök ala
kultak, amelyeket a tanárelnök irányítása mellett V. és IV. évesek 
vezettek. — A tagok oltárterítő készítésére határozták el magukat, 
hogy ezzel is emeljék a házi istentisztelet külső szépségét.

Járattuk a Jöjjetek énhozzám c. belmissziói lapot 30 pél
dányban, az Ifjú évek c. ev. ifjúsági lapot és az ev. teológusok 
lapját: az Emmaus felé c. lapot.

A Szövetség munkájában elismei'ésre méltó munkát fejtett ki 
vitéz Szomjas Frigyes zenetanár azáltal, hogy az egyes ünne
pélyeken az ének- és zenekart vezette és így működésével ünne
pélyeink színvonalát emelte.

6) Az Ifj. Gyámintézet a Szövetség keretében működött. 
Gyűjtésének eredménye 139 pengő. Ebből az egyetemes Gyám
intézet részére 70 pengőt adományoztunk.

c) Greguss Ágost Ifj. Önképzőkör. Tanárelnök : Tömörkényi 
Dezső. Ifj. elnök Sípiczki Gabriella V. é. n., alelnök Huszágh 
Ágnes IV. é. n., jegyző Milder Sára V. é. n., aljegyző Cservenka 
Ilona IV. é. n. és Them Mária III. é. n., könyvtáros Suba Sári 
V. é. n., alkonyvtáros Paulínyi Edit IV. é. n. és Zlehovszky Irén 
III. é. n., pénztáros Kiss Ilona V. é. n., pénztári ellenőr Dobay 
Dóra IV. é. n., lapkezelő Balázsovíts Gizella IV. é. n., főrendező 
Pucz Aranka IV. é. n., a kis énekkar vezetője Méder Ida V. é, n., 
rendezők Szakáts Erzsébet III. é. n., Benedek Eszter III. é. n., 
Gurzó Mária II. é. n., Kiss Adél II. é. n., Zseniberovszky Judit 
I. é. n. és Rakitovszki Viktória I. é. n, — Az önképzőkörnek 
182 tagja volt. Ez évben tartottunk 26 gyűlést, melyből 1 alakuló 
és 1 zárógyűlés volt. Március 15-én a díszgyűlést a gimnázium 
Ifj. Önképzőkörével együtt tartottuk meg.

A gyűléseken elhangzott 46 szavalat, 1 monológ, 12 ének
szám, melyből 3-at a kiskar adott elő, 17 önálló zongoraszám, 11 
zongorakíséret. Készült 32 dolgozat, ezekből elmondatott ünnepi 
beszédként 2. Ez összesen 119 szereplést jelent a kiskarvezető 
szerepléseivel. Hivatalos bírálat mintegy 110 volt. Tehát az ön
képzőkör mintegy 229 alkalmat nyújtott szereplésre.

Pénztári állapot: bevétel 522'66 P, kiadás 208'78 P, marad
vány 313'88 P. Ez évben 20 drb könyvvel gyarapodott a könyv
tár. Jelenleg az állomány 752 drb 2831'10 P értékben. 407 köny
vet vettek ki a tagok. Következő folyóiratok jártak : Jöjjetek én
hozzám, Az Erő, Napkelet, Harangszó, Magyar Lányok, Vasárnapi
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Könyv, Néptanítók Lapja, Ifjúság és Élet, Nemzeti Élet, Magyar
ság és Magyar Asszony.

d) Ifj. Segélyegylet. Tanárelnök: Lipter Éva. Jegyző Kohut 
Erzsébet V. é. n., pénztáros Koren Erzsébet V. é. n. Az egye
sület alakuló-, választmányi- s zárógyűlést tartott. A tagsági díj 
80 fillér volt. 16 növendék részesült összesen 200 P segélyben.
109 tankönyvet osztott ki használatra. A segélyegylet idei vagyoni 
állása a következő: maradvány a múlt tanévről 607‘70 P, évi 
bevétel 372'85 P, összes bevétel a maradvánnyal együtt 980’55 P, 
kiadás 218’32 P. Jelenlegi vagyona 762'23 P.

e) Az „Ifjúsági Sportkör“ 1929—30. évi jelentése. Az Ifj. 
Sportkör díszelnöke gróf Bolza Géza, tanárelnöke Miklós Ida, ifj. 
elnök Milder Sára, jegyző Kolozsvári Mária, pénztáros Piri Irma, 
szertárosok Magyar Mária és Pucz Aranka. Alakuló és zárógyűlést 
tartott. Bevétele a tanév folyamán: múlt évi maradvány 428‘56 P,
178 növendék tagsági díja 427'20 P (személyenként 2'40 P), be
tétkönyvi kamat 1929. június 30-ig 14 P, betétkönyvi kamat 
1929. december 31-ig 17 P, összes bevétele 886'76 P, összes ki
adása 150'44 P, maradvány. 736'32 P. — Tagjai részére a tanuló 
ifjúság testnevelésével és sportjával foglalkozó „Ifjúsági testnevelés“ 
c. heti lap 2 példányát járatta. A Sportkör tagjai beosztott sor
rendben játszottak a tenniszpályán úgy, hogy minden tag naponta 
a kijelölt órában gyakorolhatta magát a tenníszjátékban.

10. Adományok, jutalomdíjak, kedvezmények, a) Adó- * 
mányok, melyeket az intézet kapott. Elsőnek kell említenem a 
községi segélyt, melyet Szarvas nagyközség a folyó évben is 
nyújtott az intézetnek: 25 q búza, 10 q árpa, 30 q csöves tengeri 
és a Mangol-zúgi szőlőkön túl, a Körös-parton fekvő, 3000 négy
szögöles területű községi szántó ingyenhasználata gazdasági gya
korlóterület céljára.

Némethy Samu polg. isk. igazgató úr az intézet számára 
ajándékból tömött 1 nagy tarka harkályt, 1 kis vöcsököt és 1 
szalakótát. Ezeken kívül kitűnő állapotban, készen, állványra 
szerelten ajándékul adta az intézetnek a következő kitömött ma
darakat: sarki búvár, bakcsó, szárcsa, vízityúk, hamvas varjú, 
karvaly, nyaktekercs, fürj, összesen 8 darabot.

A Szarvasi Hitelbank 50 P-t küldött az internátus segélye
zésére.

A VKM úr ajándékai: Dr. Petrich: Frőbel Frigyes müvei-
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bői 3 példány ; Dr. Petrich: Pestalozzi: Levelek a kisdedneve
lésről, 3 példány ; Klug Simon : A Magyarországi Gyógypedagógiai 
Intézetek működése, 1 példány ; a Muzsika c. zeneművészeti folyó
irat előfizetése ; a Testnevelés c. folyóirat előfizetése.

Nemesik Lehel r. kát. s. lelkész ajándéka: Hídvégi Gábor: 
Gyermek és Ifjúsági Dalok.

Özv. Fülöp Áronné ajándéka: Fülöp Áron: Attila és fiai, 
hősköltemény 4 kötetben.

DMKE ajándéka: Csaba Jen ő : A forradalom története Sze
geden ; Dr. Raffay Sándor püspök úr a múlt tanévben átengedte 
az intézet részére kép. vízsg. elnöki tiszteletdíját s az ebből be
szerzett könyvek a következők: Ipolyi Arnold: Magyar Mytho- 
logia; Dr. Kogutowicz Károly: Dunántúl és Kisalföld; Imaoka 
Dzsuicsiro: Üj Nippon.

A M. Kir. Térképészet ajándéka Szarvas környékéről 35 drb 
azonos katonai térkép.

Gróf Bolza Géza úr a múlt évben 76 P-t ajándékozott az 
Önképzőkörnek ifjúsági könyvek beszerzésére. A következő mű
vek szereztettek b e : Helme Eleanor: A legjobb barát; Rósa N. 
Carey : Diána néni; Rákosi Viktor : Korhadt fakeresztek ; Erdősi 
Károly: Napsütéses Indiában; Imaoka Dzsuicsiro : Üj Nippon; 
Bunyai János: A zarándok útja; Starrit Stuart: Livingstone, az 
úttörő; S. Bokor Malvin: Az esztergomi diák; báró Kemény 
Zsigmond : Gyulai Pál, két példányban.

b) Adományok, melyek növendékeknek vannak szánva az 
intézet útján, annak megjelölésével, hogy kiktől származtak és 
kik kapták.

A VKM úr 5 pengős adománya a legjobban kertészkedő 
tanuló jutalmazására. Kapta Huszágh Ágnes IV. é. n.

Az Amerikai Nemzeti Lutheránus Egyház adománya 100 P 
egy ev. lelkészi vagy tanítói árva jutalmazására. Kapta Tóth Emma
IV. é. n.

A Szarvasi Takarékpénztár 100 pengős adománya jó tanulók 
jutalmazására. Kapta Cservenka Ilona IV. é. n.

Dr. Raffay Sándor püspök úr Öméltósága 10 aranykoronás 
jutalmat adott Dévánszky Erzsébet III. é. növendéknek jeles kézi
munkájáért és 10 aranykoronás jutalmat Némethy Katalin IV. é. 
növendéknek jeles rajzáért.

Dr. Tóth Pál országgyűlési képviselő úr 10—10 pengős adó-
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mánya jó tanulók jutalmazására. Kapták: Némethy Katalin és 
Paulínyi Edit IV. é. növendékek.

Az egyházkerület által még tavaly ajándékozott Dr. Szigethy 
Lajos : Luther Lelke III. kötet c. munka egy-egy példányát a kö
vetkező növendékek kapták vallástanban tanúsított kiváló elő
menetelük jutalmazására: Beliczky Katalin, Jeszenszky Márta, 
Kollárik Anna, Edömér Margit, Krecsmárik Zsuzsánna, Mód Vilma, 
Rakitovszky Viktória, Rohoska Margit, Rozlozsny Paula, Styaszny 
Teréz I. é., Füleky Márta, Gurzó Mária, Mészáros Etel, Recska 
Gizella, Suhár Klára II. é., Balázsovíts Gizella, Dobay Dorottya, 
Paulínyi Edit, Sass Erzsébet és Teszák Eugénia IV. évesek.

Az intézet egy névtelen jóakarója január 18-án 52 kg. 66 
dkg. mézet ajándékozott a közétkezőnek lábbadozó növendékek 
használatára. Az adomány rendeltetése szerint felhasználtatott.

A Délmagyarországi Magyar Közművelődési Egyesület ez 
idén is nagylelkű adománnyal járult hozzá a DMKE-ifjúsági 
Segélykönyvtár kiegészítéséhez. Az idén ajándékozott segély
könyvek a következők: Weszely: Neveléstan és Tanítástan 3 
drb ; Várady : Iskolaszervezettan 3 drb ; Jaloveczky—Koch : Szer
vetlen kémia 3 drb ; Jaloveczky—Koch : Szerves kémia 3 drb ; 
Éber: Fizika a III. osztály számára 3 drb és végül Maday— 
Mesterházy: Egyetemes Történet az I. osztály számára 3 drb. 
Ezzel a küldeménnyel a DMKE-ifjúsági segélykönyvek sorozata 
73 kötetre szaporodott.

Az összes fölsorolt jótékony adakozók fogadják ezúton is 
az intézet hálás köszönetét.

c) Versenyen nyert jutalmak. Az Orsz. Takarékossági Pro
paganda-bizottság 10—10 pengős jutalom-betétkönyvben részesí
tette 4 növendékünket, akik résztvettek a bizottság által rendezett 
országos pályázaton a takarékosság fontosságát képben érzékeltető 
sikerült rajzaikkal: Teszák Eugénia, Suba Sára, Kohut Erzsébet, 
Némethy Katalin.

A tanárikar megbízásából Mikler Sára V. é. n. résztvett a 
DMKE által rendezett szegedi tanulmányi versenyen és mint 
résztvevő emlékkönyvül kapta Lenau : Minden lyrai költeménye 
c. díszművet.

d) Kedvezményt az intézetnél csak azok élvezhetnek, akik 
a helybeli ev. egyházközség 3 ingyenhely-alapítványának jövedel
méből részesülnek. Az alapítványok jövedelmét az intézet Fel
ügyelőbizottsága egyenlően felosztva, 9 egyharmados kedvezmény
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alakjában szokta juttatni az arra érdemes növendékeknek. 
Ezek voltak az I. félévben: Nagy Maliid, Suhár Klára II. é., 
Dévánszky Erzsébet, Huszágh Erzsébet és Tóth Éva III. é., 
Balázsovits Gizella, Cservenka Ilona, Sass Erzsébet IV. é. és Piri 
Rózsa V. é. növendékek. A II. félévben: Nagy Matild és Suhár 
Klára II. é., Dévánszky Erzsébet, Huszágh Erzsébet és Tóth Éva
III. é., Balázsovits Gizella, Sass Erzsébet IV. é., Piri Rózsa és 
Koren Erzsébet V. é. növendékek. Elek Teréz V. é. n. mindkét 
félévben az intézeti költségvetés terhére félkedvezményt élvezett 
azon szolgálatáért, hogy a kisinternátus utcai hálótermében fel
ügyeletet teljesített.

Tájékoztatásul meg kell említeni, hogy intézetünknél az em
lített 9 egyharmados kedvezményen kívül, mely az egyházközségi 
3 ingyenhely-alapítvány jövedelmében találja fedezetét, semmiféle 
más kedvezmény nincsen. A kedvezmény elnyeréséért csakis ev. 
növendékek folyamodhatnak az intézet Felügyelőbizottságához, ha 
megfelelnek a kedvezményjuttatás föltételeinek : kifogástalan maga- 
viseletüek, kitűnő előmenetelűek, szorgalmasak és szegények. 
A kedvezmény elnyeréséhez nem protekció kell, hanem arra- 
valóság, mert érdemen kívül a Felügyelőbizottság kedvezményt 
senkinek sem juttat. Akik valami tekintetben nem felelnek meg a 
kedvezmény föltételeinek — esetleg vagyoni viszonyuk javulása 
folytán — a kedvezményt elveszthetik. A kedvezmény juttatásáért 
minden félévben újra kell folyamodni az intézet Felügyelőbizott
ságához. Első évesek általában nem szoktak kedvezményt kapni, 
mert a javaslatot tevő tanárikar még nem ismeri eléggé arravaló- 
ságukat. Minthogy a fönti kedvezmények minden esetben jutalom 
jellegével is bírnak, azért az intézet Felügyelőbizottsága a többi 
jutalmak kiosztásánál csak azon növendékeket vette figyelembe, 
akik egyharmados kedvezményben nem részesültek.

Volt az intézetnek 3 olyan növendéke, akik az 1927. évi 
XIV. t.-c. alapján szervezett, s a köztisztviselőgyermekeknek szánt, 
400 pengős állami tanulmányi ösztöndíjban részesültek. Ezek a 
következők: Mikler Sára V. é,, Dobay Dorottya és Makhult Ida
IV. é, növendékek.

11. Vizsgálatok. Szeptember 2—3-án javító vizsgálatot tettek : 
Lévai Magdolna énekből, Petyován Anna történelemből, Pogány 
Klára kémiából, Szabó Blanka történelemből, Rigó Ilona magyar
ból és németből, Szrnka Rózsi testtanból és történelemből. Vala
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mennyien sikerrel; Bene Márta lélektanból és történelemből elég
telen eredménnyel. Augusztus 31-től szeptember 2-ig pótló és 
különbözeti vizsgálatokat is tartottunk. Pótlóvizsgálatot tett Koliut 
Erzsébet a IV. osztályról, általános jó eredménnyel; különbözeti 
vizsgálatot tettek az I—II. osztály tárgyaiból Dinya Ilona elég
séges, Fülöp Mária elégséges, az I—IV. osztály tárgyaiból Jani 
Anna elégséges, Kuzmányi Margit jó, Sitkey Róza elégséges, 
Szever Jolán elégséges, Varró Valéria elégséges és Uhrin Erzsébet 
elégséges eredménnyel.

A tanévzáró vizsgálatok rendje a következő volt: május 
30-án tartottuk az V. évfolyam osztályvizsgálatát, június 2—4-én 
az írásbeli képesítővizsgálatokat, június 16-án az I. évesek, 17-én 
a II. évesek, 19-én a III. évesek, 20-án a IV. évesek osztály- 
vizsgálatát. Június 21-én vizsgázott a gyakorlóiskola.

Június 24—27-én tett szóbeli és gyakorlati képesítővizsgálatot 
az V. évfolyam 24 rendes növendéke és Magyar Margit ismétlő. 
A képesítő vizsgálaton ez idén is, mint tavaly, Dr. Raffay Sándor püs
pök úr Öméltósága elnökölt személyesen, A VKM úr 840—05—45/ 
1930. számú rendeletével Méltóságos dr. Tolnai Vilmos pécsi egyetemi 
professzor urat küldötte ki miniszteri biztosnak, aki ebben a mi
nőségében már tavaly, sőt két évtizeddel ezelőtt több ízben is 
megfordult intézetünknél. A képesítővizsgálatot tett jelöltek közül 
általános jeles osztályzatot nyertek: Kolozsvári Mária, Mikler Sára, 
Sipiczki Gabriella és Varró Valéria; általános jó osztályzatot: 
Balassa Ilona, Elek Teréz, Haiti Ilona, Horsetzky Anna, Jani 
Anna, Kiss Ilona, Knábel Valéria, Kohut. Erzsébet, Koren Erzsébet, 
Laczó Flóra, Piri Rózsa, Raskó Sári, Sitkey Róza és Szever Jolán; 
általános elégséges osztályzatot: Fucsek Erzsébet, Kugler Margit, 
Méder Ida, Münstermann Katalin, Nagy Karolin, Suba Sári és 
Magyar Margit.
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Statisztikai kimutatások.
IV.
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2. Általános tanulmányi statisztika.
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Fölvételi tájékoztató.
A szarvasi ev. tanítónőképzőbe való felvételért folyamodni 

kell, A felvételi kérvény Mélt. dr. Raffay Sándor ev. püspök úr
hoz intézendő, de a tanítónőképző igazgatóságához nyújtandó be 
május hó t-ig. A kérvényben fel kell említeni, hogy a folyamodó 
óhajtja-e az internátusba való felvételt is. A kérvény mellékletei:
1. Születési anyakönyvi kivonat. 2. Hatósági orvosi bizonyítvány 
arról, hogy az illető a tanítónői pályára alkalmas. 3. Eddigi tanul
mányait igazoló iskolai bizonyítvány vagy legutolsó félévi értesítő. 
4. Községi bizonyítvány a családfő lakásáról és polgári állásáról, 
vagy ha a kérvényező kedvezményért is folyamodik, a szülők 
vagyoni állapotáról is. 5. Hatósági erkölcsi bizonyítvány, ha a 
folyamodó a jelen iskolai évben nem volt rendes növendéke 
valamelyik iskolának. A fölvételi kérvényben csakis rendes ta
nulóul való fölvételért lehet folyamodni, mert a magántanalást 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr rendelete tiltja a tanítónő
képzőkben.

V.



Kimutatás a díjakról.

Minden növendék fizet egy é v r e :

Beiratási d íjat............................................. 6 pengőt
Tandíjat ev. növendék ....................................80 „

„ ref. „ ..........................................84
„ r. kát.  ..........................................92 „
,, izr.  ........................................ 160 „

Bútor- és zongorahasználatért . . . .  6 „
Fűtési d ija t.................................................. 70 ,,

Csak bentlakó növendék fizet egy hónapra:

Gyógykezelési d í j a t ..............................1'20
Köztartási d í j a t ...................................50'—

Küntlakó, bentétkező és bentmosató növendék 
fizet egy hónapra:

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

Küntlakó, de bentétkező növendék fizet 
m osás nélkül egy hónapra:

Gyógykezelési díjat .............................. 120
Köztartási d íja t........................................ 35'—

Ev. bentlakó növendék havi fizetni valója (a tandíjat 
is beleértve) összesen 6T40 P. A  díjakat karácsony és 
húsvét hónapjában is egész hónapra kell fizetni.
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A szarvasi ev. tanítónőképzőbe való felvételért folyamodni 
kell. A felvételi kérvény mélt. dr. Raffay Sándor ev. püspök úr
hoz intézendő, de a tanítónőképző igazgatóságához nyújtandó be 
május hó 1-ig. A kérvényben fel kell említeni, hogy a folyamodó 
óhajtja-e az internátusba való felvételt is. A kérvény mellékletei: 
1. Születési anyakönyvi kivonat. 2. Hatósági orvosi bizonyítvány 
arról, hogy az illető a tanítónői pályára alkalmas. 3. Eddigi tanul
mányait igazoló iskolai bizonyítvány vagy legutolsó félévi értesítő.
4. Községi bizonyítvány a családfő lakásáról és polgári álláséról, 
vagy ha a kérvényező kedvezményért is folyamodik, a szülők 
vagyoni állapotáról is. 5. Hatósági erkölcsi bizonyítvány, ha a 
folyamodó a jelen iskolai évben nem volt rendes növendéke 
valamelyik iskolának. A fölvételi kérvényben csakis rendes ta
nulóul való fölvételért lehet folyamodni, mert a magántanulást 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr rendelete tiltja a tanítónő
képzőkben.

Mivel a folyamodó növendékek száma jóval több, mint 
amennyit az osztálylétszámba fölvehetünk, ajánlatos, különösen a 
más vallású növendékeknek, hogy fölvételi kérvényüket más 
tanítónőképzőkbe is benyújtsák egyidejűleg. Minthogy az interná
tusbán csak 100 férőhely van, a növendékek egy része csakis 
küntlakásra vehető fe l; a bentlakásra való fölvétel tehát már olyan 
kedvezménynek számít, amelyben nem evang. növendékek nem 
részesíthetők. A küntlakó növendékeknek azonban meg van 
engedve, hogy az intézeti köztartásban étkezzenek. Ez esetben a 
havi költség körülbelül 20 pengővel kerül többe, mindent össze
számítva, 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 íngyenhely van. Ennek a jövedelmét 9 növendék 
között elosztva egyharmados kedvezmények alakjában (a díjak 
egyharmadának az elengedése) szoktuk az arra érdemes növendé
keknek juttatni. Ezen ú. n. egyharmados kedvezményeket azon
ban csakis a legjobb elömenetelű, legkiválóbb szorgalmú, legjobb 
magaviseletű és a legszegényebb ev. növendékek kaphatják. Mint
hogy az intézetben más kedvezmény nincs, azok, akik az említett 
feltételeknek nem felelnek meg, semmiféle címen nem számíthatnak 
a díjak elengedésére. Sőt a inár megkapott kedvezményt is el
vesztik azok, akik szorgalomban, előmenetelben vagy magavise
letben hanyatlást mutatnak. Ingyenhely a szarvasi ev. tanítónő
képzőben egyáltalában nincs, ilyenért tehát folyamodni teljesen 
hiábavaló.

Különös nyomatékkai emelem itt ki, hogy az osztálylétszámba 
és az internátusba való fölvételt egy és ugyanazon kérvényben 
kell kérni a Püspök úrtól, de a kedvezményért külön kell folya
modni az intézet Felügyelőbizottságához, mert a kedvezmény 
juttatása a Felügyelőbizottság hatáskörébe tartozik. I. osztályba 
folyamodó növendék azonban hiába kéri a kedvezményt a föl
vétellel egy időben, mert annak elnyerésére csak azután lehet 
reménye, mikor intézetünkben tanulva bebizonyította érdemességét.

A bentlakó és küntlakó, de bentétkező növendékek a követ
kező 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 téli kendő vagy kötött kabát, 1 téli és 1 
tavaszi kabát, 3 színes és 1 fehér kötény, 1 fürdőruha, 2 pár 
cipő és annyi fehérnemű, amennyi a havonkénti egyszeri mosás 
mellett a váltáshoz szükséges, továbbá egy szennyes gyűjtő zsák. 
Felsőruhát tetszés szerint hozhat mindenki, de kötelező az inté
zeti sötétkék egyenruha, amely áll: 1 matrózbluzból, a galléron 
és a visszahajtott kézelőkön 4 sor szegélyző fehér sujtás 3 cm-es 
közön egyenletesen elosztva; 1 rakott szoknyából, mely a térd 
alatt legalább egy tenyérnyivel végződik. Egyöntetű kalapvise
letről és tornaruháról a növendékek költségére az intézet gondos
kodik. Minden növendék hoz 1 fehér zománcozott mosdótálat, 1
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szappantartót, sűrű- és bontófésűt, hajkefét, fogkefét, 2 poharat, 
kést, villát, nagy- és kiskanalat, 4 darab szalvétát, melyeknek oldal
hossza ne legyen hosszabb 3 dm-nél és 1 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 föl
vétel alkalmával kap. A ruhaneműekbe gyárilag készült hímzett 
számok varrandók, mert tapasztalás szerint a kézi hímzés hamar 
kifoszlik.

,A felsorolt és számokkal megjelölt felszerelési tárgyakról és 
ruhaneműekről minden növendék leltári jegyzéket hoz magával a 
beiratkozáskor, amely már előre el legyen látva a növendék 
nevével 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 kizár mindenféle fényűzést.

A hajviseletet az intézet csak annyiban korlátozza, hogy a 
fiús hajviselet nincs megengedve, továbbá, hogy a rövid hajat 
viselő növendékeknek borbélyhoz kijárni, sem borbélynak hozzájuk 
bejárni nem szabad.

Szülőkön és testvéreken kívül csak azzal levelezhetnek a 
növendékek, akivel a szülők megengedik. Ez az engedély az 
igazgatónak 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 enged
hető ki a városban.

A tantervben megszabott tárgyakon kívül a növendékek mér
sékelt 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 május 15 táján lesznek értesítve. Sürgető tudakozódásokra 
nincs szükség, mert amint a Püspök úr döntése megérkezik, az 
értesítések azonnal szétmennek, esetleg május 15 e előtt is. Minden 
fölvett növendéknek augusztus 4 határidőig be kell fizetni az egész
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évi tandíjat és beiratási dijat. Aki ezt elmulasztja, iratait minden 
további nélkül visszakapja és lielye 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 augusztus 4-ig mindenki 
komolyan meggondolja, vájjon a fölvételt elfogadja-e. Későbbi 
visszalépések esetén ugyanis a pótlólag felvett növendéknek nincsen 
már elegendő ideje a tanévre előkészülni. 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 alapján, a rendtartás értelmében 
a szülők évközben kénytelenek voltak kivenni az intézetből. Az 
intézet orvosa és zenetanárai a beiratkozás előtt minden új növen
déket megvizsgálnak általános egészségi állapot és zenei hallás 
szempontjából. A fogyatékosokat nem engedik beiratkozni. Két
séges esetekben a szülők szíveskedjenek leányuk otthoni zene
tanárától tanácsot kérni, nehogy hiábavaló költségeket okozzanak 
maguknak.

A jelen tájékoztató végén feltűntetett intézeti díjakat lehet 
havonként törleszteni, kivéve az előre befizetendő tandíjat és be
iratási díjat. A havonként pontosan fizető növendék semmiféle 
sürgetésnek nincs kitéve, de az intézet felettes hatósága szigorúan 
előírja, hogy egy hónapnál hosszabb késedelem senkinek sem 
engedélyezhető; tehát aki egy havi részletnél nagyobb összeggel 
van hátralékban, azt a tanórákon való résztvételtől el kell tiltani, 
illetve az internátusból szüleihez haza küldeni. Aki tartozásait 
tanév végéig ki nem egyenlíti, vizsgálatra nem bocsájtható.

Az intézetnek szánt pénzküldeményeket sohase tessék : Kiss 
Sándor igazgató címére küldeni, mert az igazgató pénzt nem kezel 
és a küldemények átadása a pénztárosnak hiábavaló késedelmek
kel jár. Az intézetnek szánt pénzküldemények a következő cím
zéssel küldendők: Az ev. tanítónőképző tek. igazgatósága. Az 
ilyen című pénzküldeményeket a pénztáros veszi át. Az igazga
tótól 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.
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A tanítónőképző minden ínternátusí növendéke, tehát még a 
magasabb osztálybeliek is, szeptemberi jelentkezésükkor orvosi 
bizonyítványt tartoznak magukkal hozni arról, hogy a legutóbbi 
6 hét folyamán nem fordult elő ragályos betegség a családjukban. 
A növendékek szeptember 1—4-éig délelőtt 9—1-ig és délután 
4—6-ig jelentkeznek beiratásuk végett az igazgatószobában. Ugyan
akkor bemutatják a magukkal hozott tárgyakról szóló jegyzék két 
aláírt példányát és a szülők levelezési engedélyét. A tanítás kez
dete szeptember 5-én.

Szives tájékoztatásul közöljük az igen tisztelt szülőkkel, 
hogy a beiratkozás alkalmával, amikor a növendékek kísérői 
néhány nap alatt nagy tömegben érkeznek Szarvasra, lehetőleg úgy 
intézzék az itt tartózkodás idejét, hogy délelőtt folyamán érkezze
nek és még délután folyamán visszautazhassanak, mert az intézet
nek egyáltalában nincs arra való helyisége, hogy vendéget fogad
hasson, a helybeli szállóknak pedig csak kevés vendégszobájuk 
van. Ügy, hogy 5—6-nál több kiadó szobára még legkedvezőbb 
esetben sem lehet számítani, ezek is csak hét végén és vasárnap
kaphatók. * .

*

Az igazgató vagy helyettese a nagy szünidőben kedden és 
szombaton d. e 11 — 1 óráig fogad, a tanév folyamán pedig hét
köznaponként 11 —12 között.

* *
*

Azok a tanulók, akik a leánygimnázium, reálgimnázium és 
reáliskola 6 osztályát sikerrel elvégezték, vagy azok, akiknek 
kisdedóvónői oklevelük van, kizárólag rendes tanulókul átléphetnek 
a tanítónőképző III. osztályába, ha sikeres különbözeti vizsgálatot 
tesznek a tanítónőképző I. és II. osztályának különbözeti tárgyai
ból. Azok a tanulók, akik a leánygimnáziumban, reálgimnáziumban 
és reáliskolában érettségi vizsgálatot tettek, a tanítónőképző V. 
osztályába léphetnek mint rendes tanulók, ha sikeres különbözeti 
vizsgálatot tesznek a tanítónőképző első 4 osztályának különbözeti 
tárgyaiból. Ellenben a középiskolák V. és VII., valamint érettségi 
nélkül a VIII. osztályából, úgyszintén a kisdedóvónőképzőből ok
levél nélkül, nem lehet átlépni a tanítónőképző II., illetve a IV. 
és V. osztályába. Más iskolafajokból az átlépés semmiféle külön
bözeti vizsgálat útján nem lehetséges. A különbözeti vizsgálat tár
gyaiból az intézet igazgatója nyújt tájékoztatást. Részletesebb útba-

■
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igazítással azonban (pl. a tantárgyak.anyagáról, a könyvek címéről 
stb., stb.) a különbözeti vizsgálatra vonatkozólag csak annak a 
tanulónak szolgálhatunk, aki a különbözeti vizsgálatra vonatkozó 
kérvényét dr. Raffay Sándor püspök úrhoz intézve benyújtja az 
igazgatósághoz. A különbözeti vizsgálati kérvénynek a mellékletei 
ugyanazok, mint a tájékoztató elején a felvételi kérvénynél el
soroltuk. A kérvény benyújtásával egyidejűleg be kell fizetni az 
egész évre szóló tandíjat és beiratási díjat, mint az a tájékoztató 
végén található. Ezáltal az illető folyamodó az intézet felvett tanu
lója gyanánt kezeltetik és mindenre vonatkozólag részletes levél- 
beli vagy szóbeli útbaigazításban részesül.

A különbözeti vizsgálatra vonatkozó kérvényt szintén július 
1 -je előtt kell benyújtani, de benyújtható korábban is, ha az illető 
korábban akarja megkezdeni tanulmányait. A különbözeti vizsgálat 
ideje szeptember első napjaiban van. A különbözeti vizsgálatért 
folyamodó növendék egyidejűleg folyamodhatik a tanítónőképző 
megfelelő osztályába való felvételért. Ezt a felvételi kérvényt nem 
kell külön felszerelni azokkal az okmányokkal, amelyek a külön
bözeti vizsgálati kérvényhez csatolva vannak. A felvétel, ha iratai 
erre alkalmassá teszik, a különbözeti vizsgálat sikerétől feltétele
zetten történik és erről ugyanúgy lesz értesítve, mint a rendes 
úton folyamodott növendékek. A különbözeti vizsgálat díja, melyet 
a vizsgálat napján előre kell lefizetni, osztályonként 40 pengő. 
Köztisztviselők gyermekeinél osztályonként 20 pengő. Ha a külön
bözeti vizsgálat sikerül, akkor az illető növendék beiratkozhatik 
abba az osztályba, amelyikbe feltételesen fel volt véve, de akkor 
mint annak az osztálynak rendes növendéke, az azon tanévre 
szolgáló beiratási díjat és tandíjat ugyanúgy meg kell fizetnie, mint 
a többi rendes növendéknek.

Kimutatás a díjakról.

Minden növendék fizet egy évre:

Beiratási d íja t.........................
Tandíjat ev. növendék .

„ ref. „ .
. „ r. kát. „ .„ izr................ ...

Bútor- és zongorahasználatért 
Fűtési d íja t ..............................

/  6 pengőt
80

/_84
92

160



Csak bentlakó növendék fizet egy hónapra:

Gyógykezelési d i j a t .....................................120
Köztartási d i j a t ...................................50'—

Küntlakó, bentétkező és bentmosató növendék 
fizet egy hónapra:

Gyógykezelési d í j a t .....................................120
Köztartási d ija t ........................................40’—

Küntlakó, de bentétkező növendék fizet 
m osás nélkül egy hónapra:

Gyógykezelési d í j a t .................................... 120
Köztartási d íja t ................................... 35'—

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