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Is mé t lé sko r  TRIO 2. verse énekelendő. Egri Nyomda Rt. hangjegy szedéte.



II. Néhány szó a kántorképzésről.
Mióta az Orsz. Ág. Hitv. Ev. Tanítóegyesület hivatalos lap

jában, az Evangélikus Népiskolában külön kántori rovatot nyitott, 
és amióta a tanítóegyesület kebelében megalakult a külön kántori 
szakosztály, mindig több és több az érdeklődés az ev. kántori 
teendők és kántorképzés iránt, és számos hozzáértő és mélyre
ható cikkben foglalkoznak a kántori teendők ismertetésével és a 
tudás fejlesztésével. Az egyet, egyház is átérezve a fokozottabb 
mérvű kántorképzés fontosságát, kiadta 1927-ben „A magyaror
szági ág. hitv. ev. kántorképzés tanterve és vizsgálati szabályza
tát.“ (Egyet, közgyűlési jkönyv, 1927. okt. 27-én) A tanterv meg
jelent, de a részletes utasítás nem, sőt egyetlenegy vázlatos tan
könyv sem, ami egyrészt nagy nehézség a növendékeknek, 
másrészt szabad kezet biztosít a tanárnak az anyag kiválasztásá
ban, a tanítandó anyag mennyiségében és fontosság szerint való 
csoportosításban. Ezt a hiányt kell mielőbb és sürgősen pótolni, 
szemelőtt tartva azt, hogy nem tisztán zenei pályára készülő 
növendékről van szó, tehát nem lehet azt a szakképzettséget kö
vetelni. Az alábbiakban szeretnék néhány szempontot és gondolatot 
adni, melyek szerint az anyag kiválasztása és tankönyvben való 
feldolgozása megtörténhetne.

1. A dallamos füzetbe felveendők mindazok a dallamok és 
egyházi énekek, melyeket a tanterv előír, természetesen a pár
huzamos dallamok is, föltüntetve a dallamszerzőket és évszámokat, 
verselést, dallamszerkezeti képleteket és más fontosabb himnoló- 
giai tudnivalókat, külön megjelölve a népiskolában tanítandó 
egyházi énekek, melyeket könyvnélkül kell tudni nemcsak a 
kántorjelölteknek, hanem az összes ev. növendékeknek is.

2. Kiadandó egy elő- és utójáték gyűjtemény, melyben a 
leggyakrabban előforduló koráldallamok vannak kontrapunktíkus 
formában feldolgozva, természetesen figyelembe véve a közepes 
tehetségű jelöltek játékkészségét és tudását. Függelékül felveendő 
ebbe a liturgikus istentiszteleti orgonajáték. Ez volna az a mini-
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mum, mit minden kántornak a koráldallamokon kívül okvetlenül 
tudni kell játszani. Ezzel talán az egyöntetű liturgikus istentiszte
let gondolatát is meg lehetne valósítani, — ami más felekezetek
nél már régen megvan, — egyúttal megismerné és megszeretné a 
jelölt a kontrapunktikus és polifonikus zenét és zenei műfajokat, 
ami nagy segítségére lenne későbbi zenei fejlődésében és zenei 
önművelődésében.

3. A kántorjelöltek tankönyvébe felveendő a tantervben 
előírt elméleti rész, kerülve természetesen a hosszú történeti fej
tegetéseket és fölösleges áttekintéseket, ami úgysem maradandó, 
tehát értéktelen. Csak azt kell tanítani, aminek gyakorlati jelen
tősége és haszna van. Az orgonát, harmoniumot, minden leendő 
kántornak a legalaposabban kell ismernie, tehát ez tárgyalandó a 
legalaposabban. Ezzel egyrészt sok fölösleges kiadástól kiméli 
meg egyházközségét, másrészt a művészi orgonajáték legfontosabb 
előfeltétele a hangszer alapos és okszerű ismerete. Néhány szó
ban ismertesse az énekeskönyvet, annak beosztását, dallamát és 
gyakorlati használatát; a korálkönyv jelentőségét, beosztását; az 
ev. korái történeti fejlődését, ritmusát és az ev. korái szerepét a 
zeneirodalomban; fontosabb korálszerzőket; a karéneklés rövid 
pedagógiáját; az emberi hang fajait, terjedelmét; az egyház’ 
énekművek formáit, előadását; az istentiszteleten való karének
lést ; karének gyűjteményeket; karénekek megválasztásának szem
pontjait ; átírásokat, betanítást és előadást, polifon egyházi gyer
mekkarokat. Szükséges egy rövid zenetörténeti áttekintés és cso
portosítás, kiemelve különösen azok a zeneszerzők és egyházi 
karnagyok, akik az ev. egyházi zene szempontjából különös fon
tossággal bírnak és akik hathatósan és termékenyítőleg közre
működtek az ev. egyházi ének- és zeneügy fejlesztésében. Végül 
ismertetni kellene röviden azokat a fontosabb zenei műformákat, 
melyek az istentiszteleti orgonajáték keretében előfordulnak.

Az volna a legégetőbb szükség, hogy megfelelő tankönyvek 
birtokában, a kántorképzés a lehetőséghez képest egyöntetű és 
minél inkább gyakorlati irányú lenne. A másik fontos dolog, hogy 
egyházunk vezetősége megismételné nyomatékosan az egyet, egy
házi közgyűlés 1912. évi 124. B. pontjában foglalt jegyzőkönyvi 
határozatát, melyben felkéri az egyet, egyházi közgyűlés a püs
pököket, az egyházi énekügy egységessé tétele érdekében, hogy 
kerületeik gyülekezeteinek az egyetemes korálkönyv használatát 
ajánlják.



Ev. egyházunk fontos érdeke, hogy alapos tudásu, hivatá
sukat szerető, egyöntetűen képzett és tökéletesedni vágyó kán
torai legyenek, kik az istentisztelet bensőségesebbé és fensége
sebbé tételén hathatósan közreműködnek Isten nagyobb dicső
ségére.

5

vitéz Szomjas Frigyes.



III. Az 1932—33. tanév értesítője.
I. Az iskolai év története.

a) A tanév lefolyása. A tanévet szept. 5-én kezdtük tan
évnyitó értekezlettel. Szept. 5—7. voltak a beiratkozások, ezzel 
párhuzamosan a különbözeti és javító vizsgálatok. Szept. 8-án d. 
e. közösen a gimnáziummal tanévnyitó istentiszteleten vettünk 
részt az Ó-templomban, melynek keretében Korim Kálmán 
vallástanár prédikált. Az istentisztelet után tartottuk a tornacsar
nokban az intézet tanévnyitó ünnepélyét, melynek legfőbb pontja 
a Fegyelmi Szabályok ismertetése volt. Szept. 9-én kezdődött a 
tanítás-

A tanév folyamán a kővetkező rendes szüneteket tartottuk. 
Okt. 31-én a reformáció emlékezetét ünnepeltük. Nov. 1-én az 
egész tanári kar és az evangélikus ifjúság úrvacsorához járult az 
Uj-templomban s ez alkalommal egész nap szünetelt a tanítás. 
Dec. 6-án a Kormányzó Ur Of Öméltóságának névnapját ünnepel
tük, megelőző napon a növendékek Mikulás-esti előadása alkal
mából igazgatói szünet. A karácsonyi szünetet a Rendtartásnak 
megfelelően dec. 22— jan. 4-ig tartottuk bezárólag. Jan. 31-én 
volt a félévi szünet. Márc. 1-én a növendékek farsangi mu'atsága 
alkalmából igazgatói szünet. Márc. 18-án a harmadik igazgatói 
szünet. Ápr. 9 -  23-ig bezárólag tartottuk a húsvéti szünetet. Jun. 
3-án az egész tanári kar és az intézet ev. növendékei úrvacsorá
hoz járultak az Uj-templomban és ez alkalomból egész nap szü
netelt a tanítás.

A VKM. úrnak áprilisban megjelent 28.580—1933. V. a. 1. 
számú rendelete (megjelent H. K. 8. sz. 43. o.) értelmében az 
osztályvizsgálatokat és a tanév befejezésével járó egyéb teendőket 
a Rendtartási Szabályzatban megjelölt napoknál 4 nappal előbb 
kell megtartani, ennek megfelelően a tanév ezentúl jún. 25-én zá
ródik, az új tanév pedig a Rendtartási Szabályzattól eltérően 
szept. 5-én kezdődik fölvételi és egyéb vizsgálatokkal. A módosított
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Szabályzat értelmében tartottuk a tanévzáró osztály- és képesítő
vizsgálatokat és a tanévet jún. 24-én fejeztük be záróértekezlettel.

b) Szervezeti, személyi és fizetési ügyek. A tanítónő
képző rövid történetében nem volt még esztendő, amely olyan 
nehézségeket zúdított volna az intézet vezetőségére, a tantestü
letben beállott váratlan változások révén, mint a múlt tanév. 
Okt. 15-től Povázsay Edit nevelőnő, jan. 4-től kezdve pedig dr. 
Veress Amália tanárnő egészségük súlyos megrongálódása folytán 
eleinte csak rövid, pár hónapos szabadságot kaptak, amit azonban 
betegségük tartóssága miatt az intézet felettes hatósága mindkettő 
részére fokozatosan a tanév végéig kénytelen volt kiterjeszteni. 
A nevelőnői és tanári munkakörben ellátatlan feladatokat, bár
milyen lelkes odaadással pótolták is hónapokon keresztül az 
önzetlenül vállalkozott kartársak, egész éven át nem lehetett óra
többletek alakjában ellátni, ezért a tanítónőképzö Intézőbizottsá
gának határozata alapján az intézet vezetősége jan. 8-tól kezdve 
Varga Etel Piroska okleveles középiskolai tanárnőt alkalmazta a 
két tanerő ellátatlan munkakörének betöltésére. Az új kartárs az 
intézet vezetőségének teljes elismerését érdemelte ki nevelőnői 
és szaktanári föladatainak lelkiismeretes, pontos és rátermett 
betöltésével.

Ezen tanévben Medveczky Julia mennyiségtan-fizika tanárnő 
harmadik szolgálati évét töltötte intézetünkben, joggal remélhettük 
tehát, hogy a VKM. úr végre hozzájárul fizetéskiegészítő állam
segélyének utalványozásához s ezzel lehetővé teszi a három évi 
szolgálat után jogosan várható rendes tanári előléptetést. Nem kis 
meglepetést okozott az intézett felettes hatóságának, midőn a 
VKM. úr 36.169—1933. V. számú leiratában elutasította Med
veczky Julia államsegély iránti kérvényét azzal, hogy a pénzügy- 
miniszter úr nem járul hozzá a költségvetésileg megállapított 
létszám felemeléséhez.

A többi tisztviselők sorsában osztozik az intézet tanári tes
tületé is, midőn kénytelen elviselni azokat a fizetéscsökkentéseket, 
amelyek a tisztviselők illetményeit a tanév eleje óta csonkították, 
így 1933. márc. 1-től kezdődőleg az ugyanezen évi 1400. ME. 
számú rendelet (I. B. K. 1933. febr. 1. 26. sz.) értelmében a VI. 
és VII. f. o.-ban lévő tanerők eredeti, 1931. aug. 1-én érvényben 
volt fizetésüknek újabb 6°/o-os, az alacsonyabb fiz. o.-ban lévők 
pedig 5°/o-os csökkentését kénytelenek elviselni. Az 1932. évi 
9800. M. E. számú rendelet pedig a tantestület lakáspénzére vo-
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natkozólag rendelkezett úgy, hogy 1933. febr. 1-től kezdve a 
lakáspénz havi részletekben fizetendő. (1. B. K. 1932. dec. 24. 
291. sz). Az előlépésekben fennálló korlátozást szenvedték Tömör
kényi Dezső, vitéz Szomjas Frigyes és Remenyik László tanárok, 
midőn remélt előlépésük nem következett be 1933. júl. 1-én.

Szervezeti és személyzeti tekintetben nem jelent változást, 
mégis nyilvántartás végett fölemlítendő, hogy az 1932. dec. 19-én 
tartott intézőbízottsági gyűlés a tanári kar egyhangú javaslatára 
az igazgatói tisztséget újabb hat évre, ezúttal harmadszor, a je
lenlegi igazg itóval töltötte be, ugyancsak a tanári kar egyhangú 
javaslatának megfelelően a következő hat éves időtartamra pénz
tárosnak Remenyik Lászlót, ellenőrnek Tömörkényi Dezsőt, intéző
bizottsági jegyzőnek pedig Sass Mária nevelőnőt választotta meg, 
akik ezeket a tisztségeket az elmúlt hat esztendős évkörben is 
betöltötték.

c) A tanári testület egészségi állapota. Az előbbi pont
ban említés történt dr. Veress Amália r. tanár és Povázsay Edit 
nevelőnőnek súlyos megbetegedéséről, ami maga után vonta mind
két tanerőnek év végéig való szabadságolását. Lipter Melánia r. 
tanárnő influenzával kapcsolatos szövődmények miatt ugyancsak 
hosszú heteken át kikapcsolódott a tanári munkából, míg egész
sége teljesen helyreállhatott. A tantestület több tagjának hosszú 
időre terjedő mulasztása fokozott terhet jelentett azok számára, 
akik beteg kartársaikat helyettesítették.

2. Az intézet egyházi hatóságai.

A tanítónőképző fenntartóhatósága a bányai ág. h. ev. egyház- 
kerület, közvetlen felettes hatósága az egyházkerület elnöksége: 
dr. Raffay Sándor püspök és dr. Pesthy Pál egyh. kér. felügyelő. 
A tanítónőképző kormányzótestülete az egyh. kér. közgyűlés által 
választott Intézőbizottság.

Intézőbizottságunk Felügyelőbizottság néven 1918 óta olyan 
kiegészített szabályzattal működött, amely nem felelt meg a ta
nítónőképző különleges igényeinek, azért a tanári kar kezdemé
nyezésére a kormányzótestület egy újabb Intézőbízottsági Szabály
zatot dolgozott ki, amely szervezeti tekintetben a kormányzótes
tületet megnagyobbítja, de jogai és kötelességei tekintetében 
érintetlenül hagyja az eddigi bizottsági szabályzatban, továbbá a 
Rendtartási Szabályzatban és a tanárok Szolgálati Szabályzatában
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lefektetett elveket. A fönntartó egyházkerület által 1932. évi okt. 
6-án 15. jkvi pontban jóváhagyott Intézöbizottsági Szabályzatot 
az egyetemes közgyűlés 1932. nov. 18-án 58. jkvi pontba foglalt 
határozatával emelte érvényre. Az új szabályzat szerint az inté
zet kormányzótestülete ezentúl Intézőbizottság nevet visel. Tagjai 
részint hivatalból tagok, részint választottak. Hivatalból tagjai az 
Intézőbizottságnak: 1. a békési, arad-békési és csanád-csongrádi 
egyházmegyék mindenkori felügyelője és főesperese; 2. a szarvasi 
ev. egyházközség 3 lelkésze; 3. a tanítónőképző igazgatója, pénz
tárosa és ellenőre; 4. a szarvasi ev. egyházközség mindenkori 
felügyelője, másodfelügyelője és igazgatótanítója a tanítónőképző
nél fönntartott 3 igyenhely-alapítvány föltétele szerint. Választott 
tagjai az Intézőbizottságnak: 1. legfeljebb 5 vidéki és 5 helybeli 
tag, az egyh. kér. közgy. által 6 évre megbízva; 2. a tanári kar 
2 kiküldötte a tanári kartól kapott 6 évi megbízatással. A fon
tiek szerint Intézőbizottságunk tagjai 1932. okt. 6. óta a következők. 
Világi elnök: dr. Haviár Gyula kir. közjegyző (Szarvas); egyházi 
elnök: Bartos Pál ev. lelkész (Szarvas). Tagjai: a) helybeliek: Kiss 
Sándor igazgató, Miklós Ida és v. Szomjas Frigyes tanárkari ki
küldöttek. Remenyik László pénztáros, Tömörkényi Dezső ellenőr, 
Kelló Gusztáv, Szelényi János, Borgulya István, Pataki János, 
Ponyiczky Kálmán, Ribárszky Pál, vitéz Tepliczky János, vitéz 
dr. Zerinváry Szilárd; b) vidékiek: Kovács Andor esperes (Oros
háza), Saguly János esperes (Pitvaros), dr. Szeberényi Lajos Zs. 
esperes (Békéscsaba), dr. Krayzell Miklós (Budapest), dr. Purgly 
Emil (Makó), Kovácsik István (Kondoros), Mikolik Kálmán (Bu
dapest, I. Zenta-u. 5. II. 4.), dr. PesthyPál egyh. községi felügyelő 
(Budapest, Széchenyi-u. 2.), dr. Scholtz Oszkár (Budapest, Szent- 
királyi-u. 1. Lúther-Otthon.), dr. Zelenka Frigyes (Budapest, I. 
Eszék-u. 13—15. II. ein.)

3. Az intézet tanári testületé,

1. Kiss Sándor igazgató. Szolgálati ideje 24 év. Tanította a 
lélektant a III. osztályban, a neveléstant a IV. osztályban, a köz- 
gazdaságtant és pedagógiai gyakorlatot az V. osztályban, később 
a szerves kémiát a IV. osztályban. Résztvett a gyakorlati kikép
zésben. Heti óráinak száma: 9—(—2. Internátusi felügyelő, köztar- 
tásvezető, gazdaságvezetö, gondnok. A helybeli ev. egyházközség 
presbitere. A következő egyesületek tagja: Orsz. Ev. Tanáregye-
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sülét, Tanítóképző intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete, helybeli 
Luther Szövetség, Bethlen Gábor Szöv., Orsz. Gyermekvédő Liga, 
Magyar Kultúrliga, Magyar Pszichológiai Társaság, Magyar Zene 
Barátainak Egyesülete, KANSz, DMKE, Kir. Magyar Természettud. 
Társulat, Nagykőrösi Arany János Diákszövetség.

2. Levius Ernő r. tanár. Szolgálati ideje 35 év. Tanította a 
történelmet a IV. osztályban, az egészségtant az V. osztályban, 
az éneket és zenét a III—V. osztályban, résztvett a gyakorlati 
kiképzésben. Heti óráinak száma : 17. Zeneszertáros. A következő 
egyesületeknek tagja : Orsz. Ev. Tanáregyesület, Tanítóképző-Int. 
Tanárok Orsz. Egyesülete.

3. Lipter Melánia r. tanár, Szolgálati ideje 5 év. Az V. 
osztály főnöke. Tanította a magyar nyelvet a III—V., a német 
nyelvet az I—IV., az alkotmánytant az V., a női kézimunkát 
a III. osztályban. Heti óráinak száma: 18. A tanári könyvtár őre, 
a kísinternátus felügyelője, női kézimunkaszertár őre. A követ’ 
kező egyesületeknek tagja : Orsz. Ev. Tanáregyesület, Tanítóképző 
-Intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete, a helybeli Luther-Szövetség 
és Protestáns Nőszövetség.

4. Medveczky Júlia h. tanár. Szolgálati ideje 3 év. A IV. 
osztály főnöke. Tanította a mennyiségtant az I—V. osztályban, a 
fizikát a III —IV. osztályban, később a földrajzot az I. osztályban, 
résztvett a gyakorlati kiképzésben. Heti óráinak száma 19—f-2. 
Tanárkari jegyző, a fizikai szertár őre, az Ifjúsági Segély egy let 
elnöke. Tagja a következő egyesületeknek: Mathematikai-Fizikai 
Társaság, szarvasi Luther-Szövetség és szarvasi Protestáns Nő
szövetség.

5. Miklós Ida r. tanár. Szolgálati ideje intézetünknél 9 év, 
másutt 15 év, összesen 24 év. A III. osztály főnöke. Tanította a 
rajzot az I—V. osztályban, a testgyakorlást az I—V. osztályban. 
Heti óráinak száma: 20, A rajz- és kézügyességi szertár őre, az 
Ifj. Sportkör tanárelnöke, tanárkari kiküldött az Intézőbizottságban. 
Tagja a következő egyesületeknek: a szarvasi Protestáns Nőszö
vetség és Luther-Szövetség.

6. vitéz Szomjas Frigyes r. tanár. Szolgálati ideje 22 év. A
II. osztály főnöke. Tanította a német nyelvet az V. osztályban, a 
földrajzot a III. osztályban, később a IV.-ben is, a zenét és éne
ket az I—II. osztályban, vezette a kántorképzést a III—V. osz
tályban, a karéneket az I—V. osztályban, később a szépírást az 
I. osztályban. Heti óráinak száma: 20—j—1. Helyettes igazgató,
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zenekönyvtáros és tanárkari kiküldött az intézet Intézőbizottságá
ban. Tagja a következő egyesületeknek : Orsz. Ev. Tanáregyesület, 
Tanítóképző-Int. Tanárok Orsz. Egyesülete. Az intézet összes 
nyilvános ünnepélyeit rendezte, azok ének- és zeneszámait beta
nította és vezényelte.

7. Tömörkényi Dezső r. tanár. Szolgálati ideje nálunk 23 
év, másutt 3 év, összesen 26 év. Az I. osztály főnöke. Tanította 
a neveléstant az V. osztályban, a magyar nyelvet az I—II. osz
tályban, a történelmet az I—III. osztályban, résztvett a gyak. ki
képzésben. Heti óráinak száma: 19. Pénztári ellenőr, az Ifj. Ön
képzőkör tanárelnöke. Tagja a következő egyesületeknek: Orsz. 
Ev. Tanáregyesület, Tanítóképző-Int. Tanárok Orsz. Egyesülete.

8. Dr. Veress Amália r. tanár. Szolgálati ideje 10 év. Taní
totta a neveléstant a II. osztályban, a földrajzot az I—II. és IV. 
osztályban, a természetrajz-vegytant az I—IV. osztályban, részt
vett a gyakorlati kiképzésben. Heti óráinak száma : 20. A ter
mészetrajzi, kémiai és földrajzi szertárak őre. Tagja a Kir. Magy. 
Természettudományi Társulatnak. Január 4. óta szabadságon.

9. Remenyik László gyak. isk, tanító. Szolgálati ideje inté
zetünknél 20 év, másutt 7 év, összesen 27 év. A gyakorló isko
lában tanított heti 30 órában. A gyakorlati kiképzést vezette a IV, 
osztályban heti 2, az V. osztályban heti 6 órában. Az intézet 
pénztárosa és a gyakorló isk. szertár őre. Tagja a következő 
egyesületeknek: Kir. M. Természettudományi Társulat, Ev. Tanító- 
egyesület, a szarvasi Levente Egyesület alelnöke.

10. Povázsay Edit nevelőnő. Szolgálati ideje 13 év. Nevelő
női elfoglaltságán kívül tanította a szépírást az I. osztályban. 
Tagja a szarvasi Prot. Nöszövetségnek és a szarvasi Luther- 
Szövetségnek. Okt. 15. óta szabadságon.

11. Sass Mária nevelőnő. Szolgálati ideje 11 év. Nevelőnői 
elfoglaltságán kívül tanította a női kézimunkát az I. osztályban. 
Az Intézőbizottság jegyzője. Tag'ia a szarvasi Prot. Nőszövet
ségnek és a szarvasi Luther-Szövetségnek.

12. Varga Etel Piroska óraadó tanár és h. nevelőnő január 
8. óta. Tanította a kémiát az I. osztályban, testtant, földrajzot és 
természetrajzot a II. osztályban, a természetrajzot a III. osztály
ban, összesen 13 órában.

13. Bartos Irén oki. gazd. szaktanitónő. Mint óraadó taní
totta a gazdaságtant az I—IV. osztályban és a női kézimunkát a 
II. osztályban. Vezette az Ifjúsági Cserkészcsapatot,
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14. Korim Kálmán gimn. vallástanár. Mint óraadó tanította 
a vallástant heti 10 órában, mind az öt osztályban Az Ifj. Luther- 
Szövétség és az Ifj. Gyámegylet tanárelnöke. A téli hónapokban 
vasárnaponként ifjúsági istentiszteletet tartott.

15. Halász Szabó Imre ref. lelkész, a ref, növendékek hit
oktatója, heti 2 órában.

16. Szvetíts Viktor r. kát. segédlelkész, a r. kát, növendé
kek hitoktatója, heti 3 órában.

4. Az intézet növendékei.

I. osztály. Osztályfő: Tömörkényi Dezső.
1. Bagi Ilona r. k. 1916. Békésszentandrás (jeles). 2. Bod

rogi Katalin ev. 1917. Trencsén, Trencsén vm, (jó). 3. Boros 
Eleonóra ev. 1918. Salgótarján, Nógrád vm. (jó). 4. Eichhardt Anna 
ev. 1918. Baja, Bács-Bodrog vm. (jó). 5. Flórián Rozália ev. 1918. 
Kaposvár, Somogy vm. (kimaradt). 6. Gáspár Katalin ref. 1918. 
Nagybodófalva, Krassó-Szörény vm. (jó). 7. Géczi-Csiszár Jolán 
ref. 1918. Maramarossziget, Mármaros vm. (elégséges). 8. Gyemján 
Mária ev. 1918. Nagybánhegyes, Csanád vm. (elégséges). 9. Hatz 
Ilonka ev. 1916. Borjád, Baranya vm. felégséges). 10. Holéczy 
Ilona ref. 1918. Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok vm. (jó). 11. 
Holler Klára ev. 1917. Felsőőr, Vas vm. (kimaradt). 12. Javor- 
nitzky Irén ev. 1917. Budapest (jó). 13. Kaposi Éva ev. 1918.
Budapest (jó). 14. Kassay Lenke ref. 1918. Kunhegyes, Jász-Nagy
kun-Szolnok vm. (elégséges). 15. Káldy Jolán ev. 1916. Rábcakapi, 
Győr vm. (jó). 16. Kiss Ibolyka ev. 1918. Nagyősz, Torontál vm. 
(jó). 17. Knopper Livia ev. 1917. Budapest (kimaradt). 18. Kozák 
Ilona r. k. 1916. Tiszaföldvár. Jász-Nagykun-Szolnok vm. (ének). 
19. Kriska Jolán ev. 1915. Budapest (történelem, földrajz, meny- 
nyiségtan, kémia). 20. Lehr Etel r. k. 1918. Nagylak, Csanád vm. 
(kimaradt). 21. Lustyík Ilona ev. 1918. Ivánháza, Trencsén vm. 
(magyar, német, mennyiségtan, kémia, ének, kézimunka). 22. Ma- 
ráth Ida ev. 1918. Nagymányok, Tolna vm. (elégséges). 23. Mar- 
csek Margit ev. 1917. Rákospalota, Pest vm. (elégséges). 24. Mód 
Adél ev. 1917. Nagysimonyi, Vas vm. (jó). 25. Mrena Anna r. 
k. 1918. Békésszentandrás (elégséges). 26. Nagy Hedvig ev. 1918. 
Budapest (jó). 27. Peizler Mária ev. 1918. Ógyalla, Komárom vm. 
(elégséges)  ̂ 28. Rohoska Aranka ev. 1916. Szarvas (jó). 29. Salgó
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Erzsébet ev. 1917. Tavarna, Zemplén vm, (ének, zene). 30. Schus
ter Magdolna ev. 1918. Budapest (elégséges). 31. Szakács Mária 
ev. 1918 Budapest (jó). 32. Szilágyi Katalin ev. 1918. Budapest 
(történelem). 33. Szontágh Elza ev. 1915. Ózd, Borsod vm. (elég
séges). 34. Téchy Ágnes ref. 1915. Misztótfalu, Szatmár vm. (elég
séges). 35. Tímár Eszter r. k. 1914. Endrőd (elégséges). 36, Tí
már Lucza r. k. 1916. Endrőd (jó). 37. Tusjak Anna ev. 1918. 
Szarvas (elégséges).

II. osztály. Osztályfő : vitéz Szomjas Frigyes.
1. Balázsovits Irén ev. 1915. Zalaegerszeg, Zala vm. (jó). 2. 

Benczúr Erzsébet ev. 1916. Szarvas (elégséges). 3. Bracsok Má
ria ev. 1917. Albertfalva, Pest vm. (jó). 4. Cserei Zsuzsánna ref. 
1917. Munkács, Bereg vm. (jó). 5. Dancsák Sarolta ev. 1916. 
Rozsnyó, Gömör-Kishont vm. (elégséges). 6. Fehér Irén ev. 1917. 
Budapest (elégséges). 7. Gerhardt Irma ev. 1915. Óbecse, Bács- 
Bodrog vm. (kimaradt). 8. Gyurkovics Gabriella ev. 1917. Szirák, 
Nógrád vm. (elégséges). 9. Hajdú Klára ref. 1918. Pilis, Pest vm. 
(elégséges). 10. Hanó Erzsébet ev. 1917. Szarvas (jó). 11. Je
szenszky Ágnes ev. 1917. (Szarvas) (jó). 12. Kalbács Rozália ev.
1915. Celldömölk, Vas vm. (jó). 13. Koléner Piroska ev.
1916. Martonháza, Gömör vm. (jeles). 14. Kollár Ida ref. 1914.
Páty, Pest vm. (jó). 15. Krajcsovics Zsuzsánna ev. 1915. Szarvas 
(elégséges). 16. Luczi Erzsébet ev. 1916,Gyoma (jó), 17. MaráthEmma 
ev. 1917. Nagymányok, Tolna vm. (elégséges). 18. Pajor Etelka 
ev. 1917. Csorvás (jó). 19. Pap Klára ev. 1917. Budapest (jó).
20. Paulinyi Juliánná ev. 1915. Vác, Pest vm. (elégséges). 21. 
Pavlik Ilona ev. 1914. Békéscsaba (elégséges). 22. Rimár Ibolyka 
ev. 1917. Nagyszentmiklós, Torontál vm. (kimaradt). 23. Szabó 
Jolán ref. 1916. Ruttka, Turóc vm. (jó). 24. Sztik Ida. 
ev. 1916. Felsőpetény, Nógrád vm. (jó). 25. Tóth Zsuzsánna 
ev. 1916. Tótkomlós (jó). 26. Varga Irén r. k. 1917. Békésszent- 
andrás (elégséges). 27. Váczy Angyalka ev. 1916. Mezőberény 
(jó). 28. Vitéz Györgyike ev. 1916. Linz, Felső-Ausztria (elég
séges).

III. osztály. Osztályfő : Miklós Ida.
1. Aranyi Mária ev 1915. Heréd, Nógrád vm. (jó). 2. Be

nedek Éva ev. 1916 Ózd, Borsod vm. (jeles). 3. Bokor Magdolna 
ev. 1916 Budapest (jeles). 4. Bró/ik Gizella ev. 1915. Békés
csaba (elégséges). 5. Buchticska Ilona ev. 1914. Vulkán, Hunyad
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vm. (elégséges). 6. Czavar Margit ev. 1915. Pitvaros, Csanád vm. 
(jó). 7. Dedínszky Margit ev. 1914. Bokor, Nógrád vm. (kimaradt). 
8 Filcsik Márta ev. 1916. Hatvan Heves vm. (jó). 9. Frecska 
Hedvig ev. 1914. Zólyom, Zólyom vm. (elégséges). 10. Gohér 
Ilona ev 1916. Kiskőrös, Pest vm. (kimaradt). 11. Görög Lenke 
ev. 1915. Tés, Veszprém vm. (jeles). 12. Józsa Erzsébet ev. 1916. 
Cegléd, Pest vm. (jó) 13 Józsa Etelka ref. 1914. Kunszentmiklós, 
Pest vm. (elégséges). 14. Knáb Margit ev. 1915. Medgyes, Nagy- 
küküllő vm (elégséges). 15. Kolener Ilona ev. 1914. Martonháza, 
Gömör vm. (elégséges). 16. Kovács Magdolna ev. 1916 Lipótvár, 
Nyitra vm. (elégséges). 17. Lang Ilona ev. 1913. Szentgotthárd, 
Vas vm (jó) 18. Laurovics Zsuzsánna ev. 1915. Pitvaros, Csanád 
vm. (jó) 19. Lipták Klára ref. 1914 Békéscsaba (jó) 20. Lóderer 
Edit ev. 1917. Pestszentlőrinc, Pest vm. (jó). 21. Misik Ida 
rét. 1915. Békés (elégséges) 22 Pataki Éva ev. 1914 Szarvas 
(kimaradt). 23. Piri Margit ev. 1916. Szend, Komárom vm. (jó). 
24. Rozgonyi Mária ev. 1915. Szentgotthárd, Vas vm (jeles). 25. 
Salamon Vilma ev. 1915 Budapest (jó). 26 Schermann Margit ev. 
1916. Mátyásdomb, Vas vm (elégséges). 27 Törőcsik Julianna r. 
k. 1914. Munkács, Bereg vm. (jó) 28. Wünschendorfer Erika ev. 
1914. Szarvas (kimaradt). 29. Zelenka Magdolna ev. 1915. Szente- 
tornya (jó).

IV. osztály. Osztályfő: Medveczky Júlia.
1. Adorján Klára ev. 1915. Kispest, Pest vm (német, meny- 

nyiségtan). 2. Beliczky Katalin ev. 1914 Szirk-Vashegy, Gömör vm. 
(jeles). 3. Boskó Ilona ev. 1912 Békéscsaba (jeles). 4. Dévánszky 
Mária ev, 1914. Békéscsaba (jó). 5. Dús Lenke ev. 1914. Nagy
szalonta, Bihar vm. (német, mennyiségtan). 6 Egyed Eleonóra ev. 
1914 Szentes, Csongrád vm (elégséges). 7. Feyér Gizella ev. 
1914. Kötcse, Somogy vm. (elégséges). 8. Gazsi Ilma ev. 1915. 
Tótpelsőc, Zólyom vm. (elégséges). 9. Grosch Katalin ev. 1915. 
Gyönk, Tolna vm. (jó). 10. Halász Lujza ev. 1915. Berektompa- 
háza, Sopron vm (elégséges). 11. Halmi Valéria ev. 1913. So- 
morja, Pozsony vm. (elégséges). 12. Kelló Szilvia ev. 1913. Szarvas, 
(jó). 13. Kiss Erzsébet ev. 1914. Szaras (jó). 14. Kollárik Anna 
ev. 1913. Ózd, Borsod vm. (jó). 15. Komjáthy Irma ev. 1915. 
Szekszárd, Tolna vm. (jó). 16. Kozár Erzsébet ev. 1914. Tótkom
lós (jó). 17. Krecsmarik Zsuzsánna ev. 1915. Mezőberény (jó). 18. 
Krón Irma ev. 1915. Lajtaújfalu, Sopron vm. (elégséges). 19. Lin-
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der Klára ev. 1913. Békéscsaba (elégséges). 20. Molnár Erzsébet 
ref. 1914. Békés (jó). 21. Mód Vilma ev. 1914. Zalagalsa, Zala 
vm. (jeles). 22. Palkov Erzsébet ev. 1913. Budapest (jó). 23. 
Petyován Anna ev. 1914. Szarvas (elégséges). 24. Ponicsán Anna 
ev. 1914. Felsőaradi, Torontál vm. (jó). 25. Rakitovszky Viktória 
ev. 1914 Szirák, Nógrád vm. (elégséges). 26. Rohoska Margit ev. 
1914. Szarvas (jó). 27. Rozlozsny Paula ev. 1915. Kukmér, Vas vm. 
(jeles). 28. Sárkány Jolán ev. 1912. Zólyombrézó, Zólyom vm. 
(elégséges). 29. Sebes Magda ev. 1915. Rákosszentmihály, Pest 
vm. (jó). 30. Sikos Anna ev. 1915. Rákosszentmihály, Pest vm. 
(elégséges). 31. Styaszni Terézia ev. 1911. Sámsonháza, Nógrád 
vm. (jó) 32. Surák Juliánná ev. 1913. Jászberény, Jásznagykun- 
szolnok vm. (elégséges). 33. Szatmáry Katalin ev. 1915. Fekete
halom, Brassó vm. (jó). 34. Szlovák Gizella ev 1915. Szarvas 
(elégséges). 35. Tóth Maczonka Anna ev. 1913, Szarvas (elégsé
ges). 36. Wilim Klára ev. 1913. Békéscsaba (elégséges). 37. Zalay 
Margit ev. 1913. Mezőberény (jó) 38. Zsedényi Ilona ev. 1915. 
Orosháza (elégséges). 39. Zsemberovszky Judit ev. 1914 Aszód, 
Pest vm. (elégséges).

V. osztály. Osztályfő : Lipter Melánia.
1. Breuer Anna ev. 1914. Csorvás (jó). 2. Brózik 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 Márta ev. 1913. Késmárk, Szepes vm. 
(jó). 6. Galló Mária ev. 1914. Lajtakáta, Moson vm. (jó). 7. Gurzó 
Mária ev. 1914. Békéscsaba (jeles). 8. Gyurkovics Irén ev. 1914. 
Szirák, Nógrád vm. (jó). 9. Hősz Ilona ev. 1914. Dunaegyháza, 
Pest vm. (jó), 10. Kiss Adél ev. 1913. Budapest (elégséges). 11. 
Konyecsni Irén ev. 1914. Csanádapáca, Csanád vm. (jó). 12. Lé
vai Magdolna ev. 1913. Monor, Pest vm. (jó). 13. Mészáros 
Etelka ev. 1914. Bpest (jó), 14. Mold Margit r. k. 1909. Szarvas (jó). 
15. Morgenstern Edit ev. 1913. Budapest (jó). 16. Nagy Erzsébet ev. 
1913. Üjcsanálos, Zemplén vm. (jó). 17. Nagy Matild ev. 1912.
Tápiószele, Pest vm. (ieles). 18. Németh Margit ref. 1912. Üj- 
szentes, Temes vm. (elégséges). 19. Pap Edith ev. 1913. Buda
pest (elégséges). 20. Pécsy Sarolta r. k. 1913. Bpest (jeles). 21. Po
gány Klára r. k. 1914 Budapest (elégséges) 22 Recska Gizella 
ev. 1915. Soltvadkert, Pest vm. (jeles). 23. Reismann Róza izr. 
1913. Turzófalva, Trencsén vm. (jó). 24. Sikuta Margit ev. 1914,
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Budapest (jeles). 25. Suhár Amália ev. 1914. Salgótarján, Nógrád 
vm. (jeles). Szántó Anna ref. 1914. Marosbogát, Torda-Aranyos 
vm. (jó). 27. Szigeti Irén ev. 1914. Sátoraljaújhely, Zemplén vm. 
(jeles). 28. Thury Mária ev. 1913. Szarvas (jó). 29. Varga Jolán 
ev. 1913. Budapest (jeles). 30. Altmann Borbála izr. 1913. Szol
nok, Jász-Nagykun-Szolnok vm. (jó). 31. Ádám Irén ref. 1913. 
Mezőtúr, Jász-Nagykun-Szolnok vm (jeles). 32. Barabás Erzsébet 
ref. 1913. Zilah, Szilágy vm. (jó) 33. Bóka Dalma ev. 1914. Bu
dapest (jeles). 34. Debreczeni Flóra ev. 1914. Szekszárd, Tolna 
vm. (jó). 35. Jakab Margit ev. 1912. Simonyifalva, Arad vm. (jó).
36. Javornitzky Gyöngyike ev. 1913. Székesfehérvár, (Fejér vm).
37. Kollár Sára ev. 1914. Békéscsaba (jeles). 38. Kriska Irén ev, 
1913. Budapest (elégséges). 39- Oppel Éva ev. 1914 Keszhely, 
Zala vm. (jó)

A 30—39. sorszám alatt fölsorolt növendékek középiskolai 
érettségi bizonyítvánnyal különbözeti vizsgálatot tettek és ennek 
alapján iratkoztak be az V. osztályba.

5. Gyakorló iskola.

Tanítója: Remenyik László.
Beiratkozott az év elején 28 fiú, 31 leány, összesen 59 ta

nuló. Évközben meghalt 1 leány, maradt 58 tanuló. Ev. fiú 23, 
leány 28, összesen 51. tanuló. Ref. 4 fiú, 2 leány, összesen 6 
6 tanuló. Görög kel. 1 fiú.

A létszám osztályonként a következőképpen oszlott meg: 
I. oszt- 6 fiú, 2 leány; II. oszt. 7 fiú, 4 leány; III. oszt. 11 fiú, 
3 leány; IV. oszt. 3 fiú, 2 leány; V. oszt. 11 leány ; VI. oszt, 
1 fiú, 8 leány.

Okt. 31-én megünnepeltük a reformáció emlékét. Nov. 16-án 
Gárdonyi Gézáról emlékeztünk. Március 15-én ünnepélyt tartot
tunk a tanári kar és a tanítónövendékek jelenlétében, Az ünnepi 
beszédet Nagy Matild V. éves növendék mondotta. A Madarak 
és Fák napját junius 8-án ünnepeltük meg az Erzsébet-ligetben.

A női kézimunkát két csoportban tanítottuk. Az első cso
portot Sikuta Margit V. éves, a második csoportot Varga Jolán 
V. éves növendék tanította szép eredménnyel.

Az őszi és tavaszi meleg napokon a délutáni tanórákat, az 
Utasításhoz híven, az Erzsébet-ligetben tartottuk meg, hol a gyerme
kek a jó levegőn való rendszeres tanulással és játszással foglalkoztak.



A gyak. isk. tanulói résztvettek néhány oktatófilm elő
adáson is.

A gyakorlóiskola évzáró vizsgálata junius 10-én d. u. volt, 
nt. Bartos Pál lelkész úr, intézőbizottsági elnök, elnöklete 
mellett. Ez alkalommal a gyak. isk. tanulók rajzai és kézimunkái 
is ki voltak állítva a vizsgateremben.

Az évzáró vizsgára 5 drb jutalomkönyvet adományozott a 
Műller-könyvkereskedő cég; fogadja érte ez úton az intézet kö
szönetét. A gyakorlóiskola tanulóinak gyűjtése az Ev. Gyáminté
zet részére 19 P 56 fillér volt, a külföldi Míssió részére 1’24 P.

Kiváló előmenetelük és szorgalmuk elismeréséül jutalom
könyvet kaptak az I. őszt.-ban : Dankó András, Ilyés Bálint, Pa
raj László, Szenes Béla, Misik Mária, Rafay Ilona ; a II. oszt.-ban: 
Lestyán G. György, Neumann Károly, Remenyik Ilona, Trnka 
György, Kolumpár Etelka, Brachna Ilona, Brachna István; a III. 
oszt.-ban : Kiss Lenke, Demeter János, Korim Kálmán, Placskó 
Samu, Szász Erzsébet, Rohony Etelka; a IV. oszt.-ban : Lányi 
Judit, Litavecz János, Réthy Vilmos ; az V. oszt.-ban: Dankó Má
ria, Detncsák Anna, Demeter Mariska, Gubjer Mariska; a VI. 
oszt.-ban: Blaskó Béla, Kolompár Juliska, Mitlyan Erzsébet, 
Vágó Etelka.

6. Az intézet gazdasága és személyzete.

Minthogy az intézet vagyoni és gazdasági viszonyairól az 
1931 — 32. tanévi Értesítő részletes ismertetést hozott, ezúttal csak 
a legfontosabb változásokról történik említés. 1933. dec. 19-én az 
Intézőbizottság III. 7. jkvi pontban hozott határozatával a szarvasi 
ev. egyházközség kérelmére hozzájárult ahhoz, hogy a szarvasi 
8183. sz. betétben 955/2. hrszámú kisinternátusí épület, melyet 
az intézet a Haviár-hagyatékhoz tartozó nagyszénási közlegelőrész 
127 q búza eladási árából vásárolt, a szarvasi ev. egyház utó
örökösödési jogával megterheltessék a 127 q búza ára keretéig. 
Úgyszintén hozzájárult a bizottság ahhoz is, hogy az intézet tu
lajdonát képező szarvasi 104. számú betétben 20—21. hrszámok 
alatt fölvett Haviár Dani-féle beltelkes ház azon 3/4 része, ami 
egyéb Haviár Dani-féle ingatlan átcserélése útján jutott az intézet 
tulajdonába, a szarvasi ev. egyház utóörökösödési jogával meg
terheltessék. Az utóörökösödés csak abban az esetben jut ér
vényre, ha az intézet elvitetnék Szarvasról.
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A tanítónőképző egyéb ingatlanainak fölsorolásét a föntíek 
értelmében mellőzve, a hálás nyilvántartás céljából megemlítjük, 
hogy a tanítónőképző ezidén is használta a Szarvas nagyközség 
által ingyenhasználatra átengedett 3000 négyszögöles községi föl
det, a mangol-zugi szöllőkön túl eső Körös-parton, ez idén is 
házi kezelésben, mint konyhakertet. Az intézet gazdaságának 
mindenes munkáit Surina Mihály állandó férficseléd látta el, a 
kisinternátusban és a Tessedik-épületben pedig Oljarcsik György 
családos mindenes.

Az intézet közétkezőjét, háztartását és gazdaságát 1933. febr. 
15-ig Osztroluczky Róza házvezetőnő vezette az igazgató felügye
lete és irányítása mellett. Távozása óta ugyanezt a tisztet 
Beöthyné Vida Irén házvezetőnő látja el nagy elismerést érdemlő 
igyekezettel és kiváló szakértelemmel.

7. Az intézet és ínternátus telkei, épületei és 
karbantartásuk.

Intézetünk 3 telken működik: a gimnázium tulajdonát ké
pező Tessedik-épületben, a szomszéd telken lévő kisinternátusban 
és a közétkezőül szolgáló Haviár-házban, Mivel mindhárom telek 
épületei már régiek, intézetünkben a tatarozás és az alakítás 
majdnem állandóan folyik. Az elmúlt tanévben a két emeleti fo
lyosó fölmenő falairól és mennyezetéről lehántattuk a régi vako
latot és mindenütt ujravakoltattuk. A fölmenő falakat alól a faltő 
mentén mozaiklapokkal szegélyeztük, vállmagasságig a földszintes 
folyosókhoz hasonlóan szürkével festettük, úgyszintén az emeleti 
folyosók ajtóit és ablakait is egyúttal átfestettük galambszürkére 
Az emeleti folyosókon, az összes osztályokban, a hálótermekben 
és a tanulószobában, az áramkörök új elosztása alapján, az összes 
villanyvezetékeket falbasülyesztve újraszereltettük, a villanylámpák 
számát csökkentettük, de a lámpaerősségek és a lámpahelyek 
megváltoztatása által a világítást mégis megjavítottuk. A nagy 
folyosóra és az emeleti folyosóra 4 új függőlámpát szereltettünk. 
A tanári szobára 2, az értekező szobára egy új befelé nyiló 
ablakot csináltattunk. A kisinternátus épületének megvedlett osz
lopait cementhabarccsal újravakoltattuk, minden oszlop alját a 
földszinten a fal egész vastagságában 16 cm. magas betonréteggel 
szigeteltük.

A Tessedik-ház parkjában 4 drb ezüst nyárfát ültettünk.
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8. Berendezés és fölszerelés. Szertárak. Könyvtár.

Az intézet gondnoki leltára számos újabb beszerzésekkel gya
rapodott, amelyek közül a fontosabbak a következők: A Haviár- 
házban: 2 lisztes láda; egy heverő, 4 hajlított szék, egy szét
nyitható asztal, egy fali tükör a házvezetőnői szobába; egy fali 
kézmosó a tálalószobába; a kisinternátusban: egy fali kézmosó, 
egy festett asztal és egy üst üstházzal a konyhára; a Tessedik- 
házban: 8 fehér festett szék a betegszoba részére, egy nagy 
madáretető a parkba. A Tessedik-épület és a kisinternátus között 
házi telefonhuzalt szereltettünk. Készülékül a fizikai szertár minta 
telefonjait használjuk.

Változott az oktatás célját szolgáló szertárak állománya is. 
A testnevelés, szertára 2 pár gyűrűhintával gyarapodott, melyeket 
közös akácfaállványra szereltettünk a kisinternátus udvarán. A 
III.o.-ban lévő Wolff-féle zongorát teljesen átjavíttattuk (új húrozás, 
lakkozás, bőrözés, billentyübevonás, új líra és lábak.). A mate
matika-fizikai szertár részére beszereztünk egy 150 cm.-es tábla
vonalzót, 7 drb 60n-os háromszögvonalzót, egy drb táblakörzőt, 
egy drb Weinhold-féle vízbontókészüléket és egy 36 ampere-órás 
4 voltos akkumulátort. A természetrajzi szertár részére beszerez
tünk egy-egy üvegfedelű dobozba zárt gyűjteményt külön az erdő, 
kert és a mező rovarvilágából. Hálás köszönettel kell itt megem
lékeznem Némethy Samu polgári iskolai igazgató úr értékes aján
dékairól, amelyekkel ezidén is, mint a múltban többször, gyara
pította természetrajzi szertárunkat, Az adomány becsét fokozza 
számunkra annak tudata, hogy minden darabja a nagylelkű aján
dékozónak, a művészi Ügyességű tudós preparátornak készítménye. 
A gyűjtemény összefoglaló címek szerint kimutatva a következő: 
6 drb kitömött madár, 2 drb kitömött emlős, 9 drb madárláb- 
preparátum, 2 drb madárcsőr-preparátum, 1 drb csontvázkészít
mény, 21 drb többnyire brazíliai eredetű, üvegdobozba zárt lepke, 
50 drb ásvány, 2 drb kéregpapírra szerelt technológiai készítmény 
(gyufagyártás, petroleumgyártás).

A tanári könyvtár a folyó iskolai évben vétel útján 94 
művel 344'49 P értékben, ajándék útján 27 művel 19'10 P érték
ben, összesen 121 müvei 363'59 P értékben gyarapodott. A je
lenlegi állomány 3871 mű 4755 kötetben, továbbá a nem lajstro
mozott időszaki kiadványok és másodpéldányok.

A könyvtár részére a tanév folyamán érkezett fontosabb
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ajándékok a következők: 1. Kiss Sándortól Molnár J. : A rádió
telefon, Balog A .: Rádiótelefon, Milakovszky L. : A rádiótelefon 
és készítése, Kirchner Gy.: Rádiófelvevőállomás, Kappelmayer O, : 
Radio im Heim, Hémardinquer P. : La pratique radioélectrique, 
Reynolds — Morrow: Wireless telephony explained. 2. Radnai 
Béla: Az egységes magyar gyorsírás tankönyve c. művét küldte. 
3. Pesti Hírlaptól: A Pesti Hírlap nyelvőre 2 példányban. 4. 
VKM-től: Doros Gy.: A verseny-sport etikai és lélektani problémái.

A tanári kar a következő folyóratokat járatja: a) vallásos 
és egyházi folyóiratok: Magyar Protestánsok Lapja, Evangélikus 
Élet, Harangszó, Jöjjetek Énhozzám, Missziói Lapok.

b) Humánus és vegyestárgyú folyóiratok: Magyar Nyelv, 
Magyarosan, Népünk és Nyelvünk, Ethnographía, Irodalomtörténet, 
Túrán, Földrajzi Közlemények, A Földgömb, Hangya.

Ifj. kötelező könyvtár. Minden osztálynak vannak kötelező 
és ajánlott olvasmányai. 110 fajta olvasmány (olvasmány-gyűjte
mény) van a magyar irodalom klasszikusaiból fajtánként 10—20 
példányban. Ezekből a növendékek az órákon kapnak házi 
olvasmányokat a magyar irodalmi tanulmányokkal kapcsolat
ban. A könyvtár 992 drb-ból áll, 1.836'80 P értékben. A köny
veket Lipter Melánia és Tömörkényi Dezső tanárok kezelik.

A gyakorlóiskolai kölcsön-tankönyvtár. Az 1921. évi 
XXX. t. c. végrehajtása tárgyában kiadott 1922 évi 130.700 sz. 
végrehajtási utasítás 4 §-a, valamint az 1930 évi nov. 21. meg
tartott egyetemes közgyűlés 74. jegyzőkönyvi pontban foglalt hatá
rozata alapján az elemi népiskolai beíratási díjak felhasználásával 
ifjúsági kölcsön-tankönyvtárat létesítettünk. Az előző évek beszer
zéséhez (23 drb) az 1932—33 tanév beíratási díjaiból 21 drb tan
könyvet szereztünk be. Az állomány jelenleg 44 drb tankönyv. 
Ezeket szegénysorsú tanulóink között osztottuk ki kölcsöntankönyv 
gyanánt. A beíratási díjak másik felét (29'50 P) a „Protestáns 
Tanítói Internátusok Alapja“ javára befizettük 1932. okt. 12-én.

9. Bentlakás és közétkező. Küntlakás.

A száz internátusi hely közül hetven a Tessedík-épület 
nagy ínternátusában, harminc a kisintemátusban van. A nappalt 
minden internátusi növendék este 9 óráig a Tessedik-épületben 
tölti, kb. fele a tanulószobában, fele saját osztályaiban, mert az 
osztálytermek nappali tartózkodási helyül is szolgálnak az inter-
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nátusi növendékeknek. A kisinternátus növendékei az esti kö
nyörgés után távoznak el a főépületből éjszakára a kisinter- 
nátusba.

Az internátus növendékei a Haviár-házban levő közétkezőbe 
járnak étkezni naponta háromszor. Minthogy a közétkező csak 60 
növendéket képes egyszerre befogadni, minden étkezés két cso
portban történik. Az asztal terítést és eltakarítást maguk a növen
dékek végzik hetesrendszerben.

Az élelmezésben arra törekedtünk, hogy az országszerte 
talán legalacsonyabban megállapított köztartási díjaink ellenére az 
internátusi ételek táplálók, egészségesek és vitamindúsak legyenek. 
Az internátusi élelmezés érdeme, hogy nem heti, hanem folyton 
változó étrendhez igazodik. A növendékek sohasem tudják előre, 
hogy milyen étel várja őket.

A bentlakásról kiszorult növendékek küntlakásokon laktak. 
Kíintlakásos helyeket az igazgató ajánl a szülőknek megbizható 
családoknál, Az igazgató tudta és beleegyezése nélkül a növen
dékek nem is válthatnak küntlakást. Általában nem adtunk olyan 
küntlakásra növendékeket, ahol a családnál vagy ugyanazon a 
telken serdült fiúk is vannak. A küntlakó növendékek kettes 
vagy ennél többtagú csoportban laktak együtt.

A tanítónöképző Intézőbizottsága ezidén kimondta, hogy a 
jövőben a vidéki növendékek küntlakásokon való elhelyezését 
fokozatosan meg kell szüntetni, azon arányban, amint internátusi 
helyek ürülnek a növendékek befogadására.

10, Nevelés,

Intézetünk ez idén is a rég bevált módszerekkel törekedett 
kiépíteni a vallásos és művelt magyar úrinő ideálját. Ha talál
koztunk is ezen törekvésünkben egyszer-másszor gátló körül
ménnyel, mégis elmondhatjuk, hogy a tanári kar ezen tanévben 
is elérte célját, mert növendékeink viselkedését, kevés kivételtől 
eltekintve, az egész tanévben kifogástalannak kellett tartani. Vol
tak egyenesen mintaosztályaink, amelyekben az egész tanév fo
lyamán egyetlen fegyelmi eset nem adta elő magát. A tanári kar 
határozottsága, amellyel a múltban is mindenkor igyekezett gátat 
vetni a modern szabadosság elharapódzó túlzásainak, nem maradt 
hatás nélkül ifjúságunk közszellemére.

Növendékeink engedelmességét, illem- és tisztelettudását,
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helyénvaló magaviseletét az intézetet meglátogató idegenek első 
pillanatra felismerik, Vallásos érzületüket hathatósan bizony Hja, 
hogy vallási kötelességeiknek minden alkalommal, kényszerítés 
nélkül, szívesen tesznek eleget. Osztályonként, illetve hálótermen
ként bibliakörökben vannak csoportosulva, teljesen saját jószán
tukból. Reggel felkelés, este lefekvés előtt bibliát olvasnak magyar 
és német nyelven. Nem utolsó jellemvonása ifjúságunk közszelle
mének az egyszerűséget és közvetlenséget kereső prot. puritá
nizmus. Affektálás, nagyképűsködés, kevély hányavetiség nem 
uralkodik a mi ifjúságunk viselkedésén, mert a tanári kar egy- 
értelemmel küzd napjainknak ezen barbár kórtünetei ellen. A 
tanulótársak között megértő, testvéries szellem uralkodik.

A növendékek nevelését szolgálják : a nevelőnök és tanárok 
közvetlen személyes hatása, a tanítási órák, a gondosan megválo
gatott olvasmányok és az iskolai vagy iskolánkivüli ünnepélyek. 
A tanítás kezdete előtt minden reggel könyörgést tartottunk, ame
lyen résztvettek az intézet protestáns növendékei, egy nevelőnő 
és rendesen két tanár felügyelete mellett. Az imát egyik növendék 
olvasta, a kezdő- és bezáróéneket naponként más növendék kí
sérte harmóniumon. Az intemátus növendékei este is tartottak 
hasonló könyörgést lefekvés előtt. Vasárnaponként az, összes nö
vendékek templomba mentek a tanári kar kíséretében, kivéve a 
leghidegebb téli hónapokat, amikor Korim Kálmán óraadó vallás
tanár tartott vasárnaponként házi istentiszteletet. Nagy kár, hogy 
növendékeink a könyörgéseken és házi istentiszteleteken nem ve
hetnek részt teljes számban, mert nincsen az intézetnek olyan 
terme, ami az egész létszámot egyszerre befogadhatná.

A tanári kar nevelő munkáját kiegészítették azok az ünnepi 
alkalmak, amidőn az intézet növendékei résztvettek valamelyik 
helybeli szervezet vallásos vagy hazafias tárgyú ünnepi előadásán. 
Ezek az ünnepélyek, még ha mások rendezték is, többször az 
intézetnek is bemutatkozásai voltak a növendékek által előadott 
ének és zeneszámok révén. Ezeket az ének- és zeneszámokat 
mindenkor v. Szomjas Frigyes zenetanár készítette elő. Ifjúságunk 
fontosabb intézeten kívüli szereplései: Okt. 16-án a növendékek 
énekkara a Magyar Hiszekegyet énekelte a Nőegyletek Orsz. 
Szövetsége által rendezett „magyar munka és ipar védelme“ ünne
pélyén. Okt. 22—24-én növendékeink résztvettek a magyarhoni 
ev. misszióegyesület konferenciáján az Árvaházban és meghall
gatták az előadásokat. A 23-iki vallásos estélyen az énekkar vallá-
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sós éneket adott elő. Más években noV. 1-én a hősök temetőjé
ben is volt szerepe növendékeinknek, de ez idén a rossz idő
járás miatt az ifjúság nem vonulhatott ki a Hősi halottak ünne
pélyének megtartására és így be kellett érnünk azzal, hogy nö
vendékeinknek egy kisebb csapata kereste fel a hősök temetőjét, 
megkoszorúzta a 6 hősi sírt és ugyanekkor koszorút helyeztek az 
intézet eddigi legnagyobb jóltevőjének, néh. Haviár Daninak sír
jára is. Május 28-án a hősi szobor mellett tartott ünnepélyen 
résztvett tanítónőképzőnk ifjúsága is és ez alkalommal az énekkar 
a Nemzeti Hiszekegyet énekelte el.

A tanári kar más formában is minden alkalmat megragadott 
a növendékek hazafias, vallásos és kegyeletes érzelmeinek fejlesz
tésére. Okt. 6-án szünetelt a tanítás és a növendékek a tanári 
karral resztvettek az aradi vértanúk emlékezetére tartott istentisz
teleten az Üj-templomban. Okt. 14-én néh. nagy kultuszminisz
terünknek, gr. Klebelsberg Kunónak temetése napján gyászszünetet 
tartottunk, másnap pedig minden osztályban egy-egy tanár mél
tatta a nagy halott kultúrális érdemeit. Febr. 14-én, gr. Apponyi 
Albert temetése napján, ugyancsak gyászszünetet tartottunk és 
másnap minden osztályban egy-egy tanár méltatta a nemzet nagy 
halottjának kiváló érdemeit. Okt. 31-én ref. emlékünnepélyt tar
tottunk, közösen a gimnáziummal a nyilvánosság számára. Nov. 
20-án az Ifjúsági Önképzőkör házi ünnepély keretében áldozott a 
finn-ugor testvéri öntudat fejlesztésének. Később még szóba ke
rül, de már itt is helye van megemlíteni, hogy önképzőkörünk 
előadó gyűlései és házi ünnepélyei szép hivatást töltenek be a 
növendékek nevelésében: Arany Jánosnak, a Bólyaiaknak, a Hősök 
emlékezetének egy-egy mély hatású házi ünnepéllyel áldozott az 
önképzőkör. Nagyszabású és általánosan elismert hatású műsorszá
mokkal állottunk ,a közönség elé dec. 4-én egy vallásos ünnepé
lyen és márc. 15-én a gimnáziummal együtt tartott hazafias em
lékünnepélyen. Ez utóbbi alkalom azért is emlékezetes intézetünk 
életében, hogy itt mutatta be vitéz Szomjas Frigyes zenetanár leány
cserkészcsapatunk részére szerzett redkívüli hatású leánycserkész- 
indulóját, melynek szövegét ifj. vitéz Zerinváry Szilárd írta. A 
zene- és énekkarok együttes előadásában elhangzott induló olyan 
megragadó hatású volt, hogy sokan országos elterjedést jósolnak 
a kitűnő dallamnak. Apr. 1— 2-án dr. Scholtz Oszkár, Balikó 
Eszter, Dannhauser László és Urbán Ernő, a Magyar Ev. Keresz
tény Diákszövetség kiköldöttei, hitmélyítő konferenciát rendeztek
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növendékeink részére, majd azt követőleg a gimnáziummal közö
sen vallásos estélyt tartottunk a tornacsarnokban. Az intézet leány
cserkészcsapatának emlékezetes bemutatkozása volt máj. 7-én 
tartott műsoros cserkész-ünnepély az Árvaház dísztermében, mely
nek minden számát Bartos Irén gazd. szaktanítónő, cserkészpa
rancsnok rendezte és készitette elő. Magyar faji műveltségünk 
sok értékes kincsét ismertük meg az ünnepély során dalokban, 
táncokban és Styaszny Teréz növendékünk felolvasásából. Arról 
a fáradhatatlan és önzetlen munkásságról, amellyel Bartos Irén 
cserkészcsapat-parancsnok úgyszólván minden szabad percében 
cserkészcsapatunk tagjait neveli, munkájukat irányítja, képzésüket 
vezeti, másrészt Korim Kálmán vallástanárnak a Luther-szövetség 
vezetésében, a Biblia-körök irányításában s általában növendékeink 
vallásos nevelése érdekében kifejtett lelkes és eredményes mun
kásságáról, külön hálás elismerés hangján kell megemlékeznünk; 
sokoldalú és szinte folytonos elfoglaltságukért semmiféle anyagi 
szolgáltatásban nem részesülnek, méltó tehát, hogy szorgalmuk 
és lelkes odaadásuk érdeme nyílvántartassék.

Két alkalommal az intézet növendékei saját mulattatásukra 
rendeztek házi ünnepélyt: dec. 5-én Mikulás-estét műsoros elő
adással és éjfélig tartó tánccal, febr. 28-án pedig farsangi mulat
ságot bohókás előadásokkal és éjfélig tartó tánccal.

A tanév folyamán növendékeink többízben vettek részt a 
Frecska-mozgóképszínház által bemutatott tanulságos és hasznos 
oktató-filmek előadásán, egy ízben pedig meghallgatták az Elné
mult harangok előadását a Gu/yas-színtársulat szépsikerű bemu 
tatásában.

11. Tanítás és kántorképzés.

A tanítás az egész évben az állami tanterv szerint folyt. 
Végre megszűnt a tanítóképzés sikeres munkájának az a másfél 
évtized óta tartó akadálya, hogy nem voltak tanítóképzők célját 
szolgáló tankönyveink. Most már vannak, de csak egy részük 
szolgál örömére a tanárnak és könnyebbségére a tanulónak. Né
mely szakmában jobb volna, ha még ma is tankönyvhiányról pa
naszkodhatnánk, legalább módunkban volna használni a középisko
lák kiválójjtankönyveít (fizikák, földrajzok). Más szakmában egyenesen 
bőségről beszélhetünk (neveléstan, módszertan), de a választék nagy* 
sága nem jelent nagyobb előnyt. Neveléstani tankönyvíróink követke-
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zetesen elfelejteni látszanak a legfőbb célt, hogy a neveléstan arra 
való, hogy megtanuljanak belőle a növendékek nevelni, a mód
szertan pedig arra, hogy annak alapján megtanuljanak tanítani. 
A tanárnak úgyszólván minden jóra való törekvése kárba vész a 
meg nem felelő tankönyv mellett. A növendékek sok gyötrődés 
és fáradalmak között csak szavakat, szólamokat, elmélkedéseket 
tanulnak, de nincs módjukban a tanártól hallott konkrétumokat a 
tankönyv szövege alapján átismételni. Az üres szöveget a tanulók 
is többnyire kénytelenek szóról-szóra tanulni, innen van az örö
kös panasz a kép. vizsgálatokon, hogy a neveléstani feleletek na
gyon tankönyvízüek, s ezért gyöngék általában a neveléstani dol
gozatok is.

A tanítás körébe vág megemlíteni, hogy a VKM. úr 36.466— 
1932, VI. számú rendeletében elrendelte, hogy az 1932—33. tan
évtől kezdve az egészségtant 2 helyett 1 órában, a közgazdaság- 
tant pedig 1 helyett 2 órában kell tanítani. Örvendetes ez a ren
delkezés a nagyon is fontos és nehéz közgazdaságtan szempont
jából, de sajnálatos az egészségtani órák miatt; hiszen ez a tárgy, 
ha lehet, még fontosabb a közgazdaságtannál. Igen fontos és ör
vendetes rendelkezése a VKM úrnak a 38.502 —1932. számú 
rendelete a középiskolai érettségivel tanítóképzőbe folyamodó ta
nulók különbözeti vizsgálatáról. A rendelet értelmében ezentúl 
középiskolai érettségi alapján csak a tanítóképző ÍV. osztályába 
lehet átlépni megfelelő különbözeti vizsgálat sikeres megállása ese
tén. A testnevelés fontosságát kívánja hangsúlyozni a 32.215— 
1932. számú VKM rendelet, midőn elrendeli, hogy minden kö
zépfokú iskola, tehát tanítóképző is, a tanév végén testnevelési 
ünnepély keretében számol be a tanév folyamán elért eredményével.

Kántorképzés. Egyházi intézet lévén, tanítómunkánkban 
nagy jelentősége van a kántorképzésnek, amelyet az 1927. évi 
október hó 27-i egyet, közgyűlés által életbeléptetett kántorkép
zési tanterv alapján végeztünk. A III. osztályban heti 2 órában 
(két csoport), a IV. osztályban heti 2 órában (két csoport), az 
V. osztályban heti 2 órában (két csoport) készítettük elő a kán
tori tanfolyamra jelentkezett növendékeket. A kántorjelöltek föl
váltva orgonáltak a naponként tartott reggeli és esteli könyörgé
seken. Az V. éves kántorjelöltek orgonáltak a téli vasárnapokon 
tartott házi istentiszteleteken is, továbbá az őszi és tavaszi hó
napokban az Űj-templomban tartott magyar nyelvű istentisztelete
ken, és az intézeti növendékek úrvacsorája alkalmával. A ref.
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kántorj elöltek a helybeli reformátusok vasárnapi istentiszteletein 
önállóan orgonáltak az egész tanév folyamán. Minden kínálkozó 
alkalmat megragadtunk, hogy a kántorjelöltek minél többször 
gyakorolhassák magukat a liturgikus istentiszteleti orgonálásban, 
éneklésben és karvezetésben. A házi és nyilvános vallásos ünne
pélyeken kántorjelöltjeínk önállóan is szerepeltek vallásos éne
kekkel, orgona- és harmóniumjátékkal.

A kántorképző tanfolyamot vitéz Szomjas Frigyes zenetanár 
vezette mind a hat csoportban. A tanfolyamon a következő nö
vendékek vettek részt: III. oszt.-ból: Benedek Éva, Bokor Mag
dolna, Brózik Gizella, Czavar Margit, Görög Lenke, Kolener Piroska, 
Kovács Magdolna, Laurovics Zsuzsánna, Frecska Hedvig, Józsa 
Erzsébet, Józsa Etelka, Lang Ilona, Lípták Klára, Loderer Edit, 
Piri Margit, Rozgonyi Erzsébet, Salamon Vilma, Schermann Mar
git, Törőcsik Juliánná és Zelenka Margit. Összesen: 20 jelölt. A 
IV. oszt.-ból: Adorján Klára, Belíczky Katalin, Boskó Hona, Dé- 
vánszky Mária, Feyér Gizella, Halász Lujza, Kelló Szilvia, Ko- 
zár Erzsébet, Krón Irma, ‘Mód Vilma, Molnár Erzsébet, Palkov 
Elza, Rakitovszky Viktória, Rohoska Margit, Rozlozsny Paula, 
Sebes Magda, Síkos Anna, Szatmáry Katalin, Zsedényí Ilona 
Összesen 19 jelölt. Az V. oszt.-ból: Bóka Dalma, Csabai Gizellai 
Dorsch Irén, Fekete Gizella, Galló Mária, Gyurkovics Irén, Gurzó 
Mária, Hősz Ilona, Kiss Adél, Kollár Sára, Konyecsni Irén, 
Nagy Erzsébet, Pap Edit, Suhár Amália, Szigeti Irén, Szántó Anna, 
Varga Jolán. Összesen 17 jelölt, Kántori oklevelet kapott 18 le
ány- és 3 fíújelolt.

12. Gyakorlati kiképzés.

A gyakorlati kiképzés a tanterv utasítása szerint ment végbe. 
A IV. és V. évesek mindennap hospitáltak felváltva a gyakorló
iskolában. Hetenként egyszer két-két IV. éves növendék tartott 
a gyakorlóban félórás tanítást, összesen 39 félórában. Az előké
szítést és a bírálatokat a gyakorlóiskola tanítója vezette. Az V. 
évesek heti 3 órában 6 félórás tanítást tartottak. A második fél
évben a folytatólagos tanítást, az év vége felé pedig már a ter
vezet nélküli tanítást is gyakorolták. Néhány V. éves növendék 
félnapos tanítást is tartott. Tanítottak összesen 246 félórában. 
Hogy ezt elérhettük, az V. évesek gyakorlati tanításaiban a kö
vetkező újítást vittük keresztül, a múlt évhez hasonlóan, Gya-
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korlóiskolánk egy tantermes, egy tanítós lévén, a magas létszámú 
V. osztályban a gyakorlati tanítás egy-egy növendékre ritkán ke
rült volna, ha egyidőben csak egy-egy növendék tanít. Azért az 
előkészítés és a bírálat úgy történt, hogy minden gyak. tanítási 
órára 4 növendéket készítettünk e lő : kettőt-kettőt ugyanazon 
tárgyból. A tanítás órájára a gyakorlóiskola illető osztályait, 
amelyekben a tanítás történt, megosztottuk és az egyik növendék 
az V. évesek tantermében, a szaktanárok jelenlétében, a másik 
pedig a gyak.-iskola tantermében, a gyak. isk. tanító jelenlétében 
tartotta meg a tanítást a két csoportra osztott V. évesek előtt. 
A csoportok tanítási helye időnként megcserélődött. Az V. éves 
növendékek 6—7 alkalommal tanítottak. A IV. évesek gyakorlati 
tanításai felölelték az I. és II. elemi osztály tananyagát, az V. 
éveseké pedig kiterjedt a hatosztályos elemi iskola összes tan
tárgyaira. A szaktanárok a gyakorlóiskolában többször tartottak 
mintatanítást a IV. és V. éves tanítónövendékek jelenlétében.

A téli időben a IV. és V. éves növendékek vasárnapi iskolát 
tartottak a gyakorlóiskolai tanulóknak, melyre a vallástanártól nyer
tek előkészítést. A tanítás a gyak. isk. tanító jelenlétében történt.

Különös gondot fordítottunk arra, hogy az új tanterv szel
lemét a gyakorlati tanításokban megvalósítsuk. A gyakorlóiskola 
tanítója a szept. havi előkészítési órákon foglalkozott az új tan
terv megismertetésével és annak gyakorlati keresztülvitelével.

13. Ifjúsági egyesületek.

a) Ifjúsági Luther-Szövetség. Tanárelnök: Korim Kálmán 
vallástanár. Megalakult 1932. szeptember 13-án 137 taggal. A 
tisztikar tagjai voltak: ifj. elnök Gurzó Mária V. é. n., belmisz- 
sziói titkár Breuer Anna V. é. n., főjegyző Sikuta Margit V. é. n., 
jegyző Styaszny Teréz IV. é. n., pénztáros Galló Mária V. é. n., 
ellenőr Zsemberovszky Judit IV. é. n., karvezető Kollár Sára V. 
é. n., laptáros Surák Júlia IV. é. n., könyvtáros Varga Jolán V. 
é. n. és főrendező Grosch Katalin IV. é. n.

Havonként tartott műsoros gyűléseket. A tagok lelkesen és 
mindenkor értékes számokkal szerepeltek. Minden egyes gyűlés 
nagyban hozzájárult a növendékek vallásos érzületének mélyíté
séhez és evangélikus öntudatuk erősítéséhez.

Ugyanezt az értékes építő munkát végezte a Bibliakör is. 
Bibliaórák hetenkint egyszer voltak az egyes kisebb körökben a
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tanárelnök előzetes előkészítése alapján, Tanárelnök novembertől 
áprilisig vasárnaponként házi istentiszteletet tartott az intézet ösz- 
szes ev. növendékei számára. Ügyanezen idő alatt a gyakorló- 
iskola tanulói részére vasárnapi iskolát vezettek a IV. és V, éves 
növendékek szintén a tanárelnök előkészítése alapján.

A szövetség rendezte a reformációi emlékünnepélyt a gim
náziumi Ifj. Luther-Szövetséggel együtt. Április első két napján a 
MKDSz kiküldöttei diákkonferenciát tartottak a tagok számára. A 
konferenciai napokat vallásos ünnepély zárta be, amelyen Scholtz 
Oszkár dr. tanácsos mondott mélyenszántó evangelizáló beszédet. 

A MKDSz téli budapesti konferenciáján 5 növendék vett részt. 
A tagok járatták a Jöjjetek énhozzám c. belmisszíóí lapot, 

valamint az Ifjú Évek és Diákvilág c. ifjúsági lapokat.
Ifj. Gyámíntézet a Szövetség keretében működött Gyűjté

sének eredménye a tagdíjakkal együtt 127 P. Ebből az Egyete
mes Gyámintézet javára 40 P-t, jutalomkönyvekre 30 P-t és a 
MKDSz részére 10 P-t adományozott.

b) Greguss Ágost Ifj. Önképzőkör. Vezette Tömörkényi 
Dezső tanárelnök. Ifj. elnök Mészáros Etelka V. é. n., alelnök 
Beliczky Katalin IV. é. n.t jegyző Suhár Klára V. é. n., aljegyzők 
Rohoska Margit IV. é. n,, Józsa Erzsébet III. é. n., könyvtáros 
Nagy Erzsébet V. é. n., alkonyvtárosok Síkos Anna IV. é. n.. 
Benedek Éva III. é. n., pénztáros Gyurkovics Irén V. é. n., pénz
tári ellenőr Rakitovszky Viktória IV. é. n., lapkezelő Zalay Mar
git IV. é. n., karmester Dorsch Irén V. é. n., főrendező Szat- 
máry Katalin IV. é. n. Az önképzőkörnek 168 olyan tagja volt, 
ki tagságídíját lefizette. Volt 18 gyűlés, köztük 6 díszgyülés. Ezek: 

Az aradi vértanúk emlékének ünneplése céljából okt. 6-án 
az intézet növendékei a tanári kar vezetésével templomban vol
tak. Ezt követő legközelebbi önképzököri gyűlésen, mint díszgyű
lésen adózott az ifjúság az aradi vértanúk emlékének. Ünnepi 
beszédet Mészáros Etelka V. é. n., ifj. elnök mondott.

Márc. 15-ét a gimnázium ifjúságával együtt ünnepelte meg 
a kör a nagy nyilvánosság előtt a gimnázium tornacsarnokában.

A vall. és közoktatásügyi miniszter úr azon rendeletének, 
hogy az iskolák tanárai emlékezzenek meg a világháború magyar 
hőseiről, intézetünk úgy felelt meg, hogy az Ifj. Önképzőkör má
jus 7-én a tanári kar jelenlétében ünnepelte a hősöket szívhöz 
szóló számokkal. Az ünnepi beszédet Suhár Klára V. é. n. 
mondta, ki maga is hadiárva.



Ez évben január 22-én Arany János emlékének hódolt az 
önképzőkör ünnepélyes formában a költő halálának ötvenedik év
fordulója alkalmából. A nagy írót 1—1 fölolvasásban méltatta 
Németh Margit V. é. n. és Mészáros Etelka IV. é. n., ifj. elnök.

Április 30-án ünnepi ülésen a magyar kultúra egész világra 
nagyjelentőségű két zászlóvivőjének hódolt az önképzőkör a ta
nári kar jelenlétében. Az ünnepeltek a Bolyai testvérek voltak. 
Bolyai Farkas-ról Beliczky Katalin IV. é. n. nyújtott fölolvasásá
ban megható képet fejtegetvén egyben a magyar sors derékbatö- 
réseit. Bolyai János életét és geometriáját Zalay Margit IV. é. n. 
ismertette.

November 20-án a finn-ugor rokonság ápolása céljából és 
a vall.- és közoktatásügyi magas kormányrendelet szándékához 
hiven a finn-ugor népekkel való kapcsolatokról emlékezett meg 
a kör terjedelmes műsorban. A beszédes, faji öntudatot hirdető 
előadássorozat összeállításában nagy szolgálatokat tett az előadó 
osztálynak Lipter Éva tanárnő is, ki a IV. o.-ban a finn-ugor ro
konságot ismertette mint magyar tanár.

Az „Arany János diszűlés“-t az V. osztály, a „Bólvaiakról 
szóló"-t és a „finn-ugor emlékeztető"-t a IV. osztály rendezte.

A működés statisztikája: dolgozat 22, szavalat 20, zongora
szám 8, ének 12, karének 5, szabad előadás 8, hivatalos bírá
lat 40 volt.

A pénztár állapota: Múlt évről áthozat 1'25 P. 168 tag fi
zetett 336 P-t. Adomány 20 P, apróbb bevételek 7‘32 P. Összes 
bevétel 364'57 P, összes kiadás 344'99 P, maradvány 19‘58 P. 
Itt mond a kör hálás köszönetét Reismann Ignác úrnak (Csong- 
rád), hogy 20 P adományban részesítette az önképzőkört. — Ez 
évben az ifj. könyvtár vétel útján 34 drb. könyvvel (32 mű) 
134'60 P értékben gyarapodott. Átlag egy tag 8 művet olvasott. 
Ez évben csináltattunk egy új nagy kéttestű könyvtárszekrényt. 
A kör a következő folyóiratokat járatta: Harangszó, Ifjú Évek, 
Jöjjetek Enhozzám, Ifjúság és Elet, Magyarosan, Vasárnapi Könyv, 
Néptanítók Lapja, A Magyar Asszony, Magyarság.

c. Ifj. Segélyegylet. Tanárelnöke Medveczky Júlia, jegyző 
Recska Gizella V. é. n., pénztáros Nagy Matild V. é. n. ; választ
mányi tagok: Brózik Erzsébet, Dorsch Irén V. é. n., Kiss Erzsé
bet, Kozár Erzsébet IV. é. n., Laurovics Zsuzsánna, Lipták Klára 
III. é. n., Gerhardt Irma, Pap Klára II. é. n., Marcsek Margit és 
Szontagh Elza I. é. n. A tagsági díj 80 f. volt. Az Ifj. Segélyegy-
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let a tanév elején 40 drb. új tankönyvet szerzett be a segélyegy
leti könyvtár részére 141'24 P értékben és 133 könyvet osztott 
szét használatra. A segélyegylet idei vagyoni állása a következő: 
maradvány a múlt évről 882'83 P, összes bevétel 250'24 P ösz- 
szes kiadás 172'75 P. Jelenlegi vagyon 820'32 P. (A 140 P név
értékű „Gisz“ részvény nincs beleértve).

Az Ifj. Segélyegylet kezelte a Dél-Magfarországi Magyar 
Közművelődési Egyesület nagylelkű adományaiból létesült értékes 
DMKE-tanúlói segélykönyvtárat, mely 95 drb. tankönyvből állt 
17 szerzőtől. A jelen tanév végén egyrészt elavulás, másrészt 
elrongyólódás miatt kiselejteztünk 36 tankönyvet. így jelenleg a 
DMKE-könyvtár állománya 59 drb. könyv.

d) Ifjúsági Sportkör. Díszelnöke gróf Bolza Géza, tanárel
nöke Miklós Ida, ifjúsági elnök Pécsi Sarolta, jegyző Szigeti Irén, 
pénztáros Mold Margit, szertárosok Zsemberovszky Judit, Roz- 
lozsnví Paula, Molnár Erzsébet, Krecsmárik Zsuzsámra. Alakuló 
és záró gyűlést tartott. Bevétele a tanév folyamán: múlt évi ma
radvány 140'69 P, 168 növendék tagsági dija 403'20 P (szemé
lyenként 2'40 P), betétkőnyvi kamat 1932 június 30-ig 7'51 P 
betétkönyvi kamat 1932 december 31-ig 2.47 P, összes bevétele 
553'87 P, összes kiadása 423'20 P. Készpénzmaradvány a jövő 
iskolai évre 130'67 P. Szertára 2 pár gyürühintával gyarapodott, 
mely a vételárral, megmunkálással, felállítással s a szükséges kel
lékekkel 307'19 P-be került. Gyüriihintáit a kisinternátus udva
rán állíttatta fel. Jövedelméből 10 %-ot, azaz 40'32 P-őt jutta
tott a Kisoknak, 10 %-ot, azaz 40'32 P-őt pedig az intézet 95 
sz. „Papp-Váryné Sziklai Sz." cserkészleánycsapatának. Az 1933. 
márc. 29-én tartott helyibizottsági gyűlés VIII. jkvi pontban intéz
kedett a sportkör tagdíjjövedelmének felhasználásáról s ezen ha
tározatát a Püspök Ür Öméltósága is jóváhagyta. A Hbg határo
zata a következő: 1. jövőben az ifj. sportkör tagdíj jövedelmének 
10 %-a a Kisoknak szolgáltatandó be. 2. További 10 % kere
téig az intézeti cserkészcsapatot fogja évenkint segélyezni a bi
zottság, amennyiben igényei igazolásával rászorulna segélyezésre. 
3. További 10% keretéig az intézet saját szegény beteg növen
dékeit fogja segélyezni, ha tartós és súlyos betegségük folytán 
olyan orvosi kezelésre szorulnak, amelyet az intézet nem nyújt
hat a rendes gyógydíj ellenében s aminek viselése a szegény szü
lőket erejükön túl megterhelné.

Az Ifj. Sportkör tagjai beosztott sorrendben gyakorolhattak a



gyürühintán és játszhattak az intézeti 2 tenniszpályán. A nagyobbi- 
kat a téli idő beálltával korcsolyapályává alakították át, hol 
minden tag naponta élvezhette a téli sport örömeit. — Tagjai ré
szére a tanuló ifjúság testnevelésével és sportjával foglalkozó „If
júsági Testnevelés" című hetilap 1 példányát járatta.

e) A 95, sz, „Papp-Váryné Sziklay Sz.“ cserkészleány- 
csapat. Vezetője Bartos Irén. Csapatlétszám volt a múlt év vé
gén 28. Ebből kimaradt 4, az idén avattunk 7 jelöltet, tehát je
lenlegi létszámunk 31. Ezek közül 4 okleveles tanítónő, mint le
velező nagyleány-cserkész a csapaton kívül végezte a cserkész
munkát. Ezenkívül két I. osztályú, egy II. osztályú és egy III. 
osztályú próbára készülő család működött.

Külön próbát tettek: főzésből 7-en, úszásból 5-en és gyer
mekgondozásból 5-en. Németül leveleznek finn cserkészleányok
kal 4-en. Télen rendszeres madáretetést végeztek cserkészeink. 
Karácsonyi tea-délutánunkról a karácsonyfát élelmiszerekkel, édes
ségekkel két sok-gyerekes, szegény családnak küldtük. Munkadé
lutánokon készültünk a Cserkészleány-Szövetségnek a Nemzetközi 
Nagytáborral kapcsolatos országos kiállítására, melyre fel is küld
tük már a 10 drb-ból álló néphimzéses mintagyiijteményünket, 
népviseletbe öltöztetett babákat, rábaközi térítőkét, festett és hím
zett könyvjelzőket és tarhonyát.

Kirándulásunk kettő volt: az Élő-Köröshöz és az Anna-ligetbe.
Avatásunkat ápr. 30-án tartottuk a szervezőbizottság és a 

tanári kar jelenlétében. Fogadalmat tettek a következők : Styaszny 
T. IV. é., Kollár I. II. é., Holéczy I., Javorniczky I., Mrena A., 
Téchy A. és Tusjak A. I. é. Szervező bizottságunk elnöke, Kiss 
Sándor igazgató buzdító beszédében figyelmeztette a cserkészeket 
kiváltságukra, amely fokozottabb kötelességteljesítésre kötelezi 
őket. A leánycserkészet célja a női jellem kialakítása, tehát igye
kezzenek magukat ebben az irányban nevelni.

Május 7-én nyilvános ünnepély keretében a leánycserkészet 
szellemét, munkáját és kedélyét ismerhette meg közönségünk. 
Műsorunk tulnvomórésze azonban csapatmunkánk uralkodó szelle
mének megfelelően néprajzi vonatkozású volt. Faji értékeink men
tését és tanulmányozását ugyanis elsőrendű kötelességünknek 
tartjuk.

Augusztus elején 10 napos tanúlmány-táborozást rendezünk 
Budapesten, melynek a Jamboree látogatása mellett a főváros meg
ismerése lesz a célja.

31
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A pénztár állapota: Bevétel 282"19 P, ebből 40'32 P az 
intézeti Ifj. Sportkör pénztárából a csapatnak átutalt 10%, kiadás 
144'18 P, maradvány 138’01 P.
Leltári állományunk:

Vegyes cserkészfelszerelési tárgyak 38 drb. 52'43 P
Konyhai felszerelés 43 „ 45-06 11

Néphímzési míntagyüjtemény 10 „ 33-40 9

Vándor csecsemő-kelengyék 3 „ 37 50 II

Könyvtár 120 „ 15337 II

összesen 214 drb. 32P76 P
értékben.

A kimutatott állományban bennefoglaltatik az a felszerelési 
anyag, amelyet részben már tavaly, részben az idén kaptunk a 
helybeli polg. leányiskola szünetelő 23. sz. „Szentgyörgyi Cicelle 
csapatának felszerelése címén a Magy. Cserkészleány Szövetség 
rendelkezése alapján.

14. A növendékek egészségi állapota.

Folyó tanévünket valósággal szerencsésnek lehetett volna te
kinteni a növendékek egészségi állapota szempontjából, ha egy 
sereg influenzán átment növendékünk nem sínylette volna meg 
nagyon súlyosan ezt a lappangó betegséget. Semmi egyéb járvá
nyos vagy súlyosabb betegség nem fordult elő a tanév folyamán, 
de néhány növendékünk a télen kiállott influenza következ
tében még sokáig azután kénytelen volt mulasztani nehezen 
csillapuló lázai miatt. Az intézeti növendékeket betegségük ese
tén dr. Lestyán Goda György intézeti orvos kezelte elismerésre 
méltó lelkiismeretességgel és szaktudással.

15. Látogatások.

Dr. Haviár Gyula, Intézőbizottságunk vil. elnöke minden fél
évben meglátogatta intézetünket a benne folyó munka ellenőrzése 
végett. Különösen beható volt az intézet munkája iránti érdeklődése 
tanév végén, amikor minden osztálynak az osztályvizsgálatán meg
jelent, résztvett a gyak. iskola és tanítókép. vizsgálat minden 
napján, meghallgatta a felelőket. Az egyház részéről a Püspök Ur 
Öméltósága megbízásából Mikolik Kálmán nyug. polg. isk. igaz
gató, Intézőbizottságunk tagja, és intézetünk régi barátja látogatta
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meg intézetünket május 7—10-ig. Valamennyi tanár óráján hos- 
pitált különös figyelmére méltatván a zene- és énektárgyak tanul
mányozását és a kántorképzést. Látogatásának eredményéről dr. 
Raffay Sándor püspök úrnak és az intézet Intézőbizottságának 
számolt be. Nov. 30-án Kócza Géza testnevelési szakfelügyelő 
látogatta meg a tanítónőképző testnevelési óráit, dec. 6—10-ig 
pedig dr. Molnár Oszkár kir. főig. helyettes tartózkodott intéze
tünkben, alaposan áttanulmányozván annak egész belső életét és 
minden irányú munkásságát. Észrevételeit terjedelmes és okultató 
értekezés formájában közölte a tanári karral a látogatást befejező 
tanári értekezleten.

16. Adományok. Jutalmak. Kedvezmények.

a) Adományok, melyeket az intézet kapott. Elsőnek kell 
említeni a községi segélyt, melyet Szarvas nagyközség a f. tan
évben is nyújtott: 25 q búza, 10 q árpa, 30 q csöves tengeri és 
a mangolzugi szöllőkön túl a Körös-parton fekvő 3000 négyszög- 
öles területű községi szántó ingyenhasználata gazdasági gyak. kert 
céljára. Intézetünk egyik név nélkül is jól ismert régi jóakarója 
a tél folyamán 75 kg mézet küldött a közétkező céljára. Ribárszky 
Pál mérnök, Intézőbizottságunk tagja a növendékek farsangi mu
latsága alkalmából 10 P-t küldött az Ifj. Segélyegylet részére. A 
Szarvasi Hitelbank 30 P-t adományozott az internátus javára. A 
Pesti Hírlap kiadóvállalat a Pesti Hírlap Nyelvőrét 2 példányban 
a tanári könyvtárnak, 2 példányban a gyakorlóiskolának. Némethy 
Samu ny. polg. isk. igazgató nagyértékíi szemléltető eszköz 
gyűjteményét, melyet intézetünk természetrajzi szertárának aján
dékozott, itt is említeni kell. A részletező felsorolás a szertárak 
rovatában található. Fogadják az összes adakozók nemeslelkü 
adományaikért az intézet hálás köszönetét.

b) Adományok, melyek az intézetnek folytak be, de 
növendékek kapták. Dr. Raffay Sándorné, püspökné asszony 
Öméltósága révén a Horthy Miklósné-segélyakcióból 200 P-t ka
pott az intézet szegény növendékek felruházására. Ezen összegből 
Recska Gizella, Nagy Matild, Varga Jolán, V. é. növendékek, 
Molnár Erzsébet és Styaszny Terézia IV. é. n., Aranyi Mária, 
Bokor Magda és Czavar Margit III. é. n., Pap Klára II. e. nö
vendék egy-egy öltöny ruhát, azonkívül Czavar Margit egy blúzt 
is, Knáb Margit pedig csak egy blúzt, és valamennyien egy-egy
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pár harisnyát is kaptak ajándékba. Dr. Tóth Pál orszgy. képv. 
10 P-t adományozott zenei ösztöndíj címén s ebből 5 pengőt 
Kollár Sárának, 5 pengőt Recska Gizellának juttatott a tanári kar.

c) Segélyek az intézeti pénztár terhére. Az első félévben
100 pengős segélyben részesültek az intézet részéről : Bracsok 
Mária, Tóth Zsuzsanna II., Aranyi Mária, Görög Lenke, Lauro- 
vics Zsuzsanna III., Beliczky Kató, Mód Vilma IV.; személyen- 
kint 130 pengős segélyben részesültek : Czavar Margit III., Krecs- 
márik Zsuzsanna IV., Nagy Matíld, Recska Gizella, Sikuta Margit, 
Suhár Klára, Szigeti Irén és Varga Jolán V. é. n. A második fél
évben segélyben részesültek : személyenkint 30 pengőt kaptak : 
Kaposi Éva, Nagy Hedvig [., Pap Klára, Sztik Ida II.,
Beliczky Kató IV; személyenkint 50 pengőt kaptak: Bracsok 
Mária, Tóth Zsuzsanna II., Aranyi Mária, Görög Lenke,
Piri Margit III.; személyenkint 60 pengőt kaptak: Dévánszky 
Mária, Krecsmárik Zsuzsanna IV., Nagy Matild, Sikuta Margit, 
Suhár Klára V.; 100 pengőt kapott Varga Jolán V., l r>0
pengőt kapott Recska Gizella V. é. A fölsoroltakon kívül Gurzó 
Mária V. é. növendék egész évben hálófelügyelője volt a kisinter- 
nátusi utcai hálóteremnek és ezért az Intézőbizottság dijai felének 
elengedésével jutalmazta.

d) Kedvezményt ez idén senki nem élvezett intézetünkben, 
mert a helybeli ev. egyházközség nem tudta fedezni az általa 
fönntartott ingyenhely-alapítványnak járandóságát.

e) Könyvjutalmat kaptak az Ifjúsági Luther-Szövetség által 
beszerzett vallásos művekből, a vallástanban tanúsított kiváló 
előmenetelük jutalmazására a következők : I. osztályban : Kapossy 
Éva, Káldy Jolán, Kiss Ibolyka, Nagy Hedvig és Tusjak Anna 
H. Van Dyke: A negyedik keleti bölcs c. regényét; a II. osz
tályban : Bracsok Mária H. Van Dyke: A negyedik keleti bölcs 
c. regényét; Jeszenszky Ágnes, Kalbács Rozália, Luczi Erzsébet 
és Sztik Ida 7 home Eglanton : Egy álhercegnő c. regényét; a 
111. osztályban : Aranyi Mária, Benedek Éva, Bokor Magda, Czavar 
Margit, Görög Lenke és Rozgonyi Erzsébet Farkas József: A 
magyarországi prot. egyház hitbajnokai c. egyháztörténeti művét; 
a IV. osztályban : Beliczky Katalin, Boskó Ilona és Mód Vilma. 
Stuart Starrits: Livingstone c. művét, Kollarik Anna, Rozlozsnyi 
Paula, Styaszny Teréz Helme Eleanor E .: A legjobb barát c. 
művét és Rohoska Margit Thorne Eglanton : Egy álhercegnő c. 
regényét; az V, osztályban; Galló Mária egy képes újtestamen-



KIMUTATÁS
a  szarvasi ev. tanítónöképzöben fizetendő dijakról.

A tanítónöképzö Intézőbizottsága 1933. július 11-én az intézeti 
növendékek által fizetendő dijakat a következőkben állapította meg:

Minden növendék fizet egy évre:
1. beíratási d íja t.............................. 6 P-t
2. tandíjat

ev. növendék ............................. . 80
ref. „ .................................. . 84
r. kát. „ ................................... . 92
izr. „ ................................... . 160

3. bútor- és zongorahasználatért . . 6 n

4. fönntartási járulékot.................... . 70 P-t

Bentlakó növendék fizet egy hónapra:
1. gyógykezelési d í j a t .................... 1.20 P-t
2. köztartási díjat

az V. fokozat szerint . . . . 50
a I V .  „  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 n

a I I I .  „  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 f f

a I I .  „  . . . . 35 f f

az I .  „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 t f

Az alacsonyabb fokozatú köztartási díjak megállapítása a tanári 
kar javaslata alapján az Intézőbizottság hatáskörébe tartozik és 
mindenkor a folyamodó növendékek anyagi ráutaltságának, maga
viseletének és tanulmányi előmenetelének figyelembevételével törté
nik. A föltételekben beállott időközi változások miatt a tanitónőképzö 
Intézőbizottsága a növendéket az eredetileg megállapított díjfokozat
ból más díjfokozatba sorolhatja, de az alacsonyabb díjfokozatokba 
csakis a költségvetésben megállapított számban vehetők föl a nö
vendékek. A növendékek túlnyomó része a legmagasabb díjfokozatba 
tartozik, a másvallásúak valamennyien.

Az éves dijakat az évközben kimaradó növendékek is egész 
évre tartoznak megfizetni, a köztartási díjat pedig, kiki a részére 
megállapított díjfokozat szerint, a tanév mind a tíz hónapjára havon- 
kint tartozik befizetni, tehát a karácsonyi, a húsvéti és a júniusi 
csonka hónapokra is. Két havi köztartási díjjal való elmaradás az 
intézetből és az internátusból való kirekesztést vonja maga után.
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tumot, Gurzó Mária, Recska Gizella, Sikuta Margit, Suhár- Klára 
Horton R .: A kereszt diadala c müvét, Kollár Sári Stuart Star- 
rits: Livingstone c. művét, Nagy Matild Dr. Kenessey B. Női 
jellemképek c. müvét és Szigeti Irén J. D. A dam : Under the 
highest leaderschip c. angolnyelvű művét. Belmissziói munkássá
guk jutalmazására a következők kaptak még könyvet: Breuer 
Anna V. é. n. egy képes Üjtestamentumot, Kiss Erzsébet, Kelló 
Szilvia, Komjáthy Irma és Surák Júlia IV. é. növendékek Bishop: 
Világosság útja c. biblíamagyarázati vezérfonalát.

f) Köztisztviselői állami ösztöndíjat kapott az 1927. évi 
XIV. te. által megszervezett forrásból, ez idén már csak 100 P-t, 
Szigeti Irén V. é. növendékünk a VKM. úr 23.079—1932. IV. 
számú rendelete alapján.

g) A Magyarországi Ev. Külmissziói Egyesület részére
az intézet növendékei 11'26 P-t gyűjtöttek, amely összeget Kellő 
Gusztáv helybeli lelkész vett át június 3-án.

17. Vizsgálatok. Tanítóképesítés.

Javitóvizsgálatot tettek szept. 6-án, valamennyien sikerrel: 
Benczúr Erzsébet földrajzból, Dancsák Sarolta mennyiségtanból, 
Fehér Irén németből és mennyiségtanból. Különbözeti vizsgálatot 
tettek szept. 5—7-én a következő, középiskolai érettségi bizonyít
vánnyal folyamodott növendékek: Ádám Irén, Altmann Borbála, 
Barabás Erzsébet, Bóka Dalma, Debreczeni Flóra, Jakab Margit, 
Javornitzkv Gyöngyike, Kollár Sára, Kriska Irén, Oppel Éva, 
Pap Irén. Ezek közül Pap Irén vizsgálata nem sikerült. Debreceni 
Flórát, Kriska Irént és Oppel Évát a tanári kar javítóvizsgálatra 
utasította s ezt november 3-án mindhárom növendék sikerrel 
állotta meg.

A tanévzáró vizsgálatok rendje a következő volt: Május 
12—13-án tartottuk az V. é. osztályvizsgálatát. Május 15—-17-én 
az írásbeli kép. vizsgálatot. Június 1-én d. u. az intézőbizottsági 
elnökség és az egész tanári kar jelenlétében tartottuk az összes 
osztályok ünnepélyes testnevelési vizsgálatát. Június 6 —10-ig 
voltak az I—IV. osztályok osztály vizsgálatai, június 10-én d. u. 
a gyak. isk. vizsgálata, ntü Bartos Pál intézőbgi egyh. elnök 
vezetése mellett. Június 3-án valamennyi osztály r. k. és ref. nö
vendékei vallástaní vizsgálatét tettek saját egyházuk kiküldöttei 
jelenlétében.
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A tanító- és kántorképesítő vizsgálatokat június 12—17-ig 
tartottuk bezárólag. Mindkét vizsgálat püspökhelyettes elnöke 
Bezegh Sámuel, a kép." vizsg. min. biztosa pedig Slajchó Mihály 
ny. tanítónőképzői c. igazgató volt. Kép. vizsgálatot tett 39 nö
vendék. Általános jeles osztályzatot nyertek : Galló Mária, Gurzó 
Mária, Nagy Erzsébet, Nagy Matild, Pécsy Sarolta, Recska- 
Csabai Gizella, Sikuta Margit, Suhár Amália, Szigeti Irén, Varga 
Jolán, Ádám Irén, Kollár Sára. Általános jó osztályzatot nyer
tek : Brózik Erzsébet, Dorsch Irén, Fekete Gizella. Füleky Márta. 
Gyurkovics Irén, Hősz Ilona, Konyecsni Irén, Lévai Magda, Mé
száros Etelka, Mold Margit, Morgenstern Edit, Pogány Klára, 
Szántó Anna, Thury Mária, Altmann Borbála, Barabás Erzsébet, 
Bóka Dalma, Debreczeni Flóra, Jakab Margit, Javornitzky Gyön
gyike, Oppel Éva. Általános elégséges osztályzatot nyertek: 
Breuer Anna, Kiss Adél, Németh Margit, Pap Edit, Reismann 
Róza, Kriska Irén.

A június 17-én tartott kántori vizsgálaton 21 jelölt került a 
bizottság elé, köztük négyen más intézet növendékei. A kántori 
vizsgálatot minden jelölt sikerrel megállotta: jeles eredménnyel: 
Dorsch Irén, Gyurkovics Irén, Nagy Erzsébet, Csabai (Recska) 
Gizella. Suhár Amália, Bóka Dalma, Kollár Sára; jó eredmény
nyel : Fekete Gizella, Galló Mária, Gurzó Mária, Hősz Ilona, Kiss 
Adél, Konyecsni Irén, Pap Edit, Szántó Anna, Szigeti Irén, 
Varga Jolán, Leskó Gyöngyi (a kecskeméti ref. tanítónőképző 
növendéke), Baukó Mátyás, Csepregí Sándor, Guggenberger Gyula 
(a kiskunfélegyházi áll. tanítóképző növendékei). A négy vidéki 
kántorjelölt kántori bizonyítványa csak akkor adható ki, ha elő
zőleg saját intézetükben szerzett tanítói oklevelüket bemutatják.



IV. Statisztikai kimutatások.
1. Áramlatí és származási statisztika.

Osztály I. II, III. IV. V.
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2. A vizsgázott növendékek megoszlása szülőik 
foglalkozása szerint.

A szülők foglalkozása I. II. III. IV. V. összes

Pap — — — — — 1 2 2 4 9
Tanár — — — — — 1 — 2 2 5
Tanító — — — — — 8 4 5 4 5 26
Orvos — — — — — 1 1
Gyógyszerész — — — —
Ügyvéd — — — — — — — 1 1 — 2
Mérnök — — — — — 1 1
író — — — — — — —
Művész — — — — — —
Köztisztviselő — — — 3 — 1 8 12
Magántisztviselő — — — — 3 — 1 1 5
Vasutas — — — — — — 2 2 — 1 5
Postás — — — — — 1 1 2 2 6
Katona — — — — — 1 — —- 2 1 4
Csendőr — — — — — 1 1 — 1 _ 3
Rendőr — — — — —
Ónálló gazda— — — — 3 — 1 5 1 10
Gazdasági alkalmazott— — — 1 1 — — 2
Önálló kereskedő— — — 2 — 2 _ 1 5
Kereskedelmi alkalmazott — 1 — — — 1 2
Önálló iparos — — — 1 1 2 3 7 14
Ipari alkalmazott — — — 5 1 3 — 9
Tőkés — — — — — —
Járadékos — — — — —
Magánzó — — — — — — 2 — — 2
Nyugdíjas — — — — 1 5 2 10 5 23
Altiszt — — — — — 1 — — — 1 2
Szolga — — — — — •

—

Házmester — — — — — — — — — —

Munkás — — — — — 1 2 — — — 3
Napszámos — — — — —

Egyéb — — — — — 3 2 4 1 1 11

Összes: 33 26 25 39 39 162
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3. Általános tanulmányi statisztika.
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KIMUTATÁS
a  szarvasi ev. tanítónöképzöben fizetendő díjakról.

A tanítónöképző Intézőbizottsága 1933. július 11-én az intézeti 
növendékek által fizetendő díjakat a következőkben állapította meg:

Minden növendék fizet egy évre:
1. beíratási dijat .............................. . 6 P-t
2. tandíjat

ev. növendék .............................. . 80
ref. „ .............................. . 84
r. kát. „ .............................. . 92
izr.................................................. . 160

3. bútor- és zongorahasználatért . . 6 yy

4. fönntartási járulékot................... . 70 P-t

Bentlakó növendék fizet egy hónapra:
J. gyógykezelési d í j a t .................... 1.20 P-t
2. köztartási díjat

az V. fokozat szerint . . . . 50
a IV. „ „ . . . . 45 yy
a III. „• „ . . . . 40 yy

a II. „ . . . . 35 yy

az I. „ „ . . . . 30 yy

Az alacsonyabb fokozatú köztartási díjak megállapítása a tanári 
kar javaslata alapján az Intézőbizottság hatáskörébe tartozik és 
mindenkor a folyamodó növendékek anyagi ráutaltságának, maga
viseletének és tanulmányi előmenetelének figyelembevételével törté
nik. A föltételekben beállott időközi változások miatt a tanítónőképző 
Intézőbizottsága a növendéket az eredetileg megállapított díjfokozat
ból más díjfokozatba sorolhatja, de az alacsonyabb díjfokozatokba 
csakis a költségvetésben megállapított számban vehetők föl a nö
vendékek. A növendékek túlnyomó része a legmagasabb díjfokozatba 
tartozik, a másvallásúak valamennyien.

Az éves díjakat az évközben kimaradó növendékek is egész 
évre tartoznak megfizetni, a köztartási díjat pedig, kiki a részére 
megállapított díjfokozat szerint, a tanév mind a tíz hónapjára havon- 
kint tartozik befizetni, tehát a karácsonyi, a húsvéti és a júniusi 
csonka hónapokra is. Két havi köztartási díjjal való elmaradás az 
intézetből és az internátusból való kirekesztést vonja maga után.





V. Fölvételi tájékoztató.
A szarvasi ev. tanítónöképzőbe 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 felkeli 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 magántanulást 
a Vallás- és közoktatásügyi miniszter úr rendelete tiltja a tanítónő
képzőkben.
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