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Levius Gusztáv Ernő



L Levius Gusztáv Ernő
Harminchatéví egyhelyben teljesített buzgó tanári szolgálat 

után a tanévvel mondott búcsút a szarvasi ev. tanítónőképzőnek 
az intézet ezidétt legidősebb tanára, Levius Ernő.

Távozó kartársunk 1876-ban született Modorban, Pozsony 
vármegyében, odavaló törzsökös patrícius családból. Középiskolai 
és tanítóképzői tanulmányait szülővárosában végezte, a polg. 
iskolai tanári oklevelet pedig a budapesti pedagógiumon szerezte 
meg történettudományi és ének-zene szakcsoportokból. Oklevelé
nek megszerzése után még azon évben megválasztották a szarvasi 
ev. tanítóképző tanárának, 1898. okt. 10-én. Akkoriban még a 
szarvasi fitanítóképző és az ev. gimnázium közös szervezetben 
működött, élükön közös felügyelőbizottsággal, úgyhogy Levius 
Ernő 9 éven keresztül nemcsak a fitanítóképzőnek, hanem a 
gimnáziumnak is tanára volt. Igazán tanítóképző-intézeti tanárrá 
csak 1907-ben vált, amidőn a fiképző elszakadt a gimnáziumtól, 
és önálló életre rendezkedettbe. 1917-ben, midőn a fitanítóképző 
tanítónőképzővé szerveztetett át, Levius Ernő állásában és szol
gálatában nem történt változás, csak a növendékek neme válto
zott meg. Azt lehet mondani, hogy ettől az időtől fogva került 
Levius Ernő olyan tanitványi környezetbe, ami leginkább meg
felelt az ő gyöngéd és szívélyes alaptermészetének. Évek hosszú 
során át ő volt a szarvasi dalkar vezetője, és ebben a minőségé
ben sokat és önzetlenül fáradt Szarvas zenei műveltségének eme
lésén, tisztán a cél iránt való lelkesedésből. Csaknem egy ember
öltőt képvisel azon zenei tárgyú ünnepélyek és előadások soro
zata, amelyek mind az ő megrendezésében kerültek nyilvánosság 
elé. Népes légióra megy azoknak a száma, akiket Szarvason 
magánúton képezett ki zenére, mert művészi játéka és finom 
zenei érzéke nagy tekintéllyé tették őt a zeneoktatásban.

Minden tanár nyugalomba vonulásakor idézni szokták a 
latin közmondást, quem dii oderunt, praeceptorem fecerunt; ez 
Leviusról is elmondható, de csak annyiban, ha hosszú tanári 
szolgálatának fáradságos és sok apró bosszúsággal járó tartalmát
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gondolatok tömegét szokta hozni az igazgatónak megfontolás vagy 
miheztartás végett, és ilyen segítségnyújtással sokszor járult hozzá 
a helyzetek tisztázásához vagy a nehézségek megoldásához, 
tekintjük. Másrészt azonban ő azon boldog tanárok közé tartozik, 
akik kevésszer tapasztaltak tanítványi hálátlanságot. Növendékei 
mindig szerették türelmes, engedékeny jóakaratáért. Az utóbbi 
években már általánosan Levius papának becézték azért a ked
ves, aggodalmaskodó érdeklődésért, amit együttérzéssel tanúsított 
minden tanulói szenvedés iránt. Nyílt kérdése a pedagógiai lélek
tannak, hogy miért nem éltek vissza tanítványai az ő engedékeny 
jóindulatával. Neki engedelmeskedni és neki kedvére cselekedni 
épen olyan természetes és magától értetődő volt a növendékek 
között, mintha a legnagyobb szigort szokta volna tanúsítani velük 
szemben. Bizonyára nincsen egyetlen növendéke a 36 éves tanári 
működése alatt, aki ne emlékezne meg szeretettel és ragaszko
dással róla és az ő tanári munkájáról. Pedig sokan vannak ilye
nek, mert Békés vármegyében alig kerülközik olyan evangélikus 
község, amelyben ne működne egy vagy több Levius-tanítvány, 
de sok van ilyen az ország távolabbi részeiben is. Ezek mind 
Levíustól tanulták a zenét, a német nyelvet és a történelmet. Ha 
összeakad velük az ember, kifogyhatatlanok a Levius jóságát és 
szelídségét hirdető emlékek fölsorolásában. O igazán szeretettel 
és türelemmel nevelt, nagy emberismerettel, józansággal és tapin
tattal párosítva ezt a nem minden kézben beváló módszert.

Mint ember és kartárs szintén a józanság és szeretetreméltó- 
ság megtestesült képviselője. Egész élete a Horatíus-féle ne quid 
nimis életbölcseleti alapelven épült föl. Sohasem volt embere a 
szélsőségeknek, mindig kerülte a helyzetek kiéleződését, mert 
nagy élet- és emberísmerete megmutatta neki a legtárgyilagosabb 
állásfoglalás útját. A korunkra jellemző ünnepélyes és szavaló 
hamisságot talán senkisem kisérte őszintébb megvetéssel, mint ő, 
a kendőzetlen igazságok híve. Alaptermészete nyilvánult meg 
abban is, hogy a leghatározottabban tiltakozott minden ünneplés 
ellen, ami nyugalomba vonulásával összefüggene.

Az intézethez való megható ragaszkodását legjobban jel
lemzi az a kijelentése, hogy bárhová helyezzék a tanítónőképzőt 
Szarvasról, ő mint nyugdíjas is kénytelen volna velemenni, mert 
nem tudna élni a tanítónőképző nélkül. Valóban az intézet számos 
problémája neki ugyanannyi gondot és aggodalmat okozott, mintha 
ő felelt volna az intézet sorsáért. Nehéz, válságos időkben a
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A tanítónőképző hálás becsüléssel fogja emlékezetben tar
tani az ő hosszú, buzgó és odaadó tanári munkásságát. Mi, a 
visszahagyott kartársak szeretettel kérjük és hívjuk őt, hogy 
ezentúl is, nyugdíjas életének tartama alatt, amit kívánságunk 
szerint nyújtson meg a Gondviselő minél hosszabb időre, állan
dóan érezze magát a tanítónőképző tanárának, mint eddig. Járjon 
közibénk, vegyen részt gondjainkban és örömeinkben, mint az
előtt.



II. Az 1933 34. tanév értesítője.
1. Az iskolai év története.

a) A tanév lefolyása. A VKM úr 32.250—1933. számú 
rendelete alapján a püspök úr hozzájárulásával (1037—1933. Ph. 
sz.) a tanévet a Rendtartásban meghatározott időpontnál későb
ben, szept. 12-én kezdtük tanévnyitó értekezlettel. Szept. 12—14-ig 
voltak a beiratkozások, ezzel párhuzamosan a különbözeti és 
javítóvizsgálatok. Szept. 15-én közösen a gimnáziummal tanévnyitó 
istentiszteleten vettünk részt az Ótemplomban, melynek keretében 
Korim Kálmán vallástanár prédikált. Az istentisztelet után tartot
tuk a tornacsarnokban az intézet tanévnyitó t nnepélyét, melynek 
legfőbb pontja a Fegyelmi Szabályok ismertetése volt. Szept. 16-án 
kezdődött a tanítás.

A tanév folyamán a következő rendes szüneteket tartottuk. 
Az okt. 31-iki szokásos szünet helyett a püspök úr rendelkezése 
értelmében a tanítás okt. 29-től nov. 2 ig szünetelt. Az egyfolytában 
tartó ötnapos szünet keretében történt a reformáció okt. 31-iki év
fordulójának, valamint a Hősi halottak emlékezetének megünnep
lése. Az első félévi úrvacsoravétel szünetnapját nov. 13-ára helyez
tük, és ezt a napot áldoztuk egyidejűleg Luther Márton, a hőslelkü 
reformátor 450 éves születési évfordulójának emlékezetére is. 
Dec. 6-án a Kormányzó Ür Ófőméltóságának névnapját ünnepeltük, 
megelőző napon pedig igazgatói szünet volt a növendékek Miku
lás-esti mulatsága alkalmából. A karácsonyi szünetet dec. 22-től 
ián. 7-ig tartottuk. A Rendtartásunkban megállapított szünidőt 
ugyanis a püspök úr intézőbizottságunk világi elnökének, dr. 
Haviár Gyulának közbenjárására, tekintettel a közbeeső vizke- 
reszti szünetre és a vidéki növendékek érdekeire, két nappal 
megtoldotta. A félévi szünetet az értesítők kiosztása, illetve szét
küldése után jan. 30—3t-én tartottuk. Febr. 12-én igazgatói szü
net volt a növendékek farsangi mulatsága alkalmából. A húsvéti 
szünet márc. 25-től ápr. 7-ig terjedt bezárólag. A harmadik igaz
gatói szünetnapot az igazgató máj. 11-re engedélyezte, midőn az 
intézet 116 növendéke vitéz Szomjas Frigyes tanár vezetésével 
Szegedre utazott egynapos tanulmányi kirándulásra. Jún. 9-én az
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egész tanári kar és az intézet evangélikus növendékei úrvacso
rához járultak az Ujtemplomban, s ez alkalommal egész nap szü
netelt a tanítás. A tanévzáró osztály- és képesítővizsgálatokat a 
Rendtartási Szabályzatnak megfelelő időben tartottuk, és a tanévet 
június 30-án fejeztük be tanévzáró értekezlettel.

b) Szervezeti, személyi és fizetési ügyek. A tanári tes
tület létszámában az előző tanév folyamán fölmerült váratlan za
varok ezidén fokozatosan elrendeződtek. Dr. Veress Amália 
tanárnő a tanév elején teljesen megújult egészséggel állott ismét 
munkába, Povázsay Edit nevelőnő betegszabadsága azonban csak 
dec. 31 én ért véget, s még akkor is csak részben helyreállott 
egészséggel kezdhette meg szolgálatát. A szabadságon lévő ne
velőnő helyettesítésére az intézőbizottság ezidén is Varga Etel 
Piroska oki. középiskolai tanárnőt alkalmazta. Az ifjú kartárs a 
tanári kar és az intézőbizottság teljes elismerését érdemelte ki 
december végén záródott buzgó és derekas szolgálatával.

A tanév közepén újabb változás történt: az intézet óraadó 
gazd. szaktanítónőjét, Bartos Irént a VKM. úr gazd. h. szakta
nítónőnek nevezte ki Mezőb erénybe. A kinevezést, bármennyire 
átmenetinek Ígérkezett, el kellett fogadni, mint bevezető lépést a 
végleges állami elhelyezkedéshez. Az intézet tanári kara és in
tézőbizottsága nagy elismeréssel honorálta a négy éven át buzgón 
működött kartárs nálunk szerzett érdemeit, külön megemlékezvén 
az intézeti cserkészcsapat megszervezése és kiképzése körül ki
fejtett önzetlen és áldozatos munkásságáról. Bartos Irén távozása 
után az intézőbizottság elnöksége Westsik Irén gazd. szaktanító
nőt alkalmazta óraadónak a gazdasági tárgyak ellátására. Az út 
kartárs febr. 25-én foglalta el állását, s a tanév végéig működötj 
elismerésre méltó rátermettséggel és szorgalommal.

Medveczky Júlia mennyiségtan-fizika tanárnő negyedik szol
gálati évét töltötte már az idén, a fennálló szabályok szerint te
hát már a rendes tanári előléptetésére is igényt tarthatott volna, 
de még csak azt sem tudtuk elérni, hogy a VKM. úr hozzájárul
jon a h. tanári fizetés állami kiegészítéséhez. Sajnos, az állam
segély kiutalványozásának késedelme együtt jár azzal a szemé
lyes hátránnyal is, hogy az intézet a nevezett kartársat nem 
véglegesítheti állásában.

A fizetési előhaladás tekintetében a múlt tanévben vissza
maradt tanárokat a VKM. úr ezidén előlépésben részesítette, még
pedig valamennyit 1934. július 1-től fogva. Külön értesítés nél-
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kül előléptek vitéz Szomjas Frigyes a VII. f. o. 1. fokozatába (9), 
Remenyik László a VII. f. o. 2. fokozatába (8), dr. Veress Amália 
a VIII. f. o. 2. fokozatába (4), Tömörkényi Dezső tanár pedig a 
41.590—1934. számú VKM. rendelettel (721 — 1934. i. sz.) a VI. 
f. o. 3. fokozatába (10).

Levius Ernő r tanár az elmúlt tanév október 10-én töltötte 
be tanári szolgálatának 36. évét, ezért a tanév folyamán nyug
díjaztatásáért folyamodott. A nyugalombahelyezésről a VKM. úr 
97 253/1934. IX. számú rendelete intézkedett 1934. szept. 1-től 
kezdődő hatállyal. (Megemlékezés a távozó kartársról az értesítő 
elején).

c) A tanári testület egészségi állapota. A tanári testü
let tagjai ezidén keveset mulasztottak betegség címén, leszámítva 
Povázsay Edit nevelőnő már föntebb említett négyhónapos beteg- 
szabadságát. Előfordultak ugyan kisebb betegségi mulasztások, de 
nem volt olyan torlódás, hogy a tanári kar tagjai ne helyettesít
hették volna a betegség miatt mulasztó kartársat,

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 tagjai 1932. okt. 6. óta a következők. 
Világi elnök : dr. Haviár Gyula kír. 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), Egyed Aladár esperes (Szeged), dr. Szeberényi Lajos Zs. 
esperes (Békéscsaba), dr. Krayzell Miklós (Budapest), dr. Purgly 
Emil (Makó), Kovácsik István (Kondoros), Mikolik Kálmán (Bu
dapest, XI. Zenta-u. 5, II. 4 ), dr. Pesthy Pál egyh. községi felügyelő 
(Budapest, Széchenvi-u. 2.), dr Scholtz Oszkár (Budapest, Szent- 
kírályi-u. 1. Luther-Otthon), dr. Zelenka Frigyes (Budapest, I. 
Eszék-u. 13—15. II. em).
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3. Az intézet tanári testületé.

1. Kiss Sándor igazgató. Szolgálati ideje 25 év. Tanította a 
lélektant a III., a neveléstant a IV., a közgazdaságtant és ped. 
gyakorlatot az V. osztályban, résztvett a gyak. kiképzésben. Heti 
óráinak száma 10 Internátusi felügyelő, köztartásvezető, gazda
ságvezető és gondnok. A helybeli ev. egyházközség prezsbitere 
Tagja a következő egyesületeknek : Orsz. Ev. Tanáregyesület, Ta
nítóképző Intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete, Magyar Kultúrliga, 
Magyar Pszichológiai Társaság, DMKE, Kir. Magy. Természet
tudományi Társulat, Nagykőrösi Arany János-Diákszcvetség, a 
helybeli Luther-szövetség, a helybeli Stefánia-szövetség.

2. Levius Ernő r. tanár. Szolgálati ideje 36 év. Tanította a 
történelmet a IV., az egészségtant az V., az éneket és a zenét a 
III—V. osztályban. Résztvett a gyak. kiképzésben. Heti óráinak 
száma 12. Zeneszertáros. A következő egyesületek tagja: Orsz. 
Ev. Tanáregyesület, Tanítóképző Intézeti Tanárok Országos Egye
sülete, DMKE.

3. Lipter Melánia r. tanár. Szolgálati ideje 6 év. Az V. oszt- 
tály főnöke. Tanította a magyar nyelvet a III—V , a német nyel
vet az I—IV., az alkotmánytant az V. és a női kézimunkát a III. 
osztályban. Résztvett a gyak. kiképzésben. Heti óráinak száma 18. 
Az önként jelentkezett növendékek részére heti 3 órában német 
tanfolyamot tartott. A tanári könyvtár őre, a kisinternátus felügyelő
tanárnője, a női kézimunkaszertár őre. A következő egyesületek 
tagja: Orsz. Ev.'Tanáregyesület, Tanítóképző Intézeti Tanárok Or
szágos Egyesülete, a helybeli Luther-szövetség, a Prot. Nőszövetség.

4. Medveczky Júlia h. tanár. Szolgálati ideje 4 év. A IV. 
osztály főnöke. Tanította a mennyiségtant az I—V., a fizikát a 
111—IV. osztályban. Résztvett a gyak. kiképzésben. Heti óráinak 
száma 19. Tanárkari jegyző, a fizikai szertár őre, az Ifj. Segély
egylet tanárelnöke. Tagja a következő egyesületeknek: Mathema- 
tikai- és Fizikai Társaság, helybeli Luther-szövetség és a Prot. 
Nőszövetség.

5. Miklós Ida r. tanár. Szolgálati ideje intézetünknél 10 év, 
másutt 15 év, összesen 25 év. A III. osztály főnöke. Tanította a 
rajzot <iz I V. és a testgyakorlást az I—V. osztályban. Heti órái
nak száma 20. A rajz- és kézügyességi szertár őre, az Ifj. Sport
kör tanárelnöke, tanárkari kiküldött a tanítónőképző Intézőbizott
ságában. Tagja a következő egyesületeknek : Orsz. Ev, Tanáregye-
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sülét, a Tanítóképző-íntézetí Tanárok Egyesülete, a helybeli 
Luther-szövetség és Prot, Nőszövetség.

6. Vitéz Szomjas Frigyes r. tanár. Szolgálati ideje 23 év. 
A II. osztály főnöke. Tanította a német nyelvet az V., a földraj
zot a III., a zenét és éneket az I—II. osztályban, vezette a kán
torképzést a III —V. osztályban, a karéneket az I—V. osztályban, 
és tanította a szépírást az I. osztályban a II. félévtől kezdve. 
Heti óráinak száma 21. Helyettes igazgató, zenekönyvtáros és ta
nárkari kiküldött a tanítónőképző Intézőbizottságában. Tagja a 
következő egyesületeknek: Orsz. Ev. Tanáregyesület, Tanítóképző 
Intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete, a hb. Luther-szövetség, a Ste- 
fánia-szövetség.

Az intézet összes nyilvános ünnepélyeit rendezte, azok ének
és zeneszámait betanította és vezényelte.

7. Tömörkényi Dezső r. tanár. Szolgálati ideje nálunk 24 
év, másutt 3, összesen 27 év. Az I. osztály főnöke. Tanította a 
neveléstörténetet és szervezettant az V., a magyar nyelvet az 
I—II., a történelmet az I—III. osztályban. Résztvett a gyak. ki
képzésben. Heti óráinak száma 19. Pénztári ellenőr, az Ifj. Ön
képzőkör tanárelnöke, a ped. könyvtár őre. Tagja a következő 
egyesületeknek : Orsz. Ev. Tanáregyesület, Tanítóképző Intézeti 
Tanárok Országos Egyesülete, a hb. Luther-szövetség'és Stefánia- 
szövetség.

8. Dr. Veress Amália r. tanár. Szolgálati ideje 11 év. Ta
nította a testi életet a II., a földrajzot az I —II. és IV., a termé- 
szetrajzot-vegytant az I—IV. osztályban. Résztvett a’gyak. kiképzés
ben. Heti óráinak száma 20. A természetrajzi, kémiai és földrajzi 
szertárak őre. Tagja a Kir. Magy. Természettudományi Társulatnak.

9. Remenyik László gyak. isk. tanító. Szolgálati ideje intéze
tünknél 21 év, másutt 7 év, összesen 28 év. A gyak. iskolában taní
tott heti 30 órában. A gyak. kiképzést vezette a IV. osztályban heti 
2, az V. osztályban heti 6 órában. Az intézet pénztárosa és a gyak. 
isk. szertár őre. Tagja a következő egyesületeknek: Kir. M. Ter
mészettudományi Társulat, Ev. Tanítóegyesület, Tanítóképző Inté
zeti Tanárok Orsz. Egyesülete, hb. Levente Egyesület, Fronthar
cos-Szövetség, a helybeli Luther-szövetség és Stefánia-szövetség.

10. Povázsay Edit nevelőnő. Szolgálati ideje 14 év. Ne
velőnői elfoglaltságán kívül felügyeletet gya’ orolt az internátusi 
mosás és az intézeti főépület takarításának minden munkája fö
lött. Tagja a helybeli Prot. Nöszövetségnek és a helybeli Luther-
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szövetségnek. Az előző tanévben kezdődött szabadsága jan. 1-én 
telt le. Azóta szolgálatban.

11. Sass Mária nevelőnő. Szolgálati ideje 12 év. Nevelőnői 
elfoglaltságán kívül tanította a női kézimunkát az I. osztályban 
heti 2 órában, kezelte a növendékek és az intézet postáját és 
irodai szolgálatot teljesített. Jegyzője a tanitónőképző Intézőbizott
ságának. Tagja a helybeli Prot. Nőszövetségnek, a helybeli 
Luther-szövetségnek és a Stefánia-szövetségnek.

12. Varga Etel Piroska óraadó tanár és h, nevelőnő a 
tanév elejétől 1933. dec. 31-ig. Tanította a földrajzot a II. és a 
szépírást az I. osztályban, továbbá helyettesítette a betegszabad
ságon lévő Povázsay Edith nevelőnőt.

13. Bartos Irén oki. gazdasági szaktanítónő Mint óraadó 
tanította a gazdaságtant és háztartástant az I—IV., a női kézi
munkát a II. osztályban, vezette az intézet ifjúsági cserkészcsa
patát. 1934 jan. 31-én a Vt\M úr kinevezte állami h. gazd. szak- 
tanítónőnek, és ezzel intézetünkben teljesített szolgálata megszűnt.

14. Westsik Irén oki. gazd. szaktanítónő. 1934. febr. 25-től 
a tanév végéig mint óraadó tanította a gazdaságtant és háztartás- 
tant az I —IV. és a női kézimunkát a II. osztályban.

15. Korim Kálmán gimn. vallástanár mint óraadó tanította 
a vallástant heti 10 órában mind az öt osztályban. Az Ifj. Luther- 
szövetség és az Ifj. Gyámegylet tanárelnöke. A téli hónapok
ban vasárnaponkint ifj. istentiszteletet tartott.

16. Halász Szabó Imre ref. lelkész, a ref. növendékeknek 
vallást tanított heti 2 árában.

17. Szvetits Viktor r. kát. s. lelkész a r. kát. növendékek
nek vallást tanított heti 2 órában.

4. Az intézet növendékei.

I. osztály. Osztályfő : Tömörkényi Dezső *
1 Bagdán Olga ref. 1916. Tótvárad, Arad vin , bu (jó)

Bartos Éva ev. 1919. Szarvas hb. (jó)

*A növendék neve után születési adatai következnek. A magaviseleti 
osztályzat, az általános osztályzat mellett, csak akkor van föltüntetve, ha az 
eltér a példástól (1), A legvégül látható római szám a bentlakásért számított 
dijfokozatot jelenti, melynek magyarázata a statisztikai táblázaton található. 
Rövidítések: bl. bentlakó, ki. küntlakó, hb helybeli, bu. beutazó, 
(vonaton vagy autóbuszon), á. n. -árvaházi növendék, cs =  cserkész.
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Demény Hilda ev. 1919. Magyaróvár, Moson vm., bl. (jó, elég
séges) V.

Dózsa Ilona ev. 1918. Kalocsa, Pest vm., á. n. (történelem, zene) 
5 Ehmann Irén rk. 1918. Pécs, Baranya vm., hb. (elégséges) cs. 

Farkas Erzsébet ev. 1919. Battonya, Csanád vm., bl. (jó) III. 
Flórián Rozália ev. 1918. Kaposvár, Somogy vm., bl. (jó) IV. 
Gyulai Ilona ref. 1919. Szentes, Csongrád vm., bl. (jó) V. 
Hanzmann Karolin ev, 1918. Varsád, Tolna vm , bl. (jeles) II. 

10 Holler Klára ev. 1917. Felsőőr, Vas vm., ki (jó) cs.
Hősz Márta ev. 1919. Dunaegyháza, Pest vm., bl. (jó) II. cs. 
Koltay Erzsébet ev. 1919. Szarvas, ki. (elégséges)
Kovács Anna rk. 1919. Mezőtúr, Jász-Nagykun-Szolnok vm , 

bu. (elégséges)
Kovács Eszter ev. 1919. Szolnok, Jász-Nagyk.-Szolnok vm., ki. (jó) 

15 Lasztóczi Etel rk. 1918. Nagylak, Csanád vm., bl. (jó) V. 
Menyhárt Mária rk. 1916. Nagykálna, Bars vm., ki. (elégséges) 
Molnár Juliánná ref. 1917. Öcsöd, bu. (német)
Németh Teréz ev. 1919. Sándorvölgy, Vas vm , bl. (elégségesj III. 
Pánczél Katalin ev. 1919. Gyula, bl. (jeles) V.

20 Petrásovics Irén rk. 1918. Szarvas, hb. (ió)
Ribár Magdolna ev. 1918. Gyöngyös, Heves vm., bl. (jó) IV. 
Serény Ilona ev. 1919. Füzesabony, Heves vm., bl. (elégséges V. 
Stercula Éva ev. 1919. Jablonka, Árva vm , bl. (jó) V. 
Szatmári Terézia ref. 1916. Mezőtúr, Jász-Nagykun-Szolnok 

vm. bu. (elégséges)
25 Szántó Ilona ref. 1918. Mehádia, Krassó-Szörény vm.. bl. 

(magyar) V.
Szelényí Katalin ev. 1919. Tótpelsőc, Zólyom vm. (elégséges) 
Szender Mária ev. 1919. Szarvas, hb. (elégséges)
Szula Erzsébet ev. 1919. Szentetornya, bl. (elégséges) V. 
Vörös Eszter ev. 1917. Alsódabas, Pest vm., bl. (jó) Ingyenes. 

30 Záhony Margit ev. 1918. Osgyán, Gömör vm., bl. (jó) V.
Évközben kimaradtak:
Bartha Erzsébet ref. 1917. Öcsöd, bu.
Félix Edit ev. 1918. Budapest, bl.
Gál Katalin ref, 1917. Albcrti-Irsa, Pest vm., bu.
Hnustyán Margit ref. 1920. Simonyifalva, Arad vm., bl.
Nem vizsgázott:
Six Ilona ev. 1917. Orosháza, bl. I.



13

II  osztá ly: Osztályfő: Vitéz Szomjas Frigyes.
1 Bagi Ilona rk. 1916. Békésszentandrás, bu. (jeles) cs.

Bodrogi Katalin ev. 1917. Trencsén, Trencsén vm. bl. (jó) V. cs. 
Boros Eleonóra ev. 1918. Salgótarján, Nógrád vm. bl. (jó) IV. 
Eichardt Anna ev. 1918. Baja, Bács-Bodrog vm. bl. (jó) V. 

5 Gáspár Katalin ref. 1918. Nagybodófalva, Krassó-Szörény vm. 
bl. (jó) V.

Géczi Csiszár Jolán ref. 1918 Máramarossziget, Máramaros 
vm. bl. (elégséges) V.
Gyemján Mária ev. 1918. Nagybánhegyes, Csanád vm. ki. 

(elégséges)
Hatz Ilona ev. 1916. Borjád, Baranya vm., bl. (jó) V. 
Holéczi Ilona ref. 1918. Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 

ki. (jeles) cs.
10 Javornitzky Irén ev. 1917. Budapest, bl. (jeles) V. cs, 

Kaposi Éva ev. 1918. Budapest, bl. (jó) III.
Káldy Jolán ev. 1916. Rábcakapi, Győr vm , bl. (jeles) IV. 
Kiss Ibolyka ev. 1918. Nagyősz, Torontál vm., bl. (jó) III. cs. 
Maráth Ida ev. 1918. Nagymányok, Tolna vm , bl. (jó) IV. cs. 

15 Marcsek Margit ev. 1917. Rákospalota, Pest vm., bl. (elég
séges) V. cs.

Mód Adél ev. 1917. Nagysimonyi, Vas vm., bl. (elégséges) IV. 
Mrena Anna rk. 1918. Békésszentandrás, bu. (elégséges) cs. 
Nagy Hedvig ev. 1918. Budapest, bl. (jeles) II. cs.
Salgó Erzsébet ev. 1917. Tavarna, Zemplén vm., bl (magyar) V. 

20 Szakács Mária ev. 1918. Budapest, bl (elégséges) V.
Szilágyi Katalin ev. 1918. Budapest, bl. (elégséges) V. 
Szontágh Elza ev. 1915. Ózd, Borsod vm., bl. (mennyiségtan) III 
Téchy Ágnes ref. 1915. Misztótfalu, Szatmár vm., bl. (elég

séges) V. cs.
Tímár Eszter rk. 1914 Endrőd, ki. (elégséges)
Évközben kimaradtak:
Andrási Emilia ev. 1915. Szarvas, ki.
Rohoska Aranka ev. 1916. Szarvas, hb.

III. o sztá ly:  Osztályfő: Miklós Ida
1 Balázsovits Irén ev. 1915. Zalaegerszeg, Zala vm., bl. (jó) III. 

Benczúr Erzsébet ev. 1916. Szarvas, hb. (történelem)
Bracsok Mária ev. 1917. Albertfalva, Pest vm., bl. (jeles) II.
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Cserei Zsuzsánna ref. 1917. Munkács, Beregvm.,hb. (elégséges) 
5 Dancsák Sarolta ev. 1916. Rozsnyó, Gömör-Kishont vm., bl, 

(elégséges) V.
Fehér Irén ev. 1917. Budapest, bl. (elégséges) V.
Gyurkovics Gabriella ev. 1917. Szirák, Nógrád vm., bl. 

(elégséges) V.
Hajdú Klára ref. 1918. Pilis, Pest vm., bl. (jó, elégséges) V. 
Hanó Erzsébet ev. 1917. Szarvas, hb. (jó)

10 Jeszenszky Ágnes ev. 1917. Szarvas, hb. (jó)
Koléner Piroska ev. 1916. Mártonháza, Gömörvm., bl. (jó) IV. 
Koltai Rozália ev. 1915. Celldömölk, Vas vm, bl. (jó) III. cs. 
Kollár Ida ref. 1914. Páty, Pest vm., á. n. (jó) cs.
Luczí Erzsébet ev. 1916. Gyoma, bl. (jó) III. cs.

15 Maráth Emma ev. 1917. Nagymányok, Tolna vm., bl. (jó) IV. 
Pajor Etelka ev. 1917. Csorvás, bl. (jó) IV. cs.
Pap Klára ev. 1917. Budapest, bl. (elégséges) Ili.
Paulínyi Juliánná ev. 1915. Vác, Pest vm., á. n. (elégséges) cs 
Pavlik Ilona ev. 1914. Békéscsaba, hb, (elégséges)

20 Szabó Jolán ref. 1916. Ruttka, Turóc vm., hb. (jó)
Sztik Ida ev. 1916. Felsőpetény, Nógrád vm., bl. (jó) III. 
Tóth Zsuzsánna ev. 1916. Tótkomlós, bl. (jeles) III, cs.
Varga Irén rk. 1917. Békésszentandrás, hb. (elégséges)
Váczy Angyalka ev. 1916. Mezőberény, bl. (jó) V.

25 Vitéz Györgyike ev. 1916. Linz, Felső-Ausztria bl. (jó, elég
séges) IV.

Évközben kimaradt:
Krajcsovics Zsuzsánna ev. 1915. Szarvas, hb.

IV. osztá ly: Osztályfő : Medveczky Júlia.
1 Aranyi Mária ev. 1915. Heréd, Nógrád vm., bl. (jeles) II. 

Eenedek Éva ev. 1916. Ózd, Borsod vm., bl. (jeles) III. cs. 
Bokor Magdolna ev. 1916. Budapest, bl. (jeles) II.
Brózik Gizella ev. 1915. Békéscsaba, ki. (jó)

5 Czavar Margit ev. 1915. Pitvaros, Csanád vm., bl. (jó) I. 
Filcsik Márta ev. 1916. Hatvan, Heves vm., bl, (elégséges) III. 
Frecska Hedvig ev. 1914. Zólyom, Zólyom vm., bl. (elég

séges). V. cs.
Görög Lenke ev. 1915 Pés, Veszprém vm., bl. (jeles) II. 
Józsa Erzsébet ev. 1916. Cegléd, Pest vm,, bl. (jeles) IV.
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10 Józsa Etelka ref. 1914. Kunszentmiklós, Pest vm., hb. (elégséges)
Knáb Margit ev. 1915. Medgyes, Nagyküküllő vm., á. n. 

(elégséges)
Kolener Ilona ev. 1914. Mártonháza, Gömör vm., bl. (elég

séges) IV.
Kovács Anna rk. 1913. Marosludas, Torda-Aranyos vm., 

bl. (jó) V.
Kovács Magdolna ev 1916. Lipótvár, Nyitra vm., bl. (elég

séges) V.
15 Lang Ilona ev. 1913. Szentgotthárd, Vas vm., bl. (jó) V.

Laurovics Zsuzsánna ev. 1915. Pitvaros, Csanád vm,, bl. (jó) III.
Loderer Edit ev. 1917, Pestszentlőrinc, Pest vm., hb. (jó)
Misik Ida ref. 1915. Békés, hb. (jó)
Pálinkás Erzsébet rk. 1914. Békésszentandrás, bu. (jó)

20 Piri Margit ev. 1916. Szend, Komárom vm., bl. (jó) II.
Rímár Irma ev. 1915. Nagyszentmiklós, Torontál vm., bl. 

(elégséges) IV.
Rozgonyi Mária ev. 1915. Szentgotthárd, Vas vm., bl. (jeles) IV.
Salamon Vilma ev. 1915. Budapest,'á. n. (jó)
Schermann Margit ev. 1916. Mátyásdomb, Vas vm., bl. 

(elégséges) V.
25 Törőcsik Juliánná rk. 1914. Munkács, Bereg vm., hb. (jó) cs.

Zelenka Magdolna ev. 1915. Szentetornya, ki. (jó)
Évközben kimaradt:
Buchticska Ilona ev. 1914. Vulkán, Hunyad vm., bl.

V osztá ly:  Osztályfő: Lipter Melánia.
1 Beliczky Katalin ev. 1914. Szirk-Vashegy, Gömör vm., bl. 

(jeles) II. cs.
Boskró Ilona ev. 1912. Békéscsaba, bl. (jeles) II.
Dévánszky Mária ev. 1914. Békéscsaba, bl. (jó) II.
Dús Lenke ev. 1914. Nagyszalonta, Bihar vm., bl. (elégséges) V.

5 Egyed Eleonóra ev. 1914. Szentes, Csongrád vm., bl. (elég
séges) IV.

Feyér Gizella ev. 1914. Kötcse, Somogy vm., bl (elégséges) IV.
Gazsi Ilma ev. 1915. Tótpelsőc, Zólyom vm., bl. (elégséges) V.
Grosch Katalin ev. 1915. Gyönk, Tolna vm., á. n. (jó) cs.
Halász Lujza ev. 1915. Berektompaháza, Sopron vm., bl. 

(elégséges) V.
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10 Halmi Valéria ev. 1913. Somorja, Pozsony vm., bl. (elégséges) V. 
Kellő Szilvia ev. 1913. Szarvas hb. (jó)
Kiss Erzsébet ev. 1914. Szarvas hb. (jó) cs.
Kollárik Anna ev. 1913. Ózd, Borsod vm., bl. (jó) III. cs. 
Komjáthy Irma ev. 1915. Szekszárd, Tolna vm., bl. (jó) IV. cs. 

15 Kozár Erzsébet ev. 1914. Tótkomlós, bl. (jó) V.
Krecsmárik Zsuzsánna ev. 1915. Mezőberény, bl, (jeles) fél

díjas.
Krón Irma ev. 1915. Lajtaújfalu, Sopron vm., hb. (elégséges) 
Linder Klára ev. 1913. Békéscsaba, bl. (elégséges) V.
Molnár Erzsébet ref. 1914. Békés, bl. (jó) V.

20 Mód Vilma ev. 1914. Zalagalsa, Zala vm., bl (jeles) II. 
Palbov Erzsébet ev. 1913. Budapest, á, n. (jeles)
‘Petyován Anna ev. 1914. Szarvas, hb. (elégséges)
Ponicsán Anna ev. 1914. Felsöaradi, Torontál vm., bl. (jó) III. 
Rakitovszky Viktória ev. 1914. Szirák, Nógrád vm., bl. (jó) V. 

25 Rohoska Margit ev. 1914. Szarvas, hb. (jeles) cs.
Rozsnyói Paula ev. 1915. Kukmér, Vas vm., bl. (jeles) III. 
Sárkány Jolán ev. 1912. Zólyombrézó, Zólyom vm., á. n. 

(elégséges) cs.
Sebes Magda ev. 1915. Rákosszentmihály, Pest vm., bl. (jó) III. 
Síkos Anna ev, 1915. Rákosszentmihály, Pest vm. bl. (elégsé

ges) V.
30 Styaszni Teréz ev. 1911. Sámsonháza, Nógrád vm,,á.n. (jeles) cs. 

Surák Juliánná ev. 1913. Jászberény, Jász-Nagykun-Szolnok 
vm., bl. (jó) IV. cs.

Szathmáry Katalin ev. 1915. Feketehalom, Brassó vm., bl. 
(jó) V.

Szlovák Gizella ev. 1915. Szarvas, hb. (elégséges) cs.
Tóth Maczonka Anna ev, 1913. Szarvas, hb. (elégséges)

35 Wilim Klára ev. 1913. Békéscsaba, ki. (elégséges)
Zalay Margit ev. 1913. Mezőberény, bl. (jó) III.
Zsedényi Ilona ev, 1915. Orosháza, bl. (jó) V.
Zsemberovszky Judit ev. 1914. Aszód, Pest vm.,bl. (elégséges) III.

5, Gyakorló iskola.

Tanítja: Remenyik László.
Beiratkozott az év elején 24 fiú, 35 leány, összesen 59 ta- *

*Nagykorú.



I. osztály.
Balázs Ilona* Kolimár Juliska*
Balog János Lányi Anna
Bakator János Schmidt Eszter*
Brachna Judit* Wéber János*

II. osztály.
Dankó András Paraj László*
Illyés Bálint* Szalai Sándor
Lapis János Tusjak László*
Misik Mária*

III. osztály.
Brachna Ilona* Petrov Miklós
Brachna István Petrov Vince
Darida Lajos Remenyik Ilona*
Kolompár Etelka* Szász Gábor
Lestyán Goda György* Trnka György*
Nádor Károly* Zvara Anna*

IV. osztály.
Bárány Béla Medvegy András
Dankó Júlia Placskó Samu
Demeter János* Rohony Etelka*
Frankó Mária* Szász Erzsébet*
Gyurik Ilona Trnka Pál*
Kiss Lenke*

V. osztály.
Deák Ilona Litavecz János*
Demeter György Lányi Judit
Gyurik Zsuzsi Petrov Emilia*
Gyurcsik Mária Poroszlai Eszter
Janecskó Ilona Tóth Anna*
Lapis Juliska

VI. osztály.
Blaskó Róza Fodor Erzsébet*

nuló. Ebből ev. 18 fiú, 29 leány, ref. 3 fiú, 4 leány, rk. 1 fiú, 
1 leány, gör. kel. 2 fiú, 1 leány. Összesen 59 tanuló,

A tanulók névsora :
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Dankó Mária* 
Demcsák Anna* 
Demeter Mária 
Demeter Mariska*

Lustyik Mariska 
Rohony Ilona

Janecskó Mária 
Kis Judit*

Okt. 6-án megünnepeltük az aradi vértanúk emlékét, okt. 
31-én pedig a reformáció emlékét. Március 15-én ünnepélyt tar
tottunk a tanári kar és a tanítónövendékek jelenlétében. Az ün
nepi beszédet Petyován Anna V. éves növendék mondotta. A 
Madarak és Fák napját június 14-én ünnepeltük meg.

A női kézimunkát két csoportban tanítottuk. Az első cso
portot Styaszny Teréz V. éves, a második csoportot Sárkány Jo
lán 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 gyer
mekek a jó levegőn való rendszeres tanulással és játszással fog
lalkoztak.

Nagyobb kirándulást tettünk az Előköröshöz, ahol a kompon 
való átkelést és a hajóvontatást volt alkalmunk szemléltetni. A 
tanulók részt vettek néhány oktatófilm előadáson is.

Május hó folyamán, kéthetes időközökben a gyak. ísk. 22 
tanulója a diftéria elleni háromszori védoltást állotta ki, minden 
nagyobb visszahatás nélkül — kivéve 1 — 2 súlyosabb lefolyású 
esetet.

A gyakorlóiskola évzáró vizsgálata június 16-án d. e. volt 
nt. Bartos Pál lelkész úr, intézőbizottsági elnök elnöklete mel
lett. Ez alkalommal a gyak. isk. tanulók rajzai és kézimunkái is 
ki voltak állítva a vizsgateremben.

A gyak. isk. tanulói gyűjtést rendeztek az Ev. Gyáminté
zet részére. A gyűjtés eredménye 20'84 P volt. Rendeltetési he
lyére juttattuk.

Kiváló előmenetelük és szorgalmuk elismeréséül, az intézet 
által adományozott jutalomkönyvet a #-gal jelzett gyak. isk. tanu
lók kapták.

6. Az intézet gazdasága és személyzete,

A békésszentandrási határban fekvő gődénylaposi föld, 52 
kát. hold kiterjedésű tanyásbirtok, mint a helybeli Luther-Árva- 
házzal feles arányban közös tulajdon, ezidén is bérbe volt adva 
özv. Szín Jánosné és fia bérlőknek 26 q búza és 10 q árpa, ré
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szünkre járó terménybérért. A bérlet 1935. szept. 29-én telik le. 
Az ősz folyamán a társtulajdonosok alapos javítást végeztettek a 
tanyában lévő istálló tetőzetén.

A hálás nyilvántartás céljából megemlítjük, hogy a tanítónő
képző ezidén is használta a Szarvas nagyközség által ingyen
használatra átengedett 3000 négyszögöles községi földet a man- 
golzugi szőllőkön túl fekvő Körös parton, mint konyhakertet házi 
kezelésben. Sajnos, a hűvös nyár miatt annyira későn történt 
egyes termények betakarítása, hogy a korán beállott őszi esőzé
sek következtében az őszi szántás elmaradt, a tavaszi szántás 
pedig nem a legmegfelelőbb előkészítés a konyhakerti művelés 
számára. A Haviár-ház telkén lévő konyhakertet is házi keze
lésben műveltük. Az intézeti köztartás konyhai hulladékából 
egész éven keresztül sertéseket tartottunk, amelyek kihizlalásával 
fedeztük a köztartás zsír- és husszükségletének egy részét.

Az intézet gazdaságának mindenes munkáit Surina Mihály 
állandó férficseléd látta el ; a kisinternátusban és a Tessedik- 
épületben pedig Oljarcsik György családos mindenes. Utóbbi a 
tanév végével távozván, helyét az intézet 1934. júl. 1 -töl kezdve 
Osztruliczky Pál családos mindenessel töltötte be.

Az intézet közétkezőjét, háztartását és kertgazdaságát 
Beöthyné Vida Irén házvezetőnő irányította dícséretreméltó szak
értelemmel, nagy elismerést érdemlő pontossággal és igyekezettel.

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

Annak, hogy az intézet három telken működik, a pedagó
giain kívül megvan az a gazdasági hátránya is, hogy a sok épület 
valamelyikén minden esztendőben van valami javítanivaló, annak 
ellenére, hogy ma már az intézet épületei korántsem látszanak 
elhagyatottnak vagy rozogának. A karbantartás és a jó külső 
megóvása, az egészség követelményeinek kielégítése évenkint igen 
költséges tatarozási munkákat tesz szükségessé.

A Tessedik-épület telke külsőre sokat nyert azzal, hogy 
1932. tavaszán az épület melletti parkot kőfallal vettük 
körül. A kőfalat szerződés szerint vasbetonalapon, cementha
barcsba rakott és cementtel vakolt téglából kellett építeni, hogy 
emberi számítás szerint belátható időn belül ne kerüljön sor a 
javításra. Barton Vencel helybeli vállalkozó azonban olyan kötő



anyaggal készítette a kőfalat, hogy egy esztendő leforgása előtt 
már négy helyen tetőtől-talpig repedt a századosnak szánt épít
mény. Az intézet vezetősége még nem találta meg a jóvátételnek 
azt a módját, ami az intézet által szenvedett nagy károsodást 
némileg orvosolná. A tanév folyamán a Tessedik-épületben jó
részt belső tatarozások folytak. Az emeleten lévő négy osztályte
rem összes falait lehántattuk és újravakoltattuk, a mennyezeteken 
a nádalást is teljesen megújítva. Amilyen rideg, barátságtalan ha
tása volt a régi rücskös, évszázados meszeléstől hepe-hupás fa
laknak, annyira kellemessé vált a tantermek képe az új sima 
vakolás következtében. A fehérre meszelt falakat vállmagasságig 
galambszürke színre festettük. Az emelet déli falán lévő hat ket
tős ablakot szintén új ablakokkal cseréltük ki, s ezeket már az 
intézeti épületben újabban bevezetett színekre mázoltattuk: belső 
felületükön galambszürkével, kifelé olajzölddel. A tanárszobára is 
új ajtó került; a kisinternátusban pedig az ambitusra nyiló hat 
külső ablakot cseréltük ki újakkal. A kísinternátusí főépületnek 
összes udvarra nyiló ajtait és ablakait befelé galambszürkére, ki
felé olajzöldre mázoltattuk. A Haviár-ház főépületén is jelentős 
javítás történt: kilenc elkorhadt szarufát, helyenkint koszorúge
rendákat és kapocsgerendákat kellett kicserélni.

A Haviár-ház telkének udvari részén kisérletképen 5 gyü
mölcsfát ültettünk ; ha sikerülne ezeket megőrizni a forgalom és 
a jószágok kártételeitől, idővel szépen beárnyékolná'; az udvart. 
Mind a három telken egy-egy rezgőnyárfát ültettünk el. Ezeknek 
ajándékozásáért Laudisz Lajos községi adópénztáros úrnak mon
dunk itt hálás köszönetét.

8 Berendezés és fölszerelés. Szertárak. Könyvtár.

Az intézet gondnoki leltára ezidén nagyobbarányú beszer
zésekkel nem gyarapodott. Egynéhány fontosabb szerzemény a 
következő: a Tessedik-ház mosókonyhájába egy erős vaskatlant 
készíttettünk a mosóüst részére, a cselédszobába pedig csurgó
vizes kézmosótartályt. Ugyanilyet kapott a Haviár-házi konyha is 
a cselédek használatára. Az internátus összes mosdóit, az osztá
lyok összes falitábláit újrafestettük a nagyszünidő alatt. A Tes- 
sedik-épület sarkára a mosókonyha felőli oldalon az udvar felé 
fali karoslámpát szereltettünk.

Az oktatás céljára szolgáló szertárak állománya is jórészt
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változatlan maradt. A zeneszertárba tartozó régi Wopaterni-féle 
zongorát elcseréltük 400 P ráfizetéssel egy teljesen újjáalakított 
és gyakorlás céljára igen megfelelő, erőteljes Ehrbar-zongoráért. 
Legnagyobb értékekkel bővült az intézet tornászati leltára. A 
VKM. úr ugyanis 81.320—1933. VII. a. számú rendeletével 685 
P árú nagyértékü tornászati felszerelést ajándékozott az intézet
nek, amely á ll: 3 drb öltözőszekrényből, 30 drb ugrókötélből, 
30 drb kis tömött labdából, 4 drb hajszalabdából és 4 drb me
dicinlabdából. Ez a juttatás legfőbb részben Kócza Géza testne
velési szakfelügyelő úr érdeme, aki az adomány kieszközlésével 
mintegy alapját vetette meg az intézet tornászati berendezésének. 
A sportköri szertár az Ifjúsági Sportkör pénzén eszközölt beszer
zésekkel bővült: egy tenisz középháló, 2 drb ugrószőnyeg da- 
rabonkint 110 P értékben, 10 drb tornabot és egy ping-pong 
készlet 10 drb ping-pong labdával. A rajzszertár részére egy 
eredeti matyóhimzésű ingujjat vásároltunk.

A tanári könyvtár a folyó iskolai évben vétel útján 115 mű
vel 303'60 P értékben, ajándék útján 45 művel 42'90 P értékben, 
összesen 160 művel 346’50 P értékben gyarapodott. A jelenlegi 
állomány 4031 mű 4947 kötetben, továbbá a nem lajstromozott 
időszaki kiadványok és másodpéldányok.

A könyvtár részére a tanév folyamán érkezett fontosabb 
ajándékok a következők: 1. Csabai Gizellától: Szenczi Molnár
A .: Szt. Dávid királynak és prófétának 150 zsoltári ; 2. Kiss Sán
dortól: Kármán M .: Közoktatásunk múltja, Willmann O .: Didak
tik als Bildungslehre, Münch W. : Geist des Lehramts, Baumeis
ter A .: Die Einrichtung und Verwaltung des höheren Schulwe
sens, Földes B. : A társadalom gazdaságtan elemei, Fináczy E .: 
A francia középiskola múltja és jelene, Fináczy E .: Az ókori 
nevelés története, Békefi R .: A sárospataki ref. főiskola 1621. 
törvényei, Békefi R. : A debreceni ref. főiskola XVII. és XVIII. 
századi törvényei. 3. Pesti Hírlaptól: Honvédségünk 2 példányban, 
4. Benedek Bélától: Temesy Gy : A csodaszarvas jamboreeja, 5. 
Westsik Vilmostól: Jelentés a tiszántúli mezőgazd. kamara nyír
egyházi homokjavitó kíséri, gazdaságának 1933. évi működéséről,
6. dr. Nádor Jenőtől: A szarvasi Vajda Péter gimnázium története.
7. Mikolik Kálmántól: Képes Folyóirat 6 kötet.

A tanári kar a következő folyóiratokat járatja:
a), vallásos és egyházi folyóiratok: Magyar Protestánsok 

Lapja, Evangélikus Élet, Jöjjetek Énhozzám, Missziói Lapok.



b). Humánus és vegyestárgyú folyóiratok: Magyar Nyelv, Ma
gyarosan, Népünk és Nyelvünk, Ethnographia, Irodalomtörténet, Tú
rán, Földrajzi Közlemények, A Földgömb, Magyar Szövetkezés, Va
sárnapi Könyv, Magyar Paedagogia, Magyar Tanítóképző, Protes
táns Tanügyi Szemle, Evangélikus Népiskola, Néptanítók Lapja, Test
nevelés, Muskátli, A Cél. c). Természettudományi folyóiratok : Ter
mészettudományi Közlöny, A Természet, Növényvédelem, Kerté
szet, Mezőgazdaság. Turistaság és Alpinizmus d). Szórakoztató 
folyóiratok : Pásztortűz, Protestáns Szemle.

ífj. Kötelező könyvtár. Minden osztálynak vannak kötelező 
és ajánlott aolvasmányai. 110 fajta olvasmány (olvasmánygyüjtemény) 
van ebben a könyvtárban a magyar irodalom klasszikusaiból, fajtán 
ként 10—20 példányban. Ezekből a növendékek az órákon kapnak 
házi olvasmányokat a magyar nyelvi és irodalmi tanulmányokkal 
kapcsolatban. A könyvtár 992 drb-ból áll 1.836‘80 P értékben. A 
könyveket Lipter Melánia és Tömörkényi Dezső taná-rok kezelik.

A gyakorit iskolai £ó7csó'n-lankönyvtár. Az 1921. évi XXX. 
t. c. végrehajtása tárgyában kiadott 1922. évi 130.700 sz. végre
hajtási utasítás 4. §-a valamint az 1930. évi nov. 21. megtartott 
egyetemes közgyűlés 74 jegyzőkönyvi pontban foglalt határozata 
alapján az elemi népiskolai beíratási díjak felhasználásával ifjú
sági kölcsön-tankönyvtárat létesítettünk. Az előző évek beszer
zéséhez (44 drb.) az 1933—34 tanév beíratási díjaiból 10 drb. 
tankönyvet szereztünk be. Beköttettünk 26 drb. tankönyvet. Az 
állomány jelenleg 54 drb. tankönyv. Valamennyit szegénysorsú ta
nulóink között osztottuk ki kölcsöntankönyv gyanánt. A beíratási 
díjak másik felét (29‘50 P) a „Protestáns Tanítói Internátusok 
Alapja" javára fizettük be.

9, Bentlakás és közétkező. Küntlakás.

A 100 internátusi hely közül 70 a Tessedik-épület nagyin- 
ternátusában, 30 a kisinternátusban van. A nappalt minden inter
nátusi növendék este 9 óráig a Tessedik-épületben tölti, mégpe
dig az I—III. osztály a tanulószobában, a felső két osztály pedig 
saját osztálytermeiben, mert ezek az osztálytermek nappali tartóz
kodási helyül is szolgálnak az internátusi növendékeknek. A kis- 
internátus növendékei az esti könyörgés után távoznak el a fő
épületből éjtszakára a kisinternátusba Internátusunknak összes 
helyiségei, mind a hálótermek, mind a tanulásra szolgáló dolgozó
termek tágasak, levegősek és napfényesek.
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A bentlakó növendékek a Haviár-házban lévő közétkezőbe 
járnak étkezni háromszor naponta. Minthogy a közétkező csak 
60 növendéket képes egyszerre befogadni, minden étkezés két 
csoportban történik. Az asztalterítést és eltakarítást maguk a nö
vendékek végzik hetes "rendszerben. A tízórait és az uzsonnát a 
megfelelő óraközben a Tessedík-épületben osztjuk szét a növen
dékek között. Az intézet vezetősége minden lehetséges eszközt 
megkísérel, hogy a jövő tanévtől kezdve lehetővé tegye az inter- 
nátusi növendékeknek egy csoportban való étkeztetését.

Aki ismeri internátusunk bőséges, tápláló és változatos étel
rendjét, összehasonlítva más fényűző és drága intézet köztartásá
val, nem tudja magyarázatát adni, hogy az országszerte legala
csonyabban megállapított köztartási díjak mellett miként nyújthat 
intézetünk ilyen kiadós és kiválóminőségű élelmezést. Nincs olyan 
nap, hogy valamilyen formában hús ne kerülne az asztalra, s az 
étrend annyira változatos, hogy a növendékek sohasem tudják 
előre, milyen étel várja őket. Az ebéd hétköznaponkint két, va- 
sárnaponkint három fogásból áll, a vacsora pedig egy vagy két 
fogásból, de az egyfogásos vacsora után mindig van tej is.

A bentlakásról kiszorult növendékek küntlakáson laknak. 
Küntlakásos helyeket az igazgató ajánl a szülőknek megbízható 
családoknál. Az igazgató tudta és beleegyezése nélkül a növen
dékek nem is vállalhatnak küntlakást, Egyébként az idén már 
alig volt küntlakó növendékünk, mert az Intézőbizottság kimon
dotta, hogy a növendékek küntlakása mindaddig nem engedélyez
hető, míg az internátusi helyek be nem teltek. A küntlakó nö
vendékek vagy rokonaiknál laktak vagy pedig a Luther-árvaház- 
ban, amely az idén 9 növendékünknek adott otthont.

10. Nevelés.

Intézetünk ezidén is a régi bevált módszerekkel törekedett 
szolgálni a művelt és vallásos magyar úrinő nevelését. A tanári 
kar általában el is érte kitűzött célját, mert növendékeink visel
kedését a tanév folyamán megfelelőnek találtuk. A tanári kar ha
tározottsága, amellyel a múltban is mindenkor igyekezett gátat 
vetni a modern szabadosság túlzásainak, nem maradt hatás nél
kül ifjúságunk közszellemére. Csupán az V. osztály viselkedése 
ellen merültek föl gyakrabban kifogások a tanév folyamán, külö
nösen pedig annak vége felé : sokat ártott ez osztály szellemének, 
hogy egészen a legutóbbi évig sok növendéke tartózkodott künt-
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lakáson, a bentlakók pedig gyakran jártak ki helybeli rokonaik 
és ismerőseik látogatására. Ezeknek a vendégeskedéseknek a gya
korisága több alkalommal szemmelláthatóan kártékonyán befolyá
solta az intézet nevelőmunkáját. A tanári kar keresi a módot az 
ártalmas hatások kiküszöbölésére. Az elmondottak ellenére nö
vendékeink engedelmessége, illem és tisztelettudása, helyre maga
viseleté általánosságban oly kifogástalan, hogy azt fölismeri min
den idegen, aki meglátogatja intézetünket. A növendékek vallá
sos érzületét bizonyítja, hogy vallási kötelességeiknek minden al
kalommal szívesen, kényszerűség nélkül tesznek eleget. Osztá
lyonként, illetve hálótermenkint biblia-körökben vannak csoporto
sulva, teljesen saját jószántukból. Reggel fölkelés, este lefekvés 
előtt Bibliát olvasnak magyar, illetve német nyelven. A biblia-kö
rök munkáját Korim Kálmán vallástanár irányítja.

A növendékek nevelését szolgálják : a nevelőnők és taná
rok közvetlen személyes hatása, a tanítási órák, a gondosan meg
válogatott olvasmányok és az iskolai vagy iskolánkívüli ünnepé
lyek. A tanítás kezdete előtt minden reggel könyörgést tartottunk, 
amelyen részt vettek az intézet protestáns növendékei, egy ne
velőnő és két vagy több tanár fölügyelete mellett. Az imát egyik 
növendék olvasta, a kezdő- és bezáró éneket naponkint más nö
vendék kísérte harmóniumon. Az internátusi növendékek este is 
tartottak hasonló könyörgést lefekvés előtt. Vasárnaponkint az ösz- 
szes növendékek templomba mentek az egész tanári kar kísére
tében, kivéve a leghidegebb téli hónapokat, amikor Korim Kál
mán óraadó vallástanár tartott házi istentiszteleteket.

A tanári kar nevelőmunkáját kiegészítették azok az ünnepi 
alkalmak, amidőn az intézet növendékei résztvettek valamelyik 
helybeli szervezet vallásos vagy hazafias tárgyú ünnepélyén, vagy 
előadásán. Nov. 1-én a hősök temetőjében rendezett ünnepély al
kalmával növendékeink földíszítették a tanítónőképző gondozá
sára kiosztott hat hősi sírt csokrokkal és égő gyertyákkal. Ugyanez 
alkalommal meglátogattuk és megkoszorúztuk az intézet legna
gyobb jótevőjének, Haviár Daninak sírhelyét is.

Nov. 10-én az intézet egész prot ifjúsága résztvett a hely
beli Luther-szövetség Luther Márton élete c. nagyszabású műked
velő vallásos színmű előadásán. Márc 18-án növendékeink meg
hallgatták a helybeli Zenebarátok Szimfonikus társaságának hang
versenyét.

A tanári kar a templomi ünnepélyek látogatásával is mé



25

lyítette a növendékek vallásos és hazafias nevelését Okt. 6-án 
szünetelt a tanítás és a növendékek a tanári kar vezetésével részt 
vettek az aradi vértanuk emlékezetére tartott ünnepi istentiszte
leten az Ó-templomban Okt. 31-én pedig az ó-templomi ref. ün
nepi istentiszteleten vett részt az intézet prot ifjúsága és tanári 
kara. Nov. 13-án Luther Márton születésének 450 éves évfordu
lója alkalmából tartott ó-templomi istentiszteleten volt jelen az egész 
intézet. Űrvacsorához kétszer járultunk: nov. 13-án és jún. 9-én 
s ezeken a napokon a tanítás szünetelt

Az intézet maga is rendezett vallásos és hazafias tárgyú 
ünnepélyeket a nevelés munkájának szolgálatában. Nov. 12-én a 
Luther-árvaház dísztermében Reformációi és Luther-emlékünnepélyt 
rendezett a tanítónőképző Ifjúsági Luther-szövetsége és Ifjúsági 
Önképzőköre a nagyközönség részére. Dec 10-én ugyanott kará
csonyi vallásos ünnepélyt rendezett az intézet ifjúsága Mindkét 
ünnepély előkészítésében Korim Kálmán vallástanár és vitéz 
Szomjas Frigyes zenetanár, ill Tömörkényi Dezső tanár vettek 
részt. Máj. 20-án pünkösd első napján tartotta az intézet az új 
cserkészek felavató ünnepélyét, amelynek keretében a régi cser
készek fogadalmat újítottak. Az ünnepséget Bartos Irén cserkész- 
vezető rendezte, aki ennek kedvéért új állomáshelyéről, Dévavá- 
nyáról utazott Szarvasra, hogy eleget tegyen az intézet és a cser
készcsapat kérésének.

A március 15-iki nevezetes nemzeti évfordulót az Ifj. Önképző
kör márc. 14-én tartott nemzeti emlékünnepéllyel ünnepelte meg. 
A Tömörkényi Dezső és vitéz Szomjas Frigyes tanárok által elő
készített hazafias ünnepély Krecsmárik Zsuzsánna V. é. n. szó
noklatával, az elhangzott zeneszámokkal és szavalatokkal a jelen
lévő közönség legnagyobb elismerését érdemelte ki.

A növendékek a saját mulatságukra, de a tanári kar és az 
Intézőbizottság érdeklődő tagjainak jelenlétében, két vidám elő
adást rendeztek. Az egyiket dec. 5-én Mikulás-est címen, a má
sikat február 11-én farsangi mulatság címen. Mindkét előadás 
keretében nagyrészt maguk által szerkesztett szavalatokkal, ének
és zeneszámokkal szórakoztatták a jelenlévőket; az előadást mind
két alkalommal éjfélig tartó tánc követte.

A püspök úr illetve a VKM úr rendelkezése értelmében 
minden osztályban az erre vállalkozó tanár Báthory István er
délyi fejedelem és lengyel király érdemeit méltatta a nagy király 
születésének négyszázéves évfordulója alkalmából szeptember fo'
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lyamán. A finn-ugor testvériség gondolatát olyan magasztosnak és 
olyan lelkesítőnek tartjuk, hogy mint az elmúlt években, ezidén 
is nem tanórán emlékeztünk meg róla, hanem külön önképzőköri 
ünnepélyt szenteltünk a nagyszerű eszmének. Ugyanilyen felemelő 
és megható keretben ünnepeltük meg Körösi Csorna Sándor, a 
nagy őshazakutató és világhírű nyelvész vándornak megható emlé
kezetét is. Az újonnan épített lakihegyi 314 m-es antennát és a 
rádió népművelési jelentőségét dec. első hetében ismertették a 
tanárok valamennyi osztályban, a magyar rádió-hét keretében.

A tanév folyamán önként jelentkező növendékeink minden 
hónapban egyszer meglátogatták a Frecska-féle mozgóképszínház 
által bemutatott tanulságos és hasznos oktató mozgóképeket és 
ezen előadásokban szép mozgóképeket láttak a Vezuvról, Elő-In- 
diáról, Ceylonról, Kináról, Holland-Indiáról, Marokkóról, Zanzibár- 
ról és az Egyesült Államokról, Brazíliáról. Egyik oktatófilm Dic
kens Twist Olivérjét mutatta be mozgóképekben, másik Gárdonyi 
A bor című vigjátékát. Mozgóképeket láttak még a Lakihegyi 
nagyadóról, a zenélő órákról, az acélgyártásról stb.

Jún. 1—3 napjain tartotta a szarvasi ev. gimnázium saját 
diákjainak tavaszi mulatságát, a Szarvasi Öregdiákok Szövetsé
gének rendes tavaszi ünnepségét, továbbá ez aikaiommal a Me- 
zőberényből Szarvasra költözött gimnázium idehelyezésének 100 
esztendős évfordulóját. Ez ünnepségek ugyan lényegükben taní
tónőképzőnk életével nincsenek összefüggésben, de mivel a 
szarvasi gimnázium majálisának és tavaszi ünnepségének megren
dezéséhez rendszerint a tanítónőképzőtől kölcsönzi a művészi 
számokat, ezek az ünnepélyek mindannyiszor intézetünk cselekvő 
részvételét igénylik Ez alkalommal a tanítónőképző énekkara ün
nepi énekszámot adott elő a Szarvasi Öregdiákok Szövetségének 
jún 3-án tartott templomi istentiszteletén, amelynek keretében 
dr. Raffay Sándor püspök úr tartott prédikációt. Ugyaneznap 
délutánján a tanítónőképző nevében Bartos Pál intézőbizolt- 
sági elnök úr üdvözölte a 100 éves szarvasi életét ünneplő 
gimzáziumot.

Az intézet nevelőmunkájának hathatós kiegészítője volt a 
szegedi egynapos kirándulás, amelyet vitéz Szomjas Frigyes ta
nár készített elő és rendezett meg máj. 11-én 116 növendék ré
szére a tőle megszokott ügyességgel. A kiránduláshoz a Máv. 
szegedi üzletvezetősége juttatott kedvezményes árú különvonatot. 
A növendékek kíséretében meglátogatta Szegedet 5 kisérőtanár
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is. Amennyire a rendkívül szűkre szabott idő és a minimálisan 
megállapított költségkeret megengedte, a kirándulók gazdag és ér
tékes tapasztalatokkal megrakodva tértek vissza a szegedi útról. 
Végigjárták a város nevezetességeit, különös figyelmükre méltat
ták az európai hírű fogadalmi templomot, annak nagyhírű mo
dern orgonáját. A templom karnagya Antos Kálmán orgonamű
vész, tekintettel arra, hogy a kiránduló csoport zeneértő érdeklő
dőket foglalt magában, saját művészi játékával is gyönyörködtette 
a kirándulókat.

11. Tanítás és kántorképzés.

Minden tantárgy tanításában szorosan alkalmazkodtunk az 
állami tantervhez. Szerencsére minden tárgyhoz megvannak 
az előírt tankönyvek. Kevésbbé szerencsés az, hogy több tárgy
ban, éppen a legfontosabbakban, nem áll rendelkezésre jó tan
könyv. Ilyenek különösen a földrajzok és fizikák. Mig saját tanköny
veink nem voltak, legalább használhattuk a középiskolák kitűnő 
tankönyveit. Neveléstani és módszertani tankönyvekben már bő
ségről is beszélhetünk, de ezek is messze mögötte maradnak a 
gyakorlatias irányú tanítónevelés igényeinek Sok bennük a tar
talmatlan és felületes elmélkedés a nevelés és tanítás különféle 
jelentéktelen szempontjairól. Az ilyen üres bölcselkedéseket meg
tanulni nehéz és fölösleges. De viszont nem mellőzhető, mert maga 
az anyag így van feldolgozva. Érthető, ha a növendékek kevés 
gyakorlati okulást merítenek a sok neveléstanórából és mint mű
ködő tanítók kritizálják a tanítóképző-intézeti nevelés módszerét 
és eredményét. Hiábavaló a tanárnak bármilyen gyakorlatias irá
nyú tanítása, a növendék a bölcselkedő tankönyvet tanulja, a ma
gyarázatból alig tart meg valamit. Ennek következménye az is, 
hogy a képesítői dolgozatok és feleletek állandóan tankönyvízűek 
és nem vallanak nevelési kérdésekben való jártasságra és önálló 
eligazodásra.

Nagy gondot fordítottunk minden tárgyban a kellő számú 
dolgozat elkészítésére és főképen a magyar fogalmazásbeli jár
tasság és a helyesírási biztosság tanítására. Az eredmény minden 
téren javul évröl-évre. Különös gonddal végeztük a gyakorlati ki
képzést. A legfontosabb és a legnehezebb elemi iskolai tantár
gyaknak, a számolásnak és mérésnek egész elemi iskolai tanítási 
anyagát földolgozták az V. évesek : megtanulták szinte a tanításra
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alkalmas kész szöveggel. Az V. osztálynak heti egyórás mennyi- 
ségtani módszertanórája sikerrel has nálható föl erre a célra. A 
gyakorlati kiképzés egyéb kérdéseiről a következő cím alait lesz 
szó részletesebben.

A testnevelő tornatanítás fontosságát méltányolta s z intézet, 
midőn Miklós Ida tornatanárnőt okt. elején intézeti költségen ki
küldötte Budapestre, hogy tanulmányozza a híres dán testnevelő
nek, Niels Bukh-nak tornabemutató előadásait. A VKM úr is a 
testnevelés nagy jelentőségét ismerte el, midőn 81320—1933. VII. 
a. sz. rendeletében 685 P értékű tornaszert ajándékozott intéze
tünknek. Vitéz Szomjas Frigyes az elemi iskolai hangjegyes ének
tanítás új módszereinek kutatása és kidolgozása végett egész éven 
keresztül heti egy órában a gyakorlóiskola növendékei között 
végzett énektanítást teljesen ingyen, a tárgy iránt való szeretet- 
ből, meglepő sikerrel.

A VKM úr 39 248—1933. számú rendeletében életbeléptette 
a 2 órás közgazdaságtannak és az 1 órás egészségtannak új 
tantervét. A 40.000 — 1934. számú VKM rendelet pedig, mely a 
H. K. ezévi 7. számában jelent meg, kiterjeszti a női kézimun
kaoktatás óraszámát azáltal, hogy az I., II. és III. osztályban heti 
2—2 órát, a IV. és V. osztályban pedig heti 1—1 órát állapít 
meg a női kézimunkaoktatásra, egyidejűleg heti 1 órával csök
kentvén a III—V. osztályok heti játékóráinak számát. A rendelet 
részletesen közli a kézimunkaoktatás új tantervét minden osztály 
számára. Vele azonos szám alatt kiadott, de a tanítónőképzők ré
szére külön-külön megküldött végrehajtási útasítás részletes ren
delkezéseket tartalmaz a kézimunkaoktatás kapcsán a nemzeti 
szellemű ízlés fejlesztésére, a népművészet felkarolására, a rajz
és kézimunkaoktatás együttműködésére, a tanítók és tanítónők 
önképzésére és a környezet kellő figyelembevételére vonatkozólag.

Kántorképzés. Egyházi intézet lévén, tanítómunkánkban nagy 
jelentősége van a kántorképzésnek, melyet az 1927. évi okt. hó 
27-í egyet, közgyűlés által életbeléptetett kániorképzési tanterv 
alapján végeztünk. A III—IV—V. osztályban heti 2 órában ikét- 
két csoport) készítettük elő a kántori tanfolyamra jelentkezett nö
vendékeket. A kántorjelöltek fölváltva orgonáltak a naponként 
tartott reggeli és esteli könyörgéseken- Az V. éves kántor jelöltek 
orgonáltak a téli vasárnapokon tartott házi istentiszteleteken is, 
továbbá az őszi és tavaszi hónapokban az O- és Új-templomban 
tartott magyar nyelvű istentiszteleteken, és az intézeti növendé-
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kék úrvacsorája alkalmával. A ref. kántor jelöltek a helybeli re
formátusok vasárnapi istentiszteletein önállóan orgonáltak az egész 
tanév folyamán. Minden kínálkozó alkalmat megragadtunk, hogy 
a kántorjelöltek minél többször gyakorolhassák magukat a litur
gikus istentiszteleti orgonálásban, éneklésben, karvezetésben. A 
házi és nyilvános vallásos ünnepélyeken kántorjelöltjeink önál
lóan is szerepeltek vallásos énekekkel, orgona és harmónium- 
játékkal.

A kántorképző tanfolyamot vitéz Szomjas Frigyes zeneta
nár vezette mind a hat csoportban. A tanfolyamon a következő 
növendékek vettek részt: a III. oszt.-ból : Balázsovits Irén, Ben
czúr Erzsébet, Bracsok Mária, Dancsák Sarolta, Gyurkovics Gab
riella, Hajdú Klára, Hanó Erzsébet, Jeszenszky Ágnes, Koltai 
Rozália, Kolener Piroska, Kollár Ida, Luczi Erzsébet, Maráth 
Emma, Pap Klára, Pavlik Ilona, Szabó Jolán, Sztik Ida, Tóth 
Zsuzsánna, Váczy Angyalka, Varga Irén, Vitéz Györgyi. Össze
sen : 21 jejölt. A IV. oszt.-ból: Aranyi Mária, Benedek Éva, Bo
kor Magdolna, Brózik Gizella, Czavar Margit, Filcsík Márta, Görög 
Lenke, Kolener Piroska, Kovács Magdolna, Laurovics Zsuzsánna, 
Frecska Hedvig, Józsa Erzsébet, Józsa Etelka, Knáb Margit, Lang 
Ilona, Loderer Edit, Misik Ida, Piri Margit, Rimár Irma, Rozgo- 
nyi Erzsébet, Salamon Vilma, Schermann Margit, Törőcsik Júli- 
ánna, Zelenka Margit. Összesen: 24 jelölt. Az V. oszt -ból: Be- 
liczky Katalin, Boskó Ilona, Dévánszky Mária, Feyér Gizella, Ha
lász Lujza, Kelló Szilvia, Kollárik Anna, Kozár Erzsébet, Krecs- 
márik Zsuzsánna, Krón Irma, Linder Klára, Mód Vilma, Molnár 
Erzsébet, Palkov Elza, Rakitovszky Viktória, Rohoska Margit, 
Rozsnyói Paula, Sebes Magda, Síkos Anna, Szathmáry Katalin, 
Szlovák Gizella, Zsedényi Ilona. Összesen : 22 jelölt. Kántori bi
zonyítványt kapott 21 leányjelölt.

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 47 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 tér-
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vezet nélküli tanítást is gyakorolták. Tanítottak összesen 250 fél
órában Hogy ezt elérhessük, az V. évesek gyakorlati tanításaiban 
a következő újitást vittük keresztül a múlt évekhez hasonlóan. 
Gyakorlóiskolánk egy tantermes, egy tanitós lévén, a magas lét
számú V. osztályban a gyakorlati tanítás egy-egy növendékre 
ritkán került volna, ha egy időben csak egy-egy növendék tanít. 
Azért az előkészítés és a bírálat úgy történt, hogy minden gyak. 
tanítási órára 4 növendéket készítettünk elő: kettőt-kettőt ugyan
azon tárgyból. A tanítás órájára a gyakorlóiskola illető osztályait, 
amelyekben a tanítás történt, megosztottuk és az egyik növendék 
az V. évesek tantermében, a szaktanár 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 tanítások bírálata a birálat-előkészítési óra első felében, szin
tén külön tantermekben, a tanításon jelen volt csoportok részvé
telével történt, de már a következő tanítás előkészítése ugyan
ezen óra második felében megint együttes volt. A csoportok ta
nítási helye időnkint 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 tantárgyaira. A szaktanárok a gyakorlóisko
lában többször tartottak míntatanitást a IV. és V. éves tanító
növendékek jelenlétében.

A téli időben a IV. és V. éves növendékek vasárnapi is
kolát tartottak a gyakorlóiskolai tanulóknak, melyre a vallástanár
tól nyertek előkészítést. A tanítás a gyak. isk. tanító jelenlété
ben történt.

Különös gondot fordítottunk arra. hogy az új tanterv szel
lemét a gyakorlati tanításokban megvalósítsuk. A gyakorlóiskola 
tanítója a szcpt. 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 1934. szeptember 19-én 119 taggal. A 
tisztikar tagjai voltak: ifj. elnök Styaszny Teréz V, é n., bel- 
missziói titkár Rozsnyói Paula V. é. n., főjegyző Komjáthy Irma 
V. é. n., jegyző Rozgonyi E. IV, é. n., pénztáros Zsemberovszky
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Judit V. é. n., ellenőr Bokor Magda IV. é. n., kar vezető Raki- 
tovszky Viktória V. é. n., laptáros és könyvtáros Aranyi Mária
IV. é. n. és főrendező Frecska Hedvig IV. é. növendék.

Havonként tartott műsoros gyűléseket. A tagok lelkesen és 
minden alkalommal értékes számokkal szerepeltek. A szövetségi 
munka ebben a tanévben is a növendékek vallásos érzületének 
mélyítését és evangélikus öntudatuk erősítését munkálta tervsze
rűen és céltudatosan.

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

A reformációi emlékünnepélyt november 12-én rendezte 
meg a Szövetség, amikor egyúttal Luther születésének 450 éves 
jubileumáról is megemlékeztünk. Az ádventi időszakban, decem
ber 10-én vallásos estélyt rendezett. Mindkét ünnepély a Luther 
Árvaház dísztermében folyt le

A MEKDSz téli budapesti konferenciáján 4 növendék vett 
részt : Aranyi Mária, Filcsik Márta, Görög Lenke IV. é. és Styaszny 
Teréz V. é. növendék.

A Szövetség a valiástanban kiváló növendékek jutalmazására 
vallásos jutalomkönyveket szerzett be.

A tagok járatták a Jöjjetek Énhozzám c. belmissziói lapot, 
valamint az Ifjú Évek, Diákvilág c. ifjúsági lapokat és az Evan
gélikus Élet c. egyháztársadalmi lapot.

Az Ifj. Gyámintézet a Szövetség keretében működött. Gyűjtés
ének eredménye a tagdíjakkal együtt 129 58 P. Ebből az Egyetemes 
Gyámintézetnek 20 P-t, jutalomkönyvekre 20 P-t adományozott.

b) Greguss Ágost Ifj. Önképzőkör. Vezette : Tömörkényi 
Dezső tanárelnök. Ifj. elnök Beliczky Katalin V. é. n., alelnök 
Görög Lenke IV. é. n., jegyző Rohoska Margit V. é. n., aljegyzők 
Lang Ilona és Józsa Erzsébet IV. é. n., könyvtáros Síkos Anna
V. é. n., alkönyvtárosok Bokor Magdolna IV. é. n. és Pajor Etel 
III. é. n., pénztáros Zalay Margit V. é. n., pénztári ellenőr Lau- 
rovics Zsuzsa IV. é. n., lapkezelő Benedek Éva IV. é. n., fő
rendező Piri Margit IV. é. n Az Önképzőkörnek 148 tagja volt. 
Volt 20 gyűlés, köztük 4 díszgyűlés.



Díszgyűlések voltak:
Október 6-án a tanári kar jelenlétében áldozott a kör az 

aradi vértanuk emlékének.
Március 15-én az iskola elöljáróinak és a város közönsé

gének jelenlétében a gimnázium tornacsarnokában ünnepelte az 
Önképzőkör 1848. március 15-e emlékét v. Szomjas Frigyes 
zenetanár támogatásával, ki énekkari és zeneszámokkal tette 
vonzóvá és emelkedetté az ünnepséget. Mély hatású beszédet 
mondott Krecsmarik Zsuzsanna V. é. n.

Az V. osztály egy egész gyűlés műsorával emlékeztetett a 
finn-ugor népekkel való kapcsolatunkra.

A IV. osztály Körösi Csorna Sándor, az ős magyar haza 
feledhetetlen emlékű, lelkes kutatója emlékezetének áldozott egy 
teljes műsorral.

A III. osztály a magyar dalt méltatta és szemléltette egy 
gyűlésen.

A gyűléseket helyszűke miatt az osztályok külön-külön, 
vasárnaponként váltogatva tartották. Ez a pár évvel előbb beve
zetett rendszer nagyon jónak bizonyult, mert nemes versenyre 
vezetett az egyes osztályok között.

A működés statisztikája: fölolvasott dolgozat 17, írásban 
kidolgozott és a kör előtt elmondott szabadelőadás 10, szavalat 
27, zongoraszám 13, ének 18, kiskar éneke 4. Bírálat mintegy 
60 volt.

Pénztári jelentés. Múlt évi áthozat 19 P 58 f volt. Tagsági 
díjakból befolyt 286 P. Vegyes bevétel 1 P. Március 15-i ünnep
ség összes bevétele 60 P 12 f volt. Összes bevétel 366 P 70 f.

Itt említjük meg ismételten köszönettel és hálával, hogy is
kolánk kegyes jóakarója, méltóságos gróf Bolza Géza úr a már
cius 15-i ünnepség bevételeihez 30 P-vel járult.

Kiadások nagyobb tételei: folyóiratokra előfizetés 74 P 80 f, 
könyveket vettünk 100 P 52 f-ért, könyvek kötéséért fizettünk 
70 P 40 f-t, könyvszekrény festése és lépcső került 36 P 80 f-be, 
a kirándulási alaphoz járult a kör kiránduló növendékek segé
lyezéseként 30 P-vel, vegyes kiadás volt 41 P 23 f. Összes ki
adás 353 P 75 f. Maradvány 12 P 95 f.

A kör a következő lapokat járatta : Evangélikus Elet, Ha
rangszó, Ifjúság és Élet, Jöjjetek Énhozzám, Magyarosan, Vasár
napi Könyv, Néptanítók Lapja, Magyarság, Muskátli. Ezekkel a 
kör az ifjúság vallásos (egyházi), tudományos (pedagógiai), művé-



szeti nevelését akarta előmozdítani és politikai érdeklődését akarta 
kielégíteni,

c. ) Ifj. Segélyegylet. Tanárelnöke Medveczky Júlia, jegyző 
Krecsmarik Zsuzsánna V. é. n., pénztáros Mód Vilma V. é. n., 
választmányi tagok: Grosch Katalin, Ponicsán Anna V. é. n., 
Kolener Ilona, Kovács Magda IV. é. n., Luczi Erzsébet, Varga 
Irén III. é n., Bodrogi Katalin, Szakács Mária II. é. n., Farkas 
Erzsébet, Lasztóczi Etelka I. é. n. A tagsági díj 80 f. volt. Az 
Ifj. Segélyegylet a tanév elején 16 drb. új tankönyvet szerzett 
be a segélyegyleti könyvtár részére 54'29 P értékben, 95 drb. 
régi és új tankönyvet köttetett be 47'50 P-ért, és 164 drb. tan
könyvet osztott ki a növendékek között használatra. A segély
egylet ezidén 2 szegénysorsú növendék részére összesen 6,68 P- 
ért kézimunkaanyagot, egy szegénysorsú növendék részére kará
csony előtt 34.94 P-ért ruhaneműt vásárolt, továbbá 5 növendék
nek adott egyenkint 10 P-ős és 4 növendéknek egyenkint 15 P-ős 
segélyt. A szegedi kirándulásra a segélyegylet 50 P-t adott. A 
segélyegylet idei vagyoni állása a következő: maradvány a múlt 
évről 820"32 P, összes bevétel 215 06 P, összes kiadás 310'54 P. 
Jelenlegi vagyon 62484 P. (A 140 P névértékű „Gisz“ rész
vény nincsen beleértve.)

Az Ifj. Segélyegylet kezelte a Dél-Magyarországi Magyar 
Közművelődési Egyesület nagylelkű adományaiból létesült érté
kes DMKE-tanulói segélykönyvtárat, amelynek a DMKE ezidén 
is 18 új tankönyvet adományozott. A DMKE-könyvtár állománya 
jelenleg 77 drb. tankönyv 17 szerzőtől. A nemeslelkű adományo
kért ezúton is kifejezzük a tanítónőképző hálás köszönetét.

d. ) Az Ifj. Sportkör díszelnöke gróf Bolza Géza, tanárel
nöke Miklós Ida, ifj. elnök Kiss Erzsébet, jegyző Halász Lujza, 
pénztáros Sebes Magda, szertárosok Benedek Éva, Piri Margit, 
Aranyi Mária és Boros Eleonóra. Alakuló- és zárógyűlést tartott. 
Bevétele a tanév folyamán: múlt évi maradvány 130‘67 P, 140 
növendék tagsági díja 336'00 P, 1 növendék későbbi befizetése 
2”00 P, betétkönyvi kamat 1933 június 30-ig 3’00 P, betétkönyvi 
kamat 1933 december 31-ig T60 P, összes bevétele 473‘27 P, 
összes kiadása 405'94 P, maradvány 67'33 P. — Kilenc szegény
sorsú növendék tagsági díját a tanári testület elengedte. A VKM 
utólagos rendelkezésével a növendékek személyenkinti 2'40 P-ős 
tagsági díját az 1933734 iskolai évre 2-00 P-re szállította le. A 
növendékek személyenként 40 fillért visszakaptak. — Az Ifj.
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Sportkör szertára a következőkkel gyarapodott: 1 drb. tennisz-
középhálóval 21 00 P értékben, 1 drb. gramofonlemezzel 7'50 P 
értékben, — 2 drb ugrószőnyeggel 220 P értékben, — Ping-pong 
játékkészlettel 612 P értékben, 10 drb. Ping-pong labdával 4‘50 
P értékben és 10 drb. tornabottal 10 P értékben. — Tagjai ré
szére a tanuló ifjúság testnevelésével és sportjával foglalkozó : „If
júsági Testnevelés" című hetilap 1 példányát járatta. A Sportkör 
tagjai beosztott sorrendben játszhattak a 2 tenniszpályán s gya
korolhattak a kísinternátus udvarán felállított gyűrűhintán. Télen 
korcsolyapálya állott a növendékek rendelkezésére és asztali-ten- 
niszjátékkal is szórakozhattak.

A 95, számú Pap Váryné Sziklay Sz. cserkészleány- 
csapat vezetője Bartos Irén. Sajnos, a csapatvezető a tanév fo
lyamán a VKM úr által, mint gazdasági szaktanítónő Dévaványára 
áthelyeztetvén, cserkészcsapatunk vezető nélkül maradt. Nagy el
ismeréssel említjük itten, hogy cserkészcsapatunk lelkes megszer
vezője és éveken keresztül buzgó vezetője távollétében sem szűnt meg 
törődni az itthagyott kisded csapattal és gyakorta írott levelek út
ján irányította az intézet cserkészeinek munkáját. A cserkészélet 
tehát nem szünetelt teljesen, csak közvetlen vezetés híjján veszí
tett bensőségéből és eredményességéből. Megtartottuk az évi szo
kásos cserkészavató ünnepélyt is máj. 20-án, pünkösd első nap
ján, amelyre Bartos Irén is Szarvasra utazott. Az ünnepség 
nagytiszteletű Bartos Pálné, szervezőbizottsági elnöknő, a szer
vezőbizottság, valamint a tanári kar és a növendékek jelenlétében 
folyt le. Az ünnepély keretében Kiss Sándor igazgató buzdító 
beszéddel figyelmeztette az újcserkészeket, valamint a régieket 
a cserkészjelleggel együttjáró kötelességekre. Az avató ünnepély 
keretében a következő új cserkészeket avattuk föl: az I. osztály
ból Holler Klára, Hősz Márta, Ehmann Irén, a II. osztályból 
Nagy Hedvig, Marcsek Margit, Maráth Ida, Kiss Ibolya, Gyem- 
ján Mária, Bodrogi Katalin és Bagi Ilona, a III. osztályból Pau- 
linyi Júlia, Tóth Zsuzsánna, Luczi Erzsébet és Koltai Rózsa, 
összesen tehát 14 újcserkész tett fogadalmat. Ugyanekkor a régi 
cserkészek fogadalmat újítottak. Az 1933. nyarán tartott gödöllői 
világjamboreet intézetünk cserkészcsapata is megtekintette, a csa
patvezető kíséretében. A világjamboree tartama alatt a Magyar 
Cserkészleányszövetség által Budapesten rendezett cserkészmun- 
ka-kiállításon intézetünk cserkészcsapata is résztvett remekbe 
készült kézimunkáival, háztartási készítményeivel stb. A kiállított
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tárgyak művészi és gondos kivitelével cserkészeink kiérdemelték 
a kiállítás vezetőségének és a látogató közönségnek elismerését.

A cserkészcsapat pénztárának állapota a tanév végén: bevé
tel volt a múlt évi maradvánnyal együtt 182'28 P, kiadás volt a 
tanév folyamán 164'37 P, maradvány a jövő tanévre 17 91 P.

14. A növendékek egészségi állapota.

A f. tanévben a növendékek egészségi állapota ellen nem 
merült föl súlyosabb panasz De az idén is, mint minden tanév
ben, megismétlődtek azok a szokványos esetek, hogy azon gyenge 
testalkatú növendékek közül, akik a serdülés korát otthon is 
folytonos betegeskedés közt töltik el, többet kénytelenek voltak 
a szülők az intézetből kivenni, hogy félbeszakított tanulmányai
kat egészségük helyreállítása után folytathassák. A tanév folya
mán többhetes időközök teltek el, amelyek alatt nem fordult elő 
számottevő betegség. A második félévben egy nagyon enyhe le
folyású vörhenyeset adódott, de a ragály nem terjedt tovább. Az 
intézeti növendékeket betegség esetén dr. Lestyán Goda György 
intézeti orvos kezelte elismerésreméltó lelkiismeretességgel és 
szaktudással. Ugyanő március elején az intézet összes növendé
keit, a gyak. iskola tanulóit és az összes intézeti cselédeket meg
vizsgálta, trachomafertözés ellenőrzése végett. A vizsgálat ered
ménye : egyetlenegy trachomagyanus eset sem találtatott.

15. Látogatások.

Dr. Haviár Gyula, Intézőbizottságunk világi elnöke, mind
két félévben meglátogatta intézetünket a benne folyó munka el
lenőrzése végett. Különösen beható volt az intézet munkája iránti 
érdeklődése a tanév végén, amidőn megjelent az osztályvizsgála
tokon, a gyak. iskola vizsgálatán és a tanítónőképesítő-vízsgála- 
tokon és meghallgatta a felelőket. Bartos Pál egyházi elnök szintén 
több ízben meglátogatta tanévzáró vizsgálatainkat és ez úton szerzett 
betekintést az intézetben folyó nevelő és tanító munkába. A fönn
tartó részéről a Püspök Úr Öméltósága megbízásából Mikolik 
Kálmán ny. polg. isk. igazgató, Intézőbizottságunk tagja, látogatta 
meg intézetünket az első félévben nov, 28—dec. 1-ig, a második 
félévben márc. 19 —2l-ig. Valamennyi tanár óráján hospitált, kü
lönös figyelmére méltatván a zene- és énektárgyak tanítását és a
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kántorképzést. Látogatásának eredményéről részletes jelentésben 
számolt be dr Rafíay Sándor püspök úrnak és a tanítónőképző 
Intézőbizottságának. Márc. 21-én Kócza Géza testnevelési szak- 
felügyelő látogatta meg az intézet testnevelési óráit

Febr. 7—9-ig Gerhardt Béa  a Miskolci ev. tanítóképző 
igazgatója tett látogatást intézetünkben. Itt tartózkodása alatt kü
lönös figyelmére méltatta az intézet anyagi helyzetének, elhelye
zésének, berendezésének, valamint szervezeti viszonyainak és a 
tanári testület belső életének tanulmányozását. Szives érdeklődésé
vel dicséretreméltó példát nyújtott arra, miként kellene az ev. 
középfokú iskoláknak egymás belső élete és munkája iránt barát
ságos érdeklődéssel viseltetni és a szerzett tapasztalásokból köl
csönös okulásokat meríteni. E barátságos látogatást intézetünk 
igazgatója és h igazgatója április 28—máj. 1-ig viszonozták a 
miskolci ev. tanítóképzőben. Az igazgató a miskolci intézet szer
vezeti és gazdasági viszonyainak, v. Szomjas Frigyes pedig a ze
neoktatásnak és kántorképzésnek tanulmányozásából merített itt
hon értékesíthető tanulságos tapasztalatokat.

Molnár Oszkár h. kír. főigazgató április 23 —26-ig tett láto
gatást intézetünkben. Érdeklődését a tőle megszokott éleslátással 
kiterjesztette intézetünk életének minden mozzanatára, egyforma 
figyelmére méltatván az intézet elhelyezését és berendezését, az 
internátus életét, a köztartás működését, a tanári kar nevelő és 
tanító munkáját, a növendékek nevelésének és tanításának mód
ját és sikerét. Szerzett tapasztalatairól és azokkal kapcsolatos 
észrevételeiről értekezlet keretében tájékoztatta a tanári kart.

16. Adományok. Jutalmak. Kedvezmények,
a) Adományok, melyeket az intézet kapott. Elsőnek kell 

említeni a községi segélyt, amelyet Szarvas nagyközség a folyó 
tanévben is nyújtott: 25 q búza, 10 q árpa, 30 q csöves tengeri 
és a mangolzugi szőlőkön túl a Körös parton fekvő 3000 négy
szögöles területű községi szántó ingyen használata gazdasági gya
korlókért céljára. A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
81.320—1933. sz. a. 685 P értékű tornaszert ajándékozott az in
tézetnek. A tornaeszközök részletes fölsorolása föntebb a 8. p. 
a. található. Az értékes adományért elsősorban Kócza Géza test- 
nevelési szakfelügyelő úrnak vagyunk hálára kötelezve, aki az 
adományt kieszközölte az intézetnek. A VKM. úr 38.052—1934. 
számú rendeletével az intézet történeti szertárának 20 drb színes
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történeti képet, a gyak. iskola földrajzi szertárának pedig 2 drb 
színes földrajzi képet adományozott az Egyetemi Nyomda útján. 
Mikolik Kálmán, intézőbizottságunk tagja, a tanév folyamán a 
tanári könyvtárnak ajándékozta a Képes Folyóirat 3 évfolyamá
nak hat kötetét díszes vászonkötésben, folytatván ezzel a koráb
ban megkezdett díszes ajándéksorozatot.

b) Adományok, melyek az intézetnek folytak be, de 
növendékek kapták. A Szarvasi Hitelbank 20 P-t adományo
zott az intézetnek s ezt az összeget a tanítónőképző intézőbizott
sága Styaszni Teréz V, é. növendéknek juttatta a tanítónőképző 
gyak. iskolájában végzett női kézimunkaoktatásért elismerésül. 
Dr. Tóth Pál képviselő úr 10 P-t adományozott évvégi jutalom 
céljára s ezt az összeget a tanítónőképző intézőbizottsága Sár
kány Jolán V. é. növendéknek juttatta az intézeti pénztárból 20 
P-re kiegészítve, ugyancsak a gyak. iskolában végzett női kézi
munkaoktatásért jutalom gyanánt. A Magyarhoni Misszióegyesület 
25 pengős pályadíjat ajánlott föl az intézeti növendékek által ké
szítendő legsikerültebb missziós célzatú tanítási tervezet jutalma
zására. Az összeget egyenlően elosztva Bokor Magda és Czavar 
Margit IV. é. növendékek kapták sikerült dolgozataik jutalmául.

c) Segélyek az intézeti pénztár terhére. 1934. jun, 8-án 
tartott helyibizottsági gyűlés a következő segélyeket juttatta arra 
érdemes és rászorult növendékeknek: Kovács Magda IV. é. nö
vendéknek 39'60 P, Czavar Margit IV. é. növendéknek 124 P.

d) Kedvezményt a f. tanévben a helybeli ev. egyházközség 
által föntartott 3 ingyenhely-alapítvány terhére senki sem kapott, 
mert nem folyt be az alapítvány jövedelme. Ellenben az intézeti 
pénztár terhére több arra érdemes és rászorult növendék része
sült különböző fokozatú kedvezményben. Ezeket a kedvezmény
fokozatokat, úgyszintén azok juttatását, a költségvetés elkészítése
kor még a nyári szünidő folyamán állapítja meg a tanítónőképző 
intézőbizottsága és a tanév folyamán új kedvezményt csak azon 
esetben lehet juttatni arra érdemessé vált növendéknek, ha az 
eredetileg részesített növendékek közül valaki vagy tanúlmányi 
hátramaradás vagy magaviseleti kifogások, illetve anyagi viszo
nyaiban történt javulás következtében elveszítette a néki juttatott 
kedvezményt Az öt fokozatban megállapított kedvezmények mér
téket alább a statisztikai táblázat adataiból lehet megállapítani, a 
kedvezményben részesített növendékek névsora pedig a juttatott 
kedvezményfokozatokkal együtt a 4. pontban található.



38

e) Könyvjutalmat kaptak az Ifj. Luther-szövetség által be
szerzett vallásos művekből a vallástanban tanúsított kiváló elő
menetelük jutalmazására a következők: az I. osztályban : Farkas 
Erzsébet, Hanzmann Karolin és Hősz Márta; a II. osztályban: 
Kaposi Éva, Kiss Ibolyka és Nagy Hedvig; a III. osztályban: 
Bracsck Mária, Luczi Erzsébet és Pajor Etel; az eddig felsoroltak 
mind Vidor Gabriella dr : Krisztus szolgálóleányai c. művét. A 
IV. o ztályban: Aranyi Mária, Benedek Éva, Bokor Magda és 
Görög Lenke Hauser Márk: Jövel Uram Jézus c. művét és Roz- 
gonyi Erzsébet: Vidor G. dr.: Krisztus szolgálóleányai c, művét. 
Az V. osztályban: Beliczky Katalin, Boskó Ilona, Krecsmárik 
Zsuzsánna, Mód Vilma, Palkov Elza, Rohoska Margit és Rozsnyói 
Paula Hauser M árk: Jövel Uram Jézus c. művét és Styaszny Te
réz Vidor Gabriella dr : A palaki vár gyöngye c. művét.

f) Köztisztviselői á lami ösztöndíjat kapott az 1927. évi 
XIV. te. által megszervezett forrásból, ezidén már csak évi 100 
P-t Görög Lenke IV. é. növendékünk a VKM úr 38.082—1934. 
számú rendeletével.

g) Tanévvégi jutalmazására, a ped tanúlmányokban leg
kiválóbb növendéknek szánva, Ballai Károly: Nagy László em
lékére c. ped. tárgyú emlékkönyvet adományozta 2 példányban 
az intézetnek. Mivel ez idén a megjutalmazásra méltó növendé
ket a tanári kar nem talált, a jutalomkönyveket a jövő tanév
végi kép vizsgálatok után fogjuk kiosztani

A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt végrehajtó bizottsága az 
intézetnek ajándékozta ilyen című lapjának 1929—1933. évfolya
mait. Az ajándékot különösen értékessé teszi, hogy a lap minden 
számához gyönyörű színnyomatú melléklet található.

A fölsorolt adományokért, amelyek az intézetnek vagy az 
intézet útján a növendékeknek jutottak, a nagylelkű adakozók 
ezúton is fogadják az intézet hálás köszönetét.

Az itt föl nem sorolt adományok az Értesítő 8-ik (Tanári 
Könyvtár), illetve 13-ik pontjában (Ifj. Önképzőkör, Ifj. Segélyegy
let stb.) vannak fölemlítve.

17. Vizsgálatok. Tanítóképesítés.

Javítóvizsgálatot tettek szept. 13-án Salgó Erzsébet énekből 
és zenéből, Szilágyi Katalin történelemből, Adorján Klára német 
nyelvből és mennyiségtanból, Dús Lenke német nyelvből és 
mennyiségtanból, valamennyien sikerrel.
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Különbözeti vizsgálatot te tt: szept. 13-án sikerrel Rimár 
Irma a leánykollégiumi érettségi bizonyítvány és a tanítónőképző 
különbözeti tárgyaiból.

A tanévzáró vizsgálatok rendje a következő volt. Máj. 14-én 
és 15 én tartottuk az V. évfolyam osztályvizsgálatát. Máj. 17—19-ig 
az írásbeli kép. vizsgálatot. Jún. 8-án d. u. az intézőbizottsági elnök
ség és az egész tanári kar jelenlétében tartottuk az összes osz
tályok ünnepélyes műsoros tornavizsgálatát zongorakíséret mel
lett. A müsorszámok a következők voltak: 1. Nemzeti Hiszekegy 
éneklése. 2. Mozgásos tornagyakorlatok (I. o. n.) 3. Medicin-labdais- 
kola (IV. o. n ). 4. Szabadgyakorlatok. (II. o. n.). 5. Páros társas gya
korlatok. (III. o. n ). 6. Tornapad-gyakorlatok. (II. o. n.). 7. Sza
badgyakorlatok. (IV. o. n.). 8. Hymnus éneklése. Jún. 11 — 15-ig 
az I—IV  osztályok osztályvizsgálatai. Jún. 16-án d. e. a gyak 
iskola vizsgálata nagytiszteletű Bartos Pál intézőbizottsági egyh. 
elnök vezetése mellett. A tanítónöképző ref. növendékei jún. 7-én, 
r. kát. növendékei pedig jún. 9-én tettek vallási vizsgálatot. A 
növendékek rajzai és kézimunkái az évvégi vizsgálatok egész ideje 
alatt a rajzteremben voltak kiállítva, az érdeklődő művelt közön
ségnek is hozzáférhető módon.

A tanító- és kántorképesítő-vizsgálatokat jún. 18-tól bezá
rólag 25-ig tartottuk. Mindkét vizsgálat püspökhelyettes elnöke 
ntű Bezegh Sámuel, a kép. vizsgálat min. biztosa pedig dr. Ze- 
lenka Frigyes kir. tanfelügyelő volt. Képesítővizsgálatot tett 38 
növendék. Általános jeles osztályzatot nyertek: Beliczky Katalin, 
Boskó Ilona, Komjáthy Irma, Krecsmárik Zsuzsánna, Mód Vilma. 
Általános jó osztályzatot nyertek : Dévánszky Mária, Grosch Ka
talin, Halász Lujza, Kelló Szilvia, Kiss Erzsébet, Kollárik Anna, 
Kozár Erzsébet, Molnár Erzsébet, Palkov Erzsébet, Ponícsán 
Anna, Rakitovszky Viktória, Rohoska Margit, Rozsnyói Paula, 
Sebes Magda, Síkos Anna, Surák Júlia, Styaszny Teréz, Szath- 
márv Katalin, Zalay Margit Általános elégséges osztályzatot nyer
tek : Egyed Eleonóra, Feyér Gizella, Gazsi Ilma, Halmi Valéria, 
Krón Irma, Linder Klára, Petyovan Anna, Sárkány Jolán, Tóth 
Maczonka Anna, Zsedényi Ilona és Zsemberovszky Judit. Elég
telen osztályzatot kaptak magyar irodalomból Dús Lenke, meny- 
nyiségtanból Szlovák Gizella és Wilim Klára. Német nyelvi kie
gészítő-vizsgálatot is tett a következő négy növendék: Boskó 
Ilona, Grosch Katalin, Palkov Erzsébet és Rozsnyói Paula. A 
jún. 25-én tartott kántori vizsgálaton a következő növendékek
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szereztek ev. kántori oklevelet: Boskó I., Dévánszky M., Feyér G., 
Halász L., Kelló Sz., Kollárik A., Kozár E., Krecsmárík Zs , 
Krón I., Linder K., Mód V.. Palkov E., Rakitovszky V , Rohoska 
M., Rozsnyói P., Sebes M., Síkos A.; Szathmáry K., Zsedényi L, 
és a két évvel ezelőtt oklevelet szerzett tanítónő : Kiss Margit. 
Református egyházi zenére és énnekre nyert képesítést Molnár 
Erzsébet.



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

Osztályok I. II. III. IV. V.

Ö
ss

ze
s

N
öv

en


dé
k

beiratkozott 35 26 26 27 38 152
Évközben kim., vaov nem vizsgázott 5 2 1 1 — 9
vizsgálatot tett 30 24 25 26 38 143

A
z 

os
zt

. n
öv

en
dé

ke
k 

sz
ül

et
és

i 
év

e

1919-ben született 15 — — — 15
1918-ban született 9 13 1 — — 23
1917-ben született 3 5 10 1 — 19
1916-ban született 3 3 9 7 — 22
1915-ben született — 2 3 11 12 28
1914-ben született — 1 2 5 14 22
1913-ban született — — — 2 9 11
1912-ben vagy korábban született — — — — 3 3

Az
 o

sz
tál

yo
zo

tt 
nö

ve
ntt

ék
elc

 v
all

ás
a evangélikus 20 17 20 21 37 115

református 5 4 4 2 1 16
r, katholikus 5 3 1 3 — 12
g. katholikus — — — — — —
izraelita — — — — — —

g JS ►
ö ^

= i g
0=3 C=J 03

magyar 30 24 25 26 38 143
tót — — -

__
— —

német — — — — — —

román — —
_ — —

i

t= i „
<=> *ad i ü  
N  »  03

I s i
ö  co 

e-a a s  
CO > -
°  :e=> ' S

csak magyar 28 20 22 21 23 114
tót is 1 1 — 3 10 15
német is 2 3 3 2 6 16

^  Ö  >7
■<tj 0 román is — — —  1 — — —

o helybeli 5 — 7 4 7 23
<=> 03 _,
— • >03 .
Í S - S ' S
C-O «  t<=3
g  " • «:C3
tsa 1=3

bentlakó 16 19 16 17 26 94
455, küntlakó 5 3 2 4 5 19

 ̂ beútazó 4 2 — 1 — 7
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2. Az osztályzott növendékek megoszlása szülőik 
foglalkozása szerint

So
rs

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

Ö
ss

ze
se

n

1 Kisbirtokos, kisbérlő 3 2 1 4 10
2 Gazdasági tisztviselő ------- — 3 1 — 4
3 Földműves napszámos 1 — — — — 1
4 Kisiparos, bánya-kisvállalkozó — 3 1 4 3 11
5 Ipari, vagy bányászati tisztviselő 3 — 1 — 2 6
6 Egvéb ipari, vagy bány. segédszem. — 3 1 - 4 8
7 Kiskereskedő 1 — — 1 — 2
8 Kereskedelmi tisztviselő 2 _ — 1 1 4
9 Közlekedési tisztviselő 1 — — _ _ 1

10 Egyéb közlekedési segédszemély 1 1 2 3 1 8
11 Köztisztv. (papok és tanítók kivétel.) 3 1 4 1 3 12
12 Pap, tanár, tanító 8 6 4 7 7 32
13 Másféle értelmiségi 1 3 1 1 1 7
14! Közhiv., vagy más érteim, altiszt 1 — — — — 1
15 Katonatiszt — 1 — — — 1
16 Katona-altiszt 1 ____ ____ ____ 1 2
17 Nyugd. köztisztv. (pap, tanító is) — 1 2 2 7 12
18 Egyél nyugdíjas tisztviselő (österm., Iparos stl.) — — — — 2 2
19, Nyugdíjas altiszt, szolga, munkás 4 2 4 — 2 12
20 Tőkés, járadékos — — — 2 — 2
21 Egyéb ismeretlen foglalkozású — 1 — — — 1
22 Árvaházi, szeretetházi tanuló — — 2 2 — 4

helyben 5 _ 7 4 7 23Az osztályzott Békés-vm. más községében 8 3 4 4 9 28
szüleinek lakása más vármegyében 16 21 14 18 22 91

külföldön 1 — — - — — 1
* Beutazó növendék volt : I. o.-ban Mezőtúrról 3, Öcsödről 1; II o.-ba n 

Békésszentandrásról 2; IV. o.-ban Békésszentandrósról 1.



É v f o l y a m o k I.

Ö
ss

ze
se

n II.

Ö
ss

ze
se

n III.

Ö
ss

ze
se

n IV,

Ö
ss

ze
se

n V.

Ö
ss

ze
se

n

O s z t á l y z a t o k
C/3 '_o
o ;0 el

ég
s.

el
ég

t.

je
le

s
jó el

ég
s.

el
cg

t.

je
le

s
jó el

ég
s. "Sói•o

z \ I 
je

le
s

!:o el
ég

s.
el

ég
t.

je
le

s
jó el

ég
s. "Só

o

M agaviselet........................................... 29 1— 30 2 4 - — —I 24 23 2 - — 25 26 — 26 3 8 - - — 38
Hit- és erkölcstan 25 5 — 30 20 4 — — 24 23 2 — — 25 21 5 26 35, 3 - — 38

^  r Test- és élettan . . . . . . --  -- -- -- — 11 7 6 —! 24 1 - - I - —
.SS £  i Lélektan és logika................... -- 7 8 10 — 25
g |  Nevelés- és tanítástan . . . ---'-- _ _ — — — — — --1--- — — 17 7 2 — 26 — —
z S  / Neveléstörténelem................... 19 12 7 — 38

38
Nevelési és tanítási gyakorlat . . . — '-- — — ___ — —| — — —! — —! — 15 11 -- -- 2b 1721 - — 38
Magyar nyelv és irodalom . . . 8 15 6 1 30 11 9 3 i 24 8 10 ? —j 25 7 13 6 - 26 11 21 6 — 38
Német nyelv . . ............................ 7 11 111 1 30 8 6 10 —* 24 8 9 8 —1 25 6 16 4 - 26 15 13 10 — 38
T örtén elem ............................ 12 13 4 1 30 11 8 5 — 24 13 5 6 i 25 21 4 1 — 26 --1---'--- — —
Alkotmánytan , . . ................... 15 16 7 — 38
Földrajz ........................................... 7 15 8 - 30 10 li 3 — 24 14 b 6 — 2o 13 12 1 - 2b -------- — —
M ennyiségtan...................................... 8 16 6 — 30 3 11 9 i 24 3 11 11 — 25 4 12 1 0 - 26 4 20 14 — 38
Természetrajz és kémia . . . . . . 7 17 6 — 30 11 8 5 — 24 5 13 7 —1 25 11 12 3 - 26 --I---1--- — —

— — — — 5 14 6 —I 25 8 12 6 — 26 -- — 1-- —1 —
Egészségtan ........................................... 38
Gazdasági ismeretek........................ .... 18 lü 2 — 30 16 8 — — 24 9 13 3 — 2b 22 4 — 2b --1 —1--- —i —
Közgazdaságtan .................................. — 10 16 12 — 38
R a jz ......................................................... 16 11 3 — 30 8 16 — — 24 16 9 - — 2b 17 8 1 - 26 26 11 1 — 38
Szépírás • . . .................................. 7 23 —
Egyházi ének ....................................... 13 3 -- -- 16 16 1 — — 17 21 21 21 — — 21 36 1 — — 37
Ének- és z e n e e lm é le t ........................ 9 13 8 - 30 14 9 1 — 24 20 .‘4 1 —| 25 20 6 — 26 27 11 - — 38
Zene ................... .... ............................ 18 4 7i 1 30 19 3 2 — 24 21 2 2 — 25 23 3 — 26 29 8 1 —! 38
K ézim unka.................................  • . 16 9 5 — 30 11 13 — — 24 19 4 2 — 25 — — _ ------1--- - 1 —
Testgyakorlás . . . . . . . . . 15 13 2 - 30 12 11 1 — 24 40 14 1 — 25 18 5 3 - 26 37 1 - — 38
írásbeli dolgozatok külső alakja 16 14 — 30 15 5 4 — 24 7 12 6 — 25 9 11 6 — 26 15 22 1 —i 38

CO

>. A
z osztályzott növendékek részletes tanulm

ányi
statisztikája.
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4. Az osztályzott növendékek általános tanulmányi 
és kedvezmény-statisztikája.

O s z t á l y I. II. III. IV. V.

Ö
ss

ze
se

n 
i

M
ag

av
ise

le
t

i

példás 29 24 23 26 38 140

jó 1 2 3

szabályszerű —

rossz —

E
lő

m
e

n
e

te
l

jeles 2 5 2 6 8 23

61jó 14 8 12 12 15

elégséges 11 9 10 8 15 53

egy elégtelen 2 2 1 — — 5

két elégtelen i — — — — 1

több elégtelen —
Csak igazoltan

m
ul

as
z

to
tt

24 21 24 25 26 120

Igazolatlanul — 1 1

V. fok. int. díjat 50 pengőt

f i
 z

 é
 t 

e 
11

9 11 5 5 11 41

IV. fok. int. díjat 45 pengőt 2 4 3 3 4 16

III. fok. int. díjat 40 pengőt 2, 3 7 4 6 22

II. fok. int. díjat 35 pengőt 2 1 1 4 4 12

I. fok. int. díjat 30 pengőt * — — 1 ** 1
* 1. osztályban 1 növ. teljesen ingyenes.
** V. osztályban 1 növ. féldíjas.



5. A tanulók számának alakulása 1920—21.
1933—34.

45

É v
I. II. III. , , V.

Ö
ss

ze
se

n

é V  f o 1 y a m

1920-21. 18 29 19 26 — 92
1921-22. 6 14 20 19 — 59
1922—23. 6 4 12 22 — 44
1923-24. 10 5 4 11 — 30
1924-25. 16 8 4 4 9 41
1925-26. 25 15 8 5 4 57
1926-27. 45 24 13 7 7 96
1927—28. 44 41 24 16 8 133
1928-29. 38 37 39 19 14 147
1929—30. 43 34 35 37 24 173
1930—31. 36 42 32 29 42 181
1931—32. 31 31 43 29 38 172
1932-33. 33 26 25 39 39 162
1933-34. 30 24 25 26 38 143



46

6. Az iskolai felszerelés gyarapodása és értéke.

A leltári csoportok 
megnevezése

Tanévi gyarapodás Állomány a tanév végén

Vétel
darab

Aján
dék

darab
Érték

pengő Darab Érték
pengő

1 Gondnoki leltár 3141 45889
2 Lélektani szertár — — — 12 322
3 Történeti szertár — 20 60 26 420
4 Földrajzi „ — 1 10 403 2645
5 Növénytani „ — — — 109 364
6 Állattani 3 — 12 256 2756
7 Ásványtani — — — 258 169
8 Kémiai „ — — — 137 600
9 Fizikai „ 5 — 5 247 5598

10 Mennyiségtaní „ — — — 23 188
11 Rajz 1 — 5 430 632
12 Kézügyességi — — — 536 644
13 Női kézimunka „ 4 — 8 227 401
14 Zenei „ — — — 41 11451
15 Zeneműkönyvtár — — — 729 1857
1 b Tornászati szertár — 72 692 98 870
17 Ifj. Sportkör 25 — 269 166 1713
18 Gyak. isk. berendezés 54 — 117 868 2140
19 Kötelező Könyvtár — — — 992 1836
20 Önképzőköri leltár 53 — 97 996 3099
21 Cserkészcsapat leltár — — — 327 365
22 Tanári Könyvtár 151 41 347 4947 27930

Összesen: 296 134 1622 14969
■

111889



IV. Fölvételi tájékoztató.
A szarvasi ev. tanítónőképzőbe való felvételért folyamodni 

kell. A felvételi kérvény mélt. dr. Raffay Sándor ev. püspök úr
hoz intézendő, de a tanítóuőképző 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 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.

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

Minden növendék fizet egy é v re :
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 „
4. fönntartási járulékot . . . .  70 P-t
Bentlakó növendék fizet egy hónapi
1. gyógykezelési díjat .
2. köztartási díjat

. . 1 20

az V. fokozat szerint . . . 50
a IV.............................. . . 45
a III. „ n . . . 40
a II. . . 35
az I. . . 30 P-t
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Az alacsonyabb fokozatú köztartási díjak megállapítása, de 
csakis evangélikus növendékek részére, a tanári kar javaslata 
alapján az Intézőbizottság hatáskörébe tartozik és mindenkor a 
folyamodó növendékek anyagi ráutaltságának, magaviseletének és 
tanulmányi előmenetelének figyelembevételével történik. A fölté
telekben beállott időközi változások miatt a tanítónőképző Intéző
bizottsága a növendéket az eredetileg megállapított díjfokozatból 
más díjfokozatba sorolhatja, de az alacsonyabb díjfokozatokba 
csakis a költségvetésben megállapított számban vehetők föl a nö
vendékek. A növendékek túlnyomó része a legmagasabb díjfoko
zatba 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 tiz 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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