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I. Az 1934—35. tanév
1. Az iskolai év története.

a) A tanév lefolyása. A VKM. úr rendelete alapján a 
püspök úr 1285/1935. számú leiratában az 1934—35. tanév kezdetét 
szept. hó 10-ben állapította meg. Ennek megfelelően a tanévnyitó 
értekezletet szept. 10-én tartottuk, ezt követőleg három napon 
keresztül történt az öt évfolyam növendékeinek iratkozása, pár
huzamosan a javítóvizsgálatok. Szept. 13-án tanévnyitó istentiszte
leten vettünk részt az Ótemplomban, melynek keretében Korim 
Kálmán vallástanár prédikált. Az istentisztelet után tanévnyitó 
ünnepélyt tartottunk a tornacsarnokban, melynek legfőbb pontja 
a fegyelmi szabályok ismertetése volt. Szept. 14-én kezdődött a 
tanítás.

A tanév folyamán megtartottuk a különböző ünnepi alkal
makhoz fűződő rendes szüneteket, amelyekről később történik 
részletes említés. Nov. 1-én a tanári kar úrvacsorához járult az 
Üjtemplomban, az ev. növendékekkel együtt. Ez alkalommal 
egész nap szünetelt a tanítás. A karácsonyi szünet dec. 23-tól 
jan. 6-ig bezárólag tartott a Rendtartásnak megfelelően. Február 
1—2-ig volt a félévi szünet. A húsvéti szünet ápr. 14—27-ig 
terjedt bezárólag. A tanévvégi vizsgálatokat megelőzően jun. 8-án 
ismét úrvacsorához járult a tanári kar és az intézet összes ev. 
növendékei az Üjtemplomban. Az osztály- és képesítővizsgálato
kat a Rendtartásnak megfelelő időben tartottuk és a tanévet jún. 
27-én fejeztük be tanévzáró értekezlettel.

b) Szervezeti, személyi és fizetési ügyek. A tanári tes
tületben a tanév folyamán a következő fontosabb változások tör
téntek. A nyugalomba vonult Levius Ernő tanár helyére az inté
zet Helyibízottsága 1934. aug. 30-án tartott gyűlésén II. jkvi p. a. 
hozott határozatával dr. Benkő Katalin oki. magyar-francia szakos 
középiskolai tanárt alkalmazta az összes magyar nyelv és iro- 
rodalmi tárgyak ellátására a tanév végéig helyettes tanári minő
ségben. A gazdaságtani és háztartástani, valamint a megnövekedett 
óraszámú női kézimunkaoktatás ellátására pedig Westsik Irén
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oki. gazd. szaktanítónőt alkalmazta az Intézet óraadónak a tanév 
végéig. Sajnos, mindkét új tanerő fizetése az intézet terhe maradt 
az egész iskolai év folyamán. Ez a gazd. szaktanítónő esetében 
nem is mondható váratlan tehernek, minthogy az óraadók díjazá
sát az állam máskor sem egészítette ki államsegéllyel, ellenben 
a megszervezett és államsegélyes állásban alkalmazott dr, Benkő 
Katalin államsegélyére annál inkább számított az intézet, mert a 
42,643—1934. V. 2. számú min. rendeletben a miniszter úr kilá
tásba helyezte, hogy Levius Ernő magyar szakos utóda fiz. kiég. 
államsegélyben fog részesülni. Ugyancsak az intézet pénztárából 
kapta összes illetményeit Medveczky Júlia mennyiségtan-fizika 
tanárnő, aki ebben az évben már ötödik szolgálati évét töltötte 
intézetünknél. A korábbi gyakorlat értelmében már rendes tanári 
előléptetésre is igényt tarthatott volna, most sajnos, még a végle
gesítésről sem lehet addig szó, amíg részére biztosítva nincs az 
államsegély. A fölöttes hatóság többször megismételt kérelme vé
gül azt a félsikert eredményezte, hogy a VKM. úr 46.800—1935. 
V. 2. számú rendeletében Medveczky Júlia h. tanárnő részére 
1935. júl. 1-től kezdődőleg ideiglenesen engedélyezte a fiz. kiég. 
államsegélyt. Ez az intézkedés némileg enyhített az intézet anyagi 
terhein azáltal, hogy egyik h. tanárának díjazását a szokásos 60% 
arányban az állam magára vállalta, de az érdekelt tanárnő részére 
nem sok változást jelentett, mert az ideiglenesen engedélyezett 
államsegély miatt az intézet sem véglegesítheti őt állásában. Az 
említetteken kívül az intézeti pénztár teljesen a maga erejéből 
gondoskodott a vallásoktatás költségeiről is, Korim Kálmán gim
náziumi vallástanár óraadó minőségben való alkalmazásával. Az 
elmúlt tanévben tehát az intézet négy tanári állás költségeinek 
ellátását viselte minden külső segítség vagy hozzájárulás nélkül. 
A tanév folyamán csak egyetlen előlépés történt: Sass Mária 
nevelőnőt az intézet helyibizottsága 1935. július 1-től kezdődőleg 
a megfelelő tanítói működési pótlék megszavazásával a X. fiz. o.
1. fokozatába léptette elő.

c) A tanári testület egészségi állapota. A tanári testület 
keveset mulasztott betegség miatt ezidén. A legnagyobb tanári 
mulasztás sem haladja meg a két heti óraszámnak megfelelő 
tanítási időt. Könnyebb megbetegedések előfordultak a tél fo
lyamán, de sohasem volt olyan torlódás a mulasztásokban, hogy 
a tanári kar tagjai ne helyettesíthették volna a mulasztó kar
társat,
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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 kir. közjegyző (Szarvas); egyházi 
elnök: Bartos Pál ev. lelkész (Szarvas). Tagjai: a) helybeliek: 
Kiss Sándor igazgató, Miklós Ida és v. Szomjas Frigyes tanárkari 
kiküldöttek, Remenyik László pénztáros, Tömörkényi Dezső elle
nőr, Kelló Gusztáv, Szelényi János, Borgulya István, Pataki Já 
nos, Ponyíczky Kálmán, Ribárszky Pál, vitéz Teplíczky János, 
vitéz dr. Zerinváry Szilárd; b) vidékiek: Kovács Andor esperes 
(Orosháza), Egyed Aladár esperes (Szeged), dr. Szeberényi Lajos 
Zs. esperes (Békéscsaba), dr. Krayzell Miklós (Budapest), dr. 
Purgly Emil (Makó), Kovácsik István (Kondoros), Mikolik Kálmán 
(Budapest, XL Zenta-5. II. 4), dr. Pesthy Pál egyh. községi fel
ügyelő (Budapest, Széchenyi-u. 2.), dr. Scholtz Oszkár (Budapest, 
Szentkirályi-u. 1. Luther-Otthon), dr. Zelenka Frigyes (Budapest, 
I. Eszék-u. 13—15. II. em.).

3. Az intézet tanári testületé.
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Kiss Sándor
(középiskolai tört -, földr.) 

igazgató
26 26 Földrajz 11. 2. 

Lélektan III. 3.
lnternátus felügyelő, 
köztartás- és gazda
ságvezető, gondnok.

2
Dr. Benkö Katalin

(középiskolai magy. franc.) 
h. tanár

— 1 1 Magyar 1. 4, 11. 3, 111. 
3. IV. 2, V. 2.

Gyak. kiképzés V. 2.

1. o. főnöke, lfj. 
Köt. Könyvtár őre, 
lfj. Önképzőkör el
nöke-
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Lipter Melánia
(tanítóképző int. néniét— 

magy) 
r. tanár

7 7

Német 1. 2, 11. 2, 111. 
2, IV. 2, V. 2. 
Alkotmánytan V. 2. 
Közgazdaságtan V- 2 
Zene 1. 3, 11. 2.

V. o. főnöke, tanári 
könyvtáros, kisin- 
ternátusi felügyelő.

4

Medveczky Júlia
(középiskolai mennytan.— 

fizika, tanítóképzőkre 
átminősítve) 

h. tanár

5 5
Mennyiségtan 1. 3, 11. 
3. 111. 2, IV. 2, V. 2. 
Fizika 111. 2, IV. 3. 
Gyak. kiképzés V. 2,

111. o. főnöke, 
mennyt - fizikai 
szertár őre, Segély
egylet tanárelnöke.

5
Miklós Ida

(polg. iskolai rajz.) 
r. tanár

15 11 26
Rajz 1. 2, 11. 2, 111. 2, 
IV. 2, V. 2.
Torna 1. 2, 11-111. 2, 
IV. 2. V. 2.

11. o. főnöke, rajz
és tornaszertár őre, 
Ifj Sportkör tanár
elnöke, ibgi tag.

6

vitéz Szomjas Frigyes
(polg. isk. nyelv-tört-ném. 

zene.) 
r. tanár

e

24 24

Földrajz 111. 2.
Ének 1. 2, 11. 2, III. 1, 
IV. 1, V. 1.

Zene III. 2, IV, 2, V. 2 
Kán torképzés III. 1, IV. 

1. V. 1.
Karének I—V. 2.

Zeneszertár, zene
könyvtár őre, ibgi 
tag.

7

Tömörkényi Dezső
(polg. iskolai nyelv-tört.- 

földr., torna.) 
r. tanár

3 25 28
Neveléstan IV- 4, V. 4. 
Történet 1. 2, 11. 2, 111. 
2. IV 2.
Ped. gyak. V. 1.

IV. o. főnöke, 
pénztári ellenőr, 
tanárkari jegyző.

8

Dr. Veress Amália
(középiskolai termtrajz.- 

vegytan) 
r. tanár

12 12

29

Testtan 11. 2.
Földrajz 1. 2, IV. 1. 
Természete, vegytan 
1. 3, 11. 3, 111. 3, IV. 2. 
Gyak. kiképzés V. 2.

Termr.- és földrajzi 
szertár őre.

9
Remenyik László

(elemi iskolai tanító) 
gyakorló isk. tanító

7 22
Gyak. isk. 1-VI, 30, 
Gyak. kiképzés IV. 2. 
V. 6.

Intézeti pénztáros, 
gyak. isk. szertár 
és kölcsönkönyvtár 
őre.
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Tanított a tanév 
folyamán

Egyéb szolgálati 
beosztása

10
Povázsay Edit

(elemi iskolai tanító) 
nevelőnő

15 15
Tanulmányi
felügyelet.

Egyéb internátusi 
elfoglaltság-

11
Sass Mária

(elemi iskolai tanító) 
nevelőnő

13 13
Tanulmányi

felügyelet
Irodai szolgálat 
intézőbgi jegyző.

12

Korim Kálmán
(oki. ev. lelkész, gimn. Vallás 1. 2, 11. 2. Hl. Ifj. Luther-szövg. 

tanárelnöke, biblia
körök vezetője.vallástanár)

óraadó
2, IV. 2. V. 2.

13
Westsik Irén

(oki. gazd. szaktanítónő) 
óraadó

Gazdaságtan 1. 2, 11. 
2. 111. 2. IV. 2. 
Egészségtan V. 1- 
Szépírás 1. 1. 
Kézimunka 1. 2, 11. 2, 
111. 2. IV. 1. V. 1.

Kézimunka-, kéz
ügyességi és gaz
dasági szertárak 
őre.

14
Halász Szabó Imre

(ref- lelkész) 
hitoktató

Ref. vallás 1—V. 3.

15
Dávid Béla

(r. k. s- lelkész) 
hitoktató

— — R. k. vallás 1—V. 4,

16
Kelemen Albert

(ny. polg. isk. tanár) 
iir. hitoktató

Izr. vallás 1. 1.
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4. Az intézet növendékei.*

I. osztá ly. Osztályfő: dr. Benkő Katalin.
1 Baranyay Judit rk. 1920. Makó, Csanád vm„ bl. (jó) V. 

Bodnár Ilona ev. 1920. Ózd, Borsod vm., bl. (jó) V.
Boross Lívia r. k. 1920. Törökkoppány, Somogy vm., bl. (elég

séges) V.
Borsos Szabó Ilonka ref, 1916.Üjszentes,Temesvm.,hb. (elégséges) 

5 Dévánszky Magdolna ev. 1920. Orosháza, bl. (jó) IV.
Dobozy Klára ev. 1919. Hódmezővásárhely, Csongrád vm., bl. 

(elégséges) V. cs.
Dobza Erzsébet ref- 1920. Sátoraljaújhely, Zemplén vm. bl. (jó) V. 
Dús Ilona ev. 1918. Szűcsi, Heves vm., bl. (elégséges) V. 
Ehmann Judit r. k. 1920. Budapest, hb. (jó)

10 Eichberger Klára ev. 1919. Budapest, bl. (elégséges) V.
Fruttiger Margit ev. 1921. Velence, Fejér vm., bl. (elégséges) V. cs. 
Hajas Margit ref. 1919. Ambrózfalva, Csanád vm. bl. (elégsé

ges) V. cs.
Hoczmann Mária r. k. 1920. Budapest, bl. (jó) V.
Honti Ida ref. 1919. Szarvas, hb. (jó)

15 Jankó Magdolna ev. 1919. Orosháza, bl. (elégséges) V. 
Jeszenszky Gizella ev. 1920. Kondoros, bu. (elégséges)
Kaszt Ilona ev. 1918. Paks, Tolna vm., bl. (jeles) II.
Készt Ágnes izr. 1920. Szarvas, hb. (jó)
Kocsis Etelka r. k. 1919. Pély, Heves vm., bl, (elégséges) V. cs. 

20 Kollár Edit izr. 1920. Balassagyarmat, Nógrád vm., bl. (jó) V. 
Kovács Emma ref. 1920. Kolozsvár, Kolozs vm., bl. (elégséges) V. 
Kovács Magdolna ev. 1920. Békéscsaba, ki. (elégséges)
Kovács Mária ev. 1919. Békéscsaba, bl. (jó) III.
Mayer Márta ev. 1920. Salgótarján, Nógrád vm., bl. (elégséges) V. 

25 Miszlai Margit ev. 1920. Orosháza hb. (jeles)
Németh Ilonka ev. 1920. Mezőlak, Veszprém vm., bl. (jó) III. 
Remenyik Mária ev. 1920. Szarvas, hb. (elégséges)
Schaller Dorottya ev. 1919. Budapest, bl. (jó) V. cs.

*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 szóm a bentlakásért számított 
díjfokozatot 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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Siklóssy Irma ev. 1920. Budapest, bl. (elégséges) V.
30 Stern Regina izr. 1920. Mezőtúr, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 

hb. (elégséges)
Szakonyi Erzsébet ev. 1920. Kisláng, Fejér vm., bl. (jó) V. 
Szalai Izabella ev. 1919. Orosháza, bl. (elégséges) V.
Tóth Etelka ev. 1919. Orosháza, bl. (jó) V. cs.
Tóth Lenke ev. 1919. Szentetornya. bl. (elégséges) V.

35 Vadányi Katalin r, k. 1920. Mezőkövesd, Borsod vm., hb. (jó) 
Zsurkay Klára ev. 1920. Kakucs, Pest vm., hb. (jeles) 
Évközben kimaradtak:
Pakucs Márta ev. 1919. Dobsina, Gömör vm , bl.
Pontőr Edit ev. 1919. Tordas, Fejér vm., bl.
Zombai Borbála r. k. 1920. Nagyszénás, bl.

II. osztály. Osztályfő: Miklós Ida.
1 Bagdán Olga ref. 1916. Tótvárad, Arad vm., bu. (jó)

Bartos Éva ev. 1919. Szarvas, hb. (jó)
Dernény Hilda ev. 1919. Magyaróvár, Moson vm., bl. (elég

séges) V.
Ehmann Irén r. k. 1918. Pécs, Baranya vm , hb. (jó)

5 Farkas Erzsébet ev. 1919. Törökbecse, Torontálvm., bl. (jeles) III. 
Hanzmann Karolin ev. 1918. Varsád, Tolna vm., bl. (jeles) II. 
Holler Klára ev. 1917. Felsőőr, Vas vm., ki. (jó)
Hősz Márta ev. 1919. Dunaegyháza, Pest vm., bl. (jó) II. 
Koltay Erzsébet ev. 1919. Szarvas, ki (jó)

10 Kovács Anna rk. 1919. Mezőtúr, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 
bu. (jó)

Kovács Eszter ev. 1919. Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 
ki. (elégséges)

Menyhárt Mária r. k. 1916. Nagykálna, Bars vm., ki. (elégséges) 
Németh Teréz ev. 1919. Sándor völgy, Vas vm. bl. (jó) III. 
Pánczél Katalin ev. 1919. Gyula, bl. (jeles) V.

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

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

(elégséges) V.
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Szelényi Katalin ev. 1919. Tótpelsőc, Zólyom vm., hb. (elégséges) 
Szender Mária ev. 1919. Szarvas, hb. (jó)
Szula Erzsébet ev. 1919. Szentetornya, bl (jó) V.
Tébay Margit r. k. 1918. Neuhaus, Csehország, bu. (jeles)

25 Záhony Margit ev. 1918. Osgyán, Gömör vm., bl. (jó) IV. 
Évközben kimaradt:
Vörös Eszter ev. 1917. Alsódabas, Pest vm., bl.

III. osztály. Osztályfő : Medveczky Júlia.
1 Bagi Ilona r. k. 1916. Békésszentandrás, bu. (jeles) cs. 

Bodrogi Katalin ev. 1917. Trencsén, Trencsén vm., bl. (jó) V. 
Boros Eleonóra ev. 1918. Salgótarján, Nógrád vm., bl. (jeles) IV. 
Bujdosó Jolán r. k. 1917. Marosillye, Hunyad vm., bl. (jó) V. 

5 Eíchhardt Anna ev. 1918. Baja, Bács-Bodrog vm., bl. (jó) V. 
Gáspár Katalin ref. 1918. Nagybodófalva, Krassó-Szörény vm. 

bl. (jeles) V.
Géczi Csiszár Jolán ref. 1918. Máramarossziget, Máramaros 

vm., bl. (jó) V.
Gyímesi Mária ev. 1918. Nagy bánhegyes, Csanád vm., ki. 

(elégséges)
Hatz Ilonka ev. 1916. Borjád, Baranya vm., bl. (elégséges) V. 

10 Holéczy Ilona ref. 1918. Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 
ki. (jeles) 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. (jeles) III. cs. 
Maráth Ida ev. 1918. Nagymányok, Tolna vm., bl. (jó) IV. cs. 

15 Mód Adél ev. 1917. Nagysimonyi Vas vm., bl. (jó) IV.
Mrena Anna r. k. 1918. Békésszentandrás, bu. (jó) cs.
Nagy Hedvig ev. 1918, Budapest, bl. (jeles) II. cs.
Salgó Erzsébet ev. 1917. Tavarna, Zemplén vm., bl. (elégséges) V. 
Szakács Mária ev. 1918. Budapest, bl. (jó) V.

20 Szilágyi Katalin ev. 1918. Budapest, bl (lélektan) V.
Szonlágh Elza ev. 1915. Ózd, Borsod vm., bl. (elégséges) V. 
Técsy Ágnes ref. 1915. Mísztótfalu, Szatmár vm., bl. (elégsé

ges) V. cs.

IV . osztály. Osztályfő : Tömörkényi Dezső.
1 Balázsovits Irén ev. 1915. Zalaegerszeg, Zala vm., bl. (jó) II. 

Benczúr Erzsébet ev, 1916. Szarvas, hb. (elégséges)
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Braun Edit ev. 1914. Orosháza, bl. (jó) V.
Budavári Mária ev. 1917. Albertfalva, Pest vm., bl. (jeles) II. 

5 Cserei Zsuzsánna ref. 1917. Munkács, Bereg vm., hb. (elégséges) 
Dancsák Sarolta ev, 1916. Rozsnyó, Gömör-Kishont vm., bl. 

(elégséges) V.
Erdei Margit ref. 1917. Reformátuskovácsháza, Csanád vm., 

bl. (elégséges) V.
Gyurkovics Gabriella ev. 1917. Szirák, Nógrád vm., bl. (jó) V. 
Hanó Erzsébet ev. 1917. Szarvas, hb. (jó)

10 Jeszenszky Ágnes ev. 1917. Szarvas, hb. (jó)
Kollár Ida ref. 1914. Páty, Pest vm., á. n. (jeles) cs.
Koltai Rozália ev, 1915. Celldömölk, Vas vm., bí. (jó) III. cs. 
Luczi Erzsébet ev. 1916. Gyoma, bl. (jó) III. cs.
Maráth Emma ev. 1917. Nagymányok, Tolna vm., bl. (jó) IV. 

15 Paál Irén r. k. 1917. Torda, Torda-Aranyos vm., hb. (jó) 
Pajor Etelka ev. 1917. Csorvás, bl. (jeles) IV. cs.
Pap Klára ev. 1917. Budapest, bl. (jó) V.
Paulinyi Juliánná ev. 1915. Vác, Pest vm., á. n. (elégséges) cs. 
Pavlik Ilona ev. 1914. Békéscsaba, hb. (elégséges)

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

25 Vitéz Györgyike ev. 1916. Linz, Felső-Ausztria bl. (jó) V.

V. osztá ly: Osztályfő: Lipter Melánia.
1 Aranyi Mária ev. 1915. Heréd, Nógrád vm., bl. (jeles) féldíjas. 

Benedek 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) ingyenes. 
Fiiesik Márta ev. 1916. Hatvan, Heves vm., bl. (jó) III. 
Frecska Hedvig ev. 1914. Zólyom, Zólyom vm., bl. (jó) V. cs. 
Görög Lenke ev. 1915. Tés, Veszprém vm , bl. (jeles) II. 
Józsa Erzsébet ev. 1916. Cegléd. Pest vm., bl. (jeles) IV.

10 Józsa Etelka ref. 1914. Kunszentmiklós, Pest vm., hb. (jó) 
Kalász Margit ev. 1915. Medgyes, Nagykükíillő vm., á. n. (jó) 
Kolener Ilona ev. 1914. Mártonháza, Gömör vm., bl. (jó) III. 
Kovács Anna r. k. 1913. Marosludas, Torda-Aranyos vm., bl. 

(jó) V.
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Kovács Magdolna ev. 1916. Lipótvár, Nyitra vm., bl. (jó) IV. 
15 Lang Ilona ev. 1913. Szentgotthárd, Vas vm., b l , (jó) III. 

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

20 Piri Margit ev. 1916. Szend, Komárom vm , bl (jó) II.
Rakssányi Katalin ev. 1914. Alberti-Irsa, Pest vm., bl. (jó) V. 
Rimár 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)

25 Schermann Margit ev. 1916. Mátyásdomb, Vas vm., bl. (jó) V. 
Törőcsik Juliánná r. k. 1914. Munkács, Bereg vm., hb. (jeles) cs. 
Zelenka Magdolna ev. 1915. Szentetornya, ki. (jó)

Tanítja : Remenyik László.
Beiratkozott 36 leány, 26 fiú, összesen 62 tanuló. Ebből 

ev. 31 leány, 21 fiú, ref. 3 leány, 4 fiú, r. kát. 1 leány, g. kel. 
1 leány, 1 fiú. összesen 62 tanuló.

A tanulók névsora:

5. Gyakorló iskola.

I. osztály.
Balázs Siegfried 
Glembóczki Zsuzsi

Skorka Judit* 
Sovány Zsuzsánna*

Kovács Anna 
Rafaj László 
Sípos Mihály

Tusjak Lajos* 
Zvara Jenő*

II. osztály.
Bakator János* 
Balázs Ilona 
Brachna Judit* 
Csankovszki Ilona 
Győrbiró Margit*

Kolimár Julianna
Lányi Anna 
Molnár Jolán
Schmidt Esztike* 
Védő János*

III. osztály.
Dankó András 
Ilyés Bálint*

Medvegy Béla 
Misik Mária
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Kovács János Paraj László*
Kriska János Szalai Sándor
Lapis János Tusjak László*
Lipták Judit Varga Mária

IV. osztály.
Brachna Ilona* Petrov Miklós
Darida Lajos Remenyik Ilona*
Kolompár Etel* Szász Gábor
Lestyán Goda György* Trnka György
Nádor Károly* Zvara Anna*

V. osztály.
Csankovszki Irén Medvegy András
Dankó Júlia Rohony Etelka
Fodor Etelka Szász Erzsébet*
Frankó Mária* Trnka Pál
Gyurik Ilona Zvara Ilona
Lipták Ilona

VI. osztály.
Demeter György Lányi Judit
Gyurik Zsuzsánna Litavecz János*
Janecskó Ilona* Poroszlai Eszter*
Gyurcsik Mária Petrov Emilia*
Lapis Juliánná Sovány Zsuzsanna

Okt. 6-án megünnepeltük az aradi vértanúk emlékét, okt. 
31-én a reformáció emlékét. Március 15-én ünnepélyt tartottunk 
a tanárikar és a tanítónövendékek jelenlétében. Az ünnepi be
szédet Görög Lenke V. éves növendék mondotta. Április 8-án 
II. Rákóczy Ferenc halálának 200 éves emlékünnepén méltattuk 
a nagy fejedelem elévülhetetlen érdemeit. A Madarak és Fák 
napját június 14-én ünnepeltük meg.

A női kézimunkát két csoportban tanítottuk. Az első cso
portot Kolener Ilona V. éves, a második csoportot Laurovics 
Zsuzsanna 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.

A  tanulók resztvettek néhány oktatófilm előadáson is,
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A tanév folyamán iskolánkat meglátogatta Mikolik Kálmán 
ny. polg. isk. igazgató úr, mint a mélt. és főtiszt, püspök úr meg
bízottja dec. 10 — 12, majd május 13—14-én.

Ez évben 10 tanulónk részesült konfirmációi oktatásban s 
járult első alkalommal az Ür szent vacsorájához.

A gyak. isk. tanulói gyűjtést rendeztek az Ev. Gyámintézet 
részére. A gyűjtés eredménye 9'59 P volt. Rendeltetési helyére 
juttattuk.

A gyakorlóiskola évzáró vizsgálata június 17-én d. e. volt, 
nt. Bartos Pál lelkész úr, intézőbizottsági elnök elnöklete mellett. 
Ez alkalommal a gyak. isk tanulók rajzai és kézimunkái is ki 
voltak állítva a vizsgateremben.

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 közös tulajdon, ezidén is bérbe volt adva özv. Szín 
Jánosné és fia bérlőknek 26 q búza és 10 q árpa részünkre járó 
terménybérért. A bérlet 1935. szept. 30-án telik le.

A hálás nyilvántartás céljából megemlítjük, hogy a tanítónő
képző ezidén is használta a Szarvas nagyközség által ingyen át
engedett 3000 négyszögöles községi földet a mangolzúgi szőlőkön 
túl fekvő Körösparton, mint konyhakertet és gyakorlókertet házi 
kezelésben. Minthogy az ingyenhasználati jog 1934. okt. 1-én le
járt, az Intézőbizottság kérésére a községi közgyűlés 1935. évi 
ápr. hó 30-án hozott nagylelkű határozatával (79—1935. kgy. sz. 
21.432—1934. isz.) az eddigi községi segélyt továbbra is meg
szavazta az intézetnek, 1940. szept. 30-án lejáró érvényességgel, 
további hat esztendőre.

A Haviár-ház telkén lévő konyhakertet is házikezelésben 
műveltük. Az intézeti köztartás konyhai hulladékából egész éven 
keresztül sertéseket tartottunk és részben azok hizlalásával fe
deztük a köztartás zsír- és hússzükségletét. Az intézet gazdasá
gának mindenes munkáit Surina Mihály állandó férficseléd látta 
e l ; a kísinternátusban és a Tessedik-épületben Osztroluczky Pál 
családos mindenes.



15

Az intézet közétkezőjét, háztartását és kertgazdaságát 1934. 
nov. 1-ig Beőthyné Vida Irén oki. tanítónő, házvezetőnő irányí
totta dicséretre méltó szakértelemmel, nagy elismerést érdemlő 
pontossággal és igyekezettel. 1934. nov. 1-től kezdve utóda Fritz 
Ilona oki, tanítónő vezeti az intézet háztartását, közétkezőjét és 
kertgazdaságát nagy hozzáértéssel és szép sikerrel.

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

Könnyen belátható, mennyi gazdasági és pedagógiai hátrá
nya van, ha egy intézet, mint a mienk is, nem tud kényelmesen 
elhelyezkedni egy épületben, hanem kénytelen három telekre 
szétszórni a szolgálatában álló helyiségeket. Talán ez a megfonto
lás irányíthatta az intézet egyházkerületi fölöttes hatóságát, mikor 
tervbe vette a tanítónőképző Aszódra való áthelyezését azzal a 
távolabbi céllal, hogy az aszódi ev. polg. iskola és a Luther- 
tanítónőképző ugyanazon helyen fejtse ki működését az ev. 
leánynevelés közös céljának szolgálatában. Mielőtt azonban az 
egyházkerület elnöksége határozott volna az áthelyezés kérdésé
ben, tájékozódni kívánt a szarvasi tanítónőképzővel közelebbi 
kapcsolatban álló helyi tényezők : mint a tanári kar, az intéző- 
bizottság, a helybeli ev. egyházközség és Szarvas politikai köz
ség álláspontjáról is. E végből dr. Pesthy Pál egyh. kér. fel
ügyelő, iskolánk intézőbizottságának is tagja, dec. 14-én látogatást 
is tett a szarvasi ev. tanítónőképzőben és közös megbeszélésre 
összehívta a tanári kar tagjait, az intézőbizottság helybeli tag
jait, az egyház képviseletében a három lelkészt, a nagyközség 
képviseletében pedig a községi főjegyzőt és a községi bírót. Meg
hallgatva az összes érdekeltek hozzászólását, az egyh. kér. elnök 
úr őnagyméltósága abban foglalta össze az értekezlet tanulságát, 
hogy a szarvasi ev. tanítónőképző Aszódra vitele — figyelembe 
véve azokat a körülményeket és viszonyokat, amiket az intézet 
itt hagyna és azokat, amelyek közé Aszódon jutna, — egyelőre 
nem vihető keresztül. így ez a kérdés, minden valószínűség sze
rint egyszersmindenkorra, lekerült a napirendről.

Azonban a tanítónőképzőnek továbbra is megmarad a küz
delme az oktatás célját szolgáló helyiségek hiányával és így szün
telenül él a törekvés is : lehetőleg segíteni ezen a hiányon. Ez 
indította az intézet vezetőségét 1935. febr. 26-án arra, hogy meg
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vásárolja a Havíár-ház telkével szomszédos s tőle csak kerítés 
által elválasztott Lukes-féle telket 3000 P vételárért. Az új telek 
a szarvasi 3909. számú betétben 22. és 23. hrzi számok alatt 
157 és 198 négyszögöles területtel van nyilvántartva és kiválóan 
alkalmas arra, hogy a Haviár-ház telkével egybefoglalva majdan 
lehetővé tegye a szarvasi tanítónöképző új, modern gyakorló- 
iskolájának megépítését. Az új szerzemény régi tulajdonosa, mint 
bérlő további 3 évre bentlakik a telken álló rozoga épületben, 
de figyelembe véve, hogy az intézet anyagi helyzete úgysem en
gedi meg közeljövőben az építkezést, ez a bérlet nem zavarja az 
intézetnek a jövőre vonatkozó számításait. A ház vétele után 
azonnal lebontattuk a két telek közé eső ócska kerítést, a nyu
gati mesgyén húzódó teljesen romba dőlt kerítés helyett pedig 
újat építettünk, a kis épület ereszalját a szomszédos telek felől 
sárga agyaggal feltöltve kitégláztattuk, hogy a fal további alámo- 
sását megakadályozzuk. A telken új kerekes kútat építettünk. 
Mivel a nagyobbik épület pár évvel ezelőtt hanyag munkával ké
szült új tetőzete már is berogyó félben volt, azt felehosz- 
szában lebontattuk, élűiről a padlástalaj felett újra aláfalaztuk, a 
rossz gerendákat kicseréltük, a koszorúgerendákat vasfogókkal 
lerögzítettük és így a tetőt sikerült olyan állapotba hozni, amely 
javítás nélkül ki fog tartani addig, míg az épület lebontás alá 
kerül.

A kisinternátus déli mesgyéjén kidőlt a tél folyamán a 
Zalán-telek felőli, minden valószínűség szerint legalább 100 esz
tendős, téglakerítés. így tavasz nyiltával ezt is újjal kellett pó
tolni. Ugyancsak a kisinternátus kapubejáratának mállékony tég
lából készült kövezete már annyira elporladt, hogy újjal kellett 
pótolni és ez alkalommal, hogy a nagyobb tartósságot biztosítsuk, 
Szarvas nagyközség szíves közvetítése révén beszerzett bazalt
kővel végeztettük a kövezést,

Ebben a tanévben is folytattuk a már jó pár évvel előbb 
megkezdett tervszerű munkát a tanítónőképző belső helyiségei
nek megszépítése érdekében. A Haviár-ház főépületében falba- 
süllyesztve átszereltettük az összes villanyvezetékeket 6 helyett 3 
áramkörre osztva A Tessedik-épület tanulószobájában, az emeleti 
sarokhálóban és kishálóteremben lefejtettük a fölmenő falak si
mítóvakolását, valamint a mennyezet vakolását a nádalással együtt; 
új nádalással és új vakolással burkoltattuk a fölsorolt termek 
falát és mennyezetét. A kerti hálóteremnek és a földszinti ősz-
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tályteremnek tűrhető állapotban lévő vakolását csak kijavíttattuk, 
levakarva a letáskásodott vagy rücskös mészréteget a falakról és 
a mennyezetről. A földszinti osztályterem ezenkívül teljesen új 
padolást kapott, ájormós (nutfederes) padlódeszkából. A nagy
hálóterem fölmenő falairól lemosattuk a letáskásodó festékréteget, 
újra festettük, a mennyezet remekmívű festését — tudva, hogy 
az hasonló kivitelben a mostani kisipari technika mellett pótol
hatatlan, — a több évtizedes portól, koromtól, gondos munkával 
letakarittattuk. imitt-amott a megfakult festést is helyreigazitva, 
úgyhogy a gyönyörű antik stílusú mennyezet most üde, új képet 
nyert. Továbbfolytattuk ezidén az intézet ajtóinak és ablakainak 
már évekkel ezelőtt megkezdett újramázoltatását. Ezúttal á tanuló
szobának és a földszinti osztályteremnek összes ajtóit és ablakait 
festettük újra az intézet épületeiben bevezetett galambszürke 
színre. A földszinti osztályterem három új külső ablakot is ka
pott, nagyobb méretüt mint a korábbi volt s ezzel a tanterem 
föltűnően világosabbá vált. Az összes hálótermeknek, tantermek
nek, folyosóknak stb. falát vállmagasságig zöldes szürke színben 
újrafestettük s ezzel a termek barátságosabb, derűsebb képet 
kaptak s jobban állják az iskolai élettel járó szennyeződést is. 
Az idén is folytattuk az intézet telkeinek fásítását. A Tessedik- 
ház parkjában elültettünk egy kanadai nyárfát, egy platánlevelü 
juhart, két diófát, 2 jegenyenyárfát, 2 szilfát, két piroslevelü 
juhart, 2 amerikai juhart; a kisinternátus udvarában egy kanadai 
nyárt, egy szilt, 2 nagylevelű hársot, 2 piroslevelű juhart, egy 
amerikai tölgyet és egy diót; a Haviár-ház kertjében egy mezei 
juhart, egy amerikai tölgyet és egy piroslevelű juhart.

8. Berendezés és fölszerelés. Szertárak. Könyvtár.

Az intézet gondnoki leltára ezidén is gyarapodott nagyobb . 
arányú beszerzésekkel. Néhány fontosabb szerzemény a követ
kező : a Haviár-házi étterembe csináltattunk 6 drb új ebédlő- 
asztalt a régiek mintájára és 90 drb új ülőkét. Ezáltal elértük 
azt, hogy az internátus növendékei nem két csoportban, mint 
eddig, hanem egy csoportban végezhetik az étkezéseket, ami föl- 
becsülhetetlen megtakarítást jelent időben és takarítási munkában.
A Haviár-házi belső kamrába készíttettünk egy testetlen 12 fiókos 
füszerszekrényt. Az étterem ócska függőlámpáit két korszerű 
mennyezetfüggőlámpával cseréltük föl. Ugyancsak a Haviár-házi 
kertbe beállítottunk 2 betonlábú lócát.



18

Az intézeti ünnepi előadások céljára két hatalmas piros klott- 
függönyt vásároltunk.

Az intézet régebbi 5-lámpás neutrodin rádiókészülékét a 
Philips-féle anódpótlóval és a régi tölcséres hangszóróval együtt 
cserébe adtuk egy modern Philips-féle oktoda-super rádiókészü
lékért megfelelő ráfizetéssel. A kézimunkaszertár részére vásárol
tunk 2 drb legújabb típusú 15 D 88 jelű 1934. éves gyártmányú 
Singer-varrógépet s ugyanakkor a Singer-R.-t. faliképet, kis kézi 
magyarázóképeket és füzeteket adott a Singer-varrógéphez.

Az intézet természetrajzi szertára gyarapodott egy kitömött 
gólyával, egy üvegszekrénybe zárt kitömött földi kutyával, egy 
földi kutya csontvázzal és egy kitömött vizityúkkal. Mind a né
gyért Némethy Samu nyug. polg. isk. igazgató úrnak tartozik az 
intézet hálás köszönettel, mert a gólyát ingyen, az utóbbi hármat 
pedig rendkívül barátságosan számított árért juttatta az inté
zetnek.

A jövőben állandóan gyarapítandó intézeti Magyar Népmű
vészeti Gyűjtemény alapját vetette meg Lipter Melánia tanárnő 
12 darabból álló nagylelkű adományával, melyet a Magyar Ős- 
tehetségek Kiállításán vásárolt az intézetnek : 1. sárközi főkötő
hímzés fekete alapon fehér pamuttal, 2. erdélyi varrottas házi
vászon alapon piros pamuttal, 3. erdélyi szőttes piros-kék beszö
véssel, 4. mezőségí hímzés házivászon alapon piros pamuttal, 5. 
mezőségi szálánvarrott hímzés házivászon alapon piros-kék pa
muttal, 6. torockói horgolás fehér pamutból, 7. torockói szálán
varrott hímzés házivászon alapon piros pamuttal, 8. torockói 
szálánvarrott hímzés barna kecskeszőrfonállal, 9. kalotaszegi vert 
csipke piros gyapjúfonálból, 10. kalotaszegi írásos ingváll bordó 
gyapjúfonállal hímezve, 11. két tenyérnyi széles, magyaros motí
vumokkal hímzett, háromcsaltos bőrtüsző, 12. egy remekmívű 
karikás ostor.

Az osztálytermek falainak díszítésére a következő Könyves 
Kálmán-féle színnyomatokat szerezte be az intézet: Benczúr 
Gyula: Millenáris hódolat, Pap Henrik: 1848, Munkácsy Mihály: 
Krisztus Pilátus előtt, Munkácsy Mihály: Golgotha, Munkácsy 
Mihály: Siralomház, Munkácsy Mihály: A falu hőse, Feszty Ár
pád : Bánhidai ütközet, Benczúr Gyula : Petőfi mellképe. A sport
köri szertár gyarapodása az Ifj. Sportkör évi beszámolójában van 
nyilvántartva.
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A tanári könyvtár a folyó iskolai évben vétel útján 30 
művel 109'50 P értékben, ajándék útján 170 művel 19220 P 
értékben, összesen 200 művel 301'70 P értékben gyarapodott. 
(Az ajándékműveket tekintet nélkül azok valódi értékére több
nyire 70 fillérrel számítottuk.) A jelenlegi állomány 4231 mű 
5177 kötetben, továbbá a nem lajstromozott időszaki kiádványok 
és másodpéldányok.

A könyvtár részére a tanév folyamán érkezett fontosabb 
ajándékok a következők : 1. Mikolik Kálmántól: Képes Folyóirat 
6 kötet, Förster R. : A lőcsei fehérasszony tört. alakja, Többen: 
A magyar humor; 2. VKM.-től: Magyar pedagógiai lexikon, A 
harmadik egyetemes tanügyi kongresszus naplója I.—|I. k. ; 3. 
Dr. Benkő Katinkától: A két királygyermekről szóló magyar 
népballadák; 4. Povázsay Edittől: Erdélyi L .: Magyar nyelvi 
tanulmányok; 5. Szigethy Lajostól: Evangélikus magyar arckép- 
csarnok; 6. Dr. Hittrich Ödöntől: Mariska német képeskönyve; 
7. Dr. Bánkúti Dezsőtől: Böhm K.: Adalékok egy filozófiai szó
tárhoz ; 8. Dr. Kiss Lajostól: A belső környezet és ionforgalom 
klinikai szempontból; 9. Westsik Vilmostól: Jelentés a tiszáhtúli 
mezőgazd. kamara nyíregyházi homokjavító kíséri, gazdaságának 
1934. évi működéséről; 10. Békés vm. törvhat. iskolánkiviili 
népműv. bizottságától: Tantó J. : a nevezett bizottság II. év
könyve ; 11. Budapest Székesfővárostól: Az elemi és középfokú 
oktatás vezér- és segédkönyvei. (Ahol a szerző nincs feltüntetve, 
ott a szerző maga az ajándékozó.)

Hatalmas gyarapodást jelent tanári könyvtárunk könyv- 
állományában, különösen a klasszika-filológia szakban, Kiss Sán
dor igazgató 137 műből, 166 kötetből álló adománya. Az ado
mányozott művek a következők : H. Paul: Prinzipien der Sprach
geschichte, F. Finck: Die Klassifikation der Sprachen, F. Franke: 
Die praktische Spracherlernung, B. Delbrück: Grundfragen der 
Spachforschung, Petz G .: Az indogermán hangtan mai állásáról, 
O. Schrader: Sprachvergleichung und Urgeschichte, Stenzler-
Pischel: Elementarbuch der Sanskrit-Sprache. R. Fick : Praktische 
Grammatik der Sanskrit-Sprache, R. Pischel: Grammatik der Prak- 
rit-Sprachen, L. Fritze: Pantschatantra, R. Garbe: Die indischen 
Mineralien, A. M ayr: Das indische Erbrecht, Goldziher J . : A 
buddhismus hatása az iszlámra, C. M. Pleyte: Die Buddha- 
Legende in den Skulpturen des Teihpels von Bőrő-Budur, R. 
Seydel: Die Buddha-Legende und das Leben Jesu, S. Feist:
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Grundriss der gotischen Etymologie, H. Gering: Glossar zu den 
Liedern der Edda, Eddalieder, Ruodlieb, W. Golther: Nibelungen 
und Kudrun in Auswahl und Mittelhochdeutsche Grammatik, R.: 
Kleinpaul: Das Fremdwort im Deutschen, O. Lyon: Abriss der 
deutschen Grammatik, J. Sahr: Das deutsche Volkslied 2 k., F. 
Kurze : Deutsche Geschichte 3 k., F. Krones : Österreichische Ge
schichte 2 k., A. Rangabé : Précis d'une histoire de la littérature néo- 
hellénique 2 k., J. Mitsotakis: Praktische Grammatik der neu
griechischen Schriftumgangssprache, Peez V .: Üjgörög nyelvtan, O. 
Ásbóth : Russische Chrestomathie, 0. Ásbóth : Kurze russische 
Grammatik, S. Smal-Stockyj ; Ruthenisch-deutsches Gesprächs
buch, S. Smal-Stockyj : Ruthenische Grammatik, Margalits E .: 
Horvát-magyar és magyar-horvát zsebszótár, E. H ess: Serbo
kroatisch-deutsches Gesprächsbuch, Ásbóth O .: A hangsúly a 
szláv nyelvekben, Vári R .: A classica-phílologia encyclopaediája, 
Pausaniae: Descriptió Graeciae 2 k., P. Kretschmer: Einleitung in 
die Geschichte der Griechischen Sprache, E. Joannides: Spre
chen Sie Attisch ?, L. Adam : Homer, der Erzieher der Griechen. G. 
Finsler: Homer in der Neuzeit von Dante bis Goethe, W. Süss : 
Aristophanes und die Nachwelt, J. M' Crindle: The invasion
of India by Alexander the Great. J. M' Crindle: Ancient India 
as described by Megasthenés and Arrian, J. M' Crindle : Anci
ent India. As described in Classical Literature, H. Bretzl: Bota
nische Forschungen des Alexanderzuges, E. Windisch: Der griechi
sche Einfluss im indischen Drama, J. Overbeck: Die antiken 
Schriftquellen zur Geschichte der Bildenden-Künste bei den 
Griechen, L. Mabilleau: Histoire de la philosophic atomistique, 
Pozder K .: Idegen szók a görögben és latinban, H. Lenz : Mi
neralogie der alten Griechen und Römer, H. Lenz: Zoologie der 
alten Griechen und Römer, T. Ziegler: Geschichte der Ethik der 
Griechen und Römer, W. Teuffel: Geschichte der römischen Li
teratur 2 k., A. Draeger: Historische Syntax der lateinischen 
Sprache 2 k., G. Mohi: Introduction ä la Chronologie du latin 
vulgaire, W. Gemoll: Die Realien bei Horaz 4 k., E. Stemplin- 
ger: Das Fortleben der Horazischen Lyrik seit der Renaissance, 
T. Zielinski: Cicero im Wandel der Jahrhunderte, A. Weidner : 
Quellenbuch zur römischen Geschichte 3 k., W. Helbig: Führer 
durch die öffentlichen Sammlungen klassischer Altertümer in Rom 
2 k., C. Franke: Fasti Horatiani, Fasti consulares imperii romani, 
Wilamowitz-Moellendorf: Griechisches Lesebuch 4 k., Lévay J .:
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Görög-magyar szótár Homeros Iliasa- és Odysseájához, G. Meyer: 
Griechische Grammatik, Cserép J. : Homerosi görög nyelvtan, P. 
Wesener: Paradigmen zur Einübung der griechischen Formen
lehre, Xenophontis História Graeca, Xenophontis Scripta minora, 
2 k., Hesiodi Quae ferentur carmina, Pindari: Carmina cum de- 
perditorum fragmentis selectis, Arriani Nicomediensis: Scripta 
minora, Arriani: Anabasis, Qu. Curti Rufi: Historiarum Alexandri 
Magni, Flavii Philostrati: Opera 2 k., Babrii : Fabulae Aesopeae, 
Claudii Aeliani: Varia história, Tito Livio: Passi scelti ad illust
rare le istituzioni religiose, politiche e militari di Roma antica, 
J. Greenough: The greater poems of Virgil, 3 k., G. Lafaye: 
Catulle et ses modeles, Sext. Propertii: Eligiae, Caius Sallus- 
tius Crispus-Lallier: Guerre de Jugurtha, Domenico Compa- 
retti: Virgilio nel medio evo 2 k., Horatii Romani: Porcaria 
seu de coniuratione Stephani Porcarii carmen, Petrus Mosella- 
nus: Paedologia, Helius Eobanus Hessus: Noriberga illustrata, 
Lilius Gregorius Gyraldus : De poetis nostrorum temporum, Fri- 
dericus Dedekindus: Grobianus, Georgius Macropedius: Rebelles 
und Aluta, Joannes Nicolai Secundus : Basia ; Veterator und Ad- 
vocatus (zwei Pariser Studentenkomödien), Phillipus Melanchton : 
Declamationes, T. Morus: Utopia, R. Woerner: Adrianus Roule- 
rius Stvarta tragoedia, G. Lothholz: Basilius des Grossen Rede 
an christliche Jünglinge, Gaudeamus, Carmina vagorum selecta in 
usum laetitiae, L. Traube : Vorlesungen über die lateinische Phi
lologie des Mittelalters, Ábel J . : Magyarországi humanisták és a 
dunai tudós társaság, Janus Pannonius : Dicsének Jacobus Anto
nius Marcellusra, Hegedűs J . : Guarinus és Janus Pannonius, 
Konrad Celtes: Fünf Bücher Epigramme, Fraknói-Ábel: Két 
magyarországi egyházi író a XV. sz.-ból, Analecta ad históriám 
renascentium in Hungária litterarum spectantia, G. Voigt: Die 
Wiederbelebung des klassischen Altertums 2 k., Burckhardt J . : 
A renaissancekori műveltség Olaszországban 2 k., Ábel J . : Isota 
Nogarola, Szinnyei J . : Magyar nyelvhasonlítás, Télfy J. : Magya
rok őstörténete, Budenz J . : Az ugor nyelvek összehasonlító alak
tana, A. Castrén: Grammatik der samojedischen Sprachen,
A. Castrén : Wörterverzeichnisse aus den samojedischen Sprachen. 
Vámbéry Á .: A török-tatár nyelvek etymologiai szótára, Pröhle V.: 
Rendszeres oszmán-török nyelvtan, Thury J. : Török nyelvemlékek 
a XIV. sz. végéig, Bálint G .: Az éjszaki burját-mongol nyelvjárás. 
W. Radloff: Ethnographische Übersicht der Türkstämme Sibiriens
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und der Mongolei, G. Ramstedt: Kalmükische Sprachproben, Thury 
J . : A kasztamumi-i török nyelvjárás, Thury J . : A közép-ázsiai török 
irodalom, Fischer K .: A hun-magyar írás és annak fennmaradt emlé
kei, G. Altunian: Die Mongolen und ihre Eroberungen in kaukasischen 
Ländern, Kuun G. gróf: Ismereteink Tibetről, Nyelvtudományi Köz- 
leményel^ 5k., W. Grube: Geschichte der chinesischen Litteratur, 
Debreczeni Márton : Költői művei, Bogisich M.: Magyar egyházi né
pénekek a XVIII. sz.-ból, K. W eiss: Die Erziehungslehre der drei 
Kappadozier, K. Kehrbach: Monumenta germaniae paedagogica, 
Abel J . : Egyetemeink a középkorban, Molnár A. : A közoktatás 
története Magyarországon a XVIII. sz.-ban, Fináczy E. : A magyar- 
országi közoktatás története Mária Terézia korában 2 k., E. 
Laas: Die Paedagogik des Johannes Sturm, H. Dietlein: Weg
weiser für den Schreibunterricht, E. Viehweger : Tischler-Arbeiten, 
Magyar Minerva I. évf,, A. Sáliét: Münzen und Medaillen.

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

Evangélikus Elet, Harangszó, Keresztyén Igazság, Missziói Lapok.
b) Humánus és vegyestárgyú folyóiratok: Magyar Nyelv, 

Magyarosan, Népünk és Nyelvünk, Ethnographia, Irodalomtörté
net, Túrán, Földrajzi közlemények, A Földgömb, Magyar Szö
vetkezés, Vasárnapi Könyv, Magyar Paedagogia, Magyar Tanító
képző, Protestáns Tanügyi Szemle, Evangélikus Népiskola, Nép
tanítók Lapja, Testnevelés, Magyar Iparművészet, Társadalomtu- 
mány, A Cél.

c) Természettudományi folyóiratok: Természettudományi 
Közlöny, A Természet, Búvár, Növényvédelem, Kertészet, Mező- 
gazdaság, Turistaság és Alpinizmus. d) Szórakoztató folyóiratok: 
Pásztortűz, Protestáns Szemle.

Ifj. Kötelező Könyvtár. A magyar nyelv és irodalom taní
tásához szükséges kötelező és ajánlott olvasmányokat intézetünk
től kapják kölcsön a növendékek. 110 féle olvasmány van 10— 
20 példányban 992 drb 1836'80 P értékben. A kötelező könyv
tár őre: Dr. Benkö Katalin.

A gyakorlóiskolai kölcsön-tankönyvtár. Az 1921. évi XXX. 
t. c. végrehajtása tárgyában kiadctt 1922. évi 130.700. sz. végre
hajtási utasítás 4. §-a, valamint az 1930. évi nov. 21-én meg
tartott egyetemes közgyűlés 74. jegyzőkönyvi pontban foglalt 
határozata alapján az elemi népiskolai beiratási díjak felhasználá
sával ifjúsági kölcsön-tankönytárat lélesítettünk. Az előző évek 
beszerzéséhez (54 drb) az 1934—35. tanév beiratási díjaiból 15
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drb új tankönyvet szereztünk be. Valamennyit szegénysorsú ta
nulóink között osztottuk ki kölcsöntankönyv gyanánt. A beíratási 
díjak másik felét (30'50 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.

A bentlakó növendékek a Haviár-házban lévő közétkezőbe 
járnak étkezni háromszor naponta. Az asztalterítést és eltakarítást 
maguk a növendékek végzik hetes rendszerben. A tízórait és az 
uzsonnát a megfelelő óraközben a Tessedik-épületben osztjuk 
szét a növendékek között.

Aki ismeri internátusunk bőséges, tápláló és változatos étel
rendjét, összehasonlítva más fényűző és drága intézet köztartá
sával, nem tudja magyarázatát adni, hogy az országszerte legala
csonyabban megállapított köztartási díjak mellett miként nyújthat 
intézetünk ilyen kiadós és kiválóminőségü 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 mindig kiadós.

Mióta a növendéklétszám megengedi, a vidéki növendéke
ket csak bentlakásra vesszük föl, és küntlakást senkinek sem 
engedélyezünk. Kivétel csupán 4 árvaházi növendék, akinek a 
helybeli Luther-árvaház ad ellátást és otthont.

10. Nevelés.

Intézetünk ezidén is a régi bevált módszerekkel törekedett 
szolgálni a művelt és vallásos magyar úrinő nevelését. A tanári
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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. A helyi viszonyokhoz való bölcs 
alkalmazkodás nyilatkozott meg intézőbizottságunknak 1934. júli. 
13-án 11. jkvi pont alatt hozott határozatában, amellyel megszün
tette az internátusi növendékek kijárását helybeli vendéglátó csa
ládokhoz. Sok ártalmas befolyás érvényesült ezen az úton az 
internátus növendékei között, amelyet nehezen, vagy egyáltalában 
nem lehetett ellensúlyozni. Az üdvös tilalom jótékony hatása 
egész évben keresztül mutatkozott. Különösen növendékeink en
gedelmessége, illem- és tisztelettudása, helyre magaviseleté álta
lánosságban oly kifogástalan, hogy azt fölismeri minden idegen, 
aki meglátogatja intézetünket. A növendékek vallásos érzületét 
bizonyítja, hogy vallási kötelességeiknek minden alkalommal szí
vesen, kényszerűség nélkül tesznek eleget. Osztályonként, illetve 
hálótermenkint biblia-körökben vannak csoportosúlva, teljesen 
saját jószántukból. Reggel fölkelés, este lefekvés előtt Bibliát ol
vasnak magyar, illetve német nyelven. A biblia-körök munkáját 
Korim Kálmán vallástanár irányítja.

A növendékek nevelését szolgálják: a nevelőnők és tanárok 
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 harmoníumon. 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 hideg téli hónapokat, amikor Korim Kálmán 
óraadó vallástanár tartott házi istentiszteleteket.

A tanári kar az igazgató előterjesztései alapján az egész 
tanév folyamán gyakran foglalkozott a nevelés különböző kérdé
seivel a havi értekezleteken. Ilyenek voltak: a takarékosságra 
való nevelés, az I. osztályban előfordult tolvajlások elleni küzde
lem, a hanyag növendékek szorgalomra serkentése, az évközi 
szünidők utáni késői visszatérés elleni eljárás, a mulasztások 
csökkentése, a növendékek rendre és tisztaságra szoktatása vol
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tak a fontosabb tárgyai az igazgató előterjesztésein alapuló mód
szeres megbeszéléseknek, de azonkívül minden havi értekezletnek 
van egy osztály szemle című tárgy sorozati pontja, melynek kere 
tében minden osztályfő beszámol saját osztályának az elmúlt hó
nap folyamán fölmerülő nevelési vonatkozású ügyeivel. E címen 
a tanári értekezlet úgyszólván egyénileg foglalkozik minden szóba- 
kerülő növendék nevelésének kérdésével. Ugyanezek a tanári 
értekezletek számos oktatási módszeres kérdést is megtárgyalnak, 
milyenek voltak: a magyartalanságok elleni küzdelem, a hanyag 
növendékek feleltetésének és osztályzásának módja, a dolgozatok 
íratásának lendje, stb. stb.

Az intézetben uralkodó nevelés szellemével függ össze két 
ellentétesnek látszó és különös tapasztalat, amelyet már többször 
tettek szóvá intézeten kívül állók. Egyrészről az I. osztályos nö- 
véndékek szülői gyakran fölpanaszolják, hogy leányaik minősítése 
feltűnően hanyatlott nálunk a legutolsó középiskolai bizonyítvány
hoz képest. Ezt a szülők rendszerint az osztályozás túlzott szi
gorúságával magyarázzák. Másrészt idegenek évről-évre szóvá 
teszik azt a feltűnő jó átlagot, a sok jeles képesítést, amelyet 
fölmutatnak az intézetet elhagyó V. éves növendékeink. Érthetet
lennek látszik az az ellenmondás, hogy ezeket a minősítéseket 
ugyanaz a tanári kar állapítja meg, amelynek az osztályzatai még 
szigorúnak látszottak az I. évfolyamon, sőt az oklevél osztályza
taira még ezenkívül befolynak a tanári karnál hivatásuknál fogva 
szigorúbb, ellenőrzésre hivatott közegek, mint a püspökhelyettes 
elnök és a miniszteri biztos. Ezt a különös ellentétet csak azzal 
lehet megmagyarázni, ami különben mindig nyilvánvaló volt az 
intézet belső életével ismerősök előtt, hogy intézetünk, különösen 
internátusunk szelleme az öt évfolyamon keresztül rendkívül 
erős alakító hatással formálja át növendékeink lelkét a fegyelme
zett és engedelmes, de öntudatos és kötelességtudó női jellem 
irányában. Ennek az átalakító erőnek egyik növendékünk sem 
tud ellenállni és a hatás évről-évre mutatkozik, szinte kivétel 
nélkül, minden növendékünk fokozatosan javuló bizonyítványában.

A tanári kar nevelő munkáját kiegészítették azok az ünnepi 
alkalmak, amidőn az intézet növendékei részt vettek valamelyik 
helybeli szervezet vallásos vagy hazafias tárgyú ünnepélyén vagy 
előadásán. Nov. 1-én a hősök temetőjében az ifj. énekkar a 
Himnuszt énekelte v. Szomjas Frigyes vezetése mellett. Az ifjú
ság megkoszorúzta a tanítónőképző gondozására kiosztott 6 hősi
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sírt és földíszítette égő gyertyákkal. Ugyanakkor fölkeresték az 
intézet legnagyobb jóltevőjének, Haviár Daninak sírját, amelyre 
koszorút helyeztek és a sírnál elénekeltek egy gyászéneket. Nov. 
2-án az intézet prot. ifjúsága résztvett a helybeli Luther-szövetség 
Linder: Erdei árvácska c. színművének előadásán a Vigadóban. 
Nov. 11-én a prot. növendékek a Luther-árvaház dísztermében 
meghallgatták Meyner Tivadar, indiai német misszionárius vallá
sos előadását. Jan. 9-én Kreneditsch Jenő Afrika-utazó mérnök 
előadását, amelyet élvezetes és tanulságos filmbemutatásokkal kí
sért az előadó. Ápr. 11-én az intézet V. é. növendékei részt- 
vettek a békésmegyei tanfelügyelőség által rendezett szarvasjárási 
ped. szemináriumon az árvaházi iskolában.

Voltak olyan külső ünnepi alkalmak, amelyeken tanulóifjú
ságunknak az épülésen kívül jelentősebb szerep jutott. Ilyenek 
gyanánt említhetjük a Szarvasi Öregdiákok Szövetségének nov. 
17-én tartott Chovan Kálmán emlék-hangversenyét, amelyen az 
intézet ifjúsági énekkara Chovan Zsigmondnak „E nap oly nagy 
és oly szent“ című énekét énekelte. Ugyancsak tevékeny szerep 
jutott a tanítónőképzőnek a helybeli ev. gimnázium és a Szarvasi 
öregdiákok Szövetségének jún. 1—2-án tartott tavaszi ünnepélyei 
keretében. Máj. 31-én az ifj. énekkar dr. Rafíay Sándor püspök 
úr ő méltósága tiszteletére szép énekszámokat énekelt el a püs
pök úr szállása előtt, amikor az ifjúság csokor átadásával fejezte 
ki tiszteletét az intézet nagyrabecsült püspökének. Június 2-án 
reggel a szarvasi gimnázium majálisának ünnepi istentiszteletén 
az ifj. énekkar énekszámot adott elő az Ótemplomban, ugyan
azon istentisztelet keretében dr. Raffay Sándor püspök úr prédi 
kált. Jún. 2-án d. e. 11 órától kezdve az egész intézet résztvett 
a SZÖSZ Chovan Kálmán emlékünnepélyén, a neves zenepeda
gógusnak az intézet falába illesztett márvány-emlékműve leleple
zése alkalmával. Az igazgató az ünnepély keretében mélyen 
átérzett szavakkal méltatta a nagy zenepedagógusnak a tanító- 
képzés zeneoktatásában betöltött kiváló szerepét, az ifj. énekkar 
pedig az ünnepély alatt két énekszámot adott elő. Emlékezetes 
marad ezen fölemelő emlék-ünnepély a szarvasi tanítónőképzőre 
nézve nemcsak a miatt, mert a leleplezett és bronzrelieífel éke
sített emlékmű az intézet falát ékesíti, hanem azért is, hogy an
nak leleplezési ünnepélyén püspök urunk társaságában tisztelhet
tük hazánk két kiváló zeneszerzőjének és zenetudósának, Szaba
dos Bélának és Siklós Albertnek jelenlétét.
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Az Orsz. Luther-szövétség és a Magyar Luther-társaság máj. 
18—19-ig evangélikus napokat rendezett Szarvason és ezen ün
nepi alkalmak nevelő hatásában ifjúságunk lelke is megfürdött; 
sőt tevékenyen is részt vett a tanítónőképző a máj. 18-án este 
az Ótemplomban előadott Ég és föld . . . (Klein B.) c. énekszám 
által, máj. 19-én d. e. pedig az Üjtemplomban elénekelt énekszám 
útján. A máj. 19-én este a színkörben rendezett nagyszabású val
lásos ünnepélyt szintén meghallgatták növendékeink és épültek 
az ott elhangzott remek művészi szónoki előadások nevelő hatása 
alatt. Máj. 26-án a hősök szobránál tartott hősi emlék-ünnepen 
vett részt az intézet és tanári kara és ifjúsága. Ez alkalommal 
az ífj. énekkar a Nemzeti Hiszekegyet énekelte. Mindezt, mind pe
dig az összes eddig említett zene- és énekszámokat v. Szomjas 
Frigyes tanár tanította be és vezényelte előadás közben az 
ifjúsági énekkarnak.

Voltak ezenkívül olyan ünnepélyeink, illetve ünnepi alkalma
ink, amelyeket kizárólag az intézet rendezett meg az ifjúság vallásos és 
hazafias, vagy művészi nevelése szolgálatában. Okt 5-én dr. Benkő 
Katalin tanárnő minden osztályban méltatta Madách Imrének, Az 
ember tragédiája nagy költőjének érdemeit halála 70 éves évfor
dulója alkalmából. Okt. 6-án egész nap szünetet tartottunk és az 
intézet összes növendékei a tanárikar kíséretében résztvettek az 
Ótemplomban tartott gyászistentiszteleten. Okt. 28-án az intézet 
ifjúsági önképzőköre a gimnázium tornacsarnokában ref. emlék-ün
nepélyt rendezett dr. Benkő Katalin és v. Szomjas Frigyes 
által előkészített számokkal a nagyközönség részvételével. Okt. 
31-én egész nap szünetet tartottunk a nagy reformációi ünnepi 
évforduló alkalmából. Nov. 16-án szintén tanítási szünetet tartot
tunk Ő Főméltósága, vitéz Horthy Miklós Magyarország kormány
zójának Budapestre való bevonulása 15 esztendős emlékezetére. 
Előző napon minden osztályban arra vállalkozott tanárok mél
tatták a nap jelentőségét (VKM 36.500—1934. V.) ^Dec. 5-én a 
növendékek a saját maguk által kieszelt vagy előkészített számokkal 
Mikulás-estet rendeztek az intézet nagy termében. Az előkészítés 
megkönnyítése végett ezen napon igazgatói szünet volt, másnap pe
dig miklósnapi tanítási szünet. Márc. 3-án a növendékek a régi 
szokás szerint saját maguk által előkészített, vagy megszerkesz
tett művészi számokkal farsangi mulatságot rendeztek a tanári 
kar és az intézőbizottság érdeklődő tagjainak jelenlétében. Márc. 
14-én rendezte az Ifj. Önképzőkör a gimnázium tornacsarnokában
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a nagyközönség részére az 1848-iki márc. 15-íki események emlék- 
ünnepélyét dr. Benkö Katalin és v. Szomjas Frigyes által előkészített 
számokkal. Ápr. 8-án iskolai szünetet tartottunk II. Rákóczi Fe
rencnek, a nagy erdélyi fejedelemnek emlékezetére: d. e. 9 órakor 
iskolai házi ünnepi istentiszteleten vettünk részt, melyen Korim 
Kálmán vallástanár prédikált, 10 órától pedig az Ifj. Önképzőkör 
rendezésében előadott és II. Rákóczi Ferenc emlékezetének szen
telt házi ünnepélyen. Jún. 9-én tartottuk a f. tanévi újcserkészek 
avató-ünnepélyét az intézőbizottsági elnökség és a tanári kar ér
deklődő tagjainak jelenlétében. Külön hálával kell ez alkalommal 
megemlékeznünk Némethy Samu kér. cserkészellenőr, Krön Fe
renc, a Gábor Áron cserkészcsapat parancsnokának és Korim 
Kálmán vallástanár, a gimnáziumi Kárpát-cserkészcsapat parancs
nokának jelenlétéről és közreműködéséről.

11. Tanítás és kántorképzés.

Minden tantárgy tanításában szorosan alkalmazkodtunk az 
állami tantervhez. Szerencsére minden tárgyhoz megvannak az 
előirt tankönyvek. Kevésbbé szerencsés az, hogy több tárgy
ban, éppen a legfontosabbakban, nem áll rendelkezésre jó tan
könyv. Ilyenek különösen a földrajzok és fizikák. Míg saját tan
könyveink 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 tanitóképzö-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
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tasság és a helyesírási biztosság tanítására. Különös gonddal vé
geztük a gyakorlati kiképzést. A legfontosabb és a legnehezebb 
elemi iskolai tantárgyaknak a számolásnak és mérésnek egész 
elemi iskolai tanítási anyagát földolgozták az V. évesek: meg
tanulták szinte a tanításra alkalmas kész szöveggel. Az V. osz
tálynak heti egyórás mennyiségtani módszertanórája sikerrel hasz
nálható föl erre a célra. A gyakorlati kiképzés egyéb kérdéseiről 
a következő cím alatt lesz szó részletesebben.

Tanulmányi tekintetben igen nagy fontosságú és üdvös újí
tás gyanánt kell fölemlítenünk a VKM. úrnak azt az intézkedését, 
amellyel a bekötött táblába foglalt Tanulmányi Értesítő (index) 
bevezetését a tanítónőképző intézetekre is kötelezővé tette. Egy
előre ugyan még csak a két alsó osztályban, de három év múlva 
általános használatúvá válik. Fölösleges kiemelni, mennyi előny 
származik abból, hogy a növendék tanulmányi előhaladását a 
tanítónőképző öt évfolyama során bármikor pár pillanat alatt át 
lehet tekinteni.

Számottevő szolgálatot tesz az intézeti oktatás ügyének a 
Frecska-féle mozgóképszínház havonkint rendezett oktató-filmelő- 
adása, amely minden alkalommal értékes ismertető anyagot perget 
le a megtekintésre önként jelentkező ifjúság okulására. Ugyancsak 
az őszinte megbecsülés érzésével említjük meg György Dénes 
erdélyi tanár és írónak dec. 16-án tartott értékes ismertető elő
adását, amelynek keretében a modern erdélyi irodalmat mutatta 
be a tanári karnak és az ifjúságnak.

Kántorképzés. Egyházi intézet lévén, tanítómunkánkban nagy 
jelentősége van a kántorképzésnek, melyet az 1927. évi okt. hó 
27-i egyet, közgyűlés által életbeléptetett kántorképzési tanterv 
alapján végeztünk. A TII—IV—V. osztályban heti 2 órában (két- 
két csoport) készítettük elő a kántori tanfolyamra jelentkezett 
növendékeket. A kántorjelöltek fölváltva orgonáltak a napon
ként tartott reggeli és esteli könyörgéseken. Az V. éves kántor
jelöltek orgonáltak a téli vasárnapokon tartott házi istentisztele
teken is, továbbá az őszi és tavaszi hónapokban az Ó- és Üj- 
templomban tartott magyar nyelvű istentiszteleteken, és az inté
zeti növendékek úrvacsorája alkalmával. A ref. kántorjelöltek a 
helybeli reformátusok vasárnapi istentiszteletein önállóan orgonál
tak az egész tanév folyamán. Minden kínálkozó alkalmat meg
ragadtunk, hogy a kántorjelöltek minél többször gyakorolhassák 
magukat a liturgikus istentiszteleti orgonálásban, éneklésben,
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karvezetésben. A házi és nyilvános vallásos ünnepélyeken kán- 
torjelöltjeink önállóan is szerepeltek vallásos énekekkel orgona- 
és harmóniumjátékkal.

A kántorképző tanfolyamot vitéz Szomjas Frigyes zenetanár 
vezette mind a hat csoportban. A tanfolyamon a következő nö
vendékek vettek részt: a III. oszt.-ból: Bagi Ilona, Bodrogi Ka
talin, Eichhardt Anna, Gáspár Katalin, Géczi Csiszár Jolán, 
Gyimesi Mária, Hatz Ilona, Holéczy Ilona, Kaposi Éva, Káldy 
Jolán, Maráth Ida, Mód Adél, Mrena Anna, Nagy Hedvig, 
Szakács Mária, Szilágyi Katalin, Szontágh’Elza, Técsy Ágnes. 
Összesen: 18 jelölt. A IV. oszt.-ból: Balázsovics Irén, Budavári 
Mária, Dancsák Sarolta, Erdei Margit, Gyurkovics Gabriella, Hanó 
Erzsébet, Jeszenszky Ágnes, Kollár Ida, Koltai Rozália, Luczi 
Erzsébet, Maráth Emma, Pavlik Ilona, Szabó Jolán, Sztík Ida, 
Tóth Zsuzsánna, Varga Irén, Vitéz Györgyi, összesen: 17 jelölt. 
Az V. oszt.-ból: Aranyi Mária, Benedek Éva, Bokor Magda, 
Brózik Gizella, Fílcsik Márta, Frecska Hedvig, Görög Lenke, 
Józsa Erzsébet, Józsa Etelka, Kalász Margit, Kolener Ilona, Ko
vács Magdolna, Láng Ilona, Laurovics Zsuzsánna, Loderer Edit, 
Misik Ida, Piri Margit, Rozgonyi Mária, Salamon Vilma, Schermann 
Margit, Törőcsík Júlia, Zelenka Magdolna. Összesen 22 jelölt. 
Kántori bizonyítványt kapott 20 leányjelölt. Merényi Adél, ki az 
1932. évben Győrött tett képesítő-vizsgálatot és nálunk kántori 
vizsgálatra jelentkezett, szintén kapott kántori bizonyítványt.

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 44 félórában. Az előké
szítést és a bírálatot a gyakorlóiskola tanítója vezette. Az V. 
évesek heti 3 órában 6 félórás tanítást tartottak. A második 
félévben a folytatólagos tanítást, az év vége felé pedig már a 
tervezet nélküli tanítást is gyakorolták. Tanítottak összesen 214 
félórában. Hogy ezt elérhessük, az V. évesek gyakorlati tanítá
saiban a múlt évekhez hasonlóan jártunk el. Gyakorlóiskolánk 
egy tantermes, egy tanítós lévén, az V. éves növendékekre ritkán 
került volna alkalom a gyakorlati tanításra. Azért az előkészítés 
és a bírálat úgy történt, hogy minden gyak. tanítási órára 4 nö-
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vendéket készítettünk elő: kettőt-kettőt ugyanazon tárgyból. A 
tanítás órájára a gyakorlóiskola illető osztályait, amelyekben a 
tanítás történt, megosztottuk és az egyik növendék az V. évesek 
tantermében, a 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 bírálat-előkészítési óra első felében, szintén külön 
tantermekben, a tanításon jelen volt csoportok részvételével tör
tént, de már a következő tanítás előkészítése ugyanezen óra 
második felében megint együttes vplt. A csoportok tanítási 
helye időnkint megcserélődött. Az V. éves növendékek 8—10 
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 többször tartottak 
mintatanítást a IV. és V. éves tanítónövendékek jelenlétében. V. 
Szomjas Frigyes zenetanár agyak. isk. Ill—VI. oszt. tanulóit kü
lön órában tanította a hangjegy utáni éneklésre.

A téli időben a IV. és V. éves növendékek vasárnapi is
kolát tartottak a gyak. iskola tanulóinak, melyre a vallástanártól 
nyertek előkészítést. A tanítás a gyak. isk. tanító jelenlétében 
történt.

Április hó 11-én az V. éves tanítónövendékekkel résztvettünk 
a Szarvason tartott pedagógiai szemináriumon, hol a növendékek 
sok értékes és tanulságos dolgot szemlélhettek.

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

13. Iíj. egyesületek.

1. Ifjúsági Luther Szövetség. Tanárelnök : Korim Kálmán 
vallástanár. Megalakult 1934. szeptember 20-án 99 taggal. A tiszti
kar tagjai: ifj. elnök Benedek Éva V. é.n., belmissziói titkár 
Aranyi Mária V. é.n., főjegyző Rozgonyi Erzsébet V. é.n., jegyző 
Tóth Zsuzsanna IV. é.n., pénztáros Frecska Hedvig V. é.n.. ellenőr 
Luczi Erzsébet IV. é.n., karvezető Brózik Gizella V. é.n., és 
háznagy Dancsák Sarolta IV. é.n.

A gyűléseket havonként tartottuk megfelelő műsorszámok-
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kai. Ezek mindenkor bensőségesek, gondosan megrendezettek és 
építő hatásúak voltak. Az őszinte vallásos érzés, az evangéliumi 
szeretet uralkodott a szívekben minden gyűlésen és az a tudat 
hatotta át a tagoknak a lelkét, hogy evangélikus egyházunknak 
nagy szüksége van erősítő, áldozni és szolgálni tudó vezetőkre 
és hívekre.

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

A reformációi emlékünnepélyt október 28-án rendezte meg 
a Szövetség más helyen közölt programmal.

A Szövetség a vallástanban kiváló növendékek jutalmazá
sára vallásos jutalomkönyveket szerzett be.

A tagok járatták az Ifjú Évek, az Evangélikus Élet és a 
Diákvilág című ifjúsági, illetve egyházi lapokat.

Az Ifjúsági Gyámintézet a Szövetség keretében működött. 
Gyűjtésének eredménye a tagdíjakkal együtt 85 pengő. Ebből az 
Egyetemes Gyámintézetnek 20 P-t, jutalomkönyvekre 8 P 64 fil
lért adományozott. A Luther- Szövetség és az Ifj. Gyámintézet 
összes bevétele a multévi maradvánnyal együtt 248'66 P., összes 
kiadás 48'54 P., maradvány 200' 12 P.

2. Greguss Ágost Ifj. Önképzőkör. Tanárelnök : Dr. Benkő 
Katinka. Ifj. elnök: Görög Lenke V. é. n., alelnök : Kollár Ida IV. 
é.n., jegyző: Józsa Erzsébet V. é.n., aljegyzők: Sztik Ida IV. é. 
n., Budavári Mária IV. é.n., könyvtáros: Bokor Magda V. é.n., 
alkönyvtárosok: Koltai Rózsa IV. é. n,, Káldy Jolán III. é. n., 
pénztáros: Laurovics Zsuzsa V. é.n,, pénztári ellenőr: Luczí Er
zsébet IV. é.n., lapkezelő: Gyurkovics Gabriella IV. é.n., főren
dező : Luczi Erzsébet IV. é.n.

Az eddigi szokástól eltérően az idén nem osztályonként 
tartottuk a gyűléseket, hanem az I. II. III. osztály együtt és a
IV. V. szintén együtt. Sajnos, helyszűke miatt nem tarthattunk 
mind az öt osztállyal egyszerre, bár ez lenne a legkívánatosabb: 
az összes növendékek hallanák és bírálnák egymás munkáját. A 
működés statisztikája: felolvasott dolgozat 13, szabadelőadás 3, 
szavalat 16, zongoraszám 7, ének 7, kiskar éneke 3, hegedű 1,
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betlehemes játék 1, népies kézimunkák ismertetése 1, vetített ké
pes előadás 1, a bírálatok száma meghaladta az 50-et.

Díszgyülést tartottunk: Október 6-án az aradi vértanúk em
lékére. Március 14-én ünnepeltük március idusát a gimnázium 
tornacsarnokában, intézetünk elöljáróinak és a város társadalmá
nak részvételével. Erre az ünnepélyre a zeneszámokat vitéz 
Szomjas Frigyes tanár tanította be. Az ünnepi beszédet Dr. Benkő 
Katinka tanár, az önképzőkör vezető tanára tartotta. — A finn
ugor rokonság ápolása céljából vetített képes előadást tartottunk. 
A vetítőgépet a Luther-árvaháztól kaptuk, s a vezetőségnek ez
úton is hálás köszönetünket fejezzük ki, amiért a legnagyobb 
készséggel bocsátotta rendelkezésünkre a vetítőgépet. — A nép
rajz megkedveltetésére — aminek különös fontossága van főként 
a néppel legtöbbet érintkező tanítóság körében — az V. osztály 
rendezésében néprajzi ülést tartottunk, amikor a népköltészet ter
mékeit, népi dallamokat, különböző vidékek népi kézimunkáit 
(sárközit, írásosat, rábaközit, torockóit, buzsákit) mutattunk be. — 
Ugyancsak díszgyűlés keretében áldoztunk II. Rákóczi Ferenc 
emlékének halála 200 éves évfordulója alkalmából.

Pénztári jelentés. Álhozat a múlt évről: 12’95 P. Bevétel 
tagsági díjakból 253 P, a március 15-i ünnepély bevételéből 62'25 
P. Ebből 30 P gróf Bolza Géza úr ő méltósága adománya, aki
nek áldozatos jóságáért ezúton is hálás köszönetünket nyilvá
nítjuk. összes bevétel 328'20 P. Ebből kiadtunk könyvek véte
lére 6776 P, könyvek bekötésére 75'20 P, újságok, folyóiratok 
előfizetésére 56'36 P, vegyes kiadásra 42”33 P. összesen 241 ’65 
P. Maradvány : 86'55 P.

A kör a következő lapokat járatta : Magyarosan, Vasárnapi 
Könyv, Ifjúság és Élet, Néptanítók Lapja, Evangélikus Élet, Ha
rangszó, Magyarság. Ezekkel a kör az ifjúság tudományos és val
lásos nevelését akarta előmozdítani és politikai érdeklődését 
akarta kielégíteni.

3. Ifj. Segélyegylet: Tanárelnöke Medveczky Júlia, jegyző 
Czavar" Margit V. é. n., pénztáros Kolener Ilona V. é. n., választ
mányi tagok: Kovács Anna, Filcsik Márta V. é. n., Maráth Emma, 
Koltai Rózsa IV. é. n., Bodrogi Katalin, Káldy Jolán III. é. n., Pánczél 
Katalin, Záhony Margit II. é. n., Kaszt Ilona, Szakonyi Erzsébet I. é. n 
A tagsági dij 80 f. volt. A segélyegylet jövedelmét képezik ezenkívül 
a javító vizsgálat után fizetett díjak és a növendékek által elhagyott 
tárgyak megőrzéséért fizetett pár filléres őrzési díjak is,
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Az Ifj. Segélyegylet pénzsegélyt ezídén nem adott ki, csu
pán egy növendéknek adott 15 P utazási segélyt. A segélyegylet 
idei vagyoni állása a tanév végén a következő : Maradvány a múlt- 
évről 864'84 P, összes bevétel kamatokkal együtt 172'76 P, ösz- 
szes kiadás 117‘21 P. Jelenlegi vagyon 920 39 P. (A 140 P ér
tékű „Gisz“ részvényeket is beleértve.)

Az Ifj. Segélyegylet keretében működik a tanulói segély- 
könyvtár, amelynek készletéből a segélyegylet szegénysorsú nö
vendékeket lát el kölcsön-tankönyvvel darabonként 30 f. haszná
lati díj ellenében. Ezt a könyvtárat a segélyegylet évenként gya
rapítja, ezidén 25 drb új tankönyvet szerzett be 80'03 P érték
ben. Ezenkívül összesen 36 drb régi és új tankönyvet köttetett 
be 16’40 P-ért. Az egész könyvtár állománya jelenleg 211 drb 
könyv, amelyek közül a segélyegylet 170 drb-ot adott ki hasz
nálatra.

A fentebb közölt könyvállományban a segélyegylet külön 
nyilvántartja és kezeli a Délmagyarországi Magyar Közművelődési 
Egyesület többszöri nagylelkű adományaiból létesült DMKE-tanulói 
segélykönyvtárat. Ez jelenleg 77 drb tankönyvből áll és szintén 
ráutalt tanulókat lát el kölcsönkönyvekkel.

4. Az Ifjúsági Sportkör díszelnöke gróf Bolza Géza, tanár
elnöke Miklós Ida, ifj. elnöke Piri Margit, jegyző Laurovics Zsu- 
zsánna, pénztáros Láng Ilona, szertárosok Pajor Eta és Tóth 
Zsuzsánna. Alakuló- és zárógyűlést tartott. Bevétele a tanév 
folyamán: múlt évi maradvány 67’33 P, 130 növendék tagsági 
díja 260 P, (Személyenként 2 P.) betétkönyvi kamat 1934 június 
30-ig 0’90 P, betétkönyvi kamat 1934 december 31-ig 1'70 P, 
összes bevétele 329'93 P, összes kiadása 82'73 P. Készpénz
maradvány a jövő iskolai évre 247‘20 P. 7 szegényebb növen
déket tagdíjelengedésben részesített a tanári testület. Szertára 1 
drb asztali tekével (7’50 P. értékben) és 1 drb ping-pong kész
lettel gyarapodott 10'62 P értékben. Gyűrűhíntáján és 2 tenisz
pályáján beosztott sorrendben gyakorolhattak és játszhattak az 
intézet növendékei. A téli sportolás ez évben csak szobateniszre 
és asztali tekére szorítkozhatott, mert vízhiány miatt nem sikerült 
a teniszpálya túlságosan száraz talaját korcsolyapályává alakítani. 
A községi korcsolyapályára engedély mellett eljárhattak az intézet 
helybeli növendékei. — Tagjai részére a tanuló ifjúság testneve
lésével és sportjával foglalkozó Ifjúsági Testnevelés című sportláp 
1 példányát járatta.
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5. A 95 sz, Papp-Váryné Sz. Sz. cserkészleány-csapat.
Mivel csapatunk szeretett vezetőjét, Bartos Irént, a múlt évben 
elhelyezték iskolánktól, az új munkaévben Kiss Margit oki. taní
tónő vette át a csapatvezetést, miután a nyár folyamán Budapesten 
vezetői vizsgát tett.

A szervező-bizottság 1934. nov. 13-án tartott gyűlése kere
tében adta át a vezetést az új vezetőnek.

Az első csapatgyűlésen elkészítettük a munkatervet és a 
csapat család-beosztását. Év elején a létszám 26 volt a jelöltek
kel együtt. Év közben két cserkész és egy jelölt kilépett, a csa
pat létszáma tehát 23. A csapat három családban működött. Volt 
két II. oszt. próbára készülő és egy jelölt család. A családok 
hetenként tartottak összejövetelt. Csapatgyűlés minden hónapban 
volt. Ennek keretében a vezető ismertette az építészeti stílusokat, 
egyébként szórakozásra fordítottuk ezt az időt.

December 15-én tartottuk műsoros tea-délutánunkat. Majd 
22-én a feldíszített karácsonyfát a csapat tagjainak ajándékaival 
elvittük egy szegény család gyermekeinek.

December 16-án résztvettünk a Kárpát-csapat ünnepélyén
Január 31-én elkezdtük az új csapat-kézimunkát, torockói 

mintakendőt, mellyel néphimzés-gyüjteményünket kívánjuk gyara
pítani.

Pebr. 16-án kezdte meg dr. Lestyán Goda György orvos úr 
elsősegélynyujtási tanfolyamunk előadását. Önzetlen munkájáért 
itt is hálás köszönetét mondunk és kérjük, a jövő évben is szí
veskedjék bennünket szakszerű előadásaival a mentés különpró- 
bájára előkészíteni, mivel az idén az idő rövidsége miatt nem 
fejezhettük be tanulmányainkat.

Pebr. 15-én részvettünk az orsz. riadóban.
Az intézet kertjében egész télen át folytattuk a madáretetést.
Márciusban a csapat tagjai 10 db. csecsemő inget készítet

tek a helybeli Stefánia-szövetségnek.
Április 8-án csapatgyűlésen megemlékeztünk a Szövetség 15 

éves fennállásáról és eddigi működéséről. A tervbevett ünnepély 
a csapatvezető hosszabb távolléte miatt elmaradt.

Május 12-én résztvettünk a Gábor Áron-cserkészcsapat 
zászlóavató ünnepélyén.

A próbázások március—május folyamán folytatólag voltak,
Az avatást jun. 9-én vasárnap délelőtt tartottuk a Szervező- 

bizottság jelenlétében. Pogadalmat tett négy jelölt; egy jelölt avatása
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betegsége miatt a jövő évre maradt. Fogadalmat újított 16 cserkész.
Délután a csapat kirándult a Köröspartra és játékkal vidá

man töltötte a délutánt.
Jun. 15-én átnéztük a könyvtárt és szertárt és mindent 

rendben találtunk.

14. A növendékek egészségi állapota.

A f. tanévben a növendékek egészségi állapota ellen nem 
merültek föl komolyabb panaszok. Ebben az évben is megtörtént 
ugyan, miként az megismétlődik minden esztendőben, hogy az I. 
évfolyamról több olyan növendék kimaradt, akik gyönge, beteges 
alkatuknál fogva nem bírják az intézeti élettel járó munkát, a 
koránkelést stb. A tapasztalat igazolja, amire a fölvételi tájékoz
tatóban az igazgató évről-évre figyelmezteti as zülőket, hogy az otthon 
is betegeskedő, elkényeztetett és gyönge alkatú gyermekek rendsze
rint megsínylik az internátusi élet fegyelmezett és kötött munka
rendjét. Ebből magyarázhatók az I. osztályban megismétlődő ki
maradások. A különféle meghűléses betegségek is rendszerint az 
alsó osztályokban fordulnak elő azon növendékekkel, akiken nem 
fogott intézetünk óvó és figyelmeztető nevelése az időjárás vál
tozásaihoz alkalmazott öltözködésre vonatkozólag. A felsőbb 
osztályosok már jobban vigyáznak magukra, óvatosabban és fe
gyelmezettebben öltöznél'', számolnak az időjárás veszélyeivel és 
rendszerint ki is kerülik a mulasztással járó meghűléses betegsé
geket. A tanév folyamán influenzás megbetegedések fordultak elő 
leggyakrabban, súlyosabb eset egyszer sem adódott.

Az intézeti növendékeket betegség esetén dr. Lestyan Goda 
György intézeti orvos kezelte, elismerésre méltó lelkiismeretesség
gel és szaktudással. Intézetünk növendékei évenkint legalább két
szer szemorvosi vizsgálaton is átesnek, de ezek a vizsgálatok is, 
miként a múltban, nem találtak orvosi beavatkozást igénylő ese
tet. Itt kell szóvá tenni dr. Csermák Béla, vármegyei tiszti fő
orvos úrnak,rdr, Déri Henrik tb vármegyei főorvos és egészség- 
ügyi főtanácsos úrnak okt. 1-én intézetünkben tett látogatását. 
Végigjárták ez alkalommal az internátusok és a közétkező összes 
helyiségeit, megvizsgálták a helyiségek és a berendezés rendjét, 
tisztaságát, a helyiségek szellőztetését és megvilágítását. A leg
nagyobb megelégedésüket nyilvánították az igazgatónak az inté
zetben található rend, tisztaság és az egészségi tekintetben telje
sen kifogástalan, elsőrangú állapotok miatt,
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15. Látogatások.

Dr. Haviár Gyula kormány főtanácsos úr intézőbizottságunk 
világi elnöke, mindkét félévben meglátogatta intézetünket a benne 
folyó munka ellenőrzése végett, szóbaelegyedett a növendékekkel, 
tájékozódást szerzett előrehaladásukról, érdeklődött az internátusi 
ellátás és élelmezés minősége felől. Febr. 7 —8-án Kócza Géza 
testnevelési szakfelügyelő úr látogatta meg intézetünk tornaóráit 
és látogatásának eredményéről adott szóbeli tájékoztatásában, va
lamint a minisztériumhoz intézett fölterjesztésében megelégedését 
fejezte ki az intézetben tapasztalt testnevelés színvonalára vonat
kozólag, amelyet az intézet — figyelembevéve, hogy csak átengedett 
tornaterem áll rendelkezésünkre — a nehéz körülmények között 
a lehető legszebb sikerrel tud megoldani. Mikolik Kálmán nyug. 
polg. isk. igazgató úr, intézőbizottságunk tagja, a püspök úr meg
bízásából mind a két félévben meglátogatta intézetünket, mégpe
dig dec. 9—12-ig és máj. 12—15-ig. Mindkét alkalommal kiter
jesztette érdeklődését az összes tantárgyak tanításának ellenőr
zésére, de különösen figyelmére méltatta a zene és énektárgyak 
tanítását és a kántorképzést. Látogatásának eredményéről részle
tes és elismerő jelentésben számolt be Raffay Sándor püspök 
úrnak.

Minthogy osztályvizsgálataink tartama alatt jún. 11—15-ig 
kézimunka- és rajzkiállításunk nyitva tartása egybeesett dr. Raf
fay Sándor püspök úrnak, mint a helybeli ev. gimnázium érett
ségi vizsgálóbizottsága elnökének, Szarvason tartózkodása idejével, 
a püspök úr ezt az alkalmat felhasználta arra, hogy látogatást 
tegyen intézetünkben és megszemlélje a kiállított rajz- és kézi
munkaanyagot. A püspök úr elismeréssel nyilatkozott mind a rajz, 
mind a kézimunkakiállítás és oktatás színvonaláról.

16. Adományok. Jutalmak. Kedvezmények.

aj Adományok, melyeket az intézet kapott. Elsőnek kell em
líteni a községi segélyt, amelyet Szarvas nagyközség a f. tanév
ben is nyújtott: 25 q búza, 10 q árpa és 30 q csöves tengeri 
és a mangolzúgi szőlőkön túl a Körösparton fekvő 3000 négyszögöl 
területű községi szár.tó ingyenhasználata gyakorlókért céljára. 
A községnek az említett segély juttatására vállalt kötelezettsége 
1934. szept. 30-án lejárván, a f. évben intézőbizottságunk újra
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kérte a községet, hogy a segély juttatását további hat esztendőre 
is biztosítsa. Föntebb a 6. fejezetben már részletesen beszámol
tunk arról, hogy a község 1940-ig, tehát hat esztendőre ismét 
nagylelkűen kötelezettséget vállalt a segély juttatásra. Az intézet 
ezúton is kifejezi legőszintébb hálás köszönetét a községnek és 
a község nagyérdemű vezetőségének a jelenben éppenúgy, mint 
a múltban mindenkor tapasztalt segítő jóindulatáért.

b) Adományok, melyek az intézetnek folytak be, de növen
dékek kapták. A  Szarvasi Hitelbanknak 20 P-ős adományát az 
intézet Laurovics Zsuzsannának adta a gyak. iskolában végzett 
ügyes kézimunka tanításáért elismerés gyanánt. A Szarvasi Ta
karék 10 P-ős adományát a helyibizottság Csavar Margit V. é. 
növendéknek juttatta segély címén. Dr. Tóth Pál, városunk kép
viselőjének 10 P-ős adományát az adakozó kívánságára a zenében 
leginkább kiváló V. é. n .: Benedek Éva kapta. Tiboldi József 
Dalos Zsebkönyv című dalgyűjteményét Eíchhardt Anna 111. é. n. 
kapta, Tiboldi József Népdalok c. kottagyűjteményét Törőcsik Jú
lia V. é. n. Mikolik Kálmántól adományozott Jókai: Szabadság 
a hó alatt c. kétkötetés művet Pajor Etel, Jókai: A jövő század 
regénye c, háromkötetes művet Luczi Erzsébet, Jókai: Breviárium 
c. művet Benedek Éva kapta, mindhárman az ajándékozó kíván
ságának megfelelően. Nagy László Emlékalbumát, melyet a szer
zők juttattak az intézetnek, egy példányban Rozgonyi Mária, egy 
példányban Bokor Magda V. é. növendékek kapták.

A Délmagyarországi Magyar Közművelődési Egyesület május 
28. kelettel 12 értékes jutalomkönyvet ajánlott föl az intézetnek, 
amelyekből a következő növendékek részesültek: Rákosi : El
némult harangok c. művet kapta Kaszt Ilona I. é. n., Rákosi: 
Rejtett zugok c. művet kapta: Pánczél Katalin II. é. n., Szász 
Béla: Az emberiség jöltevöi c. művet kapta Hanzmann Karolin
II. é. n., Rákosi : Magyar Iliász c. művet kapta Holéczy Ilona
III. é, n., Jókai : A Kráó c. művet kapta Gáspár Katalin 111. é.
n., Br, Eötvös: A  karthausi c müvet kapta Bagi Ilona 111. é. n., 
Csefkó Gyula: Szállóigék c. művet kapta Szabó Jolán IV. é. n., 
Tolnai: Magyar költők c. művet kapta Kollár Ida IV. é. n., Pa
pim : Krisztus története c. művet kapta Budavári Mária IV. é. 
n., Farkas Ernőd: Magyarország nagyasszonyai c. művet kapta 
Józsa Erzsébet V. é. n., Fekete: Vassal és fohásszal, továbbá
Bajkay: Egy szál fáklya című műveket az intézet tanári könyv
tárába helyeztük.
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c) Segélyek az intézeti pénztár terhére. Kaszt Ilona I. é. 
növendéknek 25 P, Nagy Hedvig 111. é. n.-nek 100 P, Aranyi 
Mária V. é. n.-nek 75 P, Laurovics Zsuzsanna V. é. n.-nek 50 P, 
Koléner Ilona V. é. n.-nek, elismerésül a gyak. iskolában végzett 
sikeres kézimunkaoktatásért, 20 P.

d) Kedvezményt a f. tanévben a helybeli] ev. egyházközség 
által fönntartott 3 ingyenhely-alapitvány terhére senki sem ka
pott, mert nem folyt be az alapítvány jövedelme, ellenben az 
intézeti pénztár terhére több arra érdemes és rászorult növendék 
részesült különböző fokozatú kedvezményben. Ezeket a kedvez
ményfokozatokat, úgyszintén azok juttatását a költségvetés elké
szítésekor még a nyári szünidő folyamán állapítja meg a tanítónő
képző intézőbizottsága. A tanév folyamán csak azon esetben lehet 
juttatni új kedvezményt arra érdemessé vált növendéknek, ha az 
eredetileg részesített növendékek közül valaki vagy tanulmányi 
hátramaradás, vagy magaviseleti kifogások, illetve anyagi viszo
nyaiban történt javulás következtében, elvesztette a néki juttatott 
kedvezményt. Az öt fokozatban megállapított kedvezmények mér
tékét az alábbi statisztikai táblázat adatai mutatják, a kedvezmé
nyekben részesített növendékek névsora pedig a juttatott kedvez
ményfokozatokkal együtt a IV. pontban található.

e) Könyvjutalmat kaptak az Ifjúsági Luther-szövetség által 
beszerzett vallásos művekből a vallástanban tanúsított kiváló elő
menetelük jutalmazására a következők : az 1. osztályban: Máté 
evangéliumának képes kiadását Kaszt Ilona, Miszlai Margit, Sza- 
konyi Erzsébet, Zsurkay K lára; a 11. osztályban Hauser : Jövel 
Uram c. művét Hanzmann Karolin, Benkóczy D. : Ahol Krisztus, 
járt c. művet Farkas Erzsébet és Hősz Márta; a 111. osztályban 
Apostolok cselekedetei c. könyvet Boros Eleonóra, Hauser: Jövel 
Uram c művet Kaposi Éva, Káldy Jolán, Kiss Ibolyka, Nagy 
Hedvig; a IV. osztályban Hauser: Jövel Uram c. művet Koltai 
Róza, Apostolok cselekedetei c. művét Luczi Erzsébet, Pajor 
Etel, Tóth Zsuzsanna; az V. osztályban az Üj Testámentumot 
Aranyi Mária, Benedek Éva, Görög Lenke, Laurovics Zsuzsanna,

f) Köztisztviselői állami ösztöndíjat kapott az 1927. évi XIV. te. 
által megszervezett forrásból — ezidén már csak évi 80 P-t — Görög 
Lenke V. é. n, a VKM. úr 44.516 —1935. V. 2. sz. rendeleté alapján.

Az itt fölsorolt adományokért, amelyek az intézetnek, vagy 
az intézet útján a növendékeknek jutottak, a nagylelkű adakozók 
ezúton is fogadják az intézet hálás köszönetét.
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Az itt nem említett adományok az Értesítő 8. (berendezés 
és fölszerelés) illetve 13. pontjában (Ifj. egyesületek) vannak nyil
vántartva.

17. Vizsgálatok. Tanítóképesítés.

Javítóvizsgálatot tettek 1934. szept. 10-én Szántó Ilona I. 
é. n. magyar nyelvből elégséges, Szontagh Elza II. é. n. mennyi
ségtanból elégséges, Salgó Erzsébet II. é. n. magyarból elégséges, 
Benczúr Erzsébet III. é. n. a történelemből jó eredménnyel.

Különbözeti vizsgálatot tett szept. 17-én Braun Edit gimn. 
érettségizett növendék az I—III. tanítóképzői osztály különbözeti 
tárgyaiból elégséges eredménnyel.

Szept. 14-én Bartos Pál püspökhelyettes elnök és dr. Ze- 
lenka Frigyes min. biztos vezetése mellett javitó-képesitő-vizsgálat 
volt, amelyen Dús Lenke magyar nyelvből, Szlovák Gizella és 
Wilim Klára mennyiségtanból nyert elégtelen osztályzataikat elég
ségesre javították. Szept. 15-én javító kántorképesitó-vizsgálaton 
Nagy Gyula orgonálásból és Nyemcsok János orgonálásból a múlt 
tanévben nyert elégtelen osztályzatukat elégségesre javították.

A tanévzáró vizsgálatok rendje a következő volt. Május 
15—16-án tartottuk az V. évfolyam osztály vizsgálatát. Május 
20—22-ig az V. évf. írásbeli kép. vizsgálatait. Jún. 8-án d. e. az 
ev. növendékek deprekációja és úrvacsoravétele a tanári karral 
együtt az Ujtemplomban. Jún. 8-án az I-IV. oszt. torna
bemutató vizsgálata. Jún. 11—15-ig bezárólag az I—IV. osztály 
osztályvizsgálatai. Jún. 17-én d. e. a gyak. isk. vizsgálata nagy- 
tiszteletü Bartos Pál intézőbizottsági egyh. elnök vezetése mellett. 
A tanítónőképző ref. és r. kát. növendékei jún. 8-án, a tanítónő
képző úrvacsoravételének befejezése után, tartották vallási vizs
gálatukat. A növendékek rajzai és kézimunkái az évvégi vizsgá
latok egész ideje alatt a rajzteremben voltak kiállítva az érdeklődő 
művelt közönségnek is hozzáférhető módon.

A tanító- és kántorképesítő- vizsgálatokat jún. 18-tól 22-ig 
tartottuk. Mindkét vizsgálat püspökelyettes elnöke dr. H. Gaudy 
László vallásoktatási igazgató, a kép. vizsgálat miniszteri biztosa 
pedig dr. Sárkány Lóránd nyug. gimn. igazgató volt. Kép. vizs. 
gálatot tett 27 növendék. Általános jeles osztályzatot nyerlek a 
képesítő-vizsgálaton: Aranyi Mária, Benedek Éva, Bokor Mag
dolna, Görög Lenke, Józsa Erzsébet, Loderer Edit, Piri Margit,
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Rozgonyi Mária, Törőcsik Julianna, Zelenka Magdolna. Általános
jó osztályzatot nyertek : Czavar Margit, Frecska Hedvig, Kalász 
Margit, Koléner Ilona, Kovács Anna, Kovács Magdolna, Lauro- 
vics Zsuzsanna, Misik Ida, Pálinkás Erzsébet, Rakssányi Katalin, 
Salamon Vilma, Schermann Margit. Általános elégséges osztály
zatot nyertek: Brózik Gizella, Filcsik Márta, Józsa Etelka, Lang 
Ilona, Rimár Irma.

A jún. 18-án tartott kántori vizsgálaton a következő jelöltek 
szereztek ev. kántori oklevelet: Aranyi Mária, Benedek Éva, 
Bokor Magdolna, Brózik Gizella, Filcsik Márta, Frecska Hedvig, 
Görög Lenke, Józsa Erzsébet, Kalász Margit, Koléner Ilona, Ko
vács Magolna, Lang Ilona, Laurovics Zsuzsánna, Loderer Edit, 
Piri Margit, Rozgonyi Mária, Salamon Vilma, Schermann Margit, 
Zelenka Magdolna és Merényi Adél. Ez utóbbi jelölt a győri áll. 
tanítónőképző-intézetben szerezte tanítónői oklevelét 1932-ben.

Ref. kántori oklevelet szerzett Misik Ida, kinek kántori 
vizsgálatán a vizsgálóbizottság Koppány Gyula békéscsabai ref 
lelkész egyh. kér. kiküldött és Halász Szabó Imre helyb. ref. 
lelkész vizsgálóbizottsági tagokkal egészíttetett ki.



II. Statisztikai kimutatások.
1. Áramlati és származási statisztika.

Osztályok I. II. III. IV. V.

Ö
ss

ze
s

N
öv

en


dé
k

beiratkozott 39 26 22 25 27 i 139
évközben kim., vagy nem vizsgázott 3 1 — — — 4
vizsgálatot tett 36 25 22 | 25 27 135

A
z 

os
zt

. n
öv

en
dé

ke
k 

sz
ül

et
és

i 
év

e

1921-ben született 1 — — — — 1
1920-ban született 21 — — — — 21
1919 ben született 11 14 — — — 25
1918-ban született 2 7 13 — — 22
1917-ben született — 1 4 10 1 16
1916-ban született 1 3 3 9 7 23
1915-ben született — 2 3 11 16
1912-ben vagy korábban született — — — 3 8 11

Az 
osz

tály
ozo

tt 
növ

end
éke

k v
allá

sa evangélikus 22 17 15 19 22 95
református 5 3 4 4 2 18
r. katholikus 6 5 3 2 3 19
g. katholikus — — — — — —
izraelita 3 — — — — 3

Az 
osz

tály
z. 

növ
end

éke
k 

any
any

elv
e magyar 36 25 22 25 | 27 135

tót — — — — — —
német — — — — — —

03 ö 55 k 
n d >■
s - s s

csak magyar 29 22 19 22 18 110
tót is 1 1 1 1 3 7
német is 6 2 2 2 6 18

nö
ve

nd
ék

ek
ílm

án
ya

i

Haladó osztályonként 36 25 22 25 27 135
Ismétlő osztályonként — — — — — —
Polgári iskolát végzett 31 19 20 23 23 116
Középiskolát végzett 5 6 2 2 4 19

1 jelesen érett — — —
£ £ tí Érettségit tett j jól érett

( elégségesen érett
— — —VCÖ

N 12 1 1 2
o és gazdasági akadémiát végzett — — —

< és más magasabb iskolát végzett — — —



2. Az osztályzott növendékek szüleinek foglalkozása
és lakóhelye.

s a
NC/3 A szülők foglalkozása I. II. III. IV. V.

&N
ó C0

CO
o

l Kisbirtokos, kisbérlő 2 1 1 1 5
2 Kisbirtokos napszámos — 1 — — — 1
3 Egyéb önálló őstermelő
4 Gazdasági tisztviselő 2 1 — 1 1 5
5 Egyéb gazdasági segédszemély — — — 1 — 1
6 Földműves napszámos — 1 — — — 1
7 Kisiparos, bánya-kisvállalkozó 3 2 3 1 2 11
8 Ipari, vagy bányászati tisztviselő — — 1 1 — 2
9 Egyéb ipari, vagy bány. segédszem. — — 3 — 1 4

10 Kiskereskedő 3 1 — — 2 6
11 Kereskedelmi tisztviselő — — 1 — — 1
12 Közlekedési tisztviselő 2 — — — — 2
13 Egyéb közlekedési segédszemély — 1 1 1 — 3
14 Köztisztv. (papok és tanítók kivétel.) 4 4 — 2 1 11
25 Pap, tanár, tanító 10 8 6 5 7 36
16 Másféle értelmiségi 2 1 2 3 8
17 Közhiv., vagy más érteim, altiszt 1 — — 1 — 2
18 Katonatiszt — — 1 — — 1
19 Katona-altiszt 4 1 — — — 5
20 Nyugd. köztisztv. (pap, tanító is) 3 — 1 4 4 12
21 Egyél) nyugdíjas tisztviselő (österm, iparos sib.) — — 1 1 — 2
22 Nyugdíjas altiszt, szolga, munkás — 4 1 4 2 11
23 Árvaházi, szeretetházi tanuló — — — 2 2 4
24 Más — — — — 1 1

Az osztélyzolt 
növendékek 

szüleinek lakása

helyben
Békés-vm. más községében

7
12

5
7 3

8
5

4
4

24
31

más vármegyében 
külföldön

17 12
1

19 12 19 79
1



É v f o l y a m o k I.
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n II.

ös
sz

es
en
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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
05JU
O l;o

cóbo
<D

'S)
o

05
J J
V ;0

05be
—<D

DC
—<D ;0

05bo'45 ”bó

i*

05
— 1

05bo'45 
1*

bóvu
05

05_45
V ;C

05bo'45
3

"beMU
45

36 25 — — — 25 22 — — _i 22 25 — — — 25 27 — — — 27
Hit- és erkölcstan .......................... . 26 10 _ —1 36 25 — 25 19 3 22 23 2 — — 25 23 4 — — 27

id r Test- és élettan.......................... — _ _ — — 110 12 3 — 25 —
“  5  i Lélektan és logika.................... - - — 14 5 2 í 22 —
S l  Nevelés- és tanítástan . . . — 14 10 1 — 25 — - — — —
==•= / Neveléstörténelem..................... — — — — — — — 17 10 — — 27

~ ' Iskolaszervezettan..................... — 15 9 3 — 27
Nevelés és tanítási gyakorlat . . . — — — — — — — — — — — — — 6 19 — — 25 19 8 — — 27
Magyar nyelv és irodalom..................... 19 8 9 — 36 12 13 25 9 10 3 — 22 14 10 1 — 25 16 11 — — 27
Német n y e lv ......................................... • 8 17 11 — 36 9 10 6 _I 25 9 9 4 — 22 9 11 5 — 25 10 17 — — 27
T ö r té n e le m .............................................. 9 12 15 — 36 16 7 2 25 12 6 4 — 22 15 7 3 — 25 — — — — —
A lk o tm á n y ta n .......................... — 13 13 1 — 27

6 14 16 36 10 12 3 25 10 8 4 22 12 12 1 — 25 — — — — —
M e n n y isé g ta n .......................................... 12 15 9 — 36 6 12 7 25 5 10' 7 — 22 10 7 8 — 25 8 12 7 — 27
Természetrajz és k ém ia .......................... 5 15 16 36 6 15 4 - I 25 3,111 3 — 22 7 14 4 — 25 — — — — —
F i z i k a ......................................................... — 12 6 4 — 22 —

27
Gazdasági.ismeretek . . . . . . . 15 15 6 36 20 5 — I 25 14 7 1 — 22 17 8 — — 25 — — — — —
Közgazdaságtan......................................... — — — — — — — — — — — — — — — — 17 9 1 — 27
R a j z ......................... ................................... 14 18 4 — 36 19 5 1 25 913 — — 22 18 7 — _ 25 17 10 — — 27
S z é p ír á s .................................................... 1220 4 _ 36 — — — - ! — — — — — — — — _ — — — — — —
Egyházi ének .................................... 15 5 1 22 13 4 — 17 14 1— — 15 16 2 1 19 20 2 — — 22
Ének- és zeneelm élet............................... 13 16 7 — 36 10,11 4 25 12 9 1 — 22 10 13 2 25 17 10 — — 27
Z e n e .................... ......................................... 22 12 2 — 36 12 8 5 25 18 2 2 _ 22 14 7 4 — 25 19 8 — — 27
K é z im u n k a .............................................. 12! 20 4 — 36 18 7 _i 25 19: 3 — —1 22 23 2 — _ 25 21 6 — — 27
Testgyakorlás . .................................... 21 15 _ _ 36 18 7 — — 25 15 5 2 22 17 8 — 25 22 5 — — 27
írásbeli dolgozatok külső alakja . . . 11 25 — 36 1114 — 25 715 — 22 14 11 _ 25 15 12 — — 27
Szorgalom .............................................. ..... 3 1617 — 36 814 3 —1 25 8 7 7 22 8 13! 4 — 25 9 17| 1 — 27

3. A
z osztályzott növendékek részletes tanulm

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

O s z t á l y l. 11. III. IV. V

c
60
NC/í

o
példás 36 25 22 25 27 135

0 3C/3 jó —

<X3
CT3 szabályszerű —

is rossz 1 —

QJ jeles 3 5 7 3 8 26
V jó 15 14 9 14 18 70
c elégséges 18 6 5 8 1 38
s egy elégtelen — 1 _ _ 1
*o két elégtelen 1

—

w több elégtelen . —

Csak igazoltan II , 32 20 17 24 27 120
Igazolatlanul — — — — — —

Egy órát sem mulasztott 4 5 5 1 1 16
30 óránál kevesebbet mulasztott 10 6 6 7 14 43
30 óránál többet mulasztott 22 14 11 17 12 76
V. fok. int. díjat 50 pengőt 22 6 10 7 4 49
IV. fok. int. díjat 45 pengőt QJ

V
1 1 4 2 4 12

III. fok. int. díjat 40 pengőt 2 3 3 4 4 16
II. fok. int. díjat 35 pengőt N

— 2 1 2 4 9
I. fok. int. díjat 30 pengőt — — — —

*
—

s ~ helybeli 9 5 — 8 4 25
bentlakó 25 12 18 15 18 91

t S  : 0  
~  2 ^  
0  : 0

küntlakó 1 4 2 2 4 11
> beutazó 1 4 2 — 1 8

Békésszentandrásról beutazó — 1 2 _ 1 4
Mezőtúrról „ — 3 — — — 3
Nagyszénásról „ —

Kondorosról „ 1 _
— — — T

* V. osztályban 1 növ. féldíjas és 1 növ. teljesen ingyenes-
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5. A tanulók számának alakulása 1920—21.—
1934—35.

É  v
I, ii. III. ív. 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
1934—35. 36 25 22 25 27 135
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6. Az iskolai felszerelés gyarapodása és értéke.

A leltári csoportok 
megnevezése

Tanévi oyarapoá ás Állomány a tanév végén

Vétel
darab

Aján
dék

darab
Érték
pengő Darab Érték

pengő

1 Gondnoki leltár* 21 231 — 3927 43389-23
2 Lélelektani szertár — — — 12 322-—
3 Történeti „ — — — 26 420"—
4 Földrajzi , — — — 403 2645-50
5 Növénytani „ — — — 109 364-20
6 Állattani „ 3 1 20’— 260 2776-06
7 Ásványtani „ — — — 258 16917
8 Kémiai „ — — — 137 600-48
9 Fizikai „ — — — 245 5463-79

10 Mennyiségtani „ — — — 23 188"—
11 Rajz 2 2 30-60 434 662 74
12 Kézügyességi „ — — — 536 64445
13 Női kézimunka szertár** — — — 247 697-10
14 Zene „ — — — 41 1145T12
15 Zeneműkönyvtár — — — 729 1857-90
16 Tornászati „ — — — 98 870-02
17 Ifj. Sportkör 12 — 18-42 178 1731-34
18 Gyak. isk. berendezés 17 — 32 52 885 217264
19 Kötelező Könyvtár — — — 992 1836-80
20 Önképzőköri leltár — — 996 3099-31
21 Cserkészcsapat leltár 8 28 65-60 363 431-06
22 Tanári Könyvtár 30 200 301-70 5177 28231-71

Összesen: 93 231 699-84 16076 110024*62

* A Haviár-házi bútorzat és fölszerelés újra leltározva.
** A női kézimunka szertár újra leltározva.



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

kell. A felvételi kérvény mélt. dr. Raffay Sándor ev. püspök úr
hoz intézendő, de a tanítónőképző igazgatóságához nyújtandó be 
május hó 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 vagylegutolsó 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 tanító
nőképzőkben.

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

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

ev. növendék .........................

o00

ref. „ ......................... . 84 .
r. kát. „ ......................... • 92 „
izr. , ......................... . 160 „
bútor- és zongorahasználatért 6 „
fönn tartási járulékot . . . . 70 „

Bentlakó növendék fizet egy hónapra:
1. gyógykezelési díjat .
2. köztartási díjat

az V. fokozat szerint 
a IV. „
a III. „
a II. ,, ,,
az I. I, >

. 120 P-t,

. 50 
. 45 
. 40 
. 35 
. 30

»» 

>»

99



49

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 másvallásuak valamennyien.

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