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i unkahelyem a Fel:;űvárosi Éiltalános Iskola. 1948-ban 
ebbe az iskolába olvadt be a Református Polgári Leányisko-
la. Könyvtárunkban fellelhetők azok a szakmai könyvek, fo-
lyóiratok, melyeket a polgári iskola tanárai használtak. 
Irattárunk őrzi azt az iratanyagot, jegyzőkönyveket, me-
lyek az iskola történetének megirásához elengedhetetlenek, 
de egyben a munka végzését is könnyebbé tették. E lehető-
ség, személyes érdeklődésem, valamint az, hogy ez a terület 
még feldolgozatlan, inspiráltak a kutatö munkása. Ezen tul-
menően is érdekelt ez az iskolatipus. Kiváncsivá tett, mi 
az, amit tapasztalataiból, módszereiből az álatalános is-
kola merített, illetve merithet. Alapvető célom azonban 
nem ez volt. ívem vállalkoztam a polgári iskola tartalmi 
munkájának elemzésére, értékelésére. Törekvésem a történe-
tiségre irányult. Szándékom volt, hogy a Református Polgá-
ri Le ínyiskolát, mint a város mindennapi életének részesét 
mutassam be, bizonyos fokig beágyazva annak társadalmi, 
gazdasági, politikai, vallási valóságába. 

A polgári iskolák létrejötte, de megszünésük is egy 
történelmi folyamat eredménye. Szükségesnek láttam ennek 
bemutatását, ebből fakadó an  tartottam célszerűnek a város 
iskolatörténetének vázlatos képét is  megrajzolni.  

Indokaltnak tartottam tisztázni azt a bonyolult kapcso-
latrendszert, melyben a Református Polgári Leányiskola mun-
káját végezte. Meg kellett próbálkoznom annak bemutatásá-
val, hogy bár egyházi iskola, fenntartója, kormányzó- és 

felügyeleti szerve a református egyház, hogyan tudták mun- 

kájukat az állami törvényekkel, rendelkezésekkel egyeztet- 

ni. 



Ezt kivántam az iskola 	állam - egyház fejezetben megközeli- 

teni. 
;Munkámat várostörténeti jellegűnek tekintem még akkor 

is, ha a város történetének egy speciális területét öleli 
fel, ugyanis a :Mindenkori társadalom alkotja meg iskola-
rendszerét, és az iskolában szükségszerüen jelen van az 
adott kor társadalma és eszméje is. 

Remélem, hogy iskolatörténeti munkám a város történe-
tének árnyaltabb megismerését is szolgálja. 



I. A POLGÁRI ISKOLA LÉTREJÖTTE ÉS HÁLÓZATÁNAK 

KIÉPÜLÉSE MAGYARORSZÁGON 

A magyar iskolarendszer alakulására, fejlődésére döntő mér-
tékben az osttrák példa hatott. Következett ez az ország 
politikai helyzetéből, a i{absburg uralomból, de abból is, 
hogy az oktatást, annak szervezeti és tartalmi kérdéseit 
mindig a felségjog alapján rendezték, egyeztették az ural-
kodói érdekekkel. Ebben kell keresnünk a magyarázatát 
egységes iskolarendszerünknek a nyugat-európai államokhoz 
képest késői kialakulásának is. Társadalmi fejlődésünk el-
maradottsága, a polgárság hiánya azt eredményezte, hogy a 
gyakorlati jellegü pályákra felkószitő iskolák csirái csak a 
XIX. század elején kezdenek megjelenni, párhuzamosan a nemzeti 
függetlenségért ős a polgári átalakulásért, a magyar nyelvért 
folytatott harccal. Mária Terézia a felvilágosult abszolutiz-
mus szellemében kivánja a birodalom területén rendezni az 
iskola-ügyet. Poroszország oktatási rendszerét óhajtja, 
kivánja átültetni. Kinevezett egy udvari tanulmányi bizottsá-
got, melynek alá volt rendelve a magyarordzági helytartótaná-
osi tanulmányi bizottság is. A királynő 1774. decemberében 
kiadta az Allgemeine Sohulordnungot s utasította a nemzeti 
iskolabizottságokat, hogy e rendelkezések alapján dolgozzák 
ki saját programjaikat. Ennek elfogadása németnyelvi iskolák 

létrehozását és az elnémetesités céljait szolgálta volna. 
A Katolikus főpapság ellenállása buktatja meg a kisérletet 
mondván, hogy a Schulordnunggal a német főpapság a magyar 
főpapság jogkörét sérti. /1/ 

1. Az elemi népoktatás enciklopédiája II. 279. 



Igy a Schulordnung helyett 1977-ben Ratio Educationis 
cimmel latin nyelven királyi tanügyi rendeletet adnak 
ki, mely tehát az osztrákoktól eltérő iskolarendszert 
alakitptt ki hatánkban. Tulajdonképpen a magyar főpapság 
főnemesség ezzel is illusztrálni kivánj a Magyarország 
formai különállását Ausztriától, de egyben kifejezésre 
juttat3a a nemesi kiváltságokhoz való ragaszkodását is. 
Ennek megfelelően tehát a Ratio Educationis az uralkodó 
és a magyar nemesség kompromisszuma. Céljaival hazánk-
nak 4  Habsburg birodalomba való beolvasztását szolgálta. 
Mégis jelentős, mivel köznevelésünk egységes koncepci-

óját alakitotta ki. /2/ 
A németesitásre vonatkozó eélkitüzést csak részben sike-
rült a rendelettel elérni, mivel a protestánsok egyházi 
és iskolai autonómiával rendelkeztek s ennél fogva a 
Ratio Educationis tulajdonképpen csak a szabad királyi 
városokban. a bányavárosokban, a  koronához tartozó bir-
tokokon és a katonai határőrvidéken lépett életbe. /3/ 
A rendelet egyben kapunyitást is jelent a nyugati isko- 
láztatási szellem előtt. Jelentkezett e korban már oly an  
igény és törekvés is, melynek célja a  polgári  foglalkozás 
felé tendálók külön iskolatipusban való képzése. Ez azon-
ban ekkor még nem valósulhatott meg. 
A Ratio iddcationis által létrehozott 3 évfolyamos elemi 
iskola külön tananyagot ir elő a városi illetve falusi 
iskoláknak. Tulajdonképpen ezzel megfogalmazza azt, hogy 
tekintettel kell lenni arra, hogy a t anulók egy része 

2. Pedagógiai lexikon /R-.Z/ 16. oldal. 

3. Az elemi népoktatás enciklopédiája II. 282. oldal. 



iparban  illetve kereskedelmben fog dolgozni. Ennek meg-
felelően a nagyvárosi iskolák tanulói közül a kitűnőek 
az utclsó cvbcn a rendet tantárgyakon kívül Mértant, 
rajzot is tanulnak, ezen kívül olyan témakörökból is 
kapnak oktatást, amikre a tovább nem tanulóknak az élet-
ben szükségük lesz. /4/ 
A gramatikai iskolákban azokról kell gondoskodni, akik 
ezen iskola elvégzőse után gyakorlati életpályákra 
mennek. Ennek megfelelően alakitja ki a rendelet ezen 
3 éves iskolának a tárgyait is. 
A tanitott tárgyak: vallástan, latin, irás, számtan, 
pénznemiek, súlyok, mértékek ismeree, természetrajz, a 
gazdasági és ipari szempontra tekintettel, történelem 
és földrajz, közgazdasági szempontból megközelitvo. 
Rendkiviili tárgyként azok számára, kik nem tanulnak tovább 
gyakorlati geometriát, jogügyletet, törvény ismeretét 
tanitottak. /5/ 
II. József nagy fontosságot tulajdonitott az iskola-
ügynek. 1782-ben bizottságot kiivott össze Pozsonyban 
az iskolaügy rendezése tárgyában. Ezen bizottságban 
helyet kaptak a katolikus ős a protestáns egyházat kép-
viselői. 1784-ben fejeződik be munkájuk s az uralkodó 

javaslataiból a következőket fogadta el: 
- A protestánsok a birtokukban lévő iskolákat megtart-

hatják. 
- Joguk v an  a protestánsoknak egyéb tantárgyakat is 

tanitani azon helyeken, ahol eddig csak a vallás- 

tanitás volt engedélyezve. 

4. Győri Vilmos: A polgáriskola gondolatának kialakulása 
1868-ig. 99. oldal. 

5. Győri  Vilmos: A polgáriskola gondolatának kialakulása 
1868-ig. 



- Kántort vagy tanitót tartli tnak.  

- Több helyiség protestánsai gyerekeik tanítására 

egyesülhetnek. 

- A protestáns gyerekeket nem lehet katolikus iskolák-

ba kényszeritani.  

- A tanitásra alkalmazott kántornak kell, hogy legyen 

tantói képesitései is a protestáns iskolban. 

- A protestánsoknak joguk van saját tankönyveikből 

tanitani.  
- A protestáns iskolák saját felügyelőket tarthatnak, 

de a főfelügyelőket a kerületi tanfelügyelő gya-

korolja. /6/  

Ezen rendelketések a türelmi rendelet szellemét tükrö-

zik ós a Ratio Educationis némi módosit ~.sát jelentik. 

II. Lipót trónralépésével helyreállította az alkotmányt. 

Az 1790-91. évi országgyűlés megalkotta a .XVI. törvény-

cikket, mely  biztositotta a protestánsoknak az iskolák-
ra vonatkozó jogait, melynek alapján a protestáns egy-

házak kidolgozták iskoláik szervezeti kereteit. /7/E  

Emellett  ujabb népoktatási javaslat előkészitésének  

munkálatait is megkezdik, de a törvényalkotásra nem  

került sor. Az ekkor elkezdett munka 1827-ben folytató-

dik az országgyülés megbizásából, de törvényhozásig  

ekkor sem jut el a javaslat. E javaslatok azcrt is fi-

gyelemre méltóak, mert bennük a gyakorlati jellegű pá-

lyákra való irányitás igénye is megfogalmazódik:  

" Dehogy azonban a kevésbé tehetségesek a gazdaságügy  

megvetésével, az iskolába válogatás nélkül a más élet-

módra vezető utakat elhanyagolják, az ilyeneket a felsőbb  

6. Az elemi népoktatás enciklopédiája II. 282-283.  
ós loo. oldal.  

7. Az elemi népokta tás enciklopédiája II. 284. 
 

és 286. oldal. illetve A magyarországi református 
 

egyház törvényei 19. oldal. 
 



tanulmányok folytatásától tartóztatni kell.  De  bogy bár-
kinek és a kevésbé jómóduaknak is bőségesebb alkalmuk  

nyiljék a maguk tökéletesitésére, részben műszaki inté-
zetek állitandók és a nagyobb községekben a népiskolé.k-
kal kapcsolatban úgynevezett ipariskolák, amelyekben  az  

ifjúság az értelmi oktatás r.. ~llett hivatásának megfelelő,  

különféle müszaki foglalatosságban nyerhetne képesi-
tést.  "  /8/  
I. Ferenc a  Mária Terézia által alxotott Ratio Educati-
onis hatálziLlt felfüggesztve 18o6-ban egy üj Ratio Edu-
cationist adott ki Ratio Lducationis Rublicoe cimnnel.  

Kiadást két tényező tette indokoltá: Egyrészt  az 1777.  
évi rendelet hiányosságai, másfelől a magyar jozefinista  
értelmiség sürgető követelése, mely szerint az 1790-91.  

évi ors .,ággyU:.lés törvényei alapján a magyarországi köz-
oktatás rendezését óhajtja • /9/  
A  törvény legfontosabb alapelvéi:  

- Felségjog alapján készült, kimunkálásában az  

orszá ggyülés nem  vett  részt.  

- Lehetőleg minden  nemzetiséget saját anyanyel-

vén kell oktatni.  
▪ Kerülni kell a vallási :aegkülönböztetést.  

- A protestánsok tanügyi autonómiáját figyelem-
be kell verni, tehát a törvény rájuk nem vo-

natkozik.  

8. Kármán Mér Közoktatáságyi Tanulmányai I. kötet  
/Közli: Az elemi népoktatás enciklopédiája II.  
265. oldal./  

9. Pedagógiai lexikon R-Z 19. oldal.  



Iskolatipusok: 

1./ Elemi iskolák 
- Falusi egytanitós iskola 

- Nagyobb helyiségekben kéttanités 

iskola két osztályra bontva. 

- Városi iskolák, melyek háromtani-

túsak. 

2./ Latin iskolák / középiskolák / 

- Alsó fokozatu a grammatikai iskola 

4 évfolyamos 

- Humaniora 2 évfolyamos, a grammati-

kai iskolára épül. 

A grammatikai és a humaniora együt-

tesen képezi a imnáziumot - mely 

tehát 6 évfolyamos. 

- A 6 évfolyamos gimnáziumra épül-

nek a filozófiai osztályok / 2 év-

folyam / melynek elvégzése az aka-

démiákba való lépés előfeltétele. 

3./ Akadémiák a felsőfokú oktatás szín- 

terei. 

A városi iskolákat a korábbi rendeletekhez, elképze-

lésekhez képest újszerüen szervezte meg. Tananyagába 

beépitik a házi gazdálkodás elemeit, a számtant és 

annak különböző ágait, / kereskedelmi, pénzügyi, ma-

riufaktura / igy ezzel bizonyos fokig a polgári iskola 

elődjeként fogható  fel, ha sz.rény keretek között is, 

mert az iparhoz, kereskedelemhez, gazdálkodáshoz értő 

ember képzését a törvény nem szorgalmazza. Alapvetően 

a jól latinul tudó tisztviselőképzés került a törvény 

előterébe. /lo/ 

13. pedagógiai lexikon /PrZ/ 19-82. oldal. 



A felsorolt és vázlatosan ismertetett törvények, rende-
letek azt mutatják, hogy az udvar, a haladás ellenségei 
nem cEupán a felvilágosodás rendűri eszközökkel való 
elfoly tósára, hanem a kultúra visszaszorítás ra, a feudá-
lis kulturális monopólium helyreállítására is törekedtek. 
" Az országos tanulmányibizottságban már 1791-ben tár-
gyaltak arról, hogy fölösleges, ha a megyar falvakb an  a 
birón kivül más is tud olvasni. 1794-ben a nádor azon az 
állásponton volt, hogya már meglévő falusi iskolákat is 

meg kell szüntetni. Mig dtária Terézia idejében az 
ausztriai ipar fejlesztése érdekében az iskolaügy fej-
lesztéséhez vezetett, a forradalomtól való megriadás az 
oktatásügy visszafejlesztését sürgeti, mert a forradalom 
és a felvilágosodás közti összefüggést a reakció felismer-
te, s korlátolt idealizmusában azt hitte, hogy ha a töme-
geket butaságban tartják, a forradalomtól sem kell 

félni. /11/ 
A kor haladó politikusai, irói, költői felismerve ezt a 
tényt megpróbálják a magyar okta tásügy kérdését fel-
szinen t.,rtani. E kérdés összekapcsolódik a polgári 
átalakulásért, a nemzeti függetlenségért, a magyar 
nyelvért folytatott harccal. Ez a harc a reformkori 
törekvésekben, az országgyülés vitáiban konkrét formát 

is ölt. Elképzeléseikben, kisérleteikben olyan iskolater-
vek, olyan képzési célok fogalmazódnak meg, melyek a pol-

gárosuló réteget, polgári foglalkozásokat helyezik elő-

térbe. 
Az 1825-ben összehivott országgyüléssel hazánkban hosszabb 

szünet után újból megindul az alkotmányos élet. 

11. Waldapfel József: L :lagyar irodalom a felvilágosodás 
korában 99. oldal. 



Az egyre szélesedő reformmozgalomban a poli t ikai és 
gazdasági életet érint$ kérdéíek raollett a köznevelés 
kérdése is előtérbs kerül. 
A reformkori polit kuso'! szinte mindegyike foglalkozott 
a köznevelrls ügy vel, umiak  javitására, modernizálására 
való törektós szándékával, végső célként a nemzeti 
köznevelés megszervezését jelölve meg. Az 1825-27. évi 
országgyűlésen a magyar közoktatás hiányát vetik fel a 
hozzászólók. A viták eredményeként az országgyülés 
bizottságot küld ki, melynek fclaciata új közoktatási 
reformjavaslatok kidolgozása. E bizottság vezetője 
Mednyánszky Alajos. Az elkészült javaslatok Opinio 
cimmel jelentek i eg. Benne különös hangsúlyt kap a 
tanit's magyar nyelve. A javaslatokat az 1832-36. évi 
országgyűlésen tárgyalják, as  törvény nem lett belőle, 
mivel a király elutasítja azzal az indokkal, hogy az 
oktatásügy rendezése felségjog. /12/ 
Wesselényi: Szózat a magyar és szláv nemzetiségek ügyé-
ben cimü 1843-ban megjelent művében a nevelés ás köz-
müvelődésja.vitísában a jobb jövő e?őkésaitá.aének esz-
közét látja. /13./ 
" a törvényhatóságnak szebb hivatása nem lehet, mint 
az oltalma ás gyám sága alá he1yenett s arra reászorult 
földnépét ama butaságból, melyben saját romlására w 
veszélyére tudatlanság tartja kiemelni. " 
Az oktatás anyagát is  körvonalazza) igaz és józan 
vallásosságnak, tiszta erkölcsnek s a gyakorlati életre 

12. Schwarcz Etelka: Nőnevelés és oktatás a XIX.század- 
ban Magyarországon 34. oldal 

13. Imre Sándor: r magy az nevelés körvonalai 22. oldal. 



szükséges ismereteknek, erkölcsre  és józan észre 361-
tevően ható és sikert bizto _t-6 tiédet., F. gyermekFk ezi-
vóbe  s  fejébe beolvmszt aa. " • • • /14/ 
Széchenyi reformi i.rekvéseibt'n is jelent ő8 helyett kap 
a köznevelés fejlesztésének kérdése. 
" Valamely nemzetnek e maga védelmében naggyá és halha-

tatlanná tételére a  legregyebb rétiz nevelős c fcltétc1. 
Aki a ):laza me;marach s;zt és szabadságát r.hr. jt j-1, a,rr_ak 
arra kell törekednie, hogy az ifjuaág nevelése tökéle-
tes lakyen. ,; 	Z15/ 
" Csak  úgy renélhetil.nk ré.nk és  utódain:,..•a nézve iidvöt, 
ha szellemi ala.aon nyusszik lellemlnk ós jöv nk, ha 
szellemi  alapon nyugszik  and►ági kife,i15d6nUnk 41 nem 
viszont. " - irje a Kelet ?épében. 	/16/ 
Széchenyi és Kossuth hantink gazdasági életének fejZe2z-
tésére irányuló törekvéseik eorán többször fölvetik 
gyakorlati 	iskolák fel állitáti ánek igényét. 
Itossuth a Pesti dirlap h .aslbjain kikelt az ellen, 
" hogy leendő mező;3zd iri, iparosaink, kereskedőink 
közintézeteinkhez_ semmi nevelést nem kapnak. " /17/ 

14. Wessw14ryi: százat a magyar és szály nemzetiségek 
ii yéber c. milvéből ir?.éz Imre S ndor: 
A magyar nevelés körvonalai c. miive 
31-32. oldal. 

15. Széchenyi Iplója III• kötetéből idézi Imre Sándor, 
i.m. 39. oldal. 

16. Imre Sándor: Széchenyi és a ,r,c tar neveiés j;3vőj a: 
A ínagya r nevelés körvonalai c. 
kötet 4í. oldal. 

17. Győri Vilmos: i.ra. 119. oldal. 
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Bécs gáncsoskodásain nemcsak a politikai és gazdasági, 
de a közoktatási, közmüvelődési reformtervek, javaslatok 
is megbuktak. 
A reformkori törekvések mögött olyan igény is állott, hogy 
a gyakorlatiasabb képzés járuljon hozzá ahhoz, hogy a 
gyakorlati pályáktól idegenkedő magyarság körében létre-
jöjjön egy polgári középosztály. Ebben kell keresnünk a 
magyarázatát annak is, hogy az udvar minden ezzel össze-
függő törekvésnek azonnal gátat állit. E reformkori tö-
rekvések bukásában a nemesi élet- és gazdaságszemlélet is 
szerepet játszik, mivel ez az osztály az ipart ős keres-
kedelmet űzőket lenézte, megvetette. 
Az 1848. évi országgyülésen Eötvös József terjeszti elő 
az elemi népoktatásról szóló törvényjavaslatot: 
" Szabadságot és egyenlőséget az országban valóra kell 
váltani. Nevelés nélkül azonban az egyenlőség semmi, 
csak puszta szó: a nevelés az, amely által az alsó nép-
osztálybeliek az állam által nekik adott jo,_,ok élveze- 
tére képessé tétetnek. Elhalasztani a nevelési intézkedé-
seket nem más, mint azon időpontot elhalasztani, amelyben 
a nép azon jogot,amelyet az állam adott, valósággal élvez-
heti: mert a  politikai jogokat nemcsak a törvény adja, 
hanem a személyes képesség is. Mennyivel több szabadság áll 
törvényben, annál nagyobb lesz azon valóságos különbség, 
mely a müvelt ős a nem müvelt osztályok között létesül. " 

/ 18 / 
Az 1848. évi országgyülésnek, törvényhozásnak első dolgai 
közé tartozott az oktatásügy rendezése. A XX. törbénycikk-

be iktatatott, hogy " minden bevett vallásfelekezetek 
egyházi és iskolait szükségei közálladalmi költségek 

által fedeztessenek. " /19/ 

18. áchwarcz Etelka: I;őnevelés és oktatás a XIK.században 
laagyarországon 42-43. oldal. 

19. Az elemi népoktatás enciklopédiája II. kötet 291. old. 



Eötvös 1848. aug. 3-án nyujtetta be a képviselőház elé 

az  elemi  közoktatásról szóló törvényjavaslatot. /20/ 
E törvényjavaslat ta rtalmazza azon gondolatok, el 
képzelések többségét, amelyek 1867-ben törvénnyé lettek. 
Eötv ö e József érdeme az elsó magyar tanügyi kongresszus 
megrendezése 1348. július 20-24.-e között / Az első és 
egyetemes és közös magyar tanitógyülés / melyen az 
oktatásügy különböző területén dolgozók képviseletében 
257-en jelentek meg. 
Tavasi Lajos előadásában haragsúlyozta: " A műveltségben 
vara szabadságnak biztositéka; mivelve és nevelve e 
nemtetet a szabadság utjára vezeted. Mi sza'bade /neve-
lők vagyunk. Hogy népünk e& szerre szabaddá lett, azt a 
kor hatalmas szellemének köszönheti, de hogy népünk e 
szabadságot megőrizze és védve élvezze, ahhoz  a  nevelé-
si feltételeknek kell járulnia. " /21/ 
A kongresszuson a nőnevelés xérdése is napirendre került, 
kiemelve annak fontosságát. Az e kérdéssel foglelkorA5 
albizottság javaslatai a nőnevelt; állami feladattá té-
telét szorga Emuzza: 

- A nőneveléstől függ a népnevelés 
- Fontovi feladat tanítóképzők felállitása. Ennek 

elvégzése nélkül ne tanithasson senki. 
- Mig áll`tmilag nincsenek tanitónőképzők, addig 

a férfiakat képző intézetekben a nők magánuton 
vizsgázhassanak. 

- Az alsóbb leányiskolák tantervét szabály-4ni kell. 
- A leányiskolákat is állami felügyelet alá kell 

vonni. 

2o. Az elemi népoktatás enciklopédiája II. kötet 
290-291. oldal. 

21. Schwarcz Etelka i.m. 36. oldal. 



- 12 - 

- minden 6-12 éves kor közötti leányt iskolába 
járásra kell szoritani, 12 éves koron túl 
továbbképző tanfolyamra kelljen járniok. 

- A tanitók és tanitónők egyenlő dijazisban 
részesüljenek. /22/ 

Mindezen javaslatok, elképzelések a nemzetre kényszeri-
tett szabadságharc miatt nem valósulhatott meg. 
A szabadságharc leverését követően, az osztrák centali-
zációs törekvések szellemében 185o-ben Magyarországra 
is kiterjesatik az osztrák császárságban már érvényben 
lévő iskolaszabályzatot az Entwurf-ot. / Entwurf der 
Organisation der Gimnasien und Reálschulen in 
Österreich r  Ez a szabályzat a kiegyezésig a magyar okta-
tás hivatalős alapokmánya mard t. Első része a gimnázi-
umokkal foglalkozik. Az eddig különálló tagozatokat 
egyesiti és létrehozza a 8 évfolyamos tipust, melynek fő 
feladatául az egyetemi előkészitést tűzte ki. /23/ 
Az Entwurf életbelépésével kezdődött meg hazánkban hi-
vatalosan olyan oktatás, mely a reál tárgyak oktatására 
súlyt helyez, és ezzel a polg:ri iskolázás fontos lépcső-
fokává vált. Az Entwurf, bár alapvetően osztrák érdekeket 
szolgált, de nagy érdeme, hogy megalkotja a reáliskolát. 
A reáliskolák két tipusa jött létre: 
Alreáliskola: Célja az ipari, kereskedelmi és földműves 
foglalkozásukra való előkészités. 3 évfolyamra elosztott 
tananyagával kivánta ezen célt elérni. 
nőreáliskola: A 3 évfolyamos alreáliskolára épül, ugyan-
csak  3  évfolyammal, mely záróviaagával fejeződik be. 

22. Schwarcz Etelka: i.m. 37-38. oldal. 

23. Győri Vilmos: 	i.m. 133. oldal. 
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Vallástan, anyanyelv, német, másik idegen nyelv, öld-

rwjz, történelem, mennyiségtan, természetrajz, természet-

tan, technológia, áruismeret, rajz, szépirás tantárgyak 

tanitásval a gyakorlati pályákra készülők igényeit 

kivánta kielégiteni. 

1875-ben  8 évfolyamra növelik. Ezen intézked esel egy-

időben az alreáliskola megszűnik. Tantervét több izben 

módositják.1875-től érettségi vizsgával zárul. 

Ezt az iskolatipust az 1934. évi XI. törvény szüntette 

meg. /24/ 

A polgári iskola létrehozásáért már a kiegyezés előtti 

években kemény harc folyt. Ezen időszak kiemelkedő 

oktatáspolitikusai, Csengery Antal és Schwarcz Gyula 

ennek az iAkolatipusnak propagálói. Tulajdonképpesn 

Csengery inspirációjára került be végül is az 1868-as 

törvénybea polgári iskoláról szóló rész is. Eötvös 

ugyanis a felső népiskolában látja azt az iskolatipust, 

mely képes betölteni a népiskola és a középiskola között 

meglévő űrt. 

Polgári Iskolákról cimü tanulmányában irja Csengery: 

" Van  a nemzetnek egy nagy osztálya, amelynek szellemi 
szükségletét az elemi oktatás távolról sem elégiti ki, 

az az oktatás pedig, amely a felsőbb oktatásra készit 

elő, túlszárnyalja; amelynek módja is, akarata is van 

tovább talaitta .tni a gyermekét, mint a szegényebb, 

kevésbé müvel néposztálynak, de a tarvitásban rövidebb 

idő alatt kivár célt érni, mint azok, akik a tudomá-

nyos pályára készitik elő gyermekeiket; amelynek 

ennélfogva a népiskola kevés, a gimnázium meg a reál-

iskola sok. 

24. Pedagógiai lexikon /R-Z/ 24. oldal. 
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A nemzet ezen nagy osztálya sr,ámára is g:indoskodni kell 
mez;f elelő tanintézetekről oly feladat, amelyet ma már 
egy nemzet sem téveszthet szem elől közoktatási  rend-
szerének megállapitásánál. " /25/ 

Ez a megfo,,almazás egyben az alapcél megjelőlése is. 
1879-ben maga Csengery mádositja korábbi gondolatait s ad 
újabb célmegjelölést a polgári iskolának. 
" A polgári iskola hivatva van nagyközségeink jobbmodú, 
túlnyomóan magyar középosztályát tömegeden az általános 
müveltség magasabb szinvonalára emelni. " /26/ 
Szerinte, tehát a polgári iskolának általános képző isko-
lának kell lennie, nem pedig szakirányú iskolának. Megíté-
lése szerint a szakirányú oktatás csak megfelelő szintü 
általános müveltségre épithet. A két célt a polgári iskolá-
ban egyesiteni lehetne. 
Schwarcz Gyula szerint a polgári elemet erősiteni kell az 
oszrágban. Szoros összefüggést lát a közművelődés szinvo-
nalának emelése és a demokratikus társadalmi élet létre-
jötte között. Ennek megfelelően kiván olyan iskolatipust 
létrehozni, mely ezt a célt szolgálja. Az oktatás szervező-
jének, irányitójínak véleménye szerint az államnak kell 
lennie. Ezért az egyházi iskolák mellett az államnak is 
kell létrehoznia iskolákat, mégpedig jól felszerelt isko-
lákat, melyek az egyházi iskolákkal versenyezni képesek, 
azoknak például szolgálhatnak - irja " A közoktatási re-
form, mint politikai szükséglet Magyarországon " cimü 

munkájában. /27/ 

25.  Az elemi népoktatás enciklopédiája 1i1. 51. oldal. 

26.  Az  elemi népoktatás enciklopédiája III. 53. oldal. 

27.  kedagógiai lexikon 	/k-G/ 	85. oldal. 
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Schviarcz Gyula elképzeléseit az emigrációban élő Kossuth 
is támogatja. Gyakran cserélnek véleményt levélváltás 

formájában. /28/ 
1868-ban dolgozza ki Eötvös József a magyar népokta-
tás ujjászervezésének tervét. A nevéhez füzűdő törvén-,- 
javaslatot, - benne a polgári iskola létrehozásának ter-
vét, - 1868. november 19-én fogadta el a képviselőház. 
A főrendiház december 6-án minden vita nélkül járul 
hozzá, s december 8-án a szentesités után életbe lép. 
Az 1868-as türvény iktatja be a polgári iskolát. 
" A gondolat nem Eötvösé, hanem Csengeryé. Elfogadja 
Csengery javaslatát. Ha nem is övé a gondolat amelyből 
a polgári iskola keletkezett, az övé a szellem, mely 
ezt a gondolatot létrehozta. ű helyezte el a  közne-
velés szervezetében. " /29/ 
Maga igy nyilatkozik a törvényről annak szelleméről az 
1871. évi miniszteri jelentésében: 
" A nyugodt fejlődésnek feltétele, hogy az alkotmány 

elvei és az egész nép nevelése között összhang legyen. 
A szorosan vett népiskolát s az úgynevezett magasabb 
oktatást még mindig éles határvonal választja el egy-
mástól, mi által az utóbbinak élvezete csak bizonyos 
osztályokra szorittatik. Korunk gyakotlati és tudomá-
nyos pedagógiájának fő feladata: oly módon alakítani 
át egész oktatási rendszerünket, hogy az az állam és 
társadalom jelen viszonyának megfeleljen, azaz akként 
rendeztessék: hogy valamint a társadalomba n az egyes 
osztályok között egykor létezett válaszfalak ledöltek 
és az út, mely a z ország legmagasabb állásaihoz vezet, 
a nép alsóbb rétegeiben született polgár előtt nyilva 

áll: valamint ennek következtében társadalmi és állami 

viszonyaink egy lépcsőt alkotnak, melyen az állálok 

28. Kossuth Lajos válogatott munkái 138-199. oldal. 

29. Imre Sándor: A magyar nevelés körvonalai 69.oldal. 
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különbözőek és az egyenlőség abban áll, hogy  as emel-

kedés mindenkinek lehetővé tétetett: úgy mozdittaeoanak 
el azok a válaszfalak is melyek eddig a szorosan vett 
népnevelés ás az úgynevezett magasabb oktatás között 
még léteznek és valamint az élet, így az iskola akként 
rendeztessék el, hogy az oktatás legalsóbb fo .kaíröl 

a legmagasabbig az átmenet és az emelkedés egyik  fokról 
a másikra mindenütt a lehetőségig könny.vé tétessék, 
aminél többet az  egyenlősé; elvének gyakorlati alkal-
mazását illetőleg institutiók által nem érhetünk 

el. " /3o/ 
Eötvős magé, is tudja, felismeri, hogy niüve nem tökéle-
tes. Az 187o. évi költségvetési beszédében erről, de 
:személyes tanulságáról is igy fogalmaz: 
" Aki a köeoktatás vezetését oly viszonyok között, 
minők patánkban léteztek ós léteznek, átveszi, annak el 
kell készülve lennie arra, hagy nemvsak elismerésről, 
hanem még ama reményről is lemondjon, hogy tevékenysé-
gének eredményeit önmaga fogja látni: el kell készülve 
lennie arra, hogy amiért dolgozott, mint a .mag melyet 
a vető elhintett, talán nem  fog észrevétetni egyesek 
által s ha észrevétetik is, lábbal fog gázoltatni. De 
azért hiszem, mindezekért bő jutalmat ad a€: az öntudat, 
hogy ha bár észrevétlen, de a jövőnek dolgozunk. És 
eggyel vigasztalom magamat, hogy évek múlva szerény 
iskolamesterek majdan észre fogják venni müködéaem 
nyomait, észre fogják venni, hogy ez ő érdekükben, a 
jövő érdekében dolgoztam ér.. is. " /31/ 

3o. leire Sánc.or: A magya r nevelés körvonalai 68. oldal. 
31. Imre SAndor: A magyar nevelés körvonalai 

69-7o. oldal. 



- 17 - 

Az 1868. évi XXXVIII.tc . polgári iskolákkal toglalkozó 
része kivonatosan a következőket tartalmazza: 

- Nagyobb községek, melyeknek anyagi ereje 
megengedi kötelesek a felsőbb népiskola 
helyett polgári iskolákat létrehozni . . . 

- A polgári iskolában a tanfolyam fiúk szá-
mára 6 év, lányok számára 4 év • • • 

- Felvétel a népiskola 4. évfolyamának el-
végzése után vagy felvételi vizsgával 
lehetséges . . . 

- Egy tanitó 5o-nél több növendéket nem 

ta nithat • . . 
- A fiú és leánytanulók teljesen elkülöni-

tendők • • • 
- Egy osztályban a tanórák száma legalább 

24, legfeljebb 26 lehet • • . 
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, anyanyelv, 

ahol a  tanulók  anyanyelve nem magyar, ott 
magyar nyelv, magyar községekben a III. 
osztálytól német nyelv, számtan a politi- 
kai számtanig kiterjesztve, mértan, földrajz, 
történelem / hazai és egyetemes / természet-
rajz, természettan, vegytan, mezőgazdaság 
vagy ipartan, statisztika, a köz-, magán- 
és váltójog alapvonalai, könyvvitel, rajz 
a mértannal összhangban és szépirás, ének, 
test- és fegyvergyakorlat. 
Rendkivüli tárgyak: francia, latin, zene • . • 

- A polgári fiúiskolában a tanterv úgy állapi- 
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tandó meg, hogy  a polgári iskola első négy 
éve alatt ugyanazon tárgyak tanittasaariak, 
mint a gimnázium, reáliskola négy első 
osztályában, a latint kivéve. A  többi ti4rgy 
az utolsó két évre k9riil . . . 

í. zdem erati községi nép oktatási intézeti 
közvetleaül a község hatásága alatt áll. 
A köss g e hatóságát az általa választett 
iskolaszék által  gyakorolja.  
Iskolai hatóságok: tankerületi tanöcs, iskola-
tanács, iskolaszék, tankerületi felfigyelő. 
/32/  

A  törvén;; azt mutatja, hogy a pol,; .ii IL:cola a aépokta-
tAsi intézn! nyeli: kJz6 tartozik. Ez a  besorolás néhány 
problémát is hordozott maüában, mely ezen problémákkal 
az iskolatipus megerősödésének c átjív, vált. 
- Az 1868. évi törvény  az egyes ioko lat i punok célját 

is megjelöli. A népiskolának azt a szerepet az í.ja, 
hog; a minden polgártól megkövetelhető milveltséget 
)iztositsa. 
A középiskoláktól azt  várjs el, hagy a műveltség 
maximumát adja. A rolóári iskolit a  kettő  közé he-
lyezi, határait mind a népiskola, mind  a középiskola 
felé elmossa. Tu1ajdonképpnn teh-At hézagpótló szere-
pet kap, de ebbe a hézagba más iskolatipusok is bele-
k:er:Atek, olyanok, mint a felső népiskola és a felsőbb 
leányiskola. Ebből fakadóan a polgári idkola képzési 
célját .ip csak tág körairásba.n lehetett megadni. /33/ 

- 1i népoktatási törvénybe Ceengery Antalnak cs ak utólag 
aíkexiilt bevinnie a polgAui iskola szervezetet Eötvös 
ellenállása miatt, kis a felső r_:"ptskolai hálol.at 

32. Magyar köziga4ga iási tö.:fény ek / Grill-féle kiadás / 
234-236. oldal. 

33. Az elemi népoktatás enciklopédiája III. 51. olda. 
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fejlesztését szerette volna elérni. Ez az oka unnak, 
hogy a törvény csak a pol6:ri iskola szervezet.`.t, 
tariulmányi rendszerét, a tanitandó tárgyak körét 
tartalmazza. Nem történt intézkedés az igazgatóság-

ról, feli;:gyeletről, a tanárok képzéséről, rendtartá-

si ügyekről. /34/ 
- A képzés konkrét célját sem határozza meg a törvény. 

1em tisztázódott,  hogy  a polgári iskola a népokta-

tás magasabb szintje, avagy gy akoz hiti céloknak 
/ ipar, kereskedelem, mezőgazdaság / kell megfelel-
nie, netán a hivatalnokok képzésére irányuljon. /35/ 

Ezen problémák ellenére is s polgári iskolai hálózat 
gyors ütemben épült kis 

1869-bon 	3 
1872-ben 	37 
188o-ban 	lol 
1890-ben 	173 
1896-ban 	228 

1 910-11-ben 	4r11 
polgári iskola müködik az országban, ebből 179 fiú-, 

292 leányiskola. 

34. Az elemi népoktatás enciklopédiája IlT. 57. oldal. 

35. Simon Gyula: A polgári iskola éc a polgári iskolali 
tanúrképzás története 27. olde1. 
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Az 1910-11. tanévben működő polári iskola néhány jellem-
ző adata: 

Fenntartó: 	Fiúiskola: 	Leányiskola: 	összesen: 

Állami 90 86 176 
Községi 51 53 lo4 
Római kat. 1 79 8o 
Görög kat. 1 3 4 
Református 1 6 7 
Evangélikus 3 14 17 
Görög kel. 4 - 4 
Izraelita 6 6 12 
Társulati 5 8 13 
Magán 17 37 54 

Összesen: 179 292 471 

Az összes pol g ári iskola tanulóinak szám: 87.5o9 
Ebből fiú 37.166, leány 50.343 
14 iskola kivételével mindben magyar nyelvek folyt az 
oktatás. /36/ 
1918-ban 55o polgári iskola működik az or2z:úgban 118.000 
tanulóval. 
Az 192o-21. tanévben, Trianont követően 124 fiú és 188 
leány polgári iskola üzemel, 75.705 a tanulók száma. 
Az 1925-26. tanévben a 391 iskolában 87.161 tanulót 
oktatnak. /37/ 

36. Az elemi népoktatás enciklopédiája III. 56. oldal. 
37. Jóboru Magda: Közneve1s a Horthy korszakb an  

81. oldal. 
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Az első tanterv és óraterv 1869. októberében jelent meg. 

Fiúiskolák: 

Tantárgyak 	I. II. III. IV. V. VI. összesen: 

1. Hittati 	2 
olvasás és 
nyelvtan 	3 

2 

3 

2 

- 

2 

.. 

1 

- 

1 

.. 

lo 

2. Anyanyelv és 
iránytan 	- - 2 2 - - 14 

irodalmi ism. 	- - - - 2 2 
3. Más hazai nyelv 

német 	- 
magyar a más 
anyanyelvűek 
számára 	- 

- 

- 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

2 

2 

12 

12 
4. Menuyiségtan 

számtan és mértan 
5 5 4 4 4 4 26 

könyvitel 	- - - - - 2 2 
5. Történet f'ildrajz 	2 2 2 - - -- 6 

történe- 
lem 	- - 2 2 4 3 11 
stat_az- 
tika 	- - - - 2 2 

6. Természettudomány 
természetrajz 	2 2 2 2 - - 8 
vegytan 	- 

.. - 4 - - 4 

természettan 	- - - - - 2 2 
7. Jogtudomány 	- - - - - 2 2 

8. Művészeti tárgyak 
rajz 	4 4 3 3 3 3 20 
szépirús 	2 2 2 - - - 6 
ének 	2 2 2 2 1 1 lo 

9. Torna 	2 2 2 2 2 2 12 

iieti órák száma 	24 24 29 29 27 26 159 
/3a 

38. Sághelyi L..jos dr.: A magyar polgári iskola hatvan 
éves múltja 34. oldal. 
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A polgári leán3iskolákban tanitandó tárgyakat a népokta-
tási törvény nem szabja meg, hanem a 79. §-han felhatal-
mazza a minisztert annak megállapitására, hogy a fiú-
iskolákra megszabott tantárgyak közül " melyek hagyas-
sanak el, s minő tárgyak vétessenek föl azok Helyett. " 

/ 38/ 
Ennek megfelelően a miniszter 1869-ben olyan tan- és óra-
tervet lél.:tet életbe, melynek egyes tárgyait az iskola 
körülményeitől adódóan el lehetett hagyni illetve másikat 
beiktatni. 

Leányiskolák 1869. évi ératerve 

Tantárgyak 	I. II. III. 	IV. Összesen 

1. Hittan 	2 2 2 	2 8 

olvasás 	4 3 3 	- 
2. Anyanyelv 13 

irodalom 	- - - 	3 
német 	- 3 3 	3 9 

3. Más hazai nyelv 
magyar 	- 3 3 	3 9 

4. Számtan 	5 3 3 	3 14 
könyvv:,tel 	- - - 	2 2 

5. Történelmiek 
föidrajz 	2 2 2 	- 6 
történelem 	- - 3 	3 6 

6. Természuttuüomány 
term.rajz 	2 2 - 	- 4 
természettan 	- - 2 	- 2 
vegytan 	- - - 	2 2 
konyhakertészet 	- - - 	2 2 
női kézimunka 	2 2 2 	2 8 
rajz 	3 2 2 	2 9 

7. Lüvérzetek 
szépirás 	2 2 2 	- 6 
ének 	2 2 2 	2 8 

Heti órák száma 	24 26 29 	29 lO8 
/40/ 

39.  Az elemi népoktatás enciklopédiája III. 54-55.olüal 
40.  Sághelyi Lajos dr.: A magyar polgkri iskola hatvan 

éves múltja 55. oldal 
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A polgári leányiskolák tantervét 's óratervét 1867-ben 
módositják. E módositás fő célja az volt, hogy a polgá-
ri leányi skolr k éti a felsőbb le ínyiskolák tantervét 
összhangba hozzák, hogy ezzel a kölcsönös átlépés le-
hetőségét megteremtsék. Ez a tanterv és ératerv 19o8-ig 
érvényben maradt. 

Tantárgyak 

/41/ 

I. II. III. IV. összes 
Bittan 2 2 2 2 8 
Magyar  4 3 3 3 13 
Német 2 2 3 3 10 
Történet - 2 2 3 7 
Földrajz 2 2 1 1 6 
Számtan 3 3 3 3 12 
Természetr.:j z 2 2 - - 4 
Vegytan  - - 2 - 2 
Természettan - - - 2 2 
Egészségtan - - - 2 2 
Gazdaságtan - - 2 - 2 
Ének 2 1 1 1 5 
Szépirás 4 4 3 2 13 
Kézimunka 3 3 3 3 12 
Testgyakorlás 2 2 1 1 6 

Heti órák szám 26 26 26 26 1o4 

A Ú1KM 1878. szeptember 5-én 24.793 sz. alatt közrende-
letet ad ki a királyi tanfelügyelőknek a szülők, isko-
lák tájékoztatása céljából " Mely pályAkra koez pol-

gári iskola " cimmel. 

41. A, elemi népoktatás enciklopédiája ill. 55. oldal. 
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Ez a körrendelet megfogalmazza a polgári iskola célját, 
képzés irányát, a végzés utáni elhelyezkedés lehető-

ségeit. A polgári iskola célját a következőkben hatá-
rozza meg: 

. A nép azon osztálya, melynek sze11c ii szükségét 
az elemi oktatás távolról sem elógit; ki, azonban fenn- 
súbb oktatásra előkészülni sem kedve, sem Célja; 
találja fel a polgári is olábari azon i.ztézetot, melyben 
müvelűdóse alapjához szükséges ismereteket rövidebb 
idő alatt  megszerezhesse annyira, hogy ezen .L imere-
tekkel közgazdasági és politikai általános műveltsége 
mellett a mindennapi élet foglalatosságaihoz szükséges 
tudnivalók birtokába juthasson, s vagy mint ügyes 
mezei gazda, vagy mint iparos, vagy mint kereskedő már 
az ily szerzett alapon megindulhasson, vagy ha e tekin-
tetekből, még több ismeretre kivárna szert tenni, az arra 
rendelt tanintézetekben tov bb tanulhasson. " 
A rendelet a képzés célját, irányát; illetűen igy 
fogalmaz: 
" A polgári iskolák számára most újabban kiadott rende-
letemet kisőrő tantervből világosan kitUnik, hogy a 
polgári iskolában a közéletre tartozó azon általános 
müveltsÉ;g adatik meg, amelyre a tudományos pályára nem 
törekvő minden jobbmodú magyar állampolL;árnak szüksége 
van. Ezen általános műveltség megszerzése idején alaposan 
előkészül a tanuló egyrészben arra, hogy mezei gazda-
ságát, ha ilyennek birtokában van, ésszsr zer vezethesse, 
más részben arra, hogyha iparos vagy kereskedő akar 
lenni, az enrn fo; ,laltosságcAhoz szükséges alap I.ameretek 
birtokába jut, sőt _alkalmassá válik arra is, hogy némely 
köztisztviselői pályára léphet.A törvény nem tiltja, hogy 
a polgári iskola négy osztályát bevégzett tanuló a kö-
zéptanodAkba vagy t.,nitákipezdékbe itléphos, on; de  sokkal 
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helyesebb azon felfogás, hogy azok, kik a polgári iskolákba 
lépnek megtartják a kezdetben maguk elé tüzött célt, a 
bevégzik azt teljesen s lesznek vagy értelmes mezei gaz-
dák, vagy tanult ipa rosok, kivévén azokat, kik keres-
kedőkként akarnak dolgozni, kiknek a polgári iskola 
4.-ik oszt.ílya bevégeztével át kell lépni a középkeres-
kedelmi iskolba. Azokra nézve, kik a polgári iskola hat 
osztályát bevégzik, intézkedtem, hogy ha még ekkor sem 
kivánnak a magán polgári életbe mint már is általános 
mdveltséggel bitó polgárnak kilépni, hanem mint gazdák, 
erdészek vagy állatorvosok magukat teljesen ki akarják 
képezni, a földmüvelési miniszter  úr f. évi 628/eln. sz. 
alatt kia dott rendeleténél fogva, a magyaróvári gazdasá-
gi akadémia kivételével a gazdasági középintézetekbe 
avagy az állatorvosi intézetbe felvétethesseriek,vala:int 
a pénzügyminiszter úr f. évi 34.505. sz. alatt kiadott 
rendeletéből, beléphetnek a selmeci erdészeti akadémi-
ába. aás részről azok irányában, kik magukat az ipari 
pályára szentelik, s különösen valamely fontosabb iparág 
megtanulás-ra hajlandók, máris megtettem itt-ott intéz-
kedéseket, hogy a polgári iskolák mellett egy bizonyos 
folytatására ipartannmühely állittassék, melybe a pol-
gári iskola 4. osztályába lépő, mint 13 éves korba ju-
tott, növendék ifjú úgy vétetik fel, hogy a polgári is-
kola részére kiszabott közismeretre tartozó tudnivalók 
mellett ezek tanulását íires óráiban három év lefolyása 
alatt, az ott felvett iparágat megtanulhatja s midőn 
a polgári iskola 6.-ik osztályát bevégezte, onnan egy-
szersmind mint elkészült ipartanonc, vagy mint lezdő 
iparossegéd léphet ki. 
Intézkedtem végre, hogy a polgári iskola hat osztál y át 

jó sikerrel bevégzett mindazon t anulók, kik sem a magán-

életben nem léphetnek, :.;int művelt polgárok azért, mert 
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nincsenek anyagilag oly jó módban, sem gazdasági, erdé-

szi vagy állatorvosi intézetbe nem szándékoznak, sem 

valamilyen iparágra nem hajlandók s arra nem készül-

tek, azonban tisztességes kenyérkeresetre vannak 

utalva,  megtalálhassák a pályát, melyen szerencséjü-

ket keressék. E célból felkerestem a közlekedési, 

belügy, ipar ós kereskedelmi és pénzügyminiszter ura-

kat, hogy a polgári iskola mind a hat osztályát jó 

sikerrel bevégzett tanulóknak a vezetésük alatt álló 

alsóbb hivatalokban nyissanak utat, életpályát. E 

felkérésemre a közlekedési miniszter úr még 1877-ben 

20.372. s.z,. alatt kelt rendeletével megengedte, hogy 

az ilyen végzett polgári iskolai tanulók vasúti gya-

kornokul felvétessenek. A belügyminiszter úr f. évi 

28.115. sz. alatt kelt tendelete kiadta, hogy a végzett 

polgári iskolai tanulúk a  belügymini.-ztérium segéd- 

és számtiszti hivatalát valamint a megyei segéd- és 

kezelői állásokat betölthessék. A földmüvelési 

ipari és kereskedelmi miniszter úr f. évi 628/eln. 

sz. rendelete kiadta, hogy a 6. osztályt sikerrel 

elvégzők póstahivatalokban kiadó minőségben, távir-

dai kezelő szolgálatra felvétessenek. 

A pénzügyminiszter 35.505. sz. f. évi rendelete a 6. 

osztályt végzetteknek lehetőséget ad számvevőségi és 

pénztári adóhivatali, fogyasztási, pénz- és adóörsógi, 

dohánybeváltási stb. állások betöltésére. " 	/42/ 

Min_szteri rendelet biztositja a továbbtanulás lehető-

ségeit. E s : .erint a  polgári  leányiskola IV. osztályát 

elvégzett tanuló tanulmányait folytathatja: /43/ 

42. Tanügyi kalauz polgári iskolák részére lo-11.oldal. 

43. Magyar közigazr;atási törvények /Grill-féle kiadás/ 
884. oldal. 
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1./ Ké z.f.m».nka tanfolyamon  
2./ uvénőképző tan_folyamon  
3.1 Xl.elm.i_ 	tanitónőkéző intézetben  
44/ !fői kereskedelmi tn.ngolyarnan  
5./ Vasúti tisztiké.pző tanfolyamon  
44/ Posta- 41 távirókezelő tanfolyamon  
9R/ Felső b le.ányiqkola V. osztályában  
n./ Ha latin nyelvből, algebrából és az illattan- 

b61 külanbö7eti vizsgát tesz, a gimnázium V.  

osztályiba.n,  

9./ Vasuti 714n::t•írs^7. tanfolyamon  
lo./ Szini .iskolában.  

`l'refort ii,go3ton vallás- és közoktatási.igyi miniszter  

különz'éle tisz ~'tviselői jogositvinyokat biztositú ren-
deletét utj3ja WZadssics Gyula visszavonja. Talán ennek  
is tudható be, aogy a G évfolyamos poldAri Ziúiskola  
fokozatosan elsorvad és a századfordulótél már csak  

főként 4 éves for.nában nüküdik. 	/43/  

43. Pedagógiai lexikon /I,-0/ 433. oldal.  
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II. KI..;IiUMALti3 YÁi.US IwKUbÁiLAK RüYIil 

`i'üKrkldaB 

A  Város tZ>rtcSrantérack első irsoos euilí kQi a 14. sz.-bbl 
valt5k. Ezek nzerint kun székhely. goiGmanci királyi 
birtokki 	Atbert birlly 1439-ben a i:í.unyadiekuuk 
aclon4u7titozza cealiAi birtokként. P$tyári alatt királyi 
birtokk4 vaik. 
A tc3ybk hódolteAg id.éjén teljesen eiaptalerledik. 
1566-ban, mikuor Lzul.ejmAn Szi6ei7ár Olen inal, a 
fócss.tlrtt olde.lvéiijeként a i'una-liaza ki;zbn krimi 
tatirak danek, melynek kvvetkeztéren a vAros néri n,y 
évig lcakatla.n. A benéFecit6a Miantafa budai,  kasa rerx- 
deletére tLrtónilc 1569wbes. A bebelspü145k Sainte tel-
jes og.iasélre,n prctortAsseke estormátwzok. A 15 éves 
haord újb61 tolj es pssztulist erodaimez. A ban6.pa- 
sitóR  imúü a tlr:ik, pasák kázraU:Llküdáaével tUrt6ni;r. 
UunAntillrbl telepita,nak ide pzateatAnsokat, a  válik 
a viras IsaaAaz pirt3kk4. 	/4b/ 
A tttri#k kiümdae utáa, 1732-ben a V ru 3s a n,:met 1v aL,- 
rend birtoka less . Hazel uz addi6 azaaaci, kiv:ílt®sig©s 
v4ros la.koesá,ga - mint jobbágy - a lövagic;nd i'8hat6aü6a 
al4 	:a :.jd 1731-ben a .: aati .:,oK :angnk aim/ 
birtoka lett. /47/ 

45. Kiskunhnl c a nelytörténcti rnino.;xfífia I. 4o. al[al. 
46. iiiakunsüsi 	helyt6rténeti mnnogrifia I. 42-43.o1da1. 
41. Iiskunn_4....s helytdrtc.ncti rnonogrifin I. So. *Mal.  
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A Rik6czi szabadságharc leverése után indul meg a több  

évtizedes harc, r►slyet a kiváltságok visszaszerzéséért  
vivnak. Végül is a rendek atrgetézére, a nádor személyes  

közbenjárására Mária Terézia 1745-ben engedélyezi, hogy  
váltságösszeg megfizetésével visszanyerjék szabadságukat  

és kiváltságaikat. Ezen magváltisi 32,zeg / rede.nptio /  
Halé városát ős pusztarószeit / 2oaoglár, 	Zaana,  
Fehértó, Füzes, Balota / 49.400 t-tal terheli. l48/  

A  re'? . emptievnl kezd kif:t,l.akulni a 	a vallási, tái aa- 
dalmi, ga::3.ssk—i, települ '  i, 	arculat, mely  
többé-kevérbó szinte 1945-ig meghatározta a város  
lakéinak életet.  
A. 18. 4z. közepétől, a tanác,~ tilalma, ellenére gombamód  
szaporoenak eL tanyák. Az  1786. évi felmérés 67 tanyát  
regisztrál. 1791.-ben 7c, 18o4-ben 2o2, 1810-ben pedig  
már 229 tan' . volt. 	/49/  
A 19. század második fElében ez a folyamat felgyorsult.  

A város, de külör. .öse.r a város. cz tartozó pusztarészek  
iakosaixtak száma rohamosan növekszik. A 126.143 kh  
terület:1 város te.rJletén 1857-ben 13.339 lakos él. /5o/  
1877-ber,. a 14.325 lakoeból 2959 lakik tan y án. A század-
fordulón, 19 3o-ban a 19.782 fő lakosságból a tanyaiak  
saáma már 9177.  
Az 191o. évi statisztikai adatok már azt mutatják, hogy  

a tan;; ókon lakik a vi.ro:e lakosságinak több gint fele, a  

24.381 lakosból 12.432. - zt követően az arány csak  
némileg módosul 1945-ig.  
192o-be n belteriá.leten 41 12.439, tanyán  13.649  ember.  
193o-ben a városban lakik 13.788, külterületen 15.131  

fa.  

48. Kiskunhalas helytörténeti monográfia I. 51. oldal  

49. Kiskunhalas helytörténeti monográfia I. 87. oldal  

5o. Galgóozy Károly: mest-Pilis- $olt-Kiskun megye  
Monográphiája II.rász ll.oldal.  
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1921-ben az egész országban a lakosság 19 %ra lakik 
költerületen, Kiskunhalason viszont 52,3 %. /51/ 
- " . . . Láttam olyan tanyákat Kiskunhalas pirtói és 
balotai határrészen, melyek a gazdálkodás őskorának 
kifejezői. Kicsiny, majdnem földbe vájt kunyhók, 
egyetlen fa, egyetlen kedves, szivet lelket gyönyör-
ködtető oázis nélkül, amelyben a gazda kimundhatatlan 
harcot viv a rossz, szélhordta homokkal, a forró nap-
sütéssel, a perzselő széllel, amelyeket talán nem is 
lehet kies oázissá változtatni. " . . . /52/ 
- " . . . Ki l Lunhalas város 112 ezer kat. holdas ha-
tárában sem orvos, sem patika, sem szülésznő nincs. 
1926. év első negyedében a tanyákon született 175 
gyermek közül csak 85 csecsemő látta meg a napvilágot 
hivatásos szülésznő segitsé,:óvel. Halas határában 
3000 tanya van s mintegy 15 ezer lélek kajij ottan. 
De nincsen ott semmilyen nyoma az orvosi szolgálatnak. 
Vajon ez a 15.000 tanyai lakos, amelynek adófilléreiből 
a város ezerféle kulturális intézményt és nagytömegü 
tisztviselőket tartanak, nem érdemli meg, hogy egy 
orvosi állás rendszeresittessék épp azért, hogy a 
tanyákat sorrajárja és közegészségügyi viszonyokat 
szemmel kisérve, javitani igyekezzék? I " / 53% 
- 41  • . • A Halas határábab lévő valotai gazda szomo-
rúan mondta, hogy amikor 5 q terményt akar a városba 
beszállitani, 4 ökröt kell befogni s a hosszú, nehéz 
útban jószága, sl,ekere tönkremegy és 2 napba kerül, 
mig a városba bemegy és visszajön. Azért 2 napba, mert 
egy napig az ökröket nem lehet munkára befogni egy 
ilyen út után. " 	/54/ 

51.  Dr.Gesztelyi Nagy László: Magyar  tanya 	5o. oldal. 
52.  Dr.Gesztelyi Nagy László: Magyar tanya 	72. oldal. 
53.  Dr.Gesztelyi Nagy László: Magyar tanya 168. oldal. 
54.  Dr.Gesztelyi Nagy László: Magyar tanya 185. oldal. 
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" • • • í.intha a Kongó vidék négerei között kártani 
volna, oly elmaradt ezeken a vidékeken a Fosta, iskola, 
orv,si szolgálat. " 	/55/ 
- " • • • Kiskunhalas határában a pírtói határészen 
hihetetlen sivó, buckás homokter::letek vanna, amelye-

ken  a keresztülhala dás valósággal életveszéllyel 
jár . . . Jártam a tanyalátogatásaim kapcsán olyan 
határrészeken is, ahol amerre a szem ellát, az utakat 
és mezéket viz borította, anokon ket Lett keresztül 
gázolni. Vajon miként tud a 8 • to éves gyermek  ilyen 
utakon Iskolába járni? " 	/50 
- " . . . Az a kisgazda, aki csák a gazdasági munkák 
idejére költözködik ki tanyá-jára s az ősz és tavasz 
egy részé n, valamint az egész télen a városban él: 
kulturember, vagy legalább is  megvan  a lehetősége, 

hogy azzá legyen. Gyermekeit rendes iskolába járat-
hatja, társas és társadanni életet élhet, újságot 
olvas müveltaebekkel érintkezhet és maga is művelődik. 
Egészen másként áll a dolog a tanyai emberrel, aki té-
len-nyáron künn lakik a tangén. Ezeknek társadalmi 
életre jóformán semmi lehetőségük sincs. Ha van is 
;tanyai iskola, az az apró gyermekek számára a tanév 
nagy részében alig megközelithető. A tanyai iskola 
osztatlan, egy tanerős; több nem is lehet, mert ha több 

tanitira is telik, akkor annak a másik, vagy harmadik 
dülőben a helye, ahová szintén iskola kell. Az egy t an-

erős osz tatlap iskola pedig azt jelenti, hogy a tani-
tó hat osztályt, fiúkat, lányokat tanit egyszerre, 

55. iir.Gesztelyi Nagy László: Magyar tanya lol. oldal. 
56. Győrffy István: Az alföldi tanya 136. oldal. 
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vagyis 1/6-od részét tanithatja meg annak, amit a 
községi osztálokra tagozódó iskola megtanít. " /57/ 
A Dr. Gesztelyi fiúagy László által az 1920-as években 
tapasztaltak magyarázzák azt a sajnálatos tényt, hogy 
Kiskunhalason a 26.o88 laskoból a 6 éven felüli anal-

fabéták száma 5872 /24,7 % / 	/58/ 
Ez az állapot jellemzi városunkat a 2o. század második 
évtizedében. Lyilvánvalóvm a 19. sz. második fele még 
sötétebb képet ad. 
A város iskoláinak létrehozása, történetünk szorosan  
összefügg az egyházak, különösképpen a református 
egyház történetével. A református egyházközség meg-
szervezése a 15 éves háború utáni telepitést követő 
évtizedekre, az 1600-as évek első felére tehető. Széki 
Mihály az egyházközség első papja 1632-től működik. 
1699-től már iskolamestere is v an  a református egyház-
nak. A város lakosság:,nak számbeli növekedése - 
1699-ben  kb. l000, 1745-ben a redemptiokor 2746, 
1777-ben 4377 - azt eredményezi, hogy 1725-ben már 
külön tanitják a fiúkat és a leányokat. 	/59/ 
A református egyház első tanitói: Sepsei Sámuel, őt 
Papi János majd Komáromi Péter követi. 
177o-ben a város alapitványt tesz. Két növendék ellátá-
sát vállalja a debreceni református kollégiumban. 
Ennek ellenszolgáltatásaként a kollégium három évre 
egy-egy akadémikus rektort küld ki, kik a tanitás 
minkáját végzik. E munkájukért fizetést kapnak, melyből 
a teológiára készülő papjelölt fedezni tudja külföldi 
egyetemi tanulmányainak költségeit. A rektor praeceptorok 

57. Győrffy István: Az alföldi tanya 	136. oldal. 
58. i)r.Gesztelyi hagy László: idézett mü 116.oldal. 
59. Nagy Szeder István: Kiskun-Halas Város Egyházainak 

Iskoláinak és Közművelődésének 
Története 39. oldal. 
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/ degédtanitók / segitik, kik szintén debreceni 
diákok, negyedik, ötödik éves gimnáziumi tanulók. 
Ellátásuk házankénti főzéssel történik / házrajá-
rás /. Űk alkotják az egyházi énekkart is, templom-
ban, temetéseken ének,.lnek. Szerény javadalmazásban 
Aszesülnek. Emellett kántálnak is. 	/6o/ 

A református egyház első elemi iskolai épületét a 
templom mellett épitették fel 1715-ben / ma Szilády 
taron utca 2. Kisegitő Iskola / egy meglévő, koráb-
ban épült, de  eddig  is iskolai célt szolgáló épület 
helyén. Ezt folyamatosan bővitik. Első izben 1752-ben, 
majd 1772-ben.  Kai  formáját 1827-ben kapta. Ebben az 
épületbe költözik 1822-ben a gimnázium s itt müködik 
1892. jdniusáig, mai  épületének elkészültéig. 
A templommal szemben, ott ahol ma a Szilád.y Amon 
szobor áll, kapott helyet 1745-ben a leánziskola. 

/61/ 

Ezt az épületet 1945 után lebontották. A gimnázium 
is e korai elemi jellegü iskolákból fejlődik ki. 
Kezdetben nem nyilvános jelleggel müködött. 'fanfolyam 
jelleg-h iskolaként indulhatott alapvetően azzal a 

céllal, hogy az itt, a városban segéd .tanitóként mü-

ködő debreceni diákok magántanulását segitse. A helyi 
Stilády Áron nevét viselő gimnázium alapitási évét 
1664-re teszi. Ennek ellentmond az az alapitási okmány, 
mehet a gimnázium jelenlegi épületének alapkőletéte-
lekor helyezett el Szász Károly református püspök 
1891. szeptember 13-án. 

" . . . A halasi ref orm.tus gimnázium al ,pitási ideje  

okmányok hiányában meg nem állapitható; legellőbben 

6o. Nagy Szeder István: idézett mü 4o. oldal. 

61. Nagy Szeder István: idézett mi 45. oldal. 
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az 176o-ik évben található Rhnak fennállásáról emlités. 
Az 1848-ki szabadságharc korszakáig 6 osztályu volt, a 
szabadságharc után az 1861-ik évig 4 osztályból állott, 
az 1867/68-ik iskolai évben lett főgimnáziummá 8 
osztállyal. " 	/62/ 
Ezt igazolni l ítszik az is, hogy az  1777-bun  megjelenő 
Ratio Educationis felsorolta az összes iskolákaz a 
falusitól az egyetemekig. Ismerteti azokat a v .ároshkat 
ahol gimnázium müködik, vagy nyitható, azonban Kiskun-
halas ezek között nem szerepel. 1792-ben sziin.ik meg az 
elemi iskolákban az akadémikus rektorok alkalmazása. 
Ettől kezdve a ref. egyház professorokat / tanitókat / 
alk:amaz. A Jakosság számbeli növekedése következtében 
1777-ben kettő, 1815-ben már három leányosztály müködik. 
Az 1777. évben állitanak iel az Alszegen / Tabán /, majd 
182'(-ben a Pelszegen / Felsőváros / egy-egy elegyes 
/ összevont / iskolAt. 	/63/ 
Az 1868. évi iaXVIII. tc. értelmében népoktatási tan-
intézeteket állithatnak fel és tarthatnak fenn kitfele-
kezetek, társulatok és egyesek, községek és az állam. 
Kiskunhalason a törvény megjelenéséig csak hitfelekezeti 
iskola volt. 187o. április 24-én a ref. egyháztanács 
elemi iskoláit átadta a városnak. Erre az 1868. évi 
XXXVIII. tc . 26 §-a lehetőséget ad. 	/64/ 
Az átadst az egyháztanács azzal indokolja, hogy a város 
nem adott a ref. egyháznak kellő támogatást az iskolák 
fenntartásához. A katolikus egyház e célra 537 forintot, 
mig a ref. eg,;ház 929 forintot kapott a várostól 1867-ben. 

62. Egyháztanácsi jegyzőkönyv 1891. szept. 13. 
63. Nagy Szeder István: idézett mü 44.oldal. 

64. magyar Közigazgatási törvények I. /Grill-féle/ 
224. oldal. 
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Az egyháztanács negitélése szerint ez az 	méltány- 
talanul alacsony '  és még 287o forint illetné ,k. . A 
különbséget az egyháztanács ffedeziii nem tudja. /65/ 
A katolikus és zsidó elemi iskolák továbbra is az 
egyházak kezén maradnak. A református elemi népisko-
lákból a város az 1368. évi X VIII. te. 23 §. alap-
ján un. községi iskolákat szervez. 	/66/ 
Iráryitásukra községi iskolaszéket Hoznak létre. 
Az iskolafenntartóban bekövetkezett változás szervezeti 
téren is átalakulást eredményezett. 185o-es éneki; 
csak 1-2 osztályokat inditanak. 1855-ben indul be a 
néhy évfolyamos oktatás. Az 5-6. évfolyam elvégzésé-
re a városban csak a községi iskoláváZ tü2ténő átszer-
vezés után nyilt lehetőség. /67/ 
Jiindezek következtében a tanulócsoportok száma is 
növekszik. A megnövekedett létszám miatt az iskola 
irányitását átszervezik. 1888. augusztus 12-vel 
Szalay Zsigmond tanitó igazgató tanitói megbizást kap. 
/Gg/ 

Az 1906/o7. tanévben a községi elemi népiskola 20 tan-
teI piében 21 tanitó foglalkozik a gyermekekkel: 

Szalay ',si mond igazgató tanitó 
Kovács József 	iskola felfigyelő 
Pethőné 2. Jelén 	tanitó 
Pethő József 	" 

Tóth Imre 	" 

Imreit Lajos  
Tulith Péter 	" 

Kovács Antal  

65. Egyháztanácsi jegyzőkönyv 1793. Junius 25. 
66. ;bia,yar Közigazgatási törvények I. /Grill/ 221-2.28. o. 
67. i, agy :szeder István: idézett mü 6o. oldal. 
68. Községi Iskolaszák jegyzőkönyve 1U88. aug. 12. 

33/1888. sz. végzés 
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Szabó Sándor 
Paczolay Győző 
Zsoldos Lajoe 
Gail István 
Halasy Béla 
Szabady Krisztina 
Papp Gizalla 
;hatos Qyürgy 
Y.áí toy i 

 
Teréz 

Novák Eszter 
Hoffer Ilona 

tanitó 
tt 

ft 

t, 

If  

tt 

It  

tt 

fl 

ft  

Halasy Lajosné kézimunka tanitó.  

túlmenően a köznógi iskolához tartozik a bodoglári 
iskola és  annak tanitója is. 	/69/ 
19o1-bon az állam átveszi a népiskolákat a várostól. 
Ez időtől kezdve alakul ki egységes elképzelés a nép-
oktatá:_r31. Lz az elképzelés azonban csak részben 
valósulhatott tiep,, mezt a katolikus és zsidó egyház-
közaégak iskolái továbbra is egyházi kézben maradtak. 

Katolikus vallású lakosok betelepülőse a városba a 
Rákóczi szabadságharc után kezdődik. A város vezetését 
kezükben tartó teljes jogú rederrptue gazdák, valamint 
a neoredemptusok igyekeztek megakadályozni az idegenek, 
többvégükben katolikus vallásunk beköltözését. A város-
ba költöző, vagy már a v-.roaban élő irredemptusok sem 
földdel, sem a redemptioból eredő kiváltságokkal, elő-
jogokal nem rendelkeznek. A k zös földeket, legelőket 
nem használhatják. Ezen túlmenően telekvásárlási tilal-
mat is elrendelnek számukra. A v':resban csali zsellér-
ként élhettek, más házában. 

69. A kiskunhalasi községi elemi népiskola 
1906/07. tanév költségvetése. 
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1804-ben a város előljárósága Úgy határozott, hagy 
telket irredemptus csak akkor kaphat, ha 12 évig 
zsellérként élt a városban, magaviselete ellen ki-
fogás nem merült fel, a közterheket teljesi.ti. /70/ 
Ezen tilalmak és megszoritások ellenére az  un. 
"jövevény k" száma egyre nő. A lakosság, különösen a 
kiváltságos jogokat maguknak fenntartó redemptus bir-
tokosság és a később betelepülők / irredemptusok / 
között áthidalhatatlan társadalmi szakadék keletkezett, 
mely kezdetben vallási ellentétekben jelentkezett, ké-
sőbb a társadalmi feszültség, a kialakuló osztályharc 
rugója lett. 

A katolikus vallású, betelepült lakosság szárvára a 
redemptus gazdákból álló városi tanács vonakodik enge-
délyezni a szertartások megtartását. miatt királyi, 
helytartótanácsi vizsgálat is indul. Katolikus pap 
1763-tót miiködik. 1769. május 5-én kezdi riog a templom 
épitését. Átadására 177o-ben került sor. 	/71/ 
A jászkun kerület uta sitására szünik csak meg a föld-
szerzési tilalom a katolikusok részére 1774-ben. 
Ezzel egyidőben engedélyezik, hogy 2 fő bekerülhet a 
tanácsba. 178o-tol az egyik aljegyző katolikus lett. 
/72/ 
A katolikus egyház első iskoláját 1769-ben a kántus 
lakásának kamrájában rendezik be. Itt 1777-ig folyt a 
tanitás és évente 36 tanuló sajátitotta el az elemi 
ismereteket. 18?7-ben a katolikus egyház megkapja a 

7o. Kiskunhalas helytörténeti monográfia I. 59. oldal. 
71. hagy Szeder Istvánt idézett mü lo. oldal. 

72. liagy Szeder T etvén: idézett mü 12. oldal. 



katonai kórház épiilE; tét / a  jelenlegi Talbuchi.n utcai 
ic'.kola - volt zárda - udvarén. állott / iskolai célra. 
A tanitásért egy pozsonyi mérő, azaz két véka búzát 
fizetnek a szülők a tanítónak. Ezen túlmenően 24 
forint 1'iztést kap. A fiúk és a lányok tanitása 
18lo-benn válik külön. 1815-ben a professor 2 osztály-
ban  74 fiút, a kántor 24 leányt tanitott. A fiú osz-
tályoknak 1855-ben már llo tanulója volt. /73/ 
Vácis szabó István polgármester jelentésében igy 
j ellcniz11883-ban a város közoktatási állapotát: 
1882. év végén a város lakóinak száma 15.597. 
" A községi iskola 4 osztályú. Ezt a négy o^:tályt 
lo tanteremben vezeti lo rendes tanitc. Iietesay 
Dániel, ki. 47 éve, Nagy I s tván 37, fazekas József 25, 
Kovó s L"j r  16, Czic or Mihály 16, Peronczy Jolán 7, 
Szalay Zsigmond 7, Pethő József 6, Bornemissza Benő 
fél óv óta tanit " 
A 11. tanitói állás betöltetlen, Kov:'ce Imróné, ki a 
köti3de tanítója volt Baját kérésőre az ickolacL6k 
felmentette, i.ay a női munkák tanitása szünetel. A 12. 
tanító Yass Elek műkertész, ki a  gyakorlati kertészet-
re  oktatja a népiskolc, növendékeit. 
A római katholikus felekezeti népiskola két osztályú. 
Ezen két osztályt 3 tanteremben 3 tanító ve zeti: 
Ber;'ák t'á1 18, Perenesik Károly 11, Pipis Sándor lo 
óv éta tanitó. 
Az izraelita felekezeti népiskola két osztályú. Ezen 
két ooztályt 3 tanteremben 3 tan_ité ta ritja: 
Gróaz Móric 34 éve, Weiss Jakab 26, ',7eiss Pinkász 5 
éve dolgozik tan.itóként. 

73. Nagy Szeder István: iu-zett mü 58• oldal. 
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A felekezet nélküli veyes, egy csoportos óvodát 
Závodszky Jozefa vezeti a helybeli nőegylet fel-
Lgyelete alatt. Az óvodát a nőegylet tartja fenn. A 
város egy lakóházat engedett át óvodai célra és 
évenként segőlyezi azt 2oo forinttal és lo öl fával. 
Az 1882. év végén 76 gyermek jár óvudábu. 

A tankötelesek száma 1832-ben: 

- refarí tus: 	6 évestől 12 évesig fiú 
leari,, 

367 
345 

13 15 " fiú  142 
leány 12o 

- rva:iai ka uol ikas: 
F - 	 12 Fi fiú 403 

leány 430 
13 - 	15 fiú 11" 

leány 133 
- izraelita: 	6 - 	12 fiú 46 

leány 42 
13 15 " fiú 11 

leány 13 
uti8úeaPn 	6 - 	 15 " fid 1o86 

leány lo53 
tehát 2169 tankL+teles. 
1,zek közül 
a./ elemi iskolába járt 	524 fiú, 44o leány  = 964 
b./ ismétlő iskolába járt 	71 6 	lo5 	" 	m 176 
c./ a.köztanodábar /gimn./ 	93 " 
d./ felsőbb leányiskolába - 	 28 	= 28 

= 93 

Összesen: 	 688 fiú, 	573 leány• 1261 
Nem járt  iskolába 432 fiú és 476 le Ány 	 = 908 



Az iskolába nem járók közül: 

reforrr tus 	1o4 

katolikus 	Boo 

izraelita 	4 
A községi elemi iskola áll cini kegélyezóséber nem része-

sült, emiatt a ts .nulóknak 25 kruje r felvételi díjat 

illetve tandíjat kellett fizetni. 

A tanlik az osztályba sorolúatól fü6ött. 

I. oeztáltiba soroltak 	2 forint 

	

TI. 	'► 	 n 	1 	" 	75 kr-aj oár 

	

III. 	n 	n 	1 	n 	5o 	" 
Iv 	,t 	 1 	,t 

V 	 n 	 - 	75 	tt 

VI. n 	n 	5o 	tt 

VII. " 	n 	- 	25 	" 
VIII. r' 	" a szegények, kik  a  felvételi 

dij és a ta..dij fiz ,)té,se alél mentesültek. 

Az iskola fenntart .na részint a város, részint a  hit-

felekezetek segélyéből valamint a tarldijakból történt. 
Az iskolai költségek fedezésére 5 % pótadót vetettek ki. 
" A felsőbb !utósig újból elreuüeite a közsó i népis-

kola  V. és VI. ooztá1 : nak felállitását, ezenkivül 
kötelezte a v=:ros ek;jetemét, 	Bodoglár, Sajó, Balota, 

eresztű pusztákon népiskolákat állitson fel. A képvise-
lőtestulet egy bizc t teágot küldött ki  véleménykiadás 
tekintetéből, különösen av€gEtt, hogy miként és miből 

volne lehetséges ezen újboli újabbi évi kiadásának 

fedeetéill alapot terer,teni és .általában a közsági 

iskola fenntartását is biztositani; ez annál inkább 

fontosabb, .vert a római katolikus és izraelita hitfe-

lekezet saját felekezeti i skoláját fenntartja, és kü-
lönUE en a katolík.: sok a várisi közpénztárából a 

községi iskola fenntartására fordított költségek ará-
nyiban sa si, át hitfelekezeti iskolájukat kérik se ;élyez-
ni,holutt az 5 %-tóliállamadó utáni járulékot a 
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hitfelekezet mindig a célra forditotta és a népmüvelisi 
törvény ily féle segélyezését meg nem enged; Ha e város 
üsE'zes iskolái egesithetők lennének, mindegyik hit-
felekezeti iskola köteles gyermekei kellő oktat ásban 
részesittetnének s a város egyeteme a népiskola XVI. 
osztályát, a felsőbb polgári iskolát s ipariskolát 
minden megerőltetés nélkül fenntarthatná, mig most a 
községi iskola 4 osztákyon kivüli túlterjeszkedés, 
tetemes évi tenhet ró a község egyetemére, mint ilyenre 
és a mellett a felekezeti iskolák a törvény kivánalma-
inak sem felelvén meg, csak nyomorognak, utoljára sem 
lehet más okszerJbb mód, mint az üss: es felekezetek 
iskoláját egyesiteni rendszeres átalakitással, egyszer 
s mindenkorra a kellő alapot meghatározni, s a fele-
kezetiséget egyedül a vallás tanítására hagyni fenn. " 

/74/ 
19o7. szeptemberében a volt községi iskolák állami 
iskolákként kezdik meg működésüket. Szalay Zsigmond 
a vallás- és közoktatásügyi minisztertől kapja meg 
igazgatótanitói megbizását. /75/ 
A miniszter az iskolák átvételét megelőzően bekéri a 
város iskoláinak, nevelőinek adatait. 	/76/ 

74. :r'olármesteri jelentés Kis-Kun Halas rendezett 
tanácsu város közigazgatási, közgazdászati 
viszonyairól és pénztári állásáról 1882-ik 
évben 9-14. oldal. 

75. A ma;_;yar királyi vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter 7773o. sz . levele. 

76. Kimutatás Kiskunhalas község népoktatási álla-
potáról 19o7. december lo. 
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Az e célból készült jelentis szerint a város területén 
élő 6-12 éves tabkötelesek száma 2878. A községi 
/ állami / elemi i:.kolai tantermek száma 2o. Az 1363 
tanuló oktatását 2o tanitó végzi: 

Szalay Zsigmond 	igal:f;atótanitó 
Zsoldos LAos 	tanitó 
Imreh Lajos 	" 

Paczolay Győző 	" 

Tóth Imre  
Szabó Sándor 	It  
Papp Gizella 	" 

Gaál István 	" 

Szabadi Krisztina 	" 

Pethőné Ferenczy Jolán  
Pethő József 	" 

Hoffer Ilona 	" 

Tulith Péter 	" 

Kovács Antal 	" 

fagy Kata 	helyettes 
Ványi Teréz 	tanitó 
Halasy Béla 	" 

Magyariné Farkas Krisztina 	" 

Kovács Eszter 	" 

=atos József 	" 
Az iskola  hat  évfolyammal müködött. 
A ró,iai katolikus egyház iskoláiban 311 gyermeket 4 
tanteremben 4 tanitó tanitotta: 

xudi András 
Hack  Jenő 
Tumbácz József 
Kapitány István 

Az iskola négy évfolyammal működött. 
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Az izraelita egyház 2 tantermében 63 tanulóval két 
tanitó foglalkozott. A fiúk Pd leányok oktatása külön 
I-VI. összevonással törtért. 
Összesen tehát a város belterületén 1737 tanköteles 
,jár iskolába, A többi tanköteles /1141/ többsége 
külterületen él, kiknek az iskoláztatása ez időben 
megoldatlan. 
1911-tőt tanfelügyelői kirendeltség működik a vérosban. 
A kiskunhalasi tanfelügyelői kirendeltséghet tartozik 
Kiskunhalas ós Kalocsa városok, a duna ,vecsei, a kiskő-
rösi, a kunszentmiklósi járások. 	/77/ 
A vallás- és közoktatási min azter 1925-hen szüntette 
meg a tanfelügyelőséget. 	/78/ 
Az iskolák állami kezelésbe vételét követően iskola-
éliitési program készül. hnrek végrehajtásaként 1911-12-
ben épül fel a felsővárosi 8 tantermes iskola Smidt D. 
Gyula budapesti építész tervei szerint. Ügyanebben az 
időszakban - SzŰllősi Aurél és Kauser Andor budapesti 
épitészek tervei alapján - felépül a szintén 8 tan-
termes alsóvárosi iskola. A központi iskolát 1912-13-
ban Györgyi Dénes budapesti tervező elképzelése alap-
ján épitik fel. 	/79/ 
E három elemi népiskola a város akkori igényeit ki-
elégitte. A tanyai lakosság iskoláztatási gondjainak 
megoldása nehezebbn, vontatottabban történik me;. 
Évszázadokig egyetlen iskola sem épült. E kérdéssel 
sebi a tarács, sem az egyházak nem foglalkoznak, annak 
ellenc'r.e ^cm, hogy a tanyai lakosok cz íma évről-évre 
gyarapodik. 

77. Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye hivatalos lapja 
1923 május 24. 

78. rest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatelos lapja 
1925. december lo. 

79. Nagy Szeder István: idézett mü 6o. oldal. 
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A tanyaházak száma 1786 - 193o közöss az alábbi képet 
mutatja: 

1786 - 	92 

1804 - 	202 
1810 - 	229 
1832 - 	369 
1865 - 	692 

1875 - 	795 
1832 - 	910 
19oo - 	1655 
1910 - 	2643 

1920 - 	2737 

1930 - 	3595 	/80/ 
A tanyák szaporodtával a külterülete élők száma is 
állandóan növekszik. 
A város összes lakosságának növekedését igy tulajdon-
képpen döntő  mértékben a tanyai lakosok számának nö- 
vekedése adja. 
A népesség számának alakulása: /81/ 

1869 1880 1890 19oo 1910 1920 193° 
A város 
össz.la-
kossága: 

13.127 15.839 17.866 19.866 24.381 26.088 23.829 

Belte-
rületen 

10.168 ? ? 10.689 11.949 12.439 13.728 
Külte- 
rületer. 

2.959 ? ? 9.177 12.432 13.649 15.101 

A fenti lakossági adatok a  kUlönböző forrásokban más 

80. h azy Szeder István: KiskuFh las Város Története 
4. kötet 49. oldal. 

81. Kiskunhalas helytörténeti monográfiája 112.oldal 
illetve Kiskunhalas Városi Könyvtár iratanyaga 
A-894-1108 
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és .,iái; mennyiségben azorcpeLac k. rl. Cai áczi Károly: 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye P,ionográphiáj a II. rész 
1857-ben 13.339, 18 1 0-ben_ 13.127 léleis ámot közöl. 
A városi tanács által a magyar királyi ipari .minsz-
te : hez kiJlöött kwmutetásában 198c-bar 15.876, 
193c-ben 24.381, 1 .92o-ban 26.o88, 1S3o-ban 34.129 
lakost mutat  ki. 	/82/ 
Különösen nagy eltérést mutat az 193o. évi adat. 
Ennek magyarázata lehet, hogy a tanács számi . tzsba 
vette az 1931-ben Prónayfalvától Kiskunhalashoz csa-
tolt Horka és Kötöny punk tákat. 	/83/ 
Az 188o és 1890-es évekről nincs edat,'hogy mennyien 
élnek kü.l- illetve belterületen. Kiekunheius helytör-
téneti mox .ogr ífiáj a .zerint 187 7 -hen az összlakosság 
száma 14.325, ebből kül.terUleter, él 2959, 19oo--ben 
a 19.782 lakosból 9177 él tanyán, 1910-ben 24.381 
lakosból 9177 főt mutat ki tanyai lakosnak, 192o-ban 
a 28.829 lakosból a tunyán élők számát 15.1o1-ben 
adja meg. 
Gesztelyi Nagy László adatai szerint 1.2o-han a 
város összes lakóinak száma 26.088, ebből tanyán él 
13.649. 	/84/ 
Ezen okok, eltérések miatt a .népesség azamár}ak_ ala.ku--
láaára vonatkozó kimutatást a .megközelitően atoxios 
adatokat közlő forrásokra tő-maszkodva kényszereltem 
öseze-állitani. 
kivel tem a felekezetek, sem a v-ároe, sem az állain 
nem fo31alkoztak a tanyán élő emberek iskoláztat ási 
igényeinek kielógitésével, a kuulterületi lakosok 

82. Kiskunhalas Városi Könyvtár iratanyaga A. L)94-11o8 
33. :°est-Pilis-Solt-Kiskan Yármeüje Hivatalis Lapja 

1937. május 7. 236•237. oldal. 
84. Dr Gesztelyi Nagy László: Magyar tanya 5o. oldal. 
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öntevékeny módon keresnek áthidaló megoldást. 1890 
előtt  a  város különböző pusztarészein ugyn.evetett  
zugiskolák létesültek. Ezekben -- me,;felclő  ~érí ~ és 
Ellenében - irni, olvasni tudó parasztemberek, iparo-
sok tanitották a gyermekeket, esetenként a felnőtteket  
is. A zugiskolák müködésének a tanyai iskolahálózat  
kiépülése vetett csak véget. 	/85/  
1877-ben Bodogláron 27, Tajón lo, Balotán 16, gyerme-
ket tahit a " parlagi tanitó " . 	/86/ 
A tanyai iEkolák létrehozását, épitését a tanyán élők  
nagy száma feltétlenül indokolta, mégis az épitési 
program nehezen indul meg és mintegy 6o évet vesz 
igénybe a teljes külterületi iskolahálózat kiépitése. 
Még az 195o-es években is épdlnek a külterületen  
iskolák tantermek. 
1383-ban_ Gróf Szapáry István főispán rendelte el, hogy  
a város épitsen iskolákat Bodogláron, Tajón és Balot>én. 
A város e pusztarészenin 1372 tanköteles volt.  /87/  
A város az iskolák helyett szeretetházat kivan épiteni.  

19o1-ben diákotthon épitós nek tervével foglalkoznak,  
melyben a pusztai tanköteles gyermekeket helyeznék el.  

A képviselőtestület a tervet elveti. 	/88/  
1889-ben a vármegye bezáratja a zugiskolákat s 7 tanyai  

iskola felállitására kötelezi a várost. 	/89/  

85. 1)r Gesztelyi Nagy László: idézett mü 134. oldal.  
86. Lakatos Vince: Mécsvilágnál 14.oldal.  
87. Lakatos Vince: idézett mü 14. oldal.  
88. Lakatos Vincei idézett mü 18. oldal.  
89. Lakotos Vince: idézett mü 14. oldal.  
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1891-ben Bodogláron illetve Tajén alakulnak ez első  
ki~lteri~.leti iskolák. Balotár. 1894-ben kezdődik a  
tanitás. 1895. aug. 15-i. iskolaszéki Ülésen Vári  

Sahé István polgár*_r.ester vázolja a  kLlterlileti i4-
koláztetási állapotot. Elmondja, hogy a tahy6n élő  
X?kosak gyermekei r. .em jérnek ískolábe, a v 4rosba  
j áratni nem tudják, s büntetések erodmé .n telepek. Az  
iekoler ék határoz2tot hoz, hogy 63bölyjár,4ison, Fil-
zeser_, .Aleé 4ll:j son iskolákat kell épitcni. Alig  
fel nem épiilnek, bérelt helyiségben kell tani- 
tani. 	/90/  
1898-bar. Pirtór. és Eresztőn ideiglenes magániskola  

alakul, ez ott lakók fizetik a t^nitét. /91/  

19o2-ben Püzesen és Eresztőn, 19o4-bon Pf_rtón, 1939- 
ben  (=őhölyjáráson á11 t fel a város ilkolkat.  
1 912-13-ban  Zsanán, Fehértón, BoL, írzón, Rekettyén ás  
Felgőkisteleken kezdődik meg a tenit- s. Pc? sSs.,á? lá-
son  1926-ban,  Kőkúton és Sóstár., 1930--bc1n.  
93o-ban 22 kiit tei 1< , ti i ok01 a 	h:ctá- 

rában.A< iekoi íknei: csak egy  rfi^zét helyezték el e cél-
ra késziilt épületben, más részét bételt helyiségekben  

a1=kitották ki.  A 22 tarj i iskolában két igazgató-
tarit6 iránji tásával 4o tanitó 1585 1zkclaköteleet  
és 568 gazdasági tag ?bbkép7ő tanfolyamra járó  
gyermeket t mitott. 	/92/  
A kii.lterUleti iskolák szárnezeril nevekedéze az  
x' ts, vezetés kérűésének megoldását is feltételezte.  
Az 142ü-e^ é"eken r'n~:? 1 ~S k~. ~.~ tc:°i:leti .gazga.táwágot  

90. Lakatos Vince: idézett mii 18. oldal.  
91. Lakatos Vince: idézett mü 18. oldal illetve  

Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos L apja  
1923. rná j u:: 24. 31. oldal.  

92. Nagy Szeder István: Kiskunhalas Város Egyházainak  

iskoláinak és a Közmiivelőcl ginek Története  
61-63. oldal.  



- 48 - 

szervetek. Igazgató-tanitói megbizást Tyukodi Jenő 
kapott, aki ezt a feladatot 193o-ig látja el. 193o-ban 
már két igazgatóság müködik külterületen. 
A soltva-dkerti, kisszállási müúttól keletre eső puszta-
részeken Róna Gábor, a város nyugati területónek tanyai 
iskoláit Szabó Antal irányitja. A Szabó Antal által 
15 évig vezett körzet 1945. jul. 12 - 1946. december 
13 között Bognár diargit igazgatja. 	/93/ 
1946. december 13-án 4 igazgatóságot szerveznek a kül-
területen. 
Balota körzet 	- 	Szabó Zoltán igazgató 
Zsana 	" 	- Somogyi K ro ly 	" 

Rekettyei " 	- Vass Lajos 	" 

Pirtói 	" 	- Halmos László 	" 

1945-ben ?irtót a kiAőrűsi járáshoz csatolták átmene-
tileg. 1952-ben a város területéből önálló községként 
kivél Kunfehértó, Balotaszállás, Zsana, Harkakötöny. 
A megmaradt tanyai iskolák egy részét a belterületi 
iskolákhoz csatolták. A többi külterületi oktatási 
intézmények irányitására két igazgatóságot hoztak lét-
re Vass Lajos és Weibl József vezetésével. 196o-ban 
megkezdődött a körzetesitós, ennek következtében csak 
egy külterületi körzet maradt Vass L jos igazgatásával. 

A belterületi iskolaépitési programot követően 3 igaz-
gatóságot hoznak létre: 

l./ Központi Iskola / jelenleg SzUts József nevét 
viseli / 

Az iskola igazgatói időrendben 1913/14. 
tanévtől: 

Imreh Lajos 
Greguss Gyula 
Tyukodi Jenő 
Bán György / a város felszabaditását köve- 

tően rövid ideig / 
Vojnics R. Piroska /1949. nov. 2-ig./ 
Halász Géza 

93. Felsővárosi Ált.Iskola irattára: Levelők személyi 
anyaga 
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2./ Alsóvárosi Iskola: 
Az 1912/13. tanévtől igazgatói: 

Tóth Imre 
Tallósy János 
Huszár Dezső 
Karácsonyi József 
Kruspier Pál 
Mácsai János 
Fekete Balázsné 

3./ Felsővárosi Iskola 
Az 1912/13. tanévtől igazgatóinak sorrendje: 

Paczolay Győző 
Frőhlich Lajos 
hácsai János 
Zsubori Károly 

1930-ban a város belterületén müködő elemi iskolákban 
összesen 1545 gyermeket tanitanak. 
A három állami elemi népiskolában 1264 tanulót, a 
katolikus  elemi  iskolában 226, az izraelita e;yház ál-
tal fenntartott elemi iskolában 55 gyermeket tanitanak. 

/94/ 
A Központi Iskola melett az 192o-as évek végétől kise-
gitő iskola működik kezdetben egy, később több tanuló-
csoporttal. Tanitói Platzer Klára, Barna pária voltak. 
A 3o-as évek elején önálló igazgatósággá szervezték 
Balonyi /Balogh/ László kinevezésével. 
A városban, a felszabadulás előtt is müködő három pol-
gári iskola közül megszünósükkor az Állami Polgári 
Fiúiskola a Központi Iskolába, a Református Polgári 

94. Nagy Szeder István: idf:"tett mü 62. oldal. 
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Leányiskola a Felsővárosi Iskolába, a Katolikus Polgári 
Leányiskola az Alsóvárosi Iskolába olvadt be. 
Az iskolák tárgyi és személyi feltételei sokat javul-
tak. Ennek ellenére elszomoritó, de elgondolkodtató is 
az a kép, melyet a statisztikai adatok mutatnak: 
A tanköteles korú gyermekek közűi: 

1879-ben iskolába jár 1138 nem jár 593 / 34 % / 
1882-ben 	" 1112 " 	" 669 / 37 % / 

1888-ban " 	" 11o7 " 	" 627 / 36 % / 
Azok a gyermekek, kik nem járnak iskolába, zömmel a ta-
nyákon lakókból kerülnek ki. /95/ 
A irat 61;e11 friüliek közúl: 

1910-ben 
11.949 városi lakos közül 7767 iga és olvas 3644 analfabéta 
12.432 tanyai " 	" 	62o7 " 	ti 	3094 	" 

24.381 	13974 ir és olvas 6738 analfabéta 

192o-ban 
12.439 városi lakos közül 943o ir és olvas 2630 analfabéta 
13.649  tanai 	" tt 	85oo " 	tt 3244 I t 

26.088 	1753o ir és olvas 5874 analfabéta 

193o -ban  
1).728 városi lakos közül 10303 ir és olvas 2483 analfabéta 
15.101 tanyai 	t' 
8. ,8bJ  

tt 9628 " 	 " 	 3231 	" 

28.829 

/96/ 

196E5 ir és olvas 5713 analfabéta 

95. Nagy Szeder István: idézett mü 59. oldal. 
96. Nagy Szeder I tván: idézett mii 62. oldal. 
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A KISKUNHALASI Ró MAI KATOLIKUS POLGÁRI 
LEÁNYISKOLA 

A római katolikus egyházközség a pol,lri leányiskolát 
1922. szop. i-én nyitotta meg. Szervezetileg a Mi-
asszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek kiskun-
halasi iskolája. Alakulásának évében két évfolyammal in-
dult, és az 1923-24. tanévben már négy osztályuvá alakult. 

Ekkor külön épülettel nem rendelkezett, a tanitást a ka-
tolikus elemi iskola tantermeiben végezték. /97/ 
1932. október 17-én vette birtokba az iskola azt az 
épületet, melyben megszüinéséig folyt a tarütés. /98/ 
1933. októberében  az egyháztanácsi és kópviselótestü-
leti ülés tárda épitését határozta el. Léberl Iria 
Pia zárdafőnöknő az épités céljaira felajánlja a zárda 
25.000 pengős tőkéjét. Ezen túlmenően további 5.oso 
pengő kifizetésére vállalt kötelezettséget. A zárda 
épitésének céljaira a fentieken tülmenően loo.000 tégla 
értékének megfelelő összeget gyűjtöttek. Az épités 
1934. márciusában keúdődőtt meg. 	/99/ 
1934. november 11-én adták át a zárdát reAdeltetésének. 
A felszentelés szertartását Dr. Hanauer A. István 'váci 
megyéspüspök végezte. /loo/ 
Az emeleten a clausura, a földszinten lévő helyiségekben 
a polgári leányiskola internátusa kapott helyett, melyben 
15-2o tanuló elhelyezését tudták biztosítani. 
" A növendékek az Iskolanővérek felügyelete alatt vallá-
sos, hazafias szellemhen, a társadalom igényeinek megfe-
lelő nevelésben részesülnek " az internátusban. 

97.  

98.  

99.  

loo 

Kiskunhalasi 
1943-44. 
Kiskunhalasi 
1932-33. 
Kiskunhalasi 
1933-34. 

. Kiskunhalasi 
1934-35. 

Római Kat. Polg. Leányiskola Lrtesitője 

Római Kat. Polg. Leányiskola Ért sitőja 

Római Kat. Polg. Leányiskolartesitője 

Római Kat. Pofig. Leányiskola Értesitője 
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Eltartási feltételek: 

1./ Aelmezés, futás, világitás, butorhasz- 
nálat havi 4o pengő. Diasás 2 pengő. 

2./ Orvosi dij és gyógyszer külön fizeten- 
dő. 

3./ Beiratási és mellókdijak a pofári is-
kolában lo pengő. 

4./ Tandij a polgári iskolában egész évre 
29 pengő, mely fizethető havi részle-
tekben is. 

5./ Zongorából, német nyelvből, itajzból ős 
festésből külön órákat vehetnek. 

A havi dijak szünetekre való tekintet nélkül mindenkor 
a hó első hetében fizetendők be. 
A felsorolt összegekbe nincs beszámitva a tanulók 
tanszere, könyvei, kézimunkái és esetleges apróbb ki-
adásaik. 
Ruházat az intézetben: 
1./ Az intézeti növendékek egyenruhája sötétkék matróz- 

ruha, gallérján és kézelőjén 5 sor keskeny súj- 
tás zsinór legyen. 

2./ Egy fehér blúz sötétkék gallérral és kézelővel, 
rajta 5 sor fehér sújtás. 

3./ Sötétkék téli kalap és egy fehér nyári sapka az 
intézet utasitása szerint szerzendő be. 

4./ Köznapokra két nyári / lehetőleg szövet / és két 

téli ruha. 
Hozzon minden növendék 2 fekete clottkötényt, sza- 

básmintáját az intézet adja meg és két sötétebb 
szinü mosókötényt. A felsőruha a térdet is fedje 
új j ai legalább könyékig érjenek. 



= KÖNYVKÖTÉSZETE  
VAC, G tLA K I RALY  AR  1i 

TE UPON =N•/4I 



— 53— 

5./ Az ágyncraühöz matracot, vagy szalmazsákot is kell 
hozri és epy  fehér ágyteritőt. 

6./ Minden növendék hozzon magával téli és tavaszi 
kabátot, szvettert, kendőt vagy sálat, téli keez-
tyüt, esernyőt, 2 pár cipőt, 1 pár fekete torna-
cipőt és házicipőt vagy mamuszt. 
A tornaruhát intézeti előirás és utasitás szerint 
szerzik be. 
Feh.érnemüből szükséges: 
E db ing, 3 nyári és 3 téli lábravaló, 3 hálóing, 
4 törülköző, 3 lavórtörlő, 3 szalvéta, 3 ebőesz-
köztörlő, 24 zsebkendő, 3 pár harisnya lehetúleg 
fekete, téli és nyári alsószoknyák vagy kombinék. 
Ezeken felül kell: 2 pohár, evőeszköz, ruha- ős 

cipőkefék, fogkefe, fésü, ruhatartók. 
Mindent az intézeti számmal kell bejegyezni. A 
növendékek az intézetbe hozott dolgokról két 
példányban álliteanak ki leltárt. 

Lkeszer a vallásos jellegü érnécskéval ellátott nyak-
láncon kivül az intézetben használni tilos. PnEt nem 
tarthatnak maguknál a növendékek. A kiadásokra szük-
séges összeg a felügyelő nővér kezébe adandó, íaelyről 
havonta elszámol a szülőkkel. A növendékek hetenként 
irnak haza. Csak szüleikkel és a legközelebbi roko-
nokkal levelezhetnek. A szülők havonta egyszer láto-
gathatják meg gyermekeiket. Tanitási óráktól és az • 
intézetben megáll:Ipitott tanulóéráktól elvonniok 
azonban nem  lehet. /lol/ 
Az 1937-38. tanévben épül fel az iskola 2oo ti-es torna-

terme, melyet az elemi iskolával közösen használ- 

tak. 	/1o2/ 

iol. Kiskunhalasi Róm. 
je 1933-34. 

1o2. Kiskunhalasi Róm. 
je  1942-43. 

Kat. Polg. Leányiskola Értesitő- 

Kat. Polli. Leányiskola Értesitő- 
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Az iskola igazgatói 1936-ig nem tanárok. A mindenkori  
Plébános 111tjü el az igazgatói teendőket  

1922-1928-ig Gulyás Ferenc esperes-p16bínos  
1923-1933-ig Dr. Kovács Vince kanonok-plébános  
1933-19364ig .ranyi László apit-laóbános  

1936-1942-ig Várhegyi I ária Menodóra iskolanővér,  
polg. iek. tanár  

1942-1947•ig raddi Máxia Klarissza iskolanővér,  
magyar-történelem-földrajz szakos  
polg. isk. tanár 	/1o3/  

Az utolsó tarévben a Kat. Pofig. Leán,iscolát illetve  
a~ Ultalno3 iskolát l/d.le ,iáría Elza igazgatta.  
Az iskola tanárai iskolanővérek. Az igazgatón kívül 4  
tanár tanitotta a n vendi keket. Rajzuk kívül óraadókat  
alkc.lma_,nak az elemi iskolábantanitó iskolanővérek  
köziil a  ikézizaulica, rajz, ének, testnevelés tarvitására.  

1o3. Kiskunh;.{lasi Róm. Kat. Polg. Leányiskola  

Lrtesitő4e 1942-43. tanév.  
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A tanulók megoszlása szüleik foglalkozása 
szerint 

A szülők foglalkozása 	1932-33. 1933-34. 1934-35. 1943-44. 

Középbirtokos 	13 	8 	7 	4 
Kisbirtokos 	12 	21 	25 	57 
Kisbirtokos napszámos 	12 	17 	15 	21 
Köztisztviselő 	17 	24 	18 	11 
Értelmiségi 	6 	9 	16 	5 
Kisiparos 	2o 	21 	28 	41 
Kiskereskedő 	14 	13 	11 	13 
Közlekedési segédszemély 	33 	31 	26 	13 
Katonatiszt, csandőr 	4 	8 	 9 	7 
Magánzó, nyugdijas 	4 	3 	3 	13 

8sszesen: 135 	155 	158 	185 

/1o5/ 

Vallási megoszlás szerint 

1932-3a. 1933-34. 1934-35. 1943-44. 

Katolikus 129 146 145 178 

Református 1 4 9 2 
Görög kat. 1 1 - 1 
Evangélikus - - - 1 

Izraelita 4 4 4 3 

Üsszesen: 135 155 158 185 

/1o6/ 

1o5. Római Kat. Polgári Leányiskola Évkönyvei 
1o6. kómai Kat. Polgári Leányiskola Értesítői 
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A Kiskunhalasi Róm. Kat. Polgári Leányiskola ta nuló-
inak rendszabályai. 

Az intézet célja, hogy vallásos, jóerkölcsü, értelmes 
munkás honleányoka t képezzen és neveljen. A vallásos-
ság megszilárditására az  intézet kötelezi növendékeit, 
hogy vasár- és ünnepnapokon a szentmisén és vele kap-
csolatos szentbeszéden jelen legyenek. Szintúgy kö-
telesek a növendékek a körmenetben is részt venni. 
- Az igazi vallásosság legbiztosabb jele a szent-
ségekhez, különösen a szentáldozáshoz való gyakori 
járulás. Ezért a növendékek ne elégedjenek meg a 
kötelező szentgyónás és szentáldozással, hanem ipar-
kodjanak minél gyakrabban egyesülni az Oltáriszent-
ségben elrejtett Ur Jézussal. 
Kötelező szentgyónás van évente 4-szer u.rn. év elején, 
karácsonykor, húsvétkor és év végén. Az istentiszte-
leten imakönyvvel vagy rózsafüzérrel ellátva vegyenek 
részt és úgy viselkedjenek, mint azokhoz illik, kiket 
élénken áthat a szentségi Ur Jézus jelenléte. 
- A tanulók tdnjenek ki az egyházi és világi elöljárók 
tiszteletében. Ha  az utcán találkoznak velük, szerényen 
és tiszteletteljesen köszönjenek: 
" Dicsértessék a Jézus Krisztus  I " " Kezét Csókolom " 
másvallásúak: " Jó napot kivárok. " vagy " Kezét csó-
kolom  "  . 

A növendékek szüleik és tanárnőik iránt őszinték és 
rzyiltszivüek legyenek, fordulj anak hozzájuk minden 
iigyeikben bizalommal, tanácsaikat és intelmeiket örö-
Liest és kézséges szivvel fogadják. 

A tanulók az egymással való érintkezésben udvariasságot, 
előzékenységet és szeretetet tanúsitsanak , mely kizárja 
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a sértegetést, árulkodást és irigységet. 
Ha egyik-másik hibázott, óvakodjanak az önhatalmú meg-
torlástól és forduljanak panaszaikkal őszintén és bi-

zalommal az előljárásághoz. 
A művelt viselkedés kizárja, hogy e növendékek kat'on-
fo va sétáljanak az utcákon, folyow5n és udvaron. 
A kiszabott időben minden növendék saját osztályában, 
kijelölt helyén legyen és feladatait csendesen ismétel-
ve várja be a tanitás kezdetét. öraKözi lo nercekben az 
is„altból eltávozni szigoruan tilos ;  csak fontos esetoen 
engedi meg a z osztályfőnök. 
Az iskolába a szükséges könyveken, irószereken, kézimunka 
és taj eszközökön kivül mis könyv t vagy tárgyakat _Hozni 
tilos. Aki mégis hozna, attól a tanárnőnek joga van 
azt elvenni. 
A növendékek ♦igyázzanak, hogy iskolaszereik, kézi-
munkáik és rajzeszközeik tiszták és rendesek legyenek. 
Az előadásokat feszült figyelemmel hallgassák. Szigo-
rúan tilos felelés köz;ceti minden csalis sís aúgás, 
úgyszintén az iskolai vagy házi dolgozatok átcsempé-
sz sa is. 
A vidékről vonaton vagy kocsin való iskolalátogatásra 
az igazgató a tanári testllettel ezyetértőe.i ad enge-
délyt, de  ezt, ha a tanuló erkölcsi magaviselete vagy 
,:lűrnenetele úgy kiv ánj a, vissza is vonhatja. 
Az ifjúságnak tisztelettel és kimélettel kell lenni 
minden iránt, ami az erc.d csi müuelésre j5 hatással 
van. Kimélnie kell magát az iskola épületét és annak  
minden egyes taneszközét és bútorát. 

-- Minden kárt, amelyet a tanuló akár az iskola  épületében 
akár annak f3lszerel sében okoz, a  ta.aal6 illetőleg szü-

lője vagy gyámja teljes értékben tartozik megtériteni. 
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Ha a kár okozóját nem lehet megállap .itani, akkor az 
illető osztályt együttesen tartoznak a kárt megté-
riteni. 
A terriplombe, való közös menetelésnél, pároson csendben 
és rendben haladjanak. Az utcán csendesen beszélges-
senek, illedelmesen köszönj enek és papirost vagy más 
szemetet el ne szórjanak. Szini, vagy mozielőadáson 
/ még ha ifjúsági is /, vagr más mulatságokon akár 
nyilvánosak legyenek azok, akár zártkörUek, vagy jó-
tékonycélúak, mind a helybeli, mind a vidéki tanulók-
nak ig.,z_atói engedély nélkül jelen lenni, vagy azokon 
szereplést elvillalni szigorúan tilos. Tilos továbbá 
a mis intézetek, vagy felnőttek majálisán való rész-
vétel, a az intézet kebelén kívül álló egyesületbe 
vagy énekkarba való belépés. A növendékek csak az in-
tézet kebelében rendezett tánctanfolyamra járhatnak. 
Minden tanuló téli időben / november, december, janu-
ár, február, :árcium / este 5 órakor, nyáron / szep-
tember, oktéber, április, n:á.i us, túnius / legkésőbb 
7 drakor otthon  legyevek és feladataival foglalkoz-
zék. Némi kivételt élveznek azok, akiknél a külön 
zongora vagy német, francia órát nem lehet más idő-
ben elhelyezni, mint du. 4-6-ig. 

Az  esti  ájtatosságokon, arrmenryiben a megszabott idő-
nél később tartanak, nem vehetnek részt. 
Az előadás elmulasztása a szülőtől vagy azok helyet-
ta.sétc"1 kiállititt hiteles irattal, s ha betegség az 
oka, orvosi bizonyitvánnya .l igazolandó. Ha az igazo-
latlanul mulasztott órák száma az iskolaév folyamán 
annyira emelkedik, amennyi a rendes tantárgyak heti 
óraszáma, akkor a tanuló a tanári testület határoza-
ta alapján az iskolából kilépettnek tekintendő s 
újabb fegyelmi eljárás mellőzésérrel a t :  nulók so-
rábólt törölhető. Aki fontos ok miatt egy v. több 

előad4si órából felmentést kiván, ezt az intézeti 



- 6o 

előljárós_:.gtól kérje. A városból való 1 napi távozásra 
az osztályfő, több napi távozásra már az iga ;ató en e-
délye szükséges. Ha a nyári sziinidő ta#ttalma alatt 
hosszabb időre elutaznak,  szintén  j elenteniök kell. 
A pontos engedelmesség minden  növendékre nézve lé-
nyeges kötelesség. A makacs engedetlenség, ellenazegiz-
lés, merovást, büntetést von maga után, mel- nek leg-
erősebb foka, az intézetből való eltávolitás. 
vltÖzködés: 
Vesár- éN ünnepnapokon, valamint közös kirándulások al-
kalmával kötelező a sötétkék matrózruha és fekete ha-
risnya viselése. Ezt az öltözetet a nyári hónapokban 
fehér matróz-blúzzal és sötétkék aljjal váltják fel, 
amelyez a fehér harisnya viselése szintén megengedett. 
Rövid harisnyát csak a polg. I. ós II.  osztály tanulói 
viselhetnek köznapokon. / tehát vasár- és ünnepnapokon, 
valamint kivonulások alkalmával nem / 
Az intézet minden ta .nulójárs nézve kötelező sz intézeti 
sapka és kalap használata. Ezek beszerzéséhez az utasitást 
az osztályfők adják meg. Más kajlaoban vagy sapkában járni 
tilos. Az ujjatlan vagy túlságosan rövid ujjú ruha vine-
lése szintén tilos. 
A ruhák megfelelő hosszúak legyenek s a térdet legalább 
5 om-el födjék. Lks:,ert viselniök nem szabad. Kivételt 
képez a nyaklánc és a karkötő óra. 
Aki öltözködésben ezen ezabálz'okhoz nem alkalmazkodik, azt 
kénytelenek leszünk átöltözködés végett hazakUideni. 

/ 107 / 
A Katolikus Polgári Leányis .ola az 1945-46. tanévtől 
kezdődően fokozatosan megszűnik, átalakul, általános is-
kolává. Az államosit_ískor az Alsóvárosi Pltalánis Iskolába 

olvad be. Volt épülete jelenleg a Kereskedelmi- és Venuég-
látóipari Szakmunkásképző Intézetnek ad helyet. 

1o7. Római Kat. Polg. Leányiskola Lrtesitője 1934-35. 
tanév. 
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ÁLLAMI POLGÁRI FIÚISKOLA 

Az iskola az 126-27. tanévben kehűi meg működé, ét. 
Első i ;azgütő j a Kárpáti Elemér igy indokolja létre-
hozásának igényét: 
" Kiskunhalas 112.000 elold kiterjedésü, 28.000 lakos-
sal bíró rendezett tanácsú város, amelyben a református 
főgimnázium, református és katolikus polgári leányis-
kola, állarai és felekezeti elemi iskolák, önálló gaz-
dasági iskola képviselik a nevelés és oktatás szolgála-
tában álló intézményeket. A város polgárainak fiai, ha 
középfokú tudományokat oiajtottak szerezni, a reformá-
tus gimnáziumba iratkoztak be. s ezt annál is inkább 
megtették, mert az iskola 3oo éves múlttal oiró, jól 
felszerelt, kitűnő vezetés alatt álló, elsőrendű in-
tézet, internátussal kibővitve. Azonban nem minden 
tanulónak volt szüksége a nyolc osztály tudományára: 
különösen azok a növendékek, akik  ipari,  kereskedelmi 
vagy föl müves pályára léptek, csak két-három osztályt 
végeztek, miáltal tudásuk nem késezhetett kerek egészet. 
Viszont olyan  ismereteket ue:u szerezhettek, amelyekre 
nekik az életben éppen szükségűk lett volna. 
Nevelés szempontjából e tarthatatlan helyzetet felis-
merte városunk tevékeny ás különösen a tanügy irnt 
nagy ügyszeretettel viselkedő, közszeretetben álló pol-
gármestere 	Thuróczy Dezső, akinek kezdeményezésére 
és közbenjárására á vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter sír 57.515/926, száru rendeletével 1926. szeptember 

havában rnegnyito'.ta az állami polgári fiúiskolát. 
Ezzel alkalmat nyujtott a város polgárainak, hogy 

fiaikat a gyakorlati ismereteket szolgáló intézetben 
tanittathassák. E szerint ez az iskola hiányt pótló 

intézmény Kiskunhalson. 
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A város polgársigának egy ragi vágya teljesült, amit 
mutat  az a is: r ínvény, bogy _,cink? járt a kezdetben 41 ren- 
des és 19 .r ,a- nt; nul$ iratkozott be az izkolába. n 

/108/ 
Cr,3l].lá épUlettel nerid rendelkezett az Állami Polgári 
l fiúis kola . Az elEt7 tanévben csak első csztúlyt i„dita- 
rak e azt a központi elemi iskola épUletéber, helyezték el. 
Az iskola végleged elhelyezése érdekében a városi tanács 
117 ka• 7289/927. kig. s:: rru határozata a megoldás 
iehetős'geit mérlegeli: 
n A v osi kápviSelőteetület elismerve egy polgári 
fiúisko1!ark Kiska/Ju ies vámos főleg mezőgr.:zdaséggel fog-
lalkozó kép, iinségóre nézve rendkivi~ i szüks::ges, nagyhord-
erejü volát, icészsé ;gel já.` 2. erejéhez mérten mindennel 
ahhoz, hogy egy polgári fiaiskola fel.állittassék, :aég 
anyagi erejének teljes meger ltetéso ár:n is. Tekin-
tettel azonban arra, hcg , aaya; i eze j é c, különösen az 
újonnan épitett ős élkitendő számos iskola épitési, 
berendezési é fenntart: si költségei d a város e„yr:o, 
ámbár lsgsztikaage3ebb kiadásai teljesen  i gómbe veszik, 
élni kiván az 1927. évi III.  tc. 13. §-ban leszögezett 
jog-ával és kéri a Jagvnéltúságu Miniszter Urat, hogy a 
fenti y-ban előírt kec!vezménye'cban részesitee. Fel-
ajánlja az iskola e céljaira az loop négyszÜv ö1 nayg-
ségu ingyentelket, az épitési költséghez 32.000 P. 
hozzájárulást, elvállalja az iskola cipő felazere1 se 
költségeinek s x eá eső hAnyadot, valamint a dologi ki-
adások, tisztogatási, javitá.ai költségeknek megfelelő 
részét a azt le, hogy két kataszteri hold terU1 tet az 
iskola céljaira gyakorlé t& 711 rendelkezózóre fogja 
bocsáj tant. utaei tja azonban a kö . c  y lés A polgármes-
tert, hogy hasson oka, hogy az iskola,: úgy épül jön, hogy 
az egy középfokú gazdasági iskolára is kibővithető 

lob. Állami Polgári Fiúiskola Értesitője 1926-27. 
tanév. 7. 
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legyen és kérelmezze, hogy az a gazdasági iskola is melőbb 
ki legyen fejleszthető. " 	/1o91 
A város ezen igéreten túlmenően egyéb anyagi eszközökkel 
is  támogatta  az állami polgári fiúiskolát. Az 1928-29. 
tanévben 7838 pengő 46 fillér összeget biztositott a fi-
zika tárgy felszerel ; se.inek megvásárlására. 	/110/ 
Az i kola az 1929-3o. tanévben már négy évfolyammal 
miiködik. Elhelyezése továbbra is megoldatlan III-IV. 
évfolyamot a központi iskolában, 8 I-II. osztályt pedig 
a ma a tüzoltóság által használt épületben / szász 
Károly u. / kialakitott helysiségekben taiitják, mely 
az iskola igazgatáj* szerint sötét, nedves, büzös, 
egészségre ártalma, a tüdővész terjedését segiti elő. 
A két nelyen történő tanitás gátolja a rendes munkát, 
hátráltatja a tanulók előrehaladását, nehetiti a 
tanulók fegyelmezését. 	/111/ 
193o. szeptember 12-én Keb.rer Károly megyei királyi tan-
felügyelő s központi elemi iskolából kilakoltatta az ott 
elhelyezett két osztályt, valamint a fizika szertárt. 
Két hón apig az udvaron tanitottak, míg végill a városi 
tanács egy  magánlakás két szobáját biztosította tani-
tás céljaira. 	/112/ 
1931-ben megkapja az Allami Polgári fiúiskola azt az épü-
letet, mely végül is egész fennállása idejére szükös 
otthont biztosit. Lzt az épületet az 195o-es években le-
bontottk., ma a Petőfi szobor áll a helyén, korábban 

a retorm ,tus egyház elemi iskolája volt. Az épület 
nem teszi lehetővé, ho gy  mind a négy osztályt elhelyez-

zék Lenne. A negyedik Osztályt  a€.s épületben tanitják, 

1o9. Városi fanács 117-7289/927.sz.közgyülési határozata 
llo. F'1latui Polg'.1.1 fiúiskola L=te::itője 1928-29. tanév. 
111. Allami Polgári Fiúiskola Értesitője 1929-3o. tanév. 
112. Allami Polgári Vi.iskola Lrtesitője 193o-31. tanév. 
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melyet magánlakásból alakitottak ki, a reformátusa temp-
lommal szemben lévő épületben a Szilády Aron utcában,  
mely korábban szintén a református egyház tuiujdena  
volt. / Ma a Szilády Áron szobor áll az épület helyén. /  
1939-ben születik döntés a polgári iskola,merépitésé-
nek agyéról. az épitéshez 15o.000 peng5 kellenie. Ezt  
a Va llás- és Közoktatásügyi Minisztérium a városra ki-
vánja háritani. A város csak telket és 15.00n Peligőt  
hajlandó e célra áldozni. 	/113/ 
1938 nyarán loo.000 Pengőt kap a város a pol j;ári is-
kola céljaira. 	/114/  

Ezen öarz.egből kezdődik meo; az 4pitke':9 a Kossrot_h  

utcában. Befejezni azonban u háborús viszonyok miatt  

nem tud .j'itc. .ti felszabadulás után 1:észill el s ezt je-
lenleg a II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági Szakközép-
iskola birtokol; a.  
Az Állami Polgári Fiúiskolát 1926. szeptember - 1932.  

jdnius közötti időben kárpáti Elemér igazYretta. 1932.  
szeptemberében Henni Aladár kapott igazgatói megbi-
záet, ki  ezt a munkakört a felszabadulásig betöltötte.  

/l15/  
Az iskola tanárai:  

Papp Lajos  
Babó Béláné  
Práe,lor liana  
11©r.n.i :dadái  
Horváth  

Csorba Tibor.  

azt.ck  L erenú  

Nagy  Pereno  

1926.szept.  
1927.szopt.  

~~_ 
~~.  szep t.  

525.sze .pt .  
1j3o.szept.  

153o.szept.  

1931.ze1,t.  

- 193o. :+ i.ir,.?. as:=.  
-  meP;szi;né gig  

- 1932. junius  

- 193o. aug.  
- 1934. j urxá.us  
•• 1934. február  

- megszi.irlésii;  

112. fUlaut Polgári 	,rtesitője 13o-31. tanév  
113. s«<lasi Hírlap 1939. február 2.  
114. Kunsági 1 apló 1939. junius 13.  
115. Áll. Polgári Fiúiskola Ertesit6je 1932-33. tanév  
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Soós Károlyné Hrabéczy Jolán 
Csikszentimrei Kálmán 
Weinberger László 
Csuthy Anna 

1932.szept.-megszüné:ig 

1934.szept. 	" 

1934.febr. 
1942.okt. It  

- fenni Aladár igazgató mennyiségtant és texmészettu-
dományokabzakcsoportra képesitett pol:ári iskolai 
tanár 

- Babó Béláné Prégler Ilona polgári iskolai tanárnő 
képesitett földrajz-természetrajz, vegytan 

- Soós Károlyné Hrabéczy Jolán nyelv  és történettudo-
mány szakos polgári iskolai tanárnő 
Ceikszent _rnrei Kálmán poi . Ari iskolai tanár képesi-
tését rajz és mértani rajz szakán szerezte 

- hagy Ferenc mennyiség és természettan szakos polgári 
iskolai tanár 

- Csuthy Anna magyar-német szakos polgári iskolai 
tanárnő 	/116/ 

Az 1944-45. tanévben nevelői ellátottság tekinteté-
ben sok problémája volt az iskolának. Dr. hagy Ferenc 
katonai szolgálatra vonult be és a tanév végéig nem 
tért haza. Henni Aladár 1944. okt. 14-én eltávozott 
az iskolából és csak Április 3o-án tért vissza. 
Csuthy Anna és Soós Károlyné 1944. októberében szin-
tén eltávoztak az iskolából ős csak 1945. áprilisá-
ban tértek vissza. 
Az iskola vezetésére Babó Béláné kapott megbizást. A 
hiányzó tanárok pótlására alkalmazták a Kiskunhalasra 
menekült Bory Erzsébet földrajz-természetrajz-vegytan 

szakos a dai, Baricz Károlyné Ertsey Sarolta magyar-
történelem szakos adai polgári iskolai tahárokat. 

116. All. Polgári Fiúiskola :rtesitői 1926-27. 

1943-44. 
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Dr. Drégely Lászlón Benedek Gizella magyarkanizsai 
állami polgári iskolai tanárnő, történelem-földrajz 
szakos középiskolai tanár szintén az iskola nevelőtes-
tizletébe került. 	/117/ 
Az igazolóbizottság az Állami Polgári Fiúiskola összes 
nevelőjét igazoltnak tekinti. 

117. Állami Polgári Fiúiskola övkönyve 1944-45. 
tanév. 



H . 

• 
H 
H 
H 

•  
H 
H 

• 
H 

- 67 -  

Lr1 trl M  11\  d rl ^-  O  Lf1 01 P- r-1  r-1 N  cMv)  O  M O1  

ri r4 r-1 r-d  e-1 	r-t  ra  r-1 N N  r-t  N N  rd  

0' CQ ■ D r-110 c'r1M111  
ra NNN ra 

1  1  1  1 Md'Mr-t rl M 1  
ra N d'rl  

a 

r4 
\ 

1 Lht`-tf1 M N I N  1  1  I  1 NN:tIM ON 1  
r♦ 

L(' O t̀ - 	N d- 	i r-1 r-t 1  1  1  1 ra r-1 H crl .J Ol  t ' 
 

•0lf1 ~0 	1 	1 +/4  1  1  1  1 	1  ra  N  r-t Lfl ~ O 	1 

•r{ 
s0 
~ 

t12  

	

q) 111  t̀ - dcp d- 11111101 r- r-1 CO CO O tt1 01 O 01 	 4) 
Cl t—  CO r-1 hl  ~ 	M  00 (71  O  ti  CO O  t.-- 	 ~ 

	

ra r-1 r-1 r-1 ra r-i r-1 r-t r-i ra r-a  N r-i r-1 N ri 	
:4 

 

N 	 O  

	

I  I I M (r'l dAD ttl N N M 1,1 CW  U1 O O ct O l7 	 r-1 

	

MNNN d'MMMM M~ M Md- 	O  

CG1  
.r.{  

lt\ c'1 Ll Q1  t-- O c0 d- N ',o tl1  :1' U! C1  tt1 t—  N  

	

1 i MNNNd M MctctM ~~tctM ~ d- 	 *rl  

H  

1  t—NU1MrAü1t—  O O1d•U101d-  O cr1MnN  

r-t 
O 

■0 ^D  O  M~~ o  M  tf1 d' C0 L(1 ‘D t— ts> M 0t1 O 01  
M c71  N n  L1 d d- d`0 t0 LI1tiQ I.CI ■O t11  U1  tm0 d'  

rd  
r-i 

	

C--.:7O1OrINMd•111q0[-00O1OrINMl11 	`Q 
N  v  N  rMMMMMMM1l-4. 

~
d- d ~ c

11
2 
 4

HN ~ M r 	
~~1l • 

NNNN ~ lm~ c1~Ml l d-  

 

00  

	

O1 O1 a101010101010101 rn a1 rn a1 d1 Ci1 a1 Q1  C1 	r-1 

	

r•l ri r-~ r-1 r■1 ed r-i ra r-1 r-1 rrl ra rl ,-{ r-i r1 e{ r-i r-1 	 ra 

Az
  i

s
ko

la
  
t
a
nu

ló
in

ak
  s

z
ám
a  

19
26

 -
  
1
9
4
4.
  
k
öz

öt
t 

-  
19

44
-
45

.  



6S.. 

Tanulók megoszlása szüleik foglalkozása szerint 

1928 
-29 

1931 
-32 

1934 
-35 

1938 
-39 

194o 
- 41 

1943 
-44 

Középbirtokos és 
bérlő 	17 2 ! 

11 5 5 
Kisbirtokos 26 26 2o 45 45 
Kísbirtokos,napszámos 3 5 13 7 35 
Egyéb gazdasági segédsz. 1 2 5 1 3 
Földmüves,napszámos 	5 5 5 8 8 12 
Kisiparos 	3o 43 33 45 41 41 
Egyéb ipari segédszemély 5 3 5 8 
Nagykereskedő 2 1 
Kiskeres r.edő 	13 9 13 9 7 8 
Kereskedelmi tisztviselő 2 4 1 2 1 
közlekedési tttttviselő 2 1 
Egyéb közlekedési segédsz. 3o 19 36 4o 17 
Közlekedési segédszemély, 
napszámos 3 3 
Köztisztviselő 	44 5 1 2 1 
Pap, tanár, tantó 2 2 2 2 1 
Közhivatali altiszt 9 7 9 4 
Katona, tiszthelyettes, 
csendőr 5 5 9 1 
Nyugdijas köztisztviselő 5 1 1 1 
Nyugdijas altiszt, szolga 11 22 13 11 7 
Házi c e 3 ád 1 
Egyéb ismeretlen foglal-
kozás 	3 lo 8 16 3 
Árvaházi ellátott 1 2 2 

Ö: szesent 	112 148 175 191 213 Zoo 

/119/ 

119. Állami Polgári Fiúiskola;rtesitői 1928-) . -
1943-44. t anév. 
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A tanulók vallás szerinti megoszlása  

1928 
-29 

1931 
-52 

193. 
-3 

1935 
-36 

194o 
-41 

1943 
-44 

1944  
-45  

~ .--•■•■•■■•■ 
 

Római Katolikus  73 ^181" 112  207 128 123 115  
Reformtus  16 26 4o  55 59 54 57  
Evangélikus  7 12 11  16 15 17 4  
Izraelita  14 8  't 7  7 2 1  
Görögkeleti  1  1 1  
Baptivta  1 4. 

 4 4 4 1  

Összesen:  112 148 175 191  213 200  179  
/12 .0/  

A tanulók megaez16'sa a szülők lakhelye szerint 

1928 
-29 

1931 
-32 

1934 
-35 

1938 
-39 

1940 
-41 

1943 
-44 

1344  
-45  

Helybeli 93  108 111 129 137 137 141  

Vidéki 19 4a 6 4  62 76 63  38  

A vidékiek közül 
bejáró 	14 32 46 

 _ 	_.. 
56 

■ Oa—.._ ~  r ,_ 
66 

• 11110 -r.r 	 .  

53 27  
• ■•••■••■•• two .•••••■•....••■••..._._.__...._. ,_■••■■ 	....._._.. 
Üzsz ,3sen: 126 i8o 221 247 279 253 2o6  

/121/  

A bejáró tanulók szülei a város különböző )u.ztatészein  

/Felsőszállás, Pirtó, Harkakötöny, Felsőkistelek/ illetve  

a körryező községekben /Prónay1a1vi, áaltva.dkert, Kelebin,  

Kisszállás/ laknak.  

120. Állami Polgári Fiúiskola Lrtesitői 1928-29.  
1944-45. tárév.  

121. &1].& i Pogári Fiúiskola Éi'tesi tői 1926-29.  
1944-45. tanév.  
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III. FELSÜBB LEÁNYISKOLA  LÉTREHOZÁSA LS 
MÜKÖDÉSE 

/ 1872 - 19o4. / 

A felsőbb leányiskola " az előkelőbb családok számára 
szerveztetett, hogy az idegen szellemis kolostorokat és 
a sokszor léha magánintézeteket pótolja. " 
" Az úri társadalom félt a polgári leányiskolától, mert 
a leányokat inkább otthon tanittatta hiányosan, vagy 
gyarló magánintézetbe adta, mitsem a polgári elem közé 
engedte volna vegyülni " - irta Geötze Sarolta a Pol-

gári Iskolai Közlönyben, 1889-ben megjelent cikkében. 

/122/ 

A cikk szerzője a felsőbb leányiskolákban a polgári 
leányiskolák kialakulásának és fejlődésének gátját 
látja. Szervezésük is párhuzamosan történt. 
Az Országos Nőképző Egylet - elnöke Veres Pálné - kér-

vényt nyújt be a kormányhoz 1868-ban női felsőiskola 
feiállitásának tárgyában. evők részére kivánnak minta 
jelleel iskolát felállitani. Kérvényükben a tanrend-

re, a tanitandó tárgyakra vonatkozó javaslat is szerepel. 
Lélektan, erkölcstan, elemző gondolkodástan, nevelés és 
egészségtan alapvonalai, terjedelmesebb számtan, egysze-

rit könyvvitel, magyar irodalom, esztétika, világtörté-
nelem, természettan, gyakorlati vegytan a háztartásra 
alkalmazva, külföldi nyelvek / német, francia, angol / 

lennének a tanitandó tárgyak.' 	/123/ 

" Korántsem akarjuk a nőket tudákosnak nevelni, hanem 

igenis tudománykedvelőkké, kik az ismeretek körében 

122. Sághelyi Lajos dr.: A magyar polgári iskola hatvan 
éves múltja 114. oldal. 

123. x iagyné Szegvári Katalin: A nők müvelődési jogaiért 
folytatott harc hazánkban 
/1877-1918./ 135. oldal. 
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tájékozódván, az emberi elme miivei iránt érdekkel 
viseltetvén, ezen érdeklődést a világosság s tudomány 
iránti szeretet a gyermekbe is átültetni képesek le-
gyenek " - irják az iskola céljáról kérvényükben. /124/ 
A női hivatásról igy érvelnek: 
" A férfi az ország törvényeit, a nő annak erkölcseit 
alkotja. Ezt a feladatát a nő kellő képzés nélkül 
nem láthatja el. " 
" hogyan támogas s a a lankadó erőket, ha önmaga csuka 
gyarlóság és tehetetlenség, hogyan költsön érdeket a 
világosság, a tudomány iránt, ha saját értelme homályba 
van burkolva; hogyan kedveltesse meg a szelle_,ii rn&n-
kásság szép, nagy, hasznos eredményeit, ha ezekről 
magának sincs tudomása; hogyan fejlessze a jellemet, 
az eszmék tiszteletét, ha saját maga lelke fejletlen; 
hogyan serkentse életre másokban azon csirákat, 
melyek az 6 fejében és szivében szunnyadoznak, de fel-
ébiesztve nincsenek; áltglába véve hogyan neveljen az, 
ki maga is neveletlen. " 	/125/ 
A tanterv tervezet, a tanitandó t_áryak sora azt mutat-

ja, hogy a létrehozandó iskolának kettős feladatot 
szántak. Egyrészt művelt háziasszonyok képzése, más-
felől a szerényebb magántisztviselői pályán való 
elhelyezkedés biztositására. Deák Ferencet sikerült 
megnyerniük, d s kérvényt 1868.nov. 9-én ő terjeszti 
a képviselőház elé. 
Eötvös József a kérvényre reagálva olyan véleménynek ad 
hangot, hogy " kivánatosabbnak tartja, hogy a béres-
asszony kötni tanuljon, minthogy a művelt osztályhoz 
tartozó nők magosabb képzést nyerjenek. " 	/126/ 

124. Schwarcz Etelka: Nőnevelés és oktatás a XIX.szá-
zadban Magyarországon. 41. oldal. 

/Idézi a Néptanitók Lapja 1869. évf. 414.1upj áról/ 

125. Schwarcz Et'lka: i.m. 41. oldal. 
126. Nagyné Szegvári Katalin: i.m. 136. oldal. 
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Az Országos Nőképző egylet társadalmi üsszegogásra épit-
ve nyitja meg 1869-ben a felsőbb leányiskolát. A kezde-
ményezés országos visszhangot kelt. Országszerte ala-
kulnak, zömükbe felekezeti jellegü iskolák. A vallás-
felekezet3k által szervezett iskolákban a tananyag 
szerényebb. Két tantárggyal kevesebbet tanítanak, mint 
az állaai, községi iskolákban. A hagyományos tárgyakon 
túl -  "  figyelemmel az életmódra és vidékre, melyekhez 
a gyermekek nagyobb részének szülei tartoznak " - 
hazai földleirá;t és történetet, a mezei és kertészet 
körébe tartozó gyakorlati útmutatsokat, valamint a 
polg_ari jogok és kötelességek  ismeretét tanitották. 
A nem felekezeti iskolák ezeken túlmenően beszéd és 
értelemgyakorlatot, általános földreirás és történelem 
tárgyakat is tanitatták. 	/127/ 
A Veres fá lné kezcleményezé^ével létrejött felsőbb leány-
iskola négy évfolyamúvá fejlődött. Az első évfolyamnak 
előkészitő jelleget szántak, ahol magyart, németet, 
franaiát, természetrajzot, magyar és világtörténelmet, 
számtant és rajzot tanitottak. A II.-III.-IV. évfolya-
mon :iagyar nyelvtant, németnyelvtant irásbeli gyakor-
latokkal, irodalomtörténetet, francia nyelvet, magyar 
és világtörténelmet, müvelődéstörtér.etet, számtant, 
könyvvitelt, természetrajzot és az élettan elemeit, 
természettant, vegytant a.háztart:;sra alkalmazva, 
gondolkodásteait, erkölcstant, lélektant - kapcsolatb an  
a nevelésoktatással és egészségtannal, esztétikát és 
rajzot tanítottak. /128/ 

127. Nagyné Szegvári Katalin: i.m. 212. oldal. 

128. :`. ;yné Szegvári Katalin: i.m. 297. oldal. 
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1675-ben Budapesten állami felsőbb le• n y iskola alakul 
Molnár Aladár kezdeményezésével, ki ezen iskolának 
igazgatója is lett. 
Képzési célját a  következőkben határozták neg: 
" Alkalmat nyájtani arra, hogy benne társadalmunk női 
tagjai nemük sajátossága és társadalmi jelen viszonyok 
által feltételezett, de egyszersmind oly rmérvU ál-
talános milveltségnek, melyst a férfiak Saját élet-
céljauk érdekéből gimnáziumi és reáliskolai közép-
t.nodáikban nyerhetnek. " /129/ 
á'z'n colmegjelölés a középszintit iskolai jelleget 
damboritja ki, képzési céljai közel illanak a fiú-
középiekoláékhoz. 
Az elemi iskola 6. osztályára épitl. Az iskola 4 éves 
képzési formában miiködik. Az I. évfolyamnak slők 
tő j e?.leget s ántak, mely  az elemi iskola 5-6 osztálya 
anyagának elvégzését célozza nivelláló jelleggel. A 
II.-III.-IV, évfolyam a tulajdonképpeni középiskolai 
tanfolyam, ahol heti 3o órában tanítanak hit- és 
erkölcstant, magyar nyelv és irodalmat, német nyel-
vet és irodalmat, francia nyelvet ős irodalmat, rajzot 
és mértani ismereteket, földrajzot, természetrajk.ot 
és vegytant, természettant, számtant, testgyakorlást, 
női murákat. 	/13o/ 
A felsőbb leányiskolák miiködését, annak szerveseti 
kérdéseit 1883-ban majd 1887-ben íjból felülvizsgál-
ják.Az 1883-as rendezés a felsőbb leányisküiában 
történő felvételt az elemi iskola 4 osztál;ának el-
végzésére épiti, a képzési időt 6 évre emelte fel. Az 
1887. évi szabályozás a felsőbb leányiskolák két ti-
pusát alkotja meg. 

129. Nagyné Szegvári Katalin: i.m. 297. oldal. 

lao. iaagyné Szegvári Katalin: i.m. 3o1. oldal. 
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szerint  az elaőrehcbI iskola hat, a másodrendű pedig 
a négy évfolyammal müküdik. Egyben szabályozza az egyes 
la kolatipusokba, való átlépés lehetősé ejt is kimondva, 
ho n/  a  pcl íri leányiskolát végzettek felvételt nyer-
hetnek a felsőbb leányiskola ötödik évfolyamába. 
Ugyanakkor lehetőséget termet arra iii, hogy a felsőbb 
leányiskola hatodik évfolyamát elvégzeek a 'tariitó-
nőképezde harmadik évfolyamára nyerhetnek felvétett 
falvételi vizsga nélkül. Mindkét tipusban az első 
négy évben ugyanazt tanitják.Az elsőrendű iskola két 
utolsó évfolyamán a négy év alatt 'tanultakat i.,,:ié-
telték, kibóviúették, kiszélesitéttók. 	/131/ 

1983. évi rendezés a nyolcv anas évek eléjétől duló 
leénygimnázium-kontra felsőbb leányiskola vita ered-
m5nye. Ekkor még a konzerva tiv irányzat elképzelései 
érvényesülnek. Ez a konzervaviv felfogás tükröződik 
a laánynevelzst illotő célmeghatározásban is. " A nők 
revelé?ében kiváló feladatul kell tekinteni, hogy a 
társadalominak nem a tudományosságot nególyező, még 
kevésbé  tudákos, hanem józan értelemmel bíró, az 
alapismereteket alapfeltételeit tudó, helyesen gondol-
kodó munkaszerető és munkálkodni tudó szegény és vidám 
nőkre van szüksége. " 	/132/ 

A Vallás és Közibktatási Minisztérium 1695. évi márc. 

2o.-i 5009. sz. szabályzata rendezi a más lskola-
tipusokba való átlépés kérdését, kimondva, hogy a 
felsőbb leányiskola eg  yes évfolyamai a polgári leány-
iskola azonos évfolyamainak felenek meg. Ezzel a köl-
csönös átlépést biztositják. 

131. Nagyné Szegvári Katalins 1.m. 311. oldal. 
132. hagyné Szegvári Katalin: i.m. 309. oldal. 
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Rendezik a. továbbtanulás kérdését is. A 18.283/19o1. sz.  
V.K.M. rendelet lehetővé teszi, hogy azok, kik a felsőbb  

leás iokola VI. évfolyamot elvégezték, a tanitónőkép- 
ző intézet III. évfolyamába kLlönböze t i vizsga letéte-
le  után átléphetnek. 	/133/  
Az 19o1/4o.925. 	rendelet a  felsőbb  
leányiskolák általános óratervét lépteti életbe. /134/  
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Megjegyzés: Rajz, azépirás, ri.oi kézimunka, V. -tol .f.aYu1-  
ta.tiv  
`leatgyakorláa VI.-tó1 fakultativ  

133. Tanügyi Kalauz: 37o. oldal.  
134. hi•YatalJz KöL.löry 	5vf. 13. c.z m.  

Tantárgyak: I. II. 

Vallástan  2 2  _  
Magyar nyelv  és  
irodalom 5  4  
Német 3  3 
Francia  4  
Pszichológia 6s  
neveléstan  - 

- 

Történet  - 2 
Földrajz 2  2 
T ermés^.ettu+la.m i-  
nyoks Állattan és 
növénytan  2  .. 

A 9V .-á,•l y Aa vegytan  -  2 
E~eszsegtan  - — 

Ha  z t  a.i' C:L 5  i;  an  -- 
.. 

Terméstettan  -- - 

Mennyiségtan 4  2 
Rajz 2 
Szápir.ís 1  - 
Női kézimunka 2  2 
~;nek 1  1 
Testgyakorlás 2  2 

Összes órák szílna 26 28 	23 
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Az 19o1-es tanév ős óraterv a felsőbb leányiskolát 
egységes egészként kezeli. Megszünteti a korábbi 
I-IV. illetve V-VI. osztályu tagozódást. Ezzel a kö-
zépiskolai jelleget kivánták hangsúlyozni, erőeiteni. 
A miniszter az iskola céljaként az általános miivelt-
ség megszerzését jelölö meg. 
" A fő súlyt a tantervben a nemzeti tartal3mra, az 
irodaiamra ős a történelemire helyezem, továbbá a 
német és francia nyelv elsajátitásra. " 	/135/ 
A felsőbb leányiskolák a századfordulótól kezdődően 
állandósuló birálat tárgyává vál.ak. Fennmaradását 
csak az országgyűlés illetve a Vallás- és Közoktatási 
Minisztérium konzervativ beállito tságu politikusainak, 
tisztségviselőinek erélyes, esetenként erőszakos 
fellépésének köszönheti. Az 1916-ban kiadott miniszteri 
rendelet, mely a leanyközépiskolák szervezeté,_ek átalaki-
tási munkáit végzi ol adja meg azt ai inditást, mely 
néhány év múlva a felsőbb leányiskolák megszűnéséhez 
vezetett. 	/136/ 
A Peformátue egyház elemi iskoláit 187o. április 24-én 
átadta a városnak. Az átadást az egyháztanács azzal 
indokolta, hogy a város nem adott kellő támogatást az 
iskolák fenntartására. 1867 -ben a városi támogatás 
összege 929 Forint volt. A katolikus egyház erre a 
célba ekkor 537 Forintott kapott. 
A presbitérium megitélése szerint a kapott összegen 
felül még legalább 2.87o forint illetné meg az egyhá-
zat a város részéről. 	/137/ 

135. Lagyné Szegvári Katalin:  i.m. 329. oldal. 

136. La,gyné Szegvári Katalin: i.m. 331. oldal. 
137. igyháztanácsí jegyzőkönyv: 1893. június 25. 
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Miután a város az iskolákat átvette, a tanitás továbbra 
is az egyház épületeiben folyik, de a váron a használa-
tért bérleti díjat fizet. 
Ezzel az átadással a református egyház az elemi iskolai 
oktatás terhei alól mentesül. Ez veti fel azt a gondo-
latot, hogy leányneveldét, felsőbb leányiskolát állitsa-
nak fel. Az egyháztanács bizottságot alakit a kérdés 
tanulmányozására, javaslatok készitésére. A bizottság 
elnöke Szuper József egyháztanácsos. Tagjai: Gaál Lajas, 
Yáry Szabó István, Tóth János, P.ázsith Antal, Török 
Eéek és Nagy Antal egyháztanácsosok. Az egyháztanács 
egyben a katolikus és izraelita egyházközsógekhez is 
fordul az intézmény beindításához, fenntartásához 
történő esetleges anyagi hozzájárulás kétésével, azon-
ban egyik egyház sem ad támogatást. /131/ 
A bizottság jelentését 1871. jan. 8-án: teí'jeezti az 
egyháztanács elé. Jelentésükben javasolják, hogy a 
kinevezendő nevelőnő fizetése 400 ausztriai forint le-
gyen. Emellett kapjon lakást, fűtést, konyhakertet. A 
létesitondő leánynevelőt kétosztályú iskolaként java-
solják létrehozni, mely majd négy évfolyamra fejleszt-
hető. A leánynevelőnek az elemi iskola negyedik osz-
tályára kell épülni. 3ive1 az egyház anyagi ereje kor-
látozott a leánynevelő felállitásához sem a város, 
sem más egyházak támogatást nem adnak, ezért a bi-
zottság tandij bevezetését javasolja. 	/139/ 
18$1. deo, 24-án az egyháztanács újból tárgyalja a 
felsőbb leányiskola létesitésének ügyét. Tóth János a 
bizottság tagja ismerteti, hogy Szegeden tárgyalt özv. 
Bólpataki györgyné szül. Tóth Antónia nevelőnővel, kit 
alkalmasnak itél a növendékek nevelésére. 

138. Egyháztanácsi jegyzőkönyv: 187o. jún. 27. okt.23. 
139. Egyháztanácsi jegyzőkönyv: 1871. jan. 8. 
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Miután az egyháztanács megismeri Bólpatakiné eddigi mű-
ködésének okmányait, bizonyity ányait, ajánlóleveleit, 
egyhangúlag megválasztja a leánynevelő vezetőjéül. 

/ 14o1 
Az iskola " Halas város Protestáns noneveldéje " 
néven 1872. szeptemberében megkezdi miiködését. Első 
évben az elemi leányiskolában, később a Búzapiac 
téren álló, egyházi tulajdonban lévő épületben kap 
helyet, ahol négy tantermet alakitanak 
/ Ma a Szüts József Ált. Iskola 1,apköziotthona, Ady 
E. utca / 
1892. szeptemberében, mikorra a gimnázium uj épüle-
tébe költözik, ;: .egkapja annak régi épületét / Szilády 
taron u. 2. /Bólpatakiné csak az 1872/73. tanévben 
áll a ref. egyház szolgálatában. 1873. augusztusá-
ban Hoffer Máriát bizzák meg az intézet vezetésével, 
ki ezt a munkát 1896-ig végzi. Vezetése alatt az 
intézet 4 osztályú felsőbb leányiskolává fejlődik. 

/141/ 
Az egyháztanács határozatából adódóan a tanulók 
tandijat fizetnek. 

Az I-II. oszt. tanulók: 
Helybeli református 	2 Forint 
Vidéki protestáns és 
más vallású 	5 Forint 

A 111.-IV. oszt. tanulók: 
Helybeli beformátueok 	3 Forint 
Zás vallásúak és vi- 
déki protestánsok 	8 Forint 

/142/ 

140.  Egyháztancsi jegyzőkönyv 1871. dec. 24. 

141.  Egyháztanácsi jegyzőkönyv 1874. szept. 2o. 

142.  Egyháztanácsi jegyzőkönyv 1872. jún. 23. 
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A létrehozott nőneveidét két évfolyamra tervezik, az 
elemi iskola 4 osztályára építve. Ilyen jellegű, állami-
lag is elismert iskola nem működik, orszigosan ki-
dolgozott tanterv és óraterv since. Ezért az egyház-
tanács a gimnáziumi tanárokat bizza meg az óraterv 
összeállitásával. A felső népiskolák óratervét vették 
alapul, némi módositással, Az egyháztanács az iskola 
ily módon történő megszervezeaét azzal indokolja, 
hogy szükségesnek látszik az elemi iskolai négy 
osztály " betetőzése ", bár hivatkoznak arra, hogy a 
törvényekben előirt elméleti oktat ást szeretnék biz-
toeitani, amennyiben ezt az egyház anz,ragi ereje 
.Megengedi. /143/ 
Az.Lelső tanévben, 1872/73-ban Bólpatakiné vezeti az in 
tézetet. Az egyes tantárgyak tanitáeára gimnáziumi 
tanárokat kérnek fel. Bólpatakiné a tanév végén lemond. 
Az egyháztanács az 1873/74. tanév beindulása előtt alkal-
mazza Hoffer ária és Hoffer Teréz nevelőket. Tulajdon-
képpen az intézet vezetésének .munkáját is ők végzik, 
bár ilyen jelleöii konkrét megbizást részükre az egy-
háztanács nem ad. 
Hoffer }.ária vezetővé kinevezése, megválasztása cek 
1876. áprilisában történik meg. 	/144/ 

Az .romháztanács határozatának megfelelően minden tanév-
ben ep-egy évfolyammal bővül az iskola én az 1875/$6. 
tanévben már négy osztályúvá fejlődik és felsőbb leány-
iskolaként jnt2kodik, alkalmczva az államilag előirt tan-
terv és óraterv rendelkezéseit azzal a külömbséggel, 

hogy itt a felsőbb leányi skola továbbra is  a negyedik 
osztályra épül. 

143. Egyháztanácsi jegyzőkönyvs 1871. jan.8. 
144. Bgyházta2ácsi jegyzőkönyv:  1376. ápr. 14. 



Ezért is nem kapja meg az iskola nyilvínos jelleget. 
/ Az országos rendelkezések 1883-ban teszik csak lehe-
tővé, hogy az elemi iskola negyedik osztályára. épülve 
működjenek a felsőbb leányiskolák. / 
Tulajdonképpen 1374 szeptemberére alakul ki az egyház-
tanácsnak az az elhatározása, hogy felsőbb leányiskola-
ként működteti tovább az 1872 szeptemberében felálli-
tett leánynevelőt. 	/145/ 
Ezen elhatározást követően emlkedik tanulóinak lét-
száma is, Kezdetben a tanulók létszáma nem éri el a 
eo-at sem. Az 1880-as években 5o-6o fő körüli létszá-
mot tartanak nyilván. Működésének utolsó évtizedében 
120-13o tanulót  oktatnak. /146/ 
Az egyháztanos elképzelése szerint az intézetnek 
önmagát fenn kellene tartania a tardijbdl. Ezt az ala- 
crony létszám miatt nem tudják teljesiteni. Gondot okozott 
az elhelyezés is.  E problémák megoldása végett az egy-
házkerület püspökének segitségét kérik. 1892. szep-
temberére elkészült az új gimnázium épülete. A;. egyház-
tanács a gimnázium régi épületét szeretné biztositani 
a felsőbb leányiskola számára. Ehhez a hozzájárulást 
megkapják. A régi épületet eladják a Polgári Olvasó-
körnek 2155 Forintért. A gimr,áziu . régi épületét fel-
újitják, bővitik. Ezzel egyidőben a tandijat is meg-
emelik 1 Porirattal. /147/ 
A felújitott és bővitott épületben. / ma Szilády t1. u.2. / 
néhány tanuló számára intonátusi elhelyezést is biz-
tositariak. /148/ 

145. Egyháztanácsi jegyzőkönyve 19o2. nov.23. 

146. Nagy Szeder Istvánt i.m. 6. 7. oldal. 
14$. egyháztanácsi jegyzőkönyve 1892. szept, 25. 
148. Egyháztanácsi Jegyzőkönyve 1893. máro.8. 
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Hoffer H.ária 1896. áprilisában bejelenti, hogy beteg-
sége miatt az iskola vezetésének munkáját tovább vállal-
ni nem tudja. Iyugdijaztatáaáért folyamodott, melyhez a 
Vallás- és Közoktatásügyi 	hozzájárult és évi 
28o Forinttal 1896. júl. 1-vel nyugállományba 
vonul. /149/ 
Az egyháztanács az 1896/97. tanévben nem tölti be az 
iskola vezetőjének állását. I-regbizzák a már 24 éve az 
iskolában dolgozó Hoffer Terézt az iskola vitelével. 
Az egyháztanács 1897. július 25-én határozza el, hogy 
meghirdetik az igazgatói állást. E mellett két tanitó-
női állásra is pályázatot hirdetnek. /15o/ 
Mivel a pályázatra nem jelentkezett senki, az igazgató-
tanács Hoffer Terézt alkalmazza , horda Ilona tanit3nőt 
pedig megválasztja. Egy tanitónői álláshelyet nem töl-
tenek be, felkérik Báthory Gábor hittantanárt a francia 
nyelv tarvitására. /151/ 
Az iskola körülményei az új épületbe költözéssel lénye-
gesen javultak. Anyagi gondjai anonban nem azüntek Meg. 
Önmagát fenntartani továbbra sem képes. Az igazgatónői 
állást is azért nem tudják pályázat útján betölteni, 
mert csak az 1372-ben rnegállapitott 400 forint bért tud-
ják biztositani. Szilády Aron több izben kéréssel fordul 
az egyháztanácshoz, bogy az járuljon hozzá az iskola 
fenntartásához. Ezen túlmenően kéri az igazgatónő fize-
tésének felemelését is. Felzeti az államsegél* igénylé- 
sériek lehetőségét is. Az egyháztanács a kőrést csak rész-
ben teijesiti. Az államsegély iránti kérelmet elutasit-
ja. Hozzájárul viszont ahhoz, hogy igazgatónő fizetését 
600 Forintra emeljék. Olyan határozatot hoz, hogy ala-
pitv.ányi tőke gyűjtésére aláirási íveket bocsátanak ki. 

149. Agyháztanácsi jegyzőkönyve 1896- ápr. 12. 
15o. Ablybiztanicsi  jegyzőkönyve 1897. jú1. 25. 
151.stanácsi jegyzőkönyve 1897. szept. 12. 
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Addig alig ezen összeg összegyiilik, az egyház hajlandó 
a különbözetet fedezni,  de  ezt az összeget később az 
iskolának vissza kell fizetni. mellett utasitja az 
iskolát, hogy az törekedjen a tanulók létszámának 
emelésére, hogy az a tandijakból is fenntartható 
legyen. /152/ 
Végül is az anya gi problémát a Halasi Jótékony 
Nőegylet oldja meg  évi 1200 Korona segély biztositásával. 

évre vállalják az iskola segélyezését. /153/ 
A felsőbb leányiskolának 19oo-ban is még csk igazgató. 
nője és egy állandó tanitónője van. Az órák nayoubb 
részét továbbra is a gimnázium tanárai tartják meg. 
Ez a tanároknak jelentős többlet munkát jelent. 
1900. ápr. 22-én a tanáriker úgy nyilatkozott, hogy 
a jövő tanévtől a felsőbb leányiskolában tovább vállani 
nem tudják a tanitást. Ebben az évben újból felvetődnek 
az iskola anyagi gondjai. Az egyháztanács úgy határoz, 
hogy lo évre évi 600 Forint segélyt biztosit, de ezen 
600 Forintból az iskola csak awlyit vehet igénybe, mely 
összeg a fenntartás illetve a tandijak különbözete. 

/154/ 
Az iskola további müködósét illetően felsőbb egyházi 
hatóságokat is megkeres az egyháztanács. 
Az  egyházkerület püspökéhez a következeő egyháztanácsi 

kivonatot küldik: 
. . . " A halasi - ev. ref. felsőbb leányiskola, mint 
ilyen 1874. év óta tartatik fenn az egyház által azt 
a királyi tanfelügyelő urak ezidőtől kezdve folyto- 
nos felügyelet és ellenőrzés alatt tartották, ittlé. 
tükkor a népiskolákkal együtt meglátogadták s a nagy-
méltóságu vallás és közoktatási minisztérium azt a 
tanintézetet a felsőbb leányiskolák között nyilván. 
tartják, tan ős óratervét pedig az itteni ev.ref. 

152.  Egyháztanácsi jegyzőkönyv: 1897. júl. 25. 
153.  Egyháztanácsi jegyzőkönyv: 19oo. júl. 1. 
154.  E yháztanácai jegyzőkönyv: l9oo. ápr. 22. 
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főgomnázium igazgatójának vezetésével az egyháztanács 
által alapitott igaLgatótanács állapitja meg. Az igaz, 
hogy nyilvánossági joggal felruházva nincsen, ennek 
megoldásáért azonban a fenntartó egyház nevében a 
kérvény azért nem adatott fel, mert a fenntartáshoz 
szükséges biztos alap nincs, de reménye volt az egy-
háznak, hogy a főméltóságu és méltóságos egyházi 
kerületnek 1892. évben 8. szám alatt hozott hatá-
rozatában tett elvi kijelentése folytán a felsőbb leány-

iskola a kilátásba helyezett kerületi támogatással oly 
helyzetbe hozatik, hogy nyilvánossági joga kieszközöl• 
hető lesz, különösen, mert remény nyújtatott arra, 
hogy a Munkácsy Sándor alapitvány jövedelmei ide 

utaltatnak, mely re_.;énytől azonban folyó október 
2o-óntartott kerületi közgyűlésnek 4. számu határozatá-
val megfosztattunk, jóllehet Dr. Darányi Ignácz fő-
gondnok úr szemólyes ittléte alakalmából maga is 
azon nézetének volt szives kifejezést adni, hogy az 
itteni felsőbb leányiskola a kerület részéről való 
támogatásra joggal számithat. " . . . /155/ 
Az egyháztanáos az esperes közbenjáráeíl - is kéri 
igényelve támogatását az egyházkerületi elnöksógnól. 
" T Tiután egyházunk súlyos anyagi helyzetben v an  s ember 

feletti erőfesztitést igénylő küzdelmet kell folytatni, 
hogy az anyagi bajokból kibontakozhassák s arra, hogy 
az egyházi adó felemeltessék - éppesn az egyház érd .e- 

kében - gondolni sem szabad, alulirott egyháztanács 
esperes ur útján azon kérelmet terjeszti elő az 
egyházkerületi elnökségnek, hogy: Kegyeskedjék a 

halasi ev. ref. felsőbb leányiskolát jóakarazu támo-
gatásban részesiteni, a mőltoztassék a közoktatási 
miniszter úr őfőméltóságánál kieszközölni, hogy ez az 

intézet olyuérvülllamsegélyben részesitiessék, amellyel 

155. Egyháztanácsi jegyzőkönyv: 19o2. nov. 23. 
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a fenntartásra biztosítva leered, mert ennek hiányában 
sajnálattal bár, de anyagi fedezet nem lévén, a tanév 
végén az egyháztanács a felső leányiskolát a közösség 
nagy hátrányára kénytelen lesz megszüntetni. " /156/ 
Mindez azt mutatja, hogy az egyháztanácsnak is terhes 
már az iskola ilyetén működtetése. Pelísmerése ez annak 
is, hogy ez iskola ilyen jelleggel, ilyen szervezeti 
formában, dajátos tan- és ératervével nem tartható 
fenn. Nitilvánvalóvá válik az is, amennyiben a szer-
vezeti kérdéseket nem oldják meg, nem léptetik életbe 
a Y.K.Y. által elrendelt tan-tervet es  óratervet, az 
iskola a nyilvánosságot, az állami elismeróst nem 
kapja meg. 
Mindezek ellenére az 1903/1904. tanévet beinditják. 
Az 19o3-ban távozó Hoffer T eréz igazgatónő helyére 
Dobó Menyhért nyugalmazott gimnáziumi tanárt nevezik 
ki. Hoffer Teréz 19o3. februárjában szolgálati bizo-
nyitványt kér és immp az egyháztakácstól, melyben 
igazolják, hogy 1873. szeptember 3-tól működik az 
iskolánál, 1877-től, mint igazgatónő. Javadalmazásának 
egyenértéke 17oo Korona. /157 
Az utolsó tanévben az iskola tantestületét a gimnázium 
tanAraiból alakitják ki. /158/ 
Az iskola fenntartására, költségeinek fedezésére a 
Nőegylet Elnöksége az 1903/1904. tanévre 12oo Koronát 
adomány ozott. 	/159/ 
Az 19o4. május 29-én megtartott egyháztanácsi gyülés úgy 
határoz, hogy amennyiben az iskola fenntartása tárgyában 
az egyházkeriileti tanácshoz intézett kérelmére nem 
érkezik kedvező válasz, a  segélyezés nem történik meg  

156.  Egyháztanácsi jegyzőkönyv: 1902. nov. 23. 
157.  Egyháztanácsi jegyzőkönyv: 19o3. febr. 28. 
158.  Egyháztanácsi jegyzőkönyv: 19o3. aug. 2. 
159.  Egyháztanácsi jegyzőkönyv: 19o4. jan. 17. 



" a felsőbb leányiskola a tanév kezdetén zárva marad. 
Ezért a felelőscéget az egyháztan cs magáról elhárit-
j a. " /16o/ 
A kirk támogatás nerc érkezett meg. Sem  az egyházkerü-
leti tanács, sem a Vallás- és Oktatáeagyi Minisztérium 
nem támogatja az ilyen formában történt miiködtetést. 
A Kiskunhaltai Ev. Ref. Fel.:őbb Leényiskola 19o4. 
júnias, br a 32 évi fiaködé; ut.án negszünt, hogy átadja 
helyet a áóg ez évben létrehozandó Református Polgá-
ri Leányiskolának. A Ref , Polgári Leányiskola a 
felsőbb leányiskolát jogelődjének tekinti. Ez az oka 
annak, hogy évkönyveiben alakulási évét 1872-re teszi. 

16o. Egyháztanácsi jegyzőkönyv: 19o4. május 29. 
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IV. EGYHÁZ - ISKOLA - ÁLLAM 

/ Fenntartás, kapcsolat, felügyelet, ellenőrzés / 

" A magyarországi református egyház alsó-, közép- ős 
felső iskolái, mini a vallás szabad gyakorlatának jo-
;á1al lényeges kapcsolatban  állá intézmények s az 
egyház önfenntartásának eszközei, az alkotmányos uton 
létrejött hazai országos törvények, jelesen az 1790/1. 
évi XXVI. törvénycikk, mint alaptörvény intézkedéseinek 
épségben tartávval, mindenestül az egyház testéhez 
tartoznak s az egyházi hatóságok alatt állnak. A refor-
mátus egyház minden egyházi és iskolai belügyét a 
jelen egyházi törvényekben megállapitott fokozatos 
képviselő testületek, kormányzó hatóságok, birósok 
és a törvényesen választott egyházi tisztviselők intézik 
épen maradván ú Felségének, a királynak az ország tör-
vényeiben meghatározott legfőbb felügyeleti joga. " 
/ jus suprernae iasp ec tionia / 	/161/ 
" A népnevelési és népoktatási intézetek felállitáaa 
és fenntartása elsősorban az egyházközségek fela-data; 
de jagositva vannak erre saját területükön az egyház- 
iaeg ék, az egyházkerilletek és az egyetemes eEyház is. " 

/162/ 
Az 1868. évi 1 VIII. törvénycikk III. és IV. fejezete 

fogalmazza ideg azokat a feltételeket, amelyek betartá-
sával az egyházak iskolákat állithatnak fel és mü-
ködtethetnek: 	/163/ 

161. A magyarországi refor.átus egyház törvényei 
19o4. I.tc.3.4.§. 

162. A ma yarorazágu református egyház törvényei 
19o4. VI.to . 3. *. 

163. 1868. XXXVIII. tc . III. fejezet 11. §. Magyar 
közig. törvények /Grill/ 215-217. oldal. 
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- 4 hivek anyagi hozzájárulása az iskola fenntar-
tAsához igénybe vehető. 

- A tanitókat, tanárokat maguk választhatják, meg-
határozhatják azok fizetését. 

- A tankenyveket maguk választhatják ki. 
• Tanitási rendszer és módszer tekintetében is 

rendelkezhetnek, de itt fi ;yelemb• kell venniök 
a: 1868. XXXVIII. törvénycikk alábbi rend el-
kezóseits 	/164/ 

1. A tantermek ex,  előirAeoknak megfelelő nagy- 
. s a ;uak l cgy ginek. 

2. A szükséges szemléltető eszközöket bizto-
sitani kell. 

3. 1`iú- és leéin.ygyerrnekek teljesen elkülöní-
tendők. 

4. Egy tanitó 50 növendéknél többet nem 
tanithat. 

5. Lie vallásuak hitoktat^át biztositani kell. 
6. A tantárgyak, heti áraszAmok tekintetében 

az állami rendelkezések a mérvadók. 
Ha  a rendelkezéseket n•.m tartják be, a kormány 
községi iekolává alakithatja át. 

Az állani felügyeletet az 1868. XXXVIII. to. 14. §-a és 
a népiskolai hatóságokról szóló 1876. XXVIII. te. 4. ii•a 

alapján az egyházi sikolákban is a királyi tanfelügye-
lő gyakorolja. 	/165/ 
A királyi tanfelügyelők segitzsére a V . megszervezi 
az iskolalátogatók rendszerét. A vallás és közoktatási 

miniezeter 19o4-ben rendeletet ad ki, amely a polgári 

164. 1868. XX XVIII. to. 27. 23. 29. 73. 74. 42. Magyar 
közig. törvények /Grill/ 227-235. oldal. 

165. 7o.000/19o5. aug. 2o. VKt. rendelet- Eagyar közig. 
törvények /Grill/ 366. oldaltól. 
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iskolai iskolalátogatók ezámára tatalmaz utasitáso-
kat, megfogalmazva azokat a szempontokat, amelyeket 
látogatásaik alkalmával vizsgálniok kell. Az iskola-
látogatók a kir.ílyi tanfelügyelők irányít sóval végzik 
munkájukat. A rendelet a következő szempontokat 
irja elős 	 /166/ 

- Az iskolalátogatók évente tartoznak a számutra ki-
jelölt iskolákat meglátogatni. 

▪ Váratlanul mennek, de a királyi tanfelfigyelőt, 
illetve az iskola közvetlen fel gyeleti hatóságát 
biza].riasan értesitik. 

- Az iskolalátogatóknak agy: iskola életének minden 
részletét meg kell figyelniök. 
Tanulmányi, fegyelmi, erkölcsi, egészségügyi 
kérdések. 

- Tanerők, tanulók munkája, munkafegyelme. 
- Elsősorban saját szaktárgyaik óráit, tanitását 

figyelik meg, de a többi tárgyakat is. 
• Megyőződnek a tanitó általmos eredményességéről. 
• Megnézik az iskola környezetét is. 
- A  tervek megfelelnek-e a re ndelkczéseknek? 
• Egységesek-e a pedagógiai követelmények? 
• Oszt:ílylétszáaaok, szertárak, tisztaság, udvar, kílt, 

iváviz, étkezde, diákotthon milyensége. 
▪ Butorok, tanszerek, szemléltető eszközök, szertári 

felszerelések állapota milyen? 
`

• 

1'anulmsínyozza az iskola belső életét. :.ilyen a 
tanitás módja, eredménye? 

• Linden tanitó óráját meglátogatja lehetőleg az 
összes osztályban és minden tárgyból. 

▪ átnézi a tanulók irásbeli munkáit, dolgozatait. 

166. VKM. 19o4. dec. 29-i. 87.8o8. sz . rendelet. 
Tanügyi Kalauz 296. oldal. 
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Összegzésként meg kell állapitania: 

Megfelel-e a tanitás az iskola céljának? 
/ Oktatás, műveltség, hazafias szellem, a 
gyakorlati élet céljai/ 

- **dern pedagógiai elveket, módszereket alkal-
maznak-e? 

- Milyen a tanmenet, a tantervi követelményeket 
teljesitik-e? 

- Az irásbeli dolgozatok milyenek, a j avitás módja 
megfelel-e a követelményeknek? 

- Milyen a müvészi tárgyak  tanitásának módja? 
- Milyen nem kötelező tárgyakat tanitanak? 
- A testgyakorlásnak milyenek a feltételei? 

Szerveznek-e kirándulásokat? 
- 1 em terhelik-e túl a t anulókat? 
- A tanulók munkáiban, feleleteiben érvényesül-e 

a figyelem, a céltudatos tanulás, értelmesség, 
szabatos előadásmód, az önállóság? 

- Milyen  a jártasságuk az egyes tárgyakban? 
- Mennyit mulasztanak a tanulók? 
▪ Van-e iskolaorvos? 
- A tanitók képzettsége megfelel-e a követelmények-

nek? 
- Milyen a tanitók ügybuzgalma? 
- Megtartják-e a módszeres értekezleteket? 
- Tanulmányi, fegyelmi ügyekben tartanak-e érte-
kezleteket? 

- Milyen az igazgató és a testület viszonya? 
- Van-e if j usági könyvt: r? 
- Müködnok-e ifjusági egyesületek? 
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Ha az iskolalátogató szükségesnek látja, tapasztalatait 
észrevételeit beszélje meg a tantestülettel. Az iskola-
látógatónak rendelkezési joga nincs, csak utasitást 
adhat. 
Jegyzőkönyvet kc$szit és ebből  ad:  

- A meglátogatott iskolának. 
- A királyi tanfelügyelőnek. 
- Az iskolát fenntartó hatóságnak. 

Jelentést készit és küld a vallás és közoktatási minisz-
terhes látogatásáról. 

Az iskola munkáját tehát az állam ellenőrzi a királyi 
tanfelügyelők, illetve iskolalátogatók, később a 
szakfelügyelők révén. 

A kiskunhalasi református Polgári és Leányiskolánál az 
iskolalátogatói tisztet, az iskola megalakulásától, 
19o4. szeptemberétől az 1911/12. tanév végéig Pásthy 
Kár ly kecskeméti állami polgári leányiskolai igazgató 
töltötte be Kurucz Gyula királyi tanfelügyelő irányi-
tásával, aki maga is több izben meglátogatta az iskolát. 

/167/ 
Az 1913-14. tancvre Greizix er István'ujpesti állami 
polgári Búiskolai igazgató kap iskolalátogatói meg-
bizást. Kiskunhalas városban az 1911-12. tanévtől 
királyi tanfelügyelői kirendeltség müködik. Ennek beze-
tője Szentgyörgyi Lajos. Tevékenysége az elemi iskolákat 

érinti, de esetenként a polgári leányiskolát is meg-
látogatja. 	/168/ 

167. Ref. Poig. Leányikola LrtesitŰ j e 1912/13. év. 

168. Reg . Polg. Leányiskola Lrtesitője 1911/12. óv. 



1924-től a kirendeltséget Kohányi Gyula vezeti, az iskola-
látogatói teendőket előbb Fetóthy László, az ujpesti 

11. sz. állami polg. fiúiskola igazgatója, majd 1927-től 
Völgyi László, a budafoki áll. polg. fiúiskola igazga-
tója látja el. 	/169/ 
Az iskolalátogatók munkájának kiegészitésére, az ellen-
őrzés ozakjellegénét fokozása érdekében a királyi tan- 
felfigyelőség testnevelés felügyelőt állit be Kóoza Géza 
budapesti állami polgári iskolai tanár személyében, aki 
1928-tót szinte minden évben meglátogatja a Ref. Pol-
gári Leányiskolát. 
Az állami felügyelet a YKM. 193o-ben módositva lett, 
létrehozva a polgári iskolai főigazgatóságokat. A 
kiskunhalasi Ref. Polg. Leányiskola a budapesti fő- 
igazgatósághoz tartozik. Főigazgató Dr. Gyulay Ágost, 
felfigyelő Völgyi László, testnev. felügyelő Kócza Géza. 

/17o. 
1933-ban átadják a kiskunhalasi iskolát a szegedi tő-
igazgatós ágnak. Főigaz atá Koltay Lajos, Felfigyelő 
Tóth István. 	. 
Az 1936. évi VI. to. alapján a tanügyigazgatást ujból 
átszervezik. A'zegedi polgári iskolai királyi tőigaz-
gatóság megszfint, és a kiskunhalasi iskola a budapest-
vidéki tankerületi királyi főigazgató állami felügyele-
te alá kerül. 	/171/ 
Az állami• ős egyházi kapcsolatban az iskolaügy, ponto-
sabban az iskolalátogatások kérdésében nézeteltérések 
támadnak. Az 1935. VI. törvéncikk egyes tételeit az 
egyházi hatóságok sérelmesnek találják. A közoktatási 

közigazgatásról szóló törvény az eddigieknél szélesebb 

169. Ref. Pole. Leányiskola Értesitője 1925/26, 1927/28. 
17o. Ref. Polg. Leányiskola Értesitője 1930/06. 
171. Ref. Polg. Leányiskola iratai 41/1936. 
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köri ellenőrzési jogkört kivár biztositani a királyi 
tanfelügyelőknek. A nézetkülönbség a Ref. Egyetemes 
Konvent, illetve a V 1. között kompromisszummal 
zárul. Ennek megfelelően a VKM. eltekint az alakuló, 
ellenőrző, ozztályzó, évzáró, tarköny'megállapitó, 
szülői értekezletek jegyzőkönyveinek beküldésétől. 
Tiam tekintenek el a  módszeres  értekezletek jegyzőköny-
veinek, tantárgyfelosztásának, órarendszernek, a fel-
használt tankönyvek jegyzékének megküldésétől. Ezeken 
tul az iskola köteles statisztikai adatokat szolgál-
tatni. A magánvizsgákat is be kell jelenteni. A VK1. 
kötelezi az iskolákat, hogy nyomtatott értesitőikből 
évenként 6 példányt küldjenek be. 
Az egyházi hatóságok önkormányzatuk megsértését látják 
abban, hogy a felügyeletek utáni értekezleteken az 
állami felügyelő elnököl. E témával kapcsolatban a 
Dunamelléki Ref. Egyházkerület püspöke olyan tanácsot 
ad / 540-1937. sz. püspöki körlevél /, hogy:a* állami 
felügyelet elnöklését ne akadályozzák meg, do  hivat-
kozta a 685o4936. sz. egyetemes kivonati határozatra 
az igazgatótanács elnöke az elnöklésre nézve óvással 
éljen, de az ülésen vegyen részt ós a je;yzőkönyvet 
irja alá. 	/172/ 

E kérdésben azegyetenes Konvent ós a VKM. úgy dönt, 
hogy az elnöklés joga az iskolalátogatóé, de az iskola-
látogató nem  járhat el az egyházat megillető jogkör-
ben. Ezen megállapodást az egyházi és a VKM. között a 
Ref. Egyetemes Konvent 1352/1937. sz. körlevelében 
hozza az iskolák tudomására. 	/173/ 

172. icef. Polgári Leányiskola iratai 26/1937. 

173. Ref. Polg. Leányiskola iratai 43/1937. 
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A megállapodás ellenére az elnöklés tigyében további 

surlófiások fordulnak elő. 1938-tél minden iskolaláto-
gatási jeg7aőkönyvön szerepel a konventi tiltakozás 
szövege, e*iért a z értekezleten az állami megbizott 
elnököl. 	/174/ 
Az 193o-as évek második felétől a felszabadulásig 
Bolyos István álla~:Zí polgári isk. igazgató / 1939-től 
kerületi főigazgatósági szakelőadó / látogatja meg éven-
,e az iskolát e gyakorolja az állami felügyeletet. 

/175/ 
A vallás és közoktatási miniszter 1906-ban kiadja az 
55.566. sz. körrendeletót a községi, felekezeti felső 
nép- és polgári iskolákban alkalmazott tanitók és tanitó-
nők fizetésének államsegél]al+ történő kiegészitése 
tárgyában. 	/176/ 
E rendelet egyben a fizetések rendezését is jelenti. 
Rendes tanitók és tanitónűk évi kezdő fizetését 2.000, 
négy éven felül teljesitett szolgálat után 2200 koroná-
ban állapitják meg. A segédtanitók fizetése 1.400 koro-
na, amely négy év után 1.600 koronára emelkedik. 
A rendelkezés kimondja* snennyiben az iskolát fenntartó 
hatéság anyagi ereje nem engedi meg ezen fizetések biz-
tositását, ügy az állam magára vállalja a kiilönbözetet, 
legfeljebb 30o korona felső határig. Ezt az alaprendel-
kezést több izben médositják. E módositások általában 
mindig az államsegély növelését jelentik, de a fizetés-
kiegészitő államsegély soha sem érhette el a fizetések 
50 %.-át. 
E lehetősé gel a kiskunhalasi Református Egyháztanács is 
élt. 

174. Ref. Polg. Leányisk. jegyzűkönyve 1938. dec. 17. 
175. Ref. Polg. Leányisk. jegyzőkönyvei 1937-1944. 
176. Magyar közig. törvények /Grill kiadás/ 915. oldal. 
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A polgári lcányiekola tanárai az iskola fennállásának 
egész ideje alatt fizetéeükaek egy részét az államtól 
kapják. Az iskola fenntartásához, üzemeltetéséhez 
viszont az egyháztanács nem vesz igénybe államsegélyt. 

A Vallás és Közoktatási Vinis.ztérium a 4o.863/l9oo. évi 
rendeletével szabályozza az iskolák belső életét. /177/ 
F rendelkezés tulajdonképpen alapjául szolgált a ké-
sőbbi iskolai rendtartásokban foglaltaknak: 

- A tauulök felvétele az igazgatók joga. Ennek 
minden év szeptemberében kell megtörténnie. 

- Egy-egy osztályban legfeljebb 5o tanulö lehet. 
Ennél több tanulót felvenni  csak a királyi tan-
felügyelő engedélyi vel lehet. 

• A tandijat félévre előre kell fizetnis minden év 
szeptemberében és februárjában. 

• ,inden iskolában a  V= tantervét kell.ha.ználni. 
- A tanárok óraszámas igazgató 	12 

tanitónők 22 
rajztanitó 24 

Ezen óraszámokon felül a tanitókat külön d.ija-
zás illeti meg. 

- A polgári iskolai tanitás és nevelés minden 
ügyét a4 igazgató intézi. A tanulmányi munka 
vezetését illetően az igazgató közvetlenül a 
királ;a i tanfelfigyelő hatásköre alá tartozik. 
Havonként köteles valamennyi osztályt 4e Janitót 
meglátogatni minden tárgyból. Az igazgató tanul-
mányi é, fe yelmi. tekintetekben közvetlen fel-

ügyeletet gyakorol, de felelősséggel is tartozik 
ezen kérdésekben. 

177. VIQVi 40.863/19oo. sz. rend. /M ar Közig. Törvények-
Grill kiadás 890-894. oldal. 
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- A tanitók a rájuk bizott tantárgyak tanitását 
kötelesek a királyi tanfelügyelő által jóváha• 
gyott tanmenet szerint végezni. Kötelesek az 
órákat pontosa n megtartani. Ezen túlmenően 
kötelességeik a felsőbb hatóság által megszabott 
rendes és mellékteendőket is teljesiteni. 

- Az osztályfőnökök kötelesek a gondjaikra bizott 
osztályban a fegyelem és nevelés egységes szelle-
mét bíztositani. Ügyelniük kell arra, hogy osz-
tályukban ne legyen túlterhelés. 

- A tantestületnek joga van a forgalomban lévő, a 
VIM által jóváhagyott tankönyvvekből kiválasztani 
a számukra legmegfelelőbbeket. 

- A vizsgá-k nyilvánosak. A vizsgák előtt testületi 
tanácskozásokon javaslatokat kell tenni az érdem-
jegyekre. A vizsgán minden t anulónak felelnie kell, 
de nem kötelező minden tárgyból. A kéteseket felel-
tetni kell. 

- Az iskola házi szabályait a testület határozza 
meg, de azt a tanfelfigyelő hagyja jóvá. 

Ezen rendelkezéseket - kiegészitve az egyházi rendel-
kezésekkel - az iskola betartja, munkájában alkalmazza. 

Az állami szervek, a  VKII rendelkezései, illetve az egyház-
tanács döntései lényeget é.. intő kérdésekben tulajdon-
képpen a későbbiek folyamán sem kerülnek előtérbe. Az 
Egyetemes Konvent, a Dunamelléki Ref. Egyházkerület 
mindenkor megtalálja a kompromisszumos megoldásokat, 
törvényeiben, az iskoláknak adott utasitásaikban az 
együttmüködés zavartalanságára való tUrekvése szándéka 
fedezhető fel. ráézeteltérések egyház-állam között tan-

ügyi kérdésekben enkább formai dolgokban adódnak. 
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Lz az egyházkerületek transzmiosziós szerepének is 
köszönhető. A ref. egyházkerületi iskolák nincsenek 
közvetlen kapcsolatban az állami szervekkel. Minden 
utasitás, rendelkezés, jelentés, statisztika, jegyző-
könyv, stb. az egyházkerületen keresztül jut el rendel-
tetési helyére. 
A magyarországi református egyház iskolái önálló Rend-
tartási Szabályzattal rendelkeznek, iskolatipusonként 
megfogalmazva a célokat és követelményeket. A ref. 
egyház polgári iskoláinak alapvető célmeghatározása 
nyilvánvalóan megegyezik az állami polgári iskolákéval. 
Nevelési rendszereit, követelményeit illetően azonban 
természettizerüen a református egyház tanainak megha-
tározó szerepe volt. Tulajdonképpen ez indokolt is, de 
egyben  ez adja l:seg az iskolák létrehozásának alapvető 
okát is. 

" A református polgári iskolák közös célja az általános 
műveltség terjese Lése, a  tanulóinak a kö .:,ópfoku szak-
iskolákra való előkészitése, különös célja a fiuiskolák-
nak, hogy tanulói a gyakorlati /iparos, kereskedő, 
gazdasági / pályákhoz és foglalkozásokhoz szükséges 
alapmtiveltsóggel lássa el, a leányiskoláknak pedig az, 
hogy növendékeiből művelt magyar polgári háziasszonyokat 
neveljenek. Mindkét nemű iskola fő feladata, hogy nö-
vendékeit tiszta evan ;étiumi szellemben nevelve, berniik 
a református öntudatot kifejlessze és regerősitse. " 

/178/ 
A kiskunhalasi Ref. Polgári Leányiskola felügyelőtes-
tületei az egyház részéről: 

/179/ 

178. Magyarországi ref. polg. fiu- és leányiskolák 
Rendtartási Szabályzata 1931. 

179. A magyarországi ref.  egyház törvényei 19o4. 
1928. I. to. 3. 4. 5. 7. $. 



1./ Az  Egyetemes Református Konvent 

Az általa megfogalmazétt Egyházi TörYényeküen /19o4, 1928/ 
külön törvénycikk foglalkozik az iskolákkal. Az 19o4. 
évi, illetve az 1928. évi törvények az egyházi iskolák-
nak a tanügyi hatóságokkal , Való kapcsolatát azonos 
módon rendezik. 	/179` 
Az 19o4. évi VI. te. 4. §-a, majd az 1928. évi Törvény 
V. tc. 4. §-a - hivatkozva az 1868. XXXVIII. tc . III. 

és IV. fejezetére • az állami felügyeletet úgy fogai- 
mazna meg, hogy annak elfogadása, vagy elutasitása az 
iskolafenntartó joga. Az állami felügyelet elfogadása 
azonban nem zárja ki ezt, igy a tényleges felügyelet 
az egyházi felsőbbséget illeti _eg. /180/ 

Mindkét törvény kimondja: 

• A magyarországi reformrítus egyház minden neve-
.léci ős oktatási intézetében a tanitás nyelve 
a magyar nyelv. 

▪ Tanitókul a ref. egyház iskoláiban csak feddhe- 
tetlen életü, református vallásu /vagy evangé-
likus/egyházias gondolkodásu, szakszerűen képzett 
magyar állampolgárok alkalmazhatók. 

- A tanitók feleségül csak református, vagy evan-
gélikus nőt vehetnek el, a tanitónők csak re-
formátus, vagy evangélikus férfihez mehetnek 
feleségül. 	/181/ 

- A tanitők, tan4rok esküt kötelese'., tenni. Az 19o4. 

évi törvény nem fogalmazza meg kulin a taniték 
esküszövegét. 

180.  A magyarországi ref. 
1928. 152. ill. 122. 

egyház 
oldal. 

törvény ei 19o4. és 

181.  A magyarországi ref. egyház törvényei 19o4.évi 
158. oldal. 1928. évi 126. oldal. 
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Az egységes eskümintát alkalmazzéks 
" r;n N.L. esk'aszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiu, 
Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök igaz 
Isten, hogy az egyházi törvényeinket megtartom, 
s tisztemmel járó kötelességeimet hiven teljesi- 
term. Isten engem úgy segéljen! " 	/182/ 
Az 1928. évi törvény már külön esküszöveget 
közölt 
" Én . 	 esküszöm az élő Istenre, aki Atya, 
Fiu és Szentlélek, teljes Szentháromság, egy 
örök igaz Isten, hogy tanári / tanitói / tirstem-
ben hiven és lelkiismeretesen eljárok. Tanul- 
mányaimat állandóan folytatom s a tudományt 
tehetségem szerint müvelem. Egyházunk törvénye-
it megtartom. A gondjaimra bizott tanulókat nem-
csak tanitom, hanem Jézus Krisztus evangéliuma 
szellemében nevelem őket minden testi és erköl-
csi bajtól megvédeni, református keresztyén egy- 
házunk iránt való buzgóságra vezérelni, anya-
szentegyházunk és iskolánk jólétét ős virágzá- 
sit  előmozditani törekszem, ős minden igyeke-
zetemmel azon leszek, hogy magainat egész életemmel 
Jézus Krisztus alázatos szolgájának ős református 
keresztyén anyaszentegyházunknak hü tagjának bi- 
zonyitsatn. Isten engem a ;y segéljen! " /183/ 

Az i gyetemes Konvent - mint közoktatási hatóság - fel-
figyel a református egyház által felállított iskolák 

182. A magyarországi ref. egvház törvényei 1904. évi 
255. oldal. 

183. A magyarországi reg, egyház törvényei 1928. évi 
234. oldal. 



saindennemü szellemi és anyagi iigyére, különösen pedig 
arra, hogy az országos és egyházi törvényeket pontosan 
végrehajtsák. 	/184/ 
Ennek érdekében: 

• Egyetemes tanügyi bizottságot miködtet, amely- 
ben minden iskolatipus képviselve van.  

- Szakértőkkel bármikor megiitogathat j ák ős meg-
vizsgáltathatják az iskolákat. 

- Statitiztikai adatokat ós kimutatásokat kérhet be. 
- 

 

Felügyel a valláserkölcsi nevelésre. 
- A vagyonkezelést ellenőrzi. 

Ezen felügyeleti és ellenőrzési jogával az Egyetemes 
Konvent közvetlen módon csak naz;en ritkán 61. A kis-
kunhalasi Ref. Polg. Leányiskola feni llása alatt 
a Konvent részéről ellenőrzés, látogatás nem volt. Az 
ellenőrzés, a felügyelet közvetett formában - az egy-
házkerületi tanügyi jelentéseken, bekért statiLztikai 
adatokon, stb. .>)resztül - valósul meg. 
Az egyhzi törvények részletesen megfogalmazzák a ref. 
egyház alkalmazásában álló tanitők, tanárok köteles-
ségeit, de jogaikról egyetlen szó SOR esik. 
Az 1876. évi XXVIII. to. értelmében t felekezeti isko-
lák szervezetét, teendőit - az állal törvényekben 
előittak figyelembe vételével - az egyházi főhatóság 
szabja meg. 	/185/ 
Vonatkozik ez: 

- A tantervek összeállitására. 
- A tankönyvek kiválasztására. 
- Az iskolák egyházi felügyeletének szabályozására. 
• Felekezeti iskolaszékek létrehozására, stb. 

184. A ma,yarországi ref. egyház törvényei 1928. 
151-152. oldal. 

185. magyar Közigazatási Törvények /Grill/ 3o6-3o7.old. 
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Mindezeket a Ref. Egyetemes Konvent törvény formájában 
is megfogalmaz'a e a polgári iskolákra nézve kimond-
ja: 	/186/ 

I. A ref. polgári iskolákat igazgatják s azokban  
a nevelés és oktatás ügyét intézik: 

1./ Az igazgató és a tanári testület. 
2./ Az igazgatótanács és a fenntartó testület. 
3./ A felsőbb egyházi hatóságok; úgymint az 

egyházmegye, az egyházkerület és az egye- 
temes konvent. 

II. Az oktatás ós nevelés munkaíját végzik: 
1./ Az igazgató és a tanárok, mint aktató 

nevelők. 
2./ Az igazgató, mint irányitó és közvetlen 

felügyelő. 
3./ Az egyházkerületi középiskolai felügyelő 

/ tanügyi előadó /, mint ellenőrző szerv. 

III. A református polgári iskolák igazgatását végzik: 
1./ Az igazgató. 
2./ A tanári testütet. 
3./ Az igazgatótanács. 
4./ Az egyházkerület, ,Ant m eodfoku egyházi 

hatóság. 
5./ Az egyetemes konvent, amint haraadfoku 

egyházi tanügyi hatóság. 

IV. A ref. polg. iskolák anyagi ügyeit intézik: 
1./ A tanári testület, mint első javaslatot tevő 

szerv. 
2./ Az  igazgatótanács. 

186. A magyarországi ref. egyház törvényei 1928. V. tc. 

66. 8. 135. oldal. 
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3./ A tenntartó testület. 
4./ Az egyetemes konvent, mint a legfőbb 

felügyeletet gyakorló hatós.;. 

V. A fegyelmi ügyekben elj rnaks 
1./ Tanulók esetében a Rendtartás figyelembe 

vételévelt a tanár, az osztályfőnök, az 
igazgató, a tantestület, az egyházkerület 
püspöke, a vallás és közokt. miniszter. 

2./ Tanárok, igazgatók fegyelmi ügyében: 
elsőfol:on az egyházmegyei, másodfokon az 
egyh°ízkerületi, harmadfokon az egyetemes 
konventi birósig. 

Minden azt mutatja, hogy az 1928. évi egyházi törvények 
az egyházmegye tanügyi szerepét csökkentik az 1904. évi 
törvényekhez képest, s a tanügyigazgatás tényleges vi-
telét az egyházkerületre testálja. /187/ 

Az 1876. évi XXVII. tc. fogalmazza meg a felekezeti 
iskolaezckek szervezetét és teendőit. Keret jelleggel 
meghatározza feladatait, döntési jogát: 	/188/ 

▪ Javaslatot tehet rendes tanitók kinevezésére. 
• P ieghivhat seédtanitúlcat. 
- Egy tagja hetenként meglátogatja az iskolát. 
- Javaslattal élhet a taudij jal kapcsolatban. 

Pelügyel az iskolai tanitásra, az iskolai törvé- 
nyek, fclsőbb törvények betartására. 

- Gondoskodik az iskola épületének javit-ásóról, a 
taneszközök ellátottságáról. 

- Felülvizsgálja a számod si ügyeket. 
- Ellenőrzi az alapok, alapitványok kezelését. 

187. A magyarországi ref. egyház törvényei 19o4.VI.tc . 
49. 5o. 51. 52. §. 165. oldal. 

188. Magyar közigazgatási törvények /Grill/ 3o6-3o7. old. 
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Ezek figyele:he vételével történik a ref. egyház iskolái  
mellett azé iskolaszék felállitása.  

Az 19o4. évi egyházi törv6nyek értelmében az  iskola-
azéket a presbitérium 3 évre választja. Elase minden-

kor a presbitérium által e feladatra kijelölt lelkész.  
Tagjainak sAm: 5 - 2o fő, a helyi körülmóriy ektől  
függőens 	/189/  
A kiskufthal:2si Ref. Polg. Leányiskolának 19o4-1913.  
között nincs önállá iskolaszéke. Ugyeit az ugyancsak  
a református presbitérium által fenntartott  gitnr~ázi- 
un iskolaszéke intézi. A presbitérium 1913-ban határozza  
el a polg íri leányiskola iskolaszék6nek  aogalakitá- 
sit. 	/19o1  
A megalnkitott iskolaszék 13 főből áll, tagja az iskola  

igazgatónője is. 1924-ig csak egy tanár Ugj a van.  

Az iskolaszék az 1924. évtől igazgatótatiéra néven mUkö-
dik, 16 főből áll, s az iskola tanárai közül ketten  

kapnak helyet a tagok sor íban. Egyikült a jegyző. /191/  

Az  egyházkerület 194o-ben szabályrendeletet alkot.  

Ebben meghetároüza az igazgatótanácsok szervezetét, fel-
adatát, jogkarét. 	/192/  
Ez a szabályrendelet kimondja:  

- Az igazgatótanács 9 főből állt  

- Az egyház lelkésze 	hivatalból tagja  

▪ Az egyház főgondnoka 	 " 	 " 

- Az iskola igazgatója  
-  Választett tagjainak számra 4.  
- A tantestületből 2 tanár.  

189. A  ra yarországi ref. egyház törvényei 19o4.VI.tc . 
47.§. 164. oldal.  

19o. Presbitériumi jkv. 1913/61. sz. határozata.  

191. Ref. Polg. Leányiskola r.rtesitője 1924/25. tanév.  

192. 1616-1940.0z. püspöki leirat. Ref.Polg.Leányiskola  
iratai 40/1940. oz.  
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- A választott torkok titkos szavazással  kerülnek 
az igazgatótanácsba. 

- A két testületi tagot a tanári testület  választja 
meg. 

-  .fiz igazgatótanács megbizása 6 évre szól. 
Wagjai közül elnököt /egyházi/,  alelnököt /világi/, 
jegyzőt /tanárok közül! kell választani. 

- Az igazgatótanács előadója az igazgató. 
- liléseit rendesen negyedévenként tartja, de szükség 

esetén bármikor. 
▪ (!léseiről jegyzőkönyv készül. 
- Az igazgatótanács /izkolaszék/ feladata, jogköre: 

- Ellenőrzi az intézet egész müködásét, az isko-
lai és felsőbb rendelkezések végrehajtását. 

-  Felügyel az intézet valláserkölcsi életére. 
▪ hyiivántcr tja az iskola anyagi szükségleteit. 

Anyagi ügyekben javaslatot tesz a fenntartó 
testületnek. 

- Batároz a tandijak és az internátusi dijak 
'ágyében. 
Költségvetési, tervezési és felhasználási 
ügyekben határoz. 

- A költségvetést megtárgyalja és felterjeszti a 
fennhatósághoz. 

- tárgy alja a tanévi munkarendet, az igazgató 
évségi jelentését. 

- A talároknak betegség esetén 3 hónapra szabad- 
ságot adhat, de ezt a püspöknek is  bejelenti. 

- Engedélyezhet mellékfoglalkozást,  ha az nem 
áll ellentétben a Rendtartással. 

- Tanárválasztás, helyettes tanár alkalmazása 
esetében ;javaslatokat tesz. 

- A tantestület  véleményének figyel_mbe  vételével 
megválasztja az  igazgatót. 



- Iskolaorvast alkalmaz.*  
Személyi Ügyekben előzetesen kikéri az egyház -

kert;leti tant1gyi előadó véleményét.  
- Kiaegitő személyzetet alkplm.z. 
- Tájékozódik az  iskolai 4let minden mozzanatáról.  
- Lehetőleg részt vesz az évvégi dsszefoglalókon,  
vizsgákon.  
1órzt vesz a felsőbb látogatásokat lezáró órte-
keAeteken . 

- Ünnepélyeken képviselteti magát.  
- A tanároknak .magánaggyben 3 napi szabadságot adhat.  
- A fenntartó szervevetnek felelős, annak jelentést  

ad. 

2./ I?una:melléki ~ eformátus 2gyházkext.ilet  

As 19o4 évi egyházi törvónyekben az egyházkeriilet  
másodfoku taniigyi hatóősként szerepel. A t. yakorlatban  
minden, az iskolai élettel összefiiggő kérdősben a  
konZrét munkát ez az egyházi h ,tó iáé; végzi. Különösen  
igy van az a Duuamelléki Ref.  1 gyházkerü.letben a polgári  
iskolákat illetőenó  

Az 1910/11-  taziYben 7 református polgári iskola működik. 
hind a 126t a )unamellékirgyházkeriilet területén.  /193/  

diskunhalason 	-leány  
Nagykőrásön 	-  fiu 
Szentendrén 	-  fiu  
Budapesten 	- leány  
Pécsett 	- lejíny  
Szentendrén 	w leány  
Dunaveosén 	-  vegyen  

E hét iskola az ikolatipus megszünóeéig fennállott.  

193.  Elemi népoktatás enciklopédiája  III.  56. oldal.  
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A konkrét, gyakorlati munka vitele tulajdonkippen azt 
jelenti, hogy tanügyi, személyügyi téren minden kérdés-
ben az egyházkerület intézkedik, rendel el, hagy jóvá. 
Transzmissziós szerepet tölt be az iskola és az állam 
Között. Állami tanfelügyelők csak rajta keresztül érint-
kezhetnek az iskolákkal. Vitás ügyekben közvetit. 
Állami rendelkezések csak az egyházkerületen keresztül 
juthatnak el az iskolákhoz. Tartja a kapcsolatot a 
VKM-al. Az iskolák konkrét tartalmi munkáját is 
irányitja, ellenőrzi. 

• " Az állami és az egyházi iskolai törvények kere-
tében a népiskolai oktatás rendezésére és fej-
lesztésére szabályrendeleteket alkot. 

• Szabályrendelettel állapitja meg a rendtartást, 
fegyelmi eljárást, a tanitók hivatali viszonyát. 

▪ Intézkedik a tankönyvek ős taneszközök megvizs-
gálása iránt. 

- A törvények végrehajtására, a népnevelés és 
oktatás emelésére a szükséghez képest határoza-
tokat hoz. 
Népiskolai ügyben véleményező és javasló szerve 
az egyházkerületi népiskolai tanügyi bizottsá . " 

/194/ 

A fentieket az 1928. évi egyházi törvény a következőkkel 
egésziti kis 

- A tanárok kinevezését az eyházgerületnek kell 
megerősitenie. 

- Illetmény ügyekben a fenntartónak kell kérnie 
az egyház-eralet jóváhagyását. 

- Igazgatói kinevezéseket az egyházkerület erőEiti 
meg. 

194.  A  magyarországi ref. egyház törvényei 19o4. 166-167. 
oldal. 
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- Tankönyveket az egyetemes konvent által enge-
délyezett t,,nkönyvek közül a tanári testület 
és az igazgatótanács javaslatára az egyház-
kerület választ ki. 

- A tandijak jóváhagyása egyházkerületi feladat. 
- Az igazgatótanács hatáskörét az egyházkerület 

szabályrendelettel állapitja meg. 	/195/ 

A kiskunhalasi Ref. Polg. Leányiskolánál 19o4-192o. 
között az egyházi tanfelügyelőtet döntően az egyház-
megye gyakorolja. A vallásoktatás ellenőrzésére az 
egyházmegyéhez tartozó egyházközségek egy-egy lel-
késze kap megbizást. Esetenként e;;y-egy tanitó is 
elkiséri, aki az oktatásügy kérdésében tájékozódik. 
Az egyházkerület tanügyi ellenőrző tevékenysége 1921-
től fokozódik. Petri Elek halálát követően Dr. Ravasz 
László lett az egyházkerület püspöke, aki az iskolák 
irányitását személyesen is végzi, rendszeresen látogat-
ja, ellenőrzi. 1924-ben az egyházkerület tanügyi elő-
adója Dr. Imre Sándor lett.  Az  ő széleskörű pedagó-
giai ismerete, szakmai tekintélye, nevelési koncep-
ciója hosszu ideig meghatározója volt az egyházkerület 
iekolairányitó-ellenőrző munkájának. Dr. Imre Sándor 
1945. mire. 11-án bekövetkezett halála után Dr. Pányi 
Ferencet, a Baár•Ipadas Ref. Leánygimnázium igazgató- 
j át bizza meg az egyházkerület a tanügyi előadói  
teendők ellátásával. 	/196/ 
Dr. Imre Sándor szinte minden taraévben meglátogatja a 
kiskunhalasi Ref. Polg. Leányiskolát. Az egyházkerület 
tanügyi bizottságának megbizásából Dr. Ravasz László, 
az egyházkerú.let püspöke az 1923/24. ós az 1931/32. 
tanévben végez személyes ellenőrzést. 	/197/ 

195. A magyarországi ref. egyház törvényei 1928.134-135. o. 
196. Dr.Ravasz László 119/1945.sz. körlevele Ref.Polg. 

Leányiskola iratai 1i/1945. 
197. Ref. Polg. Leányiskola Ertesitője az  1)23/24. és 

19 31/32. tanévről. 



Rajtuk  kivül Olasz Imre, a nagykőrösi ref. gimnázium 

tanára, Öllős Sarolta, a kecskeméti ref. tanitónőkép-
ző igazgatónője, Torma Gábor a nagykőrősi ref. polgá-
ri fiuiskola igazgatója végez ellenőrzést az egyház-
kerület meibizásából. 

Az egyházkerület 1934-ben szabályrendeletet alkot az 
egyházkerület tanügyi bizottságáról. 	/198/ 

E szabályrendelet szerint: " Az egyházkerület tanügyi 
bizottsága az egyházkerület valamennyi iskolája és ne-
velési intézménye ' {ryeinek tárgyalására rendelt szer'. " 
Hat szakosztállyal működik: népiskolai, tanitóképzői, 
polgári iskolai, középiskolai és vallásoktatási. 
Élükön szakosztályi előadók állnak. 
A tanügyi bizottság feladata: 
" iiltalában az egyházkerület idetartozó ügyeinek fi-
gyelemel kisérése. i:e'elósi kérdésekben az egyház-
kerületi közgyülés a tanügyi bizottság megkérdezése 
nélkül nem határoz. " 
A tanügyi bizottság tagjait az egyházkerületi közgytt- 
lés 6 évre választja. 
A polgári iskolai szakosztálynak 6 lelkészi és világi 
tagja v an. Ezen túlmenően tagjai az iskolák igazgató-
tanácsainak 1 - 1 köldötte és a polgári iskolák 
egyházkerületi képviselője. 
Az egyházkerület ezen iskolairányitó, ellenőrző, 
felügyeleti formája az iskolák államositásáig 
fennállott. 

198. Püspöki leirat 2554-1934. Ref. Polg. Leány-
iskola iratai 45/1934. 
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3,/ Kecskeméti Aphiamosye 

Iskolákat ellenőrző, felügyeleti tevékenysége Alap-
vetően a hitoktatásra irányul. 192o-ig esetenként még 
egyéb tárgyak ellenőrzését is végzi, ezt követően azonban 
már szinte kizárólag csak a vallástanitás területén kap 
a kiskunhalasi Ref. Polg. Leányiskola egyházmegyei fel-
ügyeletet. 

Ennek illusztrálás.áras 
Az 19o9/10. tanévben Szappanos Karoly Kecskeméti ref, 
lelkész és Papp Gedeon nagykőrősi tanitó, 1910/11-ben 
lakács József ceglédi lelkész, helyettes esperes és 
Hetessy Kálmán látogatja megg az iskolát. 
Az 1925/26. és az 1929/3o. tanévben Kiss 2;sig.mond espe-
res végez ellenőrzést. 
Évente meglátogatja az iskolát az 1929/3o. tanávő1 
Vásárhelyi ?Al  soltvadkerti és Esze Tamás szanki lelkész. 

/199/ 
Tanügyi kérdésekben az iskola mindennapi életében az 
egyházmegye ham szól bele. Látogatásai tájékozóadó 
j ellegüek. 

4./ A kiskunhalasi református 
egyházközség 

A polgári leányiskola fenntartója az eyházközség, amely 
a presbitérium-/ egyháztanács /-on keresztül a közvetlen 
felügyeleti j o;ot is gyakorolja. Az iskola fenntartásá-
hoz az egyházközség államsegélyt, állami támogatást 

199. Ref. Polg. Leányiskola Értesitői, ill. látogatási 
jegyzőkönyvei. 
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nem vesz igénybe. A tandijakból, adományokból, alapit-
ványokból tartják fenn. Amennyiben ezek nem fedezik 
a szükséges összeget, az egyháztanács pótolja azt. 
Rendszeres adományt biztosit a ref. nőegylet, a helyi 
Kereskedelmi Bank RT. és a Gazdasági Bank RT. /200/ 
A tanárok fitetóekiegészitő államsegélyben részeúl-
nek. 

Az 1876. évidYIII. tc . foÜalmazza meg a felekezeti 
iskolaszékek szervezetét és teendőit. 	/201/ 
A 9. §. kimondjas 
F' A községi népiktatási intézetek a polgári község, 
a felekezeti hitközség alatt állanak. Ehhez képest 
minden, úgy polgári, mint hitközségben, amely nép- 
iskolát tart fenn, legalább 5 választott tagból 4116 
iskolaszék alakittatik. E tagokat a kebelbeli lako- 
sok közöl - lehetőleg az oktatásügyhöz értő, de  minden 
esetre irni, olvasni tudó egyénekből - a község kép-
viselőtestülete, illetőleg a hitközség képviselő-
testülete választja. " 
" A felekezeti iskolaszékOk az illetékes lelkész 

minden esetre tagja. " 
Az iskolaszék teendőit az államilag előirtak figyelem-
be vételével az egyházi főhatóság szabja meg. 

A törvény szerint az iskolaszék teendőis /13. §./ 

▪ Okleveles tanitókat, avagy Tanitóképezdét végzett 
egyéneket segédtanitókul meghivhat. 

- A helybeli iskolát egy tagja által hetenként 
legalább egy alkalommal meglátogattatja. 

- A tandijra nézve az illetékes hatósággal egyet- 
értőleg határoz. 

• ?elügyel a tanításra, s az iskolai törvények és 
felsőbb rendeletek végrehajtására. 

Zoo. Ref. Pofig. Leányiskola tantestületének jegyzőköny-
vei 19o8. febr. 29. 1910. márc.l. 

2o1. Magyar közoktatási törvények /Grill/3o6-3oL . .oldal. 



▪ Felügyel az iskolai alap kezelésére, s a 
felettes hatósággal egy etártőleg gondoskodik 
annak g , arapitásáról. 

• Intézkedik az iskola épületének kellő favitás 
ügyében, a taneszközökkel való ellátottságról, 
a tanitók fizetésének ügyében. 

- A tanulók szülei és a tanitó között felmerülő 
panaszokban és az iskola fegyelmi ügyeiben 
elsőfokos határoz. 

- Jelen van az évvégi vizsgákon. 
▪ Megvizgálja az iskolai számadásokat. 

Az egyházkerület a fentiek figyelembe vételével szervezi 
meg iskolái kormányzótestületének az iskolaszékeket 
/igazgatótanács/. 

A kiskunhalasi ref. eyházközaég fenntartásával működik 
a városban gimnázium. Amikor 19o4-ben szegalakul a pol-
gári leányiskola, nem alakitanak külön igazgatótanácsot. 
A gimnázium igazgatótanácsa látja el a polg .ri iskola 
kormányzásának feladatát is. 	/ 

Az önálló iskolaszéket 1913•ban alakitja meg az 
egyháztanács. 	/2o2/ 

A megalakult iskolaszék tagjait 

l./ zilády Áron lclk5sz, iskolaszéki elnök 
2./ Sillin g tde polgármester, egyházi fő,ondnok 
3./ Báthory Gábor tógimnáziumi tanár 
4./ Biró Sándor gaz dálkod6 
5./ ifj. Darányi Mihály ref. hitoktató 

6./ Dózsa Lajos  gazdálkodó 
7./ Farkas Dezső földbirtokos 

2o2. Egyháztanácsi jegyzőkönyv 61/1913 ez. határozata. 



8./ Halász Lajos gazdálkodó 

9./ Pataky Üezső főgimnáziumi igazgató 

lo./ Péter Kálmán városi pénztáros 

11./ Szabados Balázs gazdálkodó 

12./ Szalay Zsigmond egyházi pénztáros 

13./ i)r. Zilah Benő királyi táblabiró 

14./ ]?r. Thuróczi T)ezsőné polc; r•i iskolai 

igazgatónő 

A közoktatásügyi közigazgat" .sról szóló 1935. évi VI. 
to. vcgrehajtására kiadott utasitás az egyházi ható-
ságok felügyelete alatt álló iskolák igazgatása ós 
felügyelete tárgyában az alábbiakat rendeli el: /2o3/ 

• Az egyházi hatóság alá tartozó iskolákat  az  
illetékes egyházi hatóságok saját szabályaik szerint 
igazgatják. 

- Ezen iskolákban a tantervet a vallás- ós köz-

oktatásügyi miniszter jóváhagyásival a fenntartó 
hatóság állapítja meg a 
Ez a tanterv e kitiizött célok tekintetében 
azonos az országos tantervvel, a tanitási anyag 
tekintetében pedig  azzal terjedelemben megegye-
zik. 

• A tankönyvet, segédkönyveket az iskolafenntartó 

hatóság engedélyezi, de engedélyezés előtt be-
mutatja a vallás- és közoktatásügyi miniszterner. 

• A tandijak, vizsgadijak és egyéb dijak összegét, 
a befizetés módozatait a fenntartó, illetve a 

fenntartó hatósága állapítja meg. 
- A vallás- és közoktatásügyi miniszter az egyházi 

hatóc ág alatt álló iskolák felett az állami fel-
ügyeletet a tankertfleti királyi főigazgató utján 
gyakorolja. 

2o3. Utasitás a közoktatásügyi igazgatásról szóló 1935. 
VI. tc. végrehaj tis,,rg5..g8. oldal. 
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- A tankerületi királyi főigazgató statisztikai 
adatokat, jelentéseket kérhet be az iskola 
fenntartó hatoságának tudomásával. 

- A tankerületi királyi főigazgató, a királyi tan-
felügyelő, vagy hivatali személyzetük meggyőződhet 
hogy a jogszabályokat betartják-e. E célból az 
iskolákat bármikor meglátogathatják. Vizsgál-
aatják az oktatós, nevelés eredményét, az isko- 
lák szervezetét, elhelyezését, felszerelését, 
jelen lehetnek testületi értekezleteken, érte-
kezleteket tarthatnak. 

- Aia, megállapitáet nyer, hogy nem tartják be a j og-
szabályok rendelkezéseit, figyelmeztetik a tanára 
igazgatót. is ez nem jár eredménnyel, az iskola-
fenntartót, végső esetben a tankerületi királyi 
főigazgató a vallás- ős közoktatásügyi minisz- 
tert tá ékoztath:tja. Amennyiben az ikkola a 
miniszteri g4tsitást sem hajtja végre, akkor 
a miniszternek joga van a fizetéskiegészitó 
államsegélyt részben, vagy egészben me;szüntet-
ni. 

A törvény a s állam és egyház kapcsolaténak tartalmi 
kérdésit alapvetően nem érinti. A korábbi gyakor-
lattól csak néhány, főleg szervezeti kérdésben tér 21. 
A királyi főigazgatók számára szélesebb körű ellenőr-
zési jogot biztosit az egyházak által fentarto t t isko-
lák felett. 

Az 1935. évi VI. törvénycikk tehát az állam és egyház 
kapcsolatának ujabb szabályozását végezte el az iskola-
gy tekintetében. Lz a roadezés a felszabadulásig 
érvényben maradt. 
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V. A REFORMÁTUS POLGÁRI LEÁNYISKOLA  

VÁZLATOS TÖRTÉNETE  

1. A kezdés és kibontakozás évei  

/ 19o4 - 1914 /  

A kiskunhabzsi református egyház által fenntartott és  
1872-19o4 között mUködő felsőbb leányiskola az  

19o3/19o4. tanév befejezésével megszUnt. Az egyháztanács  

elhatározta, hogy a felsőbb leányiskolát polgári leány-
iskolává alakitja át. A fennálló rendelkezések  

/ 5009/1895. VIC I. / a felsőbb leányiskolából a  polgári  
leányiskolába átlépés lehetőséét biztositják. Ennek  
megfelelően az eduig a felsőbb leányiskola különböző  
évfolyamába járó tanulók a polgári leányiskola megfele-
lő évfolyamaiba automatikusan átléphettek. Igy a polgá-
ri leányiskola megalakulásakor már négy évfolyammal  
indul.  
Az egyháztanács az iskola nevelőire vonatkozóan úgy  
rendelkezik, hogy alkalmaz egy igazgató-tanitónőt  ée 
három tanitónőt. Ezek mindegyikének kell, hogy polgári  
iskolai tanitónői oklevele legyen. Rajtuk kívül alkal-
mazni kivánnak óraadóként a kézimunka tanitására egy  
tanitónőt. A hittanórák ellátásával a gimnázium hit-
tantanárát bizzák meg. A zene tanitására Pap Mihály  
elemi iskolai tanitót kérik fel. Olyan döntés szüle-
tik, hogy kinevezik Tóth E zsébetet ós Koháry Ilonát  
rendes tanitónőnek.  
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A harmadik tanitónő és ígaigatónő kinevezését ké- 
sőbbre hala:ztjá.k. Egyben rendezik a kinevezendő 
rendes tanitónők, a megválasztandó igazgatónő, az 
óraadók és a szolga illetményének ügyét is. /2o4/ 

1./ A kinevezendő igazgatónő évi törzsfize-
tcse 1.2oo Korona, mely ötévenként lo %-
kal emelkedik. Ezen felül 20o Korona 
igazgatói tiszteletdijat kap. Sainiva 
szolgálati lakást biztositanak aga iskola 
épületében. A háztartáshoz tiizrevelót, 
hitcet, vilá€;itást természetben szol„ál-
tatja ki az egyháztanács. 

2./ A tanitánők évi fizetése 1.2oo Korona, mely 
ötévenként 1® %ur-kal emelkedik. Ezen felül 
2oo Korona lakpénzt kapnak. 

3./ Az óraadóként alkalmazandó tanítónő egy 
évre Boo Korona tör*sbért és 20o Korona 
lakpénzt kap. 

4./ A zenetanárt és 400 Korona illeti meg. 
5./ A miiének tanitásáért évenként loo Koronát 

fizetnek. 
6./ Az iskolaszolga lakást kap az iskola épiule-

tében és évi 400 Korona fizetést. 
Az  óraadó tanárok fizetését a be nem töltött tanitónői 
állás miatt felszabaduló bérből kivánják biztositani. 
Az egyháztanács az iga gatótanács javaslatára dönt a 
tandijak és egyéb tanulók által fizetendő dijak 

kérdésében is. 

204. Egyháztanácsi j egyzőköny v 19o4. aug. 21. 
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Havonta a következő dijakat kell fizetni: 
I-II. osztályban: ielybeli református 

vallásunak 	 6 Korona 
Helybeli másvallású és 
vidéki tanulóknak 	 8 Korona 

III-IY. osztályban: Helybeli református 
tanulóknak 	8 Korona 
Helybeli másvallású éd 
vidéki tanulóknak 	lo Korona 

Zenedij /azoknak, léik ezt igénybe veszik/ 
havi 	lo Korona 

A francia nyelvtanitásért külön dijat fizetni nem 
kell. 	/2o5/ 
As iskola fenntartására, költségeinek fedezésére az 
egyháztanács évi 8.oao Koronát biztosit. Felkéri a nő-
egylet vezetőségét, hogy a korábban a felsőbb leáray-
iskolának évenként biztositott rendszeres segélyt a 
polgári leányiskolának is adják. A nőe,ylet a kérősnek 
eleget tesz és 3 évre, évi 600 Korona segélyt ad. /2o6/ 
Ezen  túlmenően a református egyházkerület a polgári 
leányiskolának évi 3.000 Korona rendszeres segélyt 
államit meg és utal ki. 	/207/ 
Az elemi iskolai tanitók kérésének eleget téve az egy 
háztanács úgy dönt, hogy a polgári leányiskolába járd 
gyermekeik 50 %-os tandijkedvezmény-ben részesülhetnek. 

/ 208/ 

205.  Egyháztanácsi jegyzőkönyv 1904. aug. 21. 
206.  Egyháztanácsi jegyzőkönyv 1904. szept. 29. 
2o7. Egyháztanácsi jegyzőkönyv 1904. dec. 4. 
208. Egyháztanácsi jegyzőkönyv 1904. szept. 4. 
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Ezen szervezeti intézkedések következményeképpen 1904. 
szeptemberében a  polgári leányiskola megkezdte műkö-
dését. Szeptember elejére az egyháztan4ce rendezi a 
személyi tigyeket is. Az igazgatótanács javaslatára meg-
választja és kinevezi az iskola igazgatónőjétil Gyar-
lisathy Erzsébet pofig. iskolai tanitónőt. 
A tanév beindulásának idejére eltávozik az iskolától 
Koháry Ilona. Az egyháztanács az ő álláshelyóre 
Molnár Aargít polgári iskolai tanitónőt alkalmazza. 
Egy tanitónői állás továbbra is betöltetlen marad. 
Óraadóként Bankós Irma oklevél nélküli tanitónőt 
álkalmazzák és a kézimunka oktatásra kap megbizatást. 

/2o9/ 
Bankós Irma tanitónő 1895. szept. 1-óta áll a ref. 
egyház szolgálatában. Korábban a felsőbb leányiskolá-
ban tanitott. Polgári iskolai tanitónői oklevéllel nem 
rendelkezett, ezért kap csak óraadói megbizást a pol-
gári leányiskolában. 
Az iskola tanulóinak döntő része - a II. - III. - IV. 
osztályosok mind  - a volt felsőbb leányiskolából került 
ki. 
Az 1903/1904. tanévben a felsőbb leányiskola utolsó 
tanévben a tanulók száma: 	/210/ 

I. osztály 	24 
II. osztály 	11 
III. osztály 	9 
IV. osztály 	16 

2o9. Tantestületi jegyzőkönyv 19o4. nov. 4. 

21o. Felsőbb leányiskola felvételi naplója 19o3/19o4. 
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Az 1904/1905. tanévben a polgári leányiskola 
tanulóinak száma: 	 /211/ 

I. osztály 	19 
II. osztály 	23 

III. osztály 	lo 
IV. osztály 	8 

A tanitás a ref. polgári leányiskolában a VKI1. által 
1837-ben kiadott tanterv és óraterv szerint történik. 
Ez a tanterv és áraterv marad érvényben 1908-ig. Az 
egyháztancs most megköveteli az előirások, állami 
rendeletek pontos betartását, mert mielőbb  meg  szeret-
né kapni az iskola nyilvánossági 5ogát, azaz az állami 
eliar.merést is.  
Ez Ugyben az egyházkerület pilsspökét kérik közbenjárásra. 
A piispök 19o5, augusztusában értesiti az egyháztanácsot, 
hogy a vallás-' ós közoktatási Miniszter a ref. pol3lri 
leányiskola alapitását tudomásul vette. 	/212/ 
1905/1905. tanévben az iskola már a nyilvánossági 
jog birtokában kezdi meg a munkát. Ez azt is eredménye-
zi, hogy állami felügyelet, szakmai ellenőrzés alá is 
kerül. 
A tanév folyamán Pásthy másoly a  Kecskealti 
Polgári Iskola igazgatója, a vallás- és közoktatást 
miniszter által kinevezett iskolalátogató meglátogatja 
az iskolát. Kedvező tapasztalatokaz szerez, az iskola 
oktató munkáját eredményesnek tartja. 	/213/ 
Pásthy Károly iskolalátogató minden  tanévben ellenőrzi 
az iskola rn$nkáját. Összességében megtelelőnek tartja 
a tanulmányi munkát, a tanulók neveltségét, az iskola 
rendjét. 

211. Ref.  polgári leányiskola felvételi naplója 19o4/1905; 
213. Egyháztanácsi jegyzőkönyv 19o5. aug. 27. 
213. Tantestületi jegyzőkönyv 1906. május 8. 



Felhivja a figyelmet a nyelvtan tanit4sának, tanu-
lásinak céljára: A tantárgyat tanitó nevelők ne célt 
lássanak a nyelvtani szabályok, fogalmak ismeretében* 
hanem, hogy azt a tanulók a gyakorlatban, irásban, 
beszédben alkalmazni tudják. 	/214/ 
Pelveti alapvető szemléltető eszközök hiányát, azok 
pótlásara szorgalmazást tesz. 	/215/ 
*góllapit j a, hegy a dolgozatok külső alakja szép, 
javul a tanulók helycsirása. Felveti annak szükséges-
ségét, hogy még egy nevelőt alkalmazzanak. 
/ ötödik tanszék / 	/216/ 

As 1908. szeptemberében bevezetett új tantervvel kap-
osolatban megjegyzi, hogy az iskola eltér az óraterv-
től, ezébt ezt korrigálni kell. Vegytanból többet 
kell kisórietezní. A helyesirást gyengének itéli, 
javasolja a szigordbb osztályzást és a magasabb számu 
buktatást. Kevésnek tartja a növendékek ssémát. ennek 
okát abban látja, hogy magas a tandíj. Megitélése 
szerint a polgári iskola a középosztály iskolája. Ha  
ilyen magas a tandíj, ez az iskola nem válhat a város 
közkincsévé. Problémaként veti fel, hogy nem müködik 
iskolaszék. Ennek létrehozását szükségesnek tartja, 
melyben a nevelők képviselőjének is helyet kell kapnia. 

/217/ 
Többször kifogásolja az iskolalátogató, hogy a rajz tan-
tárgyat összevontan tanitják 2 - 2 évfolyamnak. Ezért 
is tartja szükségesnek az ötödik tanszék megnyitását. 

/218/ 

214. Tantestületi je gyzőkönyv 19o7. ápr. 30. 
215. Tantestületi jegyfőkönyv 1908. máro. 7. 
216. Tantestületi jegyzőkönyv 19o9. ápr. 1. 
217. Tantestületi jegyzőkönyv 1912. febr. 27. 
218. Tantestületi jegyzőkönyv 1914. június 18. 
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Ezt a problémát a tantestület is jelzi, kérve az eyház-
tanácoot még egy tanitónő felvételére, ki a rajzot 
tanitaná, de az ének tanitásába is segitséget tudna 
nyújtani. A kérést az egyháztanács elutasitja, csak 
az első világháború után teljeeitik az iskola kérését. 
A polgári leányiskola tantestdlete az első tanövet 
követően stabilizálódik. Gyarmathy Erzsébet /1907-től 
Dr. Thuróczy Dezsőné / igazgatónő 194o-ig vezeti az 
iskolát, magyar nyer és irodalom, történelem szakra 
képesitett. Tóth "á xzsébet az 1904/1905. tanév befeje-
zését követűen Nagykőrősre kéri áthelyezését, ott 
választottík meg. Helyére helyettes tanárként alkal• 
mazzák Varga Etelkát a mennyiségtan, természettudományi 
tanszékre. 1906. aug. 26-án az egyháztanács rendes 
tanitónővé nevezi ki. 19o7-ben férjhez megy Steppanek 
Ernő gimnáziumi tanárhoz. Szaktárgyain kivül testne-
velést is tanit. Az iskolánál 1937•-ig dolgozik, ekkor 
ment nyugdijba. Molnár Margit 1905. nyarán eltávozott 
az iskolából. Helyére, a nyelv ós történettudományi 
tanszékre helyettes tanárként munkába áll Eeschner 
Ilona. 1906. nyarán az egyháztanács őt is kinevezi 
rendes tanárnak. 	/219/ 
szaktárgyain kivül német nyelvet és zenét tanit. 
1908-ban férjhez megy Dr. Gail Gyulához. 1924•ig, 
nyugdijazásáig az iskola tanára volt. Az 1905 nyarán 
az egyháztanács betölti az eddig még hiányzó tanitónői 
állást is. Czirják Berta tanitónő kap helyettes ta+n.i.tó-
női megbizást. Véglegesitésére csak két év múlva kerül 
sor. Ennek oka az, hogy evangélikus s az egyháztanács 
vonakodik rendes tanitónőnek kinevezni. 

219. Egyháztanácsi jegyzőkönyv 1906. au . 26. 
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Képesitése magyar, német ós természettudominyok 
szaktárgyakra szól, emellett rajzot is tanit. 1936-ban 
bekövetkezett halápiig áll az egyháztanács szolgá- 
Tatában. 
A kézimunka tantárgyat 19o8-ig óraadóként Bankós Irma 
tanitja. Ezt a unkakört kósőbb Szabadi Eleonora tölti 
be. Néhány szaktárgy tanitáeára nincs szakos tanitónő. 
Ezért a tantárgyfelsoztása eléggé tarka képet mutat: 
Vyarmati Erzsébet /Dr. Thuróczy llezsőnó/ igazgatónő 
magyar nyelv ős irodalmat, illetve történelmet, föld-
rajzot, egészségtant tanit, Rescrner Ilona /Dr. Gaál 
Gyuláné/ számtant, háztartástant, szépir :íat, magyar 
nyelv és irodalmat történelmet, éneket, zenét, eseten-
ként németet tanit. Varga Etelka /Stepanek Ernőné/ 
számtant, t©rmózzetrajzot, vegytant, fizika ós torna 
tantárgyak tarvitását végezte. Czirják Berta német, 
isiagyar, rajz, szépirás tárgyakat tanította. /22o/ 
Az 1912/13. tanévet megelőzően az osztályfőnöki mun-
k óban nem alkalmazzák a felmenő rendszert. 
Dr.  Thur-óczyné mindig a IV. osztály főnöke. Czirják 
Berta az első, Stepanekné a második, Dr. Gaálné pedig 
a harmadik osztályt vezeti. Az 1913/14. tanévtől már 
a felmenőt alkalmazzák, tehát 4 éven keresztül azonos 
marad az osztályfőnök. 	/221/ 
Az iskola a nőogyloti segélyen, az egyházkerületi 
rendezeros támogatáson túl évente kisebb-nagyobb 
összeget / 8o-1oe Korona / kap a halasi Gazdasági 
Banktól  is.  
A megalakulást, beindulást követően a tantestület el-
kó sziti a tanulókra vonatkozó feg-jelmi rendszabályokat, 
melyek 1;33-ig érvórcyben maradnak. Ez szó szerint 
a következőket tartalmazza. 	/222/ 

22o. Tantestületi $kv.: 19o7. szept.8. és 19o8. szept. 2. 
221. Tantestületi jkv.: 1913. szept. 3. 
222. Ref. polgári leányiskola értesitője 19o9-1910. 
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1./ A tanintézetbe felvett tanuló köteles magát 
a tanintézet szabályainak feltétlenül alávet-
ni, amelyek alól őt a szülők vagy azok 
helyettesei nem menthetik fel. 

2./ A növendékek az intézet igasgatója ás minden 
tanitónője vagy tanára iránt tisztelettel ós 
engedelmességgel tartoznak. Az osztályba lépő 
tanitónőt, tanárt vagy vendéget felállással 
némán üdvözöljék, a folyosón, udvaron, ute n 
a tanitónőket vagy tanárokat tisztelettel 
üdvözöljék. Ha a tanári szobában b. r nily okból 
megjelennek, el ne mulasszák a jelenlevőket 
meghajlással üdvözölni. épp úgy kötelessége a 
polgári és egyházi előljáróaág, általában az 
öregebbek iránt tisztelettel viseltetni, s 
tiszteletének kifejezést is adni. 

3./ A növendékek becsüljék ós szeressék növen-
déktársukat, s ha valakinek valakivel baja van, 
panaszával forduljon az osztályfőnökhöz vagy 
az igazgatóhoz. 

4./ A tarvitás minden nap 8 órakor veszi kezdetét. !i:_ iskolában. 3/4 8 előtt megjelenni nem szabad. 
5./ A tanitás megkezdése előtt minden növendék 

előkészíti az órához szikségei könyveket és 
eszközöket. 

6./ A növendékek óra előtt csendben és helyükön 
várják a tanitónőt  vagy tanárt.  

7./ Ha valamely növendék esetleg későn jön, nem 
szabad a folyosón állni, hanem be Kell mennie 
az osztályba, nehogy az egész órát elmulassza. 
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8./ A későn jövetelkor vagy bármely mulasztásról 
kötelee a növendék az ok pontos megjelölsével 
a szülőktől vagy azok helyetteseitől irásbeli 
igazolványt hozni. 1lenkező esetben mulasz-
tása igazolatlannak tekinthetik. 

9.1 %lőre látható mulasztás esetén, ha a mulasztás 
egy napig tart, az osztályfőnöktől, ha több 
idei tart, az igazgatótól tartozik engedélyt 
kieszközölni a növendék, de mindig szüleinek 
vagy azok helyetteseinek irásbeli kérelmére. 

lo./ wa pedig a mu lasztis előre nem látott ok 
miatt történik, a tanuló köteles elmulasztá-
sát iráebLli bizonyitvánnyal igazolni. 

11./ Az óramulasztások és későnjövések az osztály-
könyvbe jegyeztetnek. 

12./ Háromszori későnjövetel után az osztályfőnök 
értesiti a szülő_:et, vagy azok helyetteseit, 
ha ea sem hoz eredményt, akkor az illető nö-
vendék félévi értesítőjében vagy a bizonyit-
v ány ában fog wegro v atni. 

13./ tsz igazolatlan mulasztxsok nemcsak a bizo-
nyitványban tétetnek ki, hanem a magaviselet 
jelzésére in befolyással birnak. 

14./ Ha valamelyik növendék igazplatlanul, habár 
szakauozottan annyi órát mulaszt a tanév alatt 
amennyi egy hét tanóráinak összege, akkor az 
intézetből kilépettnek tekintik. 

15./ Az iskolai helyieé;ekhek, azok falainak és bu• 
torainak, valamint taneszközöknek bepiszkolá-
sa, rongálása, befirkálása, bárrainemii megsér-
tése szigorúan tiltatik. Ha nem szándékosan 

tette a növendék, csupán a kárt köteles meg-

tériteni, de ha szándékosan tette, akkor azon-
felül még fegyelmi mUntetés alá is vonatik. 
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Ha a tettest nem lehet kinyomozni, a kár meg-
téritésére az egész osztály is kötelezhető. 

*6./ A  növendékek kötelesek osztályaikat a leg- 
nagyobb rendbe tartani, távozás alkaünával 
rendben hagyni. Erre különösebben az osztály-
hetesek ügyelnek fel. 

17./ Az  osztályokban v agy egyéb helyiségekben, a 

folyosón, udvaren papirdaaraLot, gyilmölcew 
maradványokat s egyéb szemetet szétdobálni 
nem szabad. E tekintetben a rendért minden 
növendék felelős. 

18./ Az első udvaron álldogálni szigorúan tiltva 
van. 

19./ Bármely elveszett dolgot köteles a növendék 
azonnal bejelenteni. 

2o./ Korcsolyázni, szinházba menni, csakis az 
osztályfő engedély°ryvel szabad. 

211 Felnőttek nyilvános táncmulatsák, ára elmenni 
nem szabad. 

22./ `i'ankömyveken kivid agy, iri:olában más könyvet 
hozni nem szabad. 

23./ Kötelesek a növendékek szállásukat s annak 
esetleges változását az osztályfőnöknek s az 
igasatónak be/elenteni. 

24./ A növendékek az iskolán kivid is az iskolai 
törvények alatt állnak mindaddig, mig az 
intézet tagjai. 

25./ Ha  a növendékek ezen szabályokat megszegik, a 
tanitónők kötelesek erről az igazgatónak jelen-
tóst tenni, az ügyet a tanitói értekezlet elé 
vinni, mely azután a szükséges fegyelmi intéz-
kedést megszabja. Súlyosabb esetekben a szülők 
értesittetnek, végső csetben a növendék az 
intézetből kizáratik. 
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A fegyel.i rendszabályokkal az iskola nem vivott ki 

osztatlan elismerést a szülők körében. Kifogásolják 
annak  túlzott  szigorúságát. Erről az  igazgatónő igy 
vélekedik: /223/ 

" Reménnyel tekintünk e fiatal, fejlődő iskola jövője 
felé, s hisszük, hogy ez az érdeklődés a társadalmmn 
minden rétegében általános lesz, s a közönség kar-
öltve az iskolákkal megkönnyiti munkánkat, támogat 
és regit nagy feladatainkban, a nőnevelésben. A 
szülők ős az iskola kölcsönös megértése és megbeczü-
léseadja meg nevelésünknek egyöntetiiségét, harmóni-
áját, ami nélkül igazán szép eredményt, sikert 
fáradságos munkánkban föl nem mutathatnánk. S itt e 
pontnál, a társadalom és iskola kölcsönös hatásánál 
el nem hallgathatom azt a szomorúan tapasztalt tényt, 
hogy vannak szülők, akik nem veszik jónéven, akiknek 
fáj, hogy a tantestület gyermekeikkel szervben - de 
azok javára • szigorúan bánik el, ha az elkényeztető 
családi nevelés ellensúlyozására, az életnek jobban 
megfelelő szigorú, de amellett szeretetteljes bá-
násmódban részesitjük növendékeinket. koszul esik, 
eltiltjuk gyermekeinket a felnőttek mulatságaitól, 

bántja a szinházbajáró szülőket, ha kis leányaiknak 
a nem nekik való darabokat megnézni nem engedjük. 
Hiszen  ezekkel nem a szülői jogoknak a megcsorbitása 
a mi célunk, hanem a  fejlődő,  érzékeny, finom leány-
lelkeknek, a gondolkodásának és érzéseknek helyeseb-
ben,  nemesebb  irányba való terelése. Szűnjék meg a 
félreértés és idegenkedés a család ás iskola között, 
bizzák teljes megnyugvással gyermekeiket a gondjaink• 
ra, örömmel vezessék agy: iskola falaiközé, ahol mi annyi 
szeretettel várjuk őket, s ahol mi nemcsak tanitani, 

223. Református Polgári Le ;n.yískola. Artesitű j e 

19o9-191o. 
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hanem nevelni is akarjuk mindnyájukat. S ha még ezután 
is lenne rá alkalsp, eljárásaink meg nem értésével ta-
lálkozni, akkor sem fogunk elcsüggedni, kedvünket a 
nőnevelés nagy munkájában akkor sem fogjuk elveszíteni, 
- hiszen tudjuk minden pályának vannak tövisei és a 
mienk nem kivétel, - hanem ha lehet, még fokozottabb 
munkássággal gogunk hivatásunkban előbbre haladni. " 
Az ikola és a szülők nézetkülönbsége az iskola követel-
mény támasztását illetően többször is felvetődik az 
évek során: 
" A lefolyt tanévben 11 rendes értekezletet tartottunk, 
amelyeken a növendékek magaviselete és előmenetele 
képezte a megbeszélés tárgyát. A tanácsadások eredmé-
nyét az évben hétszer a  szülökkel is tudattuk, de 
szomorúan tapasztaltuk, hogy a szülői ház közönye és 
;Íemtörődánmsége miatt az intésünknek sok esetben nem volt 
meg a kivánt eredménye . . . " 	/224/ 
"t Ellenőrző tanácskozásaink eredményét az I. és II. 
félévben a szülőkkel is közöltük, de fájdalom, ennek 
az értesitésnek legtöbb esetben nem nagy eredménye volt. 
Bámulatos és érthetetlen az a közöny, nemtörődömség, 

amit  legtöbb szülő mutat - tisztelet a kevés kivé-
telnek - a leánygyermekük iskoláztatásánál, nevelteté-

sénél mutat. " 	/225/ 
Az iskola I. osztályába beirt t anulók létszáma az 
1909/191o. tanévben emelkedik 2i fölé. Követve az 1909. 
szeptemberében beinduló első osztály létszámadatainak 
alakulását tanulmányaik befejezéséig a következők 
állapithatók meg: 

224. Református polgári Leányiskola Lrtesitője 1910/11. 

225. Református Polgári Leányiskola rtesitője 1912/13. 
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Beiratkozott 28 tanuló. Ebből egy tanuló évközben el-
távozik. Eredményesen fejezi be a tanévet iista II. osz-

tályba lépett 27. Az 1910/11. tanévben a liaidik osztály-

ba beiratkozott 26 tanuló. j Vissza nem bukott senki. / 
A tanév végéig kimaradt qy, osztályi.métlóre bukott 
egy, felsőbb osztályba lépett teilát 24 tanuló. 
Az 1911/12. tanévben 20-an iratkoznak be a harmadik 
osztályba /visszabugott nincs / Lv közben kimaradt 
egy tanuló. Nem bukott meg óv végén senki, tehát a 
IV. osztályba léphetett 19 tanuló. Az 1912/13. tanévre 
beiratkozott a negyedik osztályba 20 / visszabukott 
nincs/ Eltávozott egy  tanuló, ideiratkozott egy tanuló. 
Eredményesen fejezte be a tanévet mind a húsz 
tanuló. 	/226/ 
Mindez azt mutatja, hogy a bukások száma alacsony. 
A kezdő 28 tanulóból összesen egy tanuló bukott meg. 
A létszám csökkenésének egyéb okai vannak. Ilyen ala-
csony bukási arány a későbbiekben nem fordul elő. 
Ennek oka abban keresendő, hegy az iskola törekszik a 

létszá:anövelósre. E létszámnövekedés részint anyagi 
okok miatt, részint pedig felsőbb egyházi hatóságok 
inspirácioi hatására következik be. AL iskola igazgató-

nője az iskola életképességével, a szülők fokozodó 
érdeklődésével, bizalmával és a fenntartó egyházi 
áldozat - készségével magyarázza a létszámemelke- 
dést. 	 /227/ 
A tanulók vallási összetétéle azt mutatja, hogy az 
iskolába járók több mint fele  nem  református vallású. 
Ennek magyarázata az, hogy a város református lakos-
ságinak többsége földmifveléssel foglalkozik. 

226. Református Poljári Leányiskola l;rtesitőj e 
19o9/191o. 1912/1913. 

227. Református Polgári Leányiskola Értesitőj e 
191o/1911. 14. oldal. 
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A földmüveléssel foglalkozók közül (soak kevesen adják 

leánygyermekeiket a pof ári leányiskolába. Az iparos, 

kereskedő, hivatalnoki réteg nagyobb része más vallá- 
sú. 

A tanulók vallás szerinti megoszlása: 

1909/10. 1910/11. 1911/12. 1912/13. 

Református 27 35 36 50 
Evangélikus 2 1 2 1 
Katolikus 24 23 26 27 
Izraelita 12 14 14 19 

Összesen: 65 73 78 97 

A tanulók szüleinek 

Dagy és közép. 

foglalkozása: 

1909/1o. 	1913/11. 

/2.28/ 

1911/12. 1912/13. 

birtokosak 5 7 6 14 
Kisbirtokos, 
gazdálkodó 12 14 15 16 
Iparos lo 13 lo lo 
Kereskedő 8 11 16 23 
Tisztviselő 13 7 14 11 
E4yéb értelmí-
segi 12 7 3 8 
Altiszt, segéd-
tiszt - 7 1 2 
Magánzó 5 7 13 13 

Összesen: 65 73 78 97 

/229/ 

228. Református Polgári Leányiskola 1►rtesitője 
statisztikai adatai 

229. Református Polgári Leányiskola Értesitője 
statisztikai adatai 
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A vallás ó közoktatásügyi mini^uter 19o8. május 20-án 
kelt 4o.483. sz. rendeletével a polgári leányiskolák 
számára új tantervet és óratervet vezetett be. /23o/ 

A rendelet az uj tanter bevezetését azzal indokolja, 
hogy a korábbi tanterv / 1837. évi / a fejlettebb 
társadalmi ás pedagógiai kivánalmaknak már nem felel 
meg. Ezen túlmenően szükségesnek látja a VKM. a 
magasabb nőnevelés összes intézményeinek szoros kapcso-
latba hozásé*, melyet a korábbi tanterv nem biztoei-
tott. 	/231/ 

Bevezetése fokozatosan történt meg három tané' alatts 

Az 1908/09. tanévben a I. osztályban minden tantárgy-
ból és a II. osztályban rész-
ben. 

Az 1909/lo. tanévben az I. II. III. osztályban minden 
tantárgyból. 

Az 1910/11. tanévben minden évfolyamon, min iien tárgyból 
életbe láp. 

23o. Tanügyi kalauz 325-347. oldal. 

231. Tanügyi kalauz 342. oldal. 
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Általános órateres 

rh ant árgy 

I. 

0  az  t á l y 

III 	III. 	IV. 

összes 

Vallástan 2 2 2 2 8 
Magyar nyelv 4/5/ 4/5/ 4 4 16/18/ 
Fémet nyelv 2/3/ 3/4/ 3 2 le/12/ 
Történet - - 2 3 5 
Földrajz 2 2 2 - 6 
Állattan és növény-
t an  3 2 - - 5 
Vegytan és áévány-
tan - - 3 - 3 
Természettan - - - 3 3 
Élet- ©e egészség-
tani ism. 

Rendkivizli tárgy: 

- - - 2 2 

Háztartási és neve-
lési ism. - - - 3 3 
Számtan és mértan 4 3 2 2 11 
Rajz 2 2 2 2 8 
Szópirés 1 1 - - 2 
Női kézimunka 2 3 3 3 11 
Ének 1 1 1 1 4 
Testgyakorlat 2 2 2 1 7 

Köteles órák 
összege 26 26 26 28 lob 

Francia nyelv 4 4 4 12 

A rondelct lehetővé teszi,  hogy  a helyi viszon;,oknak meg-

felelően az I. és II. osztályban vagy a magyar, vagy a 

német órákat növelhessék 1-1 árával. 
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A tanterv fő cakitüzéaeis 

1.1 A  gyakorlati  élettel való szoros kapcsolat 
biztositása, korszerit, a mindennapi élettel 
kapcsolatbaji lévő ismeretek nyújtása. 

2./ A magyar nyelv használatában nagyobb jártas-
ság biztositása, közéleti fogalmazványok biz- 
tosabb ismerete, az irodalmi tájékozottság 
fokozása. 

3./ A német nyelv gyakorlati jellegű elsajátitá a. 
4./ siatánk alkotmányának, gazdasági viszonyainak 

jobb megismerése. 
5./ láztartási ás nevelési ismeretek nyújtsa. 

A miniazberi rendelet azzal indokolja a tantervi, óra-
tervi változásokat, hogy a polgári leányiskolának 
kerek egészet képező műveltséget kell nyujtania, mivel 
az e'en iskolában tanulók többsége nem tanul tovább. 

/232/ 
A célok indokolják az óraszám változásokat ié a z 1887. 
évi óratervhez képest: 

- A magyar nyelv óraszáma 13-ról 16 /18/-ra emelkedik. 
▪ Növekedhet a német órák száma. is 2-vel. 

• A történelem órák száma csökken 2-vel, a I1. o3z-
tályban nem tanítják. 

▪ tej tantárgy az állattan és növénytan. 
/Természetrajz helyett./ 

- A vegytan órák száma 1-gyel nő. 
- A természettan tanítását heti 2-ről 3 órára 

növelik. 
- Uj tárgy a háztartási és nevelési ismeretek, 

3 órí'ban. 

232. Tanügyi kalauz 342. oldal. 
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- A rendelet a szópirás tantágy óraszámát csökken-
ti legnagyobb mértékben 13-ról 

- A gazdaságtan tanitása megszűnik. 

A kiskunhalsasi Ref. Polgári Leányiskolában is megtör-
tént az uj tanterv és óraterv bevezetése. magyar nyelv 

óraszámának növelésével csak az 1912/13. tanévtől élnek, 

de csak a II. osztályban növelik az arák számát. izémet 

nyelvból az óraszámokat az I, illetve a III. osztály» 
ban növelik már az 1309/1o. tanévtől kezdődően. 

Lnnek megfelelően minden osztályban 3 órában tanit-

j ák• 	 /233/ 
A tanterv ó: óraterv 19o8. évi módositása lehetővé 
teszi a francia nyelv fakultativ oktatását a II. 

III. IV. osztályokban. 	/234/ 
Ezzel a lehetőséggel a Ref. fahíri Leányiskolában 

nem élnek. 

Az 19o8-ban bevezetett tanterv és óraterv hosszabb ide-
i; érvényben van. Az utasitások a tantervhez csak 

1914-ben ké sziilnek el. 	/235/ 
Ez az iskola általánosan elvolő jellegének a gyakor-

lati élettel való összeegyeztetését Szabja meg fő 

feladatul. A gyakorlati Sellegnek nemcsak az órán 

alkalmazott módszerben, hanem a megszerzett ismeretek-

nek a mindennapi életben való felhasználhatóságának kell 

alapulnia. Az utasit:ís a gépies tanulás háttérbe azo-

ritísát fontos feladatnak tekinti. Hangsulyozza a. tanul-

mányi kirándulások fontosságát és hasznosságát, az 

önképzés igényének f elébresztósét. 

233. Ref.  rolg. Leányiskola Értesitője 
1912/13. tanév. 

234. Sághelyi Vilmost A magyar polgári 
éves múltja 183. oldal. 

235. Utasitás az 19o8. évi tantervhez - 4.06o/1914. 
/hivatalos Közlöny 1914. év 5. száma./ 

1909/lo és 

iskola hatvan- 



- 132 - 

Az utasitsban konkrét meg!ogalmazáist nyer az értelmi 

erkölcsi, esztétikai, testi nevelés összhangja megte-
remté sének igénye. /236/ 

Az utasitás kiegészitéseként miniszteri rendelet jelent 
meg az osztályzási érdemje yek megváltoztatásáról. 

/237/ 
Ez a polgári iskolákra éti a felső népiskolákra 
egyaránt vonatkozott. A rendelőt értelmében az alábbi 

minőősitéseket alkalmazzák: 

Magaviselet  s 1 - jó 
2 	szabályszerű 
3 - kevésbé szabályozerU 
4 - rossz 

Előmenetel: 	1 - 	jeles 
2 - jó 
3 - elégséges 
4 - elégtelen 

Iránbeli dolgozatok külső alakja: 
1 - csinos 
2 • rendes 
3 - tUrhető 
4 - rendetlen 

zerüaloms 1 	dicséretes 

2 - kellő 
3 - 	változó 
4 - csekély 

236. Tághelyi Vilmost idézett 	185. oldal. 

237. 66.002-VII/a. sz. miniszteri rendelet /_hivatalos 
Kközlöny 1914. évf. 476. oldal./ 
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A Ref. Polgári Leányiskolának a megalakulását követő-
en  nincs önálló iskolaszéke. Az iokola ügyeinek in-
tézését a gimnázium iJkolaszékére bizza az egyházta-
réce. Ezt az állapotot a tantestület, de az iskola-
igazgatók is sérelmesnek tart j, k. 	/238/ 
Az egyháztanács 1913-ban alakitja meg a Református 
Polgári Leányiskola málló iskolaszákét. /239/ 

A megalakult iskolaszék tagjait 

Szilády iron  lelkész 	elnök 
Silling Ede polgármester, egyházi főgondnok 
Báthory Gábor fógim ziwni taraár 
Birá Sándor gazdálkodó 
ifj. Darányi Mihály hitoktató 
Dözsa Lajos gazdálkodó 
Parkas Dezső földbirtokos 
Halász Lajos gazdálkodó 
Pataki Dezső főgimnáziumi igazgató 
Péter Kálmán városi főpénzt iroa 
Szabados Balázs gazdálkodó 
Szc.lay Zsigmond egyházi pénztáros 
Br. Zilah Benő királyi táblabirá 
Dr.:Ohuróczy Dezsőná polgári iskolai igazgató 

Az i ,kolaszók megalakulásival az iskola  formailag is 
terjes önállóságot kapott. 

238. Tantestületi jegyzőkönyv 1912. február 27. 
239. Egyh .ztanácsi jegyzőkönyv 61/1913. sz. határozata. 
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2. Háború és forradalmak 

/ 1914 - 1919 / 

Az első világháború a város lakóitól hatalmas vér- és 
anyagi áldozatot követelt. Az általános mozgósitás 
alkalmával 2.000 katonát hivtak be, hadimunkára 600 

népfelkelőt indítottak. A hadbavonultak száma 1916-ban 
eléri a 6.000 főt, noha a halasi férfiak létszáma 
összesen - benne a fiugyermekek is - 10.504 fő. 

/24o/ 
A háboruban 1.olo férfi halt meg. Emlékmiivüket 
1926-ban avatták fel. Az ünnepségen Horthy Miklós 
kormányzó és József főherceg is megjelent. Ez alkalom-

mal az ünnepi beszédet báró Prónay György államtitkár, 
a város oxszággyülési képviselője mondta. 	/241/ 

A háború az iskolai életre, annak  mindennapi tevékeny-
ségére is kihat. Gróf Andrássy Gyula " A háború ős a 
társadalom " cimü elriadását közli a Temzeti nőnevelés 
c. folyóirat,. melyben hangsülyozzas 
A jelenleg folyó háború borzalmasabb minden eddigi harc-
nál. Nemcsak a hadseregek mérköznek, hanem egész nem-
zetek, azok összes erkölcsi és anyagi ereje, s ebben 
mindenkinek részt kell vennie. Mindenkinek tetteit az 
eszmények nagyságához kell szabnia. A nemzet létéért, 
becsületóért folyik a harc, hogy moszkovita uralom 
lesz-e a Duna-liaza között, vay magyar suprematia. 

24o. Szabó Miklós: Az 1919-es prolet-árdiktatura és előz- 
ményei Kiskunhalason rrolet°ártavasz 49. oldal. 

241. Kiskunhalas Helytörténeti Monográfia I. 187. oldal. 
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Ezért gondosan, tudatosan kell ápolnarik a közsaellemet, 
óvakodni kell az elcs`igedéstől, a pesszimizmus el-
terjedésétől. El kell felejteni mindazt, ami a magyart 
a magyartól elválasztja. Politikai vagy vallási különb-
ség nélkiil mindenki együtt dolgozzék. 
" Gyiilölet és bizalmatlanság némuljon el a kötelesség 
parancsa mellett. " Kell, hogy mindenki áldozatot hoz-
zen, azért gyüjtésak is kellenek. Az áldozatvállalíst 
azonban nem lehet csak j ószivüségre alapozni. Kálön 
adók is kellenek. A társadalom pénzen kivül munkával is 
tarto::ik. Két alapvető igazságot kell megjegyezni 
mindenkinek: Magyarország legvitálisabb érdekeit 
veszélyezteti a mai harc. E veszély elkerülésében min-
denkinek jut szerep. 	/242/ 
A háboru pedagógiájáról Szomolányi Sarolta ir cikket, 
amelyben többek között igy fogalmaz: 
A hazaszeretetnek a nevelésben előtérbe kell kerülnie. 
A hazáért áldozatot kell hoznia kicsinek és nagynak. 
A luxusról mindenkinek le kell mondania. Munkára kell 
nevelnünk. 1Tagunk készitsünk mindent magunknak. Meg 
kell tanulni a leányoknak kötni, horgolni, foltozni. 
A földet is jobban kell müvelni. Harcot kell inditani 
az önzés, a közönyösség ellen. Adni, segiteni, másokért 
élni - ez legyen a legfőbb pedagógiai feladat. /243/ 
Szinte ezt a gondolatsort folytatja Fehér Géza " A há-
ború és a leányiskolák " cimif cikkében. Odvözli azt a 
miniszteri rendeletet, amely kimondja, hogy a kézimunka 
órákon a leánytanulóknak a katonák számára való ruha-
darabokat kell késziteniUk. Példaként a szabadkai 

242. Nimzeti Nőnevelés 1914, december 421-428. oldal. 

243. Xinzeti rtőneveléa 1914. szeptember, október 
$.-382. oldal. 
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Felsőbb Leányiskolát emliti, ahol az iskola fegyelmi 
rendtartását is a háborue viszonyokhoz igazitották. 
Ahol a leányok fogadalmat tesznek, hogy felesleges 
filléreiket összegyüjtik és eljuttatják a hadiözve-
gyeknek, hadiárváknak. Állandóan viselik a nemzeti 
szinti kokárdát. A hazáért való imádkozás is nagyon 
fontos. Mezőturon az Állami Pelsőbb Leányiskolában külön, 
alkalmi ima is születet. Fehér Géza vélemánye szerint 
a háborúnak nem szabad a to,nitás tt  tengelyété válnia " 
főleg a leányoknál nem, mert nem tanácsos mozgékony 
képzeletüket felizgatni. Egy-egy lelkes uj ságcikk, 
aktuális hazafias költemény, a magyar hősiesség 
történelmi példái hasznosak, jól szolgálhatnak a cél 
elérésében. Megitétése szerint ügyelni kell arra, hogy 
az iskolai munkából mindig kicsengjen a győzelembe 
vetett hit. Egyes tantárgyaknak külön jelentősége v an . 
Ilyen péld'ul az egészségtan. A sebek kezelése, a jár-
ványok elloni védekezés, a betegápolás megismerése 
olyan praktikus tudás, amelyre nagy szükség lehet. rel 
kell késziteni a nőket arra is, hogy sokuknak maguk- 
nak kell eltartaniok családjukat, sokan maradnak 
kenyérkereső nélkül. Ezért a leányokat életpályáira 
kell felkésziteni. 	 /244/ 
Dr. Vásony Lajos " A háboru ős az iskola " nimü cik-
kében igy Jr:  " A'háborunak az iskolákban - értékesit-
hető tanulságait a következőkben foglalhatom össze: 

1./ Fejlessze az iskola a tanulók lelkét és 
testét arányosan. A testnevelés ne lejen 
uralkodóvá s ne legyen katonai szervezetű. 

Ápolja a hazaszeretetet, harcoljon a nemzet- 
köziség minden eszméje ellen. 

244. Nemzeti Nőnevelés 1914. november, december 
444-449. oldal. 
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3./ Fejlessze a magyar nyelvet, a nemzeti ér-
zést nemzetiségeink között is. 

4./ Törekedjék ez erkölcsi uj jásztiletóere, agi- 
táljon a közélet tisztasága mellett. 

5./ Inditsa meg a gazdasági uj jásziiletést, 
fejlessze a többtermelés módjait. " /24 / 

A háboru Kiskunhalas V',Üs lakóira súlyos terheket ró. 
Már 1914-ben megkezdődik a gabona rekvirálása. A 
fehér kenyér autósét megsziintetik. 	/246/ 
1915-ben két ízben jegyez a város hadikölcsönt. Llső 
alkalommal 96$.000 Koronát, majd 1.657.004 Koronát 
jegyeztek. A termést a kormány zár alá helyezte. /247/ 
1916-ban a hadikölcsön összege már 2.5oo.000 Korona 
volt. A sok hadbavonult mezőgazdasági munkás pótlá-
sára aratáskor közmunka igénybevételére került sor. 

/248/ 
1917-ben az élelem elosztása érdekében közélelmezési 
bizottság alakult. Ez évben kétszer jegyeznek hadi-
kölcu nt 2.5oo.000, illetve 2.000.00e Korona érték-
ben. Megalakult a Vöröskereszt helyi fizkja. /249/ 
A katonaszökések miatt 1918-ban statáriumot vezetnek 
be. A két izbeni hadikölcsön jegyzés alkalmából 
összegien 6.563.250 Korona gyUlt össze. A polgármes-
ter megitélése szerint az októberi forradalom hatá-
sára a városban nem volt kendzavarás. A Nemzeti Ta-
nács megalakulását a város lakossága lelkesedéssel 
fogadta, ahhoz csatlakozott. 

245. Nemzeti nőnevelés 1916. .április 214-218. oldal 

246. Dr.iá'ekete Imre: Kiskunhalas megyei város 193o. 
évi közigazgatási életéről 5. oldal. 

247. Dr. FeL:ete Imre: idézett ma  6. oldal. 
248. 1)r. Fekete Imre: idézett mii 6. oldal. 
249. Dr. Fekete Imre: idézett mü 7. oldal. 



40o fegyveres nemzetőr segédkezett a közbiztonság 
fenntartásában. A megalakult iréptanics a városba a 
Köztársasig melett döntöt. 	/25o/ 

A Református Egyháztanács is jegyez hadikölcsönt. 
1916-ban az alapítványokból 34.000 Koronát fordita-
nak a célokra.. Ez a kölcsönjegyzés a Református Pol-
gári Leányiskola alapitvinyait 6.5oo Korona értékben 
érinti. 	/251/ 
1916. decemberében az Egyháztanács ujabb hadikölcsönt 
jegyez 4o.000 Korona értékben. 
1916. julius 2-án katonai parancsnokság utasitására 
3 harangot elvisznek, csak egy maradt meg. Az elvitt 
harangok súlya 1.712 kg. Kártalanitásgént az egyház 
6.848 Koronát kapott. /252/ 
Szilády Áron lelkész az egyháztanács gyűlésén igy 
fogalmaz: " A háboru rettenetes pusztitásai még fel 
sem  :Mérhetők. Az egyház, ha múltjához hü akar  lennei, 
missziója: tettekben való cselekvés, az özvegyek, 
árvák gyámolítására kell, hogy legyen. Nem anyagi 
segitség, hanem szellemi segitség kell elsősorban." 

/253/ 
1917-ben két izben jegyez a református egyház hadi-
kölcsönt 12.000, illetve 2o.000 Korona összegben. 

/254/ 

25o. Dr. fekete Imre: idézett mil 7. oldal. 
251. Egyháztanácsi jegyzőkönyv 1916. május 28. 
252. Egyháztanácsi jegyzőkönyv 1916 december. 
253. Et yháztpii csi jegyzőkönyv 1917. május 2o. 
254. Egyháztanácsi jegyzőkönyv 1917. május 2o és dec. 16. 



-139- 

A Ref. Polgári Leányiskola mindennapi életében, mun-
kájában is változást eredményezett a háború. A tanu-
lók nagy részének apja, fíutestvére a fronton harcol. 
A család mindennapi életén keresztül tapasztalják a 
háboru okozta megpróbáltatásokat. 
" Iskolánk a rendelkezésére álló minden eszközzel 
arra törekedett, hogy az eszményt, melyet egyházunk 
nagy nemzeti kulturális missziója érdekében maga 
elé tUzött, lehetőleg megközelitse. Tantestületünk 
teljes tudatában van annak, hogy kivált most, a 
világháboru folytán, nemzeti és valláserkölcsi 
életünket oly sok oldalról fenyegető áramlatokkal 
szemben fokozott mértékben szükséges az ifjuság 
nevelését ama kitűzött eszmény szolgálatába álli- 
tani. Gondja volt azért arra, hogy mindenik tantárgy 
tanitásárhözben figyelemmel kisérje a háburunak az 
ifjuság gondozására és érzületére gyakorolt hatását, 
hogy minden kinálkozó alkalommal levonja ás a növen-
dékek lelkébe bevésse azokat a tanulságokat, amelyek 
a káros hatások ellensúlyozására alkalmasak. Erre 
irányuló tanitói és nevelői törekvéseinek az eddigi 
tapasztalatok szerint általában kielégitő sikerrel 
jártak, bár tagadhatatlan, hogy a háboru pusztitó 
hatásának nyomaival egyes növendékeink szorgalmában 

és magaviseletében  Ai is találkozunk. Élltalábun az 
iskola iránti kötelesség elhanyagolása és az iskolai 
rendszabályok megszegése az e hiult tanelvben sokkal 
gyakrabban fordul elő, mint az előbbi években. 
Némely növendékünkkel szemben minden szeretetteljes 
intésünk, dorgálásunk hiábavaló volt, aminek követ-
kezménye az lett, hogy két növendékünket, akik az 

iskolai szabályokat rés törvényeket súlyosan megsér-
tették, a tantestület az iskolából eltávolitotta. " 



• 140 — 

irja az i,azgatónő az 1917-18. tanév végén. /255/ 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter 4456/1914. 

sz. átiratában felkéri az iskolákat, hogy a katonák 
részére a tanulók szedjenek f:zeder levelet. A 
tanulók lo kg. szárított szeder cserje levelet 
adtak át az illetékeseknek t3vIböit -ls végett. /256/ 

A minisztérium a katonák részére való gyüjtésincis 

buzdit. finnek eredménye az 1914-15. tanévbellt 

166 iorona 7 fillér készpénz. 

.ét tanitónó névnapi me gváltás ciniéi. 
befi::etett 20-20 Koronát. 

A tanulók készitettekt 

77 db. hósapkát 
12 pár térdvédőt 
12 pár csulóvéd5t 

14 db. hasmelegitőt 

11 pár téli kapcám 

Ezen túl, a Helyi Segélyező Bizottságtól 

kapott anyagból készitettekt 

104 db. hósapkát 

82 db. hasmelegitőt 

25 pár kesztyűt 

35 pár kapcát 
A tanév folyamán a tanulók 52 prémet gyüj te-
nek össze. 

1914. karácson;zára a miniszter és a püspök fethivására 

újabb gyüjtés indult. Összegyült 833 Korona 13 fillér 

mely összeget a Hadsegélyező Hivatal részére küldtek 

el. 

255. Ref. Polgári Leányiskola l;rtesitője 1917-18. 

256. Ref. Polgári Leányiskola Értesitője 1914-15. 
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Kecskehét város felhivására a 38. gyalogezred részére 
is gyüjtés indult. Dohány, oigaretta, pipa, zsebkendő, 
fehérnemű, szalonna, 4 db. hósapka, 2 pár térdvédő", 
8 pár kapca, 3 pár csuklóvédő, 11 db. hasmelevitő, 24 kg. 
kockacukor és 3o Korona 2o fillér pénzadomány gyűlt 
össze. Ebből 4o csomag készült, amelyet átadtak a 
kecskeméti polgármesteri hivatalnak. 	/257/ 
A háborus jótékonykodás, a katonák részére történő 
gyiijtés minden évben megismétlődik. A minisztérium en-
gedélyezi és kéri, hogy a kézimunka órákat is e c61-
nak rendeljék alá. 
1915-ben a miniszter felszólitja az izkol_kat, hogy  a 
hadbavonultak részére kössenek a növendékek meleg hol-
mikat. E felszólításra az iskola 3o kg. pamutot kért 
éi kapott a Hadsegélyező Hivataltól, amelyet fel is 
dolgozott. 	/258/ 
1916. tavaszán a Bolgár Vöröskereszt javára 15o db. 
levelezőlapot osztottak ki a növendékek között eladás 
céljából. Ebből 3° ;toron gyult össze. 
Miniszteri rendelet a katonák számára könyvgyűjtést ir 
elő. 94 d.b. könyvet és 7o hetilapot gyűjtenek ekkor a 
tanulók. 	/259/ 
A kassai felsőbb leányiskola felhivására gyiij tés indult 
" Szeretet falvának " felépitésére. Az e célra össze-
gyült összege 156 Korona 90 fillér. 	/26o/ 
Az 1916-17. tanévben a katonacirok gondozására 51 Koro-
na 30 fillért, a Katonák Karácsonyára 78 Korona 72 fil-
lért gyüjt:.ttek a tanulók. 	/261/ 

257.  Ref. Polgári Leányiskola Értesitője 1914-15. 

258.  Tantestületi jegyzőkönyv 1915. dec. 19. 

259.  Tantestületi jegyzőkönyv 1916. ápr. 15. 
26o. Tantestületi jegyzőkönyv 1915. dec. 6. 
261. Tantestületi jegyzőkönyv 1916. dec. 15. 
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A Hadsegélyező Hivataltól kaptt 50 Kg. fonalból 2o7 
pár harisnya készült. A Vöröskereszt Egyesület fel-
hivására a király születésnapjára 55 Korona 34 fil-
lér gyűlt öecze. Az anya- cis csecsemővédő egyesület 
képeslapjaiból 84 Korona bevétel származott. 
Darányi Mihály lelkész, hitoktató kérésére, aki tá-
bori lelkészi szolgálatot teljesit, gyűjtés indul 
irazztalteritőre, a 11.1o. vashadosztály részére. 
A küldeményt igy köszönik megt 

" nagyságos Igazgató Urnő1 

Darányi Mihály ref. tábori lelkész ur utján a had-
osztálynak husvéti ajándékul adott diszes uraszta-
teritőért, a honleányi szeretet e szép megnyilvá-
nulásáért, fogadja Nagyságod köszönetemet. 
Mindannyiunkra lelkesitően hat, hogy otthon kiapad-
hatatlan áldozatkészséggel és nem lankadó hazasze-
retettel támogatják küzdelmünket, e teszi lehetővé 
célunk elérhetőségét, a háboru győzelmes befejezó-
sót. Kérem sziveskedjék köszönetemet kartársainak 
és az áldozatkész református növendékeknek is 
tolmácsolni. 

Gyány tábornok, hadosztályparancsnok." /262/ 

Az 1917-18. tanévben a " Háboru megprobáltatásai fi 
miatti gyüjtések eredménye a következős 
1./ Az Országos Anya- 6s Csecsemővédő 

Egyesület müvészi képeslapjainak 
eladásából 	 14o Korona 

4o fillér 

2./ Az elesett hősök sirjának gondos 
zísára 	 loo Korona 

262. Ref. Polgári Leányiskola Ertesitője 1916-17. 
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3./ A katonáinak karácsonyra 
4./ Erdélyi Pártfogó Egyletnek 

Zita otthon javára 
5./ A Vöröskereszt hadigoglyo• 

kat scgitő osztályának 
6./ Szünidei gyermeknyaraltatás 
7./ A 3o. honvéd gyalogezred . 

özv egy einek, árv óinak 
8./ A 24-es vadász gyalogezred 

özvegyeinek, árváinak 
9./ A helybeli ref. egyház célja-

ira 
lo./ Protestáns egyesület által 

kiadott emlékbélyegből 

118 Korona 42 fill. 

134 Korona 

138 Korona 4o fill. 
77 Korona 48 fill. 

34 Korona 4o fill. 

63 Korona 

112 Korona 

47 Korona 6o fill. 

Ezen túlmenően 13 kg. ruhanemii és fehérnemű gyült össze, 
amelyet a Vöröskeresztnek adtak át. A Vöröekeresztőil, 
illetve a helyi Se;ályező Bizottságtól kapott fonalból 
187 pár hari^nya készült el. 	/263/ 
A háboru piás területen is éretteti hatáéátt 
Az 1916-17. tanövet október 3-án kezdik el, de már má-
jus 26-án be kell fejezni. 	 /264/ 
Ezt a piispök rendeli el, hivatkozva a miniszter 
50.000/1917.VI.a.sz . rendeletére. 	/265/ 
A3z 1917-18. tanévben a rendes szüneteken kívül tüze-
lőanyag hiánya miatt egész januárban szünetelt a ta-
nits. 	 /266/ 
A vallás- ös közoktatásügyi miniszter a 3o.000/1916. sz. 
rendeletével május 1-re Kárpát ünnepség szervezését 
rendelte el. 	 /267/ 

263. Tantestületi jegyzőkönyv 
Ref. Polgári Leányiskola 

264. Tantestületi jegyzőkönyv 
265. Tantestületi jegyzőkönyv 

266. Ref. Polgári Leányiskola 

267. nemzeti Nőnevelés 1916.  

1917. dec. 21. illetve 
Értesitője 1917-13. 

1916. okt.3. 
1917. ápr. 19. 
Értesitője 1911-18. 

évf- 271-23o. oldal. 
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Nyilvánvaló, hagy miért éppen május 1-én kell meg-
tartani. Ezen ünnepség a hazafiság érzésének elmélyi-
tését, a Kárpátok honvédelmi jelentőségének tudatát, 
" a Kárpátoknak hazánk védelmében elpusztult falvai 
javára " végett a gyüjtés céljait volt hivatva szo-
gální. 
A Ref. Polgári Leányiskolában is megrendezték a Kárpát 
ünnepélyt, amely alkalommal a tantestület, a tenit-
ványok és a közönség adakozásaiból 200 Korona gyűlt 
össze. 	/268/ 

Az iskola fokozza a valláserkölcsi nevelést. A tani-
zás minden nap imával kezdődik és végződik. Minden 
vasárnap - a tél kivételével - a tanitónők vezeté-
sével - templomba viszik a növendékeket.A tanévnyi-
tón felekezetre való tekintet nélkül mindenkinek el 
kell vennie a református templomba. Másvallásu ta-
nulók saját vallási ünnepeiken felmentést kapnak a 
tanitási órák látogatási kötelezettsége alól. /269/ 
A tantestület fokozottan ügyel a " Fegyelmi rendsza- 
bályok + betartására. Az 1914-15. tanévben - az iskola 
történetében első alkalommal - egy tanulót " többszö-
ri hibája miatt " kizárnak. 	/270/ 
Az 1917-1a. tanévben két t anulót zárnak ki " erkölcs-
telen levelezés miatt " 	 /271/ 
Mindhérom kizárt tanulót tanácslólag való elutasitás-
ban részesitik /.eonsilium abeundi /, amelynek követ-
keztében tanulm'nyaikat magántanulóként folytat-
hatják. 

268. Tantestületi jegyzőkönyv 1916. május 5. 
269. Ref. Polgári Leányiskola  Értesitője 1914-15. 
27o. Ref. Polgári Leányiskola Értesitője 1914-15. 
271. `i'antestUleti jegyzőkönyv 191u. április 26 és 

Junius 1. 
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A korábbi évekhez képest az ünnepségek száma is 
szaporodik. Az 1916-17. tar-évben póldául a szokásos 
ünnepségeken kívül / október 31, Március 15. / I. 
Fereno József halála alkalmából gyászünnepélyt tarta-
nak. Január 3-án IV. Károly koronázásának emlékére 
rendeznek itnnepélyt. Május 2-án " Arany-ünnep " Arany 
János születésének loo. évfordulója alkalmából. 
Me Unneplik Zita királyné születés és névnapját is. 
:r matt április 27-én és május 9-én tanitási szünet 
volt, a gyermekeket templomba vitték. 	/272/ 
Az iskola tantestületet 1914 - 1919 között a korábbi 
évekhez képest nerc változott. Továbbra is igazgató- 
nőt ér három rendes tanitónőt alkalmaz az e3yháztanács. 
Az osztályfőnöki teendők ellátásában a felmenő rend-
szert alkalmazzák, tehát egy-egy nevelő végiig viszi 
négy éven keresztül az osztályt. A hittan, a kézi-
munka 62 az ének tanitáeát óraadók végzik. 
Az 1914-15. tanévben a hittant Darányi Mihály lelkész, 
hitoktató tanitotta. 1915. március 15-én bevonul ka-
tonának, s tábori lelkészi szolgálatot teljesit. 
Úráit Báthory Gábor gimnáziumi hiisnár veszi át. 
Ű tanitja a hittant összevontan az I-I:i. osztálynak, 
illetve a III-IV. osztálynak heti 2-2 órában. /273/ 
A kézimunka tantárgyat Szabady Eleonóra tanitotta 
az 1916-17. tanév végéig. 11 vú11ás- és közoktatásügyi 
miniszter 1917. okt. 1-vel az állmari. e1ami népiskolá-
hoz nevezte ki. Álláshelyét afenntartó testület nem 
töltötte be, hanem az ötödik tanszék felállitását 
határozat e1. / ötödik tanári álláshely / /274/ 

272.  Ref. Polgári Leányiskola i;r•tesitője 1916-17. 
273.  Ref. Polgári  Leányiskola i:rtesitője 1914-15. 

274.  Ref. Polgári Leányiskola Éxtesitőe 1917-18. 
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Óráit addig belő helyettesitésel oldották meg. A  

gyakorlatban ez azt eredxónyezte, ho$7 minden osztály-
főnök a saját osztályában a kézimunkát is tanitotta.  

A VKLI 5o.o59/1917. sz.  rendelete alapján az iskola-
szék pályázatot hirdetett kózixnunka, rajz, ének  
tanitónői állásra. 	/275/  
Az álláshelyet azonban csak 1919. október 2-.gin 	.- 
tik be Kaszás Róza tanit ~nő alkalmazásával.  
Az ének tantárgyat az 1913-14. tanévben az 1919.  

augusztusában mártir hal lt halt Szüts József állami  
elemi iskolai tanitó tanitotta. Munkáját jó ered-
ménnyel végezte, ezért megbizást ka1) az 1914-15.  
tanévre is. 1915. márciusában bevonul katonának, igy  

megbizásának tovább nem tud eleget tenni. 	/276/  
Az énektanitás problémája az 1915-16. tanévben sem  
oldódik meg. Dr. Thurőczyné és Dr. Gál Gyuláné  
vállalják el a tárgy tanitását. 	/277/  
Az 1916-17. tanévtől kezdődően  Dr.  Tóth Imréhé Kiss  
Klára kap megbizást az ének tanitására - óraadóként.  

/278/  
A rajz tantárgyat az 1914-15. tanévtől kezdődően az  
egyháztanács határozata értelmében már nem összevon-
tan tenitják. 	 /279/  
Az 1915-16. tanévtől azonban újból összevonják a  
rajz tanitását az I-II. és a III.1V. osztályban  
heti 2-2 órában.  

A torna tantárgyat csak az őszi és tavaszi időszakok-
ban tartják, összesen heti 4 órában. 	/280/  

275. Egyháztanácsi jegyzőkönyv 1917. aug. 23.  

276. Ref. Pol;ári Leányiskola Lrtesitője 1914-15.  

277. Tantestilleti jegyzőkönyv 1915. szeptember 2.  
278. Ref.  Polgári  Leányiskola Lrtesitője 1916-17.  
279. Egyháztanácsi jegyzőkönyv 1914. aug. 16.  
280. Egyháztanácsi jegyzőkönyv 1915. szeptember 2.  
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1916-ban Hackl Lajos országos ének felügyelő megláto-
gatta a polgári leányiskolát, Megállapitása szerint az 
ének tanitása nem felel meg a követelményeknek. Az 

egyháztanács szigoruan felelősségre vonja az igazgató-
nőt, hogy személyi ügyekben nem adott megfelelő tá-
jékoztazást, igy  nem lehetett tudomásuk arról, hogy 
rosszul mennek a dolgok. Ezért is alkalmazza az 
egyháztanács Dr. Tóth Imréné áraadóként énektani-
tónak. 	 /281/ 

A helybeli tanfelegyelőség 191x,-ban értesitette az 
igazgatótanácsot, hogy a polgári leányiskolát a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelkezéseinek 
megfelelően kell felszerelni, tanszerekkel ellátni. 
Ha ez nem törtónik _1eg, megvonják ák az államsegélyt. 
Az egyháztanács utasitja az igazjAtónőt, hogy állitsa 
össze a legszükségesebb eszközök, felszerelések jegy-
zék* ős azt meg fogják rendelni, 	/282/ 
A.  kiskunhalasi tan slügyel5sóg 1917-ben ujabb látoga-
tást végzett a polg. leányiezoli.nál. A látogató meg-
állapitja, hogy a szertárak felszerelése örvendetesen 
javult, ugysna?.kor kifogásapa,hogy nines megfelelő 
rajzterem. Az egyháztanács 4Sy határoz, hogy törek-
ezik a jó megoldásra, saját erőből azonban ez sajnos 
nem ialósitható meg. Igéretet tesz viszont arra, hogy 
az iskola épületében lévő lakást a háboru végén át-
alakitják olyan teremmé, amely a rajz tanitásának 
megfelel. 	 /233/ 

Ezen túlmenően - hivatkozva a helyi tanfelügyelői ki-
rendeltség észrevételére - az egyháztanács utasitja a 
pofig. iskola igazgatónőjét, hogy a rajzot ne össze-
vontan tanitsák. 	 /284/ 

281. Egyháztanácsi jezyző"könyv 1916. dec, 17. 
282. Egyháztanáosi jegyzőkönyv 1916. március 26. 
283. Egyháztanácsi j e ;yzőkönyv 1917. április 1. 
284. Egyháztanácsi jegy .;ő"könyv 1917. májura 2o. 
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Az egyházmegye képviseletében Dr. Hetessy Kálmán 
ókécekei lelkész, Takács József oeglédi lclk sz lá-
togatja meg az iskolát. 	/285/ 
.zen látogatás 1916-17. tanévben törtészt. 
Az 1917-18. évben az egyházmegye részéről Sárközy 
József tiszavárkonyi lelkész végzett ellenőrzést. 
Az egyházkerület megbizásábói ,:;eglátogatta az iskolát 
Kiss Zsigmond abonyi lelkész, az egyházmegye új 
esperese is. Szentgyörgyi Lajos tanfelii velő, a helyi 
tanfelügyelői kirendeltség vezetője az állam kép-
viseletében látogatja meg a polgári leányiskolát. 

/286/ 

A közoktatási népbiztos rendelete értelmében, annak 
megbizásából végez iekolal:togatást Földvári József 
segédtanfelügyelő 1919.május 5-6-7-én. Minden tárgyat 
minden osztályban ellenőrnőtt. Elismerését fejezi ki 
a tantestületnek a jó és eredményes munkáért. Java-
solja, hogy a teatelet is kérje az ötödik tanszék 
betöltését, az állás pályázati uton történő meg-
hirdetésére. 	/287/ 

Az egyházi ős állani törvények értelmében az iskola-
széket három évenként újjá kell választani. 
1916. január 16-án az egyháztanács a következőket 
választja meg iskolaszéki tagoknak: 

Elnöknek: 	Szilády faron lelkész 
Alelnöknek: Silling Ede polgármestert, egyházi fő-

gondnokot 

Tagoknak: 	Báthory Gábor főgimnáziumi tanárt 
ifj. Darányi MS.hay gazdálkodót 
Dózsa Lajos gazdálkodót 

285. Ref. Polgári Leányiskola Értesitője 1916-17. 

286. Ref. Polgári  Leányiskola Értesitője 1917-1u. 

287. Tantestületi jegyzőkönyv 1919. május 7. 
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Zilah István földbirtokost 
Farkas Dezső földbirtokost 
Halász Lajos ref. eg- házfit 
Imreh Lajos állami chemi isk. igazgatót 
Kovács Benő gazdálkodót 
Szalai István gazdálkodót 
Szalai Zsigmond egyházi pénztárost 
Dr. Zilah Benő királyi táblabirót 
Dr. Thuróczy Dezr_őné polg. isk. igazgatót 

/288/ 

1919. január 26-án újabb választásokat tartanak. Az 
1916. évi választáshoz képest csak egy változás tör-
tént: Parkas Dezső helyett Wiegand istvánt választja 
meg a pol ci leányiskola i:i!Lolaszéke tagjának. /289/ 

Az iskola fenntartója a kiskunhalasi református egyház-
község. Az  üzemeltetési költségek, a bérek, a feleze• 
relések biztoeitása az egyházközség feladata. A fenntar-
tási költségekhez rendszeres évi segéllyel hozzájárul 
Ki' kunha1as városa, a reform átus egyházkerület és a 
Halasi Jótékony bőe ;ylet. 
1914-ig a város évi 4.000 Koronát bizt3sit. 1914-ben 
a várod képviselőtestület ugy határoz, hogy a segély 
összegét felemelik 5.000 Koronára. " Az 5.000 Korona 
segélyt nyujtja mindaddig, mig a nyilvános jellegű 
polgári leányiskolát a református egyház tartja fenn, 
s amik, a vallás- és köi:ok atástigyi magyar  királyi 
minisztérium által a polgári leányiskolákra vonat-
kozóan megkövetelt összes feltételnek megfelel, s 
református jellegét el nem veszti. " 	/290/ 
Az egyházkerUlet évi segélye 2.000 Korona. 

288. Egyháztanácsi jegyzőkönyv 1916. január 16. 
289. Egyháztanácsi jegyzőkönyv 1919. jan. 26. 
290. Ref. Polgári Leányiskola «rtesitője 1913-14. 



A Halasi Jótékony Nőegylet az iskola :Hegalakulása óta 
rendsoeres segélyt biztosit. Ennek összege 50o Korona 
évenként. Rendszeren adományt nyujt a halasi G`zdasági 
Bank R./T. is, évenkénti loo Korona köriili összegben. 

/291/ 

Szabady Eleonóra óraadó kézimunka tanárnő 1)17. október 
1-vel:mvnkahelyet változtat. Az 1317-18. illetve az 
1916.-19. tanévben a kézimunka tant: rgyat izmét az 
osztályfőnökök tanitják. zt a többletmunkát a tan-
teWlet megitélése szerint az egyháztanács nem mél-
tányolja kellően, a kevés bérkiegészitéssel honorál-
ja. Kérik az egyháztanácsot, hogy leválóbb évi 

303-30o Korona dijazásában részesülhessenek ezen mun-
kájukért. Az egyháztanács a kérést nem teljesiti. /292/ 

A tantestllet 1919. januárjában kéri az egyháztanácsot, 
hogy a polgári loányiskola alkalmazottainak lakpénzét 
emelje fel. Azt kérik, hogy az az államilag kiegészi-
tett törzsfizetéseknek negyed része legyen. Indokként 
felhozzák, hogy a gimnáziumi tanárok, az egyházi al-
kalmazottak lakpénzit már felemelték. A polgári iskolai 
tanárok lakpénze 19o4 óta nem változott, most is csak 
300 Korona. Példaként megemlitik, hogyunavecsén, 
ahol az évben kezdte meg milködését református polgári 
iskola, 80o Korona lakpénzt állapitottak meg  a ta-
nároknak. 	/293/ 
A tanulók latszáma 1914-1919 között emelkedik 10o fölé. 
1914-15-ben 91, 1915-16-ban 83, 1916-17-ben 93, 1917-
18-ban 118, 1918-19-ben 135 rendes tanulója van az 
iskolának. 	/294/ 

291. Ref. rolgári Leányiskola  14.tesitője 1917-18. 
292. Fgyháztandesi jegyzőkönyv 26o/1918.sz. határozata. 
293. Tantestületi jegyzőkönyv 1919. febr. 2o. 

294. Ref. Polgári Leányiskola Lrtesitője 1914-15. 
1918-19. 
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A hiboru ideje alatt ugrásszerien megnőtt az iskola 
aagántanu16inak száma is. Többen rendes  tanulókből 
magiintanulók lesznek. Az 1915-16. tanévben 3, az 
1918•19. tanévben 4 volt nyilvInos tanuló fejezi 
be a tanévet magántanulóként. 
A magántanulók száma a következőképpen alakult= /295/ 

1914-15. tanévbeat 2 

1915-16. tanévbent 14 
1916-17. tanévbent 12 

1917-18. tanévbens 23 
1913-13. tanévbent 11 

A fenti magántanulókra vonatkozó adatok összefüggésbe 
hozhatók a háborus viszonyokkal, a megváltozott 
életkörUkuényekkel. 

A tanulók vallás szerinti megoszlás 1914 • 
közötte 

1914-15. 	1916•17. 

1919. 
/296/ 

1917-18. 

Református 39 43 53 
Lv ngé likas 2 1 1 
Katolikus 31 32 35 
Görög katolikus - 1 5 
Izraelita 19 16 24 

vsazesene 91 93 118 

A tanulók szü.leiaek foglalkozás: 	 /297/ 

295. Ref. Polgári Leányiskola rtesitője Statiszti-
kai adatok 1914-15 • 1918-19. 

296. Ref. Polgári Leányiskola Értesitői Statisztikai. 
adatok 1914-16 • 1918-19. 

297. Kef. Polgári Leányiskola Ertesitői Statisztikai 
adatok 1914-15 - 1918•19. 
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1914-15. 
Nagybirtokos 	3 

1916-17. 1917•18. 

Középbirtokos 11 4 5 
Kisbirtokos fiazd. 12 15 16 

Iparos 13 21 35 
Kereskedő 11 13 18 

Tisztviselő 11 17 18 
Katonatiszt - 2 4 
Egyéb értelmiségi 12 8 10 
Altisztsegédtiszt 6 4 2 
Magánzó 7 6 5 
Egyéb 6 1 1 
Lapszámos - 2 4 

üsezesens 91 93 118 

A tanulók által fizetendő tandijak, egyéb dijaks 

A tandij a 1. I1. oMztály tanulóinak évi 4o, a III. 

Iv. osztályosoknak évi 6o Korona. Ezen tulmenően 2 

koronát kell fizetni a beiratásért, ugyancsak 2 koro-

nát as  értesitőért. A tanulóknak évi 8 koronát kell 
fizetniök a tanárok nyugdijjárulékára. A tandij el-
engedését csak szegény sorsu t  jó tanuló és jó maga-
viseletei növendék kérheti. Aki valamely tárgyból 
elégtelen érdemjegyet kapott, vagy akiknek több az 

elégséges órdemjegye, mint a jeles és jó együtt, 
tandijrientességet ne;n kaphatott. A tandijmentességet 

kérvényezni kellett az igazgatótanácstól. A kér. 
vényhez csatolni !fellett a bizonyitványt ős a sze-

génységi bizonyitványt. 	/298/ 

A tandijat minden  hónapban, előre kellett fizetni. 

293. Ref. Polgári Leányickola Ertesitője 1916-17. 
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Az 1914-15. tanévben teljes tandijmentességet 7 tanu-
ló kapott, fel tandijat 11-en fizettek.  Az  1916-17. 
tanévben 4 tnndijmentes és 27 féltandijas tanulója 
volt a polgári leáyniskolának. A tanitók és tanárok 
gyermekei mind fél tandijasok voltak. 1914•15-ben 
5, 1916•17-ben 4 tanuló kap ilyen oimen kedvezményt. 

/299/ 

Az őszirózsás forradalommal megteremtődtek a köz-
oktatás reformjának társadalmi-politikai feltételei. 
A forradalom győzelmével megkezdődött a közoktatás 
demokratikus  át alakulásának munkája. 
Lovászy Márton a Károly kormány vallás- ős közokta-
tásiigyi minisztere  1918. nov. 27-én rendeletet 
alkotott. Ez a rendelet kivenr toein a kUvetkezőket 
tartalmazza: 

- a pedagogusok anyai helyzetének javitása, 
- a pedagogusok politikai, világnézeti szabad-

ságának biztositása, 
• uj iskolarendszer 'sörvonalai: 

- Az iskolakötelezettség felemelése 14 évre. 
- Az elemi oktatás 6-lo éves korig tart ős 

általános ismereteket nyujt. 
▪ Az elemi iskolára épül a kötelező jellegii 

felsőbb népiskola, ahol mezőgazdasági ős 
ipari ismereteket tanitanának. 

- A 8 osztályos középiskola az 5. osztálytól 
elágazási lehetővéget kivánt biztositani 
egyrészt a_  általános képzés, másrészt 
a szakképzés irányába. 

A rendelet elvi ős szervezeti kérdéseinek kidolgozá-
iara a miniszter uj Ügyosztályt szervezett, s ennek 
feliigyeletét Imre Sándorra bizta. 

299. Ref. l olyári Leányiskola krtesitője 1914-15. 
1916-17. 
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Az 1318. deoenberében bekövetkezett kormányválság 
után Kurafi Zsigmond lett a vallás- ós közoktatásügyi 
miniszter. A népkormány 1919. januárjában kiadott tör-
vénye Önállá vallásügyi és önálló közoktatási mi-
nisztárium felállitásáról intézkedett. 

endelet jelent meg a pedagógusképzésről ós a tovább-
képzésről. Ennek értelmében a peüagogusokat fel  kell 
ruházni ezeciologiai, szociálpolitikai éo gazdaság-
politikai ismeretekkel is. A polgári demokitatikus 
forradalmat követően a reformtörekvősek között nem 
kapott helyet egyértelien az államositás, illetve  
a hitoktatás fakultativv4 tételének rendezése. 

/300/ 
Kiekunh._ lason az országos esenén;yek h t Sára, a 
Iveinzeti fanács táviratának megérkezését követően, 
még október 31-én délután ._ kimondi a a városi tanács 
a osatlakozáak a iJemzeti Tanácshaz. Megalakul a 
város irányitá testülete a Nemzeti Néptanács, de 
ezzel párhuzamosan miiködik s munkástanács is,  mely  
a i+épta..náce tevékenységét részint ellenőrzi, mis-
részt a halasi szegénység érdekeinek megfelelően 
inspirál intézkedésekre. 	/301/ 
A néptanács a városban az élelmiszerhiány miatt két 
hústalan éc két zeirtalan napot rendel el. Kerületi 
tűnitógyülésen a tanitók esküt tettek a köztársa-
ságra. 	 /3o2/  

A tanácsköztársaság győzelmét követően a Forradal- 
mi Kormányzőtanács 1919. március 29-i XXIV. rende- 

lete a felc_:kazeti és magán nevelési és oktatás* 

303. 2odagv'.;iai lexikon /L-R/ 4o3-'4o4. oldal 
301. Szabó i.diklóst idézett . i 53-57. oldal. 
3o2. Dr. eekete Imrei idézett mü 8. oldal. 
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intézetek átvételének kérdését. 

A  kötelező vallásoktatás megszűnt. Az oktatás ingye-
nessé vált. A Tanácsköztársaság a tankötelezettséget 
18 évre kivánta felemelni. Tervezték a 8 osztályon 
egysége, kötelező jellegit nópiskola létrehotását. 
Ennek elvégzése után az érdeklődés és hajlam szerint 
biztositanák a továbbtanulást szakmunkásképző isko-
lában, illetve középiskolában. A szakmunkísképzést 
4 évfolyamuvá kivánták tenni, biztosítva az áflépés 
lehetőségét a középiskolákba. 	/303/ 
A kötelező 8 osztályos népiskola létrehozása a pol- 
gári iskola előretörését eredményezné. A polgári iskolai 
tanáregyesület küldöttsége felkereste Kunfi Zbirmond 
közoktatásügyi népbiztost ás kérte, ne törölje el a 
polgári iskolát, hanem fejlesszék azt 8 osztályuvá. 
Ezen 8 osztályos iskola alsó tagozatát képezze a 
lej elnlegi polgári iskola, a felső tagozat pedig nyujt-
son  gazdasági, ipari és kereskedelmi ismereteket. 

/304/ 

A Forradalmi Kormányzótanács fizetésreformot is ter-
vezett. E szerint a pedagógiai tevékenység a jobban 
dijazott szakmunkával egyenértékü. 
A pedagógusok fizetése ezen terv szerint: 

3 - 5 évig 
6-7 évig 
8-16 évig 
17-2o évig 

35o korona 
400 korona 
43o Korona 
52o korona / 30 5/ 

A Közoktatási Népbiztosság - hivatkozva a Forradalmi 
Kormányzótanács VI. sz. rendeletére - kiadja a 29 sz. 
rendeletét a cimek eltörlésóről. 

303. Pedagógiai lexikon /R-Z/ 228-232. oldal. 
304. Sághelyi Lajos: A augoar polgári iskola hatvan-

éves múltja 227-228. oldal. 
30 	Sághelyi Lajos: idézett mü 23o. oldal. 
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E rendelet értelmében ezután minden oktatással fog-
lalkozó dolgozó / óvónő, tanitó, tanár / egységesen 
" tanitó "-nak neveztetik. Az egyéni beosztás, vagy 
foglalkozási kör, amelyben az illető m:iködik, a ta-
nitó név előtt kell  feltüntetni. MegszUnik az igaz-
gatói eim is. Az intézetek vezetőinek cime ezentul 
" vezető tanitó " . /306/ 

A kiskunhalasi városi művelődési osztály 1919. ápr. 
25-én Pataki Dezső gimnáziumi igazgatót nevezi ki  a 
gimnázium és a polgári leányiskola iskolavezetőjévé. 

/307/ 
Pataki Dezső jelenti be ápr. 3o-án, hogy a polgári 
leányiskolát köztulajdonba vették. /308/ 

TantestUleti irtekezieten az iskolavezető ismerteti 
a Közoktatásügyi Népbizottság 28. sz. rendeletét, 
amelynek értelmében az évvégi osztályzás megezanik. 
Ezentul a tanulókat a tanév végén nem kell a 
kiilönböző érdemjegyek fokozatába sorolni 0 oestAlyes 
ni /, hanem csupán azt kell megállapitani; hogy a 
megszabott követelményeknek megfelel-e, vagy sem. 
Ennek megfelelően " megfelelt ", illetve " nem fe- 
lelt meg, " értékelést kell adni. Az iskolai bizonyit-
ványt e szerint kell kiállitani, negyedivess papiron. 
A javitóvizsgákat is eltörölték. Azt a tanulót, aki 
a tantestület söntése szerint a Iegszabott követel-
ményeknek " nem felelt meg ", osztályismétlésre kell 
utasitani. 
A magaviselet külön osztályzása elmarad. Az évvégén 
a nyomtatott értesitők kiállítása megszűnik. A  magán-
vizsgák megszűnnek, azok csak a jelen tanévre 
engedélyezhetők. 	 /309/ 

3o6. Tantestületi jegyzőkönyv 1919. május 15. 
307. Tantestületi jegyzőkönyv 1919. április 30. 
3o8. Tantestületi jegyzőkönyv 1919. április 3o. 
309. Tantestületi jegyzőkönyv 1919. május 15. 
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Az egyháztanács a rendelkezéseket tudomásul veszi. 
Sziiády Áron az sgyh.áztanács ülésén bejelenti, hogy 
a vallástanitás a gimnáziumban és a polgári leány-
iskolában megszünik. Kijelenti, hogy az egyház nem 

politizál, meg, kell várni állásfoglalás tekintető-
ben  a felsőbb egyházi utasitást. /310/ 

A város müvelődésí ügyeinek intézésére  a helyi 
Direktórium legfelső fokon Hódi Gézát bízta meg *  
munkájában Bernátra Lajos gimnáziumi tanár segiti őt. 

/311/ 

A Tanácsköztársaság megdöntését követően az egyház-
takács ülésén Pataki Dezső ismerteti, hogy ő vezető 
tanitóként meg. zakitás nélkül ellátta a gimnázium 
vezetését. A kéhyszer miatt vállalta a pofári leány-
iskola vezetését is, bár beteget jelentett. " beteg 
volt a vezető tanító, az igazgató majd nem lesz beteg " 
Az egyháztanács megállapitja, hogy az igazgató ügyében 
sem a gimnáziumban, sem a polgári leányiskolában 
intézkedésre szükség nincs. 	 /312/ 

1919. aug. lo-én a z egyháztanács ülésének megtar-
tásához a megszálló román katonai parancsnokság 
engedélye kellett. Szilády Áron lelkész megállapit-
jas " A tanácskormány leraondot. A ránk nehezedő kény-
szer megszűnt. A felforgatásnak azonban még nincs 
vége. Iskoláink kérdését is rendeznünk kell. " /313/ 
A " kommunizmus " idején az egyházat nagyobb kár nem 
érte - állapitotta meg az egyháztanács. A gimnáziuw 
épülete szenvedett csak kárt a román megszállós 
miatt. Ennek becsült értéke 78.698 korona. /314/ 

31o.. Egyháztanácsi jegyzőkönyv 1919. Apr. 6. 
311. Tiktestületi jegyzőkönyv 1919. ápr. 5. 
312. B (háztanácsi jegyzőkönyv 1919. aug. lo. 
313. AgyháztanAesi jegyzőkönyv 1919. aug. lo. 

314. Igyháztanácsi jegyzőkönyv 1919. szept. 7. 
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Az egyház alkalmazottai közöl csak Bernáth Lajos 
gimnáziumi  tanárt vonják felelősségre a Tanácsköz-
társaság ideje alatti tevékenysége miatt. Szilády 
Áron közli az egyháztanács tatijaival, hogy Bernáth 
Lajost és fiát letartóztatták. Bernátb Lajos a járás- 
biróságon kijelentette, hogy a tanári székét elfoglal-
ni nem fogja. Álláshelyét az egyháztanács aug. 2-val 
felfüggeszti, és olyan döntést hoz, hogy eyhází 
fegyelmi vizsgálatot inditanek ellene. 	/315/ 
agyének tárgyalására 1919. október 5-én ketalt sor 
egyháztanácsi lilésen. Itt felsorolják " vétségeit " 
Hivatalit már márc. 22-én önkényesen elhagyta, holott 
az iskola átvétele csak május 13-án történt meg. 
Ezt 8 azzal indokolta, hogy megszaporodott szocialista 
párti teendői miatt a direktóriummal szabadságoltatta 
magát. Tagja volt a direktóriumnak. Fiát rendelte be 
helyettesül, akinek alapvizsgája sem volt meg. Meg-
győződéses kommunistának vallotta magát, verseivel, 
előadásaival is. Mint a :Züvelődési Osztály tagja, majd 
vezetője az iskola rendjét állandóan felforgatni 
törekedett. A könyvtárt és a levéltárt is áthelyezte. 
Az iskolában a tanulók között egyházellenes és vallás-
ellenes iratokat osztogatott. A tanitói szakszerve- 
zet elnöke volt. Sok erőszakosságot követett el. /316/ 

Bernath Lajost a Aniabiróeág felmentette, de gimnázi-
umi tanári állását elvesztette. Korábban egyháztaná- 
csos is volt, sőt e_yházi alapitványt is tett 3oo, 
illetve 20o korona értékben. 	/317/ 

Nagy családja eltartására 1919, novemberében segélyt 
kért az egyháztól. Kérelmét elutasitják, sőt kitilt-
jált a gimnáziumból is. 1318.1 

315. Babibtanácsi jegyzőkönyv 1919. auG. lo. 
316. $t tanácsi jegyzőkönyv 1919. ott. 5. 
317. tanácsi jegyzőkönyv 1917. ápr. 1. 
3 18 • Egyháztanáéi jegyzőkönyv 1919. nov. 30. 
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Szüta József a központi iskola tanitója, aki a Ref. 
Pofári Leinyiskolában hét évig tanitotta az éneket. 
A Tanácsköztársaság ideje alatt a rnunkáa*apáca 
elnöke volt. Augusztus 6-án a fehérterror áldozata 
lett. 

Az iskola igazgatónője az 1913-19, 1919•192o. évi 
rtesitőben igy értékeli az eseményeket: " 1918-19. 

tanévet szeptember 2-án kezdték meg. Munkánkat a 
spanyol járvány azakitctta félbe, mely miatt a tani-
táe okt. 14-től november 11-ig szünetelt. 1919. 
tavaszán a Tanácsköztársaság tulajdonába vette isko-
lánkat, s a valiástanitást és a tanitás előtti és 
utáni imádkozást betiltotta. Növendékeink ettől 
kezdve a templomba Jártak hittan órákra. Junius 
havában a vörös katonaság, augusztus hóban az oláh 
megszálló oaapatú költöztek be az iskola tanterme-
ibe és tanári szobájába, de örömmel kell megállapi-
tanunk, hogy az iskola sem épületében, sem belső 
berendezésében semmiféle kárt nem szenvedett. " 

/319/ 

319. Ref. Polgári Leányiskola Értesitőle 
1918-19. 1919-20. 
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3.1  A két világháboru között 

A Tanácsköztársaság megdöntését követően az uralomra 
kerülő ellenforradalom fasiszta rendszere a társada-
lom kUlönböző osztályaira, rétegeire demagóg jelsza-
vakkal, igéretekkel igyekezett hatni. A parasztság 
körében a földreform igéretével, az értelmiségi és 
kispolgári rétegekben a " keresztény kurzus " jel-
szavaival kivártak bázist teremteni. Jelentőé szere-
pet kapott a sovinizmus, a fajjgyülőlet, a " szentist-
váni gondolat ", a trianoni békeszerződés  elleni til-
takozás, a marxizmus elleni harc. Ezen ideológiai 
szolgálatba állitották az oktatást is. 

1919. augusztus 13-én a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter rendeletet adott ki a Tanácsköztársaság 
által kiadott tanügyi rendelkezések hatályon kivii]. 
helyezéséről. /320/ 
Ez a rendelet hatályon kivUl helyezte az iskolák 
államositását, éroénytelenitette az összes tanügyi 
kinevezést, elrendelte a tanerőőkT'anácsköztársaság 
alatti magatartásának felülvizsgálatát. 

Az 1919. szeptember 16-án kelt 182.311. B.I. sz ámu 
körrendelet " a nemzetnevelős szempontjának a nép-
iskolákban való érvényesitéséről " intézkedik. A 

rendelet abból indul ki, hogy a háborunak és a forra-
dalomnak az ország helyzetében és az emberek lelké-
ben okozott hatása szükségessé teszi, hogy " az egész 
iskolai nevelés szelleme, a  köznevelés szervezete és 

32o. V.K.M. 4.507/1919. eln.sz . rendelet. 
/ iiiv. Közl. 1919. szeptember 11. / 
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a tanitásriak minden kis részletet is a mostani idők-
höz alkalmazkodjék. " A cél tehát " a nemL.et belső 
egységének megteremtése. " Ebből fakadóan az utasi-
tást, utmutatást az egyes tantárgyak tanitásához, 
különösen hangsúlyozva a vallástant, a magyar nyelv-
és irodalom, valamint a történelem tantárgy jelen-
tőségét. 	 /321/ 
A " nemzeti összefogás " programja ebben az időben más 
a szélsőjobboldali pártpolitika, amely faji alapon 
fogja fel a nemzette a számüz minden demokratizmiet. 
A " nemzetnevelés " Imre Sándor által jóhiszemiien 
terjesztett liberális eszméit meghamisitják, magát 
az elnevezést ego' ideig cégérül használják és a 
nemzeti gyülölködés, a soi:inizmue szolgálalsába állit-
] ák. 

 

/322/ 
E munk fiknak nem célja  Dr. Imre Sándor munkás sál ának 
pedagógiai rendszerének értékelése. Ezt az utobbi 
évtizedben megjelent pedagógiai-történelmi irodalom 
elvégezte. / Sárközi István: Az ellenforradalmi 
rendszer népiskola-politikája kagyarországon, 
Jóboru Magda:  A köznevelős a Horthy korszakban, 
Lr. Simon Gyula: A polgári iskola és a polgári ikolai 
tanárképzés története, Pedagógiai Lexikon, stb. / 
Mégis indokoltnait.látszik idézni nézeteiből, reform-
terveiről néhány gondolatot, mivel mint a Dunamelléki 
Reformtus Egyházkerület hasszu időn át volt  tan- 

tanácsosának - a hatáskörébe tartozó, általa 
ellenőrzőtt iskolákban, az egyházias iskolák bízo• 

nyos foku autonómiájából adódóan - módjában állott 

321. Jóboru Magda: Köznevelés a Horthy korszakban 
9-lo. oldal. 

322. Dr. Komlósi Sándort Neveléstörténet 320. oldal. 
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azokat részben valóra váltani, illetve az iskolák 
mindennapi oktató-nevelő munkájába bevinni. 
" Iiemtetnevelás " eimii művét 1912-ben irta. Nevelés-
elméleti nézeteit fogalmazta meg benne. A " nevelés 
- szerinte - olyan, emilyenné a közösség teszit a 
közösség olyanná alakul, amilyenné az  egyesek  a neve-
lés által válnak, e a nevelés feladata a közösség fej-
lődésének, haladásának elősegitése, amihez viszont 
nélkülözhetetlennek tartotta a közösséget alkotó egyé-
nek tökéletes kifejlesztősét. " 	/323/ 
A nevelésben az osztályellentétek csökkentésének esz-
közét látja. Ez idealizmusát mutatja. A kizsákmányolás 
és az elnyomottak oszt:lybékéjének regvalósulása a 
nevelés által - illuzió. Illuzió a kizsákmány'ló osz-
tályok és az elnyomottak között osztálybékát teremteni, 
és úgy vélni, hogy a tőkés ős feudális kizsákmányolás, 
s a  tőkés ős feudális tulajdonviszonyok megszüntetése 
nálkiil, neveléssel és némi reformok:Lal .megvalósitható 
a nemzeti e ;fiság. " 	 /324/ 
" A nőnevelés szervezése " cimrel 1925-ben megjelent 
munkájában a nőnevelés kettős feladatáról szólt egyrészt 
az életre, azas kereső foglalkozásra ás a nemzeti köz-
életben való részvételre, másrészt a sajátosan női 
feladatokra is / anyaság, családi élet / fel kell ké-
sziteni a nőket: 	 1325/ 
" Különösen sulyosnak látom a kínvárosi és falusi 
középo;ztályu lányok sorsát: A kisasszonyság és a munka-
kényszer, az urhatnámság és a szegénység ellentéte 
sok zavart akoz lelkükben; 

323. Sárközi Istvánt Az ellenforradalmi rendszer népis- 
kola politikája Magyarországon 21. oldal. 

324. Sárközi Istvánt idézett mii 21. oldal. 
325. Imre Sándort A nőnevelés szervezése 6-8. oldal. 
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s az iskolának kell ezt tisztázniat az élet nekik való 
utjára őket rávezetni. Féltem a gazdák leányait az cl-
kieasszonyosodáa következményeitől és ebből a szem-
pontból égetően szükségesnek látom a polgári leányiskola 
olyan fajtájának kialakitását, a Lely nem segiti e réteg 
leányainak szülei és fiutestvérei fölé való kerekedését, 
hanej* a régi törekvés szerint művelt gazdaasszony 
/ gazda - asszony! / kiveszőfélben lévő fajtáját e 
most művelődő körből ujra megteremteni. A munkások 
leányainak is  gyakorlati  iskolák kellenek, melyek meg-
nyitják a társadalmi emelkedésre itt oly élénk vágyá-
nak lehetőségét komoly tanítását, de nem a képzelet 
féktelen osapongását, hanem az élet Valóságának felis-
merését és a nehézségekkel való megküzdést egitik elő. 
Jó jel,  hogy  a polgári leiniskoLit sok község kiván-
ja / a fiuiskoláknál szivesebben létesitik /; ez az 
iskola egyenes arra is való, amire itt szükség van, 
osak ne kelljen mindenütt, Budapestnek mindenik kerii-
letébe, ipartelepeken és gazdálkodó nagyközségekben 
ugyanazt a tantervet alkalmaznia. A vidéken alkalmazott 
iskolák igen hihetően változtatnak aeon is, hogy a 
ma& iskolákban tanult galuai, kisvárosi leányt az 
ottani legény ne=,1 meri flienni, mert kisasszonynak lát-
ja, a városivá lett fiatalember meg  non  megy haza érte, 
most.sem tartja elég műveltnek. • • "  

• 4, * Nincs elég iskola az elemi fölött, s nem kaposo-
lodik elég Szakiskola a polgári iskola IV. osztályá- 
hoz • • • " 	 /326/ 
ezen utóbbi probléma felvetése városunka Kiskunhalasra 
nézve is igazoltnak látszik. 

326. Imre Sándort idézett mü 13. oldal. 



A magári leAeyiakolában amok nagyon kevés leány; ver-
mek juthat el. A táros két polgiri leányiskolája éven-
temíntegy 6o-65 tanulót tud fogadni egy-egy évfolyam-
ba. Ezeknek egy része a környező községekből jár be.. 
A továbbtanulás lehetősége is csekély. A tanitó és 
óvénőképző intézetekben évente a két iskolából mind-
össze 2-3 leány nyer felvételt. A tényleges tovább-
tanulás szerény formáját csak a.z egyéves kereskedel-
mi szaktanfolyam nyuj tja. 
r~ Imre Sándor Horthyék ellenforradalmi rendszerén 
belül egy liberális polgári iskola-politika képviselő-
j e volt. A kornak leghaladobb iakolapolitij usa, 
pedagógiai Ezaktekintélye volt. Imrének éppen emiatt 
kellett távoznia a Vallás- és Közoktatásii$yi Minisz-
tériumból. " 	. /327/ 
Az ő sok tekintetben liberális, polg;:~ri demoktatizmus 
iskolapolitikai elgondolásaival találkozunk Klebers-
berg Manó, Hciman Bálint, Kornis Gyula reformgondolata-
iban, annak anti~.emokXatikue torzitásaival. A nemzet-
nevelési koncepciót a későbbi ulturpolitikusoknál 
kiszoritotta a .keresztény-nemzeti gondolat, amely a 
kleberabergi kulturpolitikai koncepció és a neonaci-
onalista elmélet ideológiai és politikai csiráját 
kép ezt e. 	 / 322/ 

Az eg'y'mást követő ellenforradalmi kormányok sorban 
jelentetik iieg rendeleteiket, amelyek az ellenforradal-
mi rendszer nevelésügyének megalapozását szolgálták* 

327. Sárközi István* idézett mü 25. oldal. 
328. Sárközi Ilitván: idézett *a 26. oldal. 
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- Vallásoktatásról kiadott rendelet. 	/329/ 
- Közgazdasági és társadr:lrni ismeretei, 

raritása tárgyában. 	 /330/ 
- Magyar Jövő ifjusági irodalmi mozgalom 

és az ifjusági könyvtárak tárgyában 
kiadott rendelet. 	 /331/ 

▪ Ze zeti IM  tárgyában kiadott rendelet. /332/ 
▪ A nemzett lobogó mikénti használata 

tárgyában. 	 /333/ 

A bethleni konszolidáció idején a müvelőüéspolitika 
kormápypolitika lett. Bethlen a tő feladatok közé so-
rolta a céltudatos kulturpolitikát, amelynek se itsé-
gév el ki kell kiiazöbölni a nemzetből azokat a, hibikat, 
amelyek vele szilletett hiányosságai. 	 /334/ 
E politikának mogvalósitója Klebersberg Kunó, meghir-
detve a neonacionalizmust, a " áiemzetn_evelő " ideoló-
giát. Ez az irredentizmust, a szocializmus elleni ki-
:nóletlen h._rcot, a, ntiszemitizmuL. t, kulturfölényt, 
vallásosságot hel y e .i az oktatás és nevelés közép- 
pontjába. 	/335/ 

Szükségesnek lát,_zik - a mar erlitetteken kivid -
néhAny olyan törvény, rendelet, utasitás ismertetése, 
amelyik az 311ami, illetve egyházi hatóságok részé-
ről az iokola mindennapos munkáját meghatéxozták. 

329. 5.008. sz. rendelet / Hivatalos KözY3ny 
1919. szept. 25./ 

330. 2oo.884.B.I. Körrendelet / hivatalos Közlöny 
1919. dec.11. / 

X31. 56.995. VIII.a.sz . Körrendelet / Hivatalos Közlöny 
192o. jul.l./ és 4o.008. VI.a.sz . Körrendelet 
/Hivatalos Közlöny 192o. junius 17./ 

332. 114.233. V.sz. rendelet /Hivatalos Közlöny 
192o. nov.23./ 

333. 4.463. eln. sz . rendelet /Hivatalos Közlöny 
1921. jan. 13./ 

334. Dr. Komlóei Gáborsidézett mii 32o. oldal. 

335. 
Dr K1£ml.és. Sándor: idézett mü 321. oldal. 

.  
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- A vállá: és közoktatásügyi miniEzter 127.715/1919. 
sz. rendelete intézkedik arról, hogy a tanácsköz-
társaság alatt kiadott bizonyitványokat be kell 
vonni és eeabályszerü bizonyitványokat kell 
kiadni. 	/336/ 

- Kózfazdesdgi és társadalmi ismeretek tarvitását 
rendeli el a Y.K.M. a polgári iskolák IV. osz-
tályában, heti 2 órában az 1919/192o. tanévtől. 
E rendelet végrehajtási utacitása 192o február-
jában jelent meg. 	/337/ 
A rendelet szerint a tantárgy tanitsát a kézi-
munka tárgy rovására kell iaeállitanu. A kiskun 
halasi Református Polgári Leányiskolában az 
1919/2o. tanévben csak egy órában tanitják, mivel 
a íütőanyaghiány miatt a tarvitás váltakozva fo-
lyik. 	/338/ 

A vallás és közoktatásügyi miniéztex a tárgy tarvitását 
az 1925/26. tanév végével megszünteti. 

- 192o-ban mindazoknak, akik esküre kötelezettek, 
ujabb esküt kell tenniök, amelynek szövege igy 
hangzik: 
" in  ..:... esküszöm a Mindenható Istenre, hogy 
Megyarországhos, annak alkotmányához és Magyar-
ország kormányzójához hü leszek, Magyarország 
törvényeit és törvényes szokásait, valamint az 
alkotmányos kormány rendeleteit megtartom, 
hivatali elöljáróimnak engedelmeskedem, a hiva- 
tali titkot megörzöm, és hivatali kötelességeimet 
pontosan és lelkiismeretesen teijesitem. 

Isten engem úgy segélkeni " 	/339/ 

336. Tantestületi jegyzőkönyv 1919. okt. 28. 
337. V'K►a.  2oo.884/B.I.  sz. rendelet, illetve a 3.616.B.I. 

ez. utmutatás /Hivatalis Közlöny 1920. febr. 19./ 
338. Tantestületi jegyzőkönyv 192o. jan. 7. 
339- Magyar Királyi Minisztérium 2.7o8/192o. sz. rende-

lete /Hivatalos Közlöny 192o. ápr. 22./ 
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Ezt az esküt a Ref. Lolg. Leányiskola nevelői az egy-
háztanács képviselőjének jelenlétében a helyi tanfel-
figyelői kirendeltségen teszik le. 

- Az 1921. évi XXX. törvénycikk az iskoláztatási 
kötelezettség teljesitésének biztositásáról 
szól{ A törvény a tankötelezettséget 9 évben 
állapitja -.eg. A 6 évfolyamos elemi népokta- 
tást 3 öves továbbképző / ismétlő / népiskola 
egészíti ki.A tankötelezettsé magába foglalja 
a vasár- és Unnepn_api istentiszteleteknlátoga• 
teának kötelezettségét is.  k törvény lo hónapos 
tanévet határoz ::ieg, de a miniszter 8 hónapos 
tanitást is engedélyezhet olyan helységekben, 
ahol a tanulók munkájára igény van. /346/ 

- A tanuló előmenetelének minősitését 1922-ben ujra 
szabályozták. Általános értékelésként a jeles, 
jő,  elégséges, elégtelen minősitést kell alkal-
rnazni t 
Jelese ha szépirás, ének, testgyakorlat kivételé-
vel minden érdemjegy jeles, és legfeljebb kettő 
jó érdemjegye van a  tanulónak.  
Jós ha a jeles és jó érdemjegyek mellbtt legfel-
jebb csak kettő elégséges érdemjeget kap a tanuló. 
Elégséges: ha kettőnél több elégséges érdemjegye 
van  a tanulónak, de elégtelen osztályzata nincs. 
Elégtelen: Ha egy, vagy több elégtelen osztályza-
tit kap a tanuló. 	/341/ 

340. Az 1921. évi XXX. törvénycikk. /Hivatalos Köz- 
löny 1922. dec. 2./ 

341. Ví i. 1922. évi 7.666. VI.sz . rendelete /Hivatalos 
Közlöny 1922. évfolyam 3. szóinában./ 
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- Az igyetemes Konvent 8o/1922. sz. határozatával 
az 1922-23. tanévtói bevezetik ideiglenesen a 
reg. egyház polgári iskoláiban is a középisko-
lákban használt Rendtartást. 	/342/ 
A polgári iskoláknak zzervesen öeszeállitott, az 
iEkolai élet minden terziletét átfogóan szabályo-
zó rendtartása nem volt. Az iskolák belső életét, 
kUlső kapcsolatait rendeletek tömege és a ki-
alakult szokásjog szanályozta. Az 1924. évben 
lépett életbe a református egyház szertartása 
a református egyház által fenntartott polgári 
iskolákban. Az állami iskolák rendtartása csak 
azt követően jelent meg. 	/343/ 

- A tanulók minősitését 1924-ben változtatja meg 
a vallás- és közoktatásiigyi minisztériuma 
Iaagaviselet t példás /1/, já /2/, tUrhető /3/, 

rassz /4/. 
Irásbeli kiilalakt csinos /1/, rendes /2/, tUrhető 

/3/, rendetlen /4/. 
A rendelet a szorgUom / dicséretes, kellő, vál-
tozó, csek=ay / é' az előmenetel / jeles, jó, 
elégséges, elégtelen / korábbi minősitését 
továbbra is érvényben hagyja. 	/344/ 
A vallás- és közoktataiyi minisztérium 1935-ben 
a polgári iskolákban e szorgalom osztályzását 
eltörölte. 	/345/ 
Az egyetemes Konvent kéri a vallás- és közokta-
tásUgyi minisztériumot, hogy a református egyház 
polgári iskoláiban továbbra is osztályozhassák a 
zorgalmat. Ehhez az engedélyt megkapják. /346/ 

342. Tantestületi jegyzőkönyv 1922. dec. 2. 

343. Sághelyi Lajost A magyar polGári iskola hatvan óvta 
multja 235. oldal. 

344. VKM. 38.767/1924.VI.uz .rendelete /Hiv.Köz1.1924.11.sz./ 

345. iIKM. 6.722-1935. eln.sz.rendelet/.iv.Köz1.1936 . 22.az./ 

346. Egyházkeri,Lleti Közlöny 1937. 1.31. 4.243-1937. sz. 
Körlevél. 
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- A pol ári iskolákban az 1930•31. tanévtől vezetik 
be az osztályfőnöki órák tertáeát, évfolytonként 
heti egy órában. A rendelet szerint az órák anyaga 
a következőkből állhats 
▪ Hiányzások, kérések igazolása. 
- Előfordult fegyelmi ügyek tárgyalása. 
- Rendtartási szabályok regbeszélése. 
▪ Tanulmányi üy ek. 
•  Szociális irányu megbeszélések. 
- A tanulók élete órán ér iskolin ?övül. 
▪ Hatás az akarat, a jellem, a jó modor fejlesz. 

tésére. 
- EgészségUgyi kérdősek. 
- Beszámolás olvasmány okról. 

Országos események mobeszélése. 
-  Pályaválasztás. 
▪ Centenáriumok. 	 /347/ 

A minisztérium rendeletét a Ref. Ebyházkeritlet tudomásul 
veszi és az osztályfőnöki órák bevezetését a református 
palári iskolákban elrendelik. 	/348/ 

- Az 1927. évi XII. törvénycikk mégalkotásá.val a pol-
gári i-kola kiflön törvényt kapott. E törvény értel-
mében a polgári iskola feladatat Az ifjuság vallásos, 
erkölcsi és nemzeti szellemben történő nevelése. 
Képzési célul az általános műveltséget, a közvetlen 
gyakorlati életre való folkószitését,illetve a 
középfoku szakiskolákra történő előkéezitést szab-
ja meg a törvény. A leányiskoláknak ezen tulmenően 
feladatuk a művelt magyar hiziasszony nevelése.  /349/ 

347. VKM. 64o-05-1927.sz . rendelete /riiv.K4z1.1930.  3.sz./ 
348. Igazgatótanácsi jebyzőköny-v 193e. aug. 30. 
349. Sálhelyi Lajost időzett tmü 264-265. oldal. 
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A törvényhet Végrehajtó Utasitás 1931 -ben jelent 
meg. Ehnek értelmében a polgári iskolák felügye-
letét ős igazgatását a hitfelekezetek által fenntar-
tott polgári iskolák legfelsőbb felügyeleti jogínak 
gyakorlását a magyar királyi polgári iskolai fő-
igazgatóságokra, megkeresve a budapesti és a szege-
di főigazgatóságokat. 	/350/ 
A Református Egyetemes Konvent 331. sz. határoza-
tával tudomásul veszi a törvényt és a kiadott végre-
hajtási utasitást, az igazgatók olyan utasitást kap-

nak, hogy az iskolák csak az egyházi hatóságok 
utján érintkezhetnek az állami tanügyi hatóságok-
kal. 	/351/ 

- A polgári iskolák számára 1935-ben a VKM. elrendel-
te a Tanulmányi r:rtesitők használatát. 	/352/ 
Az egyházkerület tudomásul veszi a rendelkezést, 
használatát az 1935-36. tanév második félévétől 
elrendeli az egyházkerület polgári iskoláiban 
is. 	 /353/ 

- Az 1935. évi VI. törvénycikk alapvetően szervezeti 
jellegit kérd: sekben hoz víltoz st, de ezen szerve-
úeti intézkedősek tartalmi célokat is szolgálnak. 
A törvény valamennyi közép ős középfoku iskola 
felügyeletét a tankerületi királyi főigazgatóságok 
hatáskörébe utalta. 

35o. VICI. 64o-o-37/193o. ez. rendelet /Hivatalos Köz-
löny 1931. 3. szá,. lo. oldal./ 

351. 1693-1931. sz. püspöki körlevél /egyházkerületi 
Kőzlöny 1931. évfolyam 8. szán./ 

352. VKM. 6263/1935. sz. eln. rendelet /Hivatalos Köz-
löny 193o. 3. szám./ 

353. 39o2-1935. sz. püspöki körlevél /Egyházkerületi 
Közlöny 1935. október 22./ 
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A népiskolai tanfelü,_;yelőségek megmaradtak, mint 
a népiskolák felügyeleti szervei, de a tankerületit 
főigazgatóságoknak alárendelve végzik munkájukat. 
Az egyházi iskolák feletti felügyelei jog gyakor- 
lását is a tankerületi főigazgatók kapták meg. 

/354/ 
A miniszter /Dr. Fióman Báliht / ezen szervezeti 
intézkedését azzal indokolta, hogy szükséges a 
nemzeti mü.velődés és nevelés egységének biztositá- 
sa, egységes nemzetnevelési elvek érvényesité-
sére. 	/355/ 
Ezen feladatok • é miniszter érvelése szerint -
esak megfelelő tanárok képesek megvalésit€.ni. A 
megfelelőszintű tanárok biztositása  függ a tanár- 
képzésen ős a felügyeleten. Ebből Bakadóan a 
tanárképzés szinvonalát, de a megfelelő szintű 
itányitást, ellenőrzést ős felügyeletet is  biz-
tositani kell. 	/356/ 
A tanügyigazgatás tehát igy keret, eszköz, a cél 
pedig a nevelésügy, a nemzetpolitikai eszmék meg-
valósitása. Az iskolai munkában a nevelést az eddigi• 
nél jobban ki kell domboxitani. Nemzeti közszellemet, 

354.  

egységes világnézetet koll kialakitani. 	/357/ 

VKM. 3.5oo/1936. eln.sz .rendelete az 1935. VI.tc . 
életbeléptetése tárgyában/ Utasitás a közoktatás-
ügyi igazgatásról szóló 1936. VI.tc . végrehajtására 
2-5. oldal./ 

355.  Jóboru Magda: 
oldal. 

Köznevelés a iorthy korszakban 2o3. 

354. Jóboru Magda: idézett mü 2o4. oldal. 
357, Jóboru Magda: idézett mii 2o6. o1:1a1. 
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A tanügyigazgatást átszervező 1935. évi VI. törvény-
cikk megjelenése után a polgári iskolai főigazgatóeágok 
1936. julius 1-vel meazüntek. A törvény életbelépését 
követően a budapestvidéki tankerületi királyi főigazga-
tó 1936-ban a tanárok és igazgatók minősitésére 
szempontokat ad ki, amelyek alapján elkészült minő-
sitéseket betekintése át kell adni az iskolaláto-
gatónak. 
Ezen szempontok a következőkt 

I. A tanár nevelői hatása 
a./ Tanitási órán 
b./ Tanitási órán kívül 
o./ Ügyessége és eljárása a fegyelmezésben 

II. A tanár tanitásának eredménye 
a./ Tárgyi tudása 
b./ Készült - e óráira? 
c./ Tanitási módszere?  

/ Ügyessége a tanitásban, dolgoztatva tinit-e?/ 
d./ ianitásinak eredménye 
e./ Melyesen itéli-e meg az eredményt? 
f./ Nem terheli-e tul a tanulókat? 

III. Hivatali buzgalma 
IV. Feletteseivel szemben való magatartása 
V. A tanulókkal ós szülőkkel suemben való 

magatartása 
VI. Erkölcsi ós társadalmi magatartása 

VII. Igazgatói állásra alku Litas-e? 
VIII. Általános minősitése számjeggyel / 1 - 4 / 

IX. Részesült-e figyelmeztetésben? 
/ha igen, mikor ós miért? / 

X. Külön megjegyzésnek / 
/Müveli-e magát, tudományos, társadalmi ás egyesü-
leti munkássága, stb. / 
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XI. Külső megjelenése 	/358/ 

A tankerületi királyi főigazgató a hivatalos iskola-
látogatások végzéséhez is ad szempontokat: 

I. Külső rend 

A,/ Az iskola épülete 
B./ Az iskola tanulóinak száma, tanárok, azok képe-

sitőse. Az 1935. VI. to. 28. §-ának 1.8. pont-
jaira felelet adása. Milyen változások történ-
tek a legutóbbi változás őta? Milyen változá-
sok szükségesek még? 

C./ Adminisztráció: Leltári naplók, számadási köny-
vek, alapitványok, házi fegyelmi- és rendsza-
bi lyok. 

IT. Belső rend 

Tanulók  
A./ Máshonnan jött tanulók száma osztályonként 
B./ Előmeneteli kimutatás 
C./ Fegyelmi vétségek 
D./ A tanulók gyakrabban előforduló hib a i 
E./ vramulasztásik átlaga 
F./ Tulkoros tanulók 
g./ Szülők foglalkozása 
H./ Elszállásolási viszonyok /szülőknél lakók, 

bejárók/ 
I./ Bejáró tanulók ellenőrzése 

2./ Tanulmányi ügyek 
A,/ Felelet a Végrehajtási Utasitás /1935. VI.tc ./ 

29. §-ának 1. pontjában foglaltakra 

358. Ref. Polg. Leányiskola iratai ío3/1936. 
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B./ Különbözeti- és magánvizsgát tett  tanulók  
C./ Tanulmányi kirándulások 
D./ Rendkívüli tárgyak tanitisa 
E./ Van-e valamely jellegzetes vonása az intézeti 

asvelési eljárásnak? 
F./ A nemzeti ünne ') ekei miképpen forditják s haza-

fias nevelés mélyitésére? 
g./ 5zUlői értekezletek és azok eredménye 
H./ Megvan-e a volt iskolatársak szövetsége? 
I./ :Lem nyilvánul-e meg a szülők, vagy bárki más 

részéről ellenszenv az iIkolvul szemben? 

3./ Tanárok 
A./ Igazgató és tanartk társadalmi és tudományos 

tevékenysége 
B./ Az o yes tárgyak szakszerű ellátása. Milyen 

a sisakosok aránya? 
C./ A tanárok iskolai mUködése. A legutóbbi láto-

gatás óta van-e lényegesebb változás, javu-
lás, esetleg visszaesés? A hittantanárok 
mUködése megfelelő-e, ápolják-e a felekezeti 
békét? 
Istentiszteleteken való részvételük. 
Gondolnak-e a tanárok a tanulók további életé-
ben való irányitáara? 

D*/ Az igazgLltó készit-e feljegyzéseket a tátoga-
táseiról? 
Észrevételeit közölte-e az érdekeltekkel? 

L./ Tanárok hospitálási naplója  
F./ Tanárok mulasztási naplója 

G./ Úravázlatok havonként történő áttekintése al-
k Imával szerzett tapasztalatok 

H./ A munkáltató tanitása mely tárgyaknál milyen 
fokon áll és milyen eredményeket ért el? 

/359/ 

359. Ref. Polg. Leányiskol a  iratai 104/1936. 
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Ezen látogatási szempontok tulajdonképpen az 1935. évi 
VI. törvénycikk Végrehajtási utasitása 25-4o. §-a 
alapján készültek. 	/36o/ 

A kiskunhalasi Reformátu Polgári Leányiskola elhelye-
zésében, épületében 1919-1939. kö zött lényeges változás 
nem következett be. Czirják Berta tanárnő 1932-ben 
kiköltözött az iskola épületében lévő szolgálati lakás-
ból. Az egyháztanács hozzájárult, hogy a felszabadult 
lakást tanári szobává alakitsák át, a volt tanári 
szobát pedig igazgatói iroda céljaira vehették 
birtokba. 	/361/ 
A tanári szoba és az igazgató iroda berendezésének 
költsó eit az egyháztanos nem vállalja. A tantestü-
let ezért a tanulókkal nyilvános előadást szervez, 
amelynek bevételéből megvásárolják a szükséges 
butorokat. 	/362/ 
Báthory Gábor az iskola volt hittan°Líra, egyházi fő-
gondnok saját költségén vezetteti be a telefont a polgári 
leányiskolába 1935-ben. 	/363/ 

1938-ban az egyháztanács elhatározta a polgári leány-
iskola keritésónek felujitását. E célra megszavaz 
3oo-400 Pengőt, s a léokerités$ helyett sodrony-
betétes téglakerítést épitett. 	/364/ 

Az iskola tenteetitletében beállott változásoks 
Az igazgatói teendőket továbbra is Dr. Thuróczi Dezsőné 
Gyaamathy Erzsébet látja el, aki nyelv- ős tÜrténelem-
tudMáyn szakos. Dr. Gál Gyulánó Kescher Ilona 1906. 
szeptember 1. óta dolgozik a polgári leányiskolában. 

36o. 1935. évi. VI;tc. Végrehajtási Utsitása 33-63.old. 
361. Egyháztanácsi jegyzőkönyv 1932. julius 31. 
362. Tantestületi jegyzőkönyv 1933. Junius 7. 
363. Egyháztanácsi jegyzőkönyv 1935. aug. 11. 
364. Egyháztanácsi jegyzőkönyv  1938. Julius 31. 
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Az 1922.23. tanévre szabadságot kért az egyháztanácstál. 
A tanév végével nyugdijaztatáeát kérte. Képesitése 
nyelv- és történettudomány szakra, illetve testnevels-
re szúit. 	1365/ 
7)r. Gál G > uláné helyettesitésére az egyháztanács 

Pataky Mária nyelv- és történettudomány szakos polgá-
ri iskolai tanárnőt alkalmazta, az 1922-23. tanévben 
helyettes tanárként. Az 1923-24. tanévtől rendes ta-
nárként d .ol ozik a polgári leán, . iC.olában. Pataky 
ria az 1927-28. tanévben megválik az iskolától. Mi- 
után férjhez ment Molnár I4szlóhoz, 1927. szept. 24-én 
szabadságot kér, 1928. január 1-vel pedig nyugdijba 
megy. 	/366/ 
Pataky m ria megüresedett álláshel,'ére az egyháztanács 
Kathona Maxgit nyelv- és történettudomány szakos pol-
giri Iskolai tanárnőt alkalmazza. Rendes tanári kine-
vezését csak 1932. szept. 1.-én kapja meg, holott már 
1928. január 1-tői az iskolánál dolgozik. /367/ 

Az ötödik tanszék /talári álláshely/ felállitását még 
1910-beti elhatározta az egyháztanács, tanár alkalma-
zására azonban csak 1919. szeptemberétől került sor. 
Ekkor alkalmazták Kaszás Róza rajz és kézimunka sza-
kos polgári iskolai tanárnőt t  helyettes tanárként. 
Rendes tanárrá történő megválasztására egy év múlva 
került sor. 	/3 68/ 
1924-ben férjhez ment Kise Gyula hitoktató lelkész-
hez. 

365. Tantestületi jegyzőkönyv 1923. szept.24. 
366. Reg. Polg. Leányiskola irtesitóje 1927-28. tanév. 
367. Ref. Polg. Leár*iakola Értesitője 1932-33. tanév. 

368. Tantestületi jegyzőkönyv 1919. szep. lo. 
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Czirják Berta nyelv- és történettudomápp szakos, 
illetve német nyelv szakos polgári iskolai tanárnő 
1906 óta dolgozott a polgári leányiskolában. 1936. 
november 16-án meg4alt. Megüresedett álláshelyét az 
egyháztanács 1935. február 1-én tölti be  Egető Inna 
magyar - német szakos polgári iskolai tanárnő alkal-
mazásával. 	/369/ 
Helyettes tanárként történő alkalmazását az egyház-
tanács is megerősitts  azonban alkalmazásához az egy-
hszkeriulet nem járul hozzá. 	/370/ 
Igy tehát Égető Anna Féléves müc3Lés után megválik 
az iskolától. 
Az igazgatótanács az üres álláshelyre Szinay Erzsébet 
magyar.né¢iet•törtónelera szakot polgári iskolai tanár-
nőt alkalmazza az 1937-38. tanévre feltételesen, 
mivel csehszlovák állampolgár, Végleges mogválasz- 
t ósára csak akkor került sor, mikor magyar állampol-
gúrsáöút igazolta. 	 /371/ 
Még az 1938-39. tanévben is helyettes tanárként 
dolgozik. 
Stepanek Ernőné Varga Etelka 1906 óta áll az egyház-
tanács szolgálatában, mint mennyiség,- ós természet-
tudomány szakos polgári iskolai tanár. At 1937-38. 
tanév második felében betegsége miatt szabadságon volt. 
1937. októberéh-vel nyugállományba .Vonult. Stepanek 
]rnőnÉt betegsége alatt Szabó Ju z a számtan-fizi-
ka-vegytan szakos polgári iskolai tanárnő 6ltaadóként 
nelyettesitette. 	1372/ 

369. Igazgatótanácsi jegyzőkönyv 1937. jí.26. 
37o. Ref. Polg. Leányiskola iratai ío8/1937. 
371. Ref. rolg. Leányiskola iratai 119/1937. 
372. Rot. Polg. Leányiskola iratai 36/1937. 
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1938. szeptemberében helyettes tanári kinevezést kap. 
Rendes tansíri kinevezését - Paczolay Istvánné Szinay 
Erzsébet tanárnővel együtt - 194o. szeptemberében 
kapja reg. 

A fentiekből az derül ki, hogy az 193o-a:: években a 
tantestület csaknem teljes egészében kicserélődött. 
.zen jelentős nevelői változás a szakos ellátottság 
terén nem jelentett előbbrelépést. 

Az 1931 - 32. tanévben: 
Dr. Thuróczy Dezsőné igazgatónő: 

nyelv, történettudamány szakos 
Kathona i:iargit tanárnő 

nyelv, történettudomány szakos 
Czirják Berta tanárnő 

nyelv, történettudom.áyn, német szakos 
Kies  Gyuláné tanárnő 

rajz, kézimunka szakos 
S t ep anek Ernőné tanárnő  

mennyiség és természettudomány szakos 
/373/ 

Az 1937 - 38. tanévbens 
Dr. Thuróczy Dezsővé igazgatónő 

nyelv, történettudomán3 szakos 
*athong Margit tanárnő 

nyelv, történettudomáyn szakos 
Szinay Erzsébet tannő 

magyar, német, történelem szakos 
Kiss  Gyuláné tanárnő 

rajz, kézimunka szakos 
Szabó Jusztina tanárnő 

számtan, fizika, vegytan szakos /374/ 

373. Ref. Polg. Leányiskola Ertesitője 1931-32. 

374. Ref. Polg. Leányiskola  Ertesitője 1937-38. 
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Nincs az iEkol3nuk természetrajz, természettan tani• 
távára képesített tanára. hem tudják továbbá a ter-
na, énak, földrajz tárgyak tanitását szalos tanárral 
biztosítani a törzstag nevelők köréből. Ebből adódó-
an a tantárgyfelosztás eléggé tarka képet mutat. 

Az  1931-32. évi tantárgyfelosztása 

Dr. Thuróczy Dezsőnél magyar nyelv 	IV. osztály 
igazgatónő 	egészségtan 	IV. osztály 

földrajz 	I. osztály 
szépirás 	I. osztály 

összes óraszáma* 	9 

Gzirják Berta 	osztályfőnök 	IV. osztály 
N tanárnő 	német nyelv 	I-IV. osztály 

történelem 	III-1V. osztály 
földrajz 	II-III •sztály 

összes óraszám: 21 

Kathona idar it 	osztályfőnök 	II. osztály 
tanárnő 

	

	magyar nyelv 1.11-III. osztály 
háztartástan ós 
neveléstan 	IV. osztály 
torna 	Irr1V. osztály 

összes óra zárvas 	23 

Kiss Gyulán 	osztályfőnök 	III. osztály 
tanárnő 	rajz 	I-IV. osztály 

kézimunka 	1.1V. os::tály 
szépirás 	ILv osztály 
természetrajz 	II. osztály 

összes óraszánnas 	23 



18o 

Stepanek Ernővé 
t,_:nárnő 

osztályfőnök 
számtan-mértan 
fizika 
vegytan 
természetrajz 

Ur;:szes óraszámai 

I. osztály 
I-IV. osztály 

IV. osztály 
III. osztály 

I. osztály 
21 

/375/ 

Tantárgyfelosztás az 1937-38. tanávbens 

Dr. Thuróczy Dezsőné magyar .ny e1I 	IV. osztály 
igazgatónő 	 földrajz 	 I. osztály 

összes óraszáma: 	6 

Kat.Yiony  
t s:i:tr ±1ő 

magyar nyelv 
földraj z 
ház tartáEtan 
szépirás 
osztályfőnök 

3-II. osztály 
II-III . osztály 

IV. osztály 
I-II • osztály 

IV. osztály 

Kiss Gyuláné 
t sásnő 

összes óraszámas 19 

rajz 
kézimunka 
természetrajz 
osztályfőnök 

összes éraszátaat 22 

I-IV. osztály 
I-IV. osztály 

II. osztály 
I. osztály 

Szabó Jusztina 
• tanárnő 

számtan 	 I.IV. osztály 
természetrajz 	I. osztály 
természettan 	III. osztály 
vegytan 	IV. osztály 
osztályfőnök 	III. osztály 

összes áraszámas 21 

375. Ref. 2®lg. Leányiskola 3rtesitője 1931-32. taay. 
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Szinay Erzsébet 
tanárnő 

német nyelv 
magyar nyelv 
történelem 
osztályfőnök  

összes óraszáma! 21 

I-IV. osztály 
III. osztály 

III-IV. osztály 
II. osztály 

/376/ 

A szakos tanárok hiányát részben óraadókkal pótolják. 
hittana A tárgy tanitására az eg;'ház alk ilmazásában 
álló hitoktató lelkénzek, hittan tan arok kapnak megbizást. 
Az 1922-23. tanévig Báthory Gábor gimnáziumi hittan 
tanár, az 1923-24. tanévben Biky Gábor gimnáziumi 
helyettes hittan tanár tanitetta a  tárgyat. Az 1924-25. 
ta,a.évtől kezdődően aa is Mela megszűnéséig Kiss Gyula 
hitoktató-lelkész tanitotta a hittant a polgári leány-
iskolában. 	 /377/ 
Éneki Mivel az ének tarvitására képesitett tanáraa az 
iskolának nincs, ezért a tárgy tanitását az iskola 
fennállásának egész ideje alatt óraadókra bizzák. Az 
1918-2a. 1920-21. tanévben és 1924. szeptemberétől 
1929. juniusa közötti tanévekben Tóth Imr4n4 elemi 
iskolai tanitónő óraadóként tanitatta a tárgyat. Az 
1921-22. és az 1923•24. tanévben Papp Kornélia elemi 
iskolai tanitónő, az 1922.23. tanévben Varga Jőzsef 
gimnáziumi énektanár tanitatta a tárgyat. Az 1929-3o. 
tanévben Prőlich Lajos állami elemi iskolai tanitó, 
az 193o-31. tanévben Saabú Ferenc zeneszerző kapott 
megbizást az ének, illetve a karének tarvitására. 
1931. szeptemberében az ének tanitását Krafocik /Ka-
rádi/ Zoltán állami elemi iskolai tanitó vette 4itaz 
ének és a karének tanitás át és az 1937. juniusáig vé-
gezte. Ezt követően Dr. Dzőke L.áezló kántor, orgona-
miivész kapott megbizást az egyháztanácstól a tárgy ta-
nitására. 	1378/ 

376. Ref. Polgári Leányiskola Értesitője 1937-38. tanév. 
377. Ref. Polg. Leányiskola  Értesitője 1919-2o. 1946-47. 
378. lief. Folg. Leányisk. Ertesitője 1919-2o. 1938-39. 
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Torna szakos tanára az iskolának nincsen. Az 1927-28. 
tanévig Dr. 'huróczy Dezsőné, Czirják Berta, Kiss 
Gyulámé, Pataky :.argit egymás között megosztva tanit-
ják a tárgyat. 
1928. jan. 1.-vel az  iskolához került'Kathona Margit. 
Ettől kezdve ő tanitja a tornát mind a négy osztályban, 
1934. juniusáig. 	 /379/ 
1934. szeptemberében az egyháztanács Varga Jenőné 
Boznyákovics útelka középiskolai testnevelő tanárt 
bizza meg a tárgy tanitásával. A vallás- és közokta-
tásügyi minisztérium az áraadók,:nt alkalmazott Vargá-
né óradíjának fedezésére évi 3oo Pengőt biztosit az 
e -yháztanAcsnak, amclybál óránként 1,10 Pengőt fizet-
nek ki, a megttiartdtt tani.tási órákért és a sportkör 
vezetéséért a tanárnőnek. 	 /38o/ 
Természetrajz t Polgár Játwe gimnáziumi tanár az 1927-
28. tanévtől kap óraadói me$bizást a természetrajz 
tanitására az I. osztályban. Az cgyhúatanács - tekin-
tettel nehéz anyagi helyzetére - 1931. szeptemberértől 
nem ct ;edú ly edi alkalmazását. 	/381/ 
Iskolaorvast Az egyháztanács 1927. január 1-vel isko-
laorvosi állást rendszerezit a polgári leányiskolában. 
Javadalmazás .•_;ra a helybeli tanulők évi 2 Pengőt, 
a vidékiek 6 Pengőt fizetnek. 	/382/ 
A tantestület és az igazgatótanács 3évaslatára az 
iskolaorvos működősét az egyháztanács 1933. októberé-
ben megszünteti. Az iskolaorvosi állás riegszüntetósót 
azzal dnüokolj ák, hogy ezzel csökken a tanulók által 
fizetendő mellékdijak összege. 	/333/ 

379. Aef. Polg. Leányiskola .rtesitői 1919•2o.  
38a. Egyháztanácsi határozat 238/1934. sz. 
331. Z'antestalEti jegyzőkönyv 1931.  szept. 7. 
382. Tantestületi je;yzőkönyv 1926. nov.6. 
383. Ta,nteati,ileti jegyzőkönyv  1933. okt. 10. 
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Az 1935-36. tanévtől ujra alkalmaz az egyháztanács 
iskolaorvost Dr. Perneozky Szidónia személyében. Az 
orvosi teendők ellátásán túl .munkakörébe tartozik az 
egészségtan tantárgy tanitása a IV. osztályban. 

/ 384/ 

Az iskola kormányzótestületet, amely az iskola feletti 
közvetlen felügyeletet gyakorolja az iskolaszék, 1924- 
től igazgatótanács néven működik. Tagjait az egyház- 
tanács három évenként választja. Igazgatótanácsi vá-
lasztásokra 1922-ben, 1925-ben, 1928-ban, 1931-ben, 
1934-ben és 1937-ben került sor. 
- 1922-ben az iskolaszék összetétele a következőképpen 

alakult: 
Elnöki Pataky Dezső lelkész 
Tagok: Szabó Zsigmond lelkész 

Dr. Thuróozy Dezső főgondnok 
Báthory Gábor gimnáziumi hitoktató tanár 
Dr. Babó Imre íigyvéd 

Dr. Darányi Mihály hitoktató 
Kristóf József gimnáziumi igazgató 
Nagypál Imre gazdálkodó 
Szalay Zsigmond nyug.elemi isk. ig. 

egyházi pénztáros 
Szentgyörgyi Lajos nyug. tanfelnyelő /385/ 

- 1925-ben a tagok száma 16-ra emelkedett: 
Elnök: Pataky Dezső lelkész 
Tagok: Szabó Zsigmond lelkész 

Báthory Gábor gimnáziumi hittanár 
Dr. Babó Imre ügyvéd, főgondnok 

384. Ref. Polgári Leányiskola Értesitője 
1935-36. tanév. 

385. Ref. Polgári Leányiskola Értesitője 
1922-23. tanév. 



- 184 - 

Dr. Gusztos Károly közigazgatási tanácsnok 
Kiss Gyula hitoktató lelkész 
Kristóf Jószef gimnáziumi igazgató 
Lagypál Imre gazdálkodó 
Szalay Zsigmond egyházi pénztáros 
Szentgyörgyi Lajos nyug. tanfelÜgyelő 
Szélt Sándor gazdálkodó 
Tóth Imre nyug. elemi isk. igazgató 
Dr. Zilah Benő tááblabíró 
Zilah István gondnok 
Dr. Thuróczy Dezsőné igazgatónő 

	

Czirják Berta tanárnő jegyző 	/386/ 

- Az igazgatótanács összetétele 1928-ban: 
Elnök: Pataky Dezső lelkész 
Tagok: Szabó Zsigmond lelkész 

Dr. Babó Imre főgondnok 
Báthory Gábor nyug. girnn. tanára 
Dr. Farkas vándor ny. járásbirósági alelnök 
Dr. Gusztos Károly tanácsnok 
Kiss  Gyula hitoktató lelkész 
Kristóf József gimn. igazgató 
Dr. Fagypát Ferenc ügyvéd 
id. NOál Imre gazdálkodó 
Uagykálozi Sándor gimn. tornatanár 
Szalay Zsigmond egyházi pénztáros 
Szekér Sándor nyug. lelkész 
Dr. Zilah Benő táblabíró 
Dr. Thuróczy Dezsőné igazgatónő 

	

ezirják Berta tanárnő, jegyző 	/387/ 

386. Ref. Pohári . Leánjiskoa r,rtesitőj e 1925-26. tanév. 
387. Ref. Polgári Leányiskola Értesit8je 1928-29. tanév. 
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- 1931-ben bizalmat kaptak: 
Elnök: Pataky Dezső lelkész 

Tagjai: Szabó Zsigmond lelkész 
Dr. Borbás Imre iigyvéd 
Dr. Farkas Sándor ny. járásbirósági elnök 
Dr. Gusztos Károly tanácsnok 

Kiss  Gyula hitoktató-lelkész 
Kristóf aózsef gimn. igazgató 
hagy Czirok László városi tisztviselő 
Dr. Nagypál Ferenc itgyvéd 
id. Nagypál Imre gazdálkodó 
Szalay Zsigmond ny.elemi isk. igazgató 
Szekér Sándor ny. lelkész 
Dr. Thuróczi Dezsőná igazgatónő 
Czirják Berta tanárnő 	/388/ 

- 1934-ben az igazgatótanácsban helyet kaptak: 
Elnök: Szabó Zsigmond lelkész 
Tagok: Báthory Gábor főgondnok 

Dr. Farkas Sándor ny. járásbirósági alelnök 
Dr. Gusztos Károly tanácsnok 
Kiss Gyula hitoktató-lelkész 
Kristóf József gimn. igazgató 
fagy Czirok László városi tisztviselő 
Dr. gajypál Ferenc ügyvéd 
Pataty Dezső nyug. lelkész 

Szalay Zsigmond ny. elemi isk. igazgató 

Szekér Sándor ny. lelkész 
Dr. Thuróczy Dezsőné igazgatónő 

Czirják Berta tanárnő, jegyző 	/389/ 

388. Ref. Polgári Leányiskola Értesitője 1931-32. 

389. Ref. Polgári Leányiskola Értesitője 1934-35. 
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- Az igazgatótanács tagjai 1937-bens 
Elnöke 	 Vén Benjámin lelkész 
Helyettes elnöke Szabó Zsigmond lelkész 
iiivatalbul tagjaisDr. Gusztos Károly főgondnok 

"Dr. Thuróczy Dezsőné igazgatónő 
Tanáostagoks 	Gulyás Sándor gimn. igazgató 

Báthory Gábor nyug. girnn. tanár 
Szekér Sándor nyug. lelkész 
Kiss Gyuláné polg. isk. tanárnő 
Kathona Margit pofig. isk. tanárnő 

jegyző 	/390/ 

Az 1933-34. tanévvel uj házi rendtartási és fegyelmi 
Szabályzatot léptetnek életben 

" 1./ Az iEkol ába felvett minden növendék kötelez 
magát az iskola rendtartási és fegyelmi szabályainak 
föltétlenül alávetni, melyek alá]. ót a szülők, vagy 
azok helyettesei nem menthetik fel. 

2./ Minden növendék tartozik a vallásbeli köt 
lességeinek megfelelni, az istentiszteleteken és 
reggeli áhitatokon megjelenni, azokon magát a hely 
és alkalom méltóságához képest komolyan és illedel-
mesen viselni. Ha valaki a megjelenést elmulasztja, 
mulasztását irásban igazolni tartozik. 

3./ Mindenki köteles tisztelni mások vallását, 
s vallási dolgok fölött vitatkozni tilos. 

4./ Minden tanuló, mivel Isten ut:üa a szülöknek 
köszön legtöbbet, irántuk való háláját és szerete-
tét j6 magaviselete és szorgalma által igyekezzék 
kifejezni. 

39o. Ref. Polgári Lenny iskola É: tesitőj e 
1937-38. tanév. 
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5./ A növendékek e tanintézet igazgatója s minden 
tanárá iránt tisztelettel és engedelmességgel tartoz-
nak. Az osztályba lépő tanárt, vagy vendéget felállás-
sal, némán üdvözöljék; a folyosón, udvaron, utcán a 
tanárokat tisztelettel üdvözöljék. Épp igy kötelesek 

az  egyházi előljárdság e általában az öregebbek 
iránt tisztelettel viselkedni, s tiszteletüknek 
kifejezést is adni. 

6./ A növendékek szeressék ás becsüljék tanuló- 
társaikat. Akit tanulótársa megsért, óvakodjék minden 
visszatorlástól, mert senki sem lehet biró a saját 
ügyében. Ennélgogva terjessze ügyét az osztályfőnök, 
vagy az igazgató elé, akik őt zzakség esetén nem-

csak intik, hanem tanáccsal ée utbaigazitsal is 
támogatják, s ügyét _ninden alkalommal igazságosan 
megitélik. 

7.1 A tanintézet célja lévén a tanulók értelmi és 
erkölcsi fejlődését kieszközölni, a taizárikar figyel-
mét, sőt amennyire lehet felügyeletét kiterjeszteni 
a tanulóknak i,-kolánkiviili magaviseletére. Ezért 
bármilyen illetlenséggel is felelő: sé,gel tartoznak 
a tanári karnak, illetőleg az iskolai hatóságnak ős 
általában: az iskolában nem töltött időben is az 
iskolai törvények alatt állnak. 

8./ A tarvitás minden nap reggel 8 órakor veszi 
ketdetét. Az iskolában 3/4 8. előtt megjelenni nem 

szabad. 
9./ Köteles minden növendék saját osztályában 

feladatával terjessen elkészülni, a szükséges ős 
tisztántartott könyvek s egyéb taneszközökkel el-
látva, minden tanórára pontosan megjelenni, de más 
könyvet vagy eszközt nem szabad az iskolába hozni. 
Az iskolában mindenki tisztán jelenjék meg. Mielőtt 

a terembe lépne, gondosan tisztitsa le cipőjét, 



felöltőjét akassza a folyosón lévő fogasra, s helyét 
elfoglalna késziiljön fel a következő tanórára. 

lo./ 1a valamely növendék esetleg késön kön, nem 

szabad a folyosón álldogálnia, hanem be kell mennie 
az osztályba, nehogy az órát elmulassza. A későn 
jövetelkar, vagy bármely mulasztásról köteles a 
növendék az ok pontos megjelőléoéivel a szUlőktől, 
vagy azok hslyettesétól irásbeli igazolást hozni. 
Bllekkező esetben mulasztása igazolatlanul marad. 

11./ Hanyagságból egyetlen órát sem szabad mulasz-
tani. Betegség, vagy más fontos okból eredő mulasz-
tásokat tartoznak az iskolába való feljövetelkor az 
osztályfőnök k előtt a szülőből, vagy betegség esetén 
az  orvostól  hozott bizonyitvánnyal igazolni. 

12./ Ha a tanuló előre tudja, hogy mulasztani gog 
akkor egy órára az illető tanártól, egy napra az 
osztályfőnöktől, egy napnál hosszabb időre az igaz-
gatótól kaphat engedélyt, de csak a szelője, vagy 
helyettesének hegokolt szóbeli, vagy irásbeli kérel-
mire.  

13./ Ha bármely növendék igazolatlanul - habár 
nem egyfolytában is - annyi órát mulaszt, amennyi 

heti óráinak száma, az az iskolából kilépettnek 
tekintik. Az igazolatlan óramulasztások azon kiviül, 
hogy a bizonyitványba bejegyeztetnek, a magaviseleti 
osztályzatot is lejjebb szállitja. Az óramulasztók 
és a későn jövők nevei az osztálykönyvbe jegyeztet-
nek be. 

14./ Az iskolaépület előtt és az utcán csoporto-
sulni és zajongani nem szabad. Az iskolába való jö-
vetel és hazamenés alkalmával tilos a folyosón és az 
iskolaépület előtt való álldogálás, lármázás. 
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15./ A tanára kezdetét jelző osöngetéskor minden  
növendék saját helyét azonnal elfoglalja, a minden 
tekintetben magát úgy viseli, mintha a tanár már  
jelen volna. Helyét változtatni csak az osztályfő-
nök ongedélyébel lehet. 

16./ A növendékek a tanit.s ideje alatt csöndben 
ülnek és figyeleaael kieérik a tanitást. Az óra 
végén illedelmesen felállnak és sorrendben vonulnak 
Ki az osztályból. Becsöngetéskor sorakoznak és az 
osztályba vonulnak. 

17./ A növendékek kötelesek osztályukat u leg-
nagyobb rendben elhagyni. Erre különösen az osztály-
hetesek ügysínek. lel. 

18./ A tarvitás regkezdése előtt, valamint az ára-
közök alatt a tantestület tagjai beosztott sorrend-
ben gyakorolnak felügyeletet a növendékek fölött. 

19./ puhákat, könyvet, irászereket, vagy egyéb 
taneszközöket egymástól elvenni, vagy elcserélni 
nem szabad. A talált tárgyat vissza kell adni tulaj-
donosának, ha az ismeretlen, az osztályfőnöknek. 

20.E A tisztaság és a rend iránti érzék minden 
tanulóban föltételeztetik. Öltözete és hajviselete 
legyen a legegyszerübb. urát, ékszert, pénzt tilos 
az iskolába hozni. Minden nem iskolába való tárgyat 
az osztályfőnök a tanév végéi" örizetbe vesz. 
A szerénysr g, egyszerűség, tisztaság, mint az if ju-
ság legszebb ékessége azonban ne nyilvánuljon meg 
csak külsőleg, hanem a tanuló egész magatartása 
és gondolkodÁsmódjában. A magaviselet tegyen mindenkor 
egy  jónevelésm leányhoz mért. 

21./ Ünnepélyek alkalmával, vagy csoportos megje-
lenésnél az egyenruha kötelező. Télen sötétkék szö-
vet matrózruha, nyáron sötétkék szoknya fehér vászon-
bluzzal. 
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22./ Az i::kolába tankönyveken kivül más könyvet 
behozni n'm szabad. Az iskola könyvtára elég olvas-
mannyal látja el a tanulókat. Fontos tehát, hogy a szü-
lik, vagy helyetteseik ezen szabály megtartását ezi-
goruan ellenőrizzék. Kivánatos, hogy a család az iskola 
tdrvényeít minden irányban támogassa, sőt szükséges, 
hogy az igazgató, vagy osztályfönök a tanulók otthoni 
magaviseletéről, szorgalmáról, jó ós káros tulajdon-
iságairól, és esetleges rossz szokásairól időről- 
időre értesittessenek. 

23./ A tanulóknak nyilv:..nos mulatságokon, estélyeken 
való részvétel tiltva van. Házimulatoágokra, tánccal 
egybe nem kötött hangversenyeken való részvételre is 
szinházlátogatásokra az igazgató a szülők sző- vs y 
ivásbeli kérelmére engedélyt adhat, vagy alapos oknál 
fogva  ez  engedélyt megtagadhatja. A tanulók nyilvános 
szereplése csakis az iskola által rendezett ünnepélye-
ken engedhető meg. 

24./ A tanulóknak a tanítás alatt teljes cvönedben 
és figyelemmel kell lenniök. A tanórát sugár, stb. által 
zavarni szigoruan tilos. Ha val amely tanuló felvilágo-
sitást kér, vagy valamely, az osztályhoz intézett kér-
désre felelni óhajt, csak a tanár engedelmóvel szólhat. 

25./ A tanulók kötelesek a feladatot irásbeli dol-
gozatokat - úgy a háziakat, mint az iskolaiakat -
ünállóan elkézziteni, és a kitűzött időre beadni. 

Erkölcsi haszna csak az Önálló munkálkodásnak van, 
büntetés texhc alatt tilos tehát feladatoknak mais 

tanulóéról való leirása, vagy mással való krszitte-
tése. 

26./ Az iskola helyiségeinek, falaknak, butoroknak 

bepiszkolása, rongálása, vagy befirkálása tilos. Ha 
a rongálás nerc, szándékosan történik, a növendék csu-

pán a kárt tartozik megtériteui, de ha szándékosan 
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történt, akkor a tettes a kár megtórités3n kiv11 
fegyelmi btintetéet is kap. Ha a tettest kinyomozni 
hem lehetne, a kár megtéritésére az egész osztály 
is kötelezhető. 

26./ Az osztályokban, vagy egyéb helyiségekben, 
a folyosón, az udvaron papirdarabit, yümölcsmaradvá-
nyokat és egyéb szemetet szétdobálni nem szabad. E 
tekintetben a rendért minden növendék felelős. 

28.1 Pénzt gyűjteni az iskola növendékei között 
csak hazafias, emberbaráti, kegyeletes ős tanulmányi 
célra lelhet és csakis ai igazgató engedélyétel. 

29./ Az iskolai ünnepélyeken, helyi tanulmányi 
kiránduláson minden növendék köteles résztvenni; 
bármely okból származó elmaradásért a  tanuló köteles 
osztályfőnökénél irásban igazolni. 

30.1 Minden január hó és minden iskolai év 
végén minden tanuló értesitőt kap, amelyet atyjának, 
vagy atyja helyettesének hemut atni, vele alásiratni, 
s mihelyt iskolába jő, osztályfőnökének átadni 
tartozik. 

31./ Tandijmentesen fölvett, de hanyag és rossz 
magaviseletti tanulók a tandij .edvezményt év közben 
elvesztik. 

32./ Az iskolai törvények és rendszabályok elanni 
vétség büntetést von maga után. A büntetés ne.:eis 

a./ megintés a tanár által 
b./ megintés az osztály előtt 

c./ a véts3nek az osztálykönyvbe való bejegy-

zőse 
d./ dorgálás az igazgató által 

e./ a tanári szék elé idézés ős megdorgálás 
f./ az iskolából való kizárás 

Ezen kiviit alkalmazható a körülményekhez képest 

egyéb büntetés is, igy az iskolába való bezárás, 
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amely felügyelet mellett végzendő komoly szellemi 
munkával van összekötve, a amelyről a szülők is 
értesittetnek. 

33./ A 2eGyelmi rendszabályok a tanév elején a 
tanulók előtt felolvasatnak, s azok  nem  ismerete 
mentő ürügyiil ne;a szolgálhatnak. " /391/ 
Az 1936..37. tanévben en a fenti rondtar sási é; fegyelmi 
szabályzatnak a 21. pontja módosul. :regváltozott a 
tanulók egyenruhája. Télen sötétkék szövet zsinóros 
magyarruha, nyáron sötétkék szoknya, fehér zsinóros 
v szonbluz. 	/392/ 
A vallásos nevelés fokozása érdekében agy. 1927-28• 
tanévtől kezdődően minden kedden és pénteken 
3/4 8 - 8 óra között reggeli áhitaton vesznek részt 
a református ás evangélikus  tanulók, amelyet a hit-
oktató-lelkész Kiss Gyula tart. 	/393/ 

A püspök 1931-ben " csendes napok " tartását rendel-
te cl. 	/394/ 
A kiskunhalasi Ref. Polc;. Leányiskoldban 1933. április 
6-7-én rendezik meg először. Keretében Pónyad Dezső 
a KIE. főtitkára, Nagy Sándor hitoktató-lelkész, 
Paczolay István gimn. hitoktat5, Kiss Gyula hitokta-
tö-lelkész, Aorvlth i.álraán segédlelkész, Kovácsné 
Huszár Jolán költőnő tartott vallásos tárgyu elő-
adásokat. Záró sorozat a konfirmáltak és a tanárok 
urvaasora vételével zárult. 	/395/ 

391. Ref.  Polg. Leányiskola Lrtseitője 1933-34. 

392. Ref. Pofig. Leányiskola iratai: 99/1936. 

393. 'fantestületi jegyzőkönyv 1928. szept. 6. 

394. Egyházkerületi közlöny 1931. 12. azám 89. oldal. 

395. Tantestületi jegyzőkönyv 1933. április lo. 
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1934-ben háromnapos programot szerveznek: 
március 21-23-ig. 

- Heggeli áhitat 
- Kiss Ernő kiskőrősi lelk62z előadása: 

1ő a pogány világban 
▪ Fónyad Dezső KIE főtitkár előadása: 
Nő a keresztyénségben 

- Szabó Zsigmond helybeli lelkész előadása: 
US  a Krisztus szenvedéseinél 

- Esze Tamás szanki lelkész: 
A keresztyén nő a társadalomban 

- Záró istentisztelet 
- Urvacsora vétel - alkották a programot. /396/ 

1936-ban a háromnapos rendezvénysorozat keretében 
Esze 'Tamás tart vallásos tárgyu, Bolemanyi Margit: 
Lányok, akik aztikságet látnak cimmel tartelőadást. 
Elhangzik e3y beszélgetés " A református édesanya 
lelki arca " ciraniel és Magyar Lajos: restvérem és én 
oimü előadása is. 	/397/ 

Az 1937. évi " csendes napok programja ": 
- Közös istentisztelet 
- Előadás: A magyar református nagyasszonyok 
- Szegénylátogatás 
- Előadás a templomröl és történetéről 
- " Hogyan lehetek a hitetlen és közönyös világiban 

vallásos? " aimmgl előadás 
• Árvaházi látogatás 
- " Légy igazi " cimrnel előadás 
- Záró istentisztelet és urvacsora 	/398/ 

396. Tantestületi jegyzőkönyv 1934 márc. 12. 

397. 'fantestületi jegyzőkönyv 1936 mire.  13. 
398. Tantestületi jegyzőkönyv 1937 márc. 19. 
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A vallásos nevelést szolgálják a " Bethlen Kata " 
vallásos kör rendezvényei is. 
Bz az ifjusági egyeszilet 1921-ben alakult. Vezetője 
az iskola mindenkori hitoktató tanára. 1924. szeptem-
berétől a kör munkáját Kiss Gyula hitoktató- lelkész 
irányit j a. 	/399/ 
A "Bethlen Kata " vallásos kör tagjai csak reformá-
tus tanulók lehetnek. Maguk köz-a választanak tiszt-
ségviselőket: elnököt, jegyzőt, pénztárost, könyv-
táront. Kezdetben évi 6 rendes gyülés, 1-2 nyilvá-
nos előadás alkották az évi programot. 
A gyüléseken ima, egyházi énekek, vallásos tárgyu 
költeméiyek, bibliamagyarázat szerepeltek programként. 
A tagok tagdíjat fizetnek, amelyből egyházi folyó-
iratokat, könyveket vásárolnak. /40o/ 
1927-től minden második vasárnap tartanak foglalkozá-
sokat. Rendezvényeik kiegészülnek szindarabok, alkalmi 
egyházi ünnepek műsoranyagának betanulásával, bemutatá-
sával. 1929-ben bemutatták a " Szent tüz " eimü 
irredenta szindarabot. 	/4o1/ 

Az 1936-37. tanév végéig a református és evangélikus 
tanulók hitoktatása együtt történt. Az evangélikus 
tanulókat is a református hitoktató tanitotta. 
1937-ben szervezték meg Kiskunhalason az evangélikus 
egyházközséget. A hitoktatás ekkor vált külön. /4o2/ 

399. Ref. Polg. Leányiskola Brtesitője 1924-25. 
400. Ref. Pofig. Leányiskol a  Értesitője 1924-25. 
4o1. Reg. Polg. Leányiskola 4rtesitője 1928-29. 
4o2. ►ef. Polg. Leányiskola Értesitője 1937-38. 
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A valláe• ós közoktatásügyi miniszter által elrendelt 
ős a Rendtartásban előirt ünnepségeken tulmenően -
tanévnyitó, tanévzáró, márc. 15., Horthy születós- 
és névnapja, kormányzóságának évfordulói, október 6. - 
nagyobb ünnepséget rendeznek október 31-én, a refor-
máció emléknapján, dec. 6án mindenkor a gimnázium tanuló-
ival együtt a pemplomban tartott ünnepségen ésisten-
tiszteleten is részt vesznek a tanulók. 
1925-tő1 minden évben megrendezik május utolsó vasár-
napján a hősök napját, amikor az első világháboru- 
ban elesettekre emlékeznek. Ezen iinnepeégeket követően 
gyászistentiszteleten, koszorúzáson, temetőlátogatá-
son vettek részt a tanulók. 	/403/ 
A világháborus emlékmü, a 746 elesett katona tiszte-
letére 1926-ban készült el, avatására junius 13-án 
került sor, Horthy ős József királyi főherceg jelen-
létében. 	/404/ 
A március 15-i ünnepséget mindenkor  a gimnáziummal 
közösen szervezik. A polgári leányiskola e napon 
3-4 évenként kirándulást is szervez Kiskőrösre, Petőfi 
szülőházának megtekintésére. 	/405/ 

Kiskunhalason 192o. március 2o-án alakult meg a Terület-
védő Liga. Soraiban a tantestület a növendékekkel 
együtt belépett. /4o6/ 
A város 1927-berí szobrot állittat Szilády Áronnak, 
a református e,yházküzség tudós lelkészének. 

4o3. Ref. Po1g. Leányiskola Értesitője 1926-26. 
1932-33. 

404.  Tantest;::leti jegyzőkönyv 1926. j ünius 3. 
405.  Tantestületi jegyzőkönyv 1937. március 19. 
4o6. Tantestületi jegyzőkönyv 192o. mire. 27. 
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A szobor avatására november 13-án került sor, mely 
Unnepségen a polgári leányiskola tantestülete ós tanu-
lói is részt vettek ős koezorut helyeztek el. /407/ 
1934. szeptember 28-án Ereklyés Országzászló Bitottság 
alakult. Elnöke Báthory Gábor, titkára Gulyás Sándor 
gimnáziumi tanárik. Az országzászló felállitásához 
gyüjtóst inditnak. 	/4o8/ 
A polgári leányiskola tanulói:! célra 43 Pengőt gyUjt-
töttek. Az országzászló avatásra 1935. május 26-án 
került ror. 	/409/ 

A polgári leánjiskO3,a bitoktató-lelkészét Kiss Gyulát 
" a harctéren tanusitott bátor magatartásáért a kormány-
ző 1934. junius 3-án vitézzé avatta. " /41o/ 
Az egyházkerület püspöke elrendeli Horthy lo éves 
arczáglwsának Unneplésót. Tanitáisi szünetet rendel 

81. 	/411/ 
193o. máro. 1-én a polgári leányiskolában ünnepséget 
tartanak, amelyen a megemlékezést az igazgatónő 
tartja. Szavalatok, énekszámok, majd ünnepi istentisz-
telet, elvonulás a hősök emlémüve előtt - egésziti ki 
q programot. A tanulók részt vettek a városi ünnepsé-
gen is. 	 /412/ 
Klebersberg Kunó és Apponyi Albert temetésének napján -
1932. okt. 14-án, illetve 1933. febr. 14-én - a tarvitás 
szünetelt. az előző napokon méltató megemlókezések 
hangzottak el osztályfőnöki órákon. 	/413/ 

407. Tantestületi jegyzőkönyv 1927. nov. 8. 

4o8. Ref. Polg. Leányiskola iratai 56/1934. 

409. Tantestületi jegyzőkönyv 1935. május 15. 
410. Ref. Pofig. Leányiskola. értesitőj#e 1933-34. 
411. Mallizker.leti közlöny 1929. márt. 1. 

412. Tantestületi jegyzőkönyv 193o. febr. 2o. 
413. Tantestületi jegyzőkönyv 1932. okt. 15. és Ref. 

Pofig. Leányiskola iratai 7/1933. 
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A vallás- éc közoktatáeü$yl.miniszter 3915-1933. eln. 
ez mu stigoruan bizalmas intézvénye a revíziós szel-
lem erősödését mutatjat " Szükségesnek tartom, hogy 
a tanulóifjuság önbizalmának és a jövőbe vetett hi-
tének ébrentartása és fokozása, valagit lelkesités 
céljából időnként az iskolában is bui'it/at nyerjen. 
E célból megfelelőnek  látszik, ha a tanár / tanitó / 
időkként, de legalább minden héz kozdetón az első 
tanitási óra elején hivatali elődömnek a 114.233-1920. 
sz. rendeletével előirt nemzeti ima elmondása előtt a 
tanulóktól megkérdezni: Fiuk / lányok / mit akartok 
/ akarnak /7 Kiire a tanulók igy válaezoljanaks 
" magyar feltámadást! " 	/414/ 
Az egyházkerület pispUke azzal az utasitázsal küldi 
meg a fenti intézvényt, hogy monden hát első napján 
a reform: tus egyház iskoláiban a miniszteri levél 
értelmében járjanak el. 	/415/ 
Horthy budapesti bevonulásának 15. évfordulóján, 1934. 
nov. l6.- . ;n a refor uátus eg liázi iskolában is szünetet 
tartanak, claa,ta lévő napon megarulékeznek az esemény-
ről. /416/ 
A »unemelleki Református Püspök 1938. márnias 15-én 
körlevelet intéz az egyházkerület iskoláihoz. Ebben 
felhivja az iskolák figyelmét arra, hogy az iskolák-
nak ez eddigieknél tudatosabban, célratörőbben kell 
az ország területi egységiének gondolatát, a magyarság 
jövője iránt érzett felelőscéget fejleszteni. Annál 
is inkábbfontos ez,mart az ifjuság m• x nem lehet 

tisztában azzal, hogy a magyarság és az ország fel-
darabolása, a naymérvü kivándorlás miatt mennyire 
szétszórtan  él. 

414. Ref. Polg. Leányiskola iratai 4/1933. 

415. Egyházkerület püspökének 44/1933. sz. körievele. 
416. Ref. Polg. Leányiskola iratai 64/1934. 
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Ezért az összetartozás érzését erősiteni kall. iem 
szabad megengedni, hogy az egy üvétartozás gondolata 
kipusztuljon. Az iskolák fontos feladata, hogy bele-
nevelje az ujabb nemzedékbe az egész .ország 
képét, az egész magyarság gondolatát. ennek megfelelően 
minden alkalmat fel kell hastnálni. A tanitóknak, taná-
roknak ezen célt be kell dolgozniok a tanítási tervbe. 

/417/ 
Az Egyetemes Konvent 164/1937. sz. határozatával fel-
hivja az akofák igazgatóinak figyelmét  arra, hogy 
hazánk terileti épsá ének gondolatát a rendes tani-
tásban kinálkozó alkalmak felhasználásával az 
ság lelkében állandóan tartsák ébren és áplják. 
Minden tag feladatává teszi azr;gyetemes Konvent, 
hogy a magyarság jövője ezempontjából ébren tartsa a 
tanulókban a szótszakitott magva e'g lelki egységének 
Gondolatát. 
A fenti konventi határozatra a tantestAlet jegyzőkönyv-
be  foglalt nyilatkozatot tesz: 
" A viltigháboru után feldarabolt Magyarország elszaki-
tott teriiletein-1évő magyar testvéreinkkel lélekben 
összeforrva, a trianoni határ fájdalmas közelségében, 
a sorsközösség gondolatát minden kinálkozó alkalomital, 
a tantestiilct minden tagja szent magyar kötelességének 
tekinti. A nemzeti összetartás eszméjének meggyökerez- 
tetétét a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a föld-
rajzzal kapcsolatban tartjuk különösképpen alkalmasnak, 
de eredményesen keresztülvihető más tárgy akAéil is, mint 
például a számtan, rajz, továbbá az ifjuságf Vallásos 
kör munkájában. is. 

417. Dunamelléki Református Püspök 1422-1938. ®z. 
körlevele. 
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A magyar nyelv és irodalom taniti:sában minden alkalmat 
megragadunk, hogy a történelmi olvasmányok, a hazafias 
költemények tárgyalásakor élesen kiemeljük hazánk meg-
csonkitásának égbekiáltó iga.zeágtalanságát. A  meg- 
szállott területeken élő és onnan kijött irók műkö-
désének ismeretével jó alkalom nyilik a n 	 mieti büsz- 
keség és testvéri érzés felkeltésőre. A IV. osztály-
ban az erdélyi irók na;yjelentőségii munkásságának 
ismertetését különösen fontosnak tartjuk. 
Igen sok alkalom  kinálkozik a Aagymagyarország gondola-
tának megerősitésére a történelem tanitás közben. 
Itt úgyszólván egy óra sem muihat el anélkül, hogy erre 
utalás ne történjék. 
A földrajz tanitásána különösen az I. és a III. osz-
tály anyagánál nyilik alkalom, hogy a tanulók figyel-
mét felhiv juk arra a nagy veszteségre, amelziet az 
elszakitott területek elvesztésével mind gazdas gi, 
mind pedig kulturális téren elszenvedtünk. A 2 ymagyar-
ország térképének felfú geszté ével el ne mulasszuk 
annak nyomatékes hangoztatás t, hogy a trianoni határ 
átmeneti, ideiglenes. A térképek rajzoltat.ásáial lelkük-
be véssük a egész Mia: yarország képét. A megszállt 
területek képekben való szemléltetésével rnegismertet-
jük hazán természeti szépségeit, s ezzel egyszeremint 
iegéreztetjük is az elkövetett igazságtalanságokkal 
szemben. A rajz tanitásának a népmiivészeti díszítő 
elemek felhasználásával, nagy mértékben hozzájárulunk 
az érzelmi kapcsolatok megteremtcschez. Eredeti nép -

riüvészeti tárgyak, népviseletek bemutatásával, valamisít 
a megmutatott helyek szemléltetésével is erősitjük a 
megszállt területeken élő testvérekkel való közösséget. 
Rámutatunk a magyar fej gyönyörű képességeire, művészi 
hajlamaira / kalotaszegi varrotacok, székely faragások./ 
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A megszállt területeken lévő épitészeti emlékek, szob-
rok ismeretével rámutatunk a megszállók barbár pusz-
titására, s ráneveljük a tanulókat a müalkotások me c-
becsülésére. 
A számtan tanitással kapcsolatban az egyes dolgozatok-
ban az irredenta gondolat ébrentartására a ;ymagyar-
országgal kapcsolatos statisztikai adatokat használunk 
fel. 
A tantestület minden tagja át van hatva a Ngyar-
ország gondolatától, hogy a ránk bizott ifjukba a 
nemzeti öntudat magasztos érzését még jobban bele-
nevelhessük. " 	/418/ 

Az Egyetemes Konvent körlevelet ad ki a tanulóifjuság 
körében tapasztalható érzelmi hullámzásokról, amelye-
ket a bel- és külpolitikai voszonyokkal kapcsolatosak. 

/419/ 
Ezzel kapcsolatban az igazgatónő az jelenti, hogy 
" a tanári kar állandó érintkezésben van a tanulókkal 
nemcsak az iskolában, hanem az iskolán kívül is és a 
szülőkkel is. .L testület éber figyelemmel kiséri a 
tanulók magatartásának és érzelmének hullámzásait. 
A tapasztalat as, hogy a hazafias és vallásos neve-
lésnek megvan a tanulókra a kivánt hatása, és azok 
beszédeiben, magatartásában nem fedezhető fel  semmi,  
ami szélsőséges politikai és társadalmi mozgalomba 
való bekapcsolodásukat és azokkal való,rokonazen-
vezést árulna el. Ugyanezt lehet elmindani a ezülök-
ről is. 	/42o/ 

418. Tantestületi jegyzőkönyv 1938. TII. 29. 

419. Egyetemes Konvent 1624/1938. 
42o. Tantestületi jegyzőkönyv 1938. III. 29. 
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Dr. Kelemen Illés tantestületi királyi főigazgató 
1939. évi újévi beköszöntőjében ilyen nevelési célokat 
jelöl meg: 
- Hazánk területe meggyarapodott. Egymillió magyar 
visszatért hozzánk. 
- Eddigi trekvéseink, a cimerek rajzoltatása és 
küldése a Felvidékre a nemzeti kultura fokozását ered-
ményezte. Ezt 1939-ben is folytatni kell. Ezért is 
nagy jelentősége van a nemzeti történet tanitásának. 

Liba, ha kis nemzetnek valljuk slagunkat. 
- A tanitáebsn ismertetni kell a táj araépségeit, 
jellegét. Az érdeklődés középpontjába a népet kell álli-
tali. A nyelv szépségének ápolására nagy gondot kell 
forditani. 
▪ Állitsuk tiszteletünk középpontjába a magyar törvé- 
nyeket és az államfőt. 
- Hadseregünk országunk szemefénye, ezért c.zt hangsul;joz-
ni kell. 
- A nevelők szoros együttműködésben. jó testületi 
szellemben végezzék a fentiek figyelembe vételéivel 
munkájukat. 	/421/ 

Az első bécsi döntésfa református egyház mértéktartó 
nyilatkozatban üdvözli körlevél formájában, /422/ 
de a vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelkezését 
elfogadva, a Felvidék visszacsatolásának örömére a fel-
ügyeletük alá tartozó iskolákban is azünetet rendelnek 
el november lo-én. /423/ 

421.  Ref. Polg. Leányiskola iratai 2/1939. 
422.  hef. Polg. Leányiskola iratai 197/1938. 
423.  Ref. Polg. Leányiskola iratai 204/1938. 
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A vallás- és közoktatásügyi miniszter 13.767/922/IV. sz. 
rendelete módszeres értekezletek tartását teszi köte-
lezővé 1922-ben. A református Polgári Leányiskolában 
az első módszeres értekezlet előadója Stepanek Ernőné, 
ki a  "  Kémia fontosságáról " tart előadást. /424/ 
1923-ban Szalay Károly gimnáziumi tanár " A magyar 
nyelv oktatásáról " cimael tartott expozéja után a 
testület megállapitja, hogy az olvasás szintje a ta-
nulóén dl gyenge, ennek favitása minden tanár fontis 
feladata. 	/425/ 
Módszeres  értekezletek témáit általában a testület 
határozza meg. Az 1934/35. tanévre a Dunamelléki Re-
formátus Egyházkerület Tanügyi Bizottsága jelöl ki 
témát " Magyaltalanságok ellen való védekezés " 
cimíie1. 	/426/ 
1935-tót évente két módszeres órte:kezletet tartattak. 
Témaként szerepoltekt 

▪ A helyesirde tanítása 
- Tanmenetek, óravázlatok készitésének módja 
▪ Iskolai kö';elező és ajánlott olvasmányok fel-

dolgozása 
» Szemléltetés fontossága 
-Iránbeli dolgozatok tómáinak megállapitása 
• Iskolai kirándulások 
▪ innepsógek rendezése 
- Az iskola egészségügye 	/427/ 

1936-tél a módszeres értekezletek je;;yzőkünyveit a tan-
kerdl ti. királyi főigazgatónak is meg kell küldeni. 

/428/ 

424. Tantestületi jegyzőkönyv 1922. április 1. 
425. Tantestületi jegyzőkönyv 1923. márc5.as  2. 

426. Tantestületi jegyzőkönyv 1934. május 15. 

427. Tantestületi jegyzőkönyv 1923 - 1938. 
428. Ref. Polg. Leányiskola iratai 9)/1936. 
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1921-ben alakult a Lórántffy Zsuzs anna önképzőkör. 
Tanár elnöke 1936-ig Czirják Berta, utána Kathona 
Margit tanárnő vezeti. A tanulók közül választanak 
alelnököt, titkárt, pénztárost, jegyzőt, aljegyzőt, 
ellenőrt. Rehdes tagjai a III-IV. osztály tanulói 
lehetnek. Az I-II. osztályokba járók pártoló tagként 
vehettek részt az önképzőkör munkájában. A rendes 
tagok l000, a pártoló tagok 5oo Korona évi tagsági 
dijat fizettek. 	/429/ 
Az önképzőköri foglalkozásokat havonta egyszer tar-
tották. 
Programjukban szerepelt: 

- Pályázatok hirdetése: irodalom, rajz, kézimvulka 
▪ Szavalóverseny 
- Zenei rendezvények 
- Vers és prózamondás 
- E. nléklinnepségek 
- Szindarabok betanulása 

A tagdijakat jótékonysági célra illetve az ifjusági 
könyvtár fejlesztésére, folyóiratok rendelésére 
forditották. 	/430/ 

A Református Polgári Leányiskolban az 1934-35. tan-
évtől működik sportkör. Az iskolai sportkörök mikö-
désének szabályozására 193q-ben  került sor. /431/ 
A Dunamelléki Református Egyházkerület ezt az álap-

szabályt teszi kötelezővé a főhatósága alá tartozó 
iskolákban. /432/ 
A sportkör vezetője 1934 dzeptemberétől Varga  Jenőné 
testnevelő tanárnő. 	/433/ 

429. Ref. Polgári Leányiskola Értesitője 1923-24. 
43o. Ref. Polg. Leányiskola Értesitői 1922-23, 1938-39. 
431. V.K.M. 93.2oo/1937. sz. rendelete /hivtalos Köz-

löny 1937 évfolyam 12. szám. 
432. Egyházkerületi Közlöny 1937. aug. 1. 
433. Ref. Pofig. Leányi skola Lrtesitőjo 1934-35. tanév. 
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Az egész tanulóifjuságot érintő i_kolsi kirándulást 
az 1924-25. tanévtől szerveznek. Minden évben, a tan-
év végén a városoz tartozó Fehértóra utaznak, mely 
kirándulások egyben a Madark és fák napjának meg-
ünneplését is szolgálják. 	/434/ 
Több izben szerveznek eaéb kirándulást is, de ezen 
kirándulások a tanulóknak csak nagyon kis hányadit 
érintik. 1924-ben 34 fő Budapesten az áruminta vá-
sárt tekintik meg. /435/ 
1926 tavaszán 23 tanuló utazhatott Visegrádra /436/ 
Az országos református kiállitási, 1935-ben 17 növen-
dék látogatta meg Budapesten. /437/ 
1938-ban 4 napos kirándulást szerveztek aiiskalcra és 
környékére. Ezen 17 tanuló vett részt. 	/438/ 
1939. tavaszán Eudapestre 25 tanuló utasott. /439/ 
Helyi Uzemekbe, intézményekbe az 1937-38, tanévtől 
szerveznek tanulmányi kirndulásokat. 	/440/ 
A tanév zárását 193o-tél rajz és kézimunka diállitás-
sal kapcsolják egybe. /441/ 
Tornavizsgát először az 1932-33. tanév végén tar-
tanak közösen a gimnázium tanulóival, a gimnázium 
udvarán. /442/ 
'restnevelési ünnepélyek rendezését az egyházkerület 
rendeli el. 	/443/ 

434. Ref. Polg. Leániskola Értesitője 1934-35. tanév. 

435. Ref. Polg. Leányiskola Értesitője 1924-25. tanév.  
436. Tantestületi jegyzőkönyv 1926. május 1. 
437. Ref. Pofig. Leányiskola Értesitője 1934-35. tanév. 
438a Ref. Pofig.  Leányiskola Értesitője 1937-38. T anév. 
439. hef. Polg. Leányiskola Értesitője 1936-39. tanév. 
44o. Ref. Polg. Leányiskola Lrtesitője 1937-38. 

1938-39. tanév. 
441. Ref. Polg. -Leányiskola Értesitője 1929-3o. tanév. 
442. Ref. Pofig. Leányiskola Értesitője 1932-33. tanév. 
443. Egyházkerületi Közlöny 1932. október 1. 
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A Református? Polgári Leányiskola és a Gimnázium közö-
sen szervez az 1928-29. tanévtől tániotanfolyamokat. A 
t.ánctanitást a gimnázium d.isztermében történik tanári 
felügyelet mellett. /444/ 
Évente egy alkalommal rendez az iskola szülői értekez-
letet. Ezen rendezvények nem váltanak ki különösebb 
érdeklődést a szülők körében. 1925-ben. a 134 tanuló 
szülei közöd csak 15-en jelentek meg. 	/445/  
" Érdeklődés nem volt, ezért egyes esetekben szülők- 
kel külön mebeszétéseket folytattunk. " - irja az  
igazgatónő az Értesitőben. 	/446/  
" A szülői é ^tekezleter. kevés szülő jelent meg " /447/  

1929-ben " Nagyobb érdeklődés ez  alkalommal sem'nhilvá-
nult meg." 	/448/  
" Csckély érdeklődést megérteni nem is tudjuk. A szülői  

értekezletek elsősorban a tarulóifjuság és a szülök  
érdekeit szolgálják. " 	/449/  
1931-ben  17 szülő jelent meg, igy a szülői értekezletet  

meg sem tartották. 	/450/  
1936-ban 8o meghivóra 25 szülő jelent meg. /451/  
A Diákkaptár Szövetséget 1938-b an  szervezik meg. Ennek  
célja a termelőmunka szervezése, takarékosságra, a pénz  

,egbecsülésáre nevelni. Keretében gyógynövény gyűjtés,  
kézimunkák készitése és eladása, szünidei munkavállalás  
szervezése folyik. 1939. áprilisában 43 tanulónak van  
betétje a Diákkaptár tevékenyságe révén. 	/452/  

444. Ref. ~:'o agy•. Leányiskola Értesitője 1928-29. tanév.  
445. Tantestületi jegyzőkönyv 1925. május 5.  
446. Ref. Pofig. Leányiskola Értesitője 1925-26. tanév.  

447. 'jentestületi jegyzőkönyv 1929. április 23.  
448. Ref. Polg. Leányiskola Értesitője 1928-29. tanév.  

449. Ref. Polg. Leányiskola Értesitője 193o-31. tanév.  
45o. Tantestületi j e yzőkönyv 1931. Junius 3.  

451. `fantestületi jegyzőkönyv 1936. febwuá:.° lo.  
452. Wantestületi jegyzőkönyv 1939. április 14. 
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A V.K.M. 133.593-1939. sz. rendelete a tanulmányi  
eredmény megállapitását módositjas A magaviselet éráem-
jegyének megállapitásánál tekintetbe kell venni a  
tanulók valláserkölcsi magatartását, nemzethűségét,  
egyeneslelküsógét, jóindul_~t~ct ,  fegyelmezettsógét,  
tisztelettudását, jellembeli tulojc+onságait, köteles-
ségtudását, szoralr2át, iskolai és ikolán kivüli  

magatartását. A magaviselet árdemjegyeis jeles, jó,  
elé gséges, elégtelen. Külalak helyett rendszeretetből  

kapnak a tanulók osztályzatot. A rendszeretet érdemjegy-
ben kell, hogy kifejezésre jusson a növendék testi €gon-
dozottsága, dolgozatainak, rajzainak, k'zimunkáinak 
kiállitása, ruhája, tanszerei gondozottsága, az isko-
lába járás pontossága, a rábizott teendők elvógzése. 
Az általános osztályzatba nem számit bele  a  szépirás, 
az ének, a torna. 

Az általános osztályzat minősitises 
- Kitünö= hE minden tárgyból jeles  
- Jeles s ha legfeljebb egy érdemjegye jó, a  

többi jeles.  
- Jó 

	

	s Ha legfeljebb egy elégséges árdemj egye  
van a tanulónak. 

- Rlégségees ha nincs elégtelen érdemjegye 

A tanulót javitóvizsgára utasitják, ha 1 vagy 2 tárgy-
ból elégtelen érdemjegyet kap. 	/453Í  

A Református Polgári Leányiskola fölött a szakmai fel-
ügyeletet továbbra is egyrészt állami, másfelől egyházi  

hatóságok gyakorolják.  
Az állami felügyeletet 1931. márciusáig a vallás- és  
közoktatásiigyi miniszter megbizásáből az iskoláláto-
gaták végzik. 

453. Ref. Polg. Leányiskola  Irtesitője 1938-39.  



- 207 is 

Ezt a tisztet az 1921-22. tanév végéig Koithay Lajos 
iskolalátogató szakfolUzyelő tölti be. 1922-23. 
tanévre Zöldi Sándor ko,ott az iskola látogatására 
megbizist. 	/454/ 
Feltóthy Llszl6 szakfelügyelő az 1925-26. tanév 
végiéig látogatta a Ref. Polgári Leányiskolát. /455/ 
1926. szeptemberében Völgyi László kap a minisztertől 
iskolalátogatásra me,;bizást, ki ezt a tisztséget 
iskolalátogató-:szakfelügyelő minőségében 1931. 
márciusáig gyakorolja. Lint már erről korábban is 
történt emlités az 1927. évi XII. törvénycikk az 

iskolák felügyeletét új a.l{pokra h3lyezí. E törvény-
cikk alapján 1931. mIrciusában megszervetik a magyar 
királyi polgári iskolai főigazgatóságokat. A kis-
kunhalasi Református Polgári Le :zn iskolát a buda-
pesti kerülethez osztják be. 	/456/ 
Főigazgató 1932. decemberéig Dr. Gyulai Ágost, 
utóda Dx. Leidenforst Gyula. A felügyelői teendőket 
Völgyi László látje el.  A  főigaLgatós, a testne-
velés tárgy felügyeletével Kócza Gézát bizza 
meg. 	/457/ 
A buüapestvidéki polgári iskolai királyi főigazgató 
felügyelete alá 5o4 iEkola tartozott. 1933-b an  a 
kiskunhalasi Ref. Polgári Leányiskolát a sLegedi 
főigazgatós ághoz osztják áte 	/458/ 

454. Ref. Polg. 4eányiskola iratai- iskolalátogatási 
j e ;yzőkönyv k 1923. május 9. 

455. Tantestületi jegyzőkönyv 1926. okt. 2o. 
456. Ref. Polg. Leányiskola -rtesitője 193o-31. 

457. Ref. Polk;. Leányiskola iratai 9/1933. 
453. Ref. Pofig. Leányiskola iratai 73/1933. 
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A szegedi körzet főigazgatója Kolthay Alajos. A 
Lizkunhale ei pole;ári iskolák látogatására Tóth István 
szolnoki állani polgári iskolai igazgató kapott meg-
bizást. A testnevelés tantárgy felügyeletet továbbra 
is Kócza Géza látta el. 	/459/ 
Az 1936. év; VI. tör#énycikk alapján a trnügyi, azga-
tást átszervezték. A poháriiskolai kin_ lyi főigaz-
gatóságok megszűntek ér létrehozták a tankerületi 
királyi főigazgatóságokat. A kiskunhalasai iskolákat 
a budapestvidéki királyi főigazgatósághoz csatolták. 

/460/ 
A budapeetvidéki tankerületi királyi főigazgatő Dr. 
Kemenee Illés. Szakelőadék, kik egyben a felügyeletet 
is gyakorolják: Dr. Leidefrost Gyula és Bolyos István. 
A kiskunhalasi iskolákat Bolyos István látogatja. /461/ 
Az állani felügyelet fontosabb észrevételei, megállapi- 
tásais 
Kolthay Lajos iskolalátogató több izben folveti a 

tornaterem hiányát. Felhivja a figyelmet tanári 
köny'tár gyarapitá..ának szzkségesságére. Javasolja 
önképzőkör alakitását. A fogalrnazás.tanitásához 
módszertani javaslatot ad . . A nyelvtan és irodalom 
közötti kapcsolat fontosságára felhivja a figyelmet. 
A testületi szellemet kifogástalannak tartja. /462/ 

Zöld 3 ndor iskolalátogató-szakfelügyelő a testület 

munkáját buzgónak, lelkiismeretesnek tartja. Külön 
kiemeli a hazafias és vallásos nevelés rae;telelő voltát. 
Kevésnek tartja viszont az irásbeli dolgozatok számát. 

459. Tartestületi jegyzőkönyv 1932. smept. 19. 

46o. Ref. Polg. 
L
eányiskola iratai 41/1936. 

461. Ref. Pclg. Leányiskola iratai 1o5/1 :36. 
462. Ref. Polg. Leányiskola iratai - iskolalátogatási 

jegyfőkönyvek 1921. okt. 2o. 
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i elnivja a l :igje1net arra, hogy a nevelőkkel szettiben 
támasztott követelmény fokozódik szakképzettség, 
kötelességérzet, ügybuzgóság és hazafias éraés terén. 

/463/ 
- 1924-ben Feltóthy L szló ezakfelUgyelő a hazafias 
nevelés főtolásához ad utmutatást. A látogatást 
befejező értekezleten olyar._ véleményének ad han3ot, 
hogy a halasi polgári leányiskola kola ma(yasositó misszióit 
is  teljesiti. Ez az iskola a " nőnevelés temploma ". 
Igen fontos, célkint jalöli msg a nemzetnevelÓist. 
" A gyermek sóvárgó lélekkel gondoljon elazkadt 
gyönyörit országrúazeinkre, ne szálljon el szivükhől 
soha a visszaszerzés gondolata. " Jegitélése szerint 
p Batárszélen jelenleg jobb hazafiasnak kell lennünk, 
mint eddig voltunk. t' A magyar fajnak, mely annyi 
tehetség el rendelkezik, nem szabad elmaradni a 
gyakorlati tevékenységben, a gazdagodás lehetőségeit 
előmozdité munkaképességben sem. Ezért is fontosak a 
számtara, fizika, kémia, háztartástan és a közgazda-
ságtan táxgyak. " 
Jobb időbeosztást javasol a tanároknak: Számonkérés 
15 perc,  új anyag feldolgozása 20 perc, összefogla-
lás 15 perc leg; en. Az új anyag feldolgozásához is 
javaslatot tesz, meghat€r zva a tanitási óra fő 
részeit: 
a./ célkitűzés 
b./ előkészités 
c./ új anya, feldolgozása kisebb részletekben 
d./ begyakorlás, alkalmazás 	 /464/ 

463. Ref. xolg. leányiskola iratai 
jegyzőkönyveit 1921. okt. 20. 

464. Ref. 2olg. Leényiskola iratai 
jegyzőkönyve 1924. január 8. 

- iskolalátogatási 

- i.:kolalá ogatási 
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Az igazgató munkáját, a gyermekek nevelését jónak  
tartja.  
- 1925-ben Feltóthy László szakfel.::gyelő még egy mate-
matika szakos tanár beállitás::t javasolja. Az igazgató-
tanács azzal utasitja el az állás megszervezését, 
hogy a tanárok óraszáma jelenleg sem éri el a kötelező 
óraszámok mértékét. i ~zen túlmenően is a miniszter 4 
osztályú polgári iskolánál hat tanerő részére fizetés-
kiegészitő államsegélyt nem engedélyez. 	/465/  
- Völgyi 	felügyelő 1926-ban megelégedését fejezi  
ki a tanulói létszámok alakulását illetően. Szerinte  
jó ez annál is inkább, mivel a városban két  po1 :ári 
leín,iskola müködik. 	/466/  
- 1928-ban Völgyi László javasolja, hogy a termézet-
rajz és az ének tantárgyak tanimását szakképzett neve-
lőre bizzák. Az igazgatótanács a természetrajz tanitá-
sával az I-II. osntályban Bolgár János gimnáziumi  
tanárt bizza meg. Az ének tarvitására nem találnak jobb  
megoldást és továbbra is óraadóként elemi iskolai ta-
nítót alkalmaznak. 	/467/  
- Völgyi László az 1932. április 5-6. napokon végzett  
látogatása alkalmával nem talált kifogásolni valót sem  
az épületben, sem a tarvitásban. Az eredményt minden  
tekintetben jónak és megnyugtatónak találta. /468/  

465. Igazgatótanácsi jegyzőkönyv 1926. május 28.  
466. Ref. Polg. Leányiskola iratai- iskolalátogatási  

jegyzőkönyvek 1927. március 8.  
467. Igazgatótanács jegyzőkönyve 1928. január 24.  
468. Igazgatótanács jegyzőkönyve 1932. január 21.  
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- Kócza Géza állami testnevelési szakfelügyelő 1933-ban  
" a legteljesebb elismerését fejezi ki a fegyelemért,  

a jó egészségi állapotért. " 	/469/  
- A " magyar nóták " ismertetésének fontosságára hívja  

fel a figyelmet Völgyi László felügyelő 1932-ben.  

Tóth István állami feliig-delő 1934-ben teljes meg-
elégedésének adott kifejezést. 	/470/  
Bolyos István tanügyi tanácsos, tankerületi királyi  

főigrzgatóí szakelőadó az 1936-37. tanévtől látogatja  

a  Ref. Polgári Leányiskolát. Az 1937. április 16-17.  

napokon végzett látogatása alkalmával az  óravázlatok  
kérdésével foglalkozik. Javaslata szerint az óraváz-
latoknak választ kell adnia a mit? miért? hogyan?-ra.  

Ezen túlmenően tartalmaznia kell a tantárgykoncent-
rációt, a nevelési hatásokat, valamint a külső és  

belső szemléltetést is. 	/471/  
1938. december 17-én végzett látogatása alkalmával 
ellenőrzi a légoltalmi képzést is. Megállapitja, hogy 
sz iskola 2 db. gázálarccal rendelketik, 3 nevelő 
részesült légoltalmi kiképzésben. A légoltalmi okta-
tást testnevelés és vegytan órákon végzik. A Felvidék 
visszacsatolásakor az iskolába bevezették a rádiót. 
A magyaros formaruhát jónak tartja. " Minden alkalmat  

meg kell ragadni a felvidék visszakapcsolásánkapcsán 
arra, hogy szeretet sugározzák a felvidéki magyarok 
iránt. 1 millió magyar tért haza. A halkszavú, de 
mindig irredenta gondolat töltse meg tovIbbra ic az  

iskolaminden zugát. A nyelvvédő mozgalmat be kell  
~nditani, az idegen kifejezések ellen fel kell 

lópni. " 	/472/ 

469. Ref. Polg. Leányiskola iratai  
jegyzőkönyvek 1932. ápr. 6.  

470. Ref. Pofig. Leányiskola iratai  
jegyzőkönyv 1934. ápr. 12.  

471. Ref. Polg. Leányiskola iratai  
jegyzőkönyvek 1937. ápr. 17.  

472. Ref. Pofig. Leányiskola iratai  
1938. dec. 17.  

-  iskolalátogatási  

- iskolalátogatási  

iskolalátogatási 

és jegyzőkönyvek 
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Az iskolalátogatások tulajdonképpen igazolni látsza-
nak azt, hogy az állami felügyelet az iskola munká-
jával lényegi kérdéseket illetően meg volt elégedve, 
a tanitás ép a  nevelés színvonalát megfelelőnek tar-
tották. Az iskola épülete, felszereitsege is meg 
felelt a követelményeknek. Néhány esetben emelt csak 
az állorri felügyelő kifogást. Az 1936-37. tanév 
órarendjét a ranker=életi királyi főigazgatóság nem 
fogadta el, mert megitélése szerint  nem  felel meg a 
Rendtartás előirágainak. Kifogásolták, hogy nehezebb 
órák kerületek az utolsó órákra, a testnevelést a 
III-IV. osztályban délutámra tették, ami az egyhuzam-
ban való tanitást rregbpntja. Az iskola az órarend 
készitésével kapcsolatban azt hozza fel mentségül, 
hogy nincs tornatermük, a gimnáziumba kell tartani-
uk az órákat, alkalmazkodni kell a gimnázium óra-
rendjéhez. 	/473/ 
BoL'os István az 1937. évi látogatása alkalmával 
egyik tanárnő munkáját nagyon gyengének tartja. 
Sikerületlen% tanitási munkáját, elkövetett helye-
irási hibáit jegyzőkönyvbe vette. Elbocsátását java-
solta. Az igazgatónő jelenti az ecetet az egyház-
kerület püspökánek, kérve, hagy a tanárnő maradhasson 
meg állásában. 	 /474/ 
1937-től kezdődően minden iskolalátogatási jegyző-
könyvben szerepel a konventi tiltakozás szövege, 
amiért a látogatások befejező értekezletén az állam 
képviselője elr.köl. 

473. Ref. Pofig. Leányiskola iratai ío9/1936. 
474. Ref. Polg. Leányiskola iratai 187/1937. 
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Az egyházi hatóságok részéről a felügyeletet az egyh..áz-

megy e / Kecskemét / illetve a Dunamelléki Református 
Egyházkerület / Budapest /, annak tanügyi bizottsága 
gyakorolja. 
Az egyházmegye ellenörző tevékenysége a hittan órákra és 
a vallásos nevelcsre terjed  ki. Látogatásaikról Jegyző. 
köhyv  nem készült, észrevételeiket szóban tették meg. 
Az egyházmegye seperese Kiss Zsigmond az 192o-21., az 
1925-26., 1929•3o. tanévben látogatta meg az iskolát. 
Vásárhelyi Pál soltvadkerti ref. lelkész az egyház-
megye megbizásából szinte minden tanévben meglátogatta 

a Ref. Pofig. Leányiskolát. 
Ugyancsak az egyházmegyét képviselte látogatása alkal-
mából az 1933-37. közötti tanévekben Esze Tamás szanki 
református lelkész. Veress Pál izsáki lelkész és 
Czakó Jenő ceglédi hitoktató lekész szintén az egyház-
megyét képviselik az 1927-28. illetve aL 1937-38. 
tanévben tett látogatásaikkal. 	/475/ 
A Danamelléki Református Egyházkerület püspöke, Dr. 
Ravasz László többizben meglátogatja a kiskunhalasi 
Református Polgári Leányiskolát. 
- 1924. junius lo-én Kiss Zsigmond esperes, Dr. Joó 
Gyula egyházkerületi jegyző, Dr. Hetessy Kápafián kecs-
keméti református lelkész, Vásárhelyi Pál soltvadkerti 
lelkész, valamint Pataky Dezső és Szabó Zsigmond 
helybeli lelkészek illetve Thuróczi Dezső gő onáok 
kinéretében tesz látogatást. Látogatása alkalmával 
a üanulói2 jusághoz is szólt t " Tudja, hogy nemcsak 
rei'ormátua növendékek járnak ebbe az iskolába. 

Polg. Leányiskola Értesitői 192o-21. tanév és 
1958-39. tanév. 
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Ű felekezeti különbség nélkül szereti mindannyionkat. 
Egy szomorú nemzet leányai, nem úgy, mint a francia, 

angol vagy a holland leányok. A magyar lányoknak sokkal 
több markát kell végezni, többet kell tanulni. Csak 

akkor tarthatjuk meg megcsonkitott hazánkat, ha a 
magyar leányok is sokkal különbek, mint  más nemzet 
lányai. j' A Bibliából idézi laria és xiiárta történe-
tét, melyhez hozzáfűzi: " Márta szorgalmival mutatta 
Jézus iránti szeretetét, mig Mária a lábánál ülve 
hallgatta. Jézus isiáriát  ás  Mártát együtt szeretné lát-
ni. Tehát munka  mellett fő ékesség a vallásosság 
legyen. " 	/476/ 
- 1932. áprilisában 3 napot tölt Kiskunhalason Dr. 
Ravasz László püspök. Dr. Imre Sándorral tanitási 
órákat is látogat. A látottakkal, tapasztaltakkal 
kapcsolatban megelégedését fejezte ki. Ez alkalommal 
is buzditó beszédet tartott a tanulóknak. Dr. Imre 
Sánctor a templomban tartott előadást a szülőknek és 
érdeklődőknek. " Az iskola és a család együttmilködése " 

cimanel. 	/477/ 
Jr. Imi'e Sándor áz egyházkerület tanügyi előadója 
1924-től szin t e minden évben részletes ellenőrzést 

végez. 

- 1924-25. tanévben ellenőrzi az iskolai dolgozatokat, 

rajzokat, a nevelők tervező munkáját, a szertárakat. 

/478/ 
- A tornaterem hiányát veti fel  ás célszerUbb tantárgy-

f elosztást javasol, - indokoltnak tarja szülői érte-
kezletek tartását 1926-ban. 	/479/ 

476. Tantestiileti @ főkönyv 1932. május 21. 

477. Igazgatótanácsi jegyzőkönyv 1932. május 21. 
478. Ref. Polg. Leányiskola rtesitője 1924-25. 
479. Aef. Polg. Leányiskola iratai - iskolalátogatási 

jegyzőkönyvek 1926. nov. 16. 
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A nevelők munkáját részletesen elemzi éú értékeli  
óralátogatások, irásbeli munkák, tanulók dolgoza-
tai, füzetei, egyéb tapasztalatai alapján. 	/48o/  
Az egyházkerület megbizásábúl végzett ellenőrző  

látogatást Olasz Imre, a nagykőrősi refoLmátus jim-

ndzium t anára, ki a számtan ós fizika tantárgyból  
látogatott órákat az 1932-33. tanévben. 	/481/  

A nyelvi tárgyakat az 1933-34. tanévben jékély L:jos  

budapesti gimnáziumi tanár, Erdélyből áttelepült  

költő ellenőrzi a püspök megbizásából. 	/482/ 
1937-ben, és 1938-ban ás 1939-ben  ©llös Sarolta, a  
kecskegy léti ref. tanárképző-intézet igazgatónője végez  
ellenőrző látogatásokat az egyházkerülat megbizázb61.  
A látogatási jegyzőkönyvben tett javaslataibólt  

" A tanitás csak eszköz a nevelős érderében, mert  

minden ismeretnek a lelket kell jobbá értékesebbé  

~lakitani." 
- " A tanitás eredménye é: értéke a felkészültségben  

fordul meg."  
Megállapítja továbbá, hogy a munkáltató tanitás több  

órán is érvényesült. 	/483/  
Sajnálatos tényként állapit. ,a meg,  hogy  az iskola  

mellett lévő Skribanek házat a csendőrség vette meg.  

Ez az iskola nevelőmunkáját zavarja. 	/484/  

480. Tantestületi jegyzőkönyv 1926. november 16.  

481. clef. Yolg. :Leányiskola Értesitője 1932-33.  
482. Ref. Polg. Leányiskola Értesitője 1933-34.  
483. Ref. Polg. Leányiskola iratai - iskolalátogatási  

jegyzőkönyvek 1937. okt. 19.  

484. Ref. Pole. Leányiskola iratai - ivkclaiátogatási  
je ; y őkönyvek 1939. április 26.  
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A Városi Tanács 193o-ban jelentést készit az ipari 
miniszter kérésére. E jelentésben közlik a város 
lakosságának összetételét foglalkozF szerint. A 
közölt adatokban a kereskedők és eltartottak 
együttesen szerepelnek. /487/ 

19oo 1910 192o 193o 
usterraelő 14.736 17.495 13.166 23.053 
Bányászat 
kohászat 4 12 - 2 
Ipar 1.644 2.525 2.965 3.196 
Kereskedelem 
és hitelügy 492 792 776 1.o32 
Közlekedés 549 76o 1.o27 1.186 
Közszolgálat 
és szabad 
foglalkozás 642 234 1.113 1.136 
Véderő 13 343 82 
Lapszámos 340 3:, 2 217 162 
Nyugdi-; as 
tőkepénzes, 
háztulajdonos 10 - 547 1.077 
Házi cseléd 57o 599 624 588 
Egyéb ismeretlen 826 993 293 345 

összesen 19.  76 24.3n1 26. 0 61 28.329 

437. Kiskunhalas Városi Kdnyvtár iratanyaga 
a 894-liga 
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Ebből 193o-ban kitlterületen vl  s  

vstei°r,ielő 	14.o58  

Bányászat,  
kohászat -  

Ipar 	332  

Kereskedelem és  
hitelügylet  

Közlekedés  

Közszolgálat  
sl bad b d  

foglalkozás 	81  

Véderő 	 1 

14 apszámoa 	12  

Nyugdij  as,  
tőkepénzes,  
háztulajdonos 	124  

ríázi cseléd 	197  

Egyéb*  ismeretler. 	20  
~._..___•  

ÜsszaeEn 	15.1ű1  

A földbirtokkal rendeltezők ciegoszlása birtokkategori-

állként 1939-bens  
1 - 5 holdig 	4324 birtokos  

15 - 5o holdig  
50 - loo holdig  

loo - 5o0 holdig  

Földbirtokkal rendeliezik 	5614 birtokos  

438. Kiskunhalas Városi Könyvtár iratanyaga  
A 896-1110  

/468/  

51  

225  

loo9  
152  
129  11 
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A város ipari és kereskedelmi állapotát jól tükrözik 

az alábbi 1927. évi adatok. 

I. 	Kereskedelmi vállalkozók: 

/489/ 

Szövetkezetek 4 Mész és clement 6 
Borügynök lo Nyerstermény a 
Dohánytőzsde 
/áruda/ 16 Rövidáru 5 
Gabonaügynök 1 Ruha 3 
Gyümölcs feldolgozás 1 Sertés 12 

Ingatlan ügynök 2 sör 3 
Keredisedelmi ügynök 2 Toll 1 
Varrógép ügynök 1 üveg és porcelán 6 
Piócaexport 1 Varrógép 2 

Tojásexport 1 Vas 8 

Virág 1 

Összesen: 39 :',s: zesent 143 

II. Kereskedők: 
Bor 
Bőr 
Bútor 
Cukorkaáru 
Divatáru 

Fa 
Fűszer és gyar- 

III. Iparosok: 
8 	Asztalos 	44 
3 	tics 	6 
4 	Bádogos 	8 
2 	Bognár 	21 
6 	Borbély 	19 
5 	Cipész 	56 

Cipőfelsőrész kési. 3 
matáru 	2 
Füsz er és v egy es áru 3o 

Gabona és termény 	7 

Gyapju 	2  

Csizmadia 
Cukrász 

Drotozó 
Esztergályos 

1 3 
1 
1 
3 

489. Kiskunhalas város Utmutatá és Cimtára 
58 — 84. oldal. 
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Gyümölcsös 2  Épitési válln,kozó 1  
Kézműáru 15  Fakéreghasitó 2  

Marha 1  Fehérnemü tisztitó 1  

Könyv és papir 1  
Bútorfényező 2  Úris és ékszerész 6  

Fé sils 1  Paplankészitő  

Fényképész 4  PapucskésLitő 7  
Fuvaros  16  Pék 8  

Bérkocsis 3  Rézmüv es 1  

Géplakatos 18  szabó 45  

Gyümölcsfeld. 1  Szálloda ás étterem 2  

Kalpoa 3  Szijg,: ártó 7  
Kádár 8  Szikvizgyáros 4  
Kályhás 1  Szűcs 6  

Kávéház 1  Szűrszabó 1  
Kávémorés 1  Takács 1  

Kefekötő 1  Tetőfedő 2  
Kelmefestő 1  Temetkezési vállalkozó 3  
Kémányseprő 2  Timár 2  
Kertész 3  iuveges 2  

Kocsiigényező és  
kárpitos 6  Varrónő  49  
Kosárfonó 12  Vendéglős  32  
Kovács 43  Villanyszerelő  3  
Kőfaragó 2  

Kvmüves 12  Üsszesens 	578  
Könyvkötő 1  
Köny v'n omda 3  
Késes és köszörűs 5  
Kötélgyártó 3  

Malom 31  
Mázoló 3  
Mechanikus 2  

Mérlegkészítő 2  Tői fodrász  3  
Mészáros és hentes 14  fádazó  1  
Munkás 68 cseléd-
szerző 2 
.iUezerósz 2  
146i kal ~ pkészit° 	4  
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A városban működő - ezen munka szempontjából Zontosabb 
- hivatalok, intézmények, iskolák 1927-ben: 

I. Polgármesteri Hivatal: 
Polgártester : 
Helyettes pol-
gármester: 
Árvaszéki ülnök: 
Pőíig -dész 
Számtiszt 
Városi óvónő 
Járásbirósági 
elnök 

Dr. Thúróczy Dezső 

Dr. Gusztos Károly 
Dr. Gaál Gyula 
Dr. Kathona Mihály 
Kathona Margit 
Pataki Margit /Felsővárosi óvoda/ 

Dr. Pető Jenő 

II. Bgyházak: 
1./ Református 

Szabó Zsigmond 
Bataki Dezső 
Benkú Barna 
Babó Imre dr. 
Tóth Kálmán 

2./ Római katolikus 
Gul-i ás Ferenc 
Jávor J ános 
Győri Antal 
Zeiss Károly dr. 
Hangódy István 

3./ Izraelita 
Dr. Dohány József 
Schwarcz Ignác 
Simonór 
Kat. Adolf 
Weist Ignác 

4./ Baptista 
Maróthy János 

lelkész 
lelkész 
segédlelkész 
Ügyvéd főgondnok 
kántor 

esperes plébános 
segédlelkész 
segéd-lelkész 
ügyvéd világi elnök 
kántor 

főrabbi 
helyettes rabbi 
kántor 

kántor 
világi elnök 

prédikátor 
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III. Iskolák:  
Szilády Áron Reálgimnázium 	/ Ref. /  

Kristóf József 	igazgató  
Stepanek Ernő 	igazgató helyettes  
Tanárok: Bertalan István, Báthory Gábor,  

Niki Gábor, Gulyás Sándor, Jere-
miás Lajos, Jónás Márton, Kiss  
Sándor, Kósa István, Nagy Kálózi  
Sándor, Polgár János, Sáhó János  
Szalay Károly, Tóth József.  

A gimnázium internátusában az ágyak száma 42.  
Felügyelő tanárok: Jeremiás Lajos, Tóth József  

2./ Ref. Pol g ári Leányiskola  
Dr. Thúröczi Dezsőné 	igazgatónő  
Tanárok: Czir j ák Berta, Kiss Gyul érné,  

Pataki Mária, Stepanek Ernőné.  
3./ Római kath. Leánypolgári /Zárda/  

Igazgató: Gulyás Ferenc esperes plébános  
4./ Állami Polgári  Fiúi. ~kola 

Kárpáti Elemér 	igazgató  
Tanér: Papp Lajos  
Az iskola 1926-ban nyilt meg. Az 1926-27,  
tanévben csak egy évfolyammal miiködött.  

5./ Központi elemi iskola / állami /  
Greguss G yula 	igazgató  
Tanitók: iiencze Imréné, Kruspier Pálné,  

Kun Janka, Pázmány Józsefné,  
Schiffer Ferencná, Krafcsik Zol-
tán, Kruspier Pál, Thorma Károly.  

6./ Alsóvárosi elemi iskola 	/ állami /  
Tallóssy János 	igazgató  
Tanitók: Barna Mária, Novak Anna, Szaba-

di Eleonóra, Szentgyörgyi Lenke,  
Szilágyi Imréné, Ványi Róza,  
Gulyás Tivadar  
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7./ Felsővárosi elemi iLkola / állami / 
Paczolay Győző 	igazgató 
Tanitók: Gulyás Tivadarné, Pethő Kornéliu, 

Papp Kornélia, Schichta Matild, 
Tarján Pompejuszné, Márkus Gizella 
Tulit Péter, 

8./ Római katolikus elemi iskola 
Kapitány István 	igazgató 
Tanitó: Horváth Ilona 

9./ Izraelita elemi iskola 
Sohe;/ Lipót 	igazgató 
Tanitónő: Strasser Olga 
Hitoktató: Feuerstein Fülöp 

lo./ Gyengetehetségü tankötelesek iskolája 
A központi iskolában működik. 
Igazgató-tanitó: Balogh László 

11./ Önálló gazdasági iskola 
Igagató: Vásárhelyi Sándor 
Szakoktatók: Pozság Julianna, és 

Kamenczky Béla 
A gazdasági ismétlő iskola is kere:.ében 
müküdik. 

12./T Tanonoiskola / Elhelyezósiik az elemi iskolák- 
ban. / 

Igazgató: Paczolay Győző, Greguss Gyula, 
Tyukodi Jenő, 

Tanitók: Krafcsik Zolt án, Thorma Károly, 
Tötök Lajos, Móczár Gyula, Tulit 
Péter, Papp Kornália, Márkus 

gabriellai 

13./ Úvodák 

Felsővárási 
	

Pataki Margit 

Alsóvárosi 
	

Imreh Erzsébet /490/ 

490. Kiskunhalas város Utm&tató ős Cimtára 32-36. oldal. 
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Kiskunhalas városban 1911-től tanfelegyelői kirendelt-
ség működött. itatáskörébe tartozott Kiskunhalason kivül 

Kalocsa város, a dunavacsei, ki,kőrősi és a kunszent-
miklósi járás is. 	 /491/ 
Vezetői Szentgyörgyi Lajos nyugdijaztatása után 

Kohónyi Gyula. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a 

kiskunhalasi tarfelügyelőséget 1925-ben megszüntette. 

/492/ 
1931-ben az eddigi Prónayfalvához / Sázlá. / tartozó 
Barka és Kötöny pusztákat Kiskunhalashoz csatolták. 

/493/ 
A Református Polgári Leányiskola fenntartója, a helyi 

református egyháztanács és iskola működésének felté-

teleit anyagi téren csak szűkösen tudja biztositani. 
Az 1919-2o. tanév elején a fűtőanyag hiánya miatt 
váltakozva folyt a tanitás. Csak kettő tantermet 
fütöttek. 	/494/ 
Az egyháztanács továLbra sem vesz igénybe államsegélyt. 

A város évi rendszeres támogatást biztosit. A Skót-

Magyar Segélyező Alap 1921-ben 5.000 koronát juttatott 

a po1;ári leányiskol ínak kollégiumi célra. 	/495/ 
A v llás- é: közoktaáeiigyi minisztérium a 62.308/1925. 
sz. rendelet értelmében az iskolának tornaszerek vásár-

lására 17 millió 701.202 koronát utalt ki. Az iskola 

ezen összegen a tornaszereket megvásárolta. 	/496/ 

491. Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye 
1923. május 24. 

492. Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye 
1926. dec. lo. 

493. Pest•Pilis-Solt-Kiskun Vármegye 
1937. május 7. 

494. Tantestületi jegyzőkönyv 1919. 

495. Tantestületi jegyzökönyv 1921. 

496. Tantestületi jegyzőkönyv 1925.  

Hivatalos Lapja 

Hivatalos Lapja 

Hivatalos Lapja 

nov.24. 

okt. 13. 

nov. 2o. 
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A város pénzintézetei rendszeres pénzadománnyal segitik 
az iskolát. Ezen összegekkel a tanulókat jutalmazzák. 
1925-ben a Gazdasági Bank 2oo.000, a Hitelbank 25o.000, 
a 'takarékpénztár 2oo.000 koronát adott 	/497/ 
Báró Prónay György államtitkár, a város erszággyüléei 
képviselője 1925-ben 1.000.000 koronát adományozott az 
iskolának kettő szorgalmas és jótanuló növendék számára, 
ki hadiárva, vagy apja hadirokkant vagy frontszolgálatot 
teljesitett. 	/ 498/ 

A városi 'fanács 1924-ben kórház ópitését hat ixozat el.  
E célra széleskörü ;yUj tóst inditott. A polgri leárt„ isko-
la tanulói 664.5oo koronát g3iijtöttek, mely egy csecse-
mőágy feUllitásának költségeit fedezte. 	/499/ 
A gazdasági válság nemcsak a:. iskola fee,.ntgrtási 
költségeinek hanem a nevelők fizetésének csökkenését is 
eredményezte. 
A Vallás- ér Közoktásügyi Mini z-zt:érium ole-l/36-1931. J 
sz. rendeletét a püspök azzal küldi rieg az egyházkerület 
iskoláinak, hogy annak értelmében csökken a fizetéskiegé-
szitő államsegély, de a fenntartók által biztositott 
alapfizetés is lo-12 a-kal . 	/500/ 
Az egyháztanács 1932 juliusában a lakpénAlket is 
csökkenti. 	 /5o1/ 
Az 1400/1933, 	rendelet 1933. márt. 1-től újabb 
fizetéscsökkentést léptetett életbe. A tanárok és 
törvényhatósági tisztviselők fizetése az V-VII. fize-
tési osztályban 6 %-kal, a VIII-IX. fizetési osztályban 
5 %-kal csökkent. 	/502/ 

497. Tantestületi jegyzőkönyv 1925. junius 15. 

498. Tantestületi jegyzőkönyv 1925. Junius 15. 

499. Tantestületi jegyzőkönyv 1924. május 19. 
500. Egyházkerületi Közlöny 1931. szeptember 68. oldal. 
5o1. Egyháztanácsi jegyzőkönyv 1932. julius 31. 
5o2. Egyháztanácsi jegyzőkönyv 1933. február 24. 
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Pü'25ki körlevél a VKM. rendeletére hivatkozva elren-

deli,  how  az állásban lévő tanárok magántanitást nem  
folytathatnak. Linden rendkivi li tárgyat, tanfojya- 

wot okleveles, de állástalan tanárra kell bizni. /503/ 

A tanulők által fizetendő tandij ée mellékdijak meg-

határozása a fenntartó testület az egyháztanács jog-

köre, tandij elengedós vagy módositás illetve mérsék-

lés ügyében az iskolaszák / igazgatótanács / dönt. 

Az 1919-2o. tanévben a Ref. Polgári Leányiskola tanulói 

által fizetett dijakt 

1./ Tandi ak 

	

A hA.ybeli I-II. oszt. tanulók 	loo Korona 

	

III-IV. oszt. tanulók 	150 Korona 

Vidéki 	I-II• oszt. tanulók 	15o Korona 

	

III-IV# oszt. tanulók 	200 Korom 

2./ Mellékdijak 

Beiratási dij 	20 Korona 

Ly ugdij j árulék 	8 Korona 

Értesitő dij 	lo Korona 

Fanár-ok háza alapra 	5 Korona 	/504/ 

Az 1921-22. tanévre felemelik a tandij akat. 

A protestánsok400 Korona tandijat és 8o Korona mellék-
dijat, más vallású, de keresztyén tanulók 600 Korona 

tandijat és 8o Korona mellékdijat, a nem keresztyén 

/ izr. / tanulók 800 Korona tandij mellett 800 Korona 
mellékdijat kötelesek évente fizetni. 	/505/ 
A Korona értéktelenedőse folytán az 1923-24, és az 

1924-25. tanévre bázaértékben határozzák meg a tandijat. 

503. Tantestületi jegyzőkönyv 1934. január lo. 

5o4. Ref. 2olg. Leányiskola Értesitője 1919-2o. 

505. Tantestületi jegyzőkönyv 1921. aue;. 12. 
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Az 1923.24. fanövre beiratási dij 	luoo Korona 
Tandij: Helybeli és vidéki reformátusoknak 4o Kg. 

Helybeli más valláouakrak 	 loo Kg. 
Vidéki más vallásúaknak 	 15o Kg. 

A tieztabúza ára a budapesti tőzsdei középárfolyamon. 
A tandij 4 részletben fizethető 	/5o6/ 
Az  1924-25. tanévre: 

Helybeli és vidéki protestánsok 	40 Kg. tisztabúza 
Helybeli és vidéki más vallásúak loo Kg. tisztabúza 

Beiratási dij 2 kg. búza, bizonyitvány ős értesitő 
2 kg. búza, tanárok ház-.ara 2 kg. tisztabúza értéket kell 
fizetni az 1324. augusztusi 31-i évfolyam szerint it-
számitva pnzre. 	 /507/ 
Az 1925-26. tanévre a búzaértéket az érvényes árfolyam 
szerint számitva papirkoronában az alábbi összeget 
kellett fizetni: 
Helybeli protestánsok 	 2oo.000 Korona. 
Vidéki protestánsok 	 3oo.000 Korona 
Helybeli é r  vidéki mis 
vallásunk 	 400.000 Korona 
Beiratási dij 	 17.000 Korona 
Könyvtárdij 	 6.5oo Korona 
Bizon;,'itvny dij 	3.0oo Korona 
Értesitő dij 	8.5oo Korona 
Tanárok házára 	 l7.000 Korona 
Egyházkerületi illeték 	 34.000 Korona 
Tintapénz 	 12.000 Korona 

/5o8/ 

506. Igazgatótan-ácsi jegyzőkönyv 1923. aug. ?1. 
507. Igazgatótanácsi jegyzőkönyv 1924. május 12. 
5o8. Igazgatótanácsi jegyzőkönyv 1925. aug. 4. 
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Az 1926-27. tanév 'e s 
Beiratácii dij loo.00c Korz na vagy 8 Pengő 

Tandij s 
Helybeli protestánsoknak 2oo.aoo Korz,na vagy 16 Pengő 
Vidéki protestánsoknak 3oo.:,00 Korona vagy? 24 Pengő 
Helybeli és vidéki más 
vallásúaknak 	 400.000 Korona vagy 32 Pengő 

/509/ 
Az 1f3o-31. tanévtől újból emelkedik a taridij. A hely-
beli protestánsok 24 Pengő,  a vidéki protestánsok 
és más vallásúak 36 Pengő tandijat fizetnek. 	/510/ 
A püspök 1932-bel_ felhívja az iskolafenntartók figyelmét, 
hogy csak 0. legc:,ükségesebb mcllákdija.kat szedjék. A 
felülvizsgálat ex'edményeként az 1932-33.  kanévtől a 

következő mellékdijakut koll fizetni a tanulóknak: 
Beiretási dij 	1,5o Pengő 

Könyvt:.ri dij 	o,5o Pengő 

Orvosi dij 	2,- Pengő 

Kirándulásra 	1,5o Pengő 

Polg. isk. internátus céljára o,5o Pengő 
Bízonyitvány c:ij 	1,5o Pengő 

Egyházkerületi járulék 	2,- Pengő 

Tanárok gyermekei nevelési 

alapra 	 2,24 Pengő /511/ 
A mellékdijak újabb módositására 1934-ben kerül sor. 
A Magyar Iskolai Szahatóriumi Lgyesület céljaira 4o 
fillér beszedését rendelték el. /512/ 

1939-től filmoktatá si dijat /1,20 Pengő és 2 Pengő 

sportköri dijat is kell fizetni. 	/513/ 

5o9. Ref. Polg. Leányiskola Brtesitője 1925-26. 
510. Igazgatótanácsi jegyzőkönyv 193o. Junius 19. 
511. Tantestületi jegyzőkönyv 1932. január 8. 
>12. 'T'antestiuleti jegyzőkönyv 1934. február lo. 
513. Ref. Polg. Leányiskola iratai 40/1939. 
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Tandij mentességben zltalában évente 15-2o tanuló 
riszcsÜlt. Fél tandijat 25-3o tarul6 fizetett. 

/514/ 
Az  izkola tanulóinak létoLúma, ösezetétele a követke-
ző képet mutatja:  

A tanulók létszámának alakul:+.sa 

I. II. III. IV. 

I-IY. 
; 	-án 
I-IV. 

Üe szes 

1920-21 50 48 26 31 155 5  16o 

1921-22 43 35 38 22 138 4 142 

1922-23 38 24 27 29 118 5 123 

1923-24 53 32 23 24 132 6 138 

1924-25 42 46 21 22 132 9 141 

1925-26 33 41 36 22 132 3 135 
1926-27 32 26 31 30 119 8 127 
1927-28 18 26 21 29 94 5 99 

1928-29 22 19 17 15 77 - 77 

192 -30 33 16 19 16 84 3 87 

193ü-31 36 34 15 2o l05 5 llo 

1931-32 42 35 27 13 117 3  12o 

1932-33  34 41 30 24 129 2 131 

1933-34 26 34 38 22 12o 2 122 

1934-35 38 22 29 32 121 5 126 

1935-36 40 37 18 27 122 5 127 

1936-37 34 35 33 20 122 4 126 

1937-38 36 33 35 31 137 1 138 

1938-39 44 38 30 35 147 2 149 
/ 515 

514. Ref. Polg. Leányiskola ÉrtOsitője 1919-20. 
1938-39. 	' 

515. Ref. Polg. Leányiskola Értesitő j e 1938-39. 
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A létszámok alakulátiából megállapitható, hogy 1922-tól 
jelentősebb mértékben csökken a tanulók látszáma, 1927-
ben Loo alá esik. A mélypont az 1928-29. tanév. Fikkor 

77 az iskola, tanulóinak létszáma. Ettől kezdve lassan 
emelkedős következik 0e, s az 1932..33. tanévben 12o 
főké emelkedik a '.tótszám. 
E hullámzásnak több oka is vans 
■ Az iskola igagaténője szerint a ?étszám. csökkenés 
" természetes magyarázatát abban kell keresni, hogy a 
híborus esztendőkben elmaradt sz -:áletések miatt az 
elemi iskolák nem adtak elég növendéket a polgári 
iskolának. " 	 /516/ 
- Az 1923-3o. tanév végé:l az igazgatónő igy értékeli 
a létszámgondokat: "ara a létszá3 emelkedést is mutat, 
a n_vendókek száma nem elégiti ki lehetőségcinket, 
hoseen ekkora városban a létszám a kétszeresére is 
emelkedhetne, ha a szülők jobban betudnák látni a 
gyermeknevelés fontosságát. Kétségtelen, hogy az  is-
koláztatással járó kiadások ai1 os teherként nehezed-
nek a szülőkee. " 	/517/ 
- Az egyházkerdlet pilspákön®k leirata az igazgatótanács-
hoz felhivja a figyelmet, hogy minden igóuybcvehető 
eszközzel emelni kell a létszámot mivel fizetéskiegészitő 
államsegélyt csak 12o növendék ut a fizet az á1141. 

/51b/ 
 

- Az igazgatónő kifogásolja, hogy a gimnázium leány-
tanulókat vesz fel  mag ntanulóknak. Véleménye szerint 
az k i•osan befolyásalja a polgári iskola jávöjét. 

516. Ref. Pofig. Leányiskola Értesitő j e 1923-29. 

517. Ref. Pofig. leányiskola Értesitője 1929-3o. 

518. Igazgatótanácsi jegyzőkönyv 1931. aug. 3o. 
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A polgári Icán-iskola érdekében olyan határozatot kór,  

mely megtiltaná helybeli lakosok leánygyermekeinek  
felvételét a gimnázium alsó tagozatába. 	/519/  
Mindezen okokon túlmenően a létszám csökkenésében  
szerepet játszott az is, hogy 1922-ben megalakult a  
Katolikus Polgári 	Ez az iskola már működésének  
első évében első és második osztályt is indit 42, illetve  
14-es létszámmal. 	/520/  
A Református Polgári Í,eányískolában ebnek következtében  

csökken a katolikus tanulók száma, bár továbbra is  

járnak katolikus vallásu tanulók a Református Polgári  
Le ány i s':o l áb a.  
A  tanulók  vallása szerinti megoszlás%  

192o-21 1923-24 1927-28 1929-30  

Ref.  59  88 69  61  
Rom.Kat.  67  2~ v  ~ .1 13  
Evang.  4  3 7  6  
Izr,
aptista  

30  15  6  

Unitárius  ~ - l ~ 

Gör.itá..  - 

ÖsszEson: 	16o 	132 	94  

519. Igazgatótanácsi jegyzőkönyv 1927. Junius 22.  
52o. Római Katolikus Polgári Leányiskola Évkönyve  

1943-44.  
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193o-31  193 3-34 1936-37 1938-39  

Ref.  67 79 93 97  
Rc,m. Kat.  8 8 8  lo  

17 14 lo  18  
Izr.  13 18 14  17  
Baptista,  - - 1 4  

Unitárius  1  
Gör.Kat. - ~ - 

41■•■••••••■•■•••••101F6.•■• .0.1••••••■••••••  

összesen: lo5 124 "- 126 147 /521/  
A Katolikus Polgári Leányiskolában is járnak reformá-
tus és evangélikus vallásu tanulók. Az 1:34-35. tanévben  
8, 1935.36-ban 5, 1936-37-ben 6 református vallásu  
leánytanulót vet ;ek fel a Katolikus Polgárt Leányiskola.  

/5221  
hz a tény két polgári leány ,  t kole illetve katolikus ós  
református egyházközségben kisebb surlófiáshoz vezetett.  
1925. juniusában Varga János apátplébános, katolikus  

egyházkerületi tarlfelUsyelő hivatkozva a váci püipök  
rendelkezésére, fElszólitja a körzetébe tartozó papo-
kat, hogy lépjenek fől az ellen, hogy a rőmai katolikus  
szülők gyermekeiket más vallásfelekezetek iskoláiba  

járassák ott, ahol római katolikus felekezeti iskola  
is var.. Az ilyen helyeken e más vallásu i kofába járó  
tanulók n:,m részesülhetnek katolikus hittan tanitásban,  

érdemjegyet nem kaphatnak, igy bizonyitványuk is  

érvénytelen lesz. 	/523/  
A Ref. Polgári Leányiskola Igazgatótanácsa úgy értéke-

li, hogy ez szembehelyezkedés a fen-álló állami törvé-
nyekkel. Felkérik az iskola igazgatónőjét, hogy a helyi  

esperessel közölje a katolikus tanulók névsorát kérve,  

hogy azok hitoktatásáról gondoskodjanak.  

521. Ref. Polgári Leányiskola rtesitőinek statiezt. adatai  
522. Ref. Paig. Leányiskola iratai 6o/1935.  
523. Igazgatótanácsi jegyzőkönyv 1925. Junius 17.  
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Egyben a Ref. Egyházkerület püspökének véleményét és 

közbenjárását is kérik. A püspök a vallás- és közokta-
tásügyi miniszterhez terjeszte -ee az ügyet. 	/524/ 
AZ  1925-26. tanév első félévébe.0 a 13 ró.aai katolikus 
tanuló nem részesült hitoktatásban. A második félév-
ben rendeződik az ügy azzal, hogy a katolikus tanulók 

a Katolikus Polgári Leányiskolába járnak át és ott 

részesülnek hitoktatásban. Ezen felvetődő problémák 
ellenére is az 1926-27. tanévben az első osztályba 4, 
a másodikba 2, harmadikba 1, a negyedik osztályba 2, 
tehát összesen 9 katolikus vallásu tanuló iratkozott 
be. 	/525/ 
A Református Polgári Leányiskola tanulói egy részének 
szülei nem Kiskunhalason laknak. Ezen tanulók vagy 
bejárnak, vagy rokonoknál, ismerősöknél illetve albér-
letben laknak. 

A  tanulók megoszlása szüleik lakhelye szerint: 

192o 1923 - 1925 19273,28 19:A - 1932  1934 1936 1938 
- 21 -24 -26 -►28 •29 -32 -33 -35 -37 -39 

Hely- 
beli 151 122 127 76 67 98 lo9 lo5 113 127 
Vidéki 9 lo l0 18 lo 19 2o 16 13 20 

a_• ■■ _ 
összes: 16o 132 137 94 77 117 129 121 126 147 

/526/  

524. Igazgatótanácsi jegyzőkönyv 1925. szept. 25. 

525. Igazgatóta-eácsi jegyzőkönyv 1926. május 28. 
1926. j uliu. 6. 

626. Ref. Polg. Leányiskola Értesitői 192o -21. 
1938-39. 
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A bejáró tanulók zöme soltvadkerti /1936-37-ben 14, 1937-
19313-ban 11/ de Kisszállásról, Kelebiáról ős a város 
különböző puszterészeiről / Pirtó, Göbölyjárás, Fehértó / 

is járnak be naponta vonE.ttal tanulók. /527/ 

A tanulók megoszlása ewiil.elk foglalkozáea azerints 

1;2o 
-21 

1923 
-24 

1927 
-28 

1930 
-31 

1933 
-34 

1936 
-37 

1938 
-39 

Középbirtokos é,3 bérlő 8 16 4 2 8 1 - 

Kisbirtokos, kisbérlő 22 16 7 12 0 12 24 
Kisbirtokos, napszámos - 5 6 12 3 7 2 
Egyéb őstermelő - - 1 - 1 4 2 
Gazdasági tisztviselő 1 - - - - 1 WEI 

Kisiparos 42 32 22 3o 34 41 47 
Ipari segédszemély - - 3 - - 5 - 
Kiskereskedő 23 12 6 8 13 9 15 
Kereskedelmi. tisztviselő - 4 2 1 4 3 6 
Közlekedési tisztviselő 1 - - - - 1 1 
Keresk, közi., segédsz. 9 8 8 6 4 10 9 
Közlekedésnél napszámos - - - - - 1 1 
Köztisztviselő 23 l0 8 9 lo 8 7 
Pap, tanár, tanító 8 11 8 4 6 1 2 
Másféle értelmiség 2 1 - - 4 2 2 
Közhivatali szolga altiszt? 6 2 5 15 4 6 

Katonatiszt 1 2 - - - 2 2 

Katona-altiszt - - .. - - 1 .. 
Nyugdijas tisztviselő 2 1 2 6 5 1 5 
Nyugdijas altiszt 1 - - 4 3 3 2 
Napszámos - - - - - 1 - 
Házi cseléd - - - - - 2 - 

Egyéb fo ;lalkozásu 	11 8 15 6 2 6 14 

Ibv 132 94 105 12o 126 147 
/528/ 

527. Ref. Polg. Leányiskola Értesitői 192o-21- 1938-39. 

528. Ref. Polk;. Leányiskola Értesitői 1920-21  1938-39. 
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4. A második világháború, felszabadulás, 

átalakulás általános iskolává 

1939 - 1948 

Az 1939-4o. tanév kezdete a második világháború 

kitörésével esik egybe. Az egyházkerület püspöke, Dr. 
Ravasz László a tanév köszöntésére kiadott körlevelé-
ben aggódalmát fejezi ki azon sulyos és veszélyes bo-

nyodalmak miatt, " mely határainkhoz közel, immár fegy-

veres harcban keresi a megoldást. " Azon reményének ad 

kifejezést, hogy a háboru az iskolai életet nem teszi 
lehetetlenné, de hogy nem neheziti, azt alig reméli. 

Problémát lat abban, hogy sok ts64t behivtak katonának. 
Fél attól, hogy az iskolákat lefoglalják katonai célok-

ra. " Minden értelmes embert aggodalommal tölt el a 

nemzet sors; ínak alakulása . . . " Felhiv j a a tanárok 
figyelmét a•ra, hogy intő példa legyen a 25 évvel 

ezelőtti háboru és az ismétlődés nyomasztó veszélye. 
Feladatul s.,abja meg az ifjuság lelkének épen tartá-

sát. " . . . Megóvni az elferdiiléstől, torzulástól, 

egyoldaluságtól. Ez a tanitóknak ás lelkipásztoroknak 
kötelessége. " 	/529/ 

Kemenes Illés tankerületi királyi főigazgató már egészen 

más hangot üt meg az 194o. évi ujóvi beköszöntőjében: 

529. Ref. Polg. Leányi kola iratai lo8/1939. 
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- " A magyar hasának olyan fiakat és lányokat nevel-
junk, akik törhetetlen istenhittel, meghajolni nem tudd 
akaraterővel, és őszinte jellemmel viselik mindazon meg-
próbáltatásokat, melyek a boldog magyar növő megterem-
téséhez szükségesel. " 

" A magyar öntudat emelkedőben van. A magyar faji és 
népi értékek megőrzése, ujaknak feltárása jellemző 
története korunknak. " 

" A magyar nevelő lelkének nemcsak magyarnak kell 
lennie, hanem lélekben egyesülnie io kell. Egynek kell 
lenniink a nagy eszmék szolgálatában, felül kell emel-
kedni emberi gyengeségeinken. E téren a nevelő példa-
mutató." 	/530/ 

Sorra jelennek meg utasitások, rendeletek, amelyek a 
háborus készülődést, a fasizmus egyre fokozodó tér-
hóditását mutatják. 

- Minden uj alkalmazásánál az issolai hatóságoknak a 
7720/1939. ME rendelet 1. 3. és a. §-ban foglaltak 
szerint anyakönyvi kivonatpt kell bekérni. Az 1985. 
okt. 1. előtt születetteknek igazolniok kell, hogy 
kereszténynek születtek. Az 1895. okt. 1.-e után 
születetteknek szüleikre nézve is igazolni kell a 
keresztény származást. 	/531/ 
A Dunamelléki Református Egyházkerület elrendeli, hogy 
a főhatósága alatt álló iskolában zsidót alkalmazni 
nem lehet. 	/532 / 
A tankerületi királyi főigazgató az 1939. IV. tc . 5. 
§ 2. bekezdése alapján ugy rendelkezik, hogy munka-
viszonyban álló tanárok büntető és fegyelmi felelősség 

530. Ref. Polg. Leányiskola iratai 7/194o. 
531. Hivatalos Közlöny 194o. 7. szám. 
532. Egyházkerületi Közlöny 194o. 5. ez m. 
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mellett irásban kötelesek nyilatkozni, hogy szüleik, 
nagyszüleik ta<L-j ai-e, vagy tagjai voltai-e az izra-
elita hitfelekezetnek. Ezt a nyilatkozatot a  Refor-
mátus Polgári Leányiskola tanárai / Dr. Thdróczi Dezső-
m, vitéz Kiss Gyuláné, Kathona Margit, Szinay Erzsébet, 
Szabó Jusztina, vitéz Kiss Gyula, Varga Jenőné / 
elkészitik. 	 /533/ 

- A vallás és közoktatásügyi miniszter 1o6-396/1942. 
szám alatt a honvédelmi ismeretek oktEtását és a 
naponkénti testgyakorlást rendelte el a fiuk számára. 

/534/ 
A 8777/1443. ssimu rendelet a népiskolák felső tagoza-
tában,'a továbbképző iskolákban, gimnáziumokban és 
egyéb középiskolákban leányok számára is elrendeli a 
honvédelmi ismeretek oktatását az 193L-33. tanévtől. 

/535/ 
- a hígoltalmi ismeretek oktatására 112r az 1938-39. 
tanévben megkezdődött. 194o. október 24-27. között 
országos légoltalmi gyakorlatot tartottak. Ezt meg-
előzően Kiskunhalas város légoltalmi parancsnoka a 
tanulók eredményesebb felkészitése céljából 200 db. 
Légoltalmi ÁBC-t küldött a Ref. Polgári Leányiskolá-
nak. 	/536/ 
Az egyházkerület püspöke körlevelében felhivja az 
iskolák figyelmét, hogy az iskolák a légoltalmi neve-
lést a V.K.M. 167.436/194o. IX.sz . /Hivatalos Közlöny 
194o. 5. szám./ rendelkezése szerint végezzék. /537/ 

533. Ref. Polg. Leányiskola iratai 67/1939. 

534. Hivatalos Közlöny 1942. 12. szám. 4o6. oldal. 

535. Hivatalos Közlöny 1943.  8. szám. 171. oldal. 

536. Ref. Polg. Leányiskola. iratai 126/1939. 
537. Egyházkerületi Közlöny 194o. ápr. 1. 18. oldal. 



238 

- A 9800/1943. V. 	V.K.LI. rendelet a leventeleány 
mozgalom önkéntes szervezetét szorgalmazza. Javasolja 
azon lo-19 éves leányok szervezését, akik nem egyetemi3-
ták és zsidónak nem tekinthetők. A rendelet melléklete 
tartalmazza a leánylevente mozgalom nevelési célkitii-
zéseit is. 	/538/ 
A kiskunhalasi Ref. Polgári Leányiskolában nem indult 
meg a nevelőmunka. 1944-ben, amikor országosan nagyobb 
lendületet vesz a szervezés, az iskola ekkor is udva-
riasan elháritja magáról a szervezés munkáját. A 
megbizott igazgató, Paczolay István felkéri ugyan az 
egyik tanárnőt, hogy menj enn el egy rövid tanfolyam-
ra, de ennek indoklásául azt hozza fel, " nehogy az 
iskolát emiatt károsodás és kritika érje. 	/539/ 
Hasonlóan érdekes a Ronventhez beosztott leánylevente-
képző levelére a válasz, melyben  a személyes szervező 
munkájára tartanak igényt. 	/540,' 
- Imrédy Bé:.áné a kormányióné legf-őbb védnöksége 
alatt 1939-ben megszervezi a " Magyar a magyarért " 
mozgalmat. E mozgalom keretében a visszacsatolt terü-
letek iskolái számára gyűjtenek könyveket. /541/ 
A Ref. Pofig. Leányiskola 56 könyvet gyüjtiitt össze 
és küldött el a Felvidékre. 	/542/ 
A II. bécsi döntést követően a tantestdlet 33 pengőt 

gyüjt és küld az erdélyi segélyalapra. 	/543/ 
A tanulók ruhákat, játékokat, könyveket gyüjtenek, s 

osomagban küldik el Szatmárnémetibe. /544/ 

538. Hivatalos Közlöny 1942. évf. 22.sz. 497-5o6. old. 
539. Ref. Polg. Leányiskola iratai 159/1944. 
54o. Ref. Pofig. Leányiskola iratai 137/1944. 
541. Ref. Polg. Leányiskola iratai 23/1939. 
542. Wantestületi jegyzőkönyv 194o. január 29. 

543. Ref. Polg. Leányiskola iratai lo9/194o. 
544. Ref. Polg. Leányiskola iratai 228/1940. 
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Észak-Erdély visszacsatolását jegyzőkönyvileg örökiti 
meg a tantestíilet. " 20 esztendei reményünk vált valóra. 
Vér nélkül 2 millió magyart kaptunk vissza. " /545/ 
Horthy Kolezsvárre tJrtérlő bevonulása alakalmából isko-
lai ünnepélyt rendeztek, s rádión hallgatták a tanu- 
lók és tanárok együtt a helyszini közvetitóst. /5461 

• 1944. májusában püspöki leirat mellékleteként megkap-
ta az iskola a zsidó irók müveivel kapcsolatos kormány-
rendeletet. Eszerint a zsidö szerzők müveit ki kell 
venni an  if juraági könyvtárból, át kell tenni a nevelői 
könyvtárba, ós csak belső használatra lehet azokat 
forgalmazni. Ezen rendelkezéo sel párhuzamosan megje-
lent egy alispáni rendelkezés is, amely egyértelműen 
selejtezóeről beszól, hivatkozva Karcag váron kezde-
ményezésére. 	/547/ 
Az  i : ':ola nem az alispáni rendelkezést hajtja végre, 
33 könyvet áthelyez a  nevelői könyvtárba, s erről je-
lentést tesz a sató°vigyek magyar királyi kormánybiz-
tosának. 	/548/ 
1940. juniusában ujabb rendelkezés jelent meg, amelynek 
értelmében még szigorubb mércét kellett alkalmazni. A 
kiselejtezendő könyveket ;alocsára, a zuzdába kellett 
küldeni. A selejtezendő szerzők listáján szerepelt 
többek között: 

545. Tantestületi jegyzőkönyv 194o. szept.4. 
546. Tantestületi jegyzőkönyv 1940. szept. 26. 
547. Ref. Polg. Leányiskola iratai 73/1944. 
548. Ref. Polg.  Leányiskola iratai 96/1944. 
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Acsády /Adler/ Ignác, Balázs /Bauer/ Béla, Berta Lajos, 

r3erkesné Palotai Boris, Bródy Sándor, Dénes /Deutsch/ 

Zsófia, DSczy Lajos, Emőd tamás, Erdős Renée, Fenyő 

Miksa, Gellért Oszkár, Hatvany /Deutsch / Lajos, 
!iunyady Sándor, Ignotae /Veigelsberg Hugó/ Komját 

Aladár, Lengyel /Lebovia/ Menyhért, Molnár /Neumann/ 

Ferenc, Nóti Károly, OLváth Ernő, Radnóti /Glatter/ 

Miklós, Várai Zseni /Peterdi Andorné/, szántó György, 

Szép Lrnő, Szcrb Antal, Szomory Dezső /Weisz Iiőr/, 

Török Sándor. 

A külföldiek közüle Ehreburg, Lyon } euehtlAanger, hgon 

Ervin, Kisoh, Franz Vierfel, Arnold  Zweig, Stefan 

Zweig. 
A fenti szerzők :aüveiből 53 könyv került zuzdába. /549/ 

A nemzeti ős vallásos azellemü nevelés fokozásínak 
igénye több konventi, püspöki, tankerületi rendelkezés-

ben és leiratban ;megfogalmazódott. 

A tankerület) királyi főigazgató megjelentette irány-

elveit a nőnevelés kérdésében. 	/550/ 
A tantestület külön nevelési értekezleten foglalkozott 
a kjrdéssel és határozatot is hozott. A vallásos ős 

hazafias nevelés fokozásának gondolata fogalmazódott 

,eg a Konvent által 194o-ben kiadott Rendtartási Ter-

vezetben is. Az iskola ezeket figyelembe véve dolgoz-

ta ki rendtartási szabályzatát, házirendjét. 	/551/ 

549. Ref. Polg. 'Leányiskola iratai 153/1944. 

550. Ref. .'olg. Leányiskola iratai 23/194o. 

551. Dintestületi jegyzőkönyv 194o. szept. 26. 
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I. Altalános kivánalmak 

l./ Az iskolába felvett tanuló sz iskola végleges el-
hagyásáig • a aziinidő folyamán is - az iskola fegyelmi 
hat -ósága alá tartozik. Az i,_kolai rendszabályokat 
tiszteletben tartani és azokhoz szigorian alkalmaz-
kodni köteles. E szabályok rendelkezései alól a szülők, 
vagy azok helyettesei sem menthetik fel. 

2./ Minden növendék köteles az istentiszteleteken, 
re_geli áhitatokon és vallásgyakorlatokon pontosan meg-
jelenni, esetleges elmaradását a hittantanárnál igazol-
ni. Az igazolatlan mulasztót az iskola fegyelmi eljá-
rás alá vonja. 

3./ Mindenki  köteles mások vallásit tisztelni. A vallási 
dolgok felett vitatkozni tilos. 

4./ Az iskola minden tanulójától megköveteli, hogy pon-
tosan teljesitse kötelességét, vallásos és hazafias 
magatartást tanusitson. 

5./ Hálával viseltessenek szüleik iránt, kiknek Isten 
után a legtöbbet köszönhetnek. 

6./ A n<ivend ;.kek az iskola igazgatója  óL minden  tanára 
iránt tisztelettel és engedelrnesséjel tartoznak. 
Szeressék és becsüljék tanulótársaikat 6o kerüljenek 
mindent, amivel közöttük megbotránkozást, vagy viszályt 
támasztanak. 

II. Az 'iskolai élet belső rendje 

7./ A tanuló köteles a tanitáli órákon, kirándulásokon, 
iskolai ünnepélyeken pontosan megjelenni, a mindenben az 
iskola rendjéhez alkalmazkodni. 

8./ Ha a tanuló három izben elfogadható ok nélkül későn 
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érkezett az iskolába, az osztályfőnök a szülőket, 
vagy azok helyettesét az ellenőrző könyv utján érte- 
siti és felhívja a fisyelmét a sul; os következményekre. 
Ha ennek nem lenne sikere, a későn jövő tanulót fegyel-
mi eljás•ás alá kell vonni. 

9./ A tanitás minden reggel ti órakor kezdődik, a tanu-
láknak 3/4 8 előtt megjelenni nem szabad. 

10./ Az elsó tanitási óra imádeággal kezdődik, az 
utolsó imádsággal végződik. Az imádság elmand:sa után 
elmindj ák a magyar hiszekegyet. 

11./ Az óraközi szüneteket a tanulók a számukra kije-
lölt helyen töltik. Becsöngatéskor sorekozr_ak, és a 
megállapitott sorrendben osztályaikba vonulnak. 

12./ A tisztaság érdekében minden szemetet az erre 
kijelölt szeméttartóba kell dobni. 

13./ A tanuláshoz szükséges könyveket, füzeteket, esz-
közöket mindenkinek az iskolában nyert utasitás szerint 
a tanév elején be kcal szerezni. 

14./ Az iskola segéylkönyvtárából a tászoruló tanuló 
kaphat kölcsönkönyvet használatra. Az a tanuló, aki a 
könyvet megrong=lja, vagy elveszti, kértéritóssel 
tartozik. 

15./ Az együvétartozás érzésének ápolása végett a tanu-
lók az iskolától megkivánt egy=önteni rendhez tartoznak 
alkalmazkodni öltözködéseikben. is. Ünnepélyes alkalmak, 
vagy csoportos hegjelenésnél söt'tké'k szinóros magyar 
ruhát, nyáron fehér bluzzal, iskolában nyáron karton 
formaruhát, télen fekete munkhköpenyt viselnek. 

16./ Az iskolában mindenki tisztán jelenjék meg, füze-
teit, könyveit, eszközeit  rendben tartsa. 
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17./ Az iskolába tankönyvön kivii l más könyvet behoz-
ni nem szabad. 

18./ Tanulótársainak padjában, táskájában, tolltartó-

jában kutatni, fagy bármit kölcsönadni til s. 

19./ A talált tárgyat a legközelebbi órán a tanárnak 

át kell. adni. 

2o./ Az iskola helyiségének, butorzai:ánax, a falaknak 

bepiszkolása, rongálása, vagy befirkálása tilos. Ha a 

rongálás nem szándékos a növendék csupán a kárt téri-

ti meg, de szándékos esetben a tettes a kártéritésen 

kivül büntetést is kap. Ha a tettest kinyomozni nem 

lehet, a kár meatéritésóre az osztály is kötelezhető. 

21./ Megokolt esetben a tanuló szülőjének, vagy 

helyettesének előzetes irásbeli kérésére az igazgató 

felmentheti a tanulót az iskolában bo.ló megjelenés 

alól. 

22./ Az  iskolai és i'nnepélyes megnyitásán es befeje.. 
zé s,én miniden taLulónak meg hell jelenne. 

23./ A szülő, vagy helyettese tartozik minden előre-

láthatólag több napig tartó mulasztás okát, lehetőleg 

a mulasztás kezdetekor az osztályfőnöknek bejelenteni. 

24. A tanuló mulasztását a szülő, vagy helyettese leg-

később 3 nap alatt igazolja, szükséges esetben az 
osztályfő orvosi bizonyitványt is kérhet. A rendkí-
vüli tárgyak óráinak mulasztását is igazolni kell. 

25./ Az  istentiszteletről való elmaradást az illető 
hittantanárnál ?tell igazolni. Igazolatlan mulasztás 
esetén a hittantanár az osztályfőnek jelentést tesz. 



26./ Az igazolatlan mulasztásról az osztálytő az ellen-
örző könyvben értesiti a sziilöt, vagy helyettesét, és 
figyelmezteti az igazolatlan mulasztás következménye-
ire.  Az igazolatlan mulasztást a tanuló magyar jegyE;-
nem megáll itásánál tekintetbe kell vermi. 

27./ Helyi tanulmányi - egész -, vagy félnapi - kirin-
dulásokon minden tanuló köteles részt venni. Csak be-
tegség, vagy gyenge szervezet, vagy egyéb fontos ok 
miatt adhat az igazgató elmaradási engedélyt, ellenkező 
esetben elmaradása igazolatlan mulasztás számba megy. 

28./ A rendes tárgyak közal a z-ajz, a kézimunka, ének 
és a testnevelés gyakorlati része alól felmentést 
het a tanuló. A gyakorlati vész a tajzban a rajzolás, 
énekben éneklés, kézimunkában a kivitelezés é4 test- 
nevelésben a gyakorlat. Az egész évre szóló felmentése-
ket szept. 2o-ig  kell kérni az iskolaorvos javaslatá-
ra, időre szóló felmentéseket pedig alkalomszerűen 
kell kérni. Testgyakorlás alól részleges felmentést 
i: lehet kérni /Pl. szertorna, ugrás, futás /. A fel-
mentett tanuló köteles azokon az érákon is résztbenni, 
amelyekre  felmentére vonatkozik. Köteles továbbá az 
anyag elméleti részét elsajátitani, sőt azokat e 
gyako_lati munk#űat is elvégezni, amelyek elvégzésére 
szervezete alkalaassá teszi. A testnevelés alól fel-
meatett tanulók a tárgyból nem  kapnak  osztályzatot. A 
rajz, kézimunka, ének gyakorlati részéből felmentett 
tanulók ez ,:knek a tárgyaknak elméleti anyagából tatoz-

nak számot adni, és osztályzatot is kapnak. A testne-

velés alól részlegesen felmentett tanulói is osztályoz-
ni kell. 

29./ Az idkalának Lorántffy Zsuzsanna önképzőköre, 

Bethlen Kata vallásos köre, Sportköre és ifjusági 
könyvtára van. 
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30./ A tanulók kötelesek a feladataikat, is kolai és 
házi dolgozataikat önállóan elkésziterli és a kitűzött 
időre elhozni. Az órára szükséges eszközöket, tanköny-
veket és füzeteket pontosan Elhozni, mert a feledákeny-
aég a tanuló rendszeretetének elbirálásiná1 szí mitás-
ba jön. 

31./ A tanulók az 6vvégi összefoglaláson adnak számot 
arról, hogy ismereteiket egész év folyemán m:.lyen 
eredménnyel sajátitották el. Az öeszefog1 lók nem 
n •ilvárosak, ezeken minden tanulónak meg kell jelen. 

32./ A tanuló minden tanév jahu_3r végén értesitót, a 
tanév végén bizonyitvznyt kap. I{öteles a tanulmányi 
értesitőt a szülővel, vagy helyettesével aláiratni és 
legkésőbb 8 nap mulya az osztályfőnek átadni. A tanuló 
clbirélásánál az elért eredmény kifejezésére mind 
magaviseletből, mind rendszeretetből, mind pedig elő-
menetelből jeles, jó, elségséges, elégtelen eredmények 
szolgálnak. 

33./ Ha a tanuló a döntő erejű tárgyak közi)1 Legfeljebb 
kettőből nyer elégtelen érdemjegyet, 2 hónap r .ulve j avitó-
vizsgát tehet, ha kettőnél több elégtelen_ érdemjegyet 
nyert, az osztályt ismételheti. Bármelyik osztály csak 
;gjszer ismételhető meg. 

III. A tanulók magatart_iea iskolán kívül 

34./ A taiiul,;I.n.a.k az 	év  alatt  E.: 5  intézet szék- 
helyén k:11 	községből való bejárásra az 
igazgató a tanári I.a.r_al egyetértve adhat engedélyt. 
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35./  A  tanuló csak olyan szálláson helyezhető el, amely 
egészségügyi, hazafias ós valláserkölcsi szempontból meg-
felel. A szülő, vagy gyám e tekintetben minden változást 
tartozik bejelenteni. 

36./ A vasuton bejáró tanulók - nemenként elkülönitve -

csak ugynevezett tanulószakaszban utazhatnak, más vasuti 
kocsikba csak  ennek  hiányában ée csak akkor mehetnek, ha 
felnőtt hozzátartozóik kiséxik őket. Az utazás alatt a 
rend fenntartásáról az igazgató által megbizott felügyelő 
gondoskodik. A vasuton okozott kárért a vonatkisórő a ta-
nulö igazolványit elveheti. 

37./ A tanuló az iskolán kívüli minden elfoglaltságit /ze-
ne-, nyelvtanulás, stb./ és a lakásváltoztatást köteles az 
osztályfőnél bejelenteni. 

38./ A tanulö az iskolán kivül általában semmi nyilvános 
s.,ereplést nem vállalhat, nyilvános tánciskolába nem járhat, 
nyilvános táncmulatságon nem vehet reszt. Szinielőadásokat, 
hangversenyt, tanfolyamokat, mozgóképes előadásokat csak 
osztályfűi engedc 11yel tátogathat. 

39./ Az utcán ós bárhol megjelenik, illedelmesen viselkedik, 
az iskola kapuja előtt nem ácsorog, és céltalanul az utcán 
nem sétál. 

43./ Az osztályfőtől nyert utasitás szerint köszönti taná-
rait, az iskola hivatalos látogatóit, és az ismerős felnőt-
teket. Az Országzászló és a hősök emléke előtt tiszteleté-
nek kifejezést ad. 

41./ A kivonul:Isnál e;,yéni köszönés, nincs. antermokbe be- 
léspó és távozó tanárokat, látogatókat néma ielállással 
köszöntik. A nemzeti imájuk alatt vigyázz állásban álina. 
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IV. i'egyelmi intézkedések 

42./ pia a tanuló viselkedésével az iskola rendjébe, vallás-
erkölcsi törvényekbe ütközik, fegyel::ii vétséet követ el. 
A szülő, vagy helyettese ellenőrző könyv utjín minden fe-
gydlmi beintetésről értesitést kap, amit aláirásával ismer 

el. 
A fegyelmi buntetés nemei: 

I. OeztAlyfőnöki megrovás. 
_LI. Igazgató elé idézés, és igazgatói _mellintés. 
III. Igazgatói dorgálás az osztály előtt. 

IV. Igazgató elé idézés a szülő, vagy helyettese ;je- 
lenlétében, és igazgatói megrovás az osztály előtt 
azzal a figyelmeztetéssel, hogy ujabb fegyelmi ki-

hágás esetén a tanulónak az intézetet el kell hagynia. 
V. A tanári testület elé idézés éti szigoru .Hegrovás, 

esetleg  a kedvezmények elvonása, vagy eltávozás 
ajánlása az intézetből. 

VI. Kizárás az intézetből. 

VII. isizárás a  helybeli polgári iskolákból. 
VIII. Kizárás az ország összes polgári iskolájából. 

V. Az ellenőrző könyv rendeltetése 

43./ Az ellenőrző könyv a szülői ház tájékoztatására, az 
iskola üzen oteine;r a szJlőkkel, vagy ' e17ettesükkel való 
közlésére szolgál. 

44./ Az ellenőrző könyvet a tanuló köteles naponként az 
iskolába magival hozni. Az ellenőrző könyvvel elkövetett 
bármely szabálytalanság 	vétség. 



-248s- 

45v/ A szülő, vagy helyettese tartozik az iskola minden 
értesitését tudomásul venni, és azt minden megjegyzés nél-

kül aláír s va1 igazolni. 

AZ  iskola rendtartási szabályzatában megfogalmazottakon 
tul, a tantestület külön határozatot hozott a reí'ormátus 
leánynevelts kérdésében. Az ezzel foglalkozó nevelési ér-
tekezlet jec,yzőkönyve /552/ e témát igy rögziti: 
"Időszerű a kérdés az egész társadalom és a nemzet szem-
pontjából. 1)e fontos ez a kérdés azért is, mert a .rai ro-
hanó világban, ahol egyik napról a Búsikra országok tün.nek 
el és népek semmisdlnek meg, és az e t. yőa életében is sok a 
feldult család. Anni szilárd alapot nyujt manapság az a val-
lás és a hit. Lzéxt is szükoégee, hogy a vallásosórzést el-
mélyits.k és erősitsÜk. Különösen lötelessá e ez a nevelők-
nek. A vallásos nevelés a családból indul ki. Az údesanyá4 
tól, aki az elnő imádságtól ir:inyitja gyermeke lelkét, 
majd pedig az iskolának jut a le,nay obb szerep." 

A  fenti - vázlatosan közölt - bevezető ut ín a test.zlet az 
al.ábi határozatot hozta: 

- A III-. V. oszt. tanulók számra !:ötelező, hogy ihitatok-

ra hozzanak magukkal bibliát. 

- Az imádkozásba önkéntes vllalkozs alapján bevonjuk az 
I. ás II. osztályos tanulókat is. 

- Osztályonként jótékonysági munkát végeztetünk osztálytár-
saik és szegény családok felsegélyezésével. 
- :déden évben egy  önképzőköri gyülésen megemlékezünk re-
formátus nagyjainkról. 

552. lantest;ilcti jegyzőkönyv 194o. okt. 26. 
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- Minden esztendőben zsoltár ós biblia ismereti veraen; ; t 
rendezünk. 

- A tanulók között bibliaköröket alakitunk. 
- láz I. osztály vezetését Paczolay Istvásiné, a többi há-
roi.i osztályét Kisari Mária vállata. 
_gyöntetii munk:övül a biblia ismeretét és az egyházi mun-
'ik ir nti sl.eretetet igyekezzenek a növendékek lelkébe 
oltani. Munkájukban r"znyit óst és tanácsot e hitoktató  «d. 
- Az  erdElyiek felsegélyezésével kapcsolatban a tanulók 
zsoltárt és bibliát küldtek az erdélyi ,;yermekeknekv 
selvesszük a kapcsolatot egy erdélyi református iskolával, 
és azokinak mindenben támogatást és segitséget adunk. 
- Évenként egyszer a református szülőket összehiv juk 
ünnepélyes alkalomra. 

- Mir.de órán, ahol erre alkalom kinálkozik, a vallásos ön-
tudatot mélyitjdk, L5E református nagyjainkat megemlitjic. 

- mindenben., különösen ruhwzatban kihangsulyozzuk a refor-
mátus e,yszerüséget és a református ember jellemvonásait. 

- ::int eddig is, ezután is az iskola mindent megtesz, hogy 
az öntudatos református lelket ébren ta-rtsa." 

Az 1939. év a város életében is a jobbratolódás, a fasizá-
lódás jeleit mutatja. 
A Vemzeti Egység Pártja helyi csoportja, a LOVE, a  Baross 
szövetség távirati uton jelentette  be csatlakozását a i,a-

gyr ilet Mozgalomhoz. /553/ 
Gróf 'felek* iáih ly föld dvele:sd yi minisztert és farosa 
Andor minisztert a város diszpolgárává választották./554/ 
Hubay Kálmán vezetésével 1939. ápriliáában megalakult a 
Iyyiluskeresztee Párt. /555/ 

553. lialasi tíirlap 1939.  jan.  17. 
554. Halasi Hirlap 1939. márc. 7. 
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A második zsidótörvény értelmében 6 zsidó virilistát ki-
zártak a képviselőtestületből. /556/ Decemberben kizárták 
a zsidókat az uri kaszinóból is'. /557/ 
Az 1939. .májusában megtartott országgyiilési képviselő vá-
lasztáson a nyilas jelölt ellenében ujból Gróf Teleky MI*  
hályt választják  mer képviselőnek, aki a Magyar 7 let Párt-
jának volt a jelöltje. /558/ 
A halasi 15. kerékpáras zászlóalj katonái 1939. április 
15-én tértek haza Kárpátaljáról. Veszteségük agy halott 
és három sebesült. Tiszteletiekre ünnepséget rendeztek, 
amelyen Dr. l'eicete Imre polgármester beszélt. /559/ 
A zsidótörvényt követően tiz zsidó család települt ki a vá-
rosból Palesztinába és Amerikába. /56a/ 
1939. májusában uj katonai laktanya épitését kezdték meg a 
keceli uton. /561/ 
A Kuns.sgi Napló rövid hirben j elkeltette be, hagy a nemet - 
lengyel háboru következtcben kitört háboruba Anglia, Fran-
ciaarszág és Németország is belépett. /563/ 
A kormány 1940. január elsejétől heti két huntalan nap 
/hétfő, péntek/ tartását rexzcieli el. /564/ 194o-ben cukrot 
és petroleim.at már csak j3gyre lehet vásárolni. /565/ 

A háborus készülődés, a fasizálódó belpolitika az iskola 
mindennapi életére is kihat. A tantestület határozatot 

556.  
557.  

Halasi Hirlap 
Halasi hirlap 

1939. 
1939. 

aug. 8. 
dec. 18. 

556. Kunsági Napló 1939. Li.:s. j us  28. 
559. Halasi Iiirlap 1939. ápr. 18. 
56o. Halasi hirlap 1939. jan. 3. 
561. Halasi Hirlap 1939. ápr. 25. 
;62. Kunsági Napló 1939.  szept. 	5. 
563.  Kunsági Lapló 1939. dec. 3o. 
564.  Kunsági Lapló 1939. dec. 	30. 
565.  Kunsági Napló 194a. scept. 	3. 
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hoz, hogy a magyaros formaruhe viseletét szigorue.n ellen-
őrzi. /566/ :Jódszeres értekezleten hatrozatat hoznak,  
hogy a két íf j u. ági egyesület tartalmi munkáját fokozni  
kell. IA s.iethlen Rata vallásos kör munkáját erőteljesebbé  

kell tenni. irre kötelez magyarságunk is, hiszen minél  
vallásosabb valaki *  annál jobb magyar is. " 
A Lorántffy Zsuzsanna önképzőkör is  felfriseitésre  

Sza;zitani kell a mult hagyományaival, amelyek szinte kizz-
rálag irodaL i tevékenységre irányultak.  
"Az önképzőköri munkinak a megváltozott viszonyokba bele  

kell kapcsolódnia, hogy közelebb kerüljön a  mai  ifjuság  
lelkületéhez. Vggyis karsLerüvé kell tenni az önképzőköri  
munkát, ennek nees hivatását, ezért középpontjába a magyar-
ságot, a mayar nép sorsát kell állitani. Ezt a célt idő-
szerüvé teszi a Felvidék visszacsa-tolása is. Igy válhat  
csak az önképzőkör igazán segitő eszközévé az iskola ne _.i- 
zetnevelő munkájának." /567/  
1941 áprilisában a Jugoszlávia elleni támadás megindulása-
kor az iskolát a katonaság számára lefoglalták. Emiatt a  
husvéti sznetet meg kellett hasszabbitani. /568/  
A Délvidék vissza-csatolását az egyházközség  megiru~epli. 
Az ünnepségen Dr. Ravasz László püspök is jelen volt. Az  
iskola ;szabadkára vitte kirándulásra tanulóit. /569/  
A hadiárvák javára 211 Pengőt, az erdélyi testvérgyülekeze-
teknek 16 rengőt gyüjtöttek a tanulók. Ezen tulmenően a  

Vöröskereszt céljára 22. Pengőt adtak, ős 144 pár érmelegi-
tűt`kötöttek a katonáknak az 1941-42. tanévben. /57o/ 

566. lantestiiieti jegyzőkönyv 1939. aug. 3o. 
567. Tantestületi jegyzókjnyv 1939. okt. 5.  
568. Tantesti.ileti je"y4őkönyv 1941. üpr. 25.  
569. itef. Yol,. LeAnyiskóla 1;vkönyve  1"y41- f2. 
57o. Ref. Polg. i,Qányiskola i;vkönyve 1941-42.  
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Bolyos István tanügyi tanácsos, a főigazgatói szakelőadó 
194o. november 27. 23-án végzett látogatása alkalmával 
javasolja: "A tanári kar ágyazza be a gyermek lelkébe, 
hogy addig a magyar élet teljes és boldog nem lehet, mig 
a haza egy röge is idegenek kezén van, a ennek vissza-
szerzésére irányuló munka és gondolat legyen életük kö-
zéppontélban. ÉrezLék, tudják és egész életükben példáz 
zák is., hogy a boldogabb, nagy magyar jövő valóra váltá- 
sát csakis a feltétlen és nemzeti összefogás hozhatja meg." 

/571/ 
Az 1939-4o. tanévben a tanulók már szervezett légoltalmi 
kiképzésben részesülnek. Ezt a IV. osztályban 5 vegytan 
és 5 egészségtan órán végzik. Mind a n gy osztály év ele-
jén kapja meg az alapkiképzést, az e célra forditott 8 
testnevelés órán, /572/ 
Torma Gábor nagykórit; i ref. polg. fiuiskolai igazgató az 
ez;ysházkerület megbiz ásóból végzett látogatásakor igy nyi-
latkozott az iskolai dolgozatokról: "Különösnek ós hinyos-
nak tartom, hogy vannak osztályok, amelyekben egyetlen dole 
gozatot se.a irattik a mai dübörgő, talán egész nemzetink 
jövőjét századokra heghatározó, a magyar honvéd csodálatos 
vitézségét vérben-vasban, gyilkos télben, pergő tüzek pok-
lában megmutató félelmetes és elragadó eseményekről. 1yis-
suk meg hát a zsilipeket, hadd bugyogjon ártatlan szívtik 
tiszta érzése egy-egy dolgozatban. " /573/ 

Az 1943-44. tanévet az állandóduló légitámadások miatt már-
cius 31-én befejezték. A tanároknak a tanitás befejeződése 

571. Iskolalátogatási jegyzőkönyv 194o. nov. 27-28. 
577. Ikolalátogatási jegyzőkönyv 194o. nov. 27-28. 
573. Iskolalátogatási jegyzőkönyv 1943. ápr. 6. 
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után :LE  a helyük73n '.ellett maradniok. A püspök ugy rendel-
kezett, hogy a tanárok csak kiilön engedély alapján távoz-
hatnak el. Önként keressenek munkát, elsősorban  a tanulók 
irányitását végezzék, lehetőség szerint az önálló tanulást 
segitsék. /574/ 
1944. júniusában az egyházkerület piispöke körvonalazza az 
1944-45. tanév beinditásával kapcsalatos tennivalókat. 
"... Aggodalom al kell gondolnunk arra, hogy az 1944-45-ös 
tanév még nem lehet a rendes munkának az éve." 
Felhivja a figyelmet, hogy esetleg a tananyag éssaerü 
csökkentését is végre kell hajtani. fontos célként jelöli 
meg a legfontosabb, alapvető ismeretek elsajátittatásának 
igényét. /575/ 
A Vallás- és Közoktatásügyi Miniztérium rendeleti úton 
szabályozza az 1944-45. tanév előkészitésát és beinditását. 
A 915o/l94o. sz. rendelet végrehajtásához "Irányelvek"-et 
adtak ki. Ebben kiilön«s hangsúlyt kapott: 

» Az ifjúság életbiztonságáról a le gmesszebb::ienőkig 
gondoskodni kell. 

- A tanévet elő kell késziteni, tekintet nélkül arra, 
hogy a tanitás mikor kezdődhet reg. 

- Az oktatási intézmények - jellegükre való tekintet 
nélkül - segitsék egymást, helyiségeiket, vagy azok 
egy részét, ha szükséges, engedjék át más intézmény-
nek. 

- A rendelkezésre álló tanerőkkel is segitsék egymás 
munkáját. 

- A tanitási óíákat, a tanitás rendjét úgy alakitsák 
ki, hogy az alkalmazkodjon a 1égiveszélyhez, légi-
riadókhoz. 

574. rtef. Polg. Leányiskola Iratai 6/1944. 
575. hef. Polg. Leányiskola iratai 154/1A44. 
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- Csökkenteni kell a tananyaot. 
- Ha a tanitást szerve; ett formában nem lehet végezni,  

gondoskodni ke11 a tanulók csoportos foglalkoztatásá-
ról, az önálló tanul'~s irányitásáról. /576/ 

Torma Gábor a nagykőrösi Református Polgári Fiúiskola igaz-
gatója kidolgozta a tanév rendjét,  azt  a Konvent is jóvá-
hagyta, és végrehajt sra ajánlotta a polgári  iskolá ~tinak. 
Iiathónwpos tarévre tervezve javasolja az óraszám ős tan-
anyag csökkentését a Y.K.M. 8525/1 943. ez. rendelete alap-
ján /Hiv. Közlöny 1943. márt. 1./ Az óraszámot úgy Javasol-
ja csökkenteni, hogy az a nemzeti tárgyakat /magyar, t:irtá-
nelem, honvédelmi ismeretek, földrajz/ kevésbé érintse. Vé-
leménye szerint egyetlen tárgyat sem szabad elhagyni, de a  
tananyagot súlypontozni kell. A tanároknak fó feladata le-
gyen, hogy a tanulókat az önálló tanulásra megtanitsák. /5 r6/  

A kiskunhalsi Református Polgári Leányiskolában is megtör-
tent a tanév előkészitése. Beirt tanulók:  I. osztály 61,  
II. osztály 36. III. osztály 36, IV. osztály 32. Az iskola  

otthon tanulö növendékei, akik a tanitási órákon megjelen-
ni nel tudtak: I. osztály 6, II. osztály 6, III. os ~.tály 6,  

IV. osztály 7. /577/  
A tarvitás szeptember 9-én kezdődött meg. Az állandó légi-
veszély miatt csak délután tanitottak. /573;  

A püspök körlevélben hivja fel az iskolák figyelmét arra,  

hagy a testületi igazgatás egyre inkább megbénul. Ennek  

következtében a személyes felelósség lép előtérbe, de ezt  

576. Ref. roll,. 
577. Ref. 	Pal ms;. 
578. Ref. Pali;. 

:Leányiskola 
Leányiskola 
Leáryie.Lala 

iratai 
iratai 
iratai 

197/1944.  
198/1944.  
2x6/1944.  
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úüy kell alkalmazni, hogy az egykori törvények ne szenved-
jenek csorbát. A tanárok, tanitók maradjanak távol a köz-
napi politikától. Érezzék át az új nemzedék nevelésének 
felelősségét. Önálló és felelős cselekvésre ad felhatalma-
zást. /579/ 

579. Ref. roll;. Leányiskola iratai 21o/1944. 
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A vallás- és tí:özoktatásligyi ,diniszt .  rium 133.533-1939. sz.  

rendelete a tanulmányi eredm.:ny elbirál zsának uj módját  

vezette be. EL.erint a _.agatartás érdemjegyének megállapi-
tásánál tekintetbe kell venni a tanuló valláserkölcsi ma-
gatartását, nenzethüségét, egyeneslelkűségét, jóindulatát,  

fegyelmezettségét, tisztelettudását, jellembeli tulajdonsá-
gait, kötelesscgtudatlt, szorgaimát, iskolai és iskolán ki-
vüli magatartását, társaira gyakorolt hatását.  

A magaviseleti érdemjegyek azonosak a tantárgyi órdemje-
gyekkels jeles, jó, elégséges, elógtelen.  

A rendelet megszünteti az irásbeli dolgozatok külalakjának  
osztályozását. lelette rendszeretetből kapnak osztályza-
tot, amelyet befolyások méh;  a tanuló testi gondozottsága,  
ruhájának, tans-ezeinek rendje, dolgozatainak, rajzainak  
k-úlalakja, az iskol ba jár:Lsának pontossága, megbizatások  
teljesitóse.  
A bizonyitványba általános osztályzat is kerül.  
Ennek mércéje:  

- kit'~inő 	s ha minden tárgyból joies,  
- jeles 	s ha legfeljebb egy érdemjegye jó,  

a többi jeles,  
- jó 	s ha legfeljebb egy elógsógese van,  
• elóg c gess ha nincs elógtelen osztályzatg.  

Az általános osztályzat megállapitásánál a szépirás, ének  

és torna érdemjegyét nem veszik figyelembe. /580/  

580. hiva talos Közlöny 1939. évfolyam lo. szám  
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194o. július 1-vel a V.K.P. 167.435/194o. IX. sz . rendele- 
te a polgári iskolák új rendtartását léptette életbe./581/ 

A Református Egyház Konventje a Y.K.M. rendelkezés figyelem-
be vételével 194o. áprilisában Rendtartási Szabályzat terve-
zetét adta ki, melynek alapján a végleges Rendtartást is el-
készitik és a^ 1941-42. tanévvel életbe léptetik. Ez a Rend-
tartás alkalmazkodik  az államilag e/fogadott Rendtartáshoz, 
kiegészitve azt az egyházi törvényekből faladó rendelkezé-
sekkel. /582/ 

Az e '2,;;'idzkerület az 1939-4o. tanévtől kezdődően engedélyezi 
rendkivüli tárgyak tanitását. Ennek alapján német t.arsal-
gist heti négy órában 26 tanulóval és gyorsirást heti két 
órában 7 tanulónak tanitanak. /583/ 

A Dunamelléki Református Egyházkerület tanügyi előadója 
Dr. Imreh Jándor az 194o-41. tanév végével, saját kérésére 
megvált tisztségétől.Utóda Dr. Vényi Ferenc a budapesti 
Baár-idadás Református Le ínygimnázium igazgatója lett. /584/ 
Az egyházkerület tanügyi bizottsága megbizásából ' ' orma 
Gábor a nagykőrösi Református Polgári Fiúiskola igazgatója 
végez évenként ellenőrzést a kiskunhalasi Ref. Pofig. Leány-
iskolában. 
Az állami felügyeletet a Tankerületi királyi főigazgató  
megbizásából Bolyos István tanügyi tanácsos, szakelőadó 
gyakorolta. 
A testnevelős tantárgy felügyeletét Kemenes Vilma szak-
felügyelő látta el. 

581. Hivatalos Közlöny 194o. évfolyam 5. szám. 

582. A magyarországi reformátue polL;ári iskolák Rend- 
tartása /332/ 1941. sz. Konventi határozat./ 

583. Tantestületi jegyzőkönyv 1939. október 5. 

584. Tantestületi jegy:::őkönyv 1941. október 28. 
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Több izben felvetette a tornaterem hiányát. A t anulók 
a téli idő&zakban a gimnázium tornatermét használják. 
Ez a távolság miatt, de az órarendi egyeztetés miatt is 
sok kellemetlenséget okoz. 	/585/ 

Az egyháztanács ülésén már 1939-ben felvetődött a torna-
terem épitésének ugye. E célra az egyház 30.300 pengő 
államsegélyt kért. Gróf Teleky Mihály képviselő közben-
járására a Minisztérium 8.000 pengő államsegélyt folyó• 
sit. Az é7ités nem kezdődött meg, mert a különbözetet 
az egyháztanács fedezni nem tudta. 	/586/ 
Az egyháztanács ülősén felvetődött uj iskola épitésének 
terve is, melyhez tornatermet is épitenének. Az épitést a 
háboru utánra dzeretnék megkezdeni állami hozzájáru-
lással. 	/ 587 / 

A tantestület minden évben megtartotta a módszeres ás 
nevelési értekezletet. Ennek témái voltak: 

Módszeres értekezlet: 
- Ifjusági körök munkája 
• Rendtartási tervezet 
• Házirend 
- A tanitás és nevelés általános elvei 
- A helyesirás eredményesebbé tétele 
- Történelemtanitás a háborus években 
- Esztétikai nevelés, tekintettel az iskola 

diszitésére 
- Hazafias nevelt, időszerü kérdései 
- A szemléltetés 
- A helyesí.. s osztályzásának egyíintetüsége 

585. Ref. Polg. Leányiskola iratai 7/1944. 

586. Egyháztanácsi jegyzőkönyv 1939. szeptember 3. 
587. Tantestületi jegyzőkönyv 1941. szeptember 27. 
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▪ Az iráebeli dolgozatok értékelése 
• Megtanuland .S versek birálatának szempontjai  

~.evelési értekezletek:  
- A vallásos - nevelés időszerü kérdései 
- Rendszeretetre nevelés  
▪ T~evelő és növendék közötti lelki kapcsolat  

foltételei  
- A  magfar nevel-50 nehézségei és feladatai /583/  

A testület 1939. novemberében Lorántffy Zsuzsanna  
önképzőkör uj alapszabályát hagyja jóvá:  
Célja: A vallásos ős hazafias nevelésben olyan ismeretek  
nyújtása, amelyek a tananyagon tültekintenek. A munka  
középpontjában a leánynevelést Kell állítani. Kereteiben  
a magyar faji ős népi sajátosságok megismertetését is  
meg kell valócitani.  
Összejöveteleit havonta egyszer tartja. szavalatok, ének-
számok, elbeszélések mondása, smindarabok előadása, az  

olvasási kedv fokozása, szépirodalmi folyóiratok jára-
tása egésziti ki a fő célkitüzéseket.  
Tagjai: A III-IV. évfolyambeliek köteles és rendes tagjai.  

Az I. és II. évfolyamba járók pártoló tagok.  
Tandik: Pvi 5o fillér.  
A felügyeletet az igazgató ős a tantestület egyik tagja  
gyakorolja. Tisztikara alelnökből, titkárból, jegyzőből,  

pénztárosból ellenőrből áll:  
Üléseiről jegyzőkönyv készül. 	/589/  

Az 1939. évi egyházkertticti közgyűlés 159. számu határo-
zatával megalkotja az iskolák igazgatótanácsának uj rende-
letét.  

588. Tantestületi jegyzőkönyv 1939 - 1944.  
589. Ref. Pole,. Leánj iskola iratai 157/1939. 
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A szabályrendelet szerint az igazgatótanácsnak 9 
tagja vans 

1. As egyház lelkésze / ».ivatalból / 

2. Az egyház főgondnoka / hivatalból / 

3. Az iskola iga„E;atója / hivatalból / 
4. - 7. Választott tagok / 4 / 
8. - 9. A tantestület részéről 2 fő /a tantestület 

delegálja / 

A választáp titkosan történik, a me;bizat.ás 6 évre szól. 

Az igazatótanács elnöke mindig a lelkész. A tanári 
tagok közül kell választani jegyzőt, aki ezért dijazást 

kap. Jléseit rendszerint negyedévenként tartja, de 
szükség szerint bármikor. Határozatát szótöbbséggel 

hozza, személyi ügyekben titkosan dönt. léseiről 

jegyzőkönyv készül. 

Feladata, jogköret 
• Ellenőrzi az - intézet egész mi'tködését, az iskola és 

a felsőbb rendelkezések végreigya j tósát. 

▪ Felügyel az intézet valláserkölcsi életére. 

• Nyilvántart j a az iskola anyagi szükségleteit, ilyen 

ügyekben javaslatot tesz a fenntartó testületnek. 

• Diatároz tandij ügyekben. 

• Költségvetési ügyekben határoz. 

- Költségvetést tárgyal és felterjeszt a fonntartó-
hoz. 

• Tárgyalja a tanévi munkarendet, az igazgató évvégí 

jelentését. 
- 3 hónapra betegség esetén tanárnak szabadságot 

adhat. 
- Engedélyezhet mellékfoglalkozást. 
- Tanárválasztás, helyettes tanár alkalmazása esetén 

javaslatot tesz. 
- A  testület meghallgatásával megválasztja az igazga-

tót. 
- Iskolaorvost alkalmaz. 



- Személyi ügyekben előzetesen kikéri az egyház- 
kerület tanügyi előadójának véleményét. 

▪ Kisegitő sze»4 lyzetet alkalmaz. 
- Tájékozódik az iskola életének minden mozzanatáról. 
• Lehetőleg résztvesz az évvégi összefoglaló vizsgá- 

kDn. 
- A  felsőbb látogatásokat lezáró értekezleteken részt-

vesz. 
anepaégeken jelen van. 

- Tanároknak magánügyben 8 nap szabadságot adhat. 
- A fenntarts, testületnek felelős, annak jelentéssel 

tartozik. 	/590/ 

A kiskunhalasi Ref. PD1 íri Lányiskola 

	

1941-421 Elnöke 	Dr. Máté Elek 
Alelnöke Báthory Gábor 

	

Tagok: 	Gulyás Sándor 
Dr.  Gusztos Károly 
Kathona .iargit 
Kiss Gyuláné 
Paczolay Is:tvánné 
:szekér Sándor 
Vén Benjámin 

	

1945-46s Elnök: 	Vén Benjámin 

	

Tagok= 	Báthory Gábor 
Csiky Anna  
Gulyás Sándor 
Dr. Gusztos Károb.  
Dr. Nagypál Ferenc 
Kiss Gyuláné 
Paozolay Istvánné 

Igaz ,atótonácsa 
lelkész 
Ny.gim. tanár 

r gim. ii azgato 
főgondnok 
igazgató 
tanár 
tanár-jegyző 
ny. lelkész 
lelkész 	/591/ 

lelkész 
ny.gim.tanár 
polg.isk.ig. 
gim, igazgató 
főgondnok 
'yé sz 
tehár 
t r n ár-jegyző 

/592/ 

590. Ref. Polg. Leányiskola iratai 40/194o. 

591. Ref. Polg. Leányiskola övkönyve 1941-42. 

592. Ref. Polg. Leányiskola Évkönyve 1945-46. tanév. 
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Az iskola tanári testUletében 1939-1945  között viszony-
lag sok változás következett be. Az eddig többé-kevésbé 
stabilnak tekinthető tantestület szinte teljesen átalakul. 
Változás következett be az iskola igazgatójának személyé-
ben is. Dr. Thuróozy Dezsőnét 1940. aug. 31.-vel nyug-
dijazz.ák. Dr. Thuróczy Dezsőné 19o4. szeptemberétől 
36 tanévben volt a Ref. Pofig. Leányiskola igazgatónője. 
Az egyháztanács 194o. aug. 25-i. Ulésén érdemei elismerése 
mellett meríti fel az igazgatói teendők végzése alól, 
hangsúlyozva, hogy lelkiismeretes ős buzgó minkát végzett, 
melyért köszönet illeti. Az egyháztanács egyik 
kifogásolja, hogy érdemei elismerése melkitt kivárják 
nyugdijazni Jr. Thuroczynét, de végul is köszönet ős 
elismerés nyilvánitással nyugdijazzák az igazgatónőt. 

/593/ 
A tantestület az igazgatói munkakörre Kathona ..iargitot 
az iskola tanárnőjét javasolta. Ezt a javaslatot az 
egyháztanács tudomásul veszi és Kathona ±:argitot megbizza 
az iskola vezetésével. 	/594/ 
A nyugdijazás, illetve a tantestületből tör ,énó igazga-
tói kinevezés miatt megüresedett álláshelyet pályázat 
útján töltik be. Az állást négyen pályázták meg, az 
egyháztanács Kisari:'tária pályázatát fogadta el,  ki 
korábban Kisújszálláson dolgozott, magyar nyelv ós 
történelemtudomány szakos polgári iskolai tanárnő. /595/ 
'Fanári munkáján tul a " hajnalcsillag " c. bibliai gyer-
meknaptár munkatársa, eikl eicet irt a " 	" cimü 
külmissziós lapban és a Prite téns 'anü; yi Szemlében. 

/5961 

593. E y4áztanácsi jegyzőkönyv 194o. aug. 25. 
594. Ref. PO lg. yeá iskolai iratok 146/1940. 
595, Ref. 'olg. Leányiskola iratai 13o/194o. 
596. Ref. P01g. Leányiskola iratai 7o/1944. 
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Az 194o/41. tanév végével eltávozott a Ref. Polg. 
Leányi:icolától Varga Jenőré tanárnő, ki éveken keresz-
tül tanitott óraadóként a testnevelést. Kolozsvárra 
költözött, leánygimnáziumba kapott kinevezést. A  test-
nevelés tárgy tanitását a tanév végéig Kovács István, 
a gimnázium tanára vette át. 	/597/ 
Az 1942-43. tanévben a vallás- óa közoktatásügyi mi-
niszter engedélyt ad a hatodik tanári állás betölté-
sére. Erre az álláshelyre Horláczy LIária Magdolna 
t w árnőt alkalmazza az egyháztanács. Ő azonban állásáról 
1942. október 31-én lemondott. Ujbóli pályázathirdetés 
után Varga Olga / Sütő Józsefné / természo :trajz-földrajz 
ének mellékszakos polgári irkolai tanárnőt nevezik ki, 
1942. december 1-vel. 	/598/ 
Kathona Margit az isk3la igazgatúnűj e 1943. de emberé-
ben meghalt. Az egyháztanács az igazgatói teendőket, 
azok ellátását 2a czloay István  gimnáziumi hittantanárt 
bizta meg ideiglenes jelleggel. 
A Va11áe és Közoktatásügyi Unisztárium a megbizást 
Elvi okokból - mert vallástanár - nem veszi tudomásul. 

/59,/ 
Az igazgatótanács kéri a Vallác és Közoktatástgyi Miniz 
tériumot, hogy tanév végéig engedélyezze Paczolay Ist- 
v éca müködéaét. Indokolásként felhozzák, hogy a rendes 
tanárok óraszáma magas, az év közbeni változatás 
pedagógiailag is káros lenne. 	/600/ 
Paczolay István az 1943-44. tanév végéig ellátja za igaz-
gatói teendőket. Az egyháztanács Kathona Margit halálá-
val megüresedett tanári állásra pályázatot hirdetett. 

597. Tantestületi jegyzőkönyv 1941. szept. 1. 
598. Igazgatótanácsi jegyzőkönyv 1942. nov. 26. 

599. Ref. Polg. Leányiskola iratai 66/1944. 
600. Igalcgatótanácsi jegyzőkönyv 1944. márc. 14. 



- 264 - 

Csiky Anna dunavecsei Ref. polgári iskolai tanárnő 
/ magyar-történelem-földrajt szakos / cicozetes igazgatót 
választja meg. Mivel LunaveoEén pótolni nem tudtákor ezért 
csak 1944. aut;. 1-v e1 tudja az állást elfoglalni. /601/ 

Az iga::gatótsnács 1944. aug. 1-vel a Ref. Polgári 
Lewnlyiskola igazgatójúvá válaszja Csiky Annát /602/ 
Szabó Jusztina tahárnő 1944. au_.l-vel ionorra távo- 
zott. Az ottani állami polgári iskolába kopott kinevezést. 
helyére 1944. szept. 1-vel alkalmazzák Szabó Rózsa 
/ltarsay Sándoxné/ mennyiségtan-természetrajz szakos 
polgári iskolai tanárhőt. 	%603/ 
Dulajdonkék).3en ezen változásokkal alakult át a tantestü-
let, aaely a hef. rol . Le °jnyic Cola megszűnéséig véd ezLe 
az iakol,i oktató-nevelő munkát. 
(aiky Anna igazgutúnő magyar- tö_•ténelerr-földraltz szakos 
polg. isk. ;araár. 
Kiss üyuláné /Kaszás Róza/ rajzi.kézinunka-c:sa.:os polg. 
iskolai tanára 
Paczolay lstvár]né /Szinay Erzsébet/ nagyar-német-törtáne-
3.er. szkos polg. iskolai tanína 
Kisari Mária /Bus Imrénó/ Magyar-tc%rténelek szakos 
p01ü. isk. tanára 
Sütő Jozsefné ,'Varga Olga/ természetrajz-földrajz /ének/ 
szakos polc;. iskolai tanára 
Karsay Sándo:,.né /Szabö Rózsa ./ rriennyiségtan-termé, zetrajz 
szakos polg. iskolai tanár 

A buciapestvidéki tankerületi királyi főigazgató még 
1936-ban elrendelte a tanárok minősitését. /604/ 
A minőeités elkészitéséhez szempontokat is ad, melyet az 
egyházkerület püspöke is jóváhayott. 

6o1. gyháztanácsi jegyzőkönyv 1944. jah. 16. 
602. Ref. 2o1g. Leányiskola iratai 141/1944. 
6o3. Ref. Polg. Leényiskola iratai 163/1944. 
6o4. Ref. Pofig. Leányiskola iratai 103/01936. 
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I. 	A teng nevelő hat"sas 
a./ ipnitáai or in 
b./ lanitási órán kivül 
a./ ugyeseége és eljárósa a gegyelmezésben 

A tanár tanit_ísinak eredményes 
a./  Tárgyi tudása 
b./ Készül-e órákra? 
c./ Tanitási módszere /ügyessó€e e tanitásban, 

dolgozctava tanig-e? / 
d./ Tanitásáxiak oaredménye 
e./ Helyesn itéli-e meg az eredményt? 
.t'./ Lem terheli-c túl a tanulókat? 

II . iiVateli buzgalma 
IV. Feletteseivel s,Temben való magatartása 
V. :(,:. tanulókkal és szülőkkel szemben való _, a,gatertáea 
VI. Erkölcsi ős táreadalmi magatartása 

/tanári egyénisége/ 
VII. Igazgatói állósra. alkelmae»e ? 
VIII. iltaláno a  minőaitóee száiij eg_,yel / l•4•4 / 
IL. 	Részesült-e figyelni ztetósben? / Iia igen mikor és 

miért? / 
X. Külön idegjegyzések. /miiveli-e :aag.át, tudományos, 

társadalmi és e jesületi mltn-
káasága stb, / 

XI. :sül ső megjelenése.  
A fenti szempontok alapján az ira1,gatónak és az iskola-
látogatónak külön-külön kell elhésziteni a minásitést. 
A minőaitóst a Vallás-és Közoktatásligyi Miniszter is 
elrendeli, amelyet 5 évenként kell a nLvelőkről készi-
teni hivatalos nyomtatványon. 	/6o5/ 

6o5. V.K.M. 37.7oa-iJ36. V.1. 1. endelete 
/Hivatalos Közlöny 1937. 6. szár.=./ 
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A tantestület a minősitéssel kapcsolatban olyan álláspont-
ra helyezkedik, hogy ha már kell végezni, azt utalják az 
egyházi felügyelő hatáskörébe. /6o6/ 

A tanárok minősitését 1939-ben Ftjra szabályozzák. A re-
formátus egyház iskoláira a 190/1935'. sz. konventi hatá-
rozattgl lép életbe. Eszerint: 

1./ A tanárik személyi adatait hár = példányban, az erede-

ti okmányok alapján kell rö;ziteni. 
2./ Magát a minősitést az egyházkerület tanügyi előadója 

végzi el az iskolában. 
3./ Két rendes és egy póttagot kell választani a minősité-

si bizottságba. 
4./ A bizottsági tagok választása titkosan, jelölés nélkül 

történik. 
5./ A bizottsági tagokat és az igazgatót  külön-külön meg-

hallgatja a tanügyi előadó. Rajtuk kivül meghallgatja 
az igazgatótanács elnökét is. 

6./ A minősités alapelveit és a szempontokat elkószitik és 

kiküldik. 
7./ A minősités 3 példányban készül. 1 példányt az irattár-

ba kell helyezni, 2 példányt a püspöki hivatalhoz kell 
beküldeni. 

fis./ A minősités eredményét a tanügyi előadó ismerteti a 
minósitettel. 

9./ A minősités titkos. A bizottsági tagok is fegyel 1. fe-

lelősséggel tartoznú!c a titkosság megőrzéséért. A ti-
toktartás alól csak a püspök adhat íelmentóst. 

lo./ Az egyházi minősitési lapokat az állami minősitési la-
poktól függetlenül kell késziteni. 	/6o7/ 

6o6. _ :ef. Poig. Leányiskola ika.tai 1o3/1936. 
6o7. Ref. Polg. Leányiskola iratai 140/1939. 
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A 19o/1939. sz. konventi határozattal elrendelt minősités 

szempontjai az egyházi szolgálatban álló tanárok minősité-
sére: /A minősitést minden o-val és 5-tel kezdődő évben 

el kell készitení./ 

Egyéni és társadalmi magatartása: 

a./ Általában 

1./ Egészségi állapota, életmódja. 

2./ Gondolkodása önálló-e, vagy önállótlan? 

irdeklődési iránya. ozaktárgyaiban és 

a neveléstanban az ismerete ,milyen: 

alapos, hiányis, felületes? 

Szaktárgyaiban müveli-e magát? 
Diás ismeretkörökben műveli-e magát? 

3./ Jelleme: határozott, nemen, fogyatékos, 

makacs, befolyásolható? 

b./ Valláshoz, egyházhoz való viszonya. 

1./ Egyéni, családi, közéleti, egyháztársa-

dalmi magatartása. 

2./ Az egyházi törvényeknek  mindenben meg-

felel-e? 

3./ Felesége vallása, gyermekeit a reformá- 

tus vallásban neveli-e? 

iiivatali buzgalma: 

Pályáját hivatásának tekinti-e, vagy csak a kiszabott 

munkát végzi el, és buzgalma csekély, csak látszatra 
dobozik. 



-268-  

Tanitási munkája:  

1./ Tárgyi tudása.  
2./ Tanitásának tervszerűsége: kialakult, vagy kialaku-

lóban van? Tanmenetei, óravázlatai a nevelés célját  

szolgálják-e rendszeresen, vagy tervszerűtlenek,  
Jtletszerüek?  

3./ Tanitási módszere: Tudatos aieggondoláson épül fel,  

vagy nem át,ondolt, kapkodó, bizonytalan?  
A tarvitás módszere szolgálja-e a tanulói önállósá-
got, vagy sem?  

4./ Tanitásanak eredménye: Az előirt anyag határozott,  
világos ismerete, az értelem fejlődése: tehát igen  

jó; az előirt anyagot ismerik, de az értelem fejlő-
dése kevésbé vehető észre: tehát közepes; a tárgy-
ismeret csekély, hiányos, bizonytalan: tehát az  
eredmény csekély. /E szempontnál figyelembe kell  
venni az osztályok szellemi képességét is./  

5./ Melyesen itési-e meg az eaedményt: helyesen, követ-
kezetesen, helytelenül, következetlenül, részrehad-

lóan.  

Nevelői tevékenysége:  

1./ Tanitisi  ódáin: 

- A tanulók egészségével törődik-e?  

- Az értelei fejlődésére gondot fordít-e?  

- A kinálkozó alkalmakat az érzelmi élet  >; ~élyitésé-

re felhasználja-e?  
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- Gondja van-e a vallásos nevelésre? A református 
keresztyén világfelfogás és az egyházhoz való 
hüség kialakítására törekszik-e? ugyel-e a más- 
vallásu tanulók vallási érzékenységére? 

2./ 'Tanitási órán kivül: 
- A tanulókkal törődik-e? 
- Körülményeiket ismeri-e és gondoskodik-e róluk? 

Szánidőben foglalkozik-e a tanulőkkal? 
- Kirándulásra szivesen megy-e velük? 

Az igazgató munkáját külön minősitik. A minősitésnek tar-
talmaznia kell  az ügykezelési, az irányitó ós ellenőrző 
munka és a különböző hatóságokkal való kapcsolat értéke-
lősét. 

1./ ügykezelés terén: 
- Az pantos, vagy pontatlan, esetleg hanyag? 
- Jelentései, javaslatai határozottai világosak? 
- A törv ;nyeket, rendelkezéseket ismeri-e, köve-

ti-e? 
2./ Az irányitó, ellenőrző munka teróxi: 

- Hogyan vtigzi ezen munkáját, nem felületes-e? 
- Jél ismeri-e tanárait, azok munkáját? 
- .iilyen a vezetési stilusa? Erélyes, de jó kar-

társ, vagy erélytelen, erőszakos? 
- Alkalmas-e a testület bókéjének cos egybehangzó 
munkájának biztositására? 

- Az iskola tanulmányi anyagában járatos-e? 

- Az egyes tárgyak oktatási módszereit ismeri-e? 

- Az iskolai osztályokat jól ismeri-e? 
- A felmerülő esetekben gyorsan és helyesen tud-e 

dönteni? 
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3./ Kapcsolatok terén: 
- Az egyházi és világi hatóságok előtt van-e 

tekintélye? 
- Az igazgató müködése az iskolára nézve hasz-

nos-e, vagy káros? 
- Milyen megbizatásai vannak az egyházi ós tár-

sadalmi életben? 
- Milyen kitintetései vannak? 	/608/ 

A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 3400/1938. idE 
számú rendelete megtiltja minden köztisztviselőnek, köz-
szolgálati alkalmazottnak, hogy belépjen olyan egyesület-
be, pártba, amely szembeállitja az állam törvón yr es rend-

jével. Különösen tilos olyan szervezetbe, egyesületbe be-
lépni, amelynek nincs kormányhatóságilag engedélyezett 
alapszabálya. A rendeletet a református egyház iskoláiban 
is végrehajtják. E tekintetben minden nevelőnek irásbeli 
nyilatkozatot kell tenni. /6o9/ 

194o-ben püspöki leirat foglalkozik a tanárok iskolai 
m fiatartásával. Ezen leira-t többek között elrendeli, hogy 
a tanárok ne tegezzék egymást a tanulók előtt, ne cigaret-
tázzanak a  hivatalos  helyiségben, ne öltözköde` enek feltü-

nően, stb. /61o/ 

A tankerületi főigazgató 1943-ban szabályozza a tanárok 

iskolai magata-rtását: 

- Tanári szobába a tanulók nem járhatnak be. 

- A nevelői tekintélyre fokozottabban kell ügyelni. 

`fanár a tanárt, tanár az igazgatót a tanulók előtt 

nem te_;ezheti. 

6o8. Ref. Polg. Leányiskola iratai 16o/1939. 
6o9. Ref. Polg. Leányiskola iratai 91/1938. 
61o. Ref. Polg. Leányiskola iratai 97/194o. 



- 271 - 

- A tanárban a tanulók öltözködés, beszédmodor, 

hangnem tekintetében példát kell, hogy lássanak. 

- Az igazgatóknak mindent meg kell tenniök, hogy le-
ányiskolában a tanulóknak semmiképpen se legyen 
alkal.auk dohányzó tanárnőt látni. 

- Meg kell szüntetni a beszédben a ma Üyartalanságot, 

a  magyartalan  beszédhangsúlyt, a.: éneklő beszéd-

ritmust. 

- A tanárok kérdező technikáján feltétlenül javitani 

kell. 
- Az iskolalátogatókat megértéssel kell fogadni. 

- Pongyola fogalmazást tanárnál nem szabad megtörni. 

- A tanárok fegyelmét fokozni kell. /611/ 

A város felszabadulását követően, 1944. dec. lo-én meg-
alakult a városban a pedagógusok szabad szaks'ervezete. 
Elnöke Gulyás Sándor, Titkára Róna Gábor, jegyzője Paczo-
lay István, ellenőre Caiki Anna lett. /C12/ 
A tantest«let _Minden tagja belépett a szakszervezetbe./613/ 

A Ref. Polgári Leányiskola tanárainak igazolása 1945. jún. 

4-én zajlott le. 
Az igazolóbizottság tagjai: 

Gondón Imre 	elnök 
Darányi József 	tag  
Benedek István 	" 

Bor Benő  

Komáromi Kálmán 	s' 

611. Ref. Polg. Leányiskola iratai 41/1943. 
612. iialasi Hirek 1944. dec. 16. 
613. Ref. Polg. Leányiskola iratai 	7/1945. 
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Komlós  Antal 	tag 
Dr. Hecht István " 
Iiarnóczi Kálmán 	" 

Az igazolóbizottság Karsay Sándorné, ázabá Rózsa -Erzsébet 
/Kiskunhalas, 1921. mire. 12./; Kiss Uyuláné, Kaszás Róza 
/Törökbecse, 1892. jan. 16./; Csiki Anna /iebrecen,1889. 
júl. lo./; Paczolay Istvánné, Szinay Erzsébeb /Diósförge-
patony, 1913. szept. 5./; S.tő Júzsefné, Varga Olga /Ör-
:lónyszékee, 1918. aug. 29./; ós Kisari :;ária  /ale Imréné/ 
/=:1lap, 191x. nov. 13./ tanárnőket a 15/1945. oz. LIE. ren-
delet értelmében igazoltnak tekinti. /614/ 

614. Ref. l)olg. Le:3nyiskala iratai 118/1945. 
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Kiskunhalas várost a Vörös Hadsereg 1944. október  23-án 

szabaditotta fel. x felszabaditó harcok nagyobb kárt nem 

okozta-k. A szovjet csapatok parancsnoka október 25-én 
közölte a lakossággal: "A gyáraknak, üzemeknek, hivatalok-
nak, templomoknak és szórakozóhelyeknek ki kell nyitni. A 

munkásoknak, tisztviselőknek jelentkezni kell munkahelyü-
kön. Köztisztviselőknek, polgári alkalmazottaknak 26-án 
feltétlenül Laeg kell jelenni hivatalukban." /615/ 

Néhány nap múlva hely eállt a rend, a közigazgatás. Halász 

D.  Sándor, a polgármesteri teendőkkel megbizott főjegyző 
hirdetmcnyt ad ki, amelyben az ö.zletek kinyitására, e szo-
kásos hetipiacok megtartására szólít fel. /616/ 
:;Decemberben már a helyi sajtó is megjelent. A szinházban 
a.rrtifasiszta nópgy filést tartottak. Halász D. Sándor megbi-
zott polgirmester megnyitója után felszólaltak: Boskó Vil-
mos esperes-plébános, Fazekas István az . íEP taftkára, Gu-
lyás vándor gimnáziumi igazgató, Borbás Imre 'Jr,  a kisgáz-
dák nevében, Ván Benjámin református lelkész, Bundzsák 
Istvn SzD-= elnök. /617/ 

December első hetében a város közigazgatását is átszervez-
ték. A polgárőrség vezetője Dr. Borbás Imre -;.igyvéd, a Kis-
gazdapárt helyi elnöke, helyettese Bundzsák István, az 
SzDP elnöke lett. 
A városi tanács összetétele: 
A tanács elnöke: Halász D. Sándor, előadója: Dr. Gusztos 
hátoly. 
Tagjai: Dr. Kocsis Mátyás, Dr. Bajusz Mihály, Dr. donsz-
part LásUé, Di. Borbás Imre, Ván Benjámin, Boskó Vilmos, 

615. Kiskunhalas helytörténeti monográfia 214. oldal 
616. Kiskunhalas helytörténeti monográfia 214. oldal 
617. Halasi Airek 1944. dec. 6. 
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Gulyás Sándor, Antal Zoltán, Kiss Illés Antal, Kmetivics 
Mihály, Róna Gábor, Csányi János, }3undzsák István. 
A tanács meghivott tagjai: 

Babenyecz Dezső 
Harnóczi Kálmán 
Suba Imre 
Papp T. Balágs 
Bor Benő 
Orbán Gábor 
ifj. Kardos 1-11 
id. LIacskási 	- M K 2 	. 

Fazekas  István 	- M K P 
Gondán Imre 	- isi K P 
Kerekes Benő 	« M K P 
Heck Ferenc 	- a Ssidótanács küldötte 

/618/ 
Mindez a politikai konszolidációt, de a meginduló koali-
ciós küzdelmeket is mutatjs.. 

December 12-6n alakult meg a Nemzeti Püggetlenségi Bizott-
ság a három politikai párt és a szakszervezetek képviselő-
iből. 

	

Elnöksége: Dr. Eorbás Imre 	/Kisgazdapárt/ 

	

Macskási József 	/M K P/ 

	

Bundzsák István 	/Sz D P/ 
An3 i titkár: Schirmer István 
Jegyző: 	Csányi János 
Delegált tagok: Gulyás Sándor, Paczolay István /ped. szak-

szervezet/i Gondág István /köztisztviselők 
szakszervezete/; 

- M.sgazdapárt 
- Kisgazdapárt 
- Kisgazdapárt 
- Kisgazdapárt 
SzD Y 

- Sz D r 
- S z D  2 

Dr. Halász D. Sándor 

618. halasi íiirek 1944 - . dec. 12. 
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/a váras polgárságának képviseletében/; 
kmetdvics Mihály /postások/; Vörös Sán-
dor /vakutasak/; Hatházi János /épitő-
munkások/; Wosnitzer Gyula, Monda István 
/földmunkások/; Dr. Monszpart László 
/egészségügyiek/; Erdős László /diákság/; 
Kiss Illés Antal, Vonya Benő /sportegye-
sdlet/; Jeges Sándor /kereskedők/; Heck 
Imre /Zsidótanács/; Boekó Vilmos /egy-
házak/; Idaeskási József, Fazekas István, 
Eedő Károly /M K P1; Bundzs111 István, Csá-
nyi János /Sz D P/; Bar Benő /Sz D Y/; 
Dr. Borbás Imre, Suba Imre, Zilah &Lános 
/iLisgazdapárt/. 	/61$/ 

A Demzeti :`ügyetlenségi Bizottság kzldötteként Bundzsák 
István, Schinner István, Jr.s 	Borbás Imre 5s acs4.ási József 
részt vettek az Ideiglanes IemzetgyU lés ülésén Debrecenben. 

/623/ 

November 9-én minden iskolában megkezdődött a tanitás. 
városban dolgozó 130 pedagógusból 55-en távol voltak./v21/ 

December 24-én este német terrorbombázás érte a várost. 
Lyolc ember meghalt /Gerner Perencné, Mátyási Jánasnó, Ma- 
gosi Jánosné, Nagy Erzsébet, Bakos János, Buasi Gábor, Be-
ke Pál, Király Sándor!, 3o-an sebesültek meg, l000 amber 
vált haj léktalat:ná. /622/ 

619. Halasi Hirek 1944. dec. 13. 
62o. Halasi Hirek 1944. dec. 30. 
621. Halasi Hirek 1944. dec. 16. 
622. Halasi Hirek 1944. dec. 33. 
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1945. január 9-én, miután Dr. Halász Sándor megbizott  

polgármester lemindott, a  városi tan:ácset ujjászervezték.  

A polg _áriester Dr. Kovács Tibor / a rendőrség politikai  

osztályának vezetője  volt, / HclysLtese Dr. Gusztos Károly  

lett.  
A városi tanács tagjait Dr. Halász D. Sándor főjegyző,  

1agypál Ferenc főügyész, Dobó Kálmán főmérnök, László  
Imre pénzügyi előadó, Dr. Bajusz Mihály tisztiorvos,  

Dr. Drégely László gazdasági tanácsnok, Dr, Monszpart  
László kórházi főorvos, Dr. Borbás Imre rendőrparancs-
nok. A AKI-t Itilacskási József, az SLDY-t Bundzsák  
István, a kisgazdapártot Dr. Borbás Imre, az Ipartes-
tületet Kiss Illés Antal képviselte. 	/623/  

is árvius 11-6gi .degalakult a i.ia;yar Demokiratikus If jusági  
Szövetsg. 	/624/  
Közel e;y hónapi kényszer szünet után 1944, november  
9-én valamennyi belterületi iskolában megkedődött a  

tanitás, A városi `t anács az oktatásügy irányitásával  
Guljás Sándor gimnáziumi igazgatót bizta meg. A beirat-
kozottak csak mintegy 6o-7o %-a jelent meg az iskolában.  
A beirt 2loo tanulóbál csak l2oo jelent meg. A tanyai  

iskolákban még decemberben  sem  sikerült beinditani a  

tanítást. 	/625/  
December le-én alakult meg a halasi ped }>•ógusok szabad  

szakszervezete. Elnöke Gulyás Sándor, titkára Róna  
Gábor népiskolai iga ~.gató, jegyzője Faczolay István  
gimnáziumi vallástanár, pénztárosa Huszár Dezső népisko-
lai igazgaó, ellenőre Babó Béláné állami polgári  
Fiúiskola rub. igazgató, Csiki Anna ref. polg. leányiak.  

igazgató, ,íbrvth Ilona vépis l~ola.i tnnitónő lett. /626/  

623. Halasi iiirek 1945.  
624. Halasi Ilinek 1945.  
625, Halasi i;írek 1944.  
626. Halasi Hitek 1944.  

január lo.  
március 7.  
december 16.  
december 16.  
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A Református Polgári Leányiskola az 1944-45. tanévet 
1944. szeptember 9-én kezte meg. Október 7-ig zavatra-
lanul folyt a tanitás. A fornt közelsége és a város 
felszabaditásáért folyó h`:rvok miatt a taniáta október 
9 - november 9.-e között szünetelt. November 9-től 
csak kettő teremben tanitottak. A II-IV. osztályok 
8-11-ig a I-II. osztály 11-2 óráig járta iskolába és 
40 perces órákban tanitottak. Az iskola többi termét 
a gimnázium használta. Március lo-én az iskolát katonai 
kórház céljaira foglalták le. A Római Katolikus Polgári 
Leányiskola adott átmenetileg helyet ás ott folyt a 
tanitás 11-14 óra között március 24-ig. Április 3-án 
kapják vissza az épületet, a takaritás után -április 
9-én kezdenek el ujra tanítani. Ezen okok és a tüzelő-
hiány miatt a téli szünet 3 hétig , a húsvéti szünet 
2 hétig tartott. 	/62W/ 

A VKM. 56.00l/1945. sz. rendelete 1945. februárjában 
szabályozta az 1944-45. tanévet. A rendelet kimonja, 
hogy aki 3 hónapon keresztül látogatja a tanitási órá-
kat, annak bizonyítvány kell adni, ha a tanuló ennél 
kevesebb idei ., járt, annak osztályzó vizsgát kell 
tennie. A rendelet a tanév legfontosabb nevelési felada-
tául minden i_kola számára a demok*atikus szellemben 
történő világnézeti átgondolást határozza meg. Egyben 
Agy rendelkezik a minisztérium, hogy az orosz nyelv 

oktat -;sut még az 1944-45. tanévben meg kell kezdeni. 
/629/ 

A V.K.U. 1945. március 1-én konkrét utasitásokkal rítta 
el az iskolai igazgatókat. 

628. Ref. Polg. Leányiskola iratai 11/1945. 

629. Hivatalos Közlöny 19o5• április 

Ref. Polg. Leányiskola iratai 12/1945. 
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•- Az igazgatók a fenálló, illetve az ideiglenes nem- 
cti kormány rendelkezései alapján végezzék munkájukat,  

azonban a rendkivúli körülmények miatt fokozatosan elő-
térbe xerül az önállósága, a rendeleteknek a helyi 
körülményekre való alkalmazása. 

- Minden lehető eszközt fel !:ell használni a minka 
feltételeinek biztositására. 

- Lehetőlog minden tanuló számára biztasitani kell 
a tanuláshoz a feltételeket, különös gondot kell for-
dítani a távol lakókra. u_ket fokozottan kell segiteni, 
vizsgára elő*észiteni. 

- Le kell küzdeni az iskolákban a kas%t szellemet. 
a faji gyülőletet, a vak tekintélyimádatot, az úr 
szegény elkülönilést. 
- Az i:Jlai értékelés egyedüli alapja az egyéni 
teljesitm.n;j értékfoka, lehet csak. A szellemileg érté-
kes, szegénysorsú tanulók támogatására minden iskola 
töreke;tjen, r_ert ez a kbtolessége. 

- A tanulók szellemi kibontakozásának nem szabad 
gátat vetni, a diák-tanár viszonyt ne az utasitás, 
hanem a megbeszélés jellemezze. 

- A nevelésnek az űj társadalmi és politikai világrend 
követelményeihez Bell igazodnia. Szaki 'i;ani kell a koribbi 
kül- és belpolitikai nézetekkel, mely sok hazugságával, 
imperialisztikus ábrándjaival, szociális igazságtalan-
ságaival, vétkes nézetbűvöletével, a faji kérdés er;y-

oldalu felfogy ósával romlásba döntötte nernzet`únket. 
- Az ifjuság politikai érdeklődése növekedni fzé;. 

Ezt egysldaluan tiltaltii ne& szabad, de káros volna az 

ifjuságot idő előtt a politikai küzdelmekbe bevon:,rli, 
ezért ez csak 15-16 éveseknek eredhető meg. 

- üdevelői átképző tanfolyamokat kell szervezni, 
melyeken ismertetni kell a politikai, társadalmi átalaku-
lás lényeges mozzanatait. 
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- A tankönyveket azok egyes anyagait át kell értelmezni 
- A vallásoktatást az eddigi keretek között kell 

folyt tni, a " Magyar  Hiszekegy " modnását el kell 
hagyni. 	/63o/ 
A Dunamelléki Református Egyházkerület 209/1945. az. 
körlevelében értesitette iskoláit, hogy " az iskolák-
nak sem az egyházi, sem az állami főhatóságokhoz való 
jogvi,.zonyában változás nem történt. Az iskolák ezután 
is az egyházi főhatóság utján érintkeznek az állami 
főhatósággal. " /631/ 
Dr. Kovács Tibor polgármester - hivatkozva a szovjet 
váresperancsnok utasitására - elrendeli a német nyelt 
oktatásának beszüntetését. 	/632/ 
Ez országosan is egyedi eset, mivel a VI 4. a nyelv 
tanitását nem tiltotta meg. Az iskola igazgatója  a 

kérés tisztázására a püspökhöz fordul, ki a " rend-
kivüli viszonyokra tekintettel a folyó tanévben a 
német nyelv kötelező és rendes tárgyként való 
tanitásátál eltekint. " $634/ 
Az orosz nyelvet a Ref. Polg. Leányiskolában 1945. 
májusától yendkivüli tárgyként tanitják. 35. tanuló 

jelentkezett. Tanitásukra óraadóként alkalmazták Dr. 
Rigó Béláré Gyökemati Márta tanítónőt /635/ 
A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium rendeletének 
értelmében a fasiszta jellegű, irredenta  ős szovjet-

ellenes könyveket k Selejtezik. üeszesen 19 kön7vet 
selejteznek ki a könyvállományból. 	/636/ 

630. Református Polg. Leányiskola iratai 12/194 . 
631. Református Polgári Leányiskola iratai 16/1945. 
632. Ref. Polg. Leányiskola iratai 1/1945. 
634, Ref. Polg. L eányiskola iratai 42/1945. 
635. Ref. Pofig. Leányiskola iratai 81/1945. 
636. Ref. Polg. Leányiskola iratai 53/1945. 
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Az 1945-46. tanév kezdetét megelőzően jelent meg az 
idbiglenee nemzeti kormány rendelete az általános 
i:.=kofák megszervezése tárgyában. A 665o/1945. illetve 
a 37.000/1945. sz. rendelet szabályozta az általános 
iskola tanulmányi rendjét. Umendta az iskolaválasz-
tás szabadsgát. 	/637/ 
A Református polgári Leányiskola mellett is ;ne szervezik 
az általános iskolát az 1945-46. tanév kezdetén. 
A polgári iskola első évfolyama helyett az általános 
iskola V. osztályát indították 52 tanulóval. AZ igazgató-
nő aeerint problémát okozott a tankönyvek ps tanszerek 
hiánya. A abad.foglalkoz isu_ tárgyak közill a szülők 
nyelvből a németet választották, egyéb tá^r;yak közül 
pedig a kézimit-kési. Ag éda1mát fejezte ki amiatt, hogy 
a tanyai, kevés tanerős kisiskolák hoLyan tudják 
elsaj átittatni azt a komoly tananyagot, amit a tanterv 
megkiván. Emiatt fé16, hogy a szinvonal csökkeni 

fog. 	/638/ 
Az általános iskolások elhelyezése is nehézségekbe 
ütközött. 
ILovember 25-ig heti 31 ötven perces órában tanultak 
az áltelánoe iskolások. Ezt követűen a futóanyag hiánya 
miatt napi 4 neg;venperces órát tartottak. A téli 
szünet urán március 18-ig csak m;Lnden másnap jöttek 
idko1ába. ; iárcius 18.-a után teljes óraszámban folyt 
a tanigás. 	/639/ 

az igazgatóaő véleménye szerint " hagy változást jelen-
tett nemcsak az iskolák életében, h anem az egész 
magyar közoktatásügyi tarténetben is az uj iskolatipuss 
Az általános iskola megszervezése. Az uj iskolafajta 
megteremtésével az osztálykülönbségi; és, a lakóhely 
adta nevelési lehetőség előnyeit akarja kiküszöbölni, 

637.  Ref. Polg. Leányiskola iratai 95/1945. 
638.  reef. Polg. Leányiskola iratai 62/1946. 
639.  Ref. Polg. Leányiskola iratai 74/19/6. 
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illetve ámennyire lehet csökkenteni akultunzpolitikát.  

A nivellálás eszmájét szogálja ez a terv, amelyik  
progresszive megszünteti a nép- és polgári iskolákat,  

valamiht a gimnázium négy alsó osztályát, hogy a  
különféle iskolák helyett egyedül az általános iskola  
álljon a szülők és a t anulók rendelkezésére. A most  
befejezett iskolai évben a fikozatos fejlesztési terv  
értelmében egyelőre csak az első évfolyam alakult 3t  
általános iskolai V. osztállyá, hogy ezt a többi  
osztály átalakulása is kövesse. Igy két év múlva meg-
szUnik a régi polgári iskolai szervezetiink és bolyt ad  
teljes egészben az általános iko1':nak. 	/64o/  
Az 1946-47. tanévben már négy általános iskolai  
osztályt indit a Református Egyház általános Iskolájas  

I. vegyes osztály 
	

54 tanuló  
II. vegyes osztály 	 44 tanuló  

~. leány osztály 	 31 tanuló  
IV. leány osztály 	 49 tanuló 

Az egyháztanács k titanitőnőt is alkalmaz Dr. Higó 
Bá lőné es Imreh Ilona :zemélyébun, kik az első ás  
második osztályos tanulókat tanitja. 	/641/  
Az 1947-48. tanévben első osztályból perhuzamos tanuló-
csoportot is működtetnek.  
Tanulócsoportok és létszámaik:  
I. 	Általános Iskola:  

I. fiú 32 tanuló  
I. leány 37 " 

II. vegyes 56  " 

11I. vegyes 55  " 

V. fiú 59  " 

V.  l ány 32  " 

VI.  fiú 57  " 

VI. leány 33  " 

64o. Ref. i'olg. Leányiskola ívkönyve 145-46. tanév  

641. Ref. kolg. Leányiskola Évkönyve 1946-47. tanév  
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VIII. PIA 	Go tanuló  
VJ.I . 1 c: iny 	44 	" 

II. Polgári leyiskolas 

IV. osztály 24 tanuló 

A fiú zt lyok ,t a gir a ziurr ópületébe;: helyezték el. 
A megnövekedett általános i ka1a.i alsótegozatos tanulók 
tanitásara alkalmazták Zana Dezső, Paozolay Gyuláné 
Aczél Edit cos Si ppelt A Mária tanitókat. 	/64?/ 
A tuntestUlet 1947. jaxi. lo-án tett esküt a köztársa-
s • graL-, a a1kotm.. ra. 
Az eskü szöveges " "Ln . . . . esküszöm a mindenható és 
minuer,tudó Istenre, hogy a Magyar Köztársas4ghoz és annak 
alkotm€ínyáhon hü leszek, Magyarország törvényeit, az 
egyházi főhatós gom útján közölt törvényes rendelkezé-
seit megtartorx, hivatali elúljáróimna,k engedelmeskedem, 
a hivatí1i titkot megőrzöm, és hivateli kötelesoégemet 
pontosan 	lclkii.:meretescn a nép érdekeinek szem előtt 
tartásával telj elitem. 
Iateu engem úgy eegélcn. 	/643/ 
1948-ban regtörtént az ienol k államocitúsa. 1948. juniu-
sától az iskola neves Kiskunhalasi Szilády Áron utcai 
Állami / volt refornátua / t.ltalános Iskola. Az á11a-
mositást követően az iskola beolvadt a Felsővárosi 
Által .:nos Iskolába. 1948. júxi:_usában megtörtént a ta-
nárok állami tanárrá történő átminóaitése. /644/ 

642.  Ref. Polg. Leányiskola iratai 62/1947-43. 
643.  Ref. Poie. Leányiskola iratai 11/1947. 
644.  Ref. Polg. Leányiskola iratai 264/1948. 
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A tanulói létsz4m Éo összetétele 1939 - 1948. között 
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3./ A tanulók szüleinek foglalkozása: /646/ 

1939-40 1941-42 1942-43 1945-46.  

Középbirtokos 5 11 9 8  
KisPirtokos 14 30 25  2o  
Egyéb őstermelő  1 4 2 2  
Földmüves napszámos  14 2o 6 5  
Kisiparos  45 39 39 31  
Kiskereskedő  18 12 5  3  
Közlekedési segédsz.  lo  12 13 3  
Köztisztviselő  lo lo  8 2  
Pap,taniriiitanitó  3 3 2 2  
Közhivatali altiszt  8 8 6 2  
Katona,altiszt,csendőr 6  3 1 2  

Nyugdijas altiszt 12  7 4 1  
Napszámos 1  - 4 1  

Házi cseléd 4 6 4  
Egyéb és iem.fogl.  4 2 7 4  
Árvaházi ellátott  3 4 3 1  

Összesen: 	154 169 14o 91  

4./ Évi tandij /Pengő/  

1939-40 194o-41 1942-43 1943-44  
~ 

Beiratási dij, mellék  
dij 14 14 16 24 
Helybeli protestánsok 14 24 24 40  
Vidéki protestánsok és  
más vallásuak 24 36 36 6o  

646. Az 1941-42. tanév adataiban a magántanulók /20/ is  
szerepelnek.  
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5./ 	Tandijkedvezmény: 

   

       

1939-4o 1941-42 1942-43 1943-44 

Tandijnientes 33 27 12 7 
Féltandij as 33 40 29 31 

6./ 	A végzett tanulók tovbbtanulása, elhelyezkedése 

1939 -4o 1943-44 1946-47 

Gimnázium 2 6 3 
Liceum - 2 
Lői ker. szaktanfolyam 13 6 
Gazdasági pályán 2 
Ipari pályán 1 7 
Kereskedelmi pályán - 4 
Irodába - 2 
Háztartásban marad 9 17 12 

Ismeretlen 1 1 

Us zesen végzett: 	26 	32 3o 
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VI. NŐI KERESKEDELMI 

SZAKTANFOLYAM 

Létrehozását az 1879. évi Iparos Kongresszus határozta el, 
kimondva, hogy a férfiak ipari és kereskedelmi oktatását 
ki kell eg5sziteni női kereskedellA szakoktatással. 

A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 1890-ben kiadott 
59.258. sz. rendelete a női kereskedelmi tanfolyamok szer-
vezését a következő módolt szabályozza: 

"A  női kereskedelmi tanfolyamok feladata: nőknek alsóbb 
fokú kereskedel_ai foglalkozásokra való előkészitése. A ta-
nit :.s ideje 8 hónap, okt. 1-től május 31-i6.* /647/ 

.2anterve: 

fantárgy: Heti óraszámok 

1. keresk. számtan 

2. Könyvvitel 

I.időszak 	II.időszak 

4 	2 

2 	4 
3. Kereskedelmi és váltóismeret 2 2 

4. Irodai munkálatok és levelezés 2 2 

5. taruism. és keresk. földrajz 2 2 
6. Szépirás 1 1 

Lissüesen: 13 13 

Rendkivüli tárgyként a magyar és német, illetve gyorsirás 

is tanitható. 

647. Dr. Schack Béla és Dr. Vincze Frigyes: Kereskedelmi 
üktatásügy 372. oldal 
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A tanfolyamra olyan leánynövendék vehető fel, aki a polgári, 

vagy felnő leányiskola 4. évfolyamát, vagy a felső népisko-
lát legalább elégséges eredménnyel elvégezte. 

A rendelet a női kereskedelmi tanfolyam célját igy jelöli 
meg:  "A nőknek tisztességes megélhetésre új tért nyitni 
szándé&ozván, a fennálló polgári leányis kolákkal és közép 
kereskedelmi iskolákkal kapcsolatosan szervezhető Női Keres-
kedelmi 'fanfolyam. A kereskedelmi szakismerettel biró nők 
már jelenleg is keresett munkaerők hazánkban. Szerényebb 
igényeik, megbizhatáságuk, a vevőközönséggel szemben ta-
pasztalt el ézékeny modoruk helyet biztosit részükre minde-
nütt, ahol az ;üzleti költségek szerényebb mértéke, az el-
lenőrzés korlátolt volta, a drágább személyzet  alkalmazását 
kizárja, kiválóan pedig azon üzletekben, melyekben főleg 
nők fordulnak meg, .mint vevők. Ezen szükséglet kielégitésén 
kivül jó szolgálatot fognak tenni a szébanlévő tanfolyamok 
olyan nőknek is, kik mint családtagok, helyzetiknél fogva 

részt vehetnek valamely üzleti tevékenységben, s valamikor 
talán maguk is reá utaltatnak arra, hogy üzletet vezesse-
nek. Iost is számos nőt látunk önálló ipari foglalkozásban 
és vállalkozásban, ég bizonyos iparágak majdnem kizárólag 
nők kezében vannak; köztük olyanok, melyek üzleti szellet 
met, megfontolt szárvitást, pantos könyvvitelt, egyszóval 
szakismeretet kivánnak. 

Végül pedig a magasabb nőnevelés szolgálatában álló tanin-
tézeteknek gyakorlati irón ban való továbbfejlesztése ós 
kiegészitése is kivánatossá teszi oly tanfolyamok szerve-
zősét, amel,ek a kevésbé vagyonos középosztálynak módot 

nyújtanak arra, hogy leányaikat oly ismeretek birtokába 
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juttassák, melyek kereskedelmi  önálló foglalkozásokra, s 
szerény, de biztos kenyérkeresetre képesitenek." /648/ 

"A növendékek tandíjat fizetnek, mely a tanfolyam fenntar-
tási költségeinek fedezésére fordittatik, és a helyi vi-
szonyok szerint állapittatik meg az iskola helyi hatósága 
által." /649/ 

A női kereskedelmi szaktanfolyamok tantervét ős óratervét 
több izben módositották. 
1911-ben a tanitás idejét lo hónapra emelik, a heti leadan-
dó órák száma 2o lett. 

Tantárgyfelosztás és heti óraszám: 

1. Kereskedelem ismertetése, kereskedelmi 
levelezés, irodai munkák 

2. Igémet kereskedelmi levelezés 
3. Könyvvitel 

4. Kereekedelzd számtan 

5. Kereskedelmi földrajz, a fentJsabb 
áruk ismertetésével 

6. Szépirás 
7, Gyorsirás 
8. Gépirás 

üeszesen: 2o 

z az óraszám a helyi viszonyoknak megfelelően 	vagy 

másik tárgyból szaporitható, azonban a heti 24 ótát meL;ha-
ladni nem szabad. 

648. Dr. Schack Béla - 

649. Dr. Schack Béla - 

Dr. Vincze Frigyes idézett 
mil 372-374. oldal 

Dr. Vincze Frigyes idézett 
mii 373. oldal 

3 
3 
3 
3 

2 

1 
3 
2 



- 288 - 

E tanterv és ératerv alapján a női kereskedelmi szaktanfo-
lyamok szervezése fellendült. Az 1918-19. tanévben az or-

szágban 103 tanfolyamon 5.000-nél több tanulót oktatnak. 

/65o/ 
Az 192o-ban kiadott 67.400. sz. Vkíi rendelet a tanfolyamot 
két évre emelte, de hallgatólagosan az egyéves forma  is 
fennmaradt. 

Az 193o. évi rendezóc szintén a két évfolyamos képzést 
erősiti meg, kiegészitve a tananyagot vallásoktatással, 
egyben rendezi a rendtartási és felügyelettel öeszefüggő 

kérdéseket is. /651/ 

Aiskunhalason a Református Polgári Lényiskola mellett az 
1923-24. tanévben szerveznek els3 izben egyéves női keres-
kedelmi szaktanfolyamot. 

Ezt követően az 1929-3o, 1934-35, 1935-36, 1936-37, 137-
38. tanévekben, illetve az 1939-4o. tanévtől folyamatosan 
müködökt az 1943-44. tanév végéig. Az első tanévben az 
órákat a gimnázium épületében tartják. Az 1929-3o. tanév-
től a szaktanfolyam a Református Polgári Leányiskolában 
mdködött. A tanfolyam költségeit a tandijakból fedezik. 
A református egyház vállalta a fütés és világitás költsé-
geit,engedélyezte a polgári leányiskola berendezéseinek, 

felszereléseinek, szemléltető eszközeinek használatát. 

Irógépe*;; az etyháztanáca, illetve a városi tanács biztosi-

tott. /652/ 

65o. Dr. 

651. Dr. 

652. lief. 

Schack Béla - Dr. Vincze Frigyes 
idézett mü 381. oldal 

Schack Béla - Dr. Vincze Frigyes 
idézett mü 383-387. oldal 

Polgári Leányiskola Lrtesitője 1929-3o. tanév 
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Kisebb összegi rendszeres támogatást nyújtanak a városban 
működő hitelintézetek a tanulók jutalmazására és az eseten-
kénti tanulmányi kirándulások céljára. 

Felügyeletét 1936-ig a  Felsőkereskedelmi  Iskolák Királyi 
Főigazgatósága, 1936-tól a tankerületi királyi főigazgató 
által megbizott is:colalátogatSk látják el, akiket a felső-
kereskedelmi iskola tanárai közül kérnek fel. Ezt a tisz-
tet 1936-tól kezdődően Luby Margit tölti be. /653/ 

A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 82.5oo/1941. V. 2. 
sz. rendelete lehetővé tette, hogy aki a kereskedelmi. saak-
tanfolyam I., vagy II. óvfolyamát legalább jó eredménnyel 
elvégezte, különbözeti vizsgával a kereskedelmi középiskola 
II., vagy III. osztályába léphet. 	/654/ 

1942-ben a kereskedelmi ezaktangolyEm igazgatónője Kathona 
Margit a városi tanácstól anyagi támogatást kórt. Kérelmé-
bán indoklásként azt hozza fel, hogy a tanfolyam önellátó, 
senkitől támogatást nem kap, holott a képzés városi érde-
keket is szolgál. /655/ E kérelem erelaényeként 1943-ban 
az iskola 600 Pengő seL,élyt kapott. /656/ 

A női kereskedelmi szaktanfolyam tanulói a város két pol-

gári leányiskolájának végzett növendékeiből tevődnek össze, 
kiegészülve a gimnáziumot a IV. évfolyam után befejező le-

ánytanulókkal. 

653. Ref. Polgári Leányiskola Ertesitője 1936-37. 
654. Hivatalos Közlöny 1941. 12. szám 
655. Kereskedelmi s::aktanfolyam iratai 2/1942. 
656. Aereskedelmi szaktanfolyam iratai 9/1943. 
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A tanfolyam tanárai: 

Igazgatója a Ref. Polgári Leányiskola mindenkori iazgató-

nője /Dr. Thuróczy Dezsőn !  illetve Kathona .Margit/. 
A közismereti tárgyakat a Ret. Polgári Lenyásikola tanárai 
tanitj :,k: 
- Német l .cereskedelmi levelezés: Czirj ák Berta /csak az 

1929- 30. tarévig szerepel a tantervben./ 

- Kereskedelmi földrpjz: 1929-3o-ban SzabóZeigmondné óra-
adó polg. isk. tanár, a továbbiakban Dr. Thuró-
czy Dezsőné 194o-ig, az 1942-43-as tanévtől iioné-
czy Magdolna óraadó polgári iskolai tanár. 

Magyar nyelv: 1929-3o-ig Szabó Zsigmondné óraadó polgári 
iskolai tanár, 1934-35-től Lr. Thuróczy Dezsőné, 
illetve Kathona Margit. 

- Pestnevelős: Varga Jenőné 
- bittan: 	Kiss Gyula hittanár 

A  szakmai jellegű tárgyakat meghivott elvadók, illetve a 
gimnázium tanárai tanitják. 
- Gépisis: Berki Sándorné, 1942-tál Dolicsek Sára 
- Szépirás: Stepanek Brna gimnáziumi tanár, 1934-41 között 

Tóth Béla gimnáziumi tarúr, 1942-től Kisari 

Mária tanitotta. 
• Kereskedelmi levelezés; irodai munkák: 1937-ig Wandler 

Zoltán bankigazgató, 1937-38-ban hyárády Béla 

felső kereskedelmi iek3lai t,_nár, 1938-40 között 
Tóth Imre gimnáziumi ta-nár, 1942-től Jónás 
Márton gimnáziumi. tanár 
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- Kereskedelmi ismeretek: Tóth Imre és Jónás Márton gimná-
ziumi tanárok 

- Könyvvitelt Dr. Szabó Lajos bankigazgató, 
1939-től Jónás Márton. /657/ 

A női kereskedelmi szaktanfolyamon tanitott tárgyak 

es 	óraszá..aaiks 

rant irig : 

la;yar nyelv 
Littan 

1929-3o.1934- 35.1939-io.1942-43. 

- 	2 	L. 	4 

- 	- 	1 	1 
Lémet keresk. levelezés 3 - - - 

ereskedelmi számtan 3 3 3 3 
Kereskedelmi földrajz 2 2 2 2 

Könyvvitel 3 3 3 3 
Kereskedelmi levelezés, 

irodai munkák 3 4 2 2 

Keresized .elmi ismeretek - - 2 2 
Szóp irás 1 1 1 1 
Gyorsirás 4 5 5 5 
Gépirás 3 3 15 20 

Testnevelés - - 1 1 

Üssve ens 22 23 37 42 
/658/ 

A tanfolyam tanulói tandíjat fizetnek. Az 194-42. tanévig 
évente 150 2 tandijat és la 2 beiratási dijat kell fizet-
niök. Az 1942-43. tanévben a beiratási dijat 15 P-re emel-
ték. A tanfolyam utolsó évében a tandij 2oo 2, a beiratási 
dij 2o P volt. /659/ 

657. itsf. Polg. Leányiskola i rtesitői 1929-3o - 1943-44. 
658. Ref.  Polg. Leányiskola Ertesitői 1929-3o - 1942-43. 
659. Kereskedelmi szaktanfolyam iratai 32/1943. 
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A női kereskedelmi szaktanfolyamot végzett tanulók száma:  

1923-24.  
1929-3o.  
1934-35.  
1935-36.  
1937-38. 	— 

1939-40.  
1940-41.  
1941-42.  
1942-43.  
1943-44.  

2o  

33  
- 	18  

18  

13  
18  
23  

— 	23  
36  

— 	45  

/663/ Qspzesen végzett:  247 tanuló 

Életkor szerinti megoszlás: 1929-3o 1935-36 1936-37  

14 -  16 éves  
16- 	20 eves  

2a éven  felüli 

19  
13  

1 

9  
8  

1  

12  

5  
1  

ús  ~ , e s en  :  33 lú 13 /661/  

A tanulók va11ása: 1929 1935 1939 194o 1941 1942 1943  
-3o -36 -40 -41 -42 -43 -44  

Református 	11  Lr 9 11 7 17 15  

Katolikus 	14  6 9 14 17 23  

Evangélikus  - 1 1 1 5  
Bapti s ta 	 1  - 1 

Izra elita 	7 6 3 2 1 — 2  

.)sszes-en: 	33 18 18 23 23 36 45 /662/  

663.  lief. Yolg. LeánKii.kola ..rtesitűi 1923-24 - 1943-44.  
661.  ef. rolg. Leányiskola a_rteUitói 1929-3o - 1936-37.  
662.  :tef. Polg. Leányiskola Lrtesitői 1929- 3o -  1943- 44.  
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A tanulók összetétele szüleik foglalkozésa szerint: 
1929 
-30 

1935 
-36 

1940 
-41 

1941 
-42 

1943 
-44 

Birtokos, oazü ;lko3ó 6 4 - 5 15 
Köztisztvis.elő 4 - 1 2 2 
Jrtelmiségi 
riiÁY alkalm., közl. sebéd- 

szewély 

- 

1  

3 - 

6 

4 

3 

2 

6 
Iparos 7 1 7 6 9 
Kereskedő 6 q 3 2 2 
Katona, csendőr 1 - - - 3 
Gazdas ági se;_;édszem. 1 2 - - 2 
Napszámos - - - - 1 
Egyéb /nyugdijas, tőkepénzes/ 7 2 6 1 3 

összesen: 33 18 23 23 45 /663/ 

Az 1944-45. tanévben is tervezik az egyztiee női kereske-
delmi tas_folyau beinditását. Az engedélyt az e6yivizkerület 
püspöke megadja, tudomásul veszi a tej vezett tandij-eme-
lést is, mely szerint az évi tendij 3oo P, a beiratási 
dij 5o P lenne. A tanfolyam azonban a háborus események 
miatt nem indult be. 	/664/ 

663. nef. Polg. Leányiskola ;rtesitői 1929-30 - 1943-44. 
664. hereskecielni szaktangolyar iratai 19/1944. 
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VII. SZATRMARY  SÁNDORÉ  

P E'.t' Ii Ű 	J U L Z A:6 N A LEÁNYOTTHUL 

Internátus felállitás.ának igénye már az 1922-23. tanévben 
felvetődött. A 1_cfor4115.tus Polgári Leányiskola igazgatónő-

je tanév végi jelent<lsóben czb azzal indakolja, hogy 1922-
ben a katolikus egyház polgári leányisicolát nyitott. Ugy 
véli, hogy a két iskola között a tanulókért komoly vetél-
kedés fai; inúiulni. Az  internátus lérehozása seuitené az 
i kol.ít abban, hagy a tanulók számi ne csökkenjen. /665/ 

Az egyháztanúcs foglalkozik is a kérdéssel, azonban anya ,i 
okok miatt nem tudják létrehozni. Liegnyit á sr ra csak 1942. 
szeptemberében kerülhetett sor. Szathmáry Sándorné Peth6 
Julia_► a Apponyi téri házát /Gagarin tér - óvoda/ az isko-
lára hagyta, internátus céljára. A berende4ésre lo.000 P-t 
is biztositott. Ezen adományból rendezik be a leányotthont 
1942. nyarán. /666/ Két na,_yobb méretű szobából hálóter- 
meket, egy helyiségből tanulószobát slakitotta.k ki. A mel-
léképületben helyezték el a koynhát és az ebédlőt. Az első 
tarévben 25 tanulót vettek  fel. Bővitseel 3o-35 tanuló 
befogadására kivánják alkalmassi tenni a leányotthont. 
Az intézet szerves kapcsolatban mül.ödik a Ref. Polgári Le-
ányiskolával, annak ig„zgatónőjs irányitja az internátust 
is. A ve:: ető tanár - Kisari Mária - munkáját az első tan-
évben_ Varga Olga és Szabó Juoztina tanárnők seitették. 

/667/ A debreceni református dlakoiiisszaképző intézet ál-
tal 1943-tél 	ditkonisszák Ls  segitik az intózeti 
milnkát. /66ú/ 

665. Református Polgári Leányiskolairtesitője 1922-23. 
666. Református Polgári Leányiskola Lvkönyve 1941-42. 
667. Református Polgári Leányiskola vkönyve 1942-43. 
668. Református Polgári Lányiskola iratai 20/1944. 
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Az egyháztanács az internátust a tanyán lakó, illetve bejá-
ró tanulók számara nyitotta meglehetőséget adva más vallá-
suaknak, illetve a i.ereskedelmi szrtktanfolyamtsa járóknak is  

a felvitelre. A tanulók döntő többsége az 1941-ben vissza-
csatott bácskai területről került ki. /669/  

Az egyházkerület ten i~.gyi előadója az egyházkerületi köz-
gyülésnek készitett jelentésében arról adott számot, hogy  

"a bentlakó tanulók számának emelkedése miatt az iskola 
épületében keliett tantermet lakószobává alakitani'P. bár  

az állami hatóságok ezt kifogásolták, de megszUntetését  

nem  reaaelték el, ugyanis "a VKM a bácskai tanulók kiskun-

halasi tanitását ae Jf lyezi, s ezzel a visszacsatoltaknak  e 

régi kskolájukba való v tssaatórésE t segiti". /67o/  

Az egyházi ós állami iskolai hatóságok tdbb izbcn megláto-

gatták az internátust, ellenőrizték annak munkáját. 
`!'orma .bor r:.. ,ykőrösi ref.  polg. iskolai igazgató, egyház-
ker ile ti tanfelügyelő tapasztalatait igy összegezte:  

"Az intézet a kiskunhalasi egyház legújabb fakadó virág-
szála. Az iskolában ez a kicsiny sereg lesz az, amely min-
den szépet, jót és nemeset állandóan terjeszt az iskolában,  

templomban, városban; a helyes tiszta közszellem megterem-
tőjévé és állandó táplálójává válik. A halasi eklézsia éle-
tében talán az a mustármag lesz ez a diákotthon, amely régi  
dicsőségére eszmélteti, Istennek tetsző, el ne1 fáradó  

vőjére serkenti; végúl mindannyiunkat, kik magyarok és re-
formátusok va,_,yunk arra int, buzdit felejthetetlenül, hogy  
tanitványokká tegyünk minden népeket, de mégis mielőbb a  

66;. ..:Gntest+zleti jegyzőkönyv ly42. június 24.  
67o. Aeforrnátue Polg. Leányiskola iratai 7o/1944.  
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Vaskapuig és Fiuméig lakó népeket, hogy me(szünjék Kiskun-
halasnak, mint végvárnak a szerepe, ős adja át ebbéli őrző 

szolgálatát az ezeréves végeken élő, hisszük, hogy megsoka-
sodó testvéreinknek. A tanulóotthon ragyog a tisztaságtól, 
lakói bibliások, vidámak, egészségesek: a holnap magyal4 

anyái. 

 

Méltó ez az intézmény arra, hogy az egyház különös 
szeretetébe, áldozatos ölelő karjaiba vegye." /671/ 

A tankerti eti főigazgató megbizásából Bolyos István tan-
ügyi tanácsos látogatta meg a leányotthont 1943. novembe-
rében. örvendetesnek tartotta, hogy a bővitést elvégezték 
ős igy 40 leány elhelyezésére nyilt lehetőség. Az intézet 
munkáját jónak tartotta. /672/ 

1944. májusában a Központi Statisztikai Hivatal néhány 
részlegét és 6o dolgozóját Kiskunhalasra telopitették. El-
helyezésükre, étkeztetéseikre a hatóság a Leányotthont le-
foglalta. Ezt a püspök is tudomásul vette. /673/ Átvették 
agy. intézet konyhájának teljes felszerel sét is. Az igazgató-
tanács igy foglalt állást, hogy mindent megtesz annak érde-
kében, hogy az 1944-45. tanév elejére az épületben újból 
be lehessen inditani a leányotthont. /674/ 
1944. augusztusában a Statisztikai Hivatal újabb részlege-
it helyezték Kiskunhalasra. Az internátus ebédlője kicsi-
nek bizonyult, ezért ':iköltöztek orman, visszaadták fel-
szerelését is. /675/ 

A leányotthonnal: alakulása évében - az 1942-43. tanévben - 
23 lakója volt. Közülük 19-en a -:ef. Polgári Leányiskola, 
4-en a kereskedelmi szaktanfolyam tanulói. Kettő kivételé-

vel református vallIsuak. /676/ 

671. iskolalátogatási jegyzőkönyv 1943. ápr. 6. 
672. Iskolalátogatási jegyzőkönyv 1943. nov. 22-23. 
673. Ref. PolgJri Leányiskola iratai 135/1944. 
674. Ref. Polgári Leányiskola iratai 
675. Ref. Polgári Leányiskola iaratai 2o2/1944. 
676. Ref. Polgári Leányiskola Évkönyve 1942-43. 



-297- 

Az 1943-44. tanévben a létszám emelkedett. A tanév inditá-
sakor 37 növendőket helyeztek el. A tanév végére a létszám 
33-ra csökkent. Aíözülük 21 a református vallásu. /677/ 

A háborus események miatt 1944. őszén a bácskai tanulók 
lakhelyiikön maradtak. 'Miatt az internátue csak lo fővel 
indult be, a város felszabadulását követően 15-re emelke-

dett a létszám. /678/ 

1:45-46-ban as év eleji 13 MI  létszám tanév közben 15-re 
emelkedett. /679/ 

Müködésének utolsó évében, az 1946-47. tatévben, a leány-

otthonnak 14 lakója volt. /GUo/ 

Az elhelyezésért, ellátásért a t anulók tandijat fizettek. 
A felszabadulásig lo hónapra 1.000 P tandijat és 6o P mel-

lékdijat kellett fiestni. Az 1942-43. tanévben 27-en tel-
jes, 6-an  kedvezményes dijat fizettek. /681/ 

A felszabadulást követően - a fokozódó infláció miatt -- a 
fizetendő dijat terményben kellett teljesiteni, 
Havontas 1 kg zsir, 1/4 liter olaj, lo kg egységes liszt, 

5 kg fehér liszt, 8 kg füstölt hús, 2o tojás, 15 kg buggo-
nya, o,5 kg szilvalekvár, 3/4 kg méz, 1 kg só, 2o dkg pap-
rika, 1/4 kg szappan. 
Egész tanulmányi időre: 6 kg  tarhonya, 3 kg leúbenas, 2 kg 
mák, lo kg bab, lo liter befőttparzdicsom, 2 kg dió, 1 pár 
hizott kacsa, 1 pár tyúk, 5 kg el_ílló alma, lo kg gyümölcs, 

5o kg kukorica, 4 kg borsó, vagy lencse. /662/ 

677. Ref. Polgári Leányiskola iratai 218/1944. 
678. Ref. Polgári Leányiskola iratai 219/1944. 
679. Ref. Polgári Leányiskola iratai 82/1946. 
680.Ref. Polgári Leányiskola Lvkönyve 1946-47. 
681. Ref. Polgári Leányiskola iratai  218/1944. 
682. Ref. Polgári Leányiskola iratai 68/1943. 
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intézet részletes szervezeti szabályzatát 1946-ban ké-
szitették el. Ennek részét képezi a házirend, amely szó 
szerint a következőket tartalmaztat /683/ 

I. hap ir er.d 

Felkelés regei 1/2 7 órakor. Imádkozás. 5 perces torna. 
oltözködés. 7 óra után lo perccel ruha-és tisztasági vizs-
gálat. 1/4 8-től 1/2 8-ig lecke átvétel. 1/2 8-kor reggeli-
K5szülődés az iskolába. 3/4 8-kor indulás. lo árai szünet-
ben a magukkal vitt tizórai elfogyasztása. 

A tanitás befejezésével a soros tanárral, vagy nevelő-

vel az intézetbe jönnek a tanulók. Itthon a könyvek, tás-
kák elrakása. Fésülködés, kézmosás, 1/2 2-kor ebéd. Utána 
játék, séta. 'Fanszerek vásárlása hetenként kétszer. Délután 
4 óráig szabad foglalkozás /harisnya javitás, kézimunkázás, 
rajzolás/. 4 órakor ozsonna. 1/2 5-től 1/27-ig tanulási 
idő. 1/2 7-kor lecke felmondás. 7 órakor vacsora. 1/2 8-tál 
8-ig játék, olvasás. 8 órakor mosdás, fésülködés, ima. 
1/2 10-kor le-ipa oltás. Minden ebéd után közös áhitat, he-
tenként kétszer a növendékek ebéd után külön-külön csendes-

séget tartanak. 

II. Rendtartísi szabályok 

A/ .általános tudnivalók 

1. ráz intézetbe felvett tanulók az intézet Rendtartásá-

nak kötelesek magukat alávetni, az alól a szülei, vagy azok 
helyettesei sem menthetik fel. 

683. Rei. ko1g :ri Le.ryiskola iratai 31/1946. 
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2. A növendékek az internátus igazgatójának, felügyelő-
jének, tanárainak tisztelettel tartoznak, az alkalmazottak 
iránt udvariasak legyenek. 

3. A növendékek szeressék és becsüljék egymást. Lássák 
meg egymásban a szépet. Óvakodjanak a megtorlástól, pana-
szukat mondják el a soros felügyelőnek. 

4. A növendékek kötelesek a hálótermeket, a tanulószo-

5át, az ebédlőt a legnagyobb rendben tartani. 

5. Minden növendék köteles könyveire, füzeteire, minden 
holmijára a nevét, ruháiba az internátusi ezá:not olvasható-
an ráinni, illetőleg belevarrni. Ellenkező esetben az in-
ternátus az alveezett dol gokért felelősséget nem vállal. 

6. Semmiféle ékszert az intézetben viselni nem szabad, 
a iülbeva ókért nem vállalunk fe1e1=3ssé et. 

7. Egymástól pénzt kölcsönkérni nem szabad. Minden nö-
vendék pontos számadást veret kiadásairól és ezt minden 
hónap végén a vezető tanát átnézése után elküldi szüleinek. 
Az internátusban a tankönyveken és ifjusági könyvtári ol-
vasmányokon kivül semmiféle könyvet behozni nem szabad. 

S. Valamely tárgy elvesztését mindjárt jelenteni kell 
a soros felügyelőnek. 

9. Minden növendéknek fiókja van, ahJva a tanulás után 
gondosan berakja könyveit, füzeteit. 

lo. i.,inden növendéknek szekrénye van, ennek rendben tarár 
Iása az ő kötelessége. Szekrényét a felügyelők ellenőrzés 

végett bármikor megnézhetik. 

11. Tintatartót, tanszereket eü;;ik helyiségből  a másikba 

átvinni nem szabad. 
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12. A bejáró növendéketkel, vagy háztartási alkalmazot-

tal levelet ki:üldeni, vagy cimükre ktildetni, velük vásár-
lást elintéztetni szigor-áant tilos. 

13. Az intézet növendékeinek mindig tisztának és ren-
desnek kell elnni, szaka dt és pecsétes ruhát nem vehet 

fel. Kisebb szakadásokat a gyaermek jalit ki. Nagyobba-
kat a karácsonyi és húsvéti szünetben a szülők. 

14. Az internátus egyetlen helységében sem szabad 

papir darabokat vagy gyümölcshóját eldobni. Ezeket a 
papirdarabokat a pagrkosárba kell tenni. 

15. A növendékek mindig illedelmesen kötelesek magu-
kat viselni, találkozáskor a tanárokat, nevelJget, az 

internátus vendégeit tiszteletteljesen köszönteni. 

16. Az intézetben tilos minden lárma és hangos beszélt. 
A növendékek mindig  csendben járnak, a 'cét épület között 

nem szaladnak. 

17. Az internátus helységeinek, butorainak befirkálása, 
rongálása tilos. Ha a rongálás nem szándéko^ akkor a 

tettes a kárt megtériti. Ha szándékos a cselekedete, 
akkor a kár megtéritéÉ a kivül fegyelmi büntetést kap. 
Ha tettest nem lehet kinyomozni, akkor a kárt azok tó-

ritik meg, akik abban a termeben vannak. 

18. Ha az iskolában valamelyik tanitási óra elmarad 
a tanulók Jelentik ezt az iskolában napos tanárnak, 

aki osatályt jelöl ki számukra. Itt az internátusba 

menésig tartózkodhatnak. Ilyenkor kézimunkázással, 
vagy irásbeli feladataiknak végzésével foglalják el 
magukat. Az iskola épületét elha<yni► ok nem szaka d. 



B./ Az internátusból való kimenetel 

1. A növendékek minden hónap 2. és 4. vasárnapján 
kimehetnek. Elkerülhetetlen esetekben hazautazhatnak. A 

városba csak olyan rokonhoz vagy ismerőshöz mehetnek ki, 
akiknek cimét é_ nevét a szülők előzetesen az internátu-
si felügyelőnél bejelentették.A kimenetel az istentisz-
telet után kezdődik. A növendékek felnőtt kiségővel 
mehetnek ki az intézetből. Csak olyan családhoz mehet-
nek ki, ahol 6 hét óta ragályos megbetegedés nem  for-
dult elő. Kimenetel előtt a növendékek gondosa. felöl-
tözve a kisérővel együtt jelentkeznek a soros felügyelő-
nél, hazatéréskor ugyan  igy. 

2. A kimaradás ideje délutás 6 óráig tart. Éjjelre 
kimaradni a növendékeknek csak rendkivüli esetben lehet, 

kizárólag szülői felügyelettel. 

3. A kitűzött időre visvza nem térő növendék elveszti 

a következő alkalommal kimeneteli jogát. A helytelen 
internátusi viselkedés vagy az iskolai kötelességek el-
mulasztása miatt az igaz ;atjság a kimenetelt hosszabb 

időre is megvonhatja. 

4. iia a növendék valamelyik iskolatársához kap 
meghivást, akkor a bejáró felnőtt hozzátartozói kiízül 
kell valakinek a gyermekért jönni. 

5. Hosszabb szünetekre hazamennek a növendékek. Köteles 
minden növendék a szünidő utolsó napján visszatérni az 
intézetve. A szünidőről visszatérő növendéknek orvosi 
bizonyitványt kell hozni, hogy ragályos betegség 

tej. jesztését nem hozta magával. 
6. Karácsonyi és húsvéti szünetben csak azok a növen-

dkek 
 

maradhatnak as  internátusban, akiknek ezt szüleik 
irásban kérik. A sztisetre az igazgatótanács által meg-

határozott külöiidijat kell fizetni. 

C./ Lítogatók fogadása 

1. A növendékek vasárnap délután 1/2 4-től 6-ig 
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fogadhatják látogatóikat. Csak a szülők és rokonok 
látogathatják őket, az ismerősűk latogatását a  szülőknek 

előzetesen be kell jelenteni az internátusi felügyelőnél. 
2. A Látogatót a hálótermekbe, ebédlőbe csak P fel-

ügyelő enfedelmével lehet bevezetni. 
3, A növendékek az irodába is a fogadószobában is 

gond.okan öltÜ-kUdve jelenjenek meg. 

4. A vidékről ős tanyáról érkező szülők ellátogat-
hatnak az internátusba, ilyenkor a soros felügyelőtől 
kapnak eredályt a látogatásra. A tanitási idő kezde-

tével azonban el kell hagyniok az internátust. Az 
internátusban / a vendégszobában / alhatnak a szülők, 
de ilyen esetekben az igazgatótanács által meállapi-
tott dijat fizetik. 

5. Az internátus növendékei olyan látogatókat, akik 
nincsenek bejelentve nem fogadhatnak. 

D. i Tanulási idő 

1. A növendék minden délután 1/2 5 - 1/2 7-ig 
tanulnak. 

2. A tanulási Időben csak az iskolai tanulnivalókkal 
foglalkozhatnak. Halkan tanulhatnak,  mert  a hangos 
tanulással egymást zavarják. 

3. A házi feladatokat egymástól leiini, vagy 
nagyobbakkal iíáegvsináltatni nem szabad, aki igy tesz 
az magát csapa meg. 

4. A nnos felügyelő utrnutatáat ad a feladat elkészi-
tésóhez és a leckét 1/2 7 úi:akor kikérdezi. 

5. A tanulóhelységet engedély nélkül elhagyni nem 

szabad. 
6. A tanulás befejezésétel a növendékek kUnyveiket 

táskájukba teszik, fiókjukat ős a tanulóhelységet rend-

ben hagyják. 
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E./ Zeneórák 

1. A  zene és gyakorló órákat köteles a növendék 
pontosan betartani, a zongorát a növendék az óra után 
rendesen lecsukja. 

2. Ha  az óra esetleg elmarad, akkor a növendék 
ehelyett gyakorló  ór t tart. 

3. A növendékek minden kottára *á irják nevüket. 
4. A gyakorló óra eltelte után köteles a növendék 

az utána következőnek jelenteni. A zongoragyakorlókat 
kieseréni nem szabad. 

5. Csak az zongorázzék, aki zongorázni tanul. 
A zongorát hozzá nem értő keze: rongálják. 

1''./ Séta 

1. A  beatlakok naponként sétálnak, ezekről csak fon-
tos okból maradhatnak el. 

2. A növendékek egyenruhában, kabáttal, kalappal 
mennek sétára. Ruhájuk cipőjük tiszta legyen. 

3. A sétán csendesen beszélnek, de csak a mellettük 
lévővel, ismerőssel, rokonnal nem állhatnak 	séta- 

közben beszélni. 

4. Séta után minden holmijuk rendesen a szekrénybe 
teszik. 

G. i:tkezée 

1. A növendékek minden étkezés előtt kötelesek ,meg-

fésülködni, kezet mosni. Minden étkezéskor megvárják 

mig valamennyien együtt vannak, csak azután ülnek le. 

Az étkezés imával kezdődik és végződik. 

2. Az  étkezésből csendesen állnak fel, kezet és szá-
jat mosnak. 

3. Minden asztalfőn soros felügyelő ül, aki a nö-
vendékekkel együtt étkezik. A növendékek várnak addig az 

ótkezéseel mig a felügyelő yegérkezik. 
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4. Izlésesen, illedelmesen kell minden növendéknek 
étkezni. Ltkezés közben a hangos beszélt, a távolülő-
vel való táraalgás tilos. 

5. Az ételekben válogatni, megjegyzéseket mondani 
a jóneveléssel ellenkezik. Az ebédlőből ételt e folyc-
sóra vagy a hilóte remekbe 	tilos. A kenyeret el 
kell fogyasztani az asztalnál, eldobni vag-, eldugni 
szigorban tilos. 

6. Édességet az intézetbe hozni csak kisebb mennyi-
ségben szabad. A hazulról kapott csomagokat külön erre 
kijelölt helyen a  le :nagyobb rendben kell tartani ős 
tartalnát csak az ebédlőben szabad elfogyasztani. 
élelmet a szecrényben vagy a fiókban tartani tilos, ha 
valaki nat jobb csomügotkap szülcitől azt megosztja tár-
saival. 

H./ Levélirás 

1. A növendékek vas -árnap délután kimenőkor leten-
tirztelct előtt levelet irnak szüleiknek, akkor is, ha 
helybeli gyermekek, igyekezzenek tartalmas ós ügyesen 
szerkesztett levelet irni. 

2. A levelekre a  növendékek ragaszt anak bélyeget és 
csak aL internátus vezető tanár tudtával küldhető" ki. 

:.Szüleiknek minden vasárnap irnak, rokonaiknak ba-
rátnőiknek tlevonta. Hétközben rendkívüli okból irhatna.k 
szüleiknek, de ehhez engedélyt kell kérni. 

d./ ;iálótermek 

1. A felkelés csengőszóra történik, együttes ima 

után 5 perces tornam ágy szétrakás, öltözködés. 
2. riinden növendéknek a hálóteremben ős a mosdóban 

használt holmiját a helyére kell tenni, a mosdóját rend-
behozni. 

3. Az ágyát minden  növendék  beveti, hetenként egyszer 

nagyobb szellőztetéssel szétrakja. 
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4. a hálóban halkan szabad beszélni, napközben a 
hálótermekben tartózkodni nem szabad. 

5. A háótermekben való felmenetel után azonnal hozzá 
kell fogni a vetkőzéshez. 

6. A kisebb növendékek, akiknek nagy a hajuk és nem  

tudnak egyedül fésülködni a nevelő vagy erre beosztptt 
nagyobb leány fésüli a hajukat. A hajat nem szabad el-
dobni, a fésüt az ágyra tenni, Fésülködni a fürdőszo-
bában kell. 

7. A növendékek este is mosakodnak. Minden este meleg 
vizet kapnak, amiből a mosdóhetes felügyeletével hasz-

nálnak. A  fogak,  a libak tisztántartására figyelni kell. 
8. Tintát, könyveket a hálótermekbe vinni tilos. 

Az ágyban senki Bern olvashat. 
9. A lámpa eloltása után beszélni nem szabad. 

lo. A növendékek minden héten kétszer fehérnemdt vál-
tanak. A szennyest névvel é:, számmal ellátott szennyes-
zsákba teszik. 

11. Az  internátusban minden növendéknek kötényt kell 
viselni. 
12. A növendékek hetenként egyszer fürdenek. A für-

dést a házv-zető intézi a soros  napos  felügyeletével. 

Erre a célra mindenkinek fürdőlepedője legyen. 

K./ Hetességek 

1. A háziasság és a gyakorlat szempontjából a növen-
dékek az asztalnál heteskednek. Vasárnap és szünetnapo-
kon a nagyobbak a konyhán segitenek. 

2. Minden asztalnál két növendék heteskedkk. Ezek 

gondoskodnak a terítésről, viztültésről, asztalkendők 
szétosztásáról, tányérváltásról, az ételt az asztalra 
teszik. Ebéd után elmossák a poharakat, a tányérokat, 

tálakat, evőeszközöket eltörlik. A főhetesnek engedel-

meskednek. 
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L./ Vasár- és ünnepnapok 

1. A héti ap minden második és nebyedik vasárnapja 
kimenő. Az internátus minden növendékének vasárnap déle-
lőtt templomba kell menni, ezalól csak fontos egézség-
ügyi okokból menthető fel. 

2. Istentisztelet után a tanulók levelet irnaiz vagy 
olvasnak. Tanulásukat s:;ombaton délután végzik el. 

3. Tizenkét ó akor ebéd, kettőtől háromig séta. 

4. 1/2 4-től 6-ig látogatási idő, 4 órakor ózsonna. 
Ozsonna után, akinek nincsen litogatója az társasjáték-
kal, olvasással, zongorázással tölti idejét. 

M./ Betegszoba 

1. j:z internátusnak külön orvasa van., aki a bentlakókat 
gyógykezeli és az internátus egészségügyére felügyel. 
Más orvos kezelését u szülők csau az internátusi orvos-
sal történt meube zélés alapján kérheti;c. 

2. Az orvon rendelkezéseit minden növendék köteles 
pontosan követni ős az  ápolónőnek szétfogadni. 

3. A betegszobába könyvet, kézimunkát, j.átékotbe-
vinni csal az orvos engedélyével ős az internátusi fel-
ügyelő tudtával szahad. 

4. A betegszobába a betegeken ér., az ápolónőn :övül 
senki sem mehet be. Egészséges növendékek e betegszobába 
nem léphetnek. A szelők az internátusi felügyelő előzetes 
engedelmével mehetnek be - rövid időre. 

5.A betegsz3bából levelet kiküldeni csak az inter. 
nőtusi felügyelő  tanár engedelmévei lehet. Az internátusi 
felügyelő a gyermek megbetegedéséről, sürgős esetekben 
kórházba szállitásáról a szülőket azonnal értesiti. 

N./ Büntetések 

1. A szabályok ellen vétő növendék k, ha kisebb vét- 
séget követ el a felügyelő figyeL'neztetéssel, dorgálással, 
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int. fagyobb vétségek az internátusi felügyelőhöz ke-
rülnek, aki sz _keég esetén a büntetésről a szülőket is 
értesiti. Súlyos hibát elkövetett növendék sorsáról 
a tanári testület és az igazg-atótanacs határoz. Eset-
leg eltávolitását ajánlja, vagy az intézetből kizárja. 
Ilyen esetekben a internátus vezetője azonnal értesiti 
a szülőket. 

III. Iitmut at ó 

a kiskunhalasi református polgári leányiskola Szath-
marrné Pethő Julianna leányintézet növendékeinek. 

1. Internátusunk az Egyház, tehát az Isten tulajdo-
na.Igy benne Ő és és uralkodik. Ezért minden bentlakó 

Egyházunk iránt a  legnagyobb  hűséggel és csodálattal 
viseltessék. Saját hitének parancsait teljesitse és 
tartsa tiszteletben a más felekezethez tartozó'at. 

2. minden növendéknek lelkiismeretesen kell elvé-
gezni munkáját, mert jó magyar emeber csak az lehet, aki 
megtanul, tud és szeret dolgazni. 

3. A növendékek az internátusban mint otthonban élnek, 
tehát összetartoznak, egymásért felelősek. Segitség 
ezért egymást jóindulattal, felebaráti szeretettel. 

4. A tanároknak és nevelőknek mnden növendék 
tisztelettel és szeretettel tartozik. Ezt adja fáradsá-
gukért és gondoskodásukért. 

5. Becsülje és szeresse minden növendék az intézetet. 
Liutassa meg ezt azzal, hogy kiméli az intézet épületét, 
butorzatait, mindent ami  az intézet tulajdona.  ugyeljen 
minden  gyermek  a rendre és tisztaságra.  A  környezet, 

amiben élünk a jellemünk tükre. 

6. A bentlakók egymást testvérként szeressék. Csak 

azt mindják egymásnak, egymásról, amit el mernének 

mondani az édesanyjuknak, nevelőiknek is. he bántsák 

egymást, ha valaki vétett a másik ellen tegye jóvá, 
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ne csak szóval, hanem cselekedeteivel is. JaraLot tartani 
keresztyén embernek nem szabad. A harag a lélek békéjét 
zavarja meg. Váljon itt életté minden bentlakóban, 
hogy élete legtisztább öröme másoknak szolgálni. A nöt 
erre rendelte az I s ten. 'Ennek a világnak a képét az 
örömn:el szolgáló nők teszik széppé. 'ljenek ezért leg-
nagyobb hatal:aukkals a szeretetUel. Ez az egyetlen el 
nem caúlé világhatalom. 

7. Senki ne tegyen olyant, miiről nem szeretné, ha  
szülei vagy tanárai megtudnák. Gondoljon arra, hogy 

titokban tartani se:.umit nem lehet. tta vétett ne titkolja 
el, bünbánólLag vallja be, 

8. Minden növendékünknek legyen ismertetője :iaj;d 
az életben is a Krisztusban vetett mély hit, iskolánk-
ban szerzett művelt; óg, az élet erAclt fővel való 
hordozsa. 
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VIII. 	FÜ GGELJK  

1. A felhasznált irodalom jegyzéke 

1./ Győri Vilmos: A polgári iskola gondolatúnak kialaku-

lása 1868-ig 
/Országos Polgári Iskolai Tanúre;yesiilet kiadása 
Stephaneum I tyomda és Kiadó Rt. 1929./  

2./ Sághelyi Lajos dr.: A maL,yar polgári ískola hatvan-
éves múltja  
/Országos Polgári Iskolai Tanáregyesiulet kiadása 
Franklin Társulat Iyomdája 1929./  

3./ Dr. Simon Gyula: A polgári iskola és a polgári isko- 
lai tanárképzés története /'ankönyvkiadó 1979./  

4./ Jáboru iriagda: Köznevelős a Liorthy-korszakban /Alsó-
és középfokú oktatás/ Kossuth Kiadó 1972./  

5./ Sárközi István: Az ellenforradalmi rendszer népiskol  

la-politikája 1.agyarországon /1919. aug. - 1944./  

6./ Lagyné úzebvári Katalin: A nők milvelődási jogaiért  

folytgtott harc hazánkban /1777 - 1918./  

7./ Sohwarcz Etelka: Nőnevelós és oktatás a XIX. század-

ban 1, ~agyarországon  
/A Debreceni lqagyar Királyi Tisza Istv-án Tudomány- 
egyetem Pedagógiai 8aemináriuma ős Pszichológiai  

Intézete kiadása 1938./  

3./ Waldapfei Józsefe Magyar irodalom a felvilágosodás  

kor-óban /Akadémiai Kiadó 1963./ 

9./ Kossuth Lajos válogatott munkái /Remekirók sorozat/ 
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1o./ Dr. Sálack Béla és Dr. Vincze Frigyes: A kereskedelmi 

oktatásiigy fejlődése ée mai állapota Magyarországon 
/Franklin Társulat 1yomdája Bp. 193o./ 

11./ Az elemi népoktatás enciklopédiája I - II - III. kö-
tet Szerk. 	ienrik és Szabó László 
/Bp. Franklin Társulat ::agyar Irodalmi Intézet és 

Könyvnyomda 1911 - 1915./ 

12./ Tanügyi Kalauz polTiri iskolák r6szére /Utasitások 
és rendeletek gyűjteménye/ 
/izner és Dávid Nyomdája Máramarossziget 1911./ 

13./ Az élet iskolája /Szerk. Szenes Adolf/ 
/J2hilia Kultúra kő- és könyvnyomda Budapest 1928./ 

14./ 1,=agyar Közigazgatási Törvények, Közaktdiáb, :iüv' szet 
/Gr•ill-féle kiadás/ Budapest 1910. 
/Grill Károly Kiadóvállalata. Szerk. Dr. 'i'érfi Gyula/ 

15./ Imre Sándor: A nőnevelés szervetiéoe /Külön nyomat 
1925./ /Dunántúl R.T. nyomás Pécs/ 

16./ Imre Sándor: A magyar nevelés körvonalai tizenkét 

dolgozat/ 
/Stark 1ereric kiat.ása Budapest 1S2o./ 

17./ Lakatos Vince: Mécsvilágnál 
/Tankönyvkiadó, Budapest, 1979./ 

18./ yr. Gesztelyi nagy László: wagyar tanya 
/Kaloc.a, Árpád R.T. Könyvnyomda 1928./ 

l9./ Kiskunhalas Aelytörténeti monográfia I. 
Szerk. Janó .;kos 

/Kiadta: Kiskunhalas Városi `fanács V.i . 1965. 
Bács-Kiskun megyei Nyomda Vállalat Kecskemét/ 
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20.1 Nagy Szeder István: Kiskun-Halas Város 'Története 
Oklevéltárral I. rész 
/Kiskunhalas Helyi Irtesitője Lapvállalat nyomdája 
1926./ 

21./ Nagy  Szeder Istvánt Kiskun-Halas Város Egyházainak, 
Is'.oláinak és Közmüvelőd .ésének Története 
/Kiskunhalas IIelyi I:;rtesitője Lapvállalat Nyomdája 
1936./ 

22./ A  riat yarországi református egyház törvényei 1904. 
/A magyarországi ref. egyház hivatalos kiadványa 
Debrecen szabad királyi váras Könyvnyomda Váll. 1906./ 

23./ A mayararszági református egyház törvényei 1924. 
/A ma;yar•országi ref. egyház hivatalos kiadványa 
3p. .ethlen Gábor Irodalmi ás Nyomdai E.T. nyomása 

1933./ 

24./ Utasitás a közoktatásügyi igazgatásról szóló 1935. 
VI. törvénycikk vérehaj tisára 
/Kiadta a ara. kir. vallás- ős közoktatásügyi Minisz-
ter 14o. évi január 27-én kelt rendeletével/ 

25./ A magyarországi református polgári fiu- és leányis-
kolák Rendtartási Szabályzata 
/Kiadta a ref. esyetemes korvont az 1931. évi április 
hó 17-én 332-1931. sz. alatt hatott határozatái ► al 
Bethlen Gábor Irodalmi és Lyomdai R.T. Bp. 1931./ 

26./ A magyarorszáág i református pol,ári iskolák rerdtar-

tása 
aegállapitotta és az 1941/42. tanévvel életbe lép-

tctte az Egyetemes __anven_t 1941. évi május hó 6-8-án 

332/1941. sz. alatt hozott határozatával 
Bethlen Gábor Irodalmi ás Nyomdai R.T. 4. 1941./ 
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27./ Rendtartás a polgári iskolák számára 
/Kiadta a m. kis. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
1940. évi január 27-én kelt rendeletével 
Királyi Magyar  Egy e t e.ri Nyomda/ 

28./ Polgármesteri jelentés Kis-KuneHalas rendezett taná-
ciú város közigazgatási és közgatdászati viszonyai- 
ról és pénztári állásáról az 1882-ik évben. /Váry-
Sza'bó István! 
/Halas, 1883. Práger Ferenc nyomása/ 

29./ Kiskunhalas város Utmutató- ős Cimtára 
Összeállitotta és kiadta Karnes .;_., oston 1927. 
1 ,arnatr>tt Sehwarcz Jenő könyvnyomdájában, Szegeden 

3o./ i-rotet'írtavasz /A Magyar Szocialista Munkáspert ács-
kiskun megyei Bizottsága kiadása Kecsiemét 1969. 
ianulm-lnykötet c 
Szabó leii:lós: Az 1919-es proletárdiktatura és előzmé-
nyei Kiskunhalason 

31./ Dr. Fekete Imre: Kiskunhalas megyei város 193o. évi 

közigazgatási életéről /polg:.írmester•i jelentések/ 
/Kiskunhalas Helyi Lrtesitője Lapváll. LyoTdája 1931./ 

32./ De.  Fekete Imre: Kiskunhalas megyei város 1931-34.évi 
közigazgatási életéről /polgármesteri ,elentések/ 
/Kiskunhalas Helyi Lrtesitője Lapváll. T4yomdája 1935./ 
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2. forrásanyag 

1./ A kiskunhalasi Református I'gyházközság egyháztanácsá-
nak /presbitérium/ jeÜ zőköryvei 187o - 1945. 
/Kiskunhalasi Ref. .gyházközség könyvtára/ 

2./ A kiskunhalasi Református Polgári Leányiskola tantes-
tületének jegyzőkönyvei /tantestületi, módszeres, nevel 
lési értekezletek/ 1934... 1942. 
/A kiskunhalasi Felsővárosi Által-ónos Iskola irattára/ 

9./ A Református Polgári Leányiskola igazgatótanácsának 
jegyzőkönyvei 1922 - 1933. 
/A  ki .kunialasi Felsővárosi Lltaláros Iskola irattára/ 

4./ A Református Polgári Leányiskola iratai 193 - 1948./ 
/A kiesi uhalasi Felsővárosi általános Iskola irattára/ 

9./ A kiskunhalasi Ref. Polgári Leányiskolánál végzett 
egyházi és állami felügyeleti,ellenőr:,ési jegyzőköny-
vek, jelentések 1921 - 1944. 
/A kiskunhalasi Felsővárosi általános Iskola irattára/ 

6./ A női kereskedelmi szaktanfolyam iratai, je yzőköny-

vei 1923 - 1939. 
/A kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola irattára/ 

7./ A kiskunhalasi Református Polgiri Leányiskola órtesi-
tői, évkönyvei 19o9-10-194G-47. 
/A kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola irattára/ 

8./ A kiskunhalasi Római Katolikus Polgári Leányiskola 

értesitői, évkönyvei 1922-23 - 1943-44. /Hiányos/ 
/Mároei es Jára,si Könyvtár Kiskunhalas 
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./ A kiskunhalasi Ál ami Polgári Fiúiskola értesítői, 

évkönyvei 1926-27 - 1944-45. 
/Városi is járási könyvtár Kiskunhalas/ 

lo./ Róna (Tábor kU1terUleti elemi iskolai igazgató, tan- 
felügyelő /193o-48./ visszaemlékezései /kézirat, 16 

_ oldal, : Városink mttvelődési állapota a felszabadu- 
lásig 
/A kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola irattára/ 

11./ Szalay Zsigmond községi, majd állami elemi iskolai 
igazgató-tanitó /1J85-1912/ sLemélyes iratanjaga 
/A kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola irattára/ 

12./ Nemzeti Lőnevelés c. folyóirat 1911-18-ig. 
/A  kiskunhalasi Felsővásosi Altalánoa Iskola könyvtára/ 

13./ i:ivataloe Közlöny 1910 - 1945-ig 
/A kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola könyvtára/ 

14./ Kiskunhalas autó anyaga 1882 - 1948-ig /hiár.;; os/ 
/Városi és Járási Könyvtár Kksitnnatkas/ 
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