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1-11.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az iskolai év története.

Az ] 030-31. iskolai év tőrténetet annak a rendeletnek (840-
11-196/1930.) az ismcrtctósévnl kezdjük, amely szerint a vallás-
és közoktatiÍsüg~'i miniszror úr a budapesti 1. k. áll. tanitúkópzd-
intrzet tauulmányi igazg'at:SsáYal - jelenlegi rnunkakőrénck érin-
totlenill hasrvása mcl lctzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt - Balázs Béla kir. főigazgatói teendőkkel
meghízott. tanitóképző-intőzct i igazg'a,tót bízta meg. Az intézet
anvajri Üg·~· l· inl·k és adm inisztr-ációjánuk intézésővel pedig - arncnv-
nvilx-n Bul.izs Béla igilzg'al(í ez ügyek szcmélvos ellátásában akadá-
lvozva volnu - a S40-11-DS/] D:?!J.sz. rendelotben meajelolt mó-
dozatok rnollott , ig,t1zgatóhrl.H'ttrsi m inőségbcu, továbbra is Frank
AnI al dr.i t, azinlrzl't tanúrút hízta mojr.

Balázs Bó!a c, föig'azgató rnindon érték kellő mőltánylásával a
]lcdagúgiai luiludús szükségességr]]ck hirdetésővel 6s a népművclés
fonloss;'tg'úllak hunsrsúlvozásávul rg~Tészt ápolta, másrészt. fejlesz-
tette intézet iink havvomúnvait.

Súlyos H'szt('ség' értr intőzct iinkot az 1930. h nyarán Gyer-
t~'ánff~' István fi}igazg:atónak, intézetünk negyedszázadon át volt
ig3zgatójúnak halálával. A nagv halottnak intézctűnkhőz való tar-
tozását. azzal fejeztük ki, hogv külőn g-y:Sszjdentést adtunk ki és
a farkasrőt i tcmctöbcn az izazgntóhclvcttcs búcsúztatta el. HOb'Y
nycrt~·ánff.\' Ist ván elsősorban int ézctűnkhőz tartozott, kifejezésl-e
jutott abban a tényben is, hogy a siremlékavató beszéd tartására
intézctünk izazgatóhclvcttesét kérték fel. Fájdalommal állapít juk
meg, hogv a mai tanári és tanitói nemzedék kevéssé ismeri Gyer-
tvánffv ISt\'<111gondolatait, pedig azok czvrészt alkalmasak volná-
nak arra, hozv a népiskolai tantorv szellemát crösítsék, másrészt
pedig hintottak volnának arra, hogy ingadozó pedagógiai
vélemények területén határozott iráuvt mutassanak. Intézetűnk érzi,
hog~' ebből a szempontból még' valami adóssága van, amelyet úgy
gondol kiegyenlíteni, hogv a jővő iskolai évbon Gyortyánffy István
emlékiinncpet rendez. '

6-í év óta mind több és több ifjú törekszik a tanitóképző-
intézet felé, Ez olvan válogatást tett 1el!etővé, amely a tanítókép-
:zés színvonalát valóban em eltr. Ebbe az egészséges fejlödésbe most
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beleszól az ország anyagi helyzete. Miután e jeles ifjak közül egye-
sek nem győzik a gazdasági válsággal kapcsolatos nagyobb anyagi
áldozatot, félő, hogy a tanítóképzés szellemi színvonalának emel-
kedő lendülete megakad. ' .

Tanártestületünk az elmúlt évben több módszeres értekezleten
foglalkozott "a továbbképzésre való nevelés" problémájával. Ennek
az átfogó kérdésnek egyik részlete a cselekvő szellemben való foko-
zottabb · tanítás. Az elmúlt évben az öntevékenység elvét, amely a
népiskolában már nagyobb teret hódított meg, a tanítóképzésben is
törekedtünk fokozottabban követni.

A továbbképzés gondolatát - nemcsak elméletileg, hanem gya-
korlatilag is - szolgáltuk azzal a tanfolyammal, amelyet a vallás-
és közoktatásügyi miniszter úr az elmúlt év nyarán a pedagógiai
szemináriumok előadói részére intézetünkben rendezett.

A népmüvelés terén való munkásságunk az elmúlt évben azzal
szaporodott, hogy analfabéta tanfolyamot is rendeztünk. IV. és V.
éves növendékei nk nagy buzgóságot fejtettek ki abban, hogy egészen
tapasztalati alapon megállapítsuk azt, kik intézetünk körletében az
analfabéták. Nagy erőfeszítésünkbc került, hogy ezekből tanfolyamot
szervezzűnk és a tanfolyam végéig kellő szárnú résztvevőt össze-
1artsunk. Úgy érezzük, hogy ezzel a tanfolyammal gyakorlati ki-
képzésünk lényeges területtel bővült. .

Jntézetünk nagy gondot fordít a megfelelő testnevelésre. E té-
renzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil versenyre való törekvés gondolata nélkül (a versenyekre való
sok időt kívánó rendszeres előkészülést a tanítóképzés érdekében nem
tartjuk helyesnek) két kiváló eredményt könyvelhetünk el. Egyrészt
IV. éves növendékcink a Székesfőváros Testnevelési Felügyeliísége,
valamint a Kisok rendezésében megtartott középiskolai szakaszgya-
korlaton - a versenyhez szükséges teljes létszám hiánya miatt ver-
senyen kívül - első helyre kerültek; másrészt Koller (Koltai)
Henrik ősszel a távolugrásban országos ifjúsági rekordot állított
fel 695 em-cs eredményével. Tavasszal pedig ezt a rekordot is javí-
totta 715 cm-cs ugrásával (országos kőzépiskolai verseny).

A lelki nevelés köréből az elmult év (illetőleg 3 év) történetébe
kívánkozik az a fokozódó kapcsolat, amely tanítójelöltjeink és gya-
korlóiskolai tanulóink között kifejlődött. E téren jelentékeny hala-
dást jelentett a eserkészapródraj felállítása, amelynek szervezője és
3 éven át lelkes vezetője, Kriskó Mihály, most végzett növendékünk
volt. Szinte példátlan az a ragaszkodás, amelyet. a gyakorlóiskola
tanulói (elsősorban a fiúk) és azok szülei .Kriskóval, a növendék-
kel szemben tanusítottak. A sok adat közül egyík: Kriskó Mihály
képesitói tanítása az V. osztályban volt. A IV. osztályosok minden
erejüket megfeszítették, hogy. őket is tan-thassa, mert amint mon-
dották: "Kriskó bácsinak szeretnénk jól felelni."

Miután a eserkészapródmozgalomban csak fiúk vehetnek részt,
a leányok pedig szintén óhajtanak valami testületbe tartozni, ebben
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az évben gyakorlóiskolai leányaink ból Ifj. Vöröskereszt csoportot
szerveztünk.

lntézetünket ebben az évben- is meglátogatta a budapesti r.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk,

hitoktatás legfőbb őre: Krywald Ottó érseki biztos.

Ebben az évben is - miként a multban - sokan hospitáltak
intézetünkben, elsősorban gyakcrlóiskolánkban. így hospitaltak
tanítóképző-intézeti tanárok, gyak. isk. tanítók, középiskolai igazga-
tók és tanárok, a budapesti II. ker. áll. tanítónö'képző-intézet IV. és:
V. évfolyama, a kiskunfélegyházai r. k. tanítóképző-intézet V. évfo-
lyama tanárok vezetésével, igen sok fővárosi és vidéki tanító.

Az elmúlt év történetéhez tartozik a kővetkező személyi válto-
zás is. A vallás- és közoktatásügyi rniniszter úr az elmúlt év nya-
rán Kishonti Barna tanárt visszahelyezte intézetünkhöz, Csukás
Zoltán tanárt pedig a VII. k. áll. tanítónőképző-intézetbe, szeptem-
lh'l'brll pedig dr. Keleti Gyuláné Zsoldos Hermin tanítóképző-inté-
z\.,t i r-ndes tanárt helyezte intézetűnkhez.

I\'ii'llll'lkcdő eseménye az 1930-31. isk. évnek a eserkészzászló-
:'\';11 ;'t.,,_ ('s('j'k('szesapatunk 4 éven át buzgólkodott, hogy nemes cél-
j:. ;:::d, oz t a szimbólumát, megszerezhesse. Nagy örömünkre szolgált,
hog-y a zászlóanyai méltóságot Quint Józsefné vállalta. Azonban
nemcsak esapatzászlót, hanem apródrajzászlót is avattunk. amelyet
Novakovszky Zoltánné ajándékozott a csapatnak. Mcgjclenésűkkel
sokan emelték zászlóavató űnncpélyűnk fényét. így ott voltak:
Grcszler Jenő minisztcri tanácsos vezetésével ügyosztályunk csak-
nem teljes számban, főigazgatóságunk, több testvérintézet képvise-
lője, a volt iskolatársak, növendékcink és gyakorlóiskolai tanulóink
szülei, az O. M. Cserkészszövetség is, az O. M. Cs. Sz. 1. k. és a
tcstvéreserkészcsoportok képviselői stb. Ezen az ünnepélyon az igaz-
gatóhelyettes (cserkészparancsnok) a következő zászlóavató beszé-
det mondotta:

Mélyen tisztelt ünneplő' Közönség!

Zászlót jöttünk avatni. A zászló szimbólum. Ez' a cserkész-
zászló a mi cscrkészclveink szimbóluma. Nézzük meg azt a tartal-
mat, amelyet ez a zászló megjeleníteni akar.

A eserkészet alapgondolata, hogy mindenkinek dolgoznia kell.
Ebből az alaptételből következik, hogy a csórkészet minden munkát
értékel. Zászlónk egyik oldalán fel.ül láthatjuk a cscrkész jelszót:
Jó munkát! Ez azt kívánja, hogy bármi legyen a dolgunk (akár
tanulás, akár rajzolás, akár műhelvbcn gyalulás, akár a háztartás-
ban scgédkezés stb.) munkánkat teljes odaadással végezzük. A cser-
készet hozzá akar járulni ahhoz, hogy minden ember munkájában
értéket találhasson és minden ember becsületes munkáját értékes-
nek minös'thesse a nemzet. életében. A cserkészet ezzel hozzá akar
járulni ahhoz, hogy értékeinket összegyüjthessűk és azokat növel-
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hessük. Aki azzal a (!ondoiattal indul el kirándulásra, hogy eineé-
reket gyüjt, bizonyára fog cincéreket találni. Aki azzal a gondolat-
tal kezdi a napot, hogv keresi az emberekben, az ifjúságban az érté-
keket, bizonyára fog értékeket találni. A eserkészet ilyen értékeket
keres és nyugodtan megállapíthatjuk, hogy talál is. Talált olyan
értékeket az ifjúságban, amelyek eddig jórészben ismeretlenek vol-
tak. A cserkészet ezeket az értékeket ápolja, fejlesztiés azután a
nemzet oltárára helyezi. Ezzel az értékkereséssel gyomláló munkát
is végez. Ki akarja gyomlálni az emberekből azokat a törekvéseket,
amelyek mindenáron és mindenben hibát keresnek. A cserkészet az
értékek dús lombozatú fájának árnyékában elsorvasztja a gyom-
növényeket. Igen nagy szolgálatot tesz a nemzeti szelidaritás gon-
dolatának.

A cserkészet értékkeresése vezet embertársaink szeretetéhez, azaz
emberszerete th ez. A IV. törvény ugyan azt mondja: "A cserkész
minden eserkészt testvérnek tekint." Azonban lényegileg ennél to-
vább megyünk. Testvérnek tekint.ünk minden magyar embert. Ez a
testvéri szeretet, ez az emberszeretet sziili a legnagyobb gondolato-
kat. A legvilágosabb logika sem olyan találékony abban, hogyan kell
egyes bajokon segíteni, mint az emberszeret.et. Ez a szeret.et segíti a
eserkészt abban, hogy a Ill. törvénynek: "A cserkész, ahol tud,
segít.", megfelelhessen.

Ha a tudományok mai helyzetéri szemlét tartunk, két gondo-
latot figyelhet.ünk meg. Egyrészt a végletekig menő differenciáló-
dást, specializálódást, másrészt pedig a t.ermészet.t.udományoknak
a technikában való kiesúesosodását. Mindkét iránya gépember felé
halad. A cserkészet a differenciálódás mellett az integrálódás sziik-
ségességét is hirdeti, a technikai gondolat értékének elismerése
mellett - a mechanikai oksággal szemben - kűlőnősebben fel-
hívja a figyelmet a.lélek teleológiai okságára, a lélek spontán meg-
nyilatkozására. A csérkészet a gépemberrel szemben a lélek emberét
keresi. .

Korunk sok vonásábanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa, technika korának nevezhető. Ha
Zeppelin jön, akkor százezrek - egészségük veszélyeztet.ése aran
is - kivonulnak a Cscpelsziget.re. Én is bámulom a technika vív-
mányait, ha azonban az életet nemcsak kicsiny látókőrű szeműve-
gen át vizsgáljuk, hanem az ember rendeltetése szempontjából néz-
zük, akkor azt kell mondanunk: elismerjük a technika nagy értékét,
dc vannak ennél nagyobb értkkek is. Ilyen nagyobb értékek azok a
nevelői eljárások. amelyekkel az ifjúságet az örök élet felé vezet-
hetjük. Értékes munkát végez az, aki repülőgépet konstruál, de
ennél még értékesebb annak a munkája, aki az emberből igazi em- .
bort nevel, aki kiformálja az emberben Isten képmását. Ezt a
nevelői törekvést láthatjuk a cserkészetben, amely lényegében gya-
korlati kereszténység. A krisztusi elveket gyakorolja.

Amikor azt mondorn, hogyacserkészet gyakorlati keresztény-

7



ség,ezzel azt is akarom kifejezni, hogy nem elégszik meg elvek hir-
detésével, hanem azokat gyakorolja is. Egyik legfőbb jellemvonása,
hogy elveit éli. A cserkészet nem a szavak, hanem a tettek embereit
keresi. Ezt annyira Iényegesnek tartom, hogy zászlónk egyik olda-
lán ezt a felírást olvashatjuk:utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Elveinket éljük". A csérkészcsapat-
ban csak annak van helye, aki a cserkészet elvei, a tíz törvény sze-
rint él, vagy legalább is azok szerint élni törekszik. Hogy az .apácai
cserkészcsapat hogyan törekszik elvei szerint ,élni, azt egy konkrét
esetben példával illusztrálom.

A hála és a kegyelet eszményeinek hódoltunk, amikor cserkész-
csapatunk első szervezötestülete elnökének, intézetünk megboldogult
igazgatójának, főigazgatójának hitvesét: QuintZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ ázsetné őméltósá-
gát felkértük arra, hogy vállalja el a zászlóanyai tisztséget. Köszö-
nőm őméltóságának, hogy kérésünknek eleget tet.t, mivel lehet.ővé
tette, hogy a hála és kegyelet terén méltók lehessünk a eserkész-
gondolathoz. Meg vagyunk arról győződve, hogy az a gondosság,
amellyel nagynevű férjét támogatta és pedagógiai gondolatvilágát
ápolja, valamint az a finom lelkület, amellyel saját tanítványait gon-
dozta, esorkészesapatuuknak is javára válik.

A kőzclmultban czv ünnepi beszédben megragadta a figyelme-
mct a következő mondás: "A hála a boldogságra való zsenialit.ás".
Ebben sok igazság rejlik. Mi arra törekszünk, hogy esenkészeink
sajátítsák pl ezt a zsenialitást. A hálára való neveléssel is elő akar-
juk segiteni azt, hogy tanítványaink majdan boldogok legyenek.

Adós vagyok az integrálódás gondolatának a cserkészettel való
kapcsolatos tartalmának kifejtésével. Az integrálódás jelenti a kul-
túra egységére való törekvést. Jelenti azt., hogy az ember testből
és lélekből álló egység és végül arra figyelmeztet, hogy az emberi
lélekbenaz értelem, az érzelem és az akarat között egység, harmónia
legyen.A XIX. század végén és a XX. század elején diszharmónia
észlelhetö a test és lélek fejlesztése. valamint az értelem, az érzelem
és az akarat nevelése terén. A eserkészet összhangban akarja nevelni
egyrészta testi és a lelki életet, másrészt az ért-elmi, az érzelmi és
az akarati világot. Néhai Quint -Iózsef egyszer cserkésztiszteknek
előadást tartott, amelyen hangot adott annak a gondolatnak, hogy
nem a test egyoldalú nevelése, nem a· lélek egyoldalú nevelése
a célunk, hanem az egész ember fejlesztése. A zászlóanya szalag-
ján ezzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa gondolat olvasható. Összejöveteleink, kirándulásaink, tábo-
rozásaink alkalmával - a lélek érdekében - mind a testet, mind a
lelket gondozzuk. Arra törekszünk, hogy a testi 'egészség és a lelki
emelkedettség derült világnézetben összeesendüljön, amint azt a
VIlI. cserkésztőrvény: "A csérkész vidám és meggondolt", megkí-
vánja.

Az új kor mindjobban kimélyítette az űrt az ember értelmi,
érzelmi és akarati élete között. Ezt a szellemi áramlatot az iskola
is követte és követi sok tekintetben ma is. Ha egy diák értelmi,
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érzelmi és akarati életé. életesség foka szerint vizsgálódás tár-
gyává tesszük, akkor SZl"" L kivétel nélkül arra az eredményre
jutunk, hogy az értelmi élet sokkal fejlettebb, mint az érzelmi és
akarati világ. Nem azt mondom, hogy diákjaink értelmi világa
mindig eléggé fejlett, azt sem mondom, hogy továbbfejleszteni
nem kívánatos, csak azt mondom, hogy általában fejlettebb, mint
az érzelmi és akarati élete. Ha azt kérdezem a IV. éves nevendé-
kektől, hogy tudnáriak-e rövid diák-erkölcstant Írni. akkor' - mo-
soly kíséretében - szinte kivétel nélkül azt mondják: "Igen, tud-
juk, hogy a diáknak milyen életet kellene élnie". Ra utána azt
kérdezem, hogy tudnak-e a saját erkölcstanuk szerint élni, akkor
- önmagukba szállással - megint szinte kivétel nélkül megállapít-
ják, hogy ez már nehézségekbe ütközik. Könnyebb kimondani,
hogy ezt kellene csinálni, mint azt. valójában végrehajtani. A eser-
készet ezt a nehézséget akarja e!tüntetni. Az érzelmi élet neme-
sítésével, az akarat erősítésével összhangba akarja hozni az értelmi,
az érzelmi és akarati életet. Ennek szellemében a csérkészet nem
elégszik meg azzal, hogv valaminek a helyességét belássuk. hanem
arra törekszik, hogy a belátás értelmében cselekedjünk is.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn a p i

jó t e t t megkivánásában jut. lezinkább kifejezésre, hogy a cserké-
szet nem szó, nem elmélet, hanem tett, gyakorlat, élet. Minden
cserkésznek kőtelessége napjában valami jót tenni. Milyen szép
volna ez a világ, ha minden ember feladatává tenné azt, hogy
naponta valami jót cselekedjék. Milven szép volna ez a világ. ha
az emberek naponta keresnék az alkalmat. hogy kötelességükön
kívül valami önkéntes jót cselekedjenek. Milyen szép volna ez a
világ, ha mindenki hallaná a csérkész jelszót: "Légy résen! Hol
tehetsz valami jót. Légy résen! Hol kell valami ba jt, veszélyt el-
hárítanod. "

Az ellen őrzés az életnek ezvik legkellemetlenebb ténve. A eser-
készet ezt - némileg kedvesebb - az önellenőrzés formájába öltöz-
teti. Azt. kívánja a cscrkészt ől, hogv naponta éllenőrÍzze magát,
Este tartson szemlát tettei felett, keresse a napi jótettet. tartson
lelkiismeretvizsgálatot. Bizonvos vazvok benne, hogy azok a tanít-
vánvaink, akik az őnellenőrzés gondolatával mennek ki az életbe,
azok munkájában az ellenőrzésnek kevesebb dolga akad.

Aki a nevelés munkáját figyelemmel kíséri, láthatja, hogy az
örökös küzdelem. Küzdelem a fiatalság kedvezőtlen hajlamaival
szemben. Mintha Madách szavait: ,.Ember küzdj és bízva bízzál"
eg-yenesen a pedagógusnak írt.a volna. Kiizdünk és az esetleges
sikertelenség-ek ellenére is bízunk abban. hogy munkánk végered-
ményben gyümölcsöző lesz. A cserkészet kőnnvebbé teszi ezt a küz-
delmct. Az ifjú önként lén be a cserkészcsapatba, így ú!!" érzi észyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Úg'\T is "an, hog-y maga alkot önmazának szabályokat, önként vál-
lalkozik bizonvos tőrvénvek meztartására. Ízv a törvény nem kiilsó .
parancsként hanem belső szüksézletként jelentkezik. ~re.gtartása
beesületü lesz. S ha a kedvezőtlen hajlamok mégis pártütésre

9



határoxnák el magukat, akkor az ifjú, a cserkész, maga is törekszik
.uzok Icküzdésére. Ez az önfegyelmezés könnyebb é teszi a vezetők
munkáját. A cserkészet azzal is enyhiti a vezetők nevelői ~üzd_elmét.,
hog-y jobban megérti az ifjúság sajátos lelki szükségleteIt. Altalá-
nos igazsá~: azt az embert. értjük meg jobban, aki bennünket is
megért. Aki megérti az if'júságot, azt megérti általában az ifjúság
is. Ez nom jelenti azt, hogy a cserkészet szemet húnyna bizonyos
kedvezőtlen jclensőgckkel szemben. Nem! A cserkészet scm érti
meg a duhajkodást, az idült ellenzékieskedést, az állandó elégedet-
lcnséact, a megrögzött lustaságot, a szabályokkal való hadiállapo-
tot stb. Ellenben meaérti azt, hogy az ifjú számot tart arra, hogy
benne necsak a felelő diákot lássák, hanem az embert, akivel órán
kívül is érdemes szóbaállnzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi. A escrkőszct megérti azt, hogy az ifjú-
nak szüksége van arra, hogy legyen valaki, akinek legbizalmasabb
dolgait nóg-yszrmközt elmondhatja. Az ifjúnak szüksőgc van arra,
hogy lelki kűzdelmeibcn valakihez tartozzék. A cscrkészet megérti
il fiatalságnak azt a lelki szükséglctét, hogy határozott formákhoz
kötőtt szorvczctbc igyekszik tömöriilni. A cscrkészct nagyon fon-
tosnak tn rt.ja a kötolcsségtcljcsitést, amint azt a IT. törvény kife- .
jl'zi. Ehhiíl a kötclcsségtcljcsítéshdl nem is engedünk semmit scm.
Aki kötl'lrssó!!,ét nem teljesíti, annak escrkész jellegót felfüggeszt-
[űk, .:\zonb:111 a I,ötelességteljesítós rncllctt megérti azt is, hogy az
if j ÚS{tg11ak szüksé!!,e van arra, hogy nemes keretek kőzőtt szóra-
kozzók. Anyúri táborozűssul megérti a cscrkészct az ifjúság roman-

tikus hajlamait stb.

Amikor azt mondom, hogy a cserkészot élet, önkéntelenül
megakad tekintetunk II történelmen, amelyről azt tartjuk, hogy az
élet mcsterc. A cscrkószct nagy. g'ondot fordít arra, hogy magyal'
jellemek cmlőin magyar jellerneket neveljen. A cscrkészct szeme
(; jollornvk s01'5n külőnöscbbcn a lovagkor jellemén akadt meg.
Megérti, hogy az ifjú lovag akar lenni, S örülünk, hogy önként
»kar lovag lenni. A escrkész ft lcgújnbb kor lovagja. Vajjon tu-
11I1IIk-e ma nagvszcrűbh nevelési eszrnénvokct konstruálni, mint 11

Iovaai erónvckot ~ Nyugodtan uézhctün k a jövőbe, ha fia ink ar,
úllamfií, II keJ"eszténys('g', az özvcgyek, a nők, az árvák, a tohctctlc-
nek védr-lméro. az adott szlÍ szcntsőgóre és az igazság kővctósőro
szcntr-lik életűket. Büszkék vauyunk arra hogy a kűlf'őld úo-y í]"
rólunk, m int a lovaeius magya~'''J\emzetTiíl: Úg;-; érzem, hogy ~~~ser-
készet hozzájárul ahhoz, hogy ebben a tekintetben még erősebbek

. legyiink.

Ezen II ponton rá kell mutatnunk arra, hogya cscrkészct nem-
zoti kllq!ünht akarja kidomborítuni. A gondolat ugyan kűlfőld-
rvl jőt t. dl' a mogvalósitása sajátosan magvar. Ez a."~;élkitüzésben
is kifejezésre jut, amoly ernberebb emberre ős magyarabb
mazyut-ru törekszik. .-\ csorkészct nemzetközi szervezet azon-
han a magyar cscrkészot ebben a nemzetközi sacrvezetben nem
lesz a magyar érdekek rovására fakószinű, hanem ellenkezőleg, aONMLKJIHGFEDCBA
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magyar értékek bemutatásával nemzeti érdekeket. szolgál, igazságos
ügyünknek barátokat szerez.

A csérkész a mai kor lovagja, a gyakorló gyermek pedig a mai
kor apródja. Egy pillanatig sem feledkezünk meg arról, hogy cser-
készeink tanítójelöltek. Sőt ellenkezőleg, a cserkészcsapatot a tanító-
nevelés szolgálatába álIítjuk. Arra törekszünk, hogy a csérkész-
csapat is segítsen bennünket abban, hogy minél jobb tanítókat
adhassunk a nemzetnek. Ebben a tekintetben a mi cserkészeink
különböznek más cserkészektől. A mi cserkészeink eserkész-tanítók
lesznek, akiknek hivatása a nép iskolás gyermekeket tovább vezetni
ebben a szellemben. Hogy mennyirc segíti a cserkészcsapat és ennek
egyik raja: a cserkészapródraj élete a tanítóképzés munkáját, azt
mutatja az a tény, hogyagyakorló gyermekek azt a tanítónőv.m-
déket szeretik legjobban, aki a eserkészapródraj vezetője. Gyakorlás
gyermekeink a gyakorlóiskola tanárain kívül Kriskó bácsit szere-
tik leginkább (V. éves növendék). A jelenlevő szülők mind tudják,
hogy Kriskó bácsi valóságos fogalom az intézctűnkbcn. Ez a tény
mutatja a cserkészapródraj nagy jelentőségét a tanítóképzés kere-
tében. Örömmel állapitom meg, hogy Kriskó Mihálynak vannak
már kővctői (Hcrich József, Ványi Gábor és Balogh Béla), akik
önként kérték az apród raj hoz való beosztásnkat. Aki az elmúlt
vasárnapon (escrkészapródnap ) látta a Hárshegyen a cserkész-
apródokat, annak a lelke kissé bizakodóbb a jövő iránt. Érezhette,
hogy ott is épít ik a. jövő "Magyarország egyik pillérét. Úgy érzem,
cserkészcsapatunk st.ilszcrűcn vette ki a részét a nemzeti gyermek-
hétből. Ugyanis a hét elején a Hárshegyen voltak apródjaink, a hét
végén pedig zászlót szcntclünk és eserkészapródokat ava tunk.

A népiskolai Tanterv szerint a gyermek áll a tanítás kőzép-
pontjában. Ezt a gondolatot azzal is törekszünk intézctiinkben
szolgálni, hogy nagy jelentőséget tulajdonítunk a cscrkészapród-
rajnak. Ez kifejezésre jut abban a törekvésünkben is, amely eser-
készapród-zászló szcrzésérc irányul. Dc amíg mi tcrvczgettűnk,
addig egyik gyakorlós gyermekünk édesanyja:utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANovakovszky Zol-
tá li1té cselekedett. Előteremtette a csérkészapród-zászlót és ezt a
csapatnak ajándékozta. Nagyságos Asszonyom cselekedete eserkész-
cselekedet. Ez a tény mutatja, hogya csérkészet képes kezeket, szí-
vcket, sőt zsebeket is megmozgatni. Hálás szívvel köszönöm, hogy
a csérkészet számára ezt akitünő hizonyítványt kiállította.

Mondanivalóm végérc értem. Beszédemen végigvonult az a gon-
dolat, hogv a cscrkészct a széjjelhúzók ősszetartására. erők egyesí-
tésére, a részletek egységesítésére, az elhanyagolt jellemvonásole
ápolására törekszik. Valamikor láttam egy arcképfestményt, amely-
ről az volt a. nézetem, hogy .ló a haja, a homloka, a szem-
őldőke, az orra, a füle, a bajusza, stb., dc maga az egész
arc még scm hű. A részletek csaknem kivétel nélkül jók,
al. összhatás mégis idegenszerű. Hiányzik az egységesítő erő.
Nemcsak a testi, hanem a lelki életben is sokszor így vagyunk,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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mint ezzel a festménnyel. A részletek jók, az egésszel mégis elége-
detlenek vagyunk. Hányszor tapasztaljuk, hogy a diák a különböző
tantárgyakból jeles és mégis érezzük, hogy valami hiány van. Ezt
a hiányt: a részleteket harmónikus egészbe foglaló erőt akarja a
eserkészet pótolni. Egységesen gondolkozó, érző és akaró egész em-
berek - magyar lovagok - nevelésévei akar az egységes nemzetté
alakulás nagy gondolatához hozzájárulni.

Azzal az óhajtással adom át mindkét felszentelt, megáldott és
felavatott zászlót rendeltetésének,- hogy a cserkészek a csapatzászló-
ban a nemes magyar lovag szimbólumát, a csérkészapródok pedig a
eserkészapród-zászlóban a mintaapródra való figyelmeztetőt lássák.ONMLKJIHGFEDCBA
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Tanári testület - alkalmazottak.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Ba lázs Béla c. kir. föigazgató, 1931 febr. 1. óta a tanító-,
tanitónő- és óvónőképző-intézetek tanulmányi felügyelője és irányi-
tója, megbízva az ~ntézet tanulmányi ügyeinek vezetésével.

2. F rank Anta l dr ., rendes tanár, igazgatóhelyettes. Képesítve
van elemi népiskolákra. - a mennyiség- és természettudományi szak-
csoport.tárgyaiból polgári iskolákra, - a filozófiából és a pedagó-
giából tanítóképző-intézetekre. Müködik 1910 óta, ennél az intézetr
nél - kétévi megszaktással (főiskolai "beosztás) -1919 óta. 'I'aní-
totta a nevelés- és tanítástant a IV. osztályban és vezette a nevelési
és tanítási gyakorlatot a IV. osztály egyik csoportjában. Heti órái-
nak száma 6. A cserkészcsapat parancsnoka. Az Ifj. Vöröskereszt-
csoport tanárelnöke. Az internátus vezetője. Az Apponyi-KolIégium
mb, igazgatója.

A Szent István Akadémia, a Magyar Paedagogiai Társaság
és az Aquinói Szent Tamás Társaság rendes tagja. A Magyar
Paedagogiai Társaság id. pénztárosa. A Tanítóképző-intézeti Taná-
rok Orsz. Egyesületének fővárosi alelnöke. A Magyar Filozófiai Tár-
saságnak, a Magyar Gyermektanulmányi és Gyakorlati Lélektani
Társaságnak, a Magyar Társadalomtudományi Társulatnak tagja.
A Mária Dorothea Egyesület. Tanítónői Szakosztályának választ-
mányi tagja. A Szent Imre Jubileumi Pedagógiai Kongresszus el-
nöki tanácsának tagja.

A VKM megbízásából Budapesten és Egerben t.artott tanítói

t01·ábbképző tanfolyamokon pedagógiai előadásokat tartott. Ezen-
kívül a következő előadásokat tartotta: A cserkészapród-uezetői tan-

folyamon: A cserkészapród-mozgalom és a népiskolai tanterv. A M.
Cserkészszövetség tisztitanfolyamán: képességek, továbbképzés (ön-
nevelés). A ka tolikus tanügyi kongresszuson: 1. 'I'anitóképzésűnk
alapgondolatai, 2. A testnevelés a lelki nevelés szolgálatában. 3. A
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cserkészet pedagógiai , - Gyertyánffy István síremlékénél
avató-beszéd.

Irodalmi munkássá. A VKM felszólítására naptárkiadók
részére két cikket írt: 1. A szektatás a családi nevelésben. 2. A példa
a családi nevelésben. Cikket írt a Néptanítók Lapjába (A csérkész-
apród-niozgalom. - A drezdai nemzetközi egészségügyi kiállítás
pedagógiai vonatkozásai), a Magyar Pedagogiába (Quint-Drozdy:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A beszéd- és értelem gyakorlatok tanítása a II. osztályban), a Ma-
gyar Tanítók Évkönyvébe (Idealizmus a gyakorlati élet.ben), a Ka-
tolikus Lexikonba. Lakása: 1., Fürj-u. 16.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. Drezler István, nevelői szelgálatra beosztott áll. polg. isk.
helyettes-tanár. Képesítve van elemi népiskolákra, magyarnyelv-tör-
ténelemtudományi, magyarnyelv-németnyelvi, testnevelési tárgyak-
ból polgári iskolákra. Közgazdász. Műkődik 1926 óta, ennél az inté--
zetnél 1929 óta.

A Közgazdasági Társaság, a Magyar Pszichológiai Társaság, az
Orsz. Polgáriiskolai Tanáregyesület saSajtóbizottság, a Budapesti
(Budai) Torna Egylet és a Szatmári Kör tagja. Lakása: 1., Fery
Oszkár-u. 40.

4. Drozdy Gyula , gyakorlóiskolai tanító. Képesítve van elemi
népiskolákra és kézimunkából középfokú iskolákra. Működik 1903
óta, ebben az intézetben 1919 óta. 'I'anította a gyakorló elemi iskola
I-IV. osztályát; résztvett a tanítójelőltek és az Apponyi Kol1égium
tanárjelöltjeinek gyakorlati kiképzésében. Heti óráinak száma 30.

A Néptanítók Lapja szerkesztője, Az Országos Közoktatási Ta-
nács tagja. A Magyar Paedagógiai Társaság' rendes tagja. A magyar
népművelési könyvek szerkesztöbizottsága II. osztályának tagja.
A Társadalomtudományi Társaságnak, a Tanítóképzőintézeti Taná-
rok Országos Egyesületének, a Természettudományi Társulatnak és
a Magyar Földrajzi Társaságnak tagja.

A VKM megbízásából Budapesten és Egerben tartott tanítói
továbbképző tanfolyamokon az egyes tantárgyak módszerét ismer-
tette s elméleti előadásaival kapcsolatban mintatanításokat tartott.

A VKM megbízásából módszertani és mintatanításokat tartott:
Szikszón, Sopronban, Csongrádon és Zircen. A tantestület meghívá-
sára a kiskúnf'élezyházai róm. kat. tanítónőképző-intézet gyakorlo-
iskolájában tanított. A Néptanítók Lapjában és több tanügyi lap-
ban módszertani és neveléstani cikkeket írt. Ez évben megjelent
kőnyvei: Elméleti fejtegetések és gyakorlati tanítások (Révai-ki-
adás). - A táblai rajzolás módja (többekkel). - A beszéd- és ér-
telemgyakorlat vezérkönyve a Ill. oszt. számára. Lakása: I., Maros-

utca 29.
5, Éber Rezső, rendes tanár. Képesítve van elemi nép iskolákra,

a mennyiség-természettudományi szakcsoport tárgyaiból, torná-
ból polgári iskolákra, természettanból, kémiából, mennyiségtanból
tanítóképzőintézetekre. Műkődik 1903 óta, ennél az intézetnél 1925
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óta. Tanítot.ta a mcnnyiségtunt az 1., II.. Ill. és V. osztályban, a
természcttaut a IH. és IV. osztályban. Résztvett a gyakorlati ki-
képzésben azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAY. osztályban. Heti óráinak száma 18.

A Tanítóképzőintézeti Tanárok Országos Egyesülotének ell en-
őrl' és választmánvi tagja, a 'l'crmószcttudománvi Társulat tagja.
Lakása: VIL, Stefánia-út 2.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6. F r igyes Béla , rendes tanár, Képcsitvo van elemi népisko-
lákra, a rncnny iség- természettudomány i szakcsoport tá rgya iból
polgári iskolákra, tormőszctrajz-, kém ia- és természettan hól tanító-
kópző-intűzctek ro. Műkődik 1913 óta, ennél az intézetnél 1929 ót.a.
'I'an'tot ta a mcnnviséutunt a IV., a testtant a IL, a gazdaságtant
az I-JI .. osztálvbau. Á tanítási g-yakol'latokat vezette az V. osz~ly-
han. Heti óráinuk száma 17. A escrkészcsapat tisztje és parancsnek-
liolycttcse.

A 'I'ormészuttudománvi Társulatnak és a Tanítóképzőintézeti
Tanárok Ország;os Egye,sülcténck tagja. Lakása: X., .Iurunics-u. 13.

7. Joloveczlt-u P éter . c. igazgató, rendes tanár. Képe:· (tve van
elemi népiskolúkra, a mC'11I1yisl'g'-teJ'mész('ttuuomún~'i szakcsonort
trtr~r.\'aib('] poluá ri iskolúk ra ('S a tormészottudomúnvokból tanító-
U.pzi;-illt(z(· lt·kl'l'. :\Ii'ikiiuik ]~)():í úta, cnnól az intózctuél 1~J1~)úta.
'l'unitotta a !l'I'I1II·szl· tl'ajzot és \'l'Pstallt az 1., II., llJ. és IV. osztály-
ball, ,IZ l·~í·Sí,é:..'Iallt az V. osztúlvbun. ] Iet i úráinuk szúm» l~.

A Tl'rl11í~szl'lt udománvi 'I'ársula t tagjn. II :\1ag~'al' J>aedugogiai
Társaság kűltaaju. A 'l'anítúk('pzij.int(>zl't i Tunárok Országos Eg.\"('-
siileténck lagja és II Ll áznlup p:ondnoka. 'Tiihb dü"uúst tartott. a fő-
város kűlönböző eg.\'csiil(,tl'ilwn. Lakúsa: 1., F('r~' Oszkúr-u. 3-t.

B. Dr. I{dcti G!lnlú11l; , Zsoluos J lcrm in , re-ndes t a ná r. Képl'-
sitve van clr-rn i nőpiskolákra, a nwnnyis{'g-tl'I'múszl'!tlluományi szal-
csoport tÍtl'gyaih(~l POlg-Cll'j iskolákra, a tormószr-t rajz-kém iai szak-
('SO port tárayaibúl tun itókőpző-intőzetr-kro. ~I üküdik 1911. úta, onné!
az intőzetnél ] 930 óta iroda i szolgítlatot teljesit.

A 'l'ormészottudományi 'l'úI'Sltlut. tagja. Lakúsa: J., Karátsonv i-

utca S.
9. Kishotiti Ba rno , rendcs tanár. Képcsltvc van a mcunyiség-

tcrmőszcttudományi szakesopot-t túrg.'·uiból {'S {'I1l'kbiíl polgári ixko-
lákra, énokből és zpnóbiíl tanitókőpzó-intézctckro .. 1Il űkődik 1915 óta,
ennél az intőzetnél 1919 óta. 'I'anitottn az éneket az összes osztá-
lyokban és a zenét az összes osztűlyokban C'g."-cg.'· csoportban, a róm.
kat, egyházi éneket ('s zenét a HL, lV. l'S Y. osztúlvba n, a karéneket

{,s a fak. zongorát. az I-V. osztúlvhan ; részt vet t a g'.\·"k. kikrpz('slJL'n
az V. osztályban. Áz 1. oszt. f'őniik«. Heti óráinak szúmu 19.

A Tanítúképzlíintézl'1i Tuuárok Országos Eg.\·C'sülctélH'k tagja,
Lakása: 1., Böszőrményi-út 46. .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 0 . L u x G y u l ( ( , H'JlUC'S tanár, tartalékos hadnagy, aSignulll
laudis, a bronz yitézSl'gi érem ós a Károly csapatkereszt tulajdonosa.
Képesitve van elemi nőpiskolákra, II nyelv- és tőr-tőncttudományi
szakcsoport tárgyaiból és németbűl polgári iskolákra, a magyal'
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nyelv és irodalomból f~ németből tanítóképző-intézetekre. Műkődik
1909 óta, ebben az intézetben 1928 óta. A háborúban katonai szol-
gálatot teljesített 1914 aug. 1-től 1918 no,". 12-ig, ebből 28 hónapot
a tűzvonalban. Tanította a nérriet nyelvet mind az öt osztályban, vala-
mint 11 fakultativ német nyelvet a II. és az V. osztályban. Heti órái-
nak száma 18. A II. osztály főnöke.

Az Orsz. Közoktatásügyi Tanács tagja, az Orsz. Tankönyvűgyi
Bizottság előadója. Miniszteri biztosként szerepclt a soproni ágo h.
ev. tanítóképző-intézet képcsítő vizsgálatain. Vezetője anémet kiscbb-
srgi iskolák tanítói részére rendezett nyári tanfolyamoknak. A .\ragyar
Pacdagogiai Társaság rendes tagja.

Irodalmi működése az 1930-31. évben: 1. Deutsehe Sprach-
schulo. Némct nyclvkőnyv a gimnáziumok, reálgimnáziumok és reál-
iskolák VIlI. osztálya számára. 2. Haus und Schule. 3. Nérriet
nyclvkőnyvzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII polg. leányiskolák 1., II. és Ill. osztálya számára, há-
rom kötet. 4. Nőmet nyclvkőnyv a tanító- és tanítónőképzők V. oszt.
számára, egy kötet. G. Deutschcs Lesőbuch für die V-VI. Klasse
der Volksschulcn mit. deutschor Unterrichtsspracho, egy kötet. La-
kása: 1., Orbánhcgvi-útutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9/a .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 1 . M I 's t c 1 " h á z ' ! } J c n ű , rendes tanár, tartalékos hadnagy, a bronz
yitézségi érem, az aranv érdcmkorcszt és a Károly csapatkereszt
tulajdonosa. Képosítvo van ck-rni népiskolúkru, a nyelv- és történet-
tudomúnyi szakcsoport tárg~'aih!ÍI, tornából polgári iskolákra, tör-
tőnelemből. rnagyu r nyelv- és irodalomból, földrajzból és tornából
tanitókópző-intőzctckrc. Mükődik 1!)12 óta, ebben az intézetben 1919
óta. A háborúban katonai szolzúlatot teljesített 1914 aug, 2-tóI 1918
nov. 9-ig, ehhiíl az idöhöl ~9 hónapot a harctéren. Tanította a törté-
nclmet az 1., l L, Ill. és IV, osztályban, a magyart a II. osztályban,
Jőldrajzot a IV. osztűlvhan, vezette a játékdélutánt. A IV. osztály
f'önőkc, a tőrtőnolmi szcrtú r (irc. Heti óráinak száma 18.

1926 óta mo;..rhízvu az áll. tanító- és tnnítónöképzó-intézctck test-
nevelési oktatásának sznkf'olü: ..ryclet i tccndőivcl. A Tanítóképzőinté-
zeti Tanárok Országos Egyesületének tagja.

Iskolánkívűl i előadásokat tartott aszékesfőváros Iskolánkívüli
Nőpművclésüayi bizottsága és szabad-liccumok fdszólításúl'a társa-
dalmi cgy!'siiletckben, levento-tanfolyamokon a művőszc-ttőrténet,
földrajz ós történelp!Tl ];(jrébííl. Tanulmányi kirándulásokat vezetett
fenti hizottság programja alapjan a zsámbéki tr-mplomromhoz, a
parlament i épület, királv i várpalota megtekintésérc. E népművelési
hizo1tsúg t an ulrnúnyi kiránduló «soportjar elvezette az 183flj31-i
lengyel szabadságharc cmlékeihoz (i'í,~mzeii Múzcumban) c-s május
21-rn a tabáni temetőbe. A Budavár ostromáhnn elesett honvédek
sírjánál ünnepi beszédet. mondott, melyct a ~\fag.\'ar lUdi6 T:írsasil~
az ünnepség sZÍnhelyc-riíl kőzvct itct t, - A :\[agyar R:ícliú Társaság
rncgbizásából f'ólórás clőudást tartott Cavour Kamill di Benso gróf
és az olasz egység rncztcrcmtésőról. Cavour halálának 70 éves f'ordulő
napján. A vall. és kőzoktatásügvi minisztériurn Iskolánkívűli Nép-
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művclési központ.jának vetíthetö képsorozatokat készített a képző-
művészetek és természet csodáiról.

Az 1930/31. tanév folyamán tanulmányokat írt népművelési
folyóiratokba (Ifjúsági Vezető, Pest.vármegyei Népművelés-be) és a
~fagyar Tanítóképző-be. Lakása: I., Királyhágó.u, 22.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

12. Nagy Ferenc, rendes tanár. Képesítve van elemi népisko-
lákra, a nyelv- és tőrténelerntudományi szakesoport tárgyaiból pol-
gári iskolákra, magyarból, tőrténelemből, földrajzból tanítóképző-
intézetekre. Műkődik 1909 óta, ennél az intézetnél 1911. óta. Taní-
totta a magyart a IV. és V., az alkotmány tant az V. osztályban, a
tornát mind az öt osztályban. Résztvett a gyak. kiképzésbenaz V.
osztályban. Az intézeti Wesselényi Sportkör vezetője. Heti óráinak
száma 18.

Az Erzsébet Népakadémia igazgatósági- és a 'I'anítóképzdinté-
zeti Tanárok Országos Egyesületének választmányi tagja. Lakása:
J., Mészáros-u. 18.

13. N émeth. Sándor , e. igazgató, rendes t.anár. Képesitve van
eleminépiskolákra. a nyclv-tőrténelemtudományi szakesoport. tárgyai-
ból, énekből, zenéből polgáj ' iskolákra, magyarból. történelemből és
földrajzból tanítóképzö-intézetekre. Működik 1901 óta, ennél az
intézetnél 1919 óta. Tanította a magyart az 1. és IIL, a földrajzot a
Ill. osztályban, a zenét mind az öt osztályban egy-egy csoportban.
Heti óráinak száma 17. Az önképzőkör tanárelnöke. A IIL osztály
főnöke.

A Paedagogiai Társaság kültagja. A Tanítóképző-intézeti Taná-
rok Országos Egyesületénekválasztmányi tagja. A Budapesti Nép-
főiskolai Széchenyi Szövetség társelnőke, a Népművelési Kőnyv.
szerkeszt.őbizottság tagja.

Összesen mintegy félszáz előadást tartott részint a fővárosban,
részint a vidéken a magyar irodalom és a nemzeti műveltség kőréből.
Lakása: I., Ugocsa-u. 3.

14. P rochaska Ferenc dr ., rendes tanár. Képesítése van elemi
népiskolákra, a nyelv- és történettudományi szakcsoport tárgyaiból,
beleértve a német nyelvet is és tornából polgári iskolákra, földrajz-
ból, magyar nyelv- és irodalomtörténelemből, történelemböl, tanító-
képző-intézetekre; bölcsészettudor, okI. közgazda. Műkődik 1919.
óta, ennél az intézetnél 1929 óta,

1916 jan. 16-tól 1919 jan. ll-ig katonai szolgálatot. teljesített,
24 hónapot töltött arcvonalban, leszerelt mint népfelkelő hadnagy,
a Károly csapatkereszt tulajdonosa.

Tanította a lélektant a IIL, anémet nyelvet az 1., IIL és IV.,
a földrajzot az 1. osztályban. Vezette a fakultativ német nyelvi gya-
korlatokat az 1., IIL és IV, osztályban. Heti óráinak száma 17.
Tanártestületi jegyző. A Tanitóképző-intézeti Tanárok Orsz. Egye-
sületének, az Orsz. Polg. Isk. Tanáregyesületnek és a Magyar Föld-
rajzi Társaságnak tagja.
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Előadást tartott Budapesten az Erzsébet Népakadémián
mundsen, Andrée, Nobile ) , a Move Sportkérben {Amundsen,

obile,Nagy vagyonok) és a Budapesti Ifjak Protestáns EgY'esületé .•
n (Andrée, Nagy vagyonok). Lakása: I., Zámori-u. 16.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
15. Sza la tsy Riduird, gyakorlóiskolai tanító. .Képesítve van
i népiskolákra, a nyelv-tört.énelemtudományi szakcsoport tál"

aiból polgári iskolákra, filozófiából és pedagógiából tanítóképző.
tézetekre. Műkődik: 1901 óta, ennél az intézetnél 1927 óta. 'I'aní-
tta a gyak:orló isk. III- VI. osztályát. Résztvett a tanítójelőltek
az Apponyi-kollégium tanárjelöltjeinek gyakorlati kiképzésében.
ezetteaz analfabéta tanfolyamot 1930 szept. 30-1931 febr. 12· ig.
eli óráinak száma 30.

A Tanítóképző-intézeti Tanárok Országos Egyesületének és a
yermektanulmányi' Társaságnak tagja. Lakása: L, Tétényi-útzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA19,

16. Szelényi Dezső, rendes tanár. Képesítve van elemi népisko-
a, a nyelv-tőrténelemtudományi szakcsoport tárgyaiból polgári

olákra, magyar-német.ből tanítóképző-intézetekre. Működik 1912
a. ennél az intézetnél 1928 óta irodai szolgálatot teljesít.

A szegedi Népfőiskolai Orsz. Széchenyi Szövetség tiszteletbeli
aja, a Tanítóképző-intézeÚ Tanárok Orsz. Egyesületének tagja.
'ása: 1., Szt. János-tér 2.
17. Tsclieik E1'1tő, rendes tanár. Középiskolai oklevele van a

isból. Kézimunkatafolyamok önálló vezetésére képesített. Műkődik
5 óta, ennél az intézetnél 1919 óta. Tanította a rajzot mind az
osztályban, a kézimunkát az L, II. és IlL, a szépírást az L osztály .
. Az V. osztály főnöke. Heti óráinak száma a gyakorlati ki-

pzésscl18.
A Tanítóképző-intézeti Tanárok Országos Egyesületének tagja.

Rajztanárok Egvesületénck választmányi tagja. A Zichy Mihály
'vészegyesület választrnányi tagja és pénztárosa. Kiállító fest.ő-
vész. Lakása: 1., Böszörményi-út B.

18. Vá1'adi József, rendes tanár, tartalékos hadnagy, a vitézségi
mszalagos vas- és aranyérdemkereszt tulajdonosa. Képesítve van
inépiskolákra, a nyelv- és történelemtudományi szakcsoport tár-
iból, németből és tornából polgári iskolákra, filozófiából és
agógiából, valamint a tornából tanítóképző-intézetre. Működik

14 óta, ebben az intézetben 1921 óta. Tanította a neveléstörténetet
aziskolaszervezettant az V. osztályban, vezette a tanítási gyakor-
ota rv. és V. osztályban. Heti óráinak száma 13. Köztartásvezető.
ifj. Absztinens Egyesület tanárelnöke.

Az Angolkisasszonyok polg. isk. tanárképző főiskoláján a mőd-
rtan előadója és a tanítási gyakorlatok vezetője. A Magyar Paeda-
iaiTársaság, az Országos Széchenyi Kúria, a Magy. Társadalom-
ornányiTársaság, az Orsz. Gárdonyi Géza Irod. Társaság rendes
'a, az Országos Széchenyi Szővetség törzstagja. A népf'" .
henyi Szövetségek kőzpontí igazgatója s a Budapesti ~e·~~g-~~

. Inöke. Az Erzsébet Népakadémia igazgat.ósági tagja. r tMl."',lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Xépművclés Könyvei szerkesatöbizottságának tagja. A T. 1. T. O. E.-
nek és a T. K Sz.-nek választmányi tagja.

A kisebbségi tannyelvű elemi népiskolák tanítóinak bajai tan-
folyamán ismertette: 1. A nemzeti kisebbségekre vonatkozó tör-
vényes intézkedéseket. 2. Az 1925. évi népiskolai és kisebbségi tan-
tervet. 3. Az olvasmánytárgyalás módszerét, vonatkozással az A, B
és C tipusú népiskolákra.

A fővárosban és néhány községben népművelési előadásokat
tartott; Lakása: I., Fery .Oszkár-u. 40.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

19. Drozdij Mar ianna szfv. h. tanítónő, óraadó. Tanította a
?,·akorló iskolában a női' kézimunkát. heti 1 órában. Lakása:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1., Maros-u. 29.

20. Il or r tu] Ede, óraadó. Ny. c. tanítóképző-intézeti igazgató.
Tanította a hegedűt és a fakult. hegedűt mind az öt osztályban, az
ágo h. ev. egyházi éneket. a IlL, IV. és V. osztályban; a zenekar
vezetője. Heti óráinak száma 14. Lakása: 1., Böszörményi-út. 31.

~1. Pázuuin. József, áll. főgimn. rendes tanár, óraadó. Tanította
a tót nyelvet heti 3 órában. Lakása: VIIL, József-körút 28. Beteg-
srg'r miat.t 1931 márc. 16-tól az isk. év végéig Podhradszky Gvörgv
dr .. il Pázrnúnv Péter tudományegyetem kőzgazdasági karán fel-
állított kűlűvv i szaktanfolvarn előadó t.anára, helvettcsitett e.

22.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS I l I I S ( I Ferenc, óraadó. Nv. c. tanítóképző-intézeti igazgató.
Tnn itot ta a gazuaságtant. a IV. és V.. a közgazdaságtant az V.
osztűlvban. Heti óráinak száma 3. Az Ifj. Segítő Egvesület tanár-
elnőko. Lakása: L Böszörrnényi-út 31.

23. Gla iz József, ág. h. ev. vallástanár, Tanította a hittant a
tanítóképző-intézetben és a gyakorló iskolában heti 4 órában. Lakása:
J.. Magyarádi-u. 26.

24. Széles Sándor , rof. vallastanár. Tanította a hittant a tanító-
kúpző-intézctbcn és a gvakorló iskolában heti 8 órában. Lakása:
1.. Enycdi-u. 5.

2 5 . Yajda János, r. kat.. önálló hittanár. Tanította a hittant a
tanítóképző-intézetben és a gyakorló iskolában heti 16· órában.
Lakása: 1., Fery Oszkár-u. 34.

Lece-üeokta tok: Ta s nád y 1 m r e főelőadó, gróf A ich e I-
hur g L a j o s, vitéz Var g h a Fer en c és Z a c har i a
S á n dor főoktató. Oktattálc a leventélcet heti 2 órában.

Az intézeti Ol'VOS: V 1 adá r nr árt o II dr., m. kir. egészség-
ügyi főtanácsos, az Erzsébet-kőrház főorvosa. 1911 óta műkődik az
intézetnél. Lakása: 1., Pauler-u. 8.

Gazdasszony: Özv. Pes sin a ViI mos n é. 1924 óta műkődik
az intézet nél. Az intézetben lakik.

Kertész: Szl á b y J ó z s e f . 1911 óta teljesit szolgálatot, Az
intézetben lakik:

f . oszt. a ltiszt: Hor v á thI s t v án. 1913 óta van az intézetnél.
Az intézetben lakik.

Kisegitö szolga : Kan i z sai J ó zs e f. 1929 óta van az inté-
zetnél. Az intézetben lakik.ONMLKJIHGFEDCBA
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s~r·1 A növendék nevezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I

Születésének

I
Születésének I Vallásaszam ideje helye

-.

!l Adamecz István 1914. júl. 25.
Tapiógyó'l<Yo T~:

2. Asbóth Ferenc 1916. okt. 6. Budapest ref.

3. BeJlay László 191.':. jún. 24. Málé r. k.

4. Boer György 191\ febr. 6. Budapest I g. kat.
5. Borbás János 191, okt. 16. Budapest r. k.

6. I Bőze Tibor 191- . aug. 30. Sirok r. k.
7.

I
*Brezovits Ferenc 1915. aug. 9. Sárvár r. k.

8. Burucs Sándor 1915. dec. 10. Devecser r. k.
9. ! .Cseke Ferenc 1914 . jan. 29. Kispest r. k.

10. Csiszár Ferenc 1915. dec. 31. Rákosszentmihály ref.
ll. Csonka Károly 1914. okt. 17. Budapest reL
12_ I Fehér András 1914. jan. 6. Tápiógyörgye r. k.
13. i Fekete Ernő 1914. dec. 27. Cinkota r. k.

!
Görögh János 1915. febr. 1. Balassagyarmat k.14. r.

15. I Hajdu ~I. László 1916. febr. 22. Rákoscsaba r. k.
16. i Hofferik Ferenc 1916. márc. 29. Budapest r. k.
17. I idb. Horváth Lajos 1915. febr. 22. Budapest r. k.
18. ifj. Horváth Lajos 1915. aug. 29. Budapest r. k.

I
19. I *Huszár Vilmos i 1915. júl. 24. Budapest r. k.
20. Juhász Lajos 1914. febr. 18. .Tobbágyi r. k.
21. Kerekes László 1914. szept. 17. Nógrádszakál r. k.

22. Képesi József 1916. szept. 4. Budapest r. k.
23. Knapp István 1915. ápr. 25. Po lány r. k.
24. Marx Ferenc 1915. jan. 5. Tolna r. k.
25. Mironieki Imre 1914. ápr. 14. Zombor r_ k.
26. Nagy Károly 1916. febr. 24. Budapest

I
ref.

27. Nagy Lajos 1916. ápr. 16. Budapest ref.
28. Pataki Gyula 1914. aug. 12. Budapest ref.
29. Révay Márton 1913. máj. 5. Kispest r. k.
30. Schwarczkopf. Antal -1915. jan. 2. Zajta r. k.
31. *Simon János 1916. szept. 9. Kispest r. k.
32. Sipos Béla 1913. aug. 4. Maroshéviz r. k.
33. Spák József 1914. máj. 17. BikásZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg . kat.
34. Sümegi Rudolf 1914. aug. 18. BudapestutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt: k.
35. Tausz György 1915. jún. 9. Budapest g; kel.
36. Tóth Antal 1916. ápr. 1. Budapest

I
rO, k.

37. Zoltán Gyula' 1913. márc. 10. Magyargéc r. k,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IV.

NÖVENDÉKEK.

1. OSZTÁLY.

Osztályfőnök : KISHONTI BARNA.

~Kimaradt
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II. OSZTÁLY.

Osztályfőnök : LUX GYULA.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hor'lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA növendék
Szülctósének Szűletésénck

szám
neve

ideje helye

1. Balogh Bóla U) 1-1-, doc. 13. Szócsóny

2. Benos Ödön 1!1I4. okt .. 3. Budapt-st.

3. Csor ni Vi lrnos im s. jún. 2!). :(';I'd

4. Dllffok Kúroly 1!l14. júl. 21. RúkoslJn,lo{,1\

5. Eibergcr Nándor H1I3. ú.pr. 23. Hurlapost,

6. Fischi L,iszlú IHI4. ok t., 2H. illld'Lpl'St.

7. Harneh Endre I!II s. múj, 14. Doml",,1

H. Hobolu Lajos lHlfi. Hllg. 23. BlHlal)es{,

n. Hor'V{Lth (;yörgy Jf;ITI. )!l12. fp),1' . If>. Eif;IJüs{,

10. lrorvúth Jst.vún 1!1I 1. itpl'. 7. !I'f{)r,~"k)v('" iyk ,· t/· II.

ll. .J uhús» MillIily 1!l1 fi.ONMLKJIHGFEDCBAH l lg .
ll. R,ikosl"t.l,)I.n

12. 1(,',.1'1,,',.1i H."zső 1!1IZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs . jan. la. Bndn.pl'st

1:1. K{ri .1{,zs r ' f 1!l14. okt. zo. ~rnllllb,j

1·1. I J l I ) , l I f' l

. vú.n ism . I!II :1. f,·1 Ir. 2 . K ( ' )s z ( ' ,L !

I r . . I,,',j •• (:.\. _'.V 1!1I4. múj. 21. I( IIS~."k isv it mljll

I(j. ,Vlllj"""sik ,1, '11li 1!II ií. mú.j , 2 2 . 1(,· ,· sl"· II1,'· t

17. :\l:dll~, 1", vú.n 1lll!i. j úl . 7. IZ,',ko"p"lol II

1;...,. :'1:',,'" 1\ •.1'1 u la n I!II fí. 1 1 1 : '1 1 '« ' . 11i. 1\'I<I"p('sl

I!'. :\1•.szl'·glly,· i Mihály I !113. sZ"I,I. 20. I',""s

~O. Molr,,"'r N"LIlIlol" 1!1I!i. d •.r-. 1. y,'t.rp"lola

21. N l lg ~ r .JÚzs"f IHlfí. máj. 14. (t('('j'

22. N"d,wzlt h;/VI'1I1 1!lOfí. múrr-. 2S. 1\f IL/..'ya\'('SIIIII-'"I

23. NI'lm'! h :Júnos 1!llfi. j ú n , 7. VI1SZllr

24. NI'II1('1 It ,Júzspf I!1I4. múrr-. 20. HlíkosPlllol1I
')r. 'Pllp E n lZ l l l l 1 S i ' . I!II fi. all~ . 20. Vulk,',. . . . ,).

21L ,,{'" AIII ld J!1l1í. júl. 12. BII,lup,-.sl.

27. Pillt,',!, ( :yi'>l'gy l!lI4. ,'tpr. 4. ~i •.•fC)k

2R. n,iihlo 1\{'la l!1I4. SZl'pL. IR. EI"I;.

2!1. i'iulm Vilmo« 1011. ok t., 17. Zólvom

30. Nvot.it,~ .Tollii ]!l 1fi. JI1új, IH. BlIIlnpC'sl.

:11. Nzahú .Tonli Illi 3. júl. :l. f'zúkpsf"j iórvár

32. ~zlL1)6 LILjOfo< I !ll 4. fohr. G. Kót.J,oly

:{3. ::-;zilaHi Lúsz ló im fi. nov. 23. Hluln.p"st

34. ~~,I'Il.pkú 11111'0 IHlfi. júl. IR. Cogl{,d

35, Török Jst.vún 1!l1 fi. alig. 2. Pest (lI'ZS(,),IOt,

36. Tm b i(?a Ferono J!lI 3. szopt; 7, Folsiígalln,

37, Vn.l'glt B61a imz. n o v . 14. ])OVO(\SOI'

3S. id. VargautsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj"nő 1914. ok t. 2 f t . Budn.post,

39. ifj. Varga Jonő 1915, jan. 28. Dovoeser

40. Zsohár Zolt.é.n 1!l13. szopt, .26. Kisrúkos
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Ill. O SZTÁLY.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Osztályfőnök : NÉM ETH SANDO R.

s~r'l A növfmdék
Születésének SzületésénekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I Vallásaneve
ideje helyeszam •

1. Adámi Rezső 1910. jún. 26. Ada r. k.

2. Barotányi .Jenő 1913. aug. 6. Nagymagyar r. k.

3. Bálint János 1914. jún. 10. Jászkarajenö r. k.

4. Bíró Zsolt 1914. jan. 13. Rákospalota ref.

5. Borbús Ferenc 1913. szept. 20. BIJ,I" I,,· ,t r. k.

6. Borsovitz Cúbor 1913. febr. 26. Nyit.rab.u.. ;, r. k.

7. Csáki Imre 1914. szept, 27. Szolnok i ref.

R. Dohos Jú;.o:~d l!H3. nov. 1. Enclröd reL

9. Erdólyi György 1911. ápr. 21. Öttevény ág. h. ev.

10. Farkas Húndor 1912 Jan. 21 Kemcnespá.lfu ágo h. ev.
ll. Frnya HúndOl' 1913 szopt., 25. 6;.o:ci ágo h. ev.

12. Gattyún Irnro )!J12. máj. 10. Ócsa r. k.

1:3. Gilúnyi Lús;.o:lú 1914. jan. 5. Budapest r. k.

14. Gyeng" Hírú Lajos 1913. aug. 1. Nyúrúdtö r. k.

15. Hnruszt i (~é~n ism. 190!J. jan. 2. Katlaufnlvu g. kat.
Hi. JI orl JPJ· t Lajos HJl2. jún. 8. Budafok r. k.
17. Kuur-sú rik i\ndn'ts 1!J13. jún. 18. Rúbahidvég r. k.

IH. l"itzillgeJ" .Iózsof J 912. máj. 24. Kornárom r. k.
I!I. ]"iidmPJw,.;i Pál 1913. jún. 24. Budapest ref.

:!o. Kut.asi ( :yürgy lfll3. júl. 13. Budapest 1'. k.

I
:!1. MPITPidoJ" .1ú.nos 1913. márc. 2. Esztergom r. k.
22. Most anr-k SÚlldor 1914. jún. 2. Budapest. r. k.
2:l'. Némct h FI'J"'ne- 1n ll. jún. 8. Somogysámson r. k.
24. Nl'nwt il ( :yllla 1!J13. dec. 28. Budapest ágo h. ev.
2fi. Ötviix Llljo~ 1912. fchr. 25. Mátyúsföld r. k.
2U. Pulot IÍs BI· ln 1!J12. júl. 5. Budapest r. k.
~7. PJtpp Bóla 1912. szept. 19. Pcstszentlörinc r. k.
2R. PIti Emil 1913. dec. 9. Buciapest ref.
29. Pf O 1'1H't,p r Ixt.vún 1913. máre. 24. Mosonszent.péter r. k.
30. Pueher Bóllt 1914. febr. 23. Budapest r. k.
:1I. Ruchrnich György 1914. ápr. 22 Budapest r. k.
32. Schőnwiszky Pál HH2. szept. 14 Budapest r. k,
33. Schwecht. Lúszló 1!J14. úpr. 2. Uj pestutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr , k.
34. Simkó Tibor 1914. ápr. 26. Budapest r , k.
:11). S~vohoda Ist.ván ism. 1912. aug. 17. Mindszent r, k.
36. 'IYtlof; Cózu 1913. szcpt. 21. Balatonfüred ref.

:17. Teldie-s Gyula 1!J08. márc, 7. Látrány r. k.
3S. Vnrgn .Iózsef 1913. jan. 13. Dunavecse ref.

:l9. VIinyi GábO!' 1914. márc, 21. Dunaföldvár r. k.
40. *Ványi Gyul« 1914. máro, 31. Siórnaros ref.
41. Virúg István 1914. ápr, 22. Marcali r. k.

* Kimaradf
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IV. OSZTÁLY.

Osztályfőnök : MESTERHÁZY JENÖ.
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V. O SZTÁLY.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Osztályfőnök : TSC.H EIK ERNŐ .
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A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanulök .statisztikája.

A nyilvánoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanulék létszámi

I

1. I II. I lILl IV. 1 v.
II Dsszesenváltozásai osztály

Beiratkozott
1

37 40 41 37 39 I 194
Évközben kimaradt 3 - 1 2 - I 6
Év végén nem vizsg~z~tt

i
-1 - - - - I -I

Meghalt - - - -

.d
-

Pótló vizsgálatot tett május havában - - - - 1
Ev végén osztályvizsgálatot tett 34 40 40 35 189

""Vallás szerint:

, Róm. kat. 25 30 28 28 33 144
Ref. ... 6 6 7 5 4 28
Ag. h. ev. - 3 4 2 3 12
n. kat. 2 - 1 - - 3
G. kel. . . 1. 1 1 - - - 2

Összesen II 34 1 40 I 40 I 35 I 40 il 189I

Anyanyelv szerint: J 1

Magyar 40 39 35 40 188
Német :11-1 - 1 - - 1 1

Összesen II 34 I 40 I 40 1 35 I 40 II 189

Nyelvtudás szerint:

Magyarul. 34 38 37 33 36 178
Németül - 1 3 2 1 7
Tótul - - - - - -
Szerbül - 1 - - 3 4
Románul. - 1 - - - 1

A tanulők mulasztásai:

II

1. I II. I Ill. I IV. I V.
Osszesen

osztályban

Egy órát sem mulasztott 5 6 10 - 1 22
30 óránál kevesebbet mulasztott 20 17 15 12 33 70
30 óránál többet mulasztott H 17 15 23 6 70

Összesen II, 34 1 40 1 40 1 35 I 40 II 189
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AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanulök szüleinek foglalkozása..
_a ,-

FoglalkozászyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II

I. I II. I Ill. I IV. I v.
II

Dum elneve
osztály

Pap - - - - - -

Tanár - - 1 - 2 3
Tanító 1 1 8 3 5 18

Orvos - - - - - -
Gyógyszerész - - - - - -
Ügyvéd - - - - - -

Mérnök - - - 1 - 1

író - - - - - -
Művész - - - - - -
Közt.iaztviselő 3 - - 3 - 6

Magántisztviselő 1 1 - - - 2

Vasutas.
II 1 3 - - 1 5

Postás - - - - - -
Katona - - - - - ~

Csendőr. - - - - - -
Rendőr 1 - 1 - - !!
Önálló gazda 3 lj 3 lj

,
2 18

Gazdasági alkalmazott - - 1 - - 1

Önálló kereskedő - 1 1 - - 2

Kereskedelmi alkalm. 1 2 - - -II 3

Önálló iparos 3 7 2 5 5 22
Ipari alkal Olazott 8 1 9 - 5 23

Tőkés . '. - - - - - -
Járadékos - - - - _1 -
Magánzó - - - - - -
Nyugdíjas. 2 2 1 3 3 II

Altiszt 3 9 4 4 6 26

Szolga - - - 1 - 1
Házmester 1 - - 1 - 2
Munkás - - - 1 - 1
Napszámos - 3 - -, 2 5

Egyéb 6 5 '9 8 9 37
--- .

Összesen I 34 40 40 35 40 189
II
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Tanulm ányi eredm ény.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tárgyak szerint.

TANT ÁRG YzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII 1. o. II II. o. ] III. o. II IV. o. I~ V. o.
I=======c===[i] 2 1 3 1 4 ._1 1. 2 1 3 1411 1 2 1 3 4- li 1 1 2 I 3 1 4 II 1 I 2 I 3 I 4

Magaviselet 1128~ld~

Szorgalom. . . .. " ~~~6 - 3 26 II - 10114 II _. 14 19 6-

Hit- és erkölcstan ..... 27 7 - - 25 13 2 -132 6 2 - 22 6 7 - 26 12 2-
Neveléstudomány . . . . . . - - - - II 22 7 12 17 II 12 7 14 2 24 15 1
Tanítási gyakorlat . . . . . 4 23 8 - 4 27 9-
Magyar nyelv 4 14 16 4 19 17 - 7 17 15 1 12 II 12 - 14 15 II -
Német nyelv . . . . . . .. 4 14 16 7 15 18 - 7 19 13 1 8 13 14 - 12 15 13 -
Történelem, alkotmány tan .. 2 22 10 8 16 16 - 3 19 17 1 3 18 14 - 16 20 4-
Földrajz . . . . . . . . .. 2 16 16 9 20 II - 10 18 12 - 6 18 II - - - -
Mennyiségtan. . . . . . .. 2 16 15 1 6 18 16 - 4 22 14 - 3 14 i 14 4 I'í 18 16 1
Természatrajz, kémia . . .. 7 17 10 8 20 12 - 8 26 5 1 9 17 . 9 - - - - -

'Természettan . . .... ,1- - - - - 9 18 12 1 10 171 8 - - - - -
Egészségtan . . . . . . . . - -- - - - - - - - .- - - - 16 22 2-
Gazdaságtan, közgazdaságtan 3 25 6 14 22 4 - 8 23 9 - 5 23 61!} 21 9 1
Rajz. . " . . . . . . . .. 5 18 II 4 16 20 - 8 18 14 - 5 23 7 - 10 20 10 -
Szépírás . . . . . . . . .. 7 22 f,,- - ._... - - - - - - - - - I - - - - - -

Ének . . . . . . . . . .. 12 20 !! - II 22 7 - 9 24 7 - 10 16 9 - 17 16 7-
Zen~. . . . 6 20 H -- 2 26 12 - 14 16 10 - 9 15 '1' II - 14 15 II -
Kézimunka. . . . . . 26 7 1 - 2-t- 13 3 - 30 8 2 - - - - - - -
Testgyakorlás. ... II 22 J -- IS 22 - - 21 19 - - 24 101 1 - 23 17 - -
Il'ásbeli külsőalak .. . . .. 8 II Li _._.I n :!O II - 5 22 13 - 14 19 ~ 2 - 17 19 4-

Tanttóképesítö vizsgálatra je- i I Omesen
lentkezhetik . . . . . . . - I - - - 39 39

Felsőbb osztályba léphet .. 33 I 40 37 31 - 141
Javitóvizsgálatot tehet ... 1 -- 3 I 4 1 9
Az osztályt nem ismételheti . - i -- - - .- -

Összesen . . . . . /1 34 II ·1 () II 40 II 35 II 40 I 189

co
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Előm ene,tel szerintzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az osztályvizsgálatot tett nyilvános tanulók közül

minden I egy I két I több

~ 00 d rendes tantárgyból
"'" ~S

általában I" ~~~
'" elégtelenO :000

jeles I jó I elégséges

34 I
\

I. - 12 21 1 - -

II.

:~ I

2 10 28 - - -

Ill. 2 14 21 1 2 -

IV. 35 1 15 15 1 3 -

V. 40 II 19 9 - 1 -

I

Összes. II 189
11

16
1

70
1

94
I 3 I 6

1

-

Középiskolai érettségi bizonyítvány alapján
az V. osztályban

folytatja tanulmányait 2

V.

Épület.

Épületünk belsejében a mult nyár folyamán jelentékeny tatáro-
zást végeztünk. Kijavíttattuk és mázoltattuk az intézet összes
ablakait. Belső kőrnűves munkákat is végeztettünk.

Udvar.

Szép nagy udvarunk kizárólag a játék és sport céljait szolgálja.
Nagyon kívánatos volna az udvarnak vízlevezető csatornával való
ellátása. A testnevelés szempontjából kívánatos volna, hogy a szom-
szédos telek (ezelőtt állami fatelep) intézetünkhöz csatoltassék.

Kert.

Az intézet kertje 700 négyzetöl, Beosztása és üzemterve olyan,
hogya tanítás céljait szolgálja. Azért. a kertben a termelés minden
ágának jut egy kis terület. Van a kertben: faiskola, konyhakert,:

. termő szölö, virágos kert, mezőgazdasági. növények telepe, magter-
melő telep és termő gyümölcsfák.
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Felszerelése egy kisebb virágház. méhes és két melegágy. A talaj-
művelési, szaporítási és növényápolási munkákat az iskolai év folya-
mán a növendékek végzik, főleg a gyakorlati órákon, ha azonban a
szükség úgy kívánja, egyesek órán kívül is.

A méhészet erősen összezsugorodik. A környéken mindenűtt
rohamosan épülnek a nagy bérházakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés így a méhlegelö évről-évre
kisebb. Jelenleg 25 méhcsaládunk van, amelyek azonban alig tudják
téli mézszükségletüket összegyüjteni, úgyhogy sokszor etetésre
szorulnak.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VI.

Internátus.

Intézetünk a nevelés céljait és eljárásait fokozottabb mért.ékben
érvényesítheti azoknak a növendékeknek a nevelésében, akiket
szülőik teljesen az internátusra bíznak. A kőzős életrend, a bőséges
tanulási alkalom, a tanulmányi, erkölcsi és egészségügyi felügyelet a
növendékek testi ós lelki fejlödését biztosítják. Az internátusi ifjúság
jó szellemére vall, hogy il nevelés munkájából maga is kiveszi részét:
f(· lüiYyclnek egymásra, táu.ozatják egymást. munkájukban. Egyaránt
~j'(leke szűlónck, növendékr.e - és az egész intézetnek, hogy az inter ..
nátus szigorú fegyelmet követel. Ez azonban nem rideg, hanem
mclcgséggcl párosult szigorúság.

Köztartás.

Az intézet köztartása az elmult iskolaévben is zavartalanul mű-
ködött. Az élelmiszeráraknak s különösen a tojás árának csökkenése
lehetövé tette az ellátás multévi minőségének és a köztartás fel-
szerelésének némi javítását. Emellett, - a húsvéti szünet óta, -
uzsonnakenyeret is adhat.tunk. Ennek az egész iskola évre való kit er-
jesztésében látjuk a kőztartás legközelebbi feladatát.

A köztart.ás fözökonyhájának zavartalan működését különösen
az elmult évben volt nehéz biztosítani a személyzet gyakori változása
miatt. Ennek érdeme özv. Pessina Vilmosné int. gazdaasszonyt illeti.

. Az intézeti kőztartást nehéz kőrűlmények kőzőtt 8 éven át

Váradi József tanár vezette. Most, hogy megválik a kőztartás veze-
tésétől, kőszőnetet mondunk azért a lelkiismeretes munkáért., amellyel
ezt a fontos munkakőrt ellátta. . .

Segélyezés, ösztöndíjak, alapítványok.

Az elmult iskolai évben az évvégi állapot szerint intézetiink 189
tanulója közül 89 kapott az internátusban ellátást és segélyt. A
künnlakók mind szülőknél, közeli rokonoknál laktak. A bentlakók
közül 24 növendék 15 P-t, 42 növendék 25 P-t és 23 növendék 50
P-t fizetett havonként. Az ebédesek 18 P-t fizettek.
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Három növendékünk kapott 400-400 P tanulmányi ösztöndíjat.
Alapítványaink kamatai részben anyagi segítségnek, részben

erkölcsi jutalomnak tekinthetők.
Alapítványaink kamatait a következő növendékek kapták:
A Keller-alapítvány (80 P) kamatait a versenyben legjobbnak:

bizonyult gyakorlati tanító, Faragó László kapta.
A Sztankó-alapítvány (80 P) kamatait Csulik István tanuló

kapta, aki a legtöbbet tett a testnevelés terén és amellett a tanulás-
ban is kiváló.

A 40 éves találkozó alapítvány (80 P) kamatait a legharmoni-
kusabban képzett tanuló kapja.

A Horvay-alapítvány (200 P) kamatait az a növendék kapja,
aki mind a magatartás, mind a szorgalom, mind az előmenetel tekin-
tetében kitűnik. .

E két alapítvány kamatait két egyenlő részben felosztottuk
Chmel József és Liszi Pál között. Ugyancsak Liszi Pál nyerte el a
i\füller Testvérek plakátpályázatának Ill. díját (25 P).

A Rexer-alapitvány kamatait az önképzőkör ifj. elnöke:
Uherkovich Gábor kapta.

Sarudy üttó főigazgató 10 P-OO ajándékát Jancsó Pál, aki
ebben az évben a zene terén legtöbbet dolgozott.

Az 1890-ben végzett tanítók (volt növendékeink: Szőcs József,
Bárány Zsigmond, Simon Miklós, Kökény Péter és Pogány József)
100 P-t adtak át az intézet igazgat.óságának, hogy azzal két (arra
rászorult és derék) V. éves növendéknek könnyítsük meg az életbe
való kilépést. Ezt az összeget Molnár János és Kriskó Mihály kapták.

A Quint. József 3.000 P-s alapít.vány kamat ait. (145.69) Hülber
Gyula (30), Ádámi Rezső (30), Balogh Béla (30), Zsohár Zoltán
(30) és Tausz Györg~' (25.69) intézeti növendékek kapják szeptem-
berben. - A Quint József alapitvány multévi kamataiból maradt
68.40 P-t. az ősszel Szijjártó Jáno!? és Cseh József kapták.

Lázár kőnvvkereskedő 10 ajándék-könyvét.: Révay Ferenc,
Samu István, Pozderka István, Kiss Lajos, Borsovitz Gábor, Palotás
Béla, Horváth István, Suba Vilmos, Fehér András és id. Horváth
Lajos kapták. - A Bcrgrnann-cég ajándékkönyveit még nem oszt-
hattuk ki.

VII-VIlI.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nevelés. Fegyelem .

Mindcn tevékenységünk arra irányult, hogy tanítványainkból
vallásos, erkölcsös, művclt, jómodorú úriembereket és lelküsmeretes
tanítókat. neveljünk. Reméljük, hogy majd az élet nehéz kűzdel-:
meiben is keményen, becsületesen és lelkiismeretesen fogják betöl-
teni azt a helyet, ahová őket a Gondviselés állítja. Ezt a célt szol-
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gtilta az a hatá.roxat unk is, amely szeiint a I. .yettesítések alka lrná-
valzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil túrsndalmi érintkczés formáiról beszélgetünk.

Arrn törekedtünk, hogy növendékcink ne csak külső kényszer,
hanem belső sziikséglct alapján kővcssék a jót. Arra törekedtünk,
hogy ct cél felé való törekvéscinkben nővendékeink velűnk cgyütt-
ó rezzcnck .

Nevolűi tőrokvésoink cgves részleteiről az alábbiakban szá-
molunk be:

1. Val1áserkölcsös nevelés.

Int ézctünk nag.\· gondot fordít arra, hogy növendékei valóban
vullásosnk iPgyellek. 1:~letünkkel és az összes tantárgyak tun itásával
törekedtünk ezt a célt szolgúlni.

A hittanárok a vallásos nevelésről a kővetkezőket jelentik:utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a )ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA róm. ka t. I I ittaná 1 ':

A vallásos nevelés célja cgyrészt az öntudat erősít~s{', más-
rl'szt az erkölcsi tőkélctcssésrro. való törekvés mcgszcrcttctésc. A nv-
v('l~s ide.ie alatt kell az ifjúnak magáővá tenni a majdnem 2000

(oy(·s nag.\' elveket. a római ka tol ikus egyház szép életét, amit
f<z('lltsrg-i kegydmrin'l az élet _Kil'ál,\-a, az cuchar iszt ikus Krisztus
lesz lohetűvé. Célunkat szolzálják minden évben a szcnt beszédek,
mujrvarúzn tok. egyéni beszélgdósek. szt. misék fos szt, áldozások.
Itt kell megemlítcnrm minden évek legnagyobb lelki eseményét, a
lolkigvakortatot. amit az ic1énig('n szép eredménnyel P. 'I'ornvos
S_ .I. tartott. E helven is kőszőnet érette.

h) .'t re] , h ittauá r :

1\Z iskolai osztondó istont isztelettel kozdddőt t (,s végződőt t ,

Évkőzbon vasúrriaponkéu t tőbhízbr-n tartottunk iskolai istent.isz-

t..· IC'tl't ú~!.',\'n nazvobb, mint II kisebb nővcndókck számúm vr-t itott-
képes előadásokkal.

Az évenként szokásos csendcs napokat ez évben is rnegtartottuk
úrvacsoraosztással és előadásokkai.

Minden hittanórát bibl iai rnagvarázattal kezdettünk és tőbb-

Ízben bibliai megbeszéléseket tartottunk aktuális kérdések felett.

A növendékek viselkedőso valláserkölcsi szempontból kifogás-
talan s a vallás dolgai iránt érdeklődő.

c ) . . .lz ágo l l . C L ' . l i i i i r n u u :

Az ág. h. ev. vallástanitás az egész esztendő folyamán zavar-
talanul folyt le. A tanév kiemelkedő eseménvci az idén is a Deák,
thi ev. templomban tartott hiterősítő előadások voltak. Ig-en fel-
ernelő és kedves emlékeket hagyott az ifjú szívekbcn az iskola eser-

készcsapatának zászlóavatási ünnepél- imelyen a ref.-okkal együtt
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végeztem a zászló megáldását s a két keresztyén egyház fiatal
tagjainak szive testvérekhez illő, közös imádságban dobhanhatott
össze a mindenható Isten dicsőségére.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. H azafias nevelés.

A hazafias szellem tanításunkat. nevelésunket és minden ténv-
kedésünket áthatja. Mindont el kővot tűnk, hogv a nemzeti érzés
állandó ápolása mellet.t az egyes ünnepségekbon rejlő na.gy nevelő-
erőt kiaknázzuk. A tanév folvarnán rendezett ünnepségek közül
kiilőnőscn nagy hatással volt az ifjúság-ra az Aradi Vértanúk em-
lékünnepe ('>sa március l!'í-iki nemzeti ünnep. Nemzeti szempont búl
is felejthetetlen nvomoknt hazvott növendékcink lelkébon a cscr-
készzászlóavatás rs a zászlók előtt. való elvonulás. Hazafias célt szol-
gáit a csorkészcsapatnak 11 Szabadság-tr['en felállított országzászló-
ruil teljesítrtt diszőrsége. Nag~- hatással volt nővendékeinkre az ism-.

rotlen katona sírjának felkeresése is.
Határozott feg~-elemmel is törekedtünk hazafias rMokat szol.

gúlni. Tudatában vagyunk annak, hogv a ma~.r)-arság jéivi,jl' csak
úgy lelu-t biztcsított, ha eg~'ségrsek Yag'~lmk Ennek a ncrnzet.i
rg,vSégll(·k a fclt6te!rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII fr~·c1em. A jii\· i) felnilttjci prdig- csak akko)'
lesznek feg-,\"E'lml'zettek, ha il jelen ifjúsága f(,gyelm(·z(· tt. Nem rideg.
hanern lelkes feg~-elemre törekedtünk.

3. Testnevelés.

Intézotünkhon a tostncvelésr« az idén IS éppen olyan nagy
gondot fordítottunk- mint. az elmult évekbon. 'I'úlsázba semmit sr-ru
vittünk, do gOlldoskodtunk arról, hogv m indon nővondék a testi
fejlettsrgéh('7, rnórt mr!!Íl· le](' testnevr-lésbon részesüljön, Ezt szol-
gálták a rn indennnpi l'cg'g'eli tor-nákori kíviil a rendes tornaórák.
a leventeképzés. cscrkészct és a sportkőr. Najrvmértékbcn emelte
ifjúságunk tcstnevolósét a Tostuovc-lési Fdiskola tanárainak (-s tunár-
jelölt,kilH'k l,étll('iellkénti látogatása s e látogatások során mcz-
ejtett tn iut a t au it ások, arnelvekből növendékcink igen sokat tanul-

tak. Ezek az órúk betekintést nyujtottak nemcsak a legmodernebb
testnevelős t itkaiba, ck a tornatanítás módszorébe is, amit tanítvá.
nvaink jövendő pálvájnkon igen jól folhasználhatnak. .T61 esik
ezekkel az órákkal kapcsolutbnn mezcrnlitoni a. Főiskola tanárai-

nak nv ilat kozat át nővcndékcinkrdl. Szcriutűk: oh-an fegTelmczctt
{>~ jól képzett mindon ik osztálv. hogy bármelvik pillanatban minta-
tornaórát lehet akár nyilvúnosság- clótt is velük bemutatni.

Itt említjük mosr, hogv a nagvrnéltóságú vallás- és kőzoktatás-

ügyi miniszter úr 1160-/01-1931. X. ü. sz. alatt közép- és fő-
iskolai t armlók számára, akik jó clőmcnctelűok és testnevelésben is
kiválók,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtíz tanulrnánvi ősztőndíjat tűzőt.t ki, amelyből egyet (480'
pot) [ (a ller Henr ik IV. éves nővendékűnk, Mag-yarország- 1930. éviONMLKJIHGFEDCBA
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t;Ívolul{r6 bajnoka nyert el. Ezt a kitüntetést az egffiz tanári tes-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t üt(,t osztatlan iiriirnrrll:l fo~adta. Koller (Koltai) eredményeit, vaja-
mint lL tőbhi sportlwli e-redményeinket a sportköri- rovatban tűn-
1(1tük fel.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. M űvészi nevelés.

A hudapesti iskolák nag-y előnyben vannak a vidéki iskolákkal
szr-rnhen a müvész] nevelés d()Il{á,han. A. mi intézetcink nemcsak a
rnúzeumok {L1bmdú unyagúnak Jíttog-a1.ásíwaJ,hanem a g-yakoT·j idő-

,.;;.:akos ki{tIlít ;Í.'iok, túr-llltok lx.rn utatásával olyant nyujthatnak
lJiiv('lJ(Jnwik/lI:k, arn iről a vidúknek I(~ kell mondunia. 'I'anulóinknak
1ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAW l / J r'K;t!c a magyar /lJiiví~'iwt tl:nní;l<eit van alkalrnuk {;JutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvc« het n i,
lill/Will IIIÚ.'1ru-mzctr-k rn il v{:sz(-tí:ri;1 is fo/.{almat kapnak, hisz majd-

lJ(-1IIí:vr;/d(Í;1It lx-rn utat ja r'gy ·r·J.{.~f/!Í'P kí;pzijlld\ Ví~'ií'Á'1{;1.,fi;k{;1It fl~1{:-
sz(·.I(:1.fi;v{u~JSlIlJk1!Il1I. f gy l"gll.tI,llh a jap{Lrlok ( : r i ) s o l l nemzeti, hám u-
lalosan llilJ.{.Yf('St.{;szd{:!,volt alkulmuk sz(;mlúllli, lclkiikbe vósni.

K íj 1i;/lijS<'/l I a/JlllKiígIJS volt az / pamlÍíví:szdi iskola j IIhi lárix,
/lIillla.szl·/·íkll IIIr·gr(·lJdl·í'J·1t.kifdlíl;Í.'ia lII:lJ.{as sxinvonulú aIIyag{L\,al

ts ;IZZ;:!. IIII~y /JI·VI'ZI·tt.isiwill I d ' t . 1a"fLl'{wal, szakszl;rí't mag-yará·
z:.la nullrt t. lr'kil!tIJl'tj{'k rnq~ 'IZt.

5. Allatvédclem.

,\ I ;Jllílúld·pzr'í-illtf.i',<-I, (.s a gyalw/'It,iskola ('g'yarfulL {Lllalldt,
(i~'yl,I"fllllll'l voll ill. ú.llat.\'{:dl,lI-m I{{'rdí,:-;r,irr-. A'f, f'gyf'S 1:'L1'g-yak,fií·

Id'PIH'!I il tr:nll{'szd l'iljZ (s a I/Jf,:t,ií~ay,rlilsi~ta" t.allíUls:'d'all mindtn
kí"tdlwzl' a lkn lmu.l. 11I1'g:r'II~;JlI(,1t , !Jog-,\'a t au il.ványok fig-yl'!rIlI:L az
ú.lllI.1ok VI·rI,· lflll·!'I· ir.iuv il s». A fllÚ.jlls IliI\';l.h:11Ikil·[lllrllll;l.s k"rd{,I)!'11

IJwg-Ial·tlltt. Mada/'ilk {'s I'úk lI:lpjil is sí'.Ol~ú.lla f,.zl a 1'1·11,

6, Leventeoktatási tanfolyam.

Az I!J:IO- -:11. 1.11""'\,1)('11IIZ fllll,zl·.t.ho!l a 1(;V(·llf.eoktal.úk{,pú.itan-

foly/l.nl il ll. l/l. r·s IV, {;Vr"l."iI/fl l,r'Si'/'I'o m indr-n esíit.iirliikiill

: 1 - r , · ig - , JlZ V, {'vrolyafll I'Í-sz{:r'" IH·diJ.{minrlen keddr-u 4 - - - r , - i~ \ '0 1 1 ,

m iut. l~llJlI"ya~ III {'I'ill'f'llrll)!'1I lH'ítllít.\':I,

Niiv(·lld{·I;I· illk - /fIilII II jijvr'"dl; 11'I'I'IlII'lIktalúi kar IIlú.lIp"'\.-

I"Nl {:s i-{I·.l'jlw" --- ÍtI{,I'I'ZVI; 1l'l'IH!ií IlI'ml'S hivatűsukat., az f'I~'('SZki-
Id'pz{'si {'I'f'l\ i t I },·II((,s (-s o("'ildr'. Iallzgllllual. lallllsílll1.t<l.k ll. h-vr-utv-

kild'pzí-s IUI,\'II.g-irflilkI'lsaj;ít it ÚS:'LlaIIll,

A kik(·pz{·st. II II. I'S V, [.Vl'oIYilfllll:t11

{'I [OI,I'i1IUilii II g'1'('f A i,·11I'1laII I'g' l.ujos, a
Zlwll/l.ria S{wdol' Wol;tuí.ók vf·zd!l·.!c

A szol'galtnils muuku {,s 11'11\('s l~il'('l;v{·ti ig·"1I (:I· l.úl(('K

IIII'IIYI'(' is v\'i',dl\l1., unu-uuy ihcn az ]Illí,z(~t l V, ('VI'OIYillflil
lu;;t'liv(mls 'l'l'sl nevel {...si J<'t·Jiig-ye,j{ÍI-;{'g'('1 valami II t II KTSO K

erod-

a Szé-
re-nde-

vil{,z Val'~tL /""1"'111',il lll,
./V, {'vfoIYilflJ1Jil,1l lH'dig
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33zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

zésében megtartott középiskolai zártrendű szakaszgyakorlat ver-
senyen első helyen végzett.

Az egész évben ' folytatott céllövészeti kiképzés dícséretes
munkáját a házi verseny jó eredményei igazolják.

7. Ifjúsági egyesületek.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A) Onképzökör .

Báró Eijtvös .JÓz"ef nevét viselő őnképzőkőriink Németh Sán-
dor tanár,~lnök vezetésével a szeptcmbcr l6-án tartott alakuló-
~'yűl{~,<';'''(11kezdte meg' ezévi működósét. Az ifjúság az alábbi tiszti-
kari áll it ot ta a kiír élére: Hj. elnök: Uherkovich Gábor V. é. n.;
fií.iq~yz(j; H(.vay Ferenc V, é.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn.; jegyzi;: Szijjártó János V. é. n.;
p{~lIz1áT'Os: Farag(, Liis:/.lú V.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf . . ll.; kőnvvt áros: Völg'~'i Zoltán
V. é. n. Turtot t II kőr 16 gy ű I{'st ; tárgysorozat ukból külőnöscn
kieme-lke-dnc-k uz évJH'1l IIag.\'o!J!J számmal tartott sikeres szabad-
(',Iiiadások. Házi {'s nyilvános iskolai ünnopélveink (okt. 6" márc,
Ifi.) is az iink{~pziikiir /'('"dl·z(.s(~bnl folytak 1(,. A kör bevétele (a
mult (~vi p(.llzm'!T"I(kíillnyal pg',vült) 646 P 2~) f. volt : ki IIdása
]74 P 30 1'.: it kővctkező évre átvitt pénzmaradvány 471 P 99 f.

B ) s . e g W ; Egyesület.

A súlyos gitzda."úgi 1J('1~·zt;t, mcly a társ .•adalom rninden réte-
gr/'(' II•.I)('z(·dik, amint. az l'Iiir'(· I;'tthatú volt, Segít(; Eg~'('süJetünk-
111'/1 is {'/'('zldl(' IJ;lI;ís{j1. ~ag'yohh iissz('g'('kk\'1 tőhb intézeti nőven-
d{·I,1'1 kc-l lr-t t s('gf.IY(·ZIIi. Az l:g'~'('süh,t lH'véft· lci azonhan nemcsak
It 0/'.0' f(·d•.zl(·k a kiills('g-d,l'1, <1" az iskolai (.v v(.~rll pénztár! ma-
r;ld,,;'!.)).\"is m u t at kozot t , ;\ }W\·(· I(· I(·kaz cl mult. iskolai (>\,11(,1160!) P-t
1(·11..!, ki. Ehhiíl az ii"sz('ghiíl s('~'J'I.\"('kJ'(· 476,O!) pot fordítoltunk.
Az iskolu i (.1' v('g'('/I 1:1:!.!1I P p(·nzk(.szld mu radt. Ezt a t akurék-
I'Íonzl;írll;)1l I ( ' \ ' i í alapliík(.!J(,z csatoltuk. mclv íg,\' 3!íR6.7R P-t tesz
ki. Az ('g~'('siil(,t ta nárelnők«: Sllas('1 Ft-rouc r. igazga tó.

C ) JlIá rút "on gl'cyáci.ó.

A ~I:I~ ~ ya rok Na g',\";lsszon,\';Íról IH'\'('Z('tt rs szt , J rm-e h('I'('l'g
1,f1l'lfo~';ísrt a ln t t ;íll(l ifjús;lg-i '\1;'l'ia kO/lgl'('g-á('it, mükődésém-k ötö-
dik ('szl('/l<l('j('h('/I lag-jaina!; sZ;'III;Í!Jan (7H) r;; anyagilag is (tiszta
";lgyOII I:l!í 1') g·yal· ;lpo<!olt. :\z ifjú;;;,~ Pgy j('lellt('k(,Il~' 1'é.'i7.l'év
('II'j('1l iillk('1I1 I('pt'tt a '\I;í ria levent (·k kiiz{'. nk ik es('I\{>h' kivétollol
Pg(';;z l'sz!(')ldií foly<l/lI;11l m in.h-n kiiliillii:';('hh rllt'lliírz('s 'nélkül ole-
/.~'I· tix t 1'11«k kOllgl'('g'a IIisI a kiitt'll('ssí·g,,'ikn('k. l>íesél'('l illet i (jkl't.

A t nvu lyi lallí'vh('11 az iu t ózr-t , az idei t auévbeu pedig it Mária
kongT(·g';'(·ió j'('n( kzí·s(.IH·1l ii IInep('ll ük a Illi1g',\'il!' ifjúsúg védőjét,
~Y,1. 1/1)1'('1.Az iilll)('p('k «lmúl tak, (k a l\Ong'l"'~ani;;ta ifjak hétkőz-:
lIap is iillll('pJií l(.kkl;.·1 j;íl"lIak idcáljuk szt. Imre hcrcec {'S égi
jJútl'onftjllk, II Szi\:.: Anya nyomdoku.in. Csak előre fiúk ...



D) Absztinens Egyesület.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tanárelnöke: Váradi József. Tagja minden növendék. Tiszti-
kara: Liszi Pál ifj. elnök, Mászégető Imre jegyz.ő, Buzi Sándor
pénztáros, Kern Sándor könyvtáros és F. Tóth Lajos titkár.

A tisztújító és évzáró kőzgyűlésen kívül az egyesület 7 választ-
mányi- és 7 taggyűlést tartott. Miután tagdíjak nem folytak be,
az egyesület könyvtárát nem gyarapíthattuk. A könyvtárból kűlőn-
ben 134 növendék összesen 228 ízben vett ki könyvet.

A tanév elején pályázatot hirdettünk ennek a tételnek a ki-
dolgozására: ,Á testnevelés [oniosstura az önnevelés szempontjá -

ból." A négy pályázó közül Molnár János V. éves növendék nyerte
meg a pályadíjat, amely ebben az iskolaévben is egy díszkötéses
Széchenyi Anthológia volt. Miután a szakbírálat Uherkovich Gá-
bor V. éves növendék dolgozatát is jutalmazásra méltónak ítélte,
az eg~esület őt Havas István vá loga tott versei-vel jutalmazta.

E) AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA334. sz. "Apáca i" cserkeszcsapa t 1930-31. évi beszámolója .

Az 1930-31. tanévvel az intézet csérkészcsapata működésének
negyedik évébe lépett. Ez az esztendő is az intenzív munka, a
szellemiekban és anyagiakban való gyarapodás jegyében folyt le.
A csapat szcptcrnber hó elején 66 taggal kezdte meg az ezévi cser-
készmunkát. A létszám tanév közben 3 új tag belépése folytán 69-re
emelkedett. Az apródrajban 36 csérkészapródot foglalkoztattunk.
Frank Antal dr. igazgatóhelyettes parancsnoksága alatt és Frigye')
Béla tanár, cserkésztiszt (parancsnokhelyettes), valamint Koch Ist-
ván tanító, cserkész-segédtiszt közreműködésével a csapat 8 őrsre
osztva 2 csérkész- és 1 apródrajban dolgozott. Utóbbi raj vezetője
Kriskó Mihály V. éves tanítójelölt, cserkész-segédtiszt volt. Csapat-
ősszejöveteleket és őrsi órákat hetenként .. pénteken d. u. 3-5 óráig
tartottunk. Ezen csapatösszejöv-eteleken és őrsi órákon a jelöltek-
nek és a csapat fiatalabb tagjainak a továbbképzése, v-alamint az
idősebb cserkészeinknek az apródvezetői munkába v-aló bevezetése
képezte főcélunkat. Ez utóbbi cél Ci;yébként csapatunknak. mint
tanitóképző-intézeti csapatnak, speciális célja, aminek elérésére ki-
váló' alkalmat nyujt tanitójelölt-cscrkőszeinknek a csapat kebelé-
ben rnűkődö eléggé népes apródrajunk. Ezt a célt kívántuk szol-
gálni akkor is, amikor az elmult nyáron több önként jelentkező és
különösebb hajlandóságot tanusító cserkészünlmek anyagi támo-
gatást nyujtottunk kisfiúvezetö tábor és tanfolyam látogatására.
A csapat ezévi belső munkájának beszédes hirdetői azon II. és 1.
osztályú próbák szép száma, malyeket a fiúk az év folyamán a cser-
készkivánalmaknak megfelelően sikerrel kiállottak, valamint azon
körülmény, hog':' ez év végeztével elsőízben négy saját nevelésű
scgédtisztct tud csapatunk kimutatni, akik kőzűl kettő a húsvéti
ünnepeket megelőzőleg a szövetség újpesti viztelepéri rendezett
segedtiszti táboron is résztvett. Erősen hisszük, hogy ezen scgéd-
tiszti képesítésű tagjaink száma a jövőben még szaporodni fog éslkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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a közeljövőben csapatunk csaknem valamennyi tagja intézetünk
elhagyásakor nemcsak a tanítói oklevelét viszi majd· magával, ha-
nem mirit jól felkészült cserkésztiszt fog kilépni az életbe, hogy
élethivatásának kifogástalan betöltése rnellett, a magyar csérkészet
nagy horderejű ügyét is sikeresen szolgálhassa. A tanév leforgása
alatt 6 eserkőszzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArn., ·14 cserkész II. és 21 cserkesz 1. osztályú

próbát tett.
Az intenziv belső munkán kívűl . csapatunknak az elmult esz-

tcndő folyamán is többször volt alkalma a nyilvánosság előtt szere-
pelnie, így ez iskolai évben elsőízben szerepeltiink a Magyar Cser-
készszövetség 1. kerülete által évenként megrendezett csérkészhadi-
játékon. rnclv szeprember hó 13. és 14-én Szentendre kőrnyékén
zajlott le. Később, november hó 23-án, a Szabadság-téren felállított
ercklvés orszázzászlónál teljesített csapatunk diszörségi szolzálatot.
Tavasszal. május hó 17-én résztvettünk a lVI. Cs. Sz. 1. kerülete
által rendezett kerületi napon és azt megelőzőleg, május hó 13-án
mcgtartott zenés takarodón. l\Iindezen szerepléseinket. apródrajunk-
nak a május hó 3-án rendezett "Apródnap" -on való részvétele egé-
szítette ki.

Belső ünnepélyt háromízben rendeztünk az év folyamán, me-
lvek közül a december hó 14-én lezajlott ünnepélyen az apródjaink
és vöröskeresztes lcánvaink ügvességét mutattuk be, a február hó
21-iki, erkölcsi és anyagi tekintetben egyaránt si került műsoros
cserkészcstélvűnk keretén belűl pcdig az 1930. évi II. csopaki nagy-
táborozá unkról számoltunk be a csapat munkája iránt érdeklődő
közönségnek

A csapat történetének ezévi kimagasló eseménye a kezdettől
fogva óhajtott csapat- és apródzászló megszerzése és felavatása
volt. Amidőn ezen örvendetes eseménvről évi beszámolónkban meg-
emlékezünk. nem mulaszthatjuk el, hogy őszinte tisztelettel, szere-
tettel és húl hal ne adózzunk özv. Quirit Józsefné méltósázos asz-
szonynak, aki díszzászlónk zászlóanyai tisztségének szíves elvállalá-
sával Ú 10' mint a multban, most is, az ifjúság iránt érzett jóságos
szerétetőnek adta ékesen szóló tanujelét. Úgyszintén hálatelt sziv-
vel mondunk c helyen köszönetet Novakovszky Zoltánné úrnőnek,
az a pródzászló nemeslelkű adománvozójának és zászlóanvjának.

A nemzeti szinekkcl, az ország eímerével és a cserkészliliom-
mal élresitott pompás csapatzászlót és apródzász1ót május hó 10-én
rendezett eserkésznap ünnepségeinek keretében avattuk föl. A zász-
lóknak a római katolikus egyház részéről történt megszentelése és
a református és ágostai hitvallású evangélikus egyházak' részéről
megejtott megáldása után az intézet tornacsarnokában előkelő kő-
zönség jelenlétében zajlott le zászlóavatási iinnepélyűnk, rnelvnek
során a megjeleut közönség iidvőzlése után dr. Frank Antal igaz-
gatóhclycttcs, a csapat parancsnoka ünnepi beszéd keretében mu-
tatott 1'6. a, nemzeti zászló jelentőségére és a csapatnak a zászlóra:
hímzett jelmondatának ("Elveinket éljük") értelmére. Az ünnepi
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beszéd elhangzása után a zászlóanyák észyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj ünneplő kőzőn-
ség helyezte el zászlószegeit a 'felavatott zi, .idjában. A zászló-
szeget elhelyezők sorában örömmel voll. .mesénk üdvözölni
Greszler Jenő miniszteri tanácsost, a kultusz.amisztériumban inté-
zetünk ügyeit intéző VI. ügyosztály főnökét, Takács Béla kir. tan-
felügyelőt, a tanfelügyelőségi ügyosztály vezetőjét, továbbá dr.
Nagy Zsigmond, dr. Nevelős Gyula miniszteri tanácsosokat, dr. Ke-
leti Gyula, a VKM-ba központi szolgálattételre berendelt kir. tan-
felügyelőt, Stróbel Ernő, a VKM-ba közp. szolgálattételre berendelt
áll. felsőkeresk. isk. igazgatót, Sztankó Béla és Sarudy Ottó tanító-
képző-intézeti kir. főigazgatóka.t,Párvy Endre igazgatót, Liptay Jun-
ger Emil, a M. Cs. Sz. 1. ker. kiküldőttjét. számos csérkészcsapat kép-
viselőjét és az intézet sok-sok jóbarátját, kiknek ez alkalommal is kö-
szőnetünket fejezzük ki azért, hogy becses megjelenésükkel ünnepé-
lyünk fényét emelték. A zászlók felavatását a csapat cserkészjelölt-
jeinek fogadalomtétele P..s apródjainakavatása követte, majd a cser-
készcsapat és a jelenlévő intézeti ifjúság' zászló elötti tisztelgese fe-
jezte be a délelőtti ünnepséget. A zászlóavatás napján este csérkész-
apródjaink bevonásával sikerült, vídám hangulatban és igazi cser-
készszellembenlefolyt táncmulatsággal egybekötött hangversenyt
rendeztünk.

Beszámolónk befejezésekor kedves kötelességet vélünk teljesí-
teni akkor, amidőn őszinte köszönetet mondunk csapatunk rnind-
azon jóbarátainak, akik mind erkölcsi támogatásukkal, mind pedig
nemes adományaikkal lehetövé tették azt, hogy a csapat immár
most egy díszes szimbólum, a nemzeti színekkel díszített zászló mögé
sorakozva kűzdhet elveinek, az emberebb ember és magyarabb ma-
gyar ideálj ának megvalósításáért.

Alább köszönettel.ismerjük el a csapat táborozási és zászló-
alapja javára történt adományozásokat.

Az 1930. évi csopaki táborozás alkalmával ifj. Ruzieska Ede
1 zsák lisztet, az Országos KözélelmeésiR .T. 20 kg kristálycukrot,
a Lenz Testvérek cég 1 és fél kg kakaót, 10 kg lencsét, 10 kg sárga-
borsót, 10 kg rizst, 10 doboz öszibarackízt, 4 kg Enriló kávét és
1 ládika szilvaízt és 3 kg fügét, dr. Sperlágh Aladárné gyógyszerész
egy ládika gyógyszert ajándékozott a csapatnak.

1931. évi február hó 21-i cserkészestünk alkalmával felülfizeté-
seikkel gyarapították táborozási alapunkat: Széles Sándor 2.-, N. N.
3.-, dr. Gyürky Tibor 1.-, N. N. -.50, Szalatsy Richárd 5.-,
Margitfalvi Géza 1.-, Németh Sándorné 5.-, N. N. 2.-, N. N. 3.-,
Mesterházy Jenő 5.-, Jaloveczky Péter 4.-, dr. Csapó Ferenc 1.-,
Vajda János 3.-, Rorárius János 4.-, Reichart Géza 4.-, Frank
Jenő 1.-, Nagy Ferenc 2.-, Kishonti Barna 1.-, Lux Gyula 2.-,
Váradi József 2.-'és dr. Frank Antal 10.- pengövel.

Zászlószegmegváltás eímén küldtek adományokat és az 1931.
évi május hó 10-én rendezett hangversenyűnk alkalmával felül-
fizettek:
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Özv. Quint Józsefné 50.-, Winkler József 5.-, Varga Lajos
5.-, Koch István 2.-, Thuróczy Gyula 2.-, Sztankó Béla 10.-,
SzémánIstván dr. 5.-, Tőke Gyula 2.-, Gilmayer ::Vlárton2.-,
BenczeDezső 2.-, Kelemen Jówef ~.--, Nagy István 2.-, Sala-
mon János 2.-, Kresz László 3.--, Sarudy úttó 10.--, dr. Sper-
lágh Aladárné 10.-, Márz Károlv 2G.-, Gryneus Ida 5.· -, Bargs-
mann A. Utóda cég 5.-, Kaucsárik András 5.-, Eggmberger-
CsépayMárta 3.-, Lázár József 2.:-, a Magyar Cserkészszövet-
ségI. kerülete 10.-, 13.sz. "Ezermester" cs. cs. 5.-, 16. sz. "E. G."
cs.cs. 1.-, 25. sz. "Sz. Imre" cs.cs. 5.-, 38.sz. "Honvéd"cs.cs.3.-,
90/ö. Sz. I. K. cs. cs. 5.-, 132. sz. "Csilléry<'.cs, cs. 3.-, 148. sz.
"Bercsényi"cs. cs. 2.-, 158.sz. "Árpád" 3.-, 187.sz. "Zrinyi Mik-
lós" cs. cs. 2.-, 199. sz. "Madách" cs. cs. 2.-, 209. sz. "Botond"
3.-, 226. sz. "Szondy";cs. cs. 5.-, 242. sz. "MÁV Törekvés"cs. cs.
2.-, 250. sz. "Hangya" cs. cs. 2.-, 319. sz. "Török György" 5.-,
329.sz. "Pesti Lehel" 2.-, 330. sz. "Gr. Széchenyi István" 2.-,
20.sz. "Erődi" cs. cs. 2.-, a "Budapesti Állami Tanítóképző-intézeti
IskolatársakEgyesülete" 20.-, Emhő Gyula 5.-, 'Hittig Lajos 5.-,
Tas József 3.-, KlemmÁrpád 5.-, AdamkovicsBertalan 2.-, Já-
nossyImre 2.-, Háros Antal 2.-, Kertész Gyula 2.-, Kósa Imre
2.-, Jovicza 1. Sándor 2.-, Haán János 2.-, dr. Simig Gyula 3.-,
dr. Kiss János 2.-, dr. Ráth Zoltán 2.-, dr. Péterffy Elemér 2.-,
dr. Kernel' Imre 2.-, dr. Hódi Gyula 2.-, dr. Kléh Reinle Tibor
2.-, MarssóIstván 2.-, Hirkó Ferenc 2.-, dr. KohányiGyula 2.-,
dr. Halász Bálint 2.-, dr. HankovszkyZoltán 2.-, dr. Tóth Gyula
2.-, dr. Mály Dezső2.-, Tasnády Endre 2.-, Pásztor Lujza 2.-,
dr. Binder Dezső 5.-, dr. Csapó Ferenc 20.-, dr. Hary József
10.-, J ankovicsTibor 10.-, Reichart Géza 20.-, Remsey Győző
3.-, vitéz Bácskay Sándor 8.-, Cservenka Károly 2.-, Feijér
Gyula 12.-, Hayde Sándor 3.-, Hantal József 7., Lázár István
4.-, Margitfalvi Géza 3.-, Sabihe de Sharif 2.-, SzekeresGéza
10.-, Tischler János 2.-, dr. Czerman András 5.-, Novakovszky
Zoltán 7.-, Buzik Ferenc 4.-, ComperzAndor 10.-, Rorárius
János 5.-, dr. Szukováthy Imre 5.:-, Bergmann Elemér 10.-,
Mensáros 'Andor 10.-, Chapó Gyula 10.-, Mück József 5.-, dr.
Gyürky Tibor 5.-; KecskeméthyTibor 10.-, Szabó Lőrinc 5.-,
SchmeiszKároly 5.--, dr. Koch Sándor 5.-, ClemenfisMiklós4.-,
Szentpétery Pál 10.-, NemessányiGusztáv 5.-, Weszely AntalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
G.-, Zalai Gyorg-y10.-, Boronkay Attila Aladár 2.-, dr. Szokola
Leó 10.-, Trettina Jenő 10.-, dr. Kéry János 6.-, vitéz dr. Bod-
rogközyZoltán 10.-, Horváth József 10.-, Buchelt Zoltán 5.-,
Gráf Oszkár 2.-, Lenz József 2.-, Lendvay Béla 5.-, Névery Ká-
roly 10.-, Várady Attila 3.-, Major Gyula 5.-, az intézet 1. éves
növendékei6.-, az intézet II. éves növendékei6.-, az intézet Ill.
évesnövendékei2.-, az intézet IV. éves növendékei9.-, az intézet
V. éves növendékei5.-, Tóth S.-né 1.-, özv. Gilányi I.-né1.-,
Zalai György2.-, dr. CzermanAndrás -.50, Reichart Gézáné2.-,
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Nemessányi Gusztáv 2.50, Szedlacsek Antal 1.-, dr. Koch Sándorné
1.50, Clementis Miklós -.50 Vajda János 1.-, Rorárius Jánosné,
1.50,KödmencziN. -.50, Sztánkó Béla 4.-, 'I'scheík Ernő 5.-, özv.
Quint Józsefné 5.-, Kertész Gyula -.50 pengőt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAWesselényi Bpor tkor .

A mult évben elért atlétikai győzelmeinket az őszi versenyeken
ifjúságunk nagy ambícióval újabbakkal gyarapította. Sajnos, azon-
ban ez az ambíció a tavasz folyamán nagyon lelohadt s ez a magyará-
zata, hogy az évvégi keriileti versenyeken a multévi "bajnokcsapat"
már nem vehetett részt.· Az 1930/31. évi eredmények így is fel-
tűnően szépek. Íme:

A KISOK budapesti keriiletének deka ihlon- bajnokságát 1930
október 20-án a következő eredménnyel nyertük meg: .

100 m futá s: Taliga Miklós, Zsebők István, 12.45 mp átlag,
II. hely. - 200 m futá s: Völgyi Zoltán, Szamkó Alajos, 25.6 rnp
átlag, 1. hely. - 400 m futá s: Csulik István, Nádasdy Ottó 58.65mp
átlag, II. hely. - 800 m futá s: Adámi Rezső, Ménesi Dezső, 2.20
mp átlag, 1. hely. - Magasug1'á s: Csulik István, Kovács Barna,
152.5 cm átlag 'II. hely. - Távolugrá s: Koller Henrik, Zsebők
István, 643.5 cm átlag, 1. hely. - Súlydobás: Szamkó Alajos, Kau-
csárik András, 10.22 cm átlag,1. hely. - Gerel.ydobás: Csulik
István, Farkas Ferenc, 38.70 cm átlag, Ill. hely. - Diskoszvetés:

Taliga Miklós, Szekeres József,· 26.17.5 cm átlag, V. hely. -
5XI00 m sta féta : Völgyi Z., Taliga M., Szamkó A., Csulik István,
Zsebők István 58.9 mp átlag, II. hely.

A bajnokságot 21.50 pontta l nyertük meg, míg a II. helyezett
Toldy-reál csak 30 pontot, a Ill. helyezett Ag. ev. g. pedig 36 pon-
tot ért el.

Koltay-Koller eredményei a távolugrásban az 1930/31. évben:
1930 július 13-án Magyarország-Ausztria ifjúsági atlétikai

versenyéri a távolugrásban első lett 676 cm-rel.
1930 szept. 14-én a Csurgay-emlékversenyen országos ifjúsági

rekordot állított fel 695 cm-es eredményével.

1930 szept. 28-án Pécsett versenyzett Budapest "Bi
' válogatott-

jában Dunántúl válogatott ja ellen, hol szintén első lett 638 cm
eredménnyel. .

1931 június Iü-én aKISOK versenyéri 6 m 92 cm-rel kezdette
tavaszi versenyeit s nagy a reményünk, hogy ebben az évben a 7 m-t
túlhaladja. - Utólag jegyezzük fel, hogy reményünk csakugyan
teljesült: Koller . H. u. is, 1931 június 21-én az orsz. középisk. ver-
senyen 7 m 15 cm-t ugrott,

Adámi RezsőZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI l l . é. növ. Magyarország 1931. évi középiskolai
mezei futóbajnokságán (3000 m) 9 p 51 mp-es nagyon jó idejével
ha rmadik helyezést ért el, ami szintén igen szép eredmény. Hasonló-
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képpen dícséretes teljesítmény Papp Béla Ill. 'é. n. 3 méter rúd-
ugrása, mellyel a tavaszi ker. versenyenutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmásodik lett. '

Az 1930. évi őszi -dekcihlon. hajnokságon kísérletet tettünk az
ötös távolugró-csapat rekordját megdönteni (601.4 cm), ami kiváló
csapatunknak sikerült is. Koller Henrik IV. é., ZsebőkIstván IV. é.,
Csulik István V. é., Völgyi Zoltán V. é. és Nádasdy Ottó IV. é.
nÖv.-bőlálló csapat 605.4 cm-re javította a KlSOK ötös távolugró-
csapa t országos rekordjá t.

G) Ifjúsági Vöröskereszt-csopor t.

Intézetünk Ifjúsági Vöröskereszt-csoportja 1930, szeptember
26~án alakult meg 15 taggal. Tagok a gyakorlóiskola leány-
növendékei. A csoportot a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 1930
december hó ll-én tartott ülésén vette fel az egyesület kötelékébe.

Csoportunknak ' ebben az évben a kezdet nehézségeivel kellett
küzdeni, de azért igyekeztünk a cél felé haladni. A helyes szociális
érzéket társasjátékokkal akartuk felébreszteni és fejleszteni. Össze-
jöveteleink alkalmával az udvaron, télen a tanteremben vagy a tágas
folyosón játszottunk. Ez egyúttal a testnevelést is szolgálta. Test-
nevelés céljából egészségfejlesztő versenylapokat osztottunk ki a
gyerekek között, hogy az egészséges életmódra szoktassuk őket.

Egyik célunk az volt, hogy a külföldi vöröskereszt testvéreink-
kel megismertessük hazánk szépségeit. Ezért hazánk különböző tájai-
r61fényképeket, képeslapokat gyüjtöttünk, hogy azokat albumalakba
kötve külföldre küldjük. Mivel megfelelő számú képet nem sikerült
összegyüjtenünk, ennek a célnak a megvalósítása a jövő feladata.

Nem fecsegő, hanem cselekvő jótékonyságra akartuk szoktatni a
csoport tagjait. Ebből a célból a cserkészapród testvérekkel karöltve
]930 december 14-én műsoros estet rendeztünk. Az ezen alkalommal
befolyt összeget a szegénysorsú tanítónövendékek táborozási segélye-
zésére fordítjuk.

A téli időszakban tartott összejöveteleinken nemcsak játszot-
tunk, hanem dolgoztunk is. Kézimunkáztunk. A leánykák magyaros
motívumokkal diszített egyszerű ter-tőket, erszényeket, stb. készítet-
tek. Saját szórakoztatásunkra és lelkünk nemesítésére magyar dalo-
kat tanultunk és énekeltünk. így akartuk a magyar dalt jobban
megkedveltetni. Meséltünk is. Ezzel a gyermekek képzeletét foglal-
koztattuk és fejlesztettük. Azzal, hogy a gyermekek is meséltek,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAla
kifejezésbeli ügyességük és az előadó készségük tökéletesedett.

, Tavasszal jó időben összejöveteleinket a szabadban tartotttik.
Kirándultunk a közeli Sashegyre. Az volt a célunk, hogy a természet-
szerétetet erősítsük a gyermekek lelkében. Itt a gyerekek szabadon,
játszhattak. Testet-lelket üdítő és épító örömteljes délutánok voltak
ezek. .

Zárógyűlésünket 1931. június 12-én tartottuk:
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A izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAifjúsági Vöröskereszt-csoport tanárelnöke dr. Frank Antal,
ifjúsági vezetője Chmel József V. éves növendék, ifjúsági segéd-
vezetők Kern Sándor és Mészáros.Árpád V. éves növendékek. A
gyűléseken résztvett Zsohár Gyula IV. éves növendék.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IX.

Tanítás.

A tanítás teljesen a tanítóképző-intézeti tanterv és utasítás,
valamint a népiskolai tanterv szerint folyt. A szakképzés határo-
zottabb kiemelkedése meglátszik a növendékek pedagógiai gondol-
kodásán. .

Nagy gondot fordítottunk arra, hogy nővendékeinknek anémet
és a tót nyelvben, továbbá zenében alkalmat nyujtsunk alaposabb
elmélyedésre. Ezt a célt szolgálta anémet és tót fakultatív óra és a
fakultat.ív zeneóra.

Az év folyamán összesen 13 tanári gyűlést tartottunk, 11 ren-
deset és 2 rendkívülit.

Tanártestületünk az elmúlt évben több - tartalmilag össze-
függő - médszeres értekezletét tartott. A tartalmi ősszefüggést. az
egységes probléma (a továbbképzésre való nevelés) adt.a meg,
amelyet az igazgatóhelyettes terjesztett a tanártestület elé. Az előter-
jesztés alapján a tanártesület a következőket határozta:

1. Minden tanár tanulmányozza tantárgyát abból a szempont
ból, mennyiben lehetne azt még fokozottabban a kutató öntevékeny-
ség szolgálatába állítani.

2. A tanári testület arra törekszik, hogy a növendékekben rnin-
den lehető módon szellemi éhséget teremtsen.

3. Az osztályfőnökök kisérjék figyelemmel növendékeiket abból
a szempontból, kik ott-az önzők, ingadozók, megbízhatatlanok stb.
s ezeket külön gondozásban részesítsék.

4. A továbbművelés szempontjából fokozo It. 'gondot fordítsunk a
kicsi tanítói egyéni kőnyvtárak alapjának megvctésérc, a folyó-
iratok olvastatására, az egyes elveknek a gyakorlatba való kővetke-
zetes átvitelére, a tanítói munka nehézségeinek ,bemutatására, to-
vábbá a magyar népzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés község jeUemvonásainak kutatására, az
idealizmus felkeltésére. ..

5. A kutató munkára való nevelés szempontjait figyelembe kell
venni az ifjúsági kőnyvtárak szervezésében.

Határózatunk keresztülviteléi'e, azaz annak a mogvilágítására,
hogyan lehetne a kűlőnbőző tantárgyakat a továbbképzés -szolgála-
tába állítani, a t.anártestület az előadó javaslata alapján a kővet-
kező szempontokat fogadta el:

L A források alapján való önálló dolgozás.
2. A szorgalom fokQzott észrevét.ele.
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3. AzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAönzetlen munka gyakorlása.

4. Az erkölcsi önállóság erősítése.

5. Az elégédetlenség levezetése.

6. A magam lelki életének vizsgálata mellett, a gyakorlóiskolai
tanulók és embertársaim lelki életének megfigyelése.

7. A magyar nép, a magyar község testi és lelki élete.

8. A lecketanulás és a vizsgálatra való készülés átértékelése.

9. Könyvtárak szervezése és folyóiratok olvasása.

10. Az idealizmus erősítése.

ll. Ifjúsági egyesületek fokozott támogatása.

12. Kiváló tanítók értékes életművének ismertetése.

13. A volt tanít.ványokkal való minél intenzívebb és gyakoribb
érintkezés.

14. Bemutatása annak, hogyan kell valamilyen elméleti állás-
pontot a gyakorlati életbe átvinni.

Ebevezető értekezlet. alapján a többi módszeres értekezleten a
továbbképzésre való nevelés szempontjából tárgyaltuk a magyar
nyelv és irodalom (Németh Sándor), a természetrajz és vegytan
(Jaloveczky Péter), a természettan és mennyiségtan (Éber Rezső),
végüla rajz és kézimunka (Tscheik Ernő) problémáit.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. G yakorlati kiképzés,

A gyakorlati kiképzésben a tantervi utasítások szellemében jár-
tunk el. A IlL és IV. osztály növendékei a gyakorló-iskola alsó
(I-IV. o.), az V. osztály növendékei pedig a gyakorló-iskola felső
(Hl-VI. o.) tagozatában naponként váltakozva hospítáltak és -
előremegadott szempontok szerint - tapasztalatokat gyüjtöttek a
tanulók testi és lelki életére nézve. A IV. és V. osztály növendékei
emellett figyelték a tanítói munkát és tanulmányozták az iskola
berendezését és felszerelését. Az V. ,osztály növendékei pedig s-géd-
keztek a rendtartásban, az iskola adminisztratív munkáiban is s
ezenfelül szakszerű gyermektanulmányozást, valamint módszertani
szemináriumi munkát is végeztek.

A IV. o. tanítási gyakorlatait dr. Frank Antal és Vátadi József
vesették. A mintatanításokat Drozdy Gyula mutatta be.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA}j~~'egy
növendék átlag háromszor tanított.

Az V. o. növendékei Frigyes Béla és Váradi József.)' vCl'letésé-· ·
alatt végezték tanítási gyakorlataikat. A mintatanításokatnfrrozdy
G)'ula és Szalatsy Richárd mutták be. Egy-egy növendék átlag hat-:
szortanított. Ezt a gvakorlatot némileg teljesebbé tették a helyettesí- .
íéskor végzett tanítások, a gyakorlóiskolai tanulők foglalkoztatása az
óraközi szünetekben és a tanulmányi sétákori és kirándulásokon,
valarnint a gyakorló-iskolai tanulók előkészítése az iskolai ünne-
pélyeken való szereplésre.

41

1
~
.1

.)



Pedagógia kirándulások: 1930. október 10-én az áll. gyógy-
pedagógiai nevelőintézetben; . november 1B-án Budapest székesfővá-
ros Mária Terézia-téri népiskolájában. a Pedagógiai Szeminárium-
ban és az ottani lélektani laboratóriumban: 1931 április 29-én a
Vakok József Nádor kir. Intézetében és a vakok foglalkoztató inté-
zetében; május 6-án Pest vármegye és Budapest székesfőváros isko-
lánkívüli népművelési bizottságánál; május 9-én Vácott a Hadiárvák
m. kir. áll. bőripari szakiskolájában, a Siketnémák kir. orsz. intéze-
tében, asiketnéma fiúk áll. foglalkoztató intézetében; a Fegyintézet-
ben és a ref. népiskolában. A szíves fogadtatásért. és a szakszerű és
lelkes vezetésért e helyen is hálás közönetet mondunk ezen intézmé-
nyek vezetőinek és tisztikarának.

2. Fakultatlv tárgyak.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a ) A fakulta tív német nyelvi gynkor la tok01l

résztvettek: az I. osztályban: 11, a II. osztályban: 17, a Ill. osztály-
ban: 6, 11 IV. osztályban: 4 és az V. osztályban 4, összesen 42 nő-
vendók.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J I , fakultatív német órák célja a német nyelv alaposabb elsajátí-
tása fuleg azok számára, akik német tannyelvű iskolák számára szóló
képesítést akarnak szerezni. Ezt a célt nyelvtani, nyelvhelycsségi és
stílusgyakorlatokkal igyekeztünk elérni. A felsőbb osztályokban
német irodalmi és pedagógiai olvasmányokkal fejlesztettük anémet
nyelvkészséget. Az V. évfolyamban átvettük a nérnot irodalom főbb
korszakait, olvastunk neveléstörténeti lés módszertani művcket, fog-
lalkoztunk a hazai németség településtörténetével és kidolgoztunk
németnyelvű tanítási tervezeteket.

A Ifakultatív német nyelvi órák száma minden osztályban heti
két óra volt. .

A fakultatív német órákat az 1., Ill. és IV. osztályban dr.
Prochaska Ferenc, a II. és V. osztályban Lux Gyula vezettek.

b) A fakulta tív tót nyelvgyakor la t.

Pázmán Józsefnek, a Barcsay-utcai áll. főgimnázium tanárának
helyettesítéseképpen folyó évi március 16-t.ól június hó 1-ig bezáró-
lag, vagyis az iskolaev végéig dr. Podhradszky György, a Pázrnány
Péter tudományegyetem közgazdasági karán felállított. kűlűgyi tan-
folyam' előadó-tanára vette át a tót tanfolyam vezetését. HasználzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt

tankönyv: Hulik-dr. Artbauer: Szlovák nyelvkönyv, 1. rész. A tan-
folyam két csoportra oszlott: kezdőkére (heti 1 óra) és haladóként
(heti 2 óra). A kezdők csoportjában a kővetkező 1.-II. éves növen-
dékek vettek részt: Balogh' Béla, Bellay László, Benes Ödön, Cserny
Vilmos, Hajdu László, Harrach Endre, Hobola Lajos, Horváth
István, Kárpáti Rudolf, Márk Bertalan, Matúz István, Nagy József,
Neduca István, Német József, Spák József és Szabó Jenő, összesen
16. Időközben kilépett: Kárpáti Rudolf, Matúz István és Német
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József, maradt az év végén 13. A haladók csoport.jában a kővetkező
II-Ill. évesek vettek részt.: Barotányi Jenő, Frnya Sándor,
Kaucsárik András, Loja György és Suba Vilmos, összesen 15; év végén
ugyanannyi. A növendékek ambíciót és megfelelő szorgalmat tanusí-
tottak, úgyhogy az elért eredmény a rövid idő mellett. is kielégítő
volt.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Atvett ta na nya g 'a kezdők csopor tjá ba m:

O lva smá nyok: Vel'ky klobuk - malá hlava, Doma - vonku,
Jaké je to~ Cie je tozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt Skola, Barvy.

Nyelvta n : amelléknév és főnév egyezése, személyes névmások,
a "vagyok" segédig-e ragozása, állító- és tagadó igék, a megszólítás, a
birtokos névmások, a kérdő névmások, nőnemü főnevek, írás--
gyakorlatok.

Atvett ta na nya g a ha la dók csopor tjá ba n : O lva smá nyok:

Napadlo snehu, Z éoho je co~ Svaty Mikulás, Chyby, Do sta,
Odéitanie, Kupec, Prslovia.

Nyelvta n : A tőhangzó rövidítése, előljáró szóeskák, a többes
számú birtokos eset, a genitivus partitívus, a tőszámnevek. a szám-
nevek birtokos esete, összeadás, kivonás, ford/tás magyarból tótra.

c) F u lcu lia ti» zene és egyhá zi ének. A növendékek a kételező
hangszorükön kívül egy másik hangszert. is tanulhatnak, a Ill. oszt.-
től kezdve pedig a kántori teendőket is gyakorolhatják. Fakultativ
zenét 24-cn, egyházi zenét. 40-cn tanultak. Ezeknek a rendkivüli tár-
gyaknak a tanulásáért. havi 1, illetőleg 2 P-t fizettek a növendékek,
mely összeg a hangszerek karbantartására és a zenei könyvtár gya-
rapítására szolgál.

3. ÍrásbeliLKJIHGFEDCBAd o lg o z a t o k .

a) Ma gya r nyelvi do lgoza tok.

1. osz tál y.

Isko la i do lgoza tok. 1. Első nap az új iskolában. 2. Mit. csinál-
hatnak most otthon ~ 3. Valamely kedves tárgy leírása. (Pl. Az én
t.olltartóm. Az én zsebórám stb.) 4. Temetőben. 5. Hogyan kerültem
az iskolába.? Elbeszéli egy zsemlye. 6. Elvesztettem valamit.. 7. Vala-
mely megfigyelt jelenség leírása. (Pl. Tűz a faluban. Veszélyes für-
dés stb.) 8. Az én learácsonyom. 1 9. Őrakézben. 10. Legkedvesebb
téli mulatságom. ll. Mulatnak a bogarak. (Képről.) 12. A mi
kutyánk (cicánk, kakasunk stb.): 13. Mit álmodott a hóvirág'!
14. A mi utcánk. Ifi. Virágoznak a fák. 16. A méhecske kalandjai.
II á zi c lo lyoza .tok. 1. Két. ifjú története. (Szilágyi és Hajmási c. nép-
ballada alapján.) 2. Mit tehetek hazánk gazdasági helyzetének meg-
javítása érdekében? 3. Az én szüleim. 4. Amikor én még nyírfa
voltam. . . Elbeszéli egy nyírfaseprő. 5. Az én otthonom. 6. Új
osztálytársaim (Levél egy volt osztálytársamhcz.) 1. Baleset ért.
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S. Valamely jelenség rajza. (A húsvéti ünnepkörből. P. Nagypénte-
ken. Feltámadás stb.) 9. Az- idei olvasmányaim közül melyik tetszett
nekem legjobban 1

JI.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(O s.z.t. á l"y.

1. A íKamara-ert1őben (isk.) .. 2. A legutóbbi nagyvakáciőm tör-
ténete (háú).3. 'Talaj forgatás .gazdasági kertünkben (isk.). 1. cs. 4.
a) -Őszi hangulat Budán (isk.). II. cs. 4. b) Elvágtam az ujjam, jaj
-de fáj ... (isk.). 5. Szép Ilonka Buda várában (házi). 6. Legnehe-
zebb tanítási napom (isk.). 1. cs. 7. a) Krajcárbóllesz a forint (isk.).
II, cs. 7. 'b) Sok kicsi sokra megy (isk.). 8. Mit tudok a "Magyar
Hét'v-röl ? (házi). 9. Zrinyi Miklós hősi halála. (Képleírás, isk.).
10. Intézetünk leírása (házi). ll. Karácsonyestém (isk.). 12. Az én
édesatyám (isk.). 13. Családom története (házi). 14. Robinson
Crusoe története (isk.). 15. Verőfényes téli napokon ... (isk.). 16.
Első oktató-lfírnűnk az Alkotás-mozgóban (házi). 17. Intézetünk if-
júsági egyesületeiröl (isk.). 18. A Szépművészeti Múzeum egy mű-
vészi kép~ről (isk.). 19. A reneszánsz-művészet emlékei a Szép-
m űvészeti Múzeumban (házi). 20. Elképzelt utazásom Ausztráliába
(isk.). 21. Alkalmi beszéd (házi). 22. Ht a tavasz, itt van újra ...
(isk.): 23. Madarak és fák napján (házi). 24. Vakációs terveim
(isk.). Közéleti fogalmazványok (folyamodvány, jegyzőkönyv stb.)

Ill. osz tál y.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Isko la i do lgoza tok: 1. Mi szépet láttam a nyáron 1 2. "Ábrán.
dozás az élet megrontója". 3. Vihar előtt (képről). 4. A magyar és
török sereg összehasonlítása. (A "Szigeti veszedelem" alapján.)

H á zi do lgoza tok: 1. A Magyar Hét. 2. Szabadon választott köl-
itemény ismertetése. 3. Budapest valamely megszemlélt nevezetes-
-sége, 4. Arany balladahősei. 5. Valamely regény- v. drámai hős
jellemzése.

IV .. osz tál y.

Isko la i do lgoza tok: 1. Ezer esztendeje annak ... 2. Száll a ma-
dár, száll az ének. .. 3. Karcolatok az intézet életéből. 4. A refor-
máció hatása művelődésünkre. 5. Mikes Kelemen.

H á zi do lgoza t'ok: 1. Bolyongás 'a Kerepesi-temetőben. 2. Olvasmá-
nyainkból merített észményképek a jellemnevelés szolgálatában.
3. Szónoki beszéd. 4. Vándorhottal a halhatatlanság felé.

V. osz tál y.

Isko la i do lgoza tok: 1. Temetés. 2. Költemény tárgyalás. 3. A sze-
relem és szabadság Petőfi költészetében. 4. Arany János lelki élete.

H á zi do lgoza tok: 1. Vörösmarty nőalakjai. 2. A romanticizmus
hatása a reformtörekvésekre. 3. Szónoki beszéd. 4. Ezeréves multunk
a magyar költészet tükrében.
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b)onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN émet nyelvi do lgoza tok.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I. osz t ál y.

1. Der Lehrer. 2. Der Körper. 3. Die Kleidung. 4. ,Das .Jahr.
5, Unser Elternhaus. 6. Die Mahlzeiten. 7. Zwei Gediehte. 8. Kirch-
liehe Feste. 9. Un sere Schule.LKJIHGFEDCBA

I I . osz tál y.

1. Unser:Dorf. 2. Paul besucht seinen Onkel. 3. Den Söhnen des
Vaterlandes. 4. Ein Brief. 5. Kind und Apfel. 6. Die Lorelei.
7. Münchhausen, der Wunderarzt. 8. Schlaraffenland. 9. Was die
Tiere im Frühling erzáhlen.

I l l . osz tál y.

1. Ungarn. 2. Eine Geographiestunde. 3. Eine Reise nach
Deutschland. 4. Der Sanger. 5. Budapest. 6. Ein Brief aus Berlin.
7. Mignon. 8. Des Knaben Berglied. 9. 'Das Schuljahr.

IV.' osz tál y.

1. Die drei Zigeuner. 2. Heinrich Heine. 3. Grii.fin 'I'herese
Brunswick. 4. TilI Eulenspiegel. 5. Doktor Faust. 6. Der 'I'ataren-
sturm. 7. Michael Hohlhaas. 8. Edler Entschluss. 9. G. E. Lessing.

V. osz tál y.

1. Inhalt des Gedichtes Hermann und 'Dorothea, 2. Inhalt des
ersten und zweiten Gesanges. 3.' Aus dem Inhalte des Gedichtes
Hermann und Dorothea. 4. Aus dem vierten Gesang. 5. Freie!' Auf-
satz. 6. Inhalt des fünften und sechsten Gesanges. 1. Friedrich
Paulsen und Georg Kerschensteiner. 8. Freier Aursatz.

c) 111ennyiség ta n i do iooea to l« .

1. osz tál y.

, Algebrai alapműveletek, a közönséges számtan gyakorlati és
időszerű alkalmazásai és mértani alapfogalmak, alapszerkesztések.

II. osz tál v:

A gvökvonásra, logaritmusra, negativ hatványkitevőkre vonat-
kozó példák, másodfokú függvényck, egyenletek, mértani szerkesz-
.tési, számítási feladatok, bizonyítások az összeillőséz kerületszámí-
tás, körszámítás köréből. ""
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IH. osz tálONMLKJIHGFEDCBAs -

Kereskedelmi számtan és arányossági geometriai feladatok,
Pythagoras tétele.

IV. osz tálonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs.

Számtani,mértani sorok, politikai számtan, felület és köb-
tartalom számítások.

V. osztály.

Az alsó évfolyamok anyagának példái.

4.LKJIHGFEDCBAK ir á n d u lá s o k .

Ebben az évben is megvalósítottuk akirándulásokra vonatkozó
tervünket. Hogy a kisebb kirándulások növekvő száma minél ke-
vésbé zavarja a rendes iskolai munkát, elhatároztuk, hogy a jövő
évtől kezdve a kűlőnbőző évfolyamoknak egy hóra eső kirándulásait
- a lehetőség szerint - egy napra tesszük.

Ebben az évben Sopronba rendeztünk nagyobb kirándulást,
amelyről Mesterházy Jenő tanár a kővetkezőkben számol be.

Intézetünk már a multban is tisztában volt a kirándulások nagy
jelentőségével úgy az értelmi, mint az esztétikai nevelés szempont-
jából. Amikor csak alkalmunk volt rá, felkerestük növendékeinkkel
azokat a helyeket, melyek akár természeti, akár művészi szépsége-
ket vagy egyéb tanulságokat egyesítenek magukban. Ilyen helyek
bőséggel vannak fővárosunkban és közeli környékén; de ezek mellett
nem hanyagolhatók el hazánk t.ávolabbi vidékei és tipikus tájai,
melyek megtekintése a földrajzi tanulmányok egyikzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI legkitűnőbb
megerősítője, eszköze. - Ennek érdekében minden évben igyek-
szünk egy ú. n. nagyobb kirándulást megszervezni, mely legalább
három-négynapos. Sajnos, ezen igyekezetnek erős akadályozói azok
a szerény anyagi kőrűlmények, melyek intézetünk növendékeinek
túlnyomó -részét még a legszükségesebbek megszerzésében is próbára
teszik. Nehéz tehát nálunk nagyobb kirándulást szervezni, bármily
szerényre is tervezzük annak kőltségeit,

Az 1929/30. tanév folyamán egy ilyenre irányuló kísérlet nem
sikerült és a mostani tanév folyamán is csak 21 növendék vállalko-
zott arra, hogy a négynapos kirándulás fejenkénti költségcit igyek-
szik előteremteni. Annak összege pedig minimálisan 20 pengőben
volt megállapítva. - A kirándulás célja Sopr on . volt, megcsonkított
hazánk nyugati hat.árszéle, tehát meglehetősen távoli pont főváro-
sunktól. A befizetendő összegnek a felét. jóformán az utazás keltségei
igényelték, tehát a megélhetésre és szállásra csupán 10 pengőt ter-
veztünk.

A 21 jelentkező közül kettő az utolsó napokban elmaradt, ket-
ten pedig csak a keltségek felét tudták befizetni. így 19-en indultak
pünkösd vasárnapján, hOIIT a tanulmányi időből is lehetőleg minél
kevesebbet mulasszon a kis t.ársaság.
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Szerény anyagi lehetőségeink csak a személyvonaton való uta-
zást tették lehetövé. De így is hamarelmúlt az a hét óra, mely utunk
első állomásától, aonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALegna ,gyobb Ma gya r porait magába fogadó Nagy-
eenktől elválasztott. Széchenyiről való megemlékezésünket - sírjá-
boz való zarálldoklásunkon kívül - azzal tettük még maradandóbbá,
hogy felolvastuk azt a magasztos tartalmú levelét, melyet a cenkizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1l010'ártársakhoz "hőn secr e te tt egykor i jobbá gya ihoz" in téze tt, mi-
kor" lij t.emplomuk felépítése tárgyában 'segedelemért hozzája fordul-
tak. Láttuk ezt a templomot, a szent hamvakat takaró egyszerű
kriptasirt, ereklyeládát, kastélyt és 'hársfasort, melyek oly sokat
látták boldog családja körében a Legnagyobb Magyart.

Mintegy három és fél órai időzés utánifolytattuk utunkat Sopron
felé. hova este 8 óra felé érkeztünk. Szállásunk az iparostanonc-
isko'lában berendezett diákszálló volt, hol három éjszakát töltöttünk
el kényelemben, tisztaságban. Mindezért pedig fizettünk fejenként
1-1 pengőt, azt is a takarításért és a fehérnemű tisztántartásáért..
A majdnem ingyenes szállás magyarázza meg, miként tudtunk egy
négynapos kirándulás résztvevőinek 10 pengőért szállást és ellátást
biztosítani. Csak a legnagyobb elismeréssel emlékezhetünk meg ezzel
kapcsolatban Sopron városáról, mely lehetővé teszi a diákságnak
(még a külföldi eknek is), hogy jóformán ingyen lakhassanak abban
a városban, mely értékes műemlékei révén, szép fekvésével, remek
környezetével feledhetetlen emlékeket nyujt látogatóinak.

A város tüzetes megtekintését pünkösd hétfőjén kezdtük előre
kidolgozott program alapján, melynek végrehajtását soproni testvér-
.intézetűnk, az ágo evang. tanítóképző-intézet lelkes tanárai, vitéz
Lenky és mellette Rozsonda y K. biztositották. A Sopront uraló
öreg, 61 m. magas vá r oshá zlo r ony felé igyekeztünk, hogy elsősorban
tájékozódjunk és ősszképet 'nyerjünk a leghűségesebb városról, az
1923 óta törvényhozásilag is felmagasztalt "Civitas fidelissima"-ról.
Útközben betértünk az ódon Szen tlé lek-templomba , melynek ért.ékét
különösen D or ffmeister Istvá n freskóképei emelik. Az osztrák szű-

letésű, 18. századbeli festő 35 éves korában Sopronba került és 33
év mulva bekövetkezett haláláig Sopron volt az állandó lakóhelye.
A kiváló Ma ulpel' tsch mellett Dorffmeister a 18. századbeli magyar-
-országi festészetnek legtermékenyebb és egyik legderekabb mestere,
kitöl sok szép falfestményt láthattunk soproni tartózkodásunk alatt.
Legszebb volt a Zichy-J l.f eskó -pa lo ta dísztermének festett mennye-
zete, Ebben a palotában külőnben a barokk szobrászatnak, vas-
művességnek és fafaragászatnak számos szép emlékét is élvezhettük.

A várostoronyból leszállva, végigjárt.uk a remek Városház-tér
régi házainak udvarait, a francia gótika pompás jellegét megőrzött
bencés " Iiecsketemplom" belsejét és a hozzája épült elhanyagolt, üre-
sen álló "ká p ta la n -há za t" (az eredeti kisebb templomot), mely a
rornán stílus legrégibb emléke Sopronban. Megbárnultuk e térről
nyíló keskeny, szebbnél-szebb barokk házakkal és palotácskákkal
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ékesonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATemplom-, F egyver tá r -, Ko losio r -,ONMLKJIHGFEDCBAÚ j-u tcá ka t. A rernekhatású
Szt. G yör gy-u tcá t, benne a régi házakat; közöttük a káptalani házat,
melynek a jezsuitálc idejéből származó hosszú földszintes stukkó-
díszes helyisége most pókhálós fáskamrákká van felosztva ... Ebben
az utcában lártuk a hg Eggenber ger -fé le épü le te t, melynek rene-
szánsz-udvarán még ma is ott a szépművű kőszószék, melyből a pro-
testáns prédikátorok hirdették egykoron Isten igéjét, mikor templo-
maikból kiüldözték őket. Elsétáltunk a vá r osi 1n1 ízeum pompás épü-
letébe, melynek előcsarnoka, 10 földszintes t.erme, lépcsőház a, fo-
lyosói, négy, teljesen fel szerelt, régi műhelyt bemutat.óalagsora, első
emeletén lévő három néprajzi szobája - értékesebbnél értékesebb
anyaggal van megtöltve és a legmintaszerűbben elrendezve, Kertjé-
ben pedig mi is tanulmányozhattuk a feloszlatott régi evangélikus
temető itt felállított. gazdagművű síremlékeit, melyek egyikének
barokk formáját és díszeit láttuk felhasználva a várostorony átjáró-
ján elhelyezett " H ű ,ség -ka pun" .

A délutáni rekkenő melegben kigyalogoltunk a Fertő partjához
már közel eső F er tő r á kos községbe, melynek 1682 óta üzemben tar-
tott hatalmas kőbányája kárpótolt bennünket fáradságunkért. A ha-
talmas, valóban gigantikus méretek feledhetetlen benyomást tettek
rnindnyájunkra. A Iajtamészkő jellemző kővületeinek az emlékeivel
megrakodva és egy kis falutanulmány után kellemes erdei úton igye-
keztünk a 80prontól egy órányira eső Na gytóma lomhoz, hol Sopron
modern strandfürdője és a csónakázás örömei minket is elszórakoz-
tattak. Este 9 óra lehetett, mikor leülhettünk barátságos kinézésű,
boltozatos étkezőhelyiségünk asztalaihoz, hogy elfogyasszuk a bősé-
ges és kitűnően elkészített vacsoránkat.

Másnap reggel elhaladtunk a remekművű, barokkdíszű kis
Szen tmihá ly-u tca i há za k mellett. a Szt. M ihá lyr ó l e lnevezett p lébá n ia -
templomba , mely a Kecske-templom mellett valóságos gyöngye a
franciás gótikának, Különösen kedvesen jellemzője ennek is a torony-
sisak kétharmad magasságában kőrűlfutó bájos kőerkélyzet, melyet
fínoman kidolgozott gyámkövek tartanak. Megnéztük a templom
mellett emelkedő, szintén a 13. százéldból eredő nyolcszögű Szt. J n -
ka b -ká po lná tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj a pompás fekvésű ú j temető t j Sopron legrégibb
(1214-<ben épült) és legszebb mennyezetű Szt. J á nos-templomá t.
Közben már vártak bennünket a Sto r n -liéeba m, hol a tulajdonos sze-
mélyesen kalauzolta kis csapatunkat nyolcszobás magángyüjtcmé-
nyében, rnely reneszánsz- és barokk-kori bútorai val, szőnyegeivel, em-
léktárgyaival fejedelmi látványt nyujt a látogatóknak. Végtelenül
tanulságos volt utunk a gazdag és nevezetes 'vá r osi levéltá r ba n , hol
a főlevéltáros, vitéz d r . H á 1"yJ enő barátunk valóságos előadást tar-
tott növendékeinknek, kapcsolatban a bemutatott. oklevelekkel, me-
lyek legrégibbje időrendben az ötvenedik hazánk összes oklevelei
között. Láttuk a szerényebb anyagú, de annál díszesebben elhelye-
zett vá 'rmegyei levéltá r a t is, melynek vezetője szintén a legnagyobb
készséggel és kedvességgel vezette társaságunkat.LKJIHGFEDCBA
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Megtekintettük testvérintézetünket, azonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAev. ta n ítóképző t, Sop-

7 'on szép pm'kja it és próbáltuk felfokozní erőinket, hogy délután
igénybe vegyük a breimbergi bányaigazgatóság már korábban ki-
eszközölt engedélyét a bányaművek 'megszemlélésére. A nagy meleg
azonban visszariasztott a tekintélyes úttól. Különben is másnap
reggel ő-kor indult a vonatunk hazafelé. Ilyen nagyobb teljesít-
ményre nem vállalkozhattunk. Ehelyett a P a mor timo-ű ion . kisétáltunk
a Lőver ek szép villái közé és onnan gyönyörködve a szépfekvésű vá-
rosban, összegeztük azt a sok szépséget, értéket, amit közelről, távol-
ról megnéztünk. Méltattuk Sopron multját (kezdve a pur gsta lli-te lep -ONMLKJIHGFEDCBA
tö l) , jelentőségét, mostani nehéz helyzetét és megfogadtuk, hogy en-
nek a remek városnak szépségeit, 'a hazához való hűségét, nagyra-
hivatottságát szerényerőinkhez mért en mi is hirdetjük.

Kirándulásunk negyedik napjának reggelén, fél 8 órakor, már
Győrben voltunk. Amilyen szeretettel állottak rendelkezésünkre a
soproni tanítóképző tanárai (különösen vitéz Lenky), olyan meleg-
séggel fogadtak és vezettek bennünket a r. kat. testvérintézet fiatal
tanárai: a P olesinszky-testvér ek, d r . Szó lá s Rezső és a fáradhatat-
lan, kedves igazgató: J a ka b F er enc . Csak délután két óráig időz-
hettünk Győrben, de ez a félnap az Ő Ibuzgólkodásuk révén kifogy-
Jlatatlan emlékekkel telített meg mindnyájunkat. .

Első utunk az 'állomástól alig néhány lépésnyire lévő szép
vér oslu ieá r o ; majd a Bisinger -sé tá nyon keresztül Győr legforgalma-
sabb útjára, a Ba r oss-u tcá r a vezetett. Megnéztük a pompáshatású
E r zsébet-té r régi, szép házait és a karmeliták karcsú, belül ékes ké-
pekkel (M . Alt01non te-tő l díszitett templomát). Átsétáltunk a Rába-
szigeten lévő szép Séta tér déli és északi végére, majd a belváros jel-
legzetes kis megtört (Sa r ka n tyú -köz, Lépcső -köz) utcáin keresztül
eljutottunk Győr szerény emelkedésű legmagasabb pontjára, a Ká p-
ta la m-dombr a . Itt szebbnél-szebb látnivalókat nyujtott az ősi, sok re-
nováláson keresztülment. székesegyhá z, melynek különösen freskói
(az igen termékeny bécsi Ma ulper tsch A. FAÖ>l) , ón-dombormű-
ves oltárai (D onmer R. tanítványától, Müller -tő l) tűntek fel. De leg-
nagyobb hatást. tett mindnyájunkra a székesegyház déli oldalával
összefüggő gótikus I f éder vá r y-ká po lna megbecsülhetetlen kincse, a
Szt. Lá szló kir á lyunk te ljes er 'eklyé jé t ta r ta lma zó a -r a nyozo tt ezüst

és zomá nco lt h .erma , mely a magyar ötvösművészetnek egyik leg-
csodásabb büszkesége.

Láttuk a p iispökvá r szép lépcső házát, régi csúesíves kápolnáját,
festői kertjét, honnan jól megfigyelhet.tük a serény en épülő Duna-
fürdőt., a mosoni Dunán átvezető új hidat (melven később mi is 'át-
gyalozoltunk) . Majd a Széchenyi-té r ' felé haladva, élveztük a szép
barokk-alkotások végeláthatatlan sorozatát; az _Apáca-utca végéből
a kb. 8 m magas, vasráccsal körülvet.t fr igyszekr ényt, a r emek Apá t-

-ű r -lu iea t, a "va stnskós" lu iza t, r 'ég i »d r oslu iza t, r lwgya r isp itá t,

1negyehá zá t, a J ózsa -fé le kora barokk, szép erkéllyel és hatalmas at-LKJIHGFEDCBA
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laszokkal díszes házat. Közben meglátogattuk kalauzaink szerény,
de jól felszerelt. intézetét, hogy aztán folytassuk a néznivalókat Győr
legszebb és legmegragadóbb templomával, aonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbencés-templomma l.
A bécsi Tr oger főoltárképe és freskói, a 'pompás szószék, faragott
padok és stukkó-diszek felejthet.etlenné teszik e templomot a szem-
lélőnek. Vele szemben a Széchenyi-téren (Szt. György győ ri püspök,
majd később esztergomi érsekről elnevezve) állította fel Kolonits
Lipót a szép, barokkművű Má r ia -szobr o t. Ezen a téren 'van a győ ri
Viga dÓ -épü le t. Itt költöttük el szerényen indu ló ebédünket, melyet
a szeretetreméltó Jakab igazgató fiaink nagy örömére hűsítő italok-
kal és fagylalttal toldott meg.

Szinte nehéz is volt megválni a szép várostól, hol oly sokat lát-
tunk, aránylag rövid idő alatt, kedves kalauzaink fáradhatatlansága
mellett, kik még a vasúti állomásra is kikísértek. Nagy örömünkre itt
még az áll. tanítónőképzőint. képviselőivel is találkozhattunk és így
élénk beszélgetések kőzben telt el az a jó negyedóra, ami az indulás-
tói még elválasztott bennünket. A majdnem ötórás út, mely 'ottho-
nunktól még elválasztott, bőséges alkalmat nyujtott a Győrben lá-
tottak megbeszélésén kívűl arra is, hogy méltassuk ennek az 50.000
lakoson felüli városnak ipari, kereskedelmi jelentőségét, melynek
révén a művolt Dunántúl első és legforgalmasabb városává kűzdőtte
fel magát. '

Fclcjthctctlenűl szép és tartalmas emlékekkel megrakodva ve-
zettük vissza J a loveczky kartársammal intézetünkbe a kisded csa-
patot, melynek minden egyes tagja lelkesen fogadta magába a négy-
naposzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAút sok tanulságát és méltán sajnálkozhattunk, hogy többen
nem vehettek részt ebben a mindenképpen értékes kirándulásban.
Ennek nem egészen rövid beszámolójával két elsőrendű dunántúli
város méltán dicsérendő értékeire akarom azok figyelmét felhívni,
kiknek még nem volt módjukban e városokat megnézni, hogy pótol-
ják mielőbb ilyirányú mulasztásukat és ne riadjanak vissza kőltsé-
gektől, rnelyek, amint láthatjuk, leszoríthatók a minimumra. Akik
pedig részt vettek 'ezen a kiránduláson, azok a beszámolóban lássák
összegezve mindazt, ami nékünk négy napon keresztül sok örömet,
gyönyörűséget és tanulságot szerzett.

X.LKJIHGFEDCBA

E g é s z s é g i á l l a p o t .

D r . Vla dá r Má r ton in téze ti o r vos je len tése a z 1930 /31 . ta név1 'ö l.

A tanév elején megvizsgáltam 36 tanulót, akik az 1. évfolyamra
jelentkeztek. Megvizsgáltarn ugyanekkor azokat is, akik más intéze-
tekből léptek át hozzánk. Az internátus tanulói a lefolyt tanévben
sokat betegeskedtek. Ilyen tömeg-megbetegedés eddig sohasem for-
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dult elő. 124 fekvőbetegünk, s betegszobánk állandóan el volt fog-
lalva, sőt február havában a hálószobákban is voltak betegeink.
Február 26-án egyszerre 14 tanulónk jelentett beteget. A tömeges
megbetegedéstONMLKJIHGFEDCBAin f lu e n z a okozta, mely a székesfővárosban is járvány-
szerűen lépett fel. Az influenzás betegség általában igen enyhe
alakban jelentkezett, s legtöbb tanulónk 4-5 nap alatt felgyógyult
betegségéből. Egynéhánynál azonban vehemensebb légzőszervi hu-
rut társult az alapbetegséghez, s így ezek felépülése elhúzódott.
Még június elsején is 3 tanulónk kapta meg az influenzát, A 118
influenzás betegen kívül, kettőnek volt izületi esúza, egynek man-
dulatályogja, kettőnek fogmeder-genyesedése, kettőnek gyomor-
hurutja. egy tanulónk pedig orrsövény-elgörbülés miatt megoperál-
tatta magát. ' '

'Lakásomon 56 járóbetegnek rendeltem.
Halálesetünk egy volt. Meskó Jenő, aki már régebben kimaradt

betegsége miatt, az ősszel Pakson meghalt.

XI.LKJIHGFEDCBA

T a n í t ó k é p e s í t é s .

'A tanítóképesítő vizsgálat elnöke decemberben Molnár Oszkár
tanítóképző-intézeti igazgató, júniusban pedig dr. Nevelős Gyula
miniszteri tanácsos volt, akik meleg szerétettel vezették a vizsgá-
latokat.

Az egyházak részéről dr. Koudela Géza, dr. Halász György, dr.
Gaudy László és dr. Haypál Béla küldettek ki vizsgálatairikra.

'A vallás- és közokt. miniszterzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúr 1930. évi' november hó 21-én
840-05-464/1930. sz. alatt kelt rendelete szerint az áll. tanítóképző-
intézetek kőzűl 1930 december havában csak a budapesti áll. tanító-
képző-intézetben tartattak meg a tanítóképesítő vizsgálatok.

A rendelet értelmében javító tanítóképesítő vizsgálatra jelent-
kezett: a bajai áll. tanítóképző-intézetböl 1 jelölt, a csurgói áll. tas-
nítóképző-intézetböl 7 jelölt, a kiskúnfélegyházai áll. tanítóképző:
intézebből 1 jelölt, a nyiregyházi áll. tanítóképzö-intézetböl 6 je-
lölt, a pápai áll. tanítóképző-intézetből 6 jelölt, összesen 21 jelölt.

Ezek közül javító tanitóképesítő vizsgálatot tehet 1 jelölt.

Tanítói oklevelet nyertek:

1. Műller Pál, 1910. szept. 30. Murga, Tolna vm., r. k.
2. Ágoston Lajos, 1906. júl. 25. Lelie, Somogy vm., r. k.
3. Horváth Lajos, 1909. ápr, 19. Tapolca, Zala vm., r. k.
4. Markovita Géza, 1909. febr. 26. Boronka, Somogy vm., r. k.
5. Németh Károly, 1906. okt. 23. Bögöte, Vas vm., r. k.
6. Púnk Sándor, 1908. márc. 1. Zirc, Veszprém vm.,r. k.



7. Takács Iván, 1910. ápr. 13. Keszthely, Fenékpusz+a, Zala vm., r. k.
8. Virág Sándor, 1910. nov. 18. Marcali, Somogy vm., r. t.
9. NoU Béla, 1904.okt. 22. Szabadbattyán, Lajos-telep.FejérzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvm.j r.k.

10. Balogh Antal, 1907. máj. 18. Mérk, Szatmár vm., g. kat.
11. Imrich Pál, 1910. júl. 13. Sajószöged, Borsod vm., g. kat.
12. Iszáj Ferenc, 1909. szept. 25. Hajdudorog, Hajdu vm., g. kat.
13. Kalas Zoltán, 1908. jún. 18. Monor, Pest vm., r. k.
14. Májer Emil, 1905. okt. 11. Mérk, Szatmár vm., r. k.
15. Paszternák Andor, 1906. okt. 12. Nyírcsaholy, Szatmár vm., r. k
16. Békefi Imre, 1908. szept. 6. Románd, Veszprém vm., r. k.
17. HuUer József, 1907. nov. 7. Peresznye, Sopron vm., r. k.
18. Kovács Árpád, 1909. aug. 21. Ebergőc, Sopron vm., r. k.
19. Novaesek Béla, 1907. szept. 3. Nagyatád, Somogy vm., r. k.
20. Simonesies József, 1910. ápr. 12. Daruvár, Pozsega vm., r. k.

Ezeken kívül tanítói oklevelet nyertek még:onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1930 . december ha vt!Íba n :

1. Ekker László, 1909. ápr. 3. Füzérkomlós, Abauj-Torna vm., r. k.
2. Dr. Éber Zoltán, 1904.V.27. Székelykeresztúr, Udvarhelyvm., r.k.
3. Pataki Albert, 1898. szept. 1. Lázári, Szatmár vm., r. k.
4. Remenyk László, 1907. jan. 10. Tóváros, Komárom vm., r. k.

1931 . jún ius ha vá ba n :

1. Andrusecz István, 1910. nov. 24. Budapest, r. k.
2. Arany Lajos, 1911. nov. 13. Váchartyán, .Pest vm., ref.
3. Chmel József, 1912. jún. 14. Etes, Nógrád vm., r. k.
4. Csulik István, 1911. nov. 20. Budapest, ágo h. ev.
5. Faragó László, 1911. okt. 4. Budapest, r. k.

_6. Hegedüs Béla, 1910. aug. 15. Budapest, r. k.
7. Jancsó Pál, 1911. jan. 17. Jobbágyi, Nógrád vm., r. k.
8. Kern Sándor, 1912. márc. 12. Paks, Tolna vm., r. k.
9. Kriskó Mihály, 1909. aug. 20. Mende, Pest vm., ágo h. ev.

10. Liszi Pál, 1912. jan. 1. Győrszentmárton, Győr vm., r. k.
11. Ménesi Dezső, 1910. dec. 9. Mindszent, Csongrád vm., r. k.
12. Mészáros Árpád, 1912.márc. 10. Martonvásár, Fejér vm., r. k.
13. "'Molnár János, 1911. jan. 20. Macali, Somogy vm., r. k.
14. Pinkola Sebestyén, 1911. dec. 13. Pestszentlőrinc, Pest vm., r. k.
15. Pisztel Róbert, 1912. szept. 7. Gyergyóalfalu, Csik vm., 1'. k.
16. Révay Ferenc, 1909. nov, 2. Kispest, Pest vm., r. k.
17. Rozgonyi Imre, 1907. júl. 5. Mezőkövesd,Borsod vm., r. k.
18. Samu István, 1911. szept. 9. Budapest, r. k.
19. Sánta Károly, 1911. nov. 3. Orsova, Krassó-Szörény vm., r. k.
20. Schmidt László, 1909. febr. 18. Cinkota, Pest vm., r. k.
21. Szabó Ferenc, 1912. okt. 23. Békéscsaba, Békés vm., r. k.
22. Szamkó Alajos, 1912. aug. 20. Mátraverebély, Nógrád vm., r. k,
23. Szekeres József, 1912. márc. 14. Budapest, r. k.
24. Szojka Ferenc, 1908. nov. 16. Sóskút, Fejér vm., r. k.
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25. Szögedi József, 1911. aug. 11. Budapest, r. k.
26. Takár Béla, 1912. ápr. 19. Fiume, r. k.
27: Tari István, 1909. nov. 7. Lupény, Hunyad vm., ref.
28. 'I'huróczy Béla, 1911. okt. 8. Zólyom vm., r. k.
29. F. Tóth Lajos, 1909. dec. 12. Piskitelep, Hunyad vm., ref.
30. ·Uherkovich Gábor, 1912. okt. 20. Dobsina, Gömör vm.,r. k.
31. Völgyi Zoltán, 1910. jan. 14. Lendvakecskés. Zala vm., r. k.
32. ·Walter Ferenc, 1911. ápr. 10. Kispest, Pest vm., r. k.
33. Waltner Pál, 1909. okt. 10. Budapest? r. k.

• Német tannyelvű iskolákra is.

Egyházi énekre és zenére képesítést nyertek:

1. Faragó László.
2. Jancsó Pál.
3. Kriskó Mihály.
4. Liszi Pál.
5. Molnár János.
6. Samu István.
7. Szekeres József.

Tanítóképesítő vizsgálat statisztikája.

Vizsgálatra jelentkezett 40 jelölt, okleveletnyert 33.
Egy tárgyból javítóképesítő vizsgálatot tehet 2 jelölt.
Két tárgyból javítőképesitő vizsgálatot tehet 4 jelölt.
Ismétlő képesítő vizsgálatot tehet 1 jelölt.
Németnyelvü kiegészítő vizsgálatot tett 3.
Egyházi énekből és zenéből vizsgálatra jelentkezett 14.
Egyházi énekból és zenéből képesítést nyert 7.

Tanítóképesítő vizsgálati tételek.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a ) N eveléstndomá nybó l.

Az értelmi, erkölcsi és testi nevelés egymásra való hatásának
.fontossága és egymást különösen kiegészítő szerepe.

b) Ma gya r nyelv- és ir oda lombó l.

Nagy költőink a népiskolában és a népmüvelés szolgálatában.

c ) "AJennyiség tcmbó l.

1. Összeolvasztanak 50 g 'I-es 75 gIl-es 68 g Ill-as finom-
ságú aranya.t és 8 g színaranyat.ONMLKJIHGFEDCBAa ) Mekkora a keletkezett ötvény
finomsága~ b) Mennyi rezet kell hozzáolvasztani, hogy IV-es finom-
ságú ötvény legyen1 e) Mermyi a belőle készült tárgy belső értéke,
ha egy kg színarany ára 3850 P ~ Milyen árat szab meg a.z arany-
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tárgy részére az aranyműves, ha fazonért és munkadíj ul a belső ér-
ték 16%-át számítja és nyereségül a teljes érték 22%-át veszi?

2. Egy tanító 2700 P örökségét 4%-os évi kamatláb mellett
félévi tőkésítésre helyezi el. Tíz év rnulva állását elvesztette s ezért
pénzéből félévenként utólag 1000 P-t vesz ki. Tizenkét évig vette
így ki a pénzt s azután meghalt. Mennyi pénz maradt utána?

3. Uszodát építenek. Hossza 60 m. Az egyik végén 2.5 m mély;
innen 5Ó m hosszon egyenletesen sekélyedtk 1.5 m mélységig s
onnan 10 m hosszori megint egyéletesen 0.5 m mélységig. Az uszoda
szélessége 33.3 m. Hány m" víz fér az uszodába ~ Hány m" cement
kell a 0.5 m vastag medence építéséhez, ha acementet 1 : 4 ará-
nyában keverik homokkal?

4. A 10 cm-es élű ólomkockából oktaédert öntenek. Meklcora
az oktaéder felülete?onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d) N émei nyelvbő l (Kiegészítő képesítö vizsgálat).

1. Der Garten.
2. Unsere Schule.
3. Der Schulgarten.LKJIHGFEDCBA

X I I .

G y a k o r l ó - i s k o l a .

1 . A gyakorló-iskolatanulóinak névsora.

I. osztály: . 5. Csapó Mária Magdolna
Gornperz János

1. Bodrogközy Zoltán Gráf Kornélia
Buchelt Zoltán
Csávics Eva ' Kecskeméthy Mária

Kéry János
Frigyes Paulina 10. Molnár Judit

5. Horváth Dénes Novakovszky László
Kéry Lenke Rozgonyi-Rőszler Mária
Lenz Klára Schmeis Livia
Mensáros György Szabó Klára
Szokola Márta

10. Trettina Jenő 15. Szentpéteri Márta
Zalai András Weszely Edit

Váradi :Éva

Magántanulók:

Bartók Eva
Pethes Iván
Szalatsy István

Magántanulók:

Bartók Eva
Kell Marianna
Kohányi Judit

II. osztály:

1. Boronkay Attila Dénes
Buzik Ferenc
Clementis Iván
Czerman Izabella

III. osztály:

1. Bácskay :Éva
Binder Jenő
Clementis Zsuzsanna
Csapó Ferenc
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5. Delmár Ildikó
Hary Klára
.Jankovics Éva
Kanizsai Etelka
Kertész Gizella

10. Koch Márta
Lendvay .Julia
Lenz .Iózsef
Major Ferenc
Ncmessányi Zoltán

15. Reichardt Gyula
Remsey Beatrix
Rorárius Katalin
Soltéz Gyula
Szukováthy Géza

20. Zalai György

Magántanuló :

Franka Klára

Lux Emil
Margitvalvy Géza
Mensáros Andor

15. Mück Ervin
Névery Livia
Rozgonyi-Röszler Dénes
Ruszkó István
Sabihe de Sharif

20. Szekeres György
Tichler Mihály

Magántanuló :
.Jeney .Józsefné

V. osztály:

1. Geiszler Károly
Horváth .József
Hibity Mihály
Kanizsai Eszter

5. Katona .János
Kunzl Károly
Panovics Teréz
Soltics László

IV. osztály:

1. Bergmann István
Chapó György
Czermann Gizella
Cservenka Ottó

5. Feyér Zoltán
Gyürky Antal
Hayde György
Hantal György
Homonnay Farkas

10. Kormos .Jolán
Lázár Egon

VI. osztály:

1. Blau András
Baksa László
Csiszár Ferenc
Kleuner Béla

5. Knurovszki Ferenc
Szerémi Gusztáv
Tiszka Agoston

Gyakorló-iskolánkkét tagozatú. Az egyik tagozatban az I-IV.,
a másikban a Ill-VI. osztály van. Az I-IY. tagozatot Drozdy-
Gyula, a IIl-VI-at Szalatsy Richárd vezette.

Abeiratásokat _június hó 28-án tartottuk, A tanítást szept.
3-án kezdtük s június hó 14-én záróvizsgálattal végeztük.

A gyakorlő-iskola tanulóinak magaviselete, szorgalma, elő-
meneteLekifogástalan volt. A tanulök egészségi viszonyai kielégí-
tők voltak, bár négy esetben 1-1 tanuló fertöző betegségbe esett;
a mulasztások azonban a szokásos évi átlagnál nem voltak
nagyobbak.

- Az iskolai ünnepélyeket részint a tanítónövendékekkel közősen,
részint külön tartottuk meg. Az alkohol káros hatásával január hó
31-én 1-1 órás tanítás keretében foglalkoztunk. Szülői értekez-
letet ősszel és tavasszal tartottunk. Az őszin a gyermeket érhető jó
és rossz hatásokról, a tavasziri a gyermekhéttel kapcsolatos gyer-
mekvédelmi kérdésekkel foglalkoztunk, a szülők élénk érdeklődé-
sétől kísérve. A madarak és fák napját ez évben május hó 15-én
ünnepélyes keretek között tartottuk meg._
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rl'flnnlllll. I)(~dílt r, dl'h íll'y"n t a.nk őnyvvul HI,~:t,I'yI;7.I.I~I.alllllr',ílll<af..
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XIII.

Iskolánkívüli népművelés.

I/db'.I,Hinlí II/I~'y p:'olldol. fordít. II. Id'p,rilív"lt'N Id~l·dt-s<·ir'I', 1,;".1.
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b), Ana lfa béta ta n fo lya m.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ar. iskolánkzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAivűl i nőpművelés munkáját oz évben az analfabé-

lúkm j~ kij,m·j(::-;ztdtük. A Budapest Szúkesfőváros Iskolánkívűli
j\Jí:pm(\ v(!lí::-;j Biz()tt<;[L~a kőzrcmüködésével rcndeztük az analfabéta

l.;uJf'olyarnot., amely xzep tcm ber hó :W-t6l február hó 12-ig tartott

ti :tJTI(:lylH!k ú:liig-yeWj(! dr, Frunk Antal, az intézet h. igazgatója,

V(:Z(:1ííj(: (:H oktatója pecJi~ Sr.ala1.sy Richárd gyak.-isk, tanító volt.

A l.aní1.iísoka1. h(!1.(:III;(:lIt három nap este fél. 8 órától fél lO-ig tar-

totí.uk. A t.an Iolyum ra !) fér'fi Ú~ 24 nil, öHsr.esen 33 hallgató irat-

l<ozo1.t Iw, akik kiizii[ azonhan - kenyérkereseti {,><; egyéb okok-
bt,1 -- :to t.n.nIolyurn h(:I'(d«:szt(:~·!(~<!IilU lelmaradt 4 férfi é~ 11 nő, ősz-
sZI·.s('nl!) hall !!,a1.{,, Ig-y a tanfolyamot !) f'órf és 13ONMLKJIHGFEDCBAn i) , összesen 18
Imllg-a.1.(, v(:.:,!;ez1.r:el, ak ik kiiziil :; f'érfl (!S ]2 nő, öSHzesün 17 hallgató

tanult JlW,g- Irn i, olvasni é:; sí'innolni,

A tan f'olyumot f(/ként azúr't rundeztiik, ho~y tnnítónővendé-
Iw i IIk ("zi r{I.IIYú f..':.Ya.lwr'la.1.ik ikópd:s(:t is szolf.!:áljuk, amit teljes

wí:rl(:k 1>(:11sikpl'ii It. is (,lí:r:1Iünk, mert IL növendékek izen nugy érdek-
Wd('s,'-wl kísí:rtl:k a. .1.anfol.Ya.rll Hl II II 1<{Lj ií.t, am ihcn tevékeny részt is
vet.trk. Bií.r' 11(:11I volt. I,(;h:!(:z/;, még'iN rendszeresen hospitaltak II

t.anít./isolwlI, .'lDl. f un itot.tuk is,

A t.an Iulynm sik("I'(' 1(\lttrt. numr-snk az volt, hogy 17 analfabéta'

s;lj;'I.t.íI.o1.1a. (\1 az ('1('111i iSlrw/'(,I.t:lu:t., lumem az is, hogy nővendékeink
g-,\'ldw/,I al i11Ig- is rllq~i'-llll("'I'{!I; II II í:p III IIvclés ey.irányű munkáját.

XIV.

Apponyi Kollégium.

1';hlwlI az islwllli {WIH'1l llltl.I'

11111I'j).d1.111< I\l1d:q)('sl('II, a. liihl>i·(·k
nyu.ikut.

A h(' 11.1I.•-,ok il ti (~z('t.ii II k ('g'y i k
/l.szt.lti{udti (:I1«·zt.(· .I<.

A ;1\ollég-ittHI sznkV<'t:A·.1II tunúru i 1030/3l. évben a kiivet-
kt:d;k voltuk:

«xnk zono-
~z('g-edell

r.s rn.;jzsi',nl\()sLKJIHGFEDCBAj e l ö l tok
folyt.atják tanulmá-

Hwhiíjií.JJIlIl laktak éH II ld)l,t.u.rt.{l.'l

1. BIIl'lí.II.'4,.JdK Lií.>.;z16 (I'njt:ppt.1ag-6g-ia).

~, 1)1', 1'\1'1111k A IIIJI./ ( iskolll.'4ZüI·Vl·í'.l'U/l.II, ignzgatói teendők).
:1, »1', 0.Yulai Ág-OHt. (némct).

,1-, l lul'Iuuum Itudolf (hl'g't'!lÜ),

r" »1', 1\{t(Jál' L('vI'llle (l<iizv-azdllsÍI.gtlln),

(i, Sz1.HIlkr'í Búla (z(,l\(\pl· t1ngó~ht),

7. i.:alúnfi A\l\tlúr (orgoun).
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xv.LKJIHGFEDCBA

T a n í t ó i t o v á b b k é p z ő t a n f o l y a m .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A VKM az 1925-ben kiadott népiskolai tanterv keresztül-
vitple s az ennek nyomába lépő módszerjavító törekvések terjesz-
tése céljából 1930. év nyarán két továbbképző-tanfolyamot rende-
zett. Egyet intézetünkben, a másikat Egerben.

A tanfolyamok vezetésével a VKlVI dr. Frank Antal igaz-
gatóhelyettcst, az előadói teendők ellátásával őt és Drozdy Gyula
gyakorlóiskolai tanítót (Egerben 'I'rajtler Géza gyakorlóiskolai ta-
nitót is) bízta meg.

A budapesti tanfolyam előadóképző-tanfolyam volt, amelyre
azok vétettek fel, akik a pedagógiai szemináriumokban kitűntek,
Számuk kb. 80. (Az egri tanfolyam hallgatóinak száma - a tan-
folyarn végén - megközelítette a 300-at.)

Az intézetünkben tartott tanfolyam órarendje a következő:

HÉTFŰ. (VII. 7.)

. 8-9. Dr.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF r a nk Anta l: Mire van szüksége a mai népiskolá-
nak 1 Szabadság és fegyelem a népiskolában.

9-10 . D rozdq G ytlZa : A beszéd- és értelemgyakorlatok taní-
tásának módja. Tanítási típusok az egyes osztályok anyagából.

10-11 . D r ozds] G yu la : Két bemutató tanítás a beszéd- és érte-
Icmgyakorlatok köréből.

11-12. A hallgatók tanításai.
12-1. A tanítások megbeszélése.
1-2. Pedagógiai beszélgetés.

KEDD. (VII. 8.)

7-8. Dr. F r a nk Anta l: A kultúrjavak egysége a tanításban.
(Gesamtunterricht.) A sugalmazással való nevelés.

b-~l. D rozdy G sr u la : Az olvasmány- és költcménytárgyalás
Ill\Hlji1. Tanítási típusok az egyes osztályok anyagából.

!)-IO. D rozdsj G yu la : Két bemutató tanítás az olvasmány- és
b;!tl rnénytárgyalásból.

10-11. A hallgatók tanításai.
11-12,-. A tanítások megbeszélése.
12--1.' Pedagógiai beszélgetés.

SZERDA. (VII. 8.)

7-8. Dr. F r a nk Anta l: A felelősségre és az erkölcsi bátorságra
való nevelés.

8-9 . D r ozdy G yu la : A fogalmazás tanításának módja. Tanítási
típusok az egyes osztályok anyagaból.

9-10 . D rozdy G ynla : Két bemutató tanítás a fogalmazás kő-
rébő!.
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10-11. A hallgatók tanításai.
11-12. A tanítások megbeszélése. Pedagógiai beszélgetés. Dél-

táni kirándulás.

CSÜTÖRTÖK. (VII. 10.)

7-8. Dr.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF r a nk Anta l: Korunk pedagógiai irányai (különös
kintettel a népiskolai vonatkozásokra). .

8--' : '9 .D r ozdy: G yula : A nyelvi magyarázatok tanításának módja.
9-10 . D r ozdy G yttla : Két bemutató tanítás a nyelvi magyárá-

tokból.
10-11. A hallgatók tanításai,
11-12. A tanítások megbeszélése.
12-1. Pedagógiai beszélgetés.

PÉNTEK. (VII.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11.)

7-8. Dr, F r a nk Anta l: A népiskola a gyakorlati élet szolgá-
tában.

8-9 . D r ozdy G yula : A földrajz tanírásmódja. Tanítási típusok
z egyes osztályok anyagából,

9-10 . D r ozdy G yula : Két bemutatótanitás földrajzból.
10-11. A hallgatók tanításai.
11-12. A tanítások megbeszélése.
12-1. Pedagógiai beszélgetés.

SZOMBAT. (VII. 12.)

7-8. Dr, F mnk Anta l: A nevelés hatalma, Cserkészapródok.
fj. Vöröskereszt Egyesület.

8-9 , D r ózdy G yula : A természetrajz, gazdaságtan és háztar-
ástan tanításának módja. Tanítási típusok az egyes osztályokból.

9-10 . D r ozds; G yula : Két bemutató tanítás.
10-11. A hallgatók tanításai.
11-12, A tanítások megbeszélése.
12-1. Pedagógiai beszélgetés.

XVI.

1. Értesítés a következő iskolai évre.

A budapesti (1. ker., F'ery Oszkár u. 40.) állami tanítóképző-
ntézctbe felvételért pályázhatnak azok a kifogástalan erkölcsi
agaviseletű tanulok, akik életük 14. évét betöltötték, de a 16. élet-
"et még nem lépték túl s akiknek a polgári iskola "agy kőzépiskola
V. osztályáról szóló félévi értosítőjük, illetőleg ugyanezen osz-·
ályról szóló bizonyitványuk általános jeles, "agy legalább ál-
lános jó tanulmányi előmenetelt igazol. Általános jeles bizo-
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nyítvány e felvétel szempontjából az, amelyben a rendes tárgyak-
ból legfeljebb csak egy jó van. Általáno!:' jó az a bizonyítvány,
amelyben legfeljebb egy elégséges fordulonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"W. A folyamodók kérvé-
nyilket a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz címezve április
hó 30-ig az intézet igazgatóságánál tartoznak benyujtani.

Más úton (esetleg kőzvetlen a minisztériumba) beadott folya-
modványok iktatás és tárgyalás nélkül kűldetnek vissza a folya-
modónak.
" Azok a folyamodók, akik előtanulmányaik során valamely
tantárgy tanulása alól fel voltak mentve, felvételük esetén a tanév
elején sikeres felvételi vizsgát tartoznak tenni.

A szabályszerű, ezidőszerint 1.60 pengős bélyeggel ellátott kér-
vényhez a következő okmányok csatolandók:

1. szűletési anyakönyvi kivonat,
2. újkeletű hatósági orvosi bizonyítvány arról, hogy folya-

modó éptestű, érzékszervei teljesen egészségesek, beszélőszer-ve és
színérzéke hibátlan és így a tanítói pályára alkalmas,

3. iskolai bizonyítvány annak igazolására. hogy folyamodó a
polgári iskola, vagy kőzépiskola négy osztályát a fentebb jelzott
eredménnyel elvégezte ; ha folyamodó a kérvény beadása idején a
IV. osztály elvégzését igazoló bizonyítvánnyal még nem rendelke-
zik, a Ill. osztálybeli bizonyítványát és a IV. osztálybeli félévi érte-
sítöjét csatolja,

4. újkeletű hiteles községi bizonyítvány a családfő polgári
állásáról, vagyoni állapotáról, jövedclméről és a kérvényező eset-
leges magánvagyonáról vagy ösztönd íjá r ó l, továbbá a családtagok
számáról, életkoráról és a csa lá d fő közvetlen gondozása alatt álló
gyermekek számáról.

5. Azok a folyamodók, akik a folyó iskolai évben mint rendes
tanulök iskolába nem jártak, erkölcsi magaviseletüle kifogástalansá-
gáról szabályszerű községi bizonyítványt is tartoznak mellékelni.

Minden melléklet szabályszerű okmánybélyeggel látandó el,
akiknek újkeletű hiteles szegénységi bizonyítványuk van, azok folya-
modványa, valamint a folyamodvány mellékletei is bélyegrncntcsek.

A felsőbb évfolyamokba rendszerint a megfelelő alsóbb osztály-
ból fellépő intézeti rendes növendékek vétetnek fel.

Azok a tanulók, akik gimnáziumi (esetleg reálgimnáziumi),
reáliskolai érettségi vizsgálatot tettek, a tanítóképző-intézet V. osz-
tályába folyamodhatnak s a mennyiben hely 'va n , abban az esetben
vétetnek fel, ha sikeres kiilönbözeti vizsgálatot tesznek a tanítóképző-
intézet I-IY. osztályainak kővctkcző tárgyaiból: a test- és élettan.
ból, a nevelés-, tanítás- és módszertanból, a földrajz IV. osztálybeli
anyagából, a szerves kémiából (e tárgyból a reáliskelát végzett
tanulők felmentetnek) , a gazdasági ismeretekből, az énekből, a zené.
ből, a kézimunkából , a rajzból azok a gimnáziumi tanulók, akik a
rajzet mint rendkivüli tárgyat nem tanultak.
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A felsőkereskedelmi iskolának és a felső mezőgazdasági iskolá-
nak érettségi bizonyítvány a alapján nem lehet tanítói oklevelet
szerezni.

Az intézettel kapcsolatos internátusban a tartásdíj havi 5'0
pengő. Nagyon indokolt esetekben a tartásdíjat a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztérium legfeljebb a rendes tartásdíj felére rnér-
sékelheti. Ingyenes kedvezmény nincs. A kintlakók - amennyiben
hely van - 18 pengőért ebédet kaphatnak.

A díjak minden hó 5-ig fizetendők be az intézet pénztárába.
A vallás- és kőzoktatásügyi minisztérium 840-2-14/1930. számú

rendeletével megállapított díjakat minden növendék a beírás alkal-
mával tartozik az intézet pénztárába befizetni. Ezek a díjak a
következők:

1. Beiratási díj . .
2. Épület fenntartási, fűtési, bútorhasználati és

evőeszköz díj:ONMLKJIHGFEDCBAa ) bej árólmál . .onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) bentlakóknál .
3. Betegápolási díj . .
4. Kézimunka díj .
5. Kirándulási díj .
6. Értesítő díj
7. Önképzőkőri díj
8. Segítőegyleti díj .
9. Tanárok Háza részére

10. Iskolaszanatóriumi díj
ll. Filmdíj . .
12. Sportdíj . .
13. Ifjúsági könyvtár díj .
14. Ifj. Vöröskereszt díj .

1.50 P

48.- P
68.- P
5.- P
4.- P
1.50 P
3.- P

...... 1.50 P

...... .. 3.- P
...... 2.- P
...... 1.- P

...... 2.24 P
...... 2.40 P

...... 1.50 P
.. -.50 P

vagyis - a tartásdijon felül - minden hentlakó növendék 97 pengő
14 fillért, minden bejáró növendék 77 pengő 14 fillért tartozik az'
intézet pénztárába befizetni. Nem kötelező díj, a táncdíj : 10.- P;
azonban kívánatos, hogy ötévi tanulmányai ideje alatt minden
növendék legalább egyszer vegyen részt az intézetben minden
évben rendezendő tánctanfolyamon.

A bentlakók hozzanak magukkal legalább 2 rend ruhát, amelyek
kőzűl az egyik sötét legyen, 1 télikabátot, 2 pár cipőt, 6 pár fehér-
nernűt, 3 hálóinget, 4 törülközőt, 6 pár harisnyát, 10 zsebkendőt,
3 ágylepedőt, 1 vánkost 3 huzattal. 1 téli takarót, vagy dunyhát S
huzattal. 1 hatszemélyes abroszt. 2 asztalkendőt, 2 poharat, 1 fog-.
kefét, 1 fősűt, 1 ruhakefét, 1 pár hálópapucsot .és cipőtisztító fel-
szerelést. Minden fehórneműbe bejegyzendő (színes ionállal, vagy
mcshatlan tintával) a ruha száma. A felszerelés minden darabja
magyar gyártmányú legyen. A szalmazsák és az ágyterítő a méret
és az egyöntetűség miatt a beírásker itt szerzendő be annál a keres-
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kedönél, akivel az igazgatóság ár és minőség tekintetében előzetesen
megállapodott. A szalmazsák ára kb. 13 P, az ágy terítő é 25 P.

Fogazatával, orrával, torkával és fülével kapcsolatos bajokat
mindenki hozza rendbe és szemüvegről gondoskodjanak, akiknek kell.

A zenéből egy hangszer, a hegedü vagy a zongora, illetőleg a
harmónium tanulása kötelező. Aki második hangszert, egyházi
éneket vagy zenét akar tanulni, vagy német, illetőleg tót nyelvben
akarja magát tovább képezni, hogy az év végén más ajkú népiskolá-
ban való tanításra is szerezhessen képesítést, ezt az év elején írásban
kell kérnie. A nyelvoktatás ingyenes, a fakultatív zeneoktatásért
havi 1 P, az egyházi ének- és zeneoktatásért havi 2 P fizetendő hang-
szerre és hangjegyekre.

Az int.ézeti házi szabályok értelmében mindenki köteles az előírt
tankönyveket és tanítási eszközöket legkésőbb szeptember hó 10-ig
beszerezni. Senki könyveit el nem adhatja, mástól régi könyvet nem
vásárolhat.

A felvételről, az esetleges kedvezményről, a jelentkezés idejéről,
valamint a fizetendő díjakról, a kőtelezett felszerelésről a folyamodók
az intézet igazgatósága út.ján értesíttetnek, azzal a hozzáadással,
hogya felvétel csak akkor válik véglegessé, ha a felvett tanulókat az
intézetben tartandó orvosi vizsgálat, zenei hallási és színérzéki vizs-
gálaton tanítói pályára alkalmasnak találtatnak.

2. A budapesti I. ker. állami tanítóképző-intézetben az
1931/32. iskolai évben használandó iskolakönyvek jegyzéke.

(Tankönyvek, vezérkönyvek, segédkönyvek.)onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I. osz,tá ly.

Dr. Pokornyi: Polg. isk. biblia, r.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk,

Bányai: Bibliaismertetés, ref.
Pálfy-Bereczky: Egyháztörténet, ey.
Németh-Novy: Magyar nyelvtan.
Németh-Novy: Magyar stilisztika.
Lux: Német nyelvkőnyv.
Kelemen: Magyar-nérnet és német-magyar szótár.
Mesterházy-Maday: Egyetemes történet. 1.
Fodor: Földrajz tanítóképzők részére.
Kiss József': Mennyiségtan, 1.
Jaloveczky-Koch: Szervetlen kémia.
Móczár- Török: Gazdasági ismeretek. 1.
Sztankó: Énekiskola. 1.
Kosáry: Zongoraiskola.
Dobó-Ráth-Vágóné: Magyar hegedűiskola. 1.
A magyar helyesírás szabályai.
'Kogutoviez: Atlasz a világtörténelem tanításához. 1-1II.
Cholnoky és társai: Földrajzi i-kolai atlasz. 1-11.
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l l .onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAosztá ly.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dr. Pokornyi: Keresztény kat. hittan.
Bányai: Bibliaismertetés, ref.
Pálfy-Bereczky: Egyháztörténet, ev.
Quint: Testi élet.
Sarudy: Szerkesztéstan és retorika ..
Lux: Német nyelvkönyv.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII.
Mesterházy-Maday: Egyetemes történet. Il.
Dr. Fodor: Földrajz II. oszt. számára.
Kiss József: Mennyiségtan. II.
Móezár : Növénytan.
Móczár-T'örők: Gazdaságtan. II.

Sztankó: Énekiskola. II.
Sarudy-Hódossy: Összhangzattan. II-V.
Kovács: Orgonaiskola vagy Kosáry: Harmónium iskola.
Zoltai: Hegedűiskola 1. vagy BIoch: Hegedűiskola 1.
A magyar helyesírás szabályai.
Kogutovicz: Atlasz a világtörténelem tanításához. I-IIT.
Cholnoky és társai: Földrajzi isk. atlasz. 1-11.

I l l . osztá ly.

Matuska: Erkölcstan.
Révész: Kereszténység története, ref.
Batizfalvy-Bereczky: Bibliaismertetés, ev.
Kornis Gv.: Lélektan és logika.
Sarudy: Poétika.
Lux: Német nyelvkönyv. Ill.
Lux: Német nyelvtan Ill-V. o.
Mesterházy-Maday: Egyetemes történelem. lIT.
Dr. Fodor: Magyarország földrajza.
Lévay: Számtani példatár. Ill.
Lévay: Geometriai példatár. Ill-V.
Móczár: Állattan.
Jaloveczky-Koch: Földtan.
Éber: Fizika.
i\fóczár-Török: Gazdaságtan. Ill.
Sztankó: Énekiskola. Ill.
Sarudy-Hódossy: Összhangzattan. II-V.
Kovács: Orgonaiskola vagy Kosáry: Harmónium iskola.
BIoch: Hegedűiskola. II.
A magyar helvesírás szabályai.
Kogutovicz: Atlasz a világtörténelem tanításához. I-III.
Cholnoky és Társai: Földrajzi isk. atlasz. I-IL
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IV. osztá ly.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Schütz Antal: Kat. egyháztörténet, középfokú isk. szám. r. k.
Révész: A magyar protestantizmus története, ref.
Batizfalvy-Bereczky: Bibliaismertetés.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
W cszely: Nevelés- és tanítástan.
Sarudy: A magyar nemzet irodalmának története.
Szinnyei: A magyar nyelv.
Lux: Német.nyelvtan. Ill-V.
Lux: Német nyelvkönyv. IV.
Farkas: Magyar nemzet történelme.
Dr. Fodor: A földrajztanítás módszere,
Lévay: Számtani példatár. Ill.
Lévay: Geometriai példatár Ill-V.
.Ialoveczky-Koch: Szerves kémia.
Dr. Csada: Fizika.
Móczár- Török: Gazdaságtan. IV.
Sztankó: Énekiskola. IV.
Sarudy-Hódossy: Összhangzartan. II-V.
Kosáry: Népiskolai dalok harmónium kísérettel.
Kováes: Orgonaiskola. Ill.
Bloch: Hegedűiskola. Ill.
A magyar helyesírás szabályai.
Népiskolai tanterv 1925.
Frank-Drozdy: Hogyan tanítsunk a népiskolában.
Barcsai I. és Barcsai K.: Médszeres kőzlcményck.
Egységes vezérkönyvek.
Kogutovicz: Atlasz a magyar történelem tanításához.

V. osztá ly.

Dr. Magdics. ÍIitelemzéstan, r. k,

Dr. Makkay: Kegyelemből, hit által, rcf.
Raffav: Evang. népisk. vallástanítás módszertana ágo h. ev.
Dr. Szelényi: Az evang. keresztyénség világnézete, ág. h. ey.
Frank -Németh: Neveléstörténet.
Váradi: Iskolaszervezettan.
Sarudy: A magyar nemzet irodalomtörténete.
Lux: Német nyelvkönyv. V.
Lux: Német nyelvtan. Ill-v.
Dr. Horn: Alkotmánytan.
Lévay: Számtani példatár. III.
Léva.y: Geometriai példatár. Ill-V.
Quint-Jaloveczky: Egészségtan. II. kiad.
Or. Horn J.: Közgazdaságtan.
Sarudy-Hódossy: Gyakorlatok és dalok az V. o. számára,
Kosáry: Népiskolai dalok harmónium kísérettel.
Sarudy-Hodossy: Összha.ngzat.tan.
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Kovács: Orgonaiskola.
Bloch:Hegedüiskola. IV.
A magyar helyesírás szabályai.
Népiskolai tanterv, 1925. .
Frank-Drozdy: Hogyan tanítsunk a népiskolában.
Barcsai 1. és Barcsai K.: Médszeres közlemények.
Egységes vezérkönyvek.

Gyakorló elemi iskola.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . osztá ly.

Quint-Drozdy: Abc színes.

J I. o sz,tá ly.

Quint-Drozdy: Olvasókönyv II.ONMLKJIHGFEDCBA

l l l . osztá ly.

Quint-Drozdy: Olvasókönyv.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll.
Urhegyi. Magyar nyelvi példatár. Ill.
Tanfi-Stelly: Számtan. Ill.

IV. osztá ly.

Quint-Drozdy: Olvasókönyv IV.
Urhegyi. Magyar nyelvi példatár. IV.
Tanfi-Stelly: Számtan. IV.
Kies-Nagy: Földrajz. IV.
Kogutoviez: Térképfüzet IV.

V-VI. osztá ly.

Quint-Drozdy: Olvasókönyv. V-VI.
Urhegyi. 'Magyar nyelvi példatár. V-VI.
'l'anfi-Stelly: Számtan. V-VI.
Dr. Novy: Állampolgári ismeretek.
Kiss-Nagy: Földrajz. V-VI.
.~aloveezky-Móczá:r: Természetrajz.
Eber: Vegytan ~stermészettan.
Kogutovicz: Térképfüzet. V-VI.
Bcxheft.: Egészségtan.
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