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CserkészszellemaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ta n ító k é p z é s b e n .baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ) I n d u lá s G Ö d Ö llö rö ). (É v n y itá s .)

A pedagógiának egyik lényeges követelménye az alkalom-
szerűség elve. Azt mondjuk tanítványainknak, hogy tanmenetet
ugyan kell készíteniök, azonban adott esetekben a tanmenettol
függetleníthetjük magunkat, és az időszerű, az alkalmi esemény-
ről taníthatunk. Sőt erről kell tanítanunk. Ilyen alkalmi eset
volt most a nyáron a cserkészvilágtáborozás. (Jamboree.) Úgy
érzem, csak úgy vagyunk hívek az alkalomszerűség elvéhez, ha
most a magyarság szempontjából erről a táborozásról beszé-
lünk. Ha pedig valaki azt mondaná, hogy ez az alkalom a cser-
készcsapat szempontjából lehet időszerű esemény, azonban az
intézet szempontjából nem, akkor annak azt felelem. hogy a
gödöllői táborozással a cserkészet kilépett keskeny medréből
és elárasztotta az egész magyarságot. A cserkészet már nemcsak
egyesek, hanem az egész nemzet ügye. A cserkészet olyan ha-
talmas lépéssei rohant előre, hogy jövonk egyik legjelentéke-
nyebb tényezője. A jövő az ifjúságé. Az ifjúság életében pe-
dig a cserkészetnél nem ismerek jelentékenyebb mozgalmat.

A félreértés elkerülése végett megállapítom, hogy nem
mint cserkészparancsnok, hanem mint intézeti igazgató beszé-
lek rnost. A cserkészparancsnokságot átadtam frigyes Bélának.
Mint intézeti igazgató, úgy látom, hogy a gödöllői táborozással
mint rendkivüli nemzeti üggyel kell foglalkoznunk. Mit jelen-
tett ez a cserkészviléígtáborozás? Sokat, nagyon sokat.

1. Először azt, hogya magyarság, bár kicsiny nemzet, mégis
számít az egész világ nemzeteinek fórumán. Nem a magyarság
mennyisége, hanem fiainak minősége hozta hozzánk az egész
világ fiatalságát. A magyar cserkész, a magyar ifjú az eddigi
vil.igt.iborozásokon olyan értékeket mutatott, hogy érdemes volt
arra, hogy az egész világ látogatásávalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkitüntesse. Fiúk! A
magyar fajban van erő és ügyesség. A cserkészet adott alkal-
mat arra. hogy az egész világ erről tudomást szerezzen. A cser-
készet adott alkalmat arra, hogy az egész világ jobban meg-
becsülje a magyart.

2. A magyar ifjú jeles tulajdonságai azonban nemcsak a
külföldön hintek fel, hanem a gödöllői táborozással kapcsola-
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rosan mi is jobban kezdtünk figyelni a magyar nemzet jeles
rulajdons.iga ir a. Az a tény, hogy az egész vi1úg jött hozz.ink.
(jödöllőre, az eddiginél is jobban rnagyar.izta nekünk azt, hogy
a magyar ifjúnak értékes hajlamai vannak. Csak ki kell azokatzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
il jÖ\'Ő érdekében fejlesztenünk. Így Gödöllő hozzújárult ahhoz,
hogy nemzeti önbizalmunk erősödjék. Tudjuk, hogy ártalmas
rnind az elbizakodotts.ig, mind a kishitüség, - ellenben az
okos önbizalom sokszor csodákat művelh er. Ennek az önbiza-
lomnak az erősítéséhez hozzájárult Gödöllő is. Fiúk! Maguk
valamennyien, nemcsak a cserkészek, hanem a nem-cserkészek is
azt érezhetik, hogy olyan nemzetnek a fiai, amely nemzetnek
értékes jellemvonásai varinak. Csak rajtunk múlik, a mi akara-
turikon rnúlik, hogy ezek az értékes hajlamok az ifjúságban
valóban értékes tulajdonságokká fejlődjenek. Fiúk ! Mindenki
használja fel ezt a gödöllői önbizalmat saját értékes hajlamai-
nak a kifejlesztésére.

3, Menjünk most képzeletben ezzel a magyar önbizalommal
Gődőllőre. S az előbb mondottakkal kapcsolatban kőssuuk ki
a magyar f iúk ügyességénél.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAItt többek között a zsákárjrif ék
vonja magiira figyelmünket. Ezt a játékot a magyar fiúk a lon-
doni cserkészvílágtáborozásou a hinduknal látták. Nekem úgy
mondták el az ezzel kapcsolatos eseményeket, hogya hinduk
nem akartak másokat erre megtanítani. Azonban a magyar fiúk
ellesték a játékeszköz szerkezetét és a játék módj.it, ..:.. úgy,
hogy most már a játéknak több változatat ismerik, mint a hin-
duk. A meglévő formákhoz újakat is alkottak. Fiúk ! ;\ cser-
készekhez hasonlóan ápolják a magukban lévő ügvességct.

4. A magyar ügyességnek egvik sajátos formája a kapuk
tervezésében és felépítésében jutott kifejezésre. Ezek' egyúttal
nagyon értékes és általános pedagógiai elvet dcrnonstráltak.
Ugyanis azt monojuk tanítvánvainknak, h8gy a tanmenet készíté-
sében külőnös gondot fordítsanak a helyi viszonyokra. Hát itt
a táborban szép látványt nyujtott a helyi viszonyoknak meg-
felelő eredeti, díszes kapuk sora. Így pl. a balatonfüredi cser-
készcsapat triborbejáratának felső része nádból készített cser-
készkalap volt. Az esztergomi gimnázium cserkészcsapata tá-

. borának kapuján az esztergomi bazilikát törekedett tükröztetni:
közepén a kupolát, oldalt pedig a két tornyot. Ez egvútta l
vallásos vonatkozás is. Kedvesen érintett az a kapu, amelynek
ez volt a felírása: »Isten hozott!« Eredeti és szép volt Tolna
vármegye kapuja: sárközi párta. Ezt gallyakból és cserepekben
J~y.ö virágokból rakták össze. A cserepek diszkréten a háttérbe
vonultak, a jól gondozott virágok pedig anntil jobban virítottak,
intettek. Hogya gazdaságtan is szóhoz jusson, ernlitern azt, hogy
Csanád varrnegye táborának kapuján ezt a szót:rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACsuná d hagy-
makoszorúból csinálták. Ugyancsak hagyrnábó! rakták ki il Mohó

szót. A sárospataki tanítóképző-intézet cserkészcsapa táuak ka-
puja annyihan volt stílszerű, amennyiben az ábécé 3 első betű-
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jéből alakult. Az ;iA(( betű egy-egy szára a »8« és »C« betűkön
- mint oszlopokon nyugodott. Az oszlopokat ceruzás támasz-
tékok tartották. A kapu mellett lévő kerítésen számológép, a
himnusz hangjegyei, stb. voltak.

5. Eredeti volt Somogy vármegye táborának kapuja. Mi-
ból is csináihatták azt? Abból, amire most mindenki gondol,
- bicskákból volt felépítve. Stílszerű, hogya somogyi kapu
bicskákból legyen felépítve. Aki arra gondolt, hogy azt így
kellene felépíteni, annak van érzéke a helyi vonatkozások iránt.
Azonban nekünk nem szabad megállanunk a tényeknél. Ugyanis
vannak értékek is. Nekünk pedig mindíg az értékek felé kell
törekeclnünk. Úgy látszik, tény az, hogya bicska jelenleg jel-
lemző a somogyiakra. S ha most azt kérdezem, vajjon kivána-
tosnak tartjuk-e azt, hogy ez a jövőben is így legyen, akkor a
felelet bizonyára tagadó lesz. Tehát a somogyi jellemvonás
olyan tény, amelyből nevelői feladat fakad. T. i. az a nevelői
feladat, hogy teljes erővel azon legyünk, hogy a jövőben valami
más legyen Somogyra jellegzetes. Nőveudékeink közül bárki
kerüljön Somogyba, törekedjék arra, hogy ha még egyszer
lesz Magyarországon cserkészvilágtáborozás, valami értékesebb
dolog legyen Somogyra jellemző. Ez ugyan soká lesz, amikor
még egyszer Magyarországon cserkészvilágtáborozás lesz, de
mi, akik hiszünk a nemzet jövőjében, már rnost kell előkészül-
nünk arra, hogy lehetőleg minél előbb, de legalább akkor, ne a
bicska legyen a jellemző. Azonban necsak a somogyi bicskával
legvünk így. Itt ugyanis nemcsak a somogyi bicskaról van szó,
hanem más kedvezőtlen tényekről is. Ha a magunk működése
területén kedvezőtlen tényeket állapitunk meg, a somogyi bicska
tanítson meg arra, hogy határozott erővel törekedjünk azokat
a kedvezőtlen tényeket megszüntetni.

6. Kedély, hangulat kellett ahhoz, hogy a somogyi kaput
ígv építsék fel: No de, hilla Istennek, van a csérkészetben ke-
dély, van hangulat, van vidámság. A derültségnek minden for-
mája volt itt a táborban: volt itt zene, dal, mosoly, nevetés
stb. stb. Fiúk! Maguk is ápolják magukban a derültséget, a
jóhangulatot, a vidámságot. Ez a derült hangulat íratta fel
az egyik csapat cserkészeivel a konyha fölé ezt a felírást:
»Kozrnaipar«. Amikor megkérdeztem, hogy miért írták ezt a
cégtáblára. azt mondották, ez figyelmezteti őket arra, amit ke-
rülniök kell.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFiúk! Legyenek nekünk is ilyen figyelmeztetőink.
A kezmáról jut eszembe 8aden Powell , a világ főcserkészének
egyik mondása. Ugyanis, amikor a főcserkész Oödöllőről el-
távozott, többek között azt mondotta, hogy később ne a koz-
m.is ételekre, hanem a meleg barátságra emlékezzenek viss~a.·
Ebből minden tanítónövendék levonhat a maga részére isaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb í-

zonyos tanulságot. Ne arra emlékezzenek majdan vissza, ami
ebben az intézetben talán kellemetlen volt, hanem derülten idéz-
zék vissza mindazokat az emlékeket, amelyek hozzájárultak ahhoz.
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hogy magukból minél kiv.ilóbb magyar tanítók legyenek. Sőt
egyik-másik kellemetlenségben is a tökéletesedés egy-egy lép-
csőjét kell sokszor látniok.

7. A magyar nevelésnek egyik fontos feladata a magyar
népviselet gondozása. Lényeges nemzeti feladat, hogy minden
vidék ápolja a maga sajátosságait a népviselet terén. Ebben az
irányban is kaptam erősitést a gödöllői cserkésztáborozássaJ
kapcsolatosan többek között akkor is, amikor a gödöllői ; ;rás
népe felvonult a cserkészek előtt. Ebben a felvonulásbali az
egyik tanítónó népviseletben vezette a tanítványait. Ez a taní-
tónó - magyar szemmel nézve - sohasem lehetett szebb,
mint most ebben a ruhában. Bizonyos, hogy ennek a tanítónőnek
az eljárása megerősíti a népben a saját viseletéhez való ra-
gaszkodást.

8. A cserkészek egyik gyakorlata a nyílvesszővel való
lövés. A, »Magyar Cserkész« c. Iap augusztus 12 - i sz.ima
(Gödöllő) »A nyílvessző filozófiája« címen arról elmélkedik,
hogy amint a nyíl kilövése egészen felesleges volt, ha a nyíl
a cél előtt leesik, - éppen úgy kárba veszett a világtáborozá-
son való minden fáradozásunk, ha a vég előtt néhány nappal
elernyedünk. Azt a lendületet, amellyel a világtábort megkezd-
tük, meg kell tartanunk. A nyílvessző filozófiájából a tanító-
növendék is sokat tanulhat. Legfőképen azt, hogy amit elkezdett,
azt be is kell fejeznie. Minden be nem fejezett munka olyan
nyílvessző, amely a cél előtt leesik.

9. Ez a nyílvessző az akarat problémájára hívja fel a figyel-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
münket. Ehhez kapcsolódik az az értesülésem, amely szerint
az angolok azzal jöttek a világtáborba, hogy itt jól akarják ma-
gukat érezni. Es valóban jól is érezték magukat. Micsoda nagy-
szerű életbölcseség! Tegnap kértem a tanítv.in yaimtól feleletet
arra, hogy »Mi az én élet éltebölcseségem?« - Íme, az angolok
il fentebb jelzett életbölcseséggel jöttek Gödöllőre. Vajjon a
mi növendékcink miféle életbölcseséggel jöttek most az inté-
zetbe?! Azzal-e, hogy itt jól fogják magukat érezni, vagy pe-
dig azzal, jó volna, ha ez a nélhány év már eltelt volna. Valaki
rnondhatja, az a tény, hogy az angol cserkészek jól érezték ma-
gukat, az nemcsak azon múlo tt, hogy ők azzal az életfilozófiával
jöttek, hanem azon is, hoOgy a magyar fiúk és az egész tábor

, barátságos volt. Aki ezeket mondja, annak igaza van, valóban a
magyarok mint házigazdák elősegítették azt, hogy az angolok

jól érezzék magukat. Oe azért a jóérzésben bizonyára része volt
aJ angolok életbölcseségének js Ha most ezt a gondolatot át-
visszük az intézeti életre, azt hiszem. \nyugod~l rnondhatom,
mi is megteszünk mindent. hogya növendékek Itt jól érezzék
magukat. Még azzal is kedvezünk, hogy leckét adunk. Látom,
hogy vannak mosolygó arcok. Helyes, szeretem a mosolvt, Oe,
ha ez a mosoly esetleg kétkedést fejezne ki, akkor felhívom a
figyelmet egyik növendékünk megnyilatkozására, aki a nyáron
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írt leveléhen könyörgött, eszközöljem ki, hogy ismét tanulhassorr,
hogy leckét tanulhasson, hogy feladatokat csinálhasson. - rnert
csak most érti meg lélek szerint azt, amit a mult évben ígyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmon-
dottarn : »Örőrn, hogy lehet tanulni«. Levelében a következőket
Írja: )) Nagyon kérem, Igazgató úr, még egyszer tessék nekem
időt és módot adni, hogy kiérdemeljem azt a határtalan jósá-
got és szeretetet, amellyel engem Igazgató iúr az intézetbe fo-
gadott. Csak még egyszer, aztán többet soha, de erre nem is
kerül a sor, mert nagyon megváltozom. Olyan tanító szeretnék
lenni, aki pályáját nemcsak foglalkozásnak, hanem lelki szük-
ségletnek tartja. Amint olvastam Igazgató úr beszédét (Öröm,
hogy lehet tanulni) az értesítőben, újjá lett a lelkem és örömet
látok mindabban, amit eddig terhes kötelességnek tartottam.
Öröm lenne, ha ismét tanulhatnék, - örülnék, ha törekedhetnék
azon cél felé, amelyre oly sok idealizmussal és hivatásszeretettel
indultam, Aztán jöttek a zavarok, a tévelygésele Senkit sem
akarok vádolni, de azt most már tudom és látom, hogy nagyon
gveng e-akatatú voltam, mert egy-két társam rossz szokásait
hamarabb vettern át és tartottam meg, mint azt a sok jót, amelyet
ióakaróirntól ha llottarn«. - A rnultévi megnyitó beszédem' té-
tele Így hangzott »Örőrn, hogy lehet tanulni«. Ez a növendék
akkor bizonyára unottan hallgatta a beszédemet és ezt csak
akkor kezdte érteni, amikor olyan lelkiállapotban elolvasta új-
ból az elhangzott gondolatokat, amely lelkiállapotnak az volt a
Iőjellernvonrisa, hogy nem tanulhat tovább. Most már rajong
miriden tunulási l ehetőségért, legalább is úgy látszik. Hogy
meglesz-e ez a tanulási lehetősége, nem tudom. De ezzel kap-
csolatban valamennyiöket figyelmeztetem arra, örömmel ragad-
j.ik meg azt a tanulási lehetőséget, ami itt az intézetben kínál-
kozik.

10, Menjünk vissza képzeletben Gödöllőre. A tábornak
egyik főjcllemvonása az a meleg barátság, amelyről Baden
Powell is megemlékezett. Ehhez a barátságos hangulathoz az
alaphangot a magyar vendégszeretet adta meg. Öröm volf látni,
amint két magyar csérkész közrefog egy svájci cserkészt, - vagy
egy magyar cserkész egyik karjával svéd, a másik karjával nor-
,·ég cserkesz karjába karol. Úgy éreztem, hogy ebből az átkaro-
l.isból új magyar időszak fakad. Olyan magyar időszak kezdő-
dik, amelyben a magyarnak a multnál nagyobb tisztessége, be-
csülete lesz, Az egész táborozásnak - magyar szempontból -
legnagyobb jelentöségét ebben az új baráti légkörben láttam.
Bár a világtáborban nem beszéltünk sebeinkről, mégis ez az ősz-
szejövetel kiszámíthatatlan nagy szolgálatot tett a gyógyítás
keresésének, A jobb magyar jövő volt az a központi gondolat,
arnelv bennünket leginkább éltetett Gödöllőn. Naponta azzal
jártam a tábor útjait, hogy most itt nyílik meg a jobb magyar
jövő egyik forrása. S ha volna még valaki, aki kétkedve nézné
a cserkészek rnunkáját, annak azt mondorn, legyen szeme, -tássa
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•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

meg ezt az új forrást, és becsülje meg azokat, akik ezt a forrást
megnyitottálc. A cserkészek hozták ide az egész világ népét, övék
az érdem minden jóért, ami ebből fakad. Úgy, hogya magyar
gondolatot ápoljuk, ha a cserkészgondolatot szeretettel fel-
karoljuk.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 1 . Az a szeretet, amelyet a magyarok sugároztak, vissz-
hangra talált a legkülönbözőbb nemzetek fiainál, amint azt
sok jelenség bizonyítja. így voltak más nemzetbeli cserkészek,
akiket alig lehetett megelőzni a kőszöntésben. Szívesen rnon-
dották a magyar jelszót:rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlóonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmunltát! Sokan többet is tanul-
tak magyarul. A lengyelek zenekara megtanulta a Rákóczi in-
dulót. Kedves fogadtatásban részesült a magyar Csodaszarvas
gondolata. A franciák nagy kapujulera csodaszarvast rajzoltak.
A finnek, a finn, észt, magyar közös eredet demonstrálására
nyírf'ából három csodaszarvast készítettek. Kettő egyenlő nagy,
a harmadik pedig nagyobb volt. Ez utóbbit állították a középre
és ez képviselte a magyarságot. A szarvasokat így jelölték : Esti,
Magyarország, Suorni. Jó nekünk: finn rokonoknak tudni azt,
L(\g~' a fiunek országukat nem Finnországnak. hanem Suorninak
nevezik. A magyar vendégszeretet viszonzásár kell látnunk abban
is, hogya franciák Budapesten rnegkoszorúzták a hősök em-
lékkövét. Hogya külföldiek mennyire méltányolták a magyar
vendégszeretetet, az kitűnik abból is, hogy nem egy helyen,
ahol aziránt ér deklődtern, hogyan érezték magukat, elragad-
tatással beszéltek arról a sz íves fogadtatásról és meleg ba-
rátságról, amelyben Gödöllőn részük volt.

12. Intézetünk is résztvett a gödöllői táborozáson. Cserké-
szeink közül 36-an voltak a táborban, a tanártestület részéről
pedig frigyes Bélával voltunk ott állandóan. Örömmel álla-
pítom meg, hogy az intézet cserkészei nemcsak táborozni men-
tek oda, hanem dolgozni is. Elősegíteni azt, hogy mások rninél
jobban táborozhassanak. Örömmel állapitom meg, hogy cscrké-
szeink nemcsak vállalkoztak a munkára, hanem azt derekasan
el is végezték. Ezért most elismerésemet fejezem ki. Mind enki-
nek bőven jutott a -rnunkából, de kűlöriősen sokat fáradtak a
cserkészrendőrők. Meg vagyok róla győződve, hogy minden
növendékünket az a tudat lelkesítette, hogy itt építjük most azbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ú j Magyarországnak egyik lényeges pillérét. Ezek a növendé-
kek példát rnutattak arra, hogyan kell a hazát tettekkel szol-
gálnunk.

13. Hogy rnilyen nagyméretű rnegrnozdulást jelentett a
gödöllői cserkésztábor, mutatja az a tény, hogy látogatóinak a
száma meghaladta az 1929. évi angliai világtábor látogatóinak a
számát. Amíg Angliában 1929-ben 318.000 volta Iátoga tók
száma, addig GödöIIőn több mint 360 ezer látogató volt. S ha
figyelembe vesszük még azt is, hogy azóta nehezedett r.ink sú-
lyosan a gazdasági világválság, akkor ezt a nagy látogatást
annak kell tulajdonítanunk, hogy igen sokan érezték és érzik.
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hogy itt valami nagy dolog történik a magyarság érdekében.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1-1, Ennek a világtábornak a legfőbb célkitűzése az igazi'

tábori élet, a tábor-erő bemutatása volt. Tehát a vezetőség
nem arra törekedett, hogya különbözó j nemzetek különböző
mérkőzésekben mérjék össze erejüket, hanem a mélységes, az
igazi cserkész élet volt a cél. Az volt a törekvés, hogy ne csak
mondjuk, hanem éljük is a cserkészgondolatokat, a csérkész-
törvényeket,

Szeretném, ha ez a gödöllői cserkésztábor intézetünk egész
ifjúságát arra lelkesirené, hogy derülten fog hozzá a munkához,
hogy az' erényeket nemcsak hangoztatja, hanem meg is való-
sítja, - megvalósftja azzal is, hogy naponta valami jót tesz.
Szeretném, ha mindenki minden jelenséget olyan szemmel nézne,
mennyiben erősödik ezzel a magyarságunk. Szeretném, ha min-
denki elsajátitaná azt a cserkészlelkületet, amely határozott
fegyelem mellett is mindíg derült, - Abban a tudatban, hogy
a gödöllői cserkésztáborról való megemlékezés intézetünk ja-
vára válik, sz ívesen köszöntöm intézetünk tanártestületét és if-
júságát, s az 1933/34, iskolai évet megnyitom.

B) Folytatás azbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAin t é z e tb e n (1. 17).

(Válasz egy elhangzott üdvözletre.)

Köszönöm azt a ragaszkodást, amelynek szónokuk kifeje-
zést adott. Oe még mielótt tovább mennék, egy dolgot tisz-
táznorn kell. Nevezetesen azt, hogy ezt a mai napot nem úgy
tekintem, mint olyan napot, amelyen az igazgatót ünnepeljük,
hanem olyan napot. látok benne, amelyen 'az ifjúság és a
tanártestület kölcsönös ragaszkodása juthat kifejezésre. Ezt a
napot elnevezern a tanártestület és az ifjúság kölcsönös ragasz-
kodása ünnepének, a szeretet ünnepének, így csinálhatunk a
személyi kultuszbó! ügykultuszt, azaz törekedhetünk arra, hogy
hódolunk annak' az eszmének, amelyet ragaszkodásnak, szere-
tetnek nevezünk, .

fiúk! A szeretetről való beszéd csak akkor ér valamit,
ha annak a hátterében megfelelő cselekedetek -állnak. A sze-
retetnek nem az a lényege, hogy; az ajkon jusson kifejezésre,
hanem az, hogya szivben és 'tettekben szólaljon meg, Azért
nem szavakban, hanem tettekben, konkrét esetekben fogom ide-
hozni a szeretet megnyilatkozásának külőnbőző módjait.

Ezt az évet a cserkészet szellemében indítottuk el. Sze-
retném, ha megnyitóbeszédemből rnindenki legalább egy gondo-
latot ragadott volna ki, és azt ápolna magában. Így kellene
kifejezést adnunk annak, hogy a cserkészet szellemében nem-
csak megindítottuk az évet, hanem annak a szellemében foly-
tat juk is munkánka t. A nem-csérkész is ápolhat magában olyan
erényt, amelyet a csérkészet hangoztatott erősebben. A cs er-
készgondolatot azért emelem ki most is, hogy egyrészt erősít-
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sem az év elején felébresztett lelki világot, másrészt pedig
azért, hogy magukat példával tanítsam meg arra, hogy majdan
az életbell m.nderi kezdeményezésüknek annyi értéke lesz, arrieny-
nyit annak azzal adnak, hogy kitartanak mellette. Nem fog-
ják magukat kornoly embernek tartani, ha .a felvetett jó gondo-
latokat hamar cserben hagyják. Igaz az a mondás, hogy minden
kezdet nehéz, de még nagyobb igazság rejlik abban, hogy a
folytatás még nehezebb. Erre a folytatásra, az év elején cser-
készszellemben megindult jó munka folytatására hívom fel a
figyelmüket. Különös szeretettel és bizonyos joggal mondjuk azt,
hogya magyar ember egyik jellemvonása a hűség. A hűség-
nek pedig nélkülözhetetlen sajátsága a kitartás. Tehát magyar
mivoltunkat is támogat juk azzal, ha a megkezdett szellemet
foly tat juk, ha munkánkban Icitartók vagyunk.

Egy évvel azelőtt arról beszéltem, hogy bizalommal vi-
seltetem az ifjúság iránt. Most nézzük meg, hogy ez a biza-
lom a cserkészettel kapcsolatosan konkrét esetben mit jelent.
Cserkészcsapatunk néhány tagja a cserkészvilágtáborozáson az
élelmezési csoporthoz volt beosztva. Ezekre a parancsnoks.i-
guk egyszer azt ál'apitotta meg, hogy lógnak. Szegény fiúk-
nak nagyon fájt ez a megállapítás, mert érezték. hogy meg-
csinálták mindazt, amit tőlük kértele Külőnösen attól tartottak,
mi lesz akkor, ha én is meghallom ezt. Meg is hallottam, azonban
egyetlen fiút sem dorgáltam meg. Meghallgattam a tény.il l.ist,
amelyből arról győződtem meg, hogy fiaink lelkiismeretesen el-

. végezték mindazt, amit rájuk bíztak. Azonban nem elégcdtcrn
meg azzal, hogya magam részéről igazoltnak láttarn eljárásukat,
hanem elmentem J. parancsnokukhoz. hogy ott is megvédjern
őket. Amikor a parancsnok elé tártarn a helyzetet, igaz esetkész-
tiszthez híven rögtön engesztelékeny 'hangon beszélt, csak azt
mondotta, m.ért nem jelentkeztek a Iiúk, amikor nem volt
dolguk. Erre a fiúk felvilágosításai alapján azt feleltem, hogya
szóbanlévő cserkészek jelentkeztek rnunk.iért L. parancsnoknal.
Ezt az érvet 'is elfogadta J. parancsnok, rneg.illapitván, hogy
nem volt eléggé meghatározva, hogy ezek azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf iúk mennyiben
tartoznak az ő parancsnoksága alá és mennyiben L. parancs-
noksága alá. Arra kértem J. parancsnokot, állapitsa meg ő is a
fiúk előtt azt, hogy semmi mulasztást nem követtek el. Két nyo-
masztó érzéstől szabadítottam meg a f iúkat, akik ezentúl nem
mint lógó, hanem mint építő cserkészek büszke öntudattal, meg-
könnyebbült lélekkel éltek tovább a táborban.

A cserkészet példát szolgáltathat arra, hogyan kell az ifjú-
ságot munkánk középpontjába állítani. Ott egy lényeges dolog
van: az ifjúság testi és lelki világa. Úgyhogy bátran mondhatjuk,
az ifjúság iránt való szeretet teremtette meg a cserkészetet, s
intézetünk tanártestülete is az ifjúság iránt való szeretetből ha-
tározta el, hogy meghonosítja a cserkészetet. . Hogy ez a tanár-
testület mennyire szereti az ifjúságot, annak sok minden mellett
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egyik kifejezője az, hogy néha annyi szeretettel halrnozzá el
a növendékeket, hogy azt egyesek nem bírják el. Mit jelent az,
hogy nem bírják el a szeretetnek azt a mértékét, melyben ré-
szesülnek? Azt jelenti, hogy elkényesednek? Már voltak elké-
nyeztetett növendékeink. Nem szeretném, ha a tanártestület
ennek a következrnényeit úgy vonná le, hogy a jövőben keve-
sebb simogató szeretetet, bizalmat, gyengédséget juttasson az
ifjúságnak, hanem az elkényeztetés elkerülése végett arra tő-
rekszern, hogy az ifjúság a tanári testület szeretetének - 'a
körelesség en felül való - megnyilatkozásait ajándéknak te-
kintse, s ne szükségszerű bért lásson benne, amelyhez jussa van.
Hogy ezt megérthessük, nem dorgálási szándékkal, elmondok
egy példát. Egy végzett növendékról van szó, aki egyszer ősszel
arra kért, hogy nyolc napon belül kihajszoljam valami fizetését.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fiúk! All.isszerzés dolgában sz ívesen segédkezem, azonban saj-
nos, ez nagyon nehezen megy. Fizetés kihajszolasára nem vállal-
kozhatom. Mindenki, aki már fizetést kapott, tudja, hogy ennek
az első alkalommal való kiutalása hosszabb ideig (2-3 hónapig)
tart. Tehát 8 nap alatt nem lehet fizetést kihajszolni. A fizetés
kiutal.isának sürgetése össze sem hasonlítható az esetleges állás-
szerzés nagy jelentőségével. Az állás kérdése sokszor életkérdés .
.At. fizetés kiutal.is pedig természetszerű következrnénye az állás-
nak. Volt nővendékűnk nem látta, hogy lehetetlen feladatot
k ív.in tőlem. S mu trin ennek nem tehettern eleget, megneheztelt
rám. Úgy l.itsz ik, az intézetben annyira teljesedett minden ké-
relrne, hogy leint az életben nem tudta elviselni, hogy ez a ké-
relnic nem nyert kedvező elintézést. Azonban 5 hónapi. hallgatás
ut.in megszélalt és a következóket írta: »Nern tudom tovább
halasztani azt, hogy bocsánatot kérve, ismét a mélyen tisztelt
Igazgató úr »h.ilás« tanítványának rnondhassarn magamat. Meg-
ragadva az alkalmat, elküldöm húsvéti jókívánataimat és egy-
szersmind megígérem, hogy rövid időn belül hosszú levélben
fogom elmesélni arinak a hat hónapnak a történetér, amelyet
eddig állomásomori töltöttem. Kérem Igazgató urat, ne tekint-
sell hálátlannak és engedje remélnem, hogy igért levelem meg-
érkeztekor elnyerem bocsánatát.«

Meg kell állapítanom, hogya rövid időn belül igért le-'
velct most (9 hónap rnulva) sem kaptam meg. Lehet, hogy
megint megneheztelt rám. A szeretet napján egészen természe-
tes, hogy ezzel az esettel kapcsolatban felhívjam a figyelmüket
arra, mit kerüljenek, hogy az emberek magukat szeressék. 1.
Ügyeljenek arra, hogy ne lássanak mindenkiben eszközt a ma-
gul" céljainak szolgálatában. Az emberek semmi ellen sem tilta-
keznak élesebben, mint az ellen, hogy eszköznek tekintsék
őket mások céljainak szolgálatában. Ezen a téren csakis egy
helyes felfogás lehet: valarnennyien eszközök vagyunk Isten
és a nemzet szolgálatában. 2. Másodszor ajándéknak tek intsék
mindazt, amit a tanári testülettöl, a szigorúan vett kötelességerr
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felül kapnak. így elke.ülhetik azt, hogy követelődzők legyenek,
ígyelkerülhetik azt, hogyelkényeztetettek legyenek, így el-
kerülhetik azt, hogy a tanár urak közvetlenségére a maguk
magatarnisába a tiszteletlenségnek valamely árnyalata vegyüljön
3. A harmadik, amit ezzel kapcsolatban a lelkükre akarok kötni
az, hogy ne legvenek primadonruik, azaz ne sértődjenek meg
minden apró szellőtol. Hiszen nyilvánvaló, hogyatanártestület
minden egyes növendék iránt a legnagyobb jóakaratot tanú-
sítja. -1. Negyedszer arra akarom a figyelmüketzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf elh ivni, hog\'
nem kell bocsánatot ké.rii, hogy bocsánatot kérnessünk. S ha
ez a bocsánat látszólag késik, ne nyugodjanak addig, amig a
bocsánatot meg nem kapták-o Mindíg arra gondoljanak, hogy
Krisztus szellemé.:e 1 törekszünk dolgozni, azaz megbocs.itunk.
Azért sem kérjenek e.igedelrnet, hogy h.ilásak lehessenek. Nem
engedelmet kell erre kérni, hanem hálásnak kell lenni. A maguk
hálájára az ne legyen hatással, hogy levelükre kapnak-e választ
vag? sem. Aki csak válasz alapján ír újból, az nem luil.iból ir.
har.ern levelezés alapján ir. Senkit sem akadályozunk meg abban,
hogy hál.is legyen. S5t ellenkezőleg egyik legfőbb törekvésünk
a h;íla érzelmének felébresztése és Fejlesztése. Fiúk ! A lt,íla és
neheztelés össz eférhetetlenek. Olyan ez, mint a fűz és a \'ÍZ.

~i:Jgy milvcn az igazi ragaszkodás, arra jó példát mutat Sinopei
Diog encs egvik moridása.

Diogenes eleinte az anyagi javaknak és a léhas.igoknak
áldozta életét, azonban egy lelki fordulat ut.iu a tudom.invok-
nak és az erényeknek szentelte magát. Erre az új életre kere-
sett mestert. Ezt a kynikus iskola rnega lap itój.ihan : Antistlic-
nesben találta meg. Azonban Antisthencsnck, aki senkit sem
bocsátott köz el magához, nem tetszett az új tan itv.iuv. Diog cncs
ennek ellenére is velejárt. amire An tisthcncs bottal kergette
el. Oe Diog enes nem tágított el mellőle, s így szólt: »Üss '
Azonban olyan kemény botot nem találsz, arnelv engem vissza-
riasztana tőled, ha beszélsz valarnit«. Fiúk ! Az a tan itváuv,
aki még akkor se tág ít a mestere mellől, mikor bottal kergeti
el, az a ragaszkodás fényes példáját mutatja. Szeretném, Ita
kicsit elgondolkozn.inak Diogenes életének eme szakasz.in. Elő-
ször anyagias, azután egy fordulat után ügy tanul, hogy még
bottal sem lehet elkergetni. Ez valóban örült annak, hogy ta-
nulhatott.

Néhány nappal ezelőtt fel keresett az intézetnek egyik nö-
vendéke, aki elég rossz hírnévnek örvend. Bejelentette, !Jog~'
ezentúl komolyabban akarja venni a rnunkáját, arra kért, hog\' a
tanártestület tegye lehetövé azt, hogy új életet leezdhessen.
Fiúk! A tanártestület mindenkor nagyon sz ívesen veszi, ha valaki
külőnb életet akar kezdeni. Szívesen veszi, ha valaki olyan for-
dulathoz jutott, hogy kornolyabban akarja venni a tanulást.
A tanártestület szeretete bármely pillanatban kész az ilyen
helyes irányba való megfordulást tudomásul venni, azonbanbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ehhez rögtön hozzá kell tennem azt, hogy az ilyen megfordulást
tettekkel kell igazolni. Tettek nélkül ilyen bejelentés hiába
való fáradozás. fiúk! Mi bejelentés nélkül is tudomásul vesz-
szük, hogy derekabbak lettek, mint amilyenek voltak. Oe aki
szükségét érzi annak, hogy ezt be is jelentse, szívesen vesszük
a bejelentést is, de csak akkor, ha a bejelentés komoly voltát
tettek igazolják majd. Hogy tanártestületűnk nemcsak szívesen
veszi a lelki megf'ordulásokat, hanem energiájának jelentékeny
részét arra fordítja, hogy ott, ahol arra szükség van, maga te-
remtse meg az új élet kezdésének előfeltételeit, azt több eset
igazolja. így igazolja ezt az a tény, hogy egy növendéket saját
kérelmére oszt.ilyával egyetemben munkába vettünk olyan érte-
lemben, hogy mnden társa leírja a jellemét. Ezek felolvasa-
srival és a belőle meríthető tanulság keresztülvitelével törek-
szünk arra, hogy jobb sorsra érdemes növendékünk új életet
kezdhessen. Hogy mennyire szeretném ennek a növendéknek
a kedvezőtlen rnultj.it elfelejteni, mutatja az a hangulatom,
amelyet így fejezek ki: a jövő évben nagyon kedves névnapi
ajándékot látnék abban, ha akkor arról lehetne beszámolni,
hogy ez a fata lemher az intézetnek egyik legjobb növendéke.
Az a szerctet, amelyet ezzel a növendékkel szemben táplálunk,
azt érezzük mindcn nővendékűnk iránt.

A szer etetnek egvik lényeges feladata a bánat könnyei.ick
felszárítása. Nagy dolog könnyeket felszárítani. Meg volnánk
nvugorlva , ha azt érezhetnők. hogy maguk ezt a kérdést olyan
mértékhen f'ogj.ik sajátjukká tenni, rnint amilyen lélekkel a tanár-
testiilet törekszik ezt a kérdést szolgálni. A könny olyan erős
hatalom, h:.lgy még bizonyos szóbeli rendtartási szabályokat
is rittőr. Éppen most vasúrnap történt, hagy egy növendék utó-
lag kapott egésznapos kirnenőt, holott a jelentkezés rendes ide-
jén megfeledkezett arról, hogy sorakoznia kellene. Amikor utó-
lag jött. könnvezett, arnkor úgy érezte, hogy kérését meg fogom
tagadni. A könnvekbcn foglalt kérelem meghatott és elengedtem.
Lehet ugyalI most olyan növendék is, aki úgy gondolja, meg~
találtuk a bizonyos kimenetel kulcsát. Könnyezni kell, és rnehe-
tünk. Ne.n egészen így van Majd J. igazgató úrtól választó-
vizet kérek, elv.ilasztom a természetes könnyeket a mesterséges
könnyektől.

Térjünk v.ssza a csérkészethez. Nagyon szeretem a 8. cser-:
késztörvényt. E szerint a csérkész vidám és meggondolt. Lé-
nyegeben mn dennap kell vidámnak lennünk, azonban mégis
varinak napok, arnelvek kulönösebben a vidámság napjai. Ilyen
pl. IVlikuLís napja, Alit akarok ezzel kapcsolatban mondani?!
Eg\· pozitiv és egy negativ körülményre akarom a figyelmüket
felhivni. A pozitiv dolog az, hogy az a Mikulásnap igen kelle-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Illes hangulatban telt el az intern.itusban. Ha valaki azt kérdezi,
mit értek azon, hogy az ifjúság vidám legyen, akkor többek
között azt felelem, ilyen vidámságot értek. A derült dolgok

- 13-



egész sorozata volt ort. Azt hiszem minzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdcn bentlakó növendék
azzal az érzéssel mcn t ki az e;)0dlc

O
jbiíl, hogy júl éreztük magun-

kat. Vid.imak voltunk a.ié lkül , lugy valakit megsebeztunk volna,
A mondaniva ló n~'galí/ része érren erre a rncgscbzésre vonatkozik.
Ha nem néztem volna .it e1óújleg a Mikul.iscst progrummjrit, akkor
egyik növcndókűukőn sú.cleru e.;ett volna. 4-5 képen ki abr-
t.ik figurázni az egyik érdemes növendékunk kicsiny termetét.
Szcrctuérn, ha útravalóul m indcn k i azt is elvinné az intézetböl,
hogy ne tegyen senkit scm ncvctséucssé olyan aclolts;íg;íért,
amelyről nem teheto A tan itói munkukőr betöltéséhez nem ter-
met, hnncm megfelelő LIJJllet kell. Csak az .il la tok vil.ig.iban,
ott is csak a mcséhcu, v.i lasz tunak a testi mére tck szcrint k ir.i lyt
Mi tan itók és tanárok sohnsem uézhctjük tanitv.invainkut a test-
mngass.igon, a tcstalka tou. a gio)rhe Í;íboll, a púpos háton, az
esetleges szcrencsút len arckifejezésen k crvszf iil , hanelll Illindíg
csak a lelken kcre sz tűl. A szép lélek mcllctt a test fogyatékos-
s;ígai szinte eltűnnek. Ellellben olvau fogyatékoss;ígokat lehet
a Mikul;ís estén é.'; hasonló alkalmakkor szóv;í tenni, amclyckrő]
az i llető tehet, amelyek kiküs!Íibölésl-rril a növendék Illaga gOIl-
doskedhat. így pl. kifigllrút;ík ott a nlOsdMelügyclc')t azért,
meri IlIcg nem cngc drtt idribell égette a vi l lanyt. cz a mosrló-
fc1ilgyeló tőhhé nC11I fog ehhe a hib.iha csui, s61 a jiivc';onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAévi
mosdófclügyclő is IIlerítlict chh,il íalllli<.,;ígoto

A csurkésztisztck fnlyóirn t.inak , a »Vczctők La pj.iv-n ak ja-
nu.ir havi sz.imáhan cr~y k is cikket ta l.il l.nn, a mc lvuck a cimc a
kővctk ező : »Egy külfiddi cse;ol,é"zvezcfr; ilszillte hír.i la ta a j.un-
borccról«. Ennek a hevczctésl-helJ ezeket o lvnssuk :,A Vo L.
szerkcsztójc több kűlf ől d: c<.,erké.;zvezetút felkéri, hogy j.nnhort:c
tapasztalatai alupj.in uroudjon róluuk tO)szillte k ril ik.i]. Nem udva-
rias Tr.izisokat é,; elismert'.;t v.irtunk tch.it. 1I<111elll olynn JIIcgfi-
gye leseket, Ille lyck h(OiIllleg: S;II cr li ct ijOlk II ih.i i lJ1;a! és ok III lia t 1111ke
A cikkben Zimmcruuuu: Lipót osztr.ik l'''erkésztiszt a Icnt i
kérés a lapj.in 0_- il lllagyar l'serl;észIlIOZ~~;II[)j1l ir:íllt érzett úszinil'
csod.ilat.inak kif cjczé,c Illellett azt 1Ii:Jlld ia, hogy lIéli;íllY eset-
ben azt figyelte llleg, c rvcs cserkészek hih.ija :IZ volt, IlOgy
nem tudt.ik magukat eléggé a IIl<í~;ik fél hclyzetl-hc hcll'kl'pzelllio
Fiúk l Tanuljunk m i is e')l>lil a z ['jszinte hir.i la thól. Alka l mazzuk
ezt az chuult MikuLísestrel "la az :1 uővcndvk , aki t.irs.i! a
kicsiny tcrrnctéért ki :Ikarta figllr;íZlli, bclckcpzcl tc vo lua IlIag;í!
társa helyzetébe, a'ck or lIe:11 rajz.il ta volna azokat a kifigm;ízó
kúpckct.

Miut;ín ragaszkodásuk viszunz.is.ira jótau.icsokat sz crctnék
maguknak adni, hogy :IZ cuiberek szeressek IlIag-lIkat, felolva-
som azokat a tőrvúuvck c t, aurcl vckct a hindu cserkészek őssze-

állítottak maguknak 'azzal a jcíszóva l, lilit Ile tegyClnJ..:, lIo:~y az
emberek szercsscnck benuűukct ? 1. Ne kri tiz.iljuuk senkit cs
semmit feleslegesen 1 20 Ne higgyük el miudazt a rosszat, amit
hallunk! 30 Ne vigyük tovább a pletykát, még akkor sem, liaaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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sokakat érdekel! 4. Ne legyünk gorombák azokhoz, akik társa-
dalmilag alattunk állanak! 5. Ne öltözködjünk hanyagul, rnond-
ván, hogy úgy is mindenki tudja, kik vagyunk! 6. Ne higgyük
azt, hogy nekünk az élet sohasern nyujtott alkalmat a boldo-
gul;ísta! 7. Ne fürkésszük még jobb barátaink ügyét se! 8. Ne
mosolyogjunk senkinek vall.isi meggyőződésén! 9. Sohase mond-
junk hat:írozott véleményt, ha nem tudjuk pontosan, hogy' miröl
vanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszó.

A tan.irtcstületne': az ifjúság iránt való szeretete abban is
jut kifejezés:e, hogya jövőben többször fogunk foglalkozni
olyan ifjak magatart.isával, szorgalmával, elömenetclévcl, akik
egyrészt tudatos önrnűvclő, önncvclő muuktijukkal mindíg jobb
és jobb ereelmé iyre, szebb és szebb lelkületre törekszenek, s
íg): az intézet belső életének példát adó növendékei lehetnek,
m.isrészt pedig azokkal, akik az intezeten kívül olyan helyes
Illagatart;Íst tanús i.anak, olyan munxát végéznek. amely inteze-
tunk jó hírnevét erősiti. Tudjuk, hogy nem láthatunk meg rnin-
de.1 értéket, de ahol ilyen sze.nponthól valamely kiv.iló megnyi-
latkoz.ist tapasztu lunk , azt a növendéket meg fogjuk dícsérni.
Ennek alapján a novernber havi tanúri gyűlés után néhány nő-
vcudck dicséretben rész esült. Ezzel is akarja a tan.ir testület ki-
fejezni azt, hogy lIe.1JCSal, a dorg.iló szeretcthez, hanem a sima-
g;!l() szcrctclhcz is ért. Dc hogy ezt a törekvésünket egy konkrét
esett el is igaml ja lll, mcg J ícs érem azokat a növendékeket, akik
knr.icsony: szűnct alatt ö.rzctlcuül segédkeztek a Hajléktalanok
Me!lhclyéll rendezett ünncpségcn. Muukájukat a vezetőség a
liovz.im intélett levélben így jellemezte: »)A karácsonyi ünnepek
elteltével legye,1 szahad h.il.is köszönctct mondanunk azért a
szíves segítségért, amelyben a Hajléktalanok Menhelyein tar-
tott missz iónkbau a kiküldött nézy, illetőleg öt növendéke által
1IIIIIII;;íllkat t;íllloga1ni méltó zt.rto tt. A növendékek magatartása
olyali kihg;ístalall, lelkületük annyira bizonyítja az intézet jó
SZC:lelllét, !Jogy.a jövőben is szuretnénk velük együtt működni,
ha Iga zga tó ú r sz íves ellgcJé lyévcl hozzájtiru lna«. Fi tik! Ilyen
ós hasouló IJJóJon sugúrozz.ik kifelé azt a szellemet, amelyet inté-
zctüukbcu nyertek. '1

[gyik uővcrulékűuk irtisbeli dolg ozat.iban olvasom, hogy félti
az élc!Uíl idealizmus.it. Ez a növendék nagy értéket Ut az ide-
alizmushau, így bizonyiira érzi a tanrittestület szeretetét akkor,
amik or idca lizuuist hird ct, és bizonyára érzi a tanártestület sze-
rctetét akkor is, amikor arra tö ..ekszik, hogya növendék kezébe
fegyvert adjon cuuck az idealizmusnak a védelmére. Az a nö-
venelek. akiben így él az idcalizruus. és aki ennek védelmére
keresi az eszközöket, dícséretreméltó. Az egész' ifjúságra nézve
pedig dicsérc.es dolng , hogy növendéket választott őnképzőkőri
elnöknek, akinek ir.is.iban ezt a féltett idcalizrnust találtam.

Ezzel az .il ta ltiuos dícsérettel befejezern a válaszoinat. Még
egyszer köszönörn a ks fiainknak és a nagy fiainknak a kedves
megernlék ezését.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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c)aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA z étet~üszöbén. (Évzárás.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Elérkeztünk az 1933/34. iskolai év végéhez. Most számot
kell adnunk arról, hogy ini az egyévi munkánk eredménye. A
növendékek túlnyomó többsége megfelelt a követelményeknek.
Azok, akik nem feleltek meg, törekedjenek nagyobb szorgalom-
mal a javításra készülni, azok pedig, akiknek a részére javítási
lehetőség nincsen, lássanak ebben olyan figyelmeztetést, hogy
ez a pálya nem nekik való. Törekedjenek ebből a sikertelen-
ségból azt a hasznot húzni, hogy egyrészt olyan pályán helyez-
kedjenek el, amelyegyéniségüknek jobban felel meg, másrészt
pedig iparkodjanak azon az új pályán nagyobb erőt kifejteni.

Azonban nemcsak az előmenetel kérdésében felelt meg a
növendékek túlnyomó többsége, hanem a helyes magatartás
szempontjából is. Ezt az évet cserkészszellemben indítottuk meg.
Örömmel áIIapítom meg, hogy több nem-csérkész növendék is
iparkodott önmagát csérkészszellemben formálni. Gondolok itt
elsősorban azokra a növendékekre, akiknek az életében ez az év
fordulópontot jelentett. Azokra gondolok most, akik éretlen-
ségükben, tudatlanságukban. önhittségükben, kedvezőtlen hajla-
maiktói hajtva, rossz társaság hatására, .... hol gyalog, hol a
gyorsvonat sebességevel úton voltak lefelé, lefelé a sötétség
felé, lefelé a mocsár felé, - azonban még csak félig voltak
süketek, félfülükkel még meghallották a tanártestület !JÍ\'ó szavát
és megfordultak. Életük mozdonyát új sínre tették, fogaskerekű
módjára törekedtek felkapaszkodni. Az I-IV. évfolyarn növen-
dékei közül névszerint egyet sem említek most, akik ebben az
évben megfordultak. Nem akarom nyugta előtt dicsérni a napot.
Azonban névtelenül megdícsérem mindazokat, akik úgy érzik,
hogy az ő szempontjukból ez az év fordulópontot jelentett.
Majd az V. év végén talán sor kerülhet arra, hogy erről a for-
dulópontról névszerint is megemlékezhessünk. Az a tény, hogy

. fordulópont van, mutatja, hogy nem kell a helytelen úton oh c-
tetlenül megmaradnunk, ha véletlenül odasodor tattunk.

Itt a fordulópontról elsősorban erkölcsi értelemben beszél-
tem, azonban fordulópont lehet az előmenetel kérdésében is.
Aki ebben az évben csak elégséges eredményt ért el, töreked-

, jék a következő évben - fordulópont útján - .jó, esetleg je-
les eredményre. Az elégséges eredmény néha alig jobb az
elégtelen eredménynél. A nemzetnek olyan' tanítokra van szük-
sége, akik teljes lélekkel, teljes odaadással végzik rnunkájukat.

Az évi munkának egyik mérlegét képviseli a jutalmazásokról
való beszámolás. Ehhez bevezetőül csak annyit akarok mon-
dani, hogy évközben sokszor jut osztályrészemül az a feladat,
hogy egyeseket vagy többeket meg kell dorgálnom. Ilyenkor
ki kell innom a keserűség poharát, [hogya veszedelembe ro-
hanókat megállásra késztessern. Némi igazságszolgáltatást hi-
tok abban, hogy; az ilyen kellemetlen feladatok mellett az is
jut osztályrészemül, hogy dicsérhetek. Ilyenkor jól érzem maga-
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mat. Ilyenkor az én lelkivilágomban ünnep van. A dorgálást
végzern, mert kötelességem, - a dícséretet pedig azért végzern,
mert jól esik. Különösen jól érzem magamat, amikor olyan
szerenesés lehetek, hogy olyan széplelkü fiatalembereket jutal-
mazhatok, mint amilyenek azok a fiatal barátaim, akiket most
fogok kiszólítani.

A végzett V-évesek közül az alábbiak kaptak jutalmat.
Hogy mit kaptak, az nem lényeges (az Értesítő megfelelő
helyén található), csak az a fontos, hogy mely lelki vonáso-
kért, mely teljesítményekért váltak a jutalmakra érdernesekké.
(A jutalmázottak jellernrajzait a zárójelben lévő V.-éves nö-
vendékek írták.)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sza bo La jos jellemzése: Szabó Lajos leghűbb kifejezője
intézetünk . szellemének. Ha valaki azt kérdezné tőlem, hogy
mutassak intézetünkben egy ifjút, ki az. intézet szellemének s
Igazgató úr eszméinek leghübb képviselője, akkor Szabó La-
jost mutatnám. Ebből sok mindent megérthetünk. Ez meg-
magyarázza, hogy ő a legharmónikusabb ifjú. Szorgalommal
kifejlesztett istenadta értelmi képességeit csak érzelmi világa,
jó szíve mulja felül. Nem tudok esetet, hogy valaha a hozzá-
forduló osztálytársát ne fogadta volna szívesen, ne adott volna
tanácsot. Ha ő egyszer hozzálát valamihez, akkor annak men-
nie kell. - Mindíg derült, vidám. Nem csüggesztik el, nem
ingatják meg lelki egyensúlyát kis balesetek. Barátot talál-
tam benne abban az értelemben, hogy a 'barát az ember lel-
kének másik fele sakkor leghűbb, akkor segít legjobban,
mikor legnagyobb szükség van reá. - Hogy ő volt ebben
az évben az internátusban a főfelügyelő, azt csak azért em-
l itern, hogy e tisztségévei kapcsolatban nem a hatalmat látta,
hanem a kötelességteljesítést, ki az elsőévesekkel is szigorú
nyájassággal és nyájas szigorúsággal bánt. E lelki tulajdon-
ságai mellett mélyen vallásos, udvarias, ügyesen társalgó ifjú,
kiért tűzbe teszem a kezem, hogy az életben is meg fogja
állni a helyét ott, hová a Minden'ható és a nemzet érdeke
állitja. (PintérzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGy.)

Má rk Ber ta la n jellemzése: Az alsó négy évfolyamban szürke
tagja volt az osztálynak, az V.-ben úgy elöreküzdötte. magát,
hogy sok-sok téren hívta föl magára a figyelmet. Többek közt
neki volt egyedül az egész osztályban félévkor tanításból egyese.
Ő lett a mestertanító. Nagyon emelte feltörekvő vágyát és
akaraterejét e sikere. Alkalmam volt látni, mily odaadással
készült tanításaira.' Az utolsó 2-3 hónapban nagyon keményen
tanult. Ezt azonban csak az vette észre, aki figyelte őt, mert
nem kérkerlett a munkájával. Mint a kis ibolya, úgy húzódik
meg lelke szépségeivel. Munkájának meg is lett az ered~énYle_
Osztályvizsga után azt mondta egy alkalommal, ha meg 2-3
évig itt lehetne, bizonyosan jeles tanuló lenne on kel-
lemes hangja van, szépen énekel. Igazi jó b ••...••.,. zás-onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ban, a munkában, a küzdésben, az örömben egyaránt. Tud
társaságban helyesen vis alkednzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi. Ahol csak megfordul, az in-
tézet dícséretére válik. (Szabó L., Pintér Gy.)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Szamosi a tvi Imr e jellemzése: Szamosfalvi Imre ötévi mun-
k.ija igazi példája az akarat és a szorgalorn győzelmének. Mint
elsőéves két hármassal végezte évi tanulmányait. A következő
évtől kezdve akarata, szorgalma és tehetsége révén óriásit ha-
ladt előre. Úgyhogy a hármasok helyét néhány kettes váltotta
fel. Ha csak enny.t írnék, ez is fényesen igazolná Szamosfalvit.
Talán senki sem fejlődött annyit az :> év alatt, mint Szamosfalvi.
Az utolsó évben a legjobbak közé küzdötte fel magát. Az ének-
kar vezetője, a sporrkőr elnöke. Ambiciózus fiú. Sikerei még
nagyobb munkára buzdítják. Tehetséges. Mindenhez ért. jól
szaval. jó zenész és énekes. Nevezhetném az »osztály csalo-
gányáuak«. Alig lép kettőt, már énekel. Nyilvánosság előtt sokat
szerepelt. Társaságban jól mozog. Barátain segít. Társai sze-
retik. Viselkedése kifogástalan. Úgy a belső re, mint a külsöre
nagy gondot fordít. A gyermekkel tud bánni. jó tanító. Az
életben meg fogja tudni állni a helyét. (Molnár S., Duff ek K.)

Ra dna i Bé.a jellemzése: Az önképzőkör ifjúsági elnöke
volt ebben a tanévben, és ilyen minőségben lelkes odaadással
és körültekintéssel végezte feladatát. Mint diák képességei és
szorgalma révén mindíg a legelsők között van, mint tanító
megnyerő egyéniségével és tartalmas lelkével az első pillanatban
le tudja kötni a gyermek figyelmét. A második verseny tanító.
A legjobb ifjúsági szónok közőttünk. Mint barát megértő, nyilt,
mindenkinek megmondja hibáját saját szemébe. Megvan benne
az az önáll óság és egészséges önérzet, mel lyel minrlenkinck ren-
delkeznie kellene. Vígkedélyű. nem fél a jövótől, mert nagy-
fokú idealizrnusáből táplálkozik harmonikus lelke. Német nyelvi
tudásával mindenkinek készségesen a segítségére sictett. Ta-
nulmányait nem tekinti befejezettnek. Bizalrnas barátom, az
utóbbi' hónapokban együtt szőttük jővónkre vonatkozólag a
legragyogóbb terveket. (8alogh 8.)onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Balogt, Béla jellemzése: Balogh Bélán.il legfontosabbnak
azt tartom, hogy megvan benne a hivatásszeretet alapja: sze-
reti a gyermekeket. Egyszer azt mondta, szeretn é, ha volna
fényképezőgépe. Azzal gyermekeket f'ényképezne és gyermek-
fényképekből állítana össze egy albumot. Balogh Bélának fény-
képezőgépe még most. sincs, de azért nagyon jó, tiszta fény-
képeket tud készíteni - a gyermeki lélekről. Amikor csak
teheti, mindíg a gyermekek kőzött van. A cserkeszapródok veze-
tője. Ebből származó teendőit nagy szeretettel végzi. Meg is
van lelkes odaadásának eredménye. Az apródok megfogadják
minden intését. Sok mesét ismer, és tud szépen, értelmesen
mesélni .. - .Béla bá' neve fogalomma vált az iskolában. A
gyermekek rajongva veszik kőrül. Annyi virágot hoztak »Béla
bá'nak«, hogyadolgozónkat mindíg ő virágozta fel. Ügyes-
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ségévei és találékonyságával példát mutatott arra, hogyan le-
het a szülőkkel állandóan fenntartani a kapcsolatot. Oe nem-
csak a gyermekekkel szemben jellemezte a szeretet, hanem tár-
saival szemben is. Mint betegfelügyelő szeretetteljes és odaadá
gondossággal ápolta beteg társait. Az analfabéta tanfolyamok,
az intézeti ünnepélyek egyik lelkes színfal-mögötti intézője.
Állandóan küzdeni kellett az anyagiakkal, e harcot azonban jól
megállta, és soha el nem vesztve idealizmusát, mint örökké vi-
dám, jókedélyű, optirnista, kitartó ifjú élt köztünk, példát mutatva,
hogyan él egy küzdő harmónikus életrendű diák, a ma diákja.
Próbál irogatni. Szép a stílusa. Próbálgatásai között a leg-
sikerültebbek azok, amelyekben a gyermekekről íro Ezek na-
gyon szép lélekről tanúskodnak. Igazi tanító. (Zsohár Z., Sza-
mosfalvi 1., Márk B.)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Zsoh á r Zo ltá n jellemzése: Kornoly, mély érzelmű és gon-
dolkodású ifjú. Értelmi adottságait kitartó szorgalmával gaz-
dagon kamateztatta. Igazságos ítéletei kiforrott világnézetéről,
érettségéről tanúskodnak. Jellemzi az etikai önállóság. Minden
tekintetben tudja magát függetleníteni társai kedvezőtlen vé-
leményhel szemben. Nehéz anyagi gondjairól sohasem panasz-
kodott és sorsával mindíg meg volt elégedve. Nélkülöz anya-
giakban, dc gazdag lelkiekben. Ez a lelki gazdagság segíti őt
abban, hogy ne érezzen mostohaságot az örök Alkotó részé-
ről. Szerény, udvarias. Mint dolgozó-felügyelőt tetteiben a jó-
lélekkel párosult szigorúság vezette. Lelkiismeretes. Kötelesség-
tudó. Minden rnunkáját az aprólékosságig meriő pontossággal
végzi. Tanítási térvezetel rnintaszerűek. Ami kezéből kikerül,
tiszta, szép, ízléses. A belső lelki rendezettség a külsőleg meg-
nyilvánuló határtalan .rendszeretete teljesen egyénivé teszik. Jó
zenész, nagyszerűen rajzol, de legkiválóbb a kézimunkaban.
A gyermeket nagyon szereti. Élesszemű gyermektanulmányozó.
Tapasztalatait állandóan evidenciában tartja, hogy ezek segít-
ségévei rnindinkább tökéletesebbé tehesse tanítói munkáját. Ke-
mény, férfias akaratu. Szereti a munkát. Mindenkit rnunkás-
sága alapján ítél meg. Az önzetlen munkás rnintaképe, amely-
röl a szertárak tudnának csak igazán sokat beszélni. (Szabó J'l
Molnár S., Szabó L.)

P ia tér Györ gy jellemzése: A pontosság és a rend rninta-
képe. Szekrényében és fiókjaiban még sötétben is megtalálja,
amit keres. Szorgalmas, becsületes, derék és lelkiismeretes ta-
nuló. Nem hiszem, hogy valamikor is készületlenül rnent volna
órára. Szerénysége mellett jósága rnindíg érezhető volt. Nem
szűnt meg jót tenni senkivel sem. Akárhányszor zavartam rnun-
kájában, mindíg megmondta. hogy mi van aonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV. táblázatban.
Nemcsak nekem, de mindenkinek segített a számtan bozót jaiban.
Előzékenysége és udvariassága csodálatraméltó. Derült kedélyű.
Harmonikus életet él. Az. osztály jó szellemének egyik meg-
teremtője és erős oszlopa volt. Tanárairól csak jót tudott mon-aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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dani. Mindenkiben a jót keresi. Beszédét az értelmesség és a
spártai rövidség jellemzi. Ha a magyar nemzet számára ilyen
tanítókat nevelne minden képző, bizalommal tekinthetnénk a
jövőbe. Úgy gondolom, vallásosság szempontjából is követendő.
Boldog lesz az a község vagy város, amely ilyen hivatásszerető
tanítót kap, mint Pintér György. (Kéri J., Suba V., Neducza I.)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sza bó J enő jellemzése: A népművelési előadások ügyes ve-
zetője. Munkáját saját kérelmére és önzetlenül vége.zte,m-ert
ebben az önnevelésnek és a közért való dolgozásnak alkalmas
eszközét látta. Ittléte alatt szerette meg a munkát, Osztálytár-
sainak, alsóbbéveseknek mindíg készségesen segített. Szorgal-
mas, jó tanuló volt. Sokszor a többiek még mind aludtak,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő

már régen tanult. Az elsőévesek felügyelője. Mint felügyelő,
kötelességét mindíg lelkiismeretesen teljesítette. Szerette is min-
denki, mert nem káplár-módra, hanem szép szóval és saját
jó példájával tartott közöttük rendet. Közéjük mindíg mint
testvéreihez ment. Jó tanító. Tanítványait szerette s azok is
szerették őt. Jó szónok. Igazságérzete erősen ki van fejlődve.
Ügyes tornász, vígkedélyű, jó társalgó. Elhatározásai mellett
mindíg híven kitart s végre is hajtja azokat. Ügyes, becsületes,
talpraesett, jóravaló, fiatalember, akit öt év alatt egyszer sem
hallottam még tré fából sem eltérni az igazmondástóI. Sok ma-
gyar nótát tud. Eteket szereti társainak tovább adni. (Harach'
E., Márk B.)

Ra dna i F er enc jellemzése: Az igazi jóbarát mintaképe.
A másik Radnaival annyira jóbarátok. hogy nemcsak egyforma
lealapot vettek, hanem névmagyarosításkor ugyanazon nevet vá-
lasztottálc. Az Ifjúsági Vöröskereszt - csoport lelkes vezetője'
volt ebben a tanévben. Szereti a gyermeket, különösen a leány-
gyermekekkel való foglalkozásra alkalmas fínom lelkűlete. Ne11l
a külszín, hanem a lényeg, a tartalmas munka embere. Igazol-
ják ezt írásbeli munk ái, melyeket a leggondosabb kiállitásban
a leggondosabb tartalommal végzett. Tanítási vázlatai mintá-
nak vehetők. Szeréti szekr ényeiben és ruházkodásában a ren-
det. Jó megjelenésű, jó társalgó. Jól fog járni vele az a falu
vagy város, amely tanítójává választja. (Balogh B.)onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nagy J ózse! jellemzése: A kintlakók között az első ta-
nuló. Szorgalmas, törekvő fiú. Sokat küzd az anyagi gondok-
kal. Lelkiismeretesen elvégzi munkáját. Szerény; munkájáért vo-
nakodik az elismerést elfogadni. Sohasem hallottam tőle még
egy dicsekvő szót sem. Udvarias, szolgálatkész, önzetlen. Bár-
mikor szívesen segít, amiben csak tud: Megbízható. A rábízott
dolgot és amit elvállal, pontosan elvégzi. Az elismerés elől
azonban szerényen visszahúzódik. Kiváló zenész. A német nyelv-
ben szorgalmával szép eredményt .ért el. A gyermekek között
jól forgolódik. A nagyvárosi élet kedvezőtlen hatásainak pél-
dásan ellentáll. Mélyen vallásos. (Zsohár Z.)
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Horvá th Istvá nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjellemzése: Szorgalrnas, jó előmenetelű ta-
nuló volt mind az öt éven keresztül. Kötelességét mindíg
pontosan teljesítette. Szekrényében, asztalában rnintaszerű a
rend. Számára a háziszabályok nem jelentettek nehézséget, mert
azokat mindíg szívesen megtartotta, de nemcsak itt, hanem az
intézeten kívül is. Sorsával mindíg megelégedett, az ellen soha-
sem zúgolódik. A takarékosság mintaképe. Jó tanító, szereti a
gyermekeket. A hozzáfordulóken mindíg készségesen segít, ha
tud. öt éven át önzetlenül végezte azokat a teendőket, amelyek
a díszteremnek kápolnává való átalakításában, az oltár díszítése
közben adódtak. Engem mindíg nagy odaadással támogatott
önnevelől munkámban. Azt 'hiszem, nagyon jó tanító lesz be-
lőle. (Harach E.) - Kevesen szenvedtek mások nyelvétől any-
nyit, mint ő, - azonban a gúnyolódóknak hamar megbocsá-
tott. (Suba,onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV.) - Horváth István a kis testbe szorult nagy
lélek. (Kitzinger J.)

H a r a ch Endr e jellemzése: Egy kritikát (mégpedig ne-
mes kritikát) kiállt fiatalember. Megkapó az önnevelésre való
törekvése. Tavaly - az egyik neveléstani órán - az egész
osztály elé állt azzal, hogy mondjunk róla bírálatot. Példát
mutatott arra, miképen kell önmagunk hibáiról megszabadulni.
Megmutatta, hogyan kell egy új módszer szerint hibáink le-
küzdésére tör ekeduűnk. Meghallgatta 'hibáit, azután cselekedett.
A kiteregetett 'hibákat nemcsak tudomásul vette, hanem igyeke-
zett is tölük szabadulni. Engem kért arra, ha rosszat tesz, fi ...
gyelmeztessem. figyelmeztetéseimet mindíg jószívvel vette. Küz-
delrne nagy sikerrel végződött. Most az intézet legjobb növen-
dékei kőzé sorolható. Szolíd fiú, aki társait többször intette
bizonyos veszedelmektől. Mint hálófelügyelő nemcsak pontos-
ságra nevelt, hanem példát is mutatott pontosságával. Szolgá-
latkészséget bizonyítja az iskolai ünnepélyek en való munkássága.
Sohasem dolgozott jutalom reményében. Az önzetlen munka
megtestesítője. Önzetlenül tanította a társait gyorsírásra egy
é'vig. Sokoldalú tehetség. Képességeit felhasználta arra, hogy
a gyengéken segítsen. Ügyes kézirnunkáző és rajzos. Írásbeli
rnunkáját rn.ndeuki mintának veheti. Szellemes mondásaival min-
díg derüt varázsolt közénk. Jó tanító, szeretizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< a gyermekeket.
(Kéri J., Horváth 1., Radnai f.) ,

Úgy gondolom, többet használtam ifjúságunknak azzal, hogy
példában mutattam be azt, hogyan kell dolgozni, milyen ma-
gatartást kell tanúsítani, mintha ezekről az erényekrölelvont
előadást tartottam volna. - Csérkészszellemben indultunk el
az év elején. Ha végignézünk ezeken a jellemzéseken, azokban
felfedezhetjük az összes cserkésztörvények jellemvonásait. Lát-
juk azokban a megbízhatóságot, a hivatásszeretetet, a segítés
gondolatát, a szeretetet, a gyengédséggel és erélyességgel kap-
csolatos önismeretet, a terrnészetszeretetet, az engedelmességet,
a vidámságot, a takarékosságot, végül a testben és lélekben valé
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tisztas.ig ot. Sőt nemcsak a cserkésztörvények szellemct láthat-
juk ezekben a jellemzésekben, hanem azoknak a tanítói nyelvre
való lefordítását is.

A nyári- szünet előtt állunk. Az I-IV. évfolyambeli növén-
dékekriek azt kívánorn, hogy jól nyaraljanak. pihenés, jó köny-
vek olvasása, sportolás, adódó munkák elvégzése és a gyerme-
kekkel való foglalkozás mellett úgy nyaraljanak, hogy lelkük-
ben kár ne essék, s hogy szeptemberben testileg és lelkileg
egészségesen térjenek vissza az intézetbe.

Akik most képesítő-vizsgálatot tesznek, azoknak azt kivánorn,
vizsgájuk sikeres legyen, az életben pedig minél előbb kapja-
nak teret arra, hogy az intézetben szerzett szellemet terjeszt-
hessék. - Valamint a szülöi ház örömmel látja az időnként
hazatérő gyermeket, úgy mi is mindíg szívesen látjuk az intéze-
tet felkereső volt növendékeket.

Az évzáró ünnepély után (a hirdető-tábla útján) arra kér-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
:tiH a növendékeket, írjanak néhány sort a következő kérdésről:
Y.ilyen hatással volt rám az évzáró ünnepély? (A megjutal-
ruazott Vi-évesek példája mely elhatározásokra késztetett:)

Előzrnényül még azt akarom megjegyezni, hogy néhány
megjutalmazott V.-éves (Harach E., Szamosfalvi 1., SzabóJenő)
példáján megmutattam azt, mit jelent az a bizonyos »f'orduló-
pont«. Említettem néhány jellemvonást, ami ezeket a fiatal-
embereket a fordulópont előtt jellemezte. Mind eu megjutalma-
zott növendéknek akadt követője. Néhány mondat ezekből a
beszámo lókból.

Cs. S. 1. é. növ. írja: »Ha társaim most jellemeznének, a jellemzés
hasonló lenne a Harach életének első szakaszáról szóló jellemzéshez.
Amikor hallottam Harach életéből azt a pár esetet. egészen megdöbben-
tem, mert úgy éreztem, hogy az egészet rám is lehetne alkalmazni. Ha rach
Endrét az önnevelés terén akarom kővetni. Szamosfalvinak a tanulás
terén akarok utánzója lenni. Az első évet én is. talán 1-2 hármassal
végeztem, de Szamosfalvi akaratával és szorgalmával akarok jó bizo-
nyítványt szerczni. Azt kívánom a jó Istentől, hogv az én élc tcmbcn a
fordulópont előbb következzék be, mint Szamosfalvi és Haracll élctéheJ1«.-
Sz. F. 11/. é. növ. írja: »En is szeretnék átesní a fordulóponton. Azt
hiszem, ez a jövő évben be is fog követkczni, lllert ál talábau ebb Cll az
évben (a IV.-éves korban) esnek át a legtöbben a fordulóponton«.--

. V. Gy. 1. é. növ. írja: »Radnai Bélát tőrekszr m kövctní, ak iuck miudcu
mondatából a meggondoltság világlott ki. Ezt a IIlcggondolts,ígot igyek-}
szem kővetni, hogy mindent helycsen ítéljek meg és ne luuuarkodj.uu el

. magamat semmiben. Gyermeki lélekkel jöttem ide, és férfias lélekkel
távozom el most - azzal, hogy a jövő évben a gyerlllek ruunk.iját
felcseréljern a férfi numkájaval«. - B. K. 1. é. nőv . írja: ,)Az évzáró
űnnepélycn elfogult s- ívvcl ültern a helycmcn, amikor Igazgatt'J úr
kihívta azokat a tanítójelölteket, akiket megdicsért. Annyian voltak,
annyi jótulajclonságot hallottam fclólük. hog" alig tudok választnui
közülök. Oe azért választottam egyet magamnak, ez pedig Pin tér
bátyám. Pintér bátyámat azért választottam mintaképűl. nier t Ő na-
gyon szorgalmas. Én ugyanis nem vagvok nagyon szorualmus ... « .-
M. L. Ill. é. növ, írja: »Tőbbck között két dolog esett jól nekem ebben
az évben. Először az, hogy az ifjúság elé nem idegeneket· állítottak
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példaként, hanem saját if jainkat állítottak elénk. Másrészt pedig ez az
évzáró ünnepély azt is mutatja, hogy intézetunk vezetői nemcsak a
rosszat, hanem a jót is tudomásul veszik.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl'v\eg is dícsérik a jókat«,

B. S. l. é. növ. szerint: »Sok V .-éves növendéket nem ismertem
meg a tanév folyamán. Az évzáró ünnepélyen a je l lernrajzok felolvasá-
sanúl őket is megismerhettem, ezért nekem ez tetszett legjobban. A je-
lőltek kőzül legjobban Radnai Béla bátyámat ismer ern, mert mint
dolgozó-felügyelőnk állandóan velünk volt. Amikor az Igazgató úr azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ünncpélyen Radnai jellemrajzát olvasta, úgy hangzott nekem, mintha
énTogalrnaztam volna. Csak azt szerettcm volna hozzátenni, hogy Radnai
nemcsak kiválóan szónokolt, hanern kevés szóval is sokat tudott mon-
dani. Minden mozdulatát mcgértettük. Azt hiszem, szcrctetc scm volt
eléggé kiemelve. Mindíg úgy tett velünk, mintha boldogsága csak tő-
lünk függnc. En is szer etnék ilyen okos, pontos, önzetlen és szerctetre-
méltó tanító lenni. Hogy ezt elérhessern. megfogadtam, hogy czután
mindcn crőmhől Radnai Bélát fogom követni. Négy év mulva én is
a jutalmazottak között akarok állni. Akarom, hogy rninél többen követ-
hessék pé ldámat olyan örömmel, mint én fogom Radnai példáját követni«.

T. l. ll. é. növ. szerint: »Az évzáró ünncpélvt mindny.ijan na-
gyon vártuk. S rníközbcn azon gondolkodtam, mennyibcn lettem kűlőnb,
m int tavaly voltam, gondolkodásomból az vert fel,hogv az Vc-évesek közül
többen az előttünk lévő dobogón állnak. Ekkor eszembejutott. hogy
akik ott künn állnak, valamikor olyanok voltak, mint én. És ők ilyen
magasra tudtak emelkedni a tökéletc=égben, hogv az Igazgató úr dí-
cséri meg őket, mint az intézet le., ·bbjait. Ismét gondolkodni' kezd-
tem. Hát én nem lehetek olyan rnint ők? Bclátom, hogy lehetek, és
ak ar ol: is olyan lcnni«.

Sz. l. szcrint: »Az Igazga.tó tir beszédében megragadott °cngem
ez a szó : »fordulópon t«. Élő példákban láttam ennek a szónak a
jelenUíségét. A legjobban megragadott en gém Márk B. küzdclrne. aki
Iőlvcrckcdtc mas át az elsők kőzé. Az intézet első tanítója lett«,

J. 1. szerint: »Nagyon tetszett nekern Haraeli báty.im eljárása,
hog\' l1Iegkérdezte oszt.ilvt.irsaitól hibáit és igyekezett azokról leszokni.
:v\;írk bátv.im azt mondta : »Sajnálj a , hogy még nem járhat egy-két évig
ilIIéletünkhe, mcr t akkor bizonyára jeles tanuló lennc«. Ez a mondás
uckünk szól, mert nekünk még luitra van 3 évünk, tehát haladhatunk a
jeles felé. Az ünnepi beszéd kiváltotta bennern azt az elhatározást, hogy
il h.itralévő éveket kihasználom, nunden időmet tanulással töltöm, hogy
majd az a falu is boldog lehessen, ahol lsten segjtségévcl én leszek
a tau itó«.

B. L. szcrint : »A fordulópontok különösen mély gondolatokat
keltettek bennem. Arra gondoltam, hogy sokan vminak azok, akiket az
intbet megmentett, de miér t nem fordultak meg mások is, iniker ily
felemelő dícséretben részesülhetnck«.

B. T. szerint: »Amikor' Igazgató úr kihívta a jutalmazott ,Ötöd-
éveseket s láttam, hogy azok között olyanok is vannak, akik azelMt
IIC III \ oltak jeles diákok, valami belső örömöt éreztem. Ebből Lítla"l
hogy nvitva áll az út m indcnki számára, az én számomra is«.

T. A. szcrint : »Ez az évzáró o űnncpélv fordulópont volt rám nézve.
Fordulópont annyiban; amcnnviben elhatároztam magamban, .hogy kij-
vetni fogolII az Vc-éveseket. akiket az Igazgató úr elém állított. Neu1
akarok szürk e cinber maradni, hanem i\\árk barátom hot hasonlóan
meg akarok változni«. ,

H. L. szcr in t : »Mindenkinek jól esik; hd. tllés(Ítdc~,kiíp, ha h1~H-
k.ij.it clistncrik. külőnősen jól esik, fl ,1 ez It dítséte!öttHan jön, altott-
nan eddig erélyességet tnpasztultunk. ,Ait histrfJ1j' [íiindenkire az a
jelölt g\Oakoro'-ta a legnagyobb ha1:ísf, aldhéh le[~jjbhan m rgára ismert.
Az azonos hibák, azonos jÓllllajdofisúg'akj 117.01103 rnunk.ira ösztönöznek".

P. Gy. szcr int : ::Melyik. ifjtÍ nem sz srctne bh állni a g"őzők között ?
Az én lelkemben is feltállíadt a \'r.gy. ts akkor befelé pitlantottam.

• o \ •
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Vajjon voltak nekem is küzdelmeim? Tudtam-e az idők szelének ellent-
állni? Ügy érzem, küzdclrnem volt. Harcoltam az élettel, harcoltam
tanulmányi. előmenetelernért. A harc nem volt egészen sikeres. Úgy érez-
tem, hogy még nekem is szükségem van új lendítő erőre, mely segít,
bátorít. Láttam, hogy egyik-másik Vi-éves a hármasok egész során
gázolt keresztül. Én nem tudtam mindent kijavítani. Szégyeltem magam
önmagam előtt, hogy én nem tudtam még ide felemelkedni. Oe van
még egy esztendő s ezt arra fordítom, hogyahibapontot kitöröljem.
Ha összeszedem rninden erőmet, még ez is sikerülni fog. ss ha munkárn
sikerrel jár, hálásan emlékszem vissza azokra az V.-évesekre, akik
saját életükkel mutattakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAútat«.

T. J. szerint: »Ha Igazgató úr az ünnepélyen elővett volna egy
könyvet és azt rnondta volna: Én ilyennek képzel em el az ötödévest.
s felolvasott volna egy pár jellemzést, azt lehetett volna mondani,
ilyen jellemeket könnyen el lehet képzelni, de nehezen lehet megvaló-
sítani. Nem ezt csinálta Igazgató úr. Konkrétumokat állított elénk.
Nem is egyet. Bebizonyította, hogy lehetünk olyanok, mint amilyennek
elképzel egy ötödévest. Nehezen tudok választani a megjutalmazott
V-évesek közül, Mindegyikben. más és más jólulajdonságok vannak.
Ezeket mind szeretném magamban egyesíteni. Hogy rnilyen hatással
volt rám az ünnepély, röviden így tudnám összefoglalni: ötödéves
koromban ott akarok állni a dobog ón«.

B. L. szerint: »Az évzáró ünnepélyen számadást végeztem magammal.
Megn'éztem, hogy milyen vagyok. Az Igazgató úr pedig azzal, hogy
példákat állított elém, megmutatta, hogy milyennek kell lennern«.

R. M. szerint: »Az évzáró ünnepély legmélyebb hatása az volt
részem re, hogya derék és becsületes munka mindíg meghozza a maga
gyümölcsét. Láttam, hogy olyannöHndékek, akik eddig a tömeg
közé sorakoztak, miként váltak ki, rniként lettek példaképekké azok
számára,' akik minden erejükkel ezt a szegény, sokat sanyargatott hazát
akarják szolgálni. Jóleső érzés töltötte el lelkem, midőn a kiválók r a-
gyogó szernmel , mellyel minket biztattak, ott álltak a dobogón és Igaz-
gató úr felénk szólva mondta: ... »ők ct kövessétek í«. Ekkor bennern
'egy fogadás érlelődött meg. Csendesen, csak magamban rnondtarn : - Ell
is ott akarok állni! Atéreztern mindent e pillanatban. Tudom, hogy
mi vezet e célhoz, Tudom, hogy nem lehetetlen, csak erősen nieg kell
fogni a munkát. Nem félek, hogy nem sikerül, mert tudom, hogy ez
a mondat mindíg új erővel fogja eltőlteni akaratomat, s végeredménybellrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nem az fontos, hagyott álljak, hanem az, hogy majdan az életben.
midőn sokkal keményebben kell dolgoznom, akkor mondhassam ma-
gamról. hogy a dobogón vagyok. Ehhez, a munkához elsősorban arra
van szükségem, hogy mindíg minden körülmények között a saját lá-
baimra tudjak állni. Nehéz talán, de nem lehetetlen, mert érzel, ma-
'gamban annyi erőt, hogy Radnai Béla példáját kövessern. A legjobban
ez' ragadta meg figyelmemet, rnert Radnait ismertem legjobban és
iényleg ilyennek ísmerem«.

Az V.-évesek jellemrajzaiban tettek jutnak kifejezésre, az
:alsóbbévesek írásaiban elhatározások szólnak hozzánk. Remél-
jük, hogy ezek az elhatározások jelentékeny részben újabb
cselekvéseket indítanak meg.

24onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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II.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A)baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA z is k o la i é v tö r t é n e t e .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ennek az iskolai évnek a legkiemelkedőbb eseménye .az,
hogya Budapesti Tanítóképző-Intézeti Iskolatársak Egyesületé-
vei egyetemben felállítottuk intézetünk első emeleti folyósóján
intézetünk hősi halottainak emlékművét. (Erről az alábbiakban
külön beszámolunk.)

Intézetünket nagy szellemi veszteség érte azzal, hogy a
V. K. M. 51.156/1933. el. ü. szárnú rendeletével a már foga-
lornmá lett Drozdy Gyulát intézetünknél eddig viselt szolgálata
alól felmentette és a Néptanítók Lapjá-hoz felelős főszerkesz-
tói minőségben beosztotta. (Alább közöljük azt a beszédet,
amelyet az intézet igazgatója Drozdy Gyula búcsúztatása al-
kalmával mondott.)

A V. K. M. 72.474/1933. V. a. 2. sz. alatt kelt rendeletével
Drozdy Gyula helyébe ferenczi István gyakorlóiskolai tanítót
helyezte intézetünkhöz. Szeretettel üdvözöljük intézetünkben a
jónevű kellégát. Jellemzésére sikerültnek találom azt a néhány
sort, amelyet egyik nyiregyházitanítványa (Süle Imre) mint
polg. iskolai tanárjelölt írt abban a dolgozatban, .imelyben
kérésemre volt tanárainak módszerét ismertette. E néhány sor
így hangzik: »A gyakorlóiskolát gyakran látogattuk, sannak
kiváló vezetőjétől : ferenczi IstvántóI sok szép és nemes dolgot
tanultunk. Egész tanítása alatt tanítványai szinte csüngtek rajta.
Az iskoláért élt. Tanításába teljes énjét belefektette. Saját maga
is élvezte tanítását. Együtt kacagott és együtt sírt az anyaggal,
de ez nem volt nála színészkedés, hanem lelke melegéből fakadt.
Maga is bevallotta, hogy együtt él az anyaggal. Minket is min-
díg arra kért, hogya lelkünket adjuk oda egy-egy tanításhoz.
Éljünk úgy, ahogy tanítunk, mert a gyermek a legjobb meg-
figyelő, egy rossz sejtés elegendő ahhoz, hogy egy évig ered-
ménytelenül dolgozhassunk. Nagy gondot fordított tanításaiban
az alkalmazásra is. Nem tartotta értékesnek azt a tanítást,
amely a tanult anyagot nem igyekszik az élet szempontjából
értékesíteni. Tanításában mindíg megcsillantorta egy magasabb
lény létezését«.

A V. K. M. 95.755 IX. sz. alatt kelt rendeletével nyug-
·díjba. helyezte dr. Keleti Gyuláné szül. Zsoldos Hermin inté-
zetünkhöz beosztott áll. tanítóképző-intézeti tanárt. KeletizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGyu-
láné példát mutatott arra, hogyan kell az irodában úgy dol-
gozni, hogy az írásokat a hívatalfőnök - akár átolvasás nélkül
is - nyugodtan aláírhassa.

Súlyos veszteség érte köztartásunkat azzal, hogy a kor-
határ miatt a V. 'K. M. a fennálló rendelkezések értelmében
96-.704./1934. IX. sz. a. kelt rendeletével nyugdíjba helyezte
özv. Pessina Vilmosné szül. Szabó Irén intézeti gazdasszonyt.
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Tanártestületünk - Várad i József, volt köztartásvezetö tanár
javaslatára - a következőkben búcsúzik Pessina Vilmosnétól:

A köztartásról szóló beszámolókban eddig évről-évre meg-
állapíthattuk, hogyaköztartás zavartalan működését a fő-
zőkonyhában és kamrákban, iováhbá a mosókonyhában ural-
kodó rend és tisztaság s a konyhákban folyó pontos és lelki-
ismeretes munka biztositotta. Ebben az esztendőben azonban
nem érhetjük be ennek a most is örvendetes ténynek a z egy-
szerű megállapításaval. Egyfelől azért, mert most van tíz esz-
tendeje annak, hogy özv. Pessina Vílmosné a gazdasszonyi
teendők intézését atvette ; másfelől pedig azért, rnert ennek a
tanévnek a végével nyugalomba vonul. Amilyen örömmel .il-
lapítottuk meg eddig az intézet értesitóihen, hogy az ő szak-
avatott keze, ügyszeretete, odaadó, lelkiismeretes goudoss.iga
volt a kőztartás rnűködésében a közvetlen mozgató erő, olyan
'őszinte sajnálattal látjuk az ő távozását. Adja lsten, hogy itt
végzett szép munkájának tudata derüssé és meleggé tegye pille-
nésének éveit! - Szeretnők, ha a növendékek majdan olyan
hivatás-érzettel dolgoznának, mint amilyen hivatástudattal intézte
Pessina Vilrnosné a köztartás ügyeit. -

A V. K. M. 42.732/1934. V. a. 2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAü. o. sz, a. kelt rendele-
tével Kurách Emma gazdasszonyt Sárospatakról intézetünkhöz
helyezte.

A V. K. M. 72.713/1933. V. a. 2. sz. a. kelt rendeletével
Vineze Sándor okI. tanítóképző-intézeti tanárt óradíjas helyet-
tes tanárul alkalmazta és szelgálatra intézetünkhöz osztotta be.

A V .. K. M. 72.298/1933. V. a. 2. sz. a. kelt rendeletével
megengedte, hogy intézetünk gyakorlóiskol.ijával kapcsolato-
san nérriet nyelvű tanfolyam szerveztessék. A tanfolyam Sy poss
Katalin dr. tanárnő vezetésével sikeresen rnűkődőtt.

lntézetünk június 3,-án eredményesen vett részt a tOlIJ:'SZ-
világbajnokságon.

Az elmult iskolai évben kezdte meg intézetünkbcn tanítói
rnunkásságát a budapesti gör. keleti magyar egyház.

Intézetünket ebben 'az évben is meglátogatta Krywald Ottó
érseki biztos, aki most is azt tapasztalta, hogy intezetunk
nagy gondot fordít a mélyebb lelkiségre,a vallásos lelkületre.

A Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesiilete el-
nökségének felhívására intézetünk április 14-én tánccal egybe-
kötött műsoros estét rendezett, amelynek tiszta jövedelmét
(545.42 P-t) a Tanárok Háza pénztárába befizettük.

A V. K. M. 41.023,/193-1. V. a. 2. Ü. '01. szám alatt kelt
rendelete a következőket mondja: )lA folyó évben a képcsilő-
vizsgálati elnökök és min iszteri biztosok között nagyobb szám 111 a1
szerepelnek rnűkődő tanítóképző-intézeti igazgatók és ta-
nárok, ... «.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAItt az értesítőbén is kifejezést adunk ama örömünk-
nek, amelyet a Miniszter Urnak eme rendelkezése a tanitóképző-
intézeti tanárság körében keltett. ' .
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Érzékeny veszteséget jelent intézetünk részére Bárány Zsig-
moudnak, intézetünk volt tanítványának és jótevőjének halála.
Temetésén az intézet igazgatója a következő szavakkal búcsúz-
tatta:

Mélyen tisztelt Gyászoló Közönség! A budapesti 1. ker., áll.
tanítóképző-intézet tanát testülete és ifjúsága nevében búcsúzom
Bárány ZsigmondtóI. Búcsúzni jöttünk intézetünk volt tanítvá-
nyátóI, intézetünk jótevőjétől. Búcsúzásunk hódolat az. előtt a
nagyság előtt, amely nagyságnak neve: Hála, önzetlenség, ál-
dozatkészség ... A földi életben aránylag sokan jutnak magas
pozicióba, azonban az idealizmus birodalmában aránylag nagyon
kevesen jutnak el a kívánatos magaslatra. E kevesek egyike
Bárány Zsigmond. Négy társa megbízásából hol ketten, hol
egyedül éveken át jött hozzánk,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAátnyújtott nekem 100 (egyszer
kétszáz) pengőról szóló betéti könyvet azzal a kérelemmel, hogy
ezzel egy-két végzett növendéket indítsunk el az élet útjáru.
Hogy ez milyen nagy d810g, azt különösen akkor érezzük, ha
megállapitjuk azt az igazságot, amely szerint az emberek kérései
és adakozásai sokszor úgy viszonyIanak egymáshoz, mint a
Ferenc József-csúcs valamely kicsiny határdombhoz. Bárány
Zsigmond az értékek világában olyan nagyság, mint amilyclI
nagyság a hegyek sorában a Ferenc József-csúcs. Szeretnők, ha
az a ritka mag, amelyet elvetett, bőséges gytimölcsöket teremne ..
Bárány Zsigmond! lsten Veled!' ,

Az iskolai év utolsó napjaiban súlyos csapás érte intéze-
tűnket Snasei Ferenc c, igazgató halálával. Intézetünk egykori
tariára a szegedi klinikán halt meg. Június hó 27-én ternettéle
el Szegeden, A temetésen intézetünk és egyesületünk részéről
Éber Rezső helyezett el koszorúkat és mondott búcsúbeszédet.
(Éber Rezső búcsúbeszédét lásd később.) Snasel Ferenc élet-
rajzi adatait az 1926/27-évi intézeti értesítő tartalmazza.·

Ezek voltak intézetünk történetének főbb külső mozzanatai.
lntézctűnk történetének belső mozzanatai növendékeink lelkében
mcutek végbe. Munkánk eredményessége azon fordul meg, vaj-
jon ezek a belső mozzanatok építő jellegűek voltak-e vagy sem.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B) DrozdyaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG y u la búcsúztatása.

(Elmondta az intézet igazgatója.)

Kedves Barátom! Ne vedd rossz néven, hogy tiltakozásod
ellenére is ide Fárasztottunk. Nem' Neked, hanem nekünk, az
ifjúságnak van szüksége arra, hogy búcsúztassunk, s hogy ezzel
kapcsolatosan rnunkásságodról halvány képet fessünk. :E fes-
téshez a hátteret Aristoteles filozófiájából veszem. 'Aristoteles
szerint, ami a dolgokon változatlan, lényeges és érzékfeletti, az
a forma, ami változó és érzékelhető, az az anyag. Ami a lélek
a testnek, az a fonna általában minden anyagnak. Megkülönböztet
lehetőséget és : valóságot. Ez -a nevelés szempontjából azt je-baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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lenti, hogy rnunk.ink revert valósággá lesz az, ami csak lehetőség
volt a gyermekben. E változás folytán az ember változatlan,
érzékfeletti jelleme. azaz a formája mindjobban megnyilvánul.
Hogy változás létrejöjjön, ahhoz indíték kell. Ez a mozgató ok,
mintegy felszabadítója, megválteja a formának. Az egész vil.ig
ilyen felszabadul.isi, tökéletesedési folyamat.

Drozdy Gyula életpályája fényes példa ilyen tökéletesedési
folyamatra. Kezdte a pályáját, mint kisgyarmati falusi tanító
és most eljutott oda, ahová népiskolai tanító még fel nem emel-
kedhetett. a Néptanítók Lapja felelős főszerkesztói székébe.
Eletfutásából gyönyörű nevelési programm bontakozik ki, amely
abban különböz.k sok más nevelési tervtől, hogyamíg azokat
csak holt betűkböl és szavakból állanak, addig Drozdy Gyula
eleven vérével írta meg nevelési rendjét.

Aristoteles szerint a forma (a mai nyelv szerint kb. annyit
jelent, mint tökéletesség) megnyilvánulásahoz mozgató ok kell.
A mozgató okol: végessége el vezet a végső mozga tóhoz: Istenhez.
Drozdy Gyula tökéletesedési folyamatának legfőbb magyarázata
az, hogy életének első mozgatója a Magyarok Istene volt. A
magyarság és az Isten gondolata, mint mozgatók idezték elő CI
lelki világában azt a fokozatos változást, amelynek követkczté-
ben az aristotelesi forma rnindjobban kibontakozott. Ami lehe-
tőség volt benne, azt nagyobb részben már valóságg.i változtatta
és ami lehetőség, ígéret még megmaradt, az a jövőben fog telje-
sedésbe menni.

Drozdy Gyula tudja, hogy mit kell a lehetőséggel csin.ilni.
Tudja, hogy ebből Aristoteles szellemében valóságot kell alkot-
nunk. Tanuljunk tőle! Mindenkiben van lehetőség. Formáljunk
a magunk lehetőségéből is valóságot. Minden tanítónövendékbell
van lehetőség. Mindenki alkosson ebből valóságot. Egyrészt
minden jó tulajdonság, másrészt nunden tanítói erén)' - lIle.;-
valóstilt lehetőség. - Azonban Drozdy Gyula világosan látta,
hogy nemcsak benne, hanem a gondjaira bízott gyermekekben is
van lehetőség. Ez a lehetőség olyan élénken él a lelki világ,íball,
hogy soha egyik tanítványáról se mondott le. Fiatal barátaim!
Tanuljunk ebből! Ha igazi odaadással, Drozdy-Iéle lelkülettel
dolgoznak, sohasem fogják azt tapasztalni, hogy munkájuk meddi)
marad, sohasem fogják tapasztalni, hogy valamely tau itvriuvuk
egészen érzéketlen a kultúra iránt. Ha valamely gyermeknél
nehézségek rnerülnek fel, törekedjenek arra, hogy a Drozdy-
féle kulccsal megtalálják az ő haladásának zárját is.

Most nézzük meg, mit mond Aristoteles az első mozgatóról.
Szerinte lsten úgy mozgat meg mást, hogy az illetőben vágyat,
szeretetet ébreszt maga iránt. Úgy érzem, Drozdy Gyula is (Igy
mozgat meg bennünket, hogy szeretetet ébreszt maga iránt,
- úgy mozgatja meg tanítványait, hogy szeretetet ébreszt maga
iránt, - úgy szereti a gyermekeket, hogy ellenállhatatlanul
viszont szeretik. Annyira ragaszkodik a gyermekekhez, hogy

- 28-



amikor négy évvel ezelőtt arra törekedtem, hogy a gyakorló-
iskolai munka alól részben felmentessem, azzal tiltakozott ez
ellen, hogy gyermekek nélkül nem tud meglenni. S ha valaki
most azt mondaná, íme mégis elmegy, akkor azt mondom, igen,
innen elmegy, de most az összes magyar gyermekeket f'cgja
szeretni, az összes magyar gyermekek tanítói felé sugározza a
szeretettől áthato.t pedagógiai elveket.

Ha a neveléstanban a tanító főbb jellemvonásairól tanu-
lunk, akkor megemlékezünk arról is, hogya tanító szeresse a
gyermeket. Ilyenkor mindent elkövetek, hogy ez necsak szó
maradjon, hanem valóság is legyen. Azt is szoktam rnondani,
ha a módszeres elvekben esetleg hiányok is vannak, de ha a
tanító szereti a gyermeket, akkor rendelkezik azzal a legfőhb
eszközzel, amely tanítói rnunkájához szükséges. A gyermekek
iránt való szeretetből következik rnindannak a kikutatása. amire
a jó eredmény szempontjából szükség van. Annak ellenére,
hogy nagy gondot fordítunk arra, hogy növendékcink megsze-
ressek a gyermeket, sohasem vagyunk bizonyosak abban, hogy
milyen fokig sikerült a gyermekek iránt való szeretet fel ébresz-
tése. Azért rnoridorn, ha valahol még hiányok volnának, nézzék
meg Drozdy Gyulát s úgy szeressek a gyermeket, mint ő. S
ha valakinek most a tanító többi főbb jellemvonásai jutnának
eszébe, akkor azt ruoridorn, nézzék meg Drozdy Gyulát, s az Ö
példája szerint törekedjenek arra, hogy tanítói munkájuk ne
hivatalt, hanem hivatást jelentsen, hogy legfőbb birájukzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil nem-
zetben és a hitben gyökerező lelkiismeretük legyen, hogy előbb
önmagukat formálják olyanná, mint amilyenekké tanítványaikat
nevelni szeretnék.

Drozdy Gyula útját köv essék az önművclésben. Milyen szép
most Drozdy Gyula helyze tét szemlélni! Oe azt hiszem, senki
scm gondolja azt, hogv ez csak úgy magától jött. Ezért a fényes
hclvzctért nagyon kernénven meg kellett dolgoznia. Hogy ma-
guk, fiatal barátaim ebbe a rnunkafolyarnatba minél jobban
helekaprso lódhassanak , elmondom, hogy Drozdy Gyula irodalmi
pályája mivcl keztlódött. Hát mivel ? Nagyon egyszerű rnunká-
val, azzal al egyszerű munkával, amelyet már a IV.-
~s V.- éves növendékek is csinálnak. Melyik az? A váz-
latkészítés. Csakhogy növendékeink és Drozdy Gyula kö-
zött az a különbség. hogy növendékcink esetleg csak
azért csinálnak vázlatot, mert ez kötelességük, - Drozdy Gyula
pedig ezeket még akkor is csinálta, amikor már nem volt előírt
kötelesség. A hivatásszcretet íratta meg vele ezeket a vázlatokat.
Először csak vázlatokat készített a saját használatára, majdbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk i-

bővítette azokat tervez etekké. Ezek a gyakorlati tervezetek las-
sacskáu Iolyóiratokban kezdtek napvilágot látni. Idővel pedig
olyan tökél etcsedésen mcntek keresztül, hogyaNépiskolai Uta-
sitás nagyobb része nem egyéb, mint egyakorlati tervezetekből
leszúrhető elmélet. Fiú' n,lyan lélekkel csinálják most a váz-
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latokat és tervezeteket. hogya maguk előtt lévő példa szerint
az életben is folytasstik ezt a munk.it. Ez legyen öuművclő
munk.ijuk kezdete és állandó kísérője.

Drozdy Gyula sohasem csn.ilt titkot abból, hogy sz ivcsen
tanlll bárkitől. A tanítónak sokoldalú embernek kell lennie,
azért nem lehet egyik szakban scm annyira júratos, mint az,
akinek csak 1-2 sznkt.irgva van. Drozdy Gyula, hogya lehető-
ség szcrint rnindcn tárgvhan képezze magát, örömmel lordult a
tanártestűlet különböző tagjaihoz azért, hogy bizonyos kérdések-
ben felvilágosítást kapjon. Saját bevallása szerint igen sokat
tanult többek között megboldogult Quint József főigazgató
úrtól. Ha Qunt József fóigazgató megpendített egy gondolatot,
azt ő· rögtön megvalósította a gvakorlóiskoLíban, sőt nemcsak
nagyszerűcn rnegvalósította,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhnnern részben tovább is fejlesztette.
Fiúk l E példa alapj.in sz ívesen tanuljunk mindcnkitól , akitől
csak valami jót lehet tanulni. - Kőnvvek és folyóiratok szakadat-
lan forgatása, az olvasottaknak a gyakor latba való átültetése, n1:1-
sok munkájának gondos megfigyelése, saját gyakorlatának ál-
landó bírálata, kornoly munkájából t.iplrilkozó invcnciója, sike-
res gyakorlatból levonható egészséges elméletek, az elméleti és
gyakorlati munkrijában észlelhető szerves egység stb. jelzik azt
az útat, amely elvezetett a rnűvésztan itóhoz, elvezetett oda, hogy
intézetünkből nőtt ki Magyarorsdg első tanítója: Drozdv Gvula.
Ennek több kifejezője van. Így hosszú évek óta őt kűldték ki
minden országos tanítói továbbképző tanfo lvarnra , őt hívták
meg számtalan tanítói gyűlésre, őt kérik fel különböző egyesü-
letek előadás tartására, őt bízzák meg részben társsal, részben
egyedül vezérkönyvek ir.isával, az ő rnunkáj.it nézték meg sokan
intézetünkb en, Kórősi Henrik ha l.ila után ö lett a Néptanítók
Lapjának pedagógiai szcrkesztöjc, népiskolai kérdésekben ö a
minisztérium, az Országos Kőzoktatási Tanries legfőbb t.uuics-
adója, - Hogy mit jelentettek ezek a tanítói továbbképző tanfo-
lyamok, mutatják többek kőzöt az olyan nyilatkozatok, amelyek
szerint: »Ezen a tanfolyamon egészen új világ ny il t meg
előttcm«.

Aránylag kevés pedagógiai kön vvet fordítanak le magyar-
ról más nyelvre. Azért örömmel állapitom meg, hogya Quint->
Drozdy-Iéle vezérkönyvet a beszéd- és értelemgyakorlatokhoz
lefordítják szlovén és - valószinűleg - szerb nyelvre is. Ez
is egyik értékrnérője annak a nagyarányú irodalmi ruunkásság-
nak, amelyet Drozdy Gyula kifejt.

S ha most a növendékek sor.iból valaki azt mondan.i, hogy
ez olyan szédületes magasság, hogy én oda úgy sem juthatok
fel, akkor egyrészt azt rnondorn, hogy Drozdy Gyula is tanító-
növendék volt, mint maguk, Tehát az lit nyitva ál], - másreszt
pedig azt mondom, hogyha oda nem is kerülhetnck, de becsü-
letes munkával eljuthatnak oda, ah od minden magyar tanítónak
el kell jutnia. - Drozdy Gyula rnunkrijában vannak művészi vo-·
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n.isok, irodalmi alkotásai ban vannak költői jellemvonások. Ez
utóbbit igazolja többek között az a tény, hogy egy orvos vé-
letlenül a kezébe vette a nyelvi magyarázatokról szóló vezér-
kőnyvét ; s az orvos olyan élvezetesnek találta ezt a könyvet,
hogy végig olvasta, holott a köztudat a nyelvi magyarázatokat
által.iban nagyon száraz tantárgynak tartja. Aránylag kevés
olyan könyvünk van,. amely a stílus kellékeinek annyira megfe-
lelne, mint Drozdy Gyula könyvei. - Fiúk! Maguk is iparkod-
janak annyira belemélyedni leendő munkakörük kérdéseibe, hogy
nehéz dolgokat is ilyen egyszerűen és világosan tudjanak el-
mondani és leírni.

Ha valaki most azt mondaná, hogy nekem nincsenek olyan
velernszületett művészi vonásaim, akkor azt kérdezném. honnan

tudja P: Azt állítom, hogy mindenkinek van annyi veleszületett
ereje, hogyha annyit dolgozik, mint Drozdy Gyula, igazi apos-

tola lehet nemzetének, Nem azon van a hangsúly, hogy mennyit
hoztunk magunkkal a világra, hanem azon, hogya magunkkal
hozott tőkével hogyan gazdálkodunk. Drozdy Gyulától azt kell

tanulnunk, hogy mndenkiból olyan tanító lesz, mint amilyen
tanítót önmagából formál.

Hiányos volna e vázlatos kép, ha legalább egy mondatban

ne emlékezném meg arról, hogy Drozdy Gyula nemcsak az
iskolában hirdeti az erkölcsi nevelés gondolatait, hanem azokat
saját életében meg is valósítja, Akik ismerik, tudják, hogy 100
százalékig megvalósítja a harmadik cserkésztörvényt, amely így'
hangzik: »A cserk ész, ahol tud, segzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAít«. Önzetlenül segít rnin-
denütt.

Szcrctnérn, ha mi is most kicsit önzetlenek lehetnénk. Ez
vezet akkor, amilor azt moridjuk, nyomjuk el szülői fájdal-
munkat, ez vezet akkor, amikor azt mondom, elnyernom igazga-
tói f.ijclalmnmat, s csak két dolognak szeretnék örülni: Drozdy
barátunk egészségének és annak, hogy az ő gazdag szellemű
vil.ig.it minél bőségesebben szórhassa az ország egész tanító-
ságállak. - Azért is kell nagyon őrveridenűnk, rnert kultuszrninisz-
tcrünk rendelkezésében az igazság diadalát láttuk. Az lett a
Néptanítók Lapja felelős főszerkesztője, aki munkássága révén
erre az irányító helyre a legméltóbb,

Drozc1y Gyula! Úgy búcsúztatunk, hogy a mienk is maradj.
Úgy búcsűztatunk, mint ahogyan búcsúztatunk egy jól nevelt
leányt f'érjhezmenetel ekor. A fiatalasszony követi férjét, de sűrűn
keresi fel a szüleit, Te is kövcsd új utadat, de legalább olyan
sűrűn keresel fel intézetünket, min t a szüleihez ragaszkodo Iiatal-.
asszony, - Féltő gonddal, aggodó szeretettel vetted körül állan-
dóan ezt az intézetet. Ez az intézet ezt magyaros hűséggel úgy
viszonozza, hogy ugyanezzel a szeretettel vár állandóan vissza.

Iutézetünk büszkesége! A jó Isten vezéreljen utadon L '
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Frank Imre, a gyak. isk.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll. o. tanulója a kövctkező sza-
vakkal búcsúzott Drozdy Gyulától: Drága, Jó Drozdy Bácsi!
Mi kicsinyek nem tudunk olyan szepen beszélni, mint a nagyok.
de szeretni éppen olyan jól tudunk, talán még jobban is. Ezzel
a szeretettel köszönjük : mi gyakorlósok mindazt a szépct és jót,
amit Drozdy bácsitói tanulhattunk. Köszőnjük azt a sok munkát,
amellyel hennünket az első bctűtól kezdve vezetett. - Bocsa-
natot kérünk minden rosszas.igunkért.

Nagyon fáj, hogy búcsúznunk kell. Olyan idegennek érez-
zük osztrilyuukat, h:1gy nem Drozdy bácsi tanít. Oe azért Illi
mindíg jó tanulők leszünk. Azt akarjuk, állandóan azt lássák,
hogy Drozdy bácsi tanítványaizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvoltunk.

Azt hallottuk, hogy ez az elmenetel Drozdy bácsi egész-
ségének használni fog. A jó lsten most Drozdy bácsi cg észségét
akarta óvni. Ebbe tehát bele kell nyugodnunk. Bele is akartunk
nyugodni, dc a könnycinkcn nl'1I1 tudtunk uralkodni. A Iegtöhb
gyakorlós gyermek életében ez az első nagy bána t. Előszőr azt
hittük, tréfából mondják, hogy Drozdy bácsi elmegy. lk amikor
Drozdy bácsi maga is mondotta ezt, csaknem va lamcuuvicu
könnycztünk, sírtunk, - olyan is volt, aki hangosan zokogott:
Éli erős, férfias akartam lenni; dc amikor azt l.it tnm, hogy
Marci sir, az éli mécsesem is eltörött. Ezek a kőnnyciuk is
hálánkat fejezik ki,

Mindent, mindent nagyon sokszor kőszönűnk. Édes. Drága
Drozdy Bácsi l Kérem emlékezzék olyan szcrctettcl ránk, miut
ahogyan mi gyakorlosok a szívünkbc z.irtuk.

c) H ő s ö k e m lé k e .

Meghatúan szép ünnepség keretéhen avattuk fel f. év 111:í[us
hava 27-én intézctünk hőse iuck cmlékót.

Ünncpünkön a minisztérium tanitóképzós] i'lgyoszl:íly:ít
Huszlea jános dr. min. titkár. a székcsfóv.iros kőzok tn t.isi iigyosz-
t.ilyát Boros púl dr. tuuács-főjegyző képviselte; r ész tvctt az ünne-
pélyen a tan itóképző-in tézctok kir. föigazgatús,íga, a polg. isk,
tanárképző Iöskola igazga1ús:íga; megjelentek a Iőváros tau itó-
egyesületeinek, s több t.irsintézctuck a képviselói is, '

A Hiszekegy eléneklése u í.inonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI ánosv lll/re sz(kcsfiJv. ipa-
rostanonc-iskolai igazgató tartotta mcg hatásos f e lavntó beszédét.

»M:íjus negyedikének esti 9 órájábau - LIrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgy IIIo nd - a
rovertói Castellóban mcgszólal az »clcsc ttck h.uaugja«. Kongó
mély hangja széfterül az estben A harmiuc uctuzct ,íg\'l'lill;lk
halálbömbölő üvöltéséból ím.irahívó, igl'hirdctő Ilar:llIgszó lett,
A harangot is ugyanaz az emberi kéz Ioruuiltn, amelyik az ;íl~YÚ-
csővehe ültette a haltil magvát. Ma az :ígyú nérua és szól a
harang. A ncgyctliki est harangszavára mcgmozduluak a 1I1a-
gyal' katonák sírhantjai ! Megmozdul a hant, kiuyíl ik a sír! A
vitézek glédába állnak s Iniként egykor muuka ut.in a mczőró l,
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kis falujuk esti harangszavára masiroznak hazafelé! Most itt
vannak, megjöttek. Ezért ünnepelünk és hogy soha el ne felejt-
sük őket: nevüket kőbe véstük, emléküket bronzba öntöttük.
Ez is az ;ígyúból lett. A mai ünnepnapon Tihozzátok szólók
fiatal Bar.itairn. Tihozzátok, kiknek bölcsőjénél azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhurungole szava
helyett az ;ígyúk dörögtek. Azok, kiknek nevét ma kőbe véstük,
a Ti elődeitek voltak. Itt jártak iskolába ők is, mi is. Ennek az
intézetrick szelleme töltötte meg lelküket. Az ő lelkük veletek
és az utánatok jövőkkel most már mindíg itt marad. Nagy
szükségtck van erre, mcrt amit mi elvesztettünk, nektek kell
visszaszerezni. Mikor a háborúba mentúnk, akkor még nekünk,
JO éveseknek olyan fekete volt a hajunk, rnint a tietek. Ma
- őszülő fejjel - 1I1;lr csak a Ti útaitokat egyengetjük. Tite-
ket készitűnk a jövőnek. Oe a rnultból élünk s ma is, rnikor
itt állok előttetek, képzeletem visszavisz a Kárpátok küzdclmcibc,
a Dohcrdó pokl.iba. Gr.in.itok süvítését és az aknák borzalmas
rccscg ését ha1101l1. Érzem, amint a rajtam keresztiilmenő golyó
tépi a Inisom és töri a csontom. Oe az idegeimet tépő kínnál,
a sziLíllkk;í szakadt CSOlJt s a vérző hús kínzó fájdalmán.il na-
gyobb lelkern gvötrell1le, mert látom, hogy ezeknek, kiknek
az emléket üljük s még sz.izczreknck csontjai hiába porladnak
idegl'n hantok alatt, inert milliók vére hiába hullott: Trianon
mimlcn gr;ín;ítn;íl vadabbul tépte darabokra a Szent Korona
testét. A nwgyar katona, kinek hősiességét a l.ingbaborult világ
miud a négy t.ija bámulta, ma a három halom meutén honta-
lanná vált«.

Majd így folytatja beszédét:
»Ti tal.iu nem isitud iátok , mit vesztettünk, én pedig l;íng-

betűkkel szcrctuéru lelketekbe írni. Ti már ebben a csonkaságbait
szülcttctck. M.illkct any.ink még a Nag ymagyarország egc alatt
riugntott. A Ti térkéretek m.is, kicsi, béna; a micnk nagy volt,
il I(;írp;ít koszorúzta. Volt hármas halma, négy nagy folyója;
Ti két megrövidült folyó partjainak és egy domboesk.inak
\·agytok a lakói. A Illi orsz.igunk szép volt és szabad, a tenger
];l·kjéhl.'ll veszett a ha t.iru ; a Tietek szegény, dc azért szent a
délib;íhos rón.ija. Ti Szehig jártok a hat.irra, nálunk Pozsonyban
volt az orsz:íg koron.ija. Most Moluicsn.il fut a Duna idegen
orsz:ígba, a rn i Dunrinkunk a Vaskapu volt a zárja .... Mi kir.ilyt
l.ilui jártunk Ösbud.irn s ma a magyarnak a királya is árva.
Érzitek Ti ellnek a yeszteségnek a · tugyságát? Mi mindezt el-
vesztettük és mirulczt érezzük!

Ne higgyétck, hogy ők és mi azért vesz tettük el, mert gyü-
v.ik, Inert gyengék voltunk! Nem! A l11agyar sohasem volt
:IZ! I-liggyctek nekem, én l.ittarn a harcot! Minket nem győztek
le! Mi azért vesztettünk, rucrt lovagiasuk voltunk, mert nem
tudtuk hinni, hogy magyarral. kin ck vitézségét és hósicsségét '"
Il1ég az ellensége is cl isrucrte, így lehet bánni. Azért vesztettünk.
iucrt a lllagy harcban kimcrült és elalélt nemzetet idegell eszmék
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.ifzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiuuuiva l k.ihitott.il: s lllirc rnag.ihoz tért, késő volt, Azért vesz-
tettünk, .ncrt hittünk a \'iLíS?;ban és a hékct.irgva l.isok asz tal.ih oz
fC,;;)'\'l'r nélkül űl tűnk le, Buktunk, dc becsűletesek voltunk! Dc
ha vesztettünk is, ha csonkák vagvunk is, bele nem tőródűuk,
ll' nem mou dunk soha! Deák moud.i egykoron: »Arnit az erő
és hatalom elvesz. azt az idő és kedvező szerenesc visszuhoz-
hat ja, Dc amiról a nemzet félve a szcnvedéscktől, önmaga Ic-
moud, annak visszaszerzése mindíg nehéz, mindíg kétséges !«

. A rn i időnk azonban lej.ir s a terhes örökséget Nektek kell
.itvcunctck Azért hoztuk haza hőscink crn lccét s az ö szel Ic·
rnüket, hogy nundennap s a napnak mindcn ór.ij.iban előttetek
legyen a mcmcnto ! Azért hoztuk haza, ide, hol az életre k é-

szül tők , hogy el ne felejtsétek kőtclcsség e tckct s nl' csak a
hivat.isru. hanem erre is készülje tck ' Ez az crnl ékrnú kő tclcz.
ez az emlékmű pa rancso l ' Ezt it pn rnn csot Illa ók clmou dj.ik
rajtam keresztül. Parancsnlj.ik : vegvétck ;:~t.az ií hazasz eretetűker.
az ő tőrhetetlen hűségüket. azrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAó .ildozatk észségűkct! Vegyétek
.it az éí lelkesedésüket és clsz.int ak aratuka t ' Veg\'l:tl'k és o l-
vasszátok magatokba azonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.f; lelküket, Azt pnr.urcsoljak, legyctvk
igaz magyar ta n itók! T3f~ütó,;: ez lehet foglalkoz;Ís \'agy h ivat.is
Ha csak foglalk:Jz;ís Je.s~ sz.imotckra , ez bizony nehéz kl'nyér·
keresct. Fárasztó ruho t. Dc ha hiva t.is. akkor szcnt aposruli
munl.a , amely a Icgn:lg\'obb k in cse t. a nemzet jővőjct univeli.
A tan ito az ifjú nemzedéket s ez úton a rumz ct ct hl'll1:ílja,
Jaj annak a nemzetnek, amelynek n incscn ck igaz tau itói. A haz;1
két részból .ill : a han fiildjéhúl és a n cmz ct hó l . i\ IIl'lIlZCt
művcli a haza Iőldjét. AlIaza fő l djc tartja el a lIelllzl'tl't. t ,kL'll<'i
azonban clv.ilaszrhntntlan szcn t cgység! t la munk.is. t:11I1I11.

,szorgos a nemzet, dúsan terelll a föld, ha dús a t'iild, g;lzd:lg'
a nemzet, A nemzet 'gazlhgs:íga nem az all\'agiakh<Íl, h.un m
polg;írainak erényéből fakad, Az ~1I1-"agi k inrs l'g\lllag:íh:11I
nemcsak az egyest, de a nemzetet scm hullhgitja, ,\1i k is, nia-
toknyi nemzet vagyunk s lia nunden búzJsz:ír;)!1 a rauvbúl lenne
a kalász, csupán ezzel akkor seu: tuclnók kgyr'izlli c l h-nciuk ct.
A magyar fő ld az aranynal is hccscschhct tcrern : a Jllag\':Ir l'1'é·

nyeket. A termés magvetőt k ív.in s gOllduzóra v.ir. Vatlou is
megnő ugyan a rózsa, dc csak csipkerózsa lesz hc lo l c ; ojtva a
virágok királynójc lesz, A Jl1agyar erény is vadon !cITIll a puszta
délibábos tclevényében ; dc IlJgy a nemzet I.ij.in IIcllles tCll1ll'St
hozzon, ojtani és nyesegetni kell. Ellnek a lIépllCk Ti les/kk
kertészei s ha meddő lesz a fa, Ti f c lcl tck érte! A Illi IlitlJllk
nem veszett el, sót minél k crnúnvcbh Ll csa p.is, anu.i l clsz.iutuhb.
Fiatalsúgunk harcokban, a teljes függetlelIségért hl,\'ú kijzdel-
rnckbcu telt el. Ott voltunk a \'il;ígh;ílnrú k.uak lizm.ij.ihan és az
összeomlás borza lma iban. Nektek l'lj életre kell k csz ű ln i : eg."
jobb, egy tökéletesebb nemzedéknek kell lenni, Ingy a r.i íok
váró feladatot elvégezhessétek. A feladat nagy. Bár \'igy:íZllotok
kell, nehogy túlbecsüljétek magatokat, mégis h:~g:gyetL'k, bíz-
zatok és reméljetek '«
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Beszédét e szavakkal végzi: ,)tfi~ barátaim, p.ilyat.irsa imzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

Válasszatok a foglalkozás és hivatás között! Vigyázzatok. a
mai naptól kezdve ez a szótlan kó és néma érc lesz lelkiismere-
tetek, Az a magabízó, jövőbetekintő ifjú lesz a kísérőtök. Azon
keresztül ók szólnak hozzátok. Az ő emlékük vezessen bennetc-
ket! ök ott lesznek veletek: a tavasz ébredésébert és a tél
halott haváhan ; a nappal ragyogásában és az éj sötétjében; a
csók mámorában és a verejtékezés gyötrelmeiben, Ott lesznek
veletek akkor is, amidőn újból szól a kűrt, amikor újból :ígyti
lesz a harangokból,míg újból a trikolor leng a Tritra ormán,
míg újból teljes lesz MagyarorsliÍg círncre !«

A felavató beszéd ut.inrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMr t!lIsck GézaaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll. é, növendék
Bajza »Apo theozis« c, költcrnényét szavalta el.

Az intézet 1. em, folyosójan beépített múvészi crnlékművct
Frauk Antal dr., az intézet igazgatója. a kővctk czó szavakka l
vette .it : »Meghatott lélekkel készülök .itvcuui intézctúnk hősi \
halottainak emlékművet. Miudcnckclótt köszönetet mondok
a Budapesti Tau itókcpző - Intézeti Iskolatársak Egvcsülctcuck ,
arnelvnek Iórészo volt ahban , hogy ezt az ar.invlag nagyszab:ísú
emlékművet f cl.i ll itha ttnk. Intczctűnk ugyan cgvütt :íllította ezt
az C IIIlék művct az lsko la t.irsa k Egyesiilcté\cl, azonhan mind az
allYagi eszközök clótcremtésébeu, min d a fcl.ill it.issal kapcsolatus
tecudok elintézésében az oroszl.inrész az cgycsülcté volt,onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Igy
gOllllololll, azzal, hogy az Iskola t.irsak Eg,\TSidetének munk.is- I

s;íg;ít íg.\' clótérbc hclvcz cm, lICIIl .ill itom az intezetet h.ittérhc,
IIInt cgl-s/ell bizonyos, hogy semmi sein igazolja jobhan va la-
IIIch' illll-I.l't, érdemes IJJllllk:íss;íg:ít, lllint a volt tan ítv.iu vok lui-
ségc, raga,;zkod;í-;a, A volt tan ítv.iuvok lámp.isa nemcsak őnma-
g;íll;tI..: \'il:ígít, h a n e m beragyogja volt intézetet is,

Felvetem a kérdést. Vajjon mi lycn g;)ndol;dok, ér/ések és
akar.isok h.moluak most hcnnünk. mikor azt a nekünk rellllérhe-
tcí k-n érlL'kii cml ékművct .itvcsszük ? A mi l clk ivil.igunkut IIIOS!
;\1 j.uja .it , IlOgy olvan gOlldolatta!. nlyan mélYséges l'l'I.eklllllll'l
és olvan criis akarattal lcttűnk gazdagabbak, arnelv k őru vcz c-
tére ellcll:ill!Jatatlall \'OIlZÓ hat.ist fejt ki, Kiv.injuk , !J:)gy az eiu-
Ickruű gUIlL!:dalai cuu-lkcdctt szcllcuuickké tcgvcnck hcnuunkct
Lrzclnu \'iLíga a kgmélHbb lelkiséget muuk.ilja bcunűnk , aka-
rata a kemény jcllcnuné va ló kov.icsul.is indítéka legycn, Al

elltléklllií gOlld:>Ial\'il;íga mutassa mcg , !Jogy a l\'\indcnll;tlt'llJlcl."
ncmz el i Feladatok mcg.ild.is.it várja tőlünk, az emlékmű érzclllli
\'iLiga hcvíts« rit lelkünket. !Jogyezeket a feladatokat őrőmuul
\'égcaük, az ciulékuiű akarata pedig tegyen képessé arra. !Jog.'
ezeket a feladatokat valóban vég rchajthassnk. Így fcladut.rinl,
tiszt:ílll:ít:ís;ít, az őrőunnel való dolgozast és a cselekvésre va lo
képességet és ké-:zsL:gct' v.irju': az cmlékműtől. Dc ezeket csaki,
az v.irhatja. aki áh ítatos lélekkel kőz clcdik feléje, Aki itt rS;lk
k(íliimegct l.it, anuak az emlékmű nem beszél semmit sc, Eg'\'(:I\
kéllt mindcnk ihcz beszél, aki tiszta lélekkel k ív.inja, hog\' :;/('"
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jon hozzá. ·M;ndenkihez beszél, és pedig rnindenkihez úgy beszél,
amint azt lelkivilágának sajátos természete kívánja. Egyrészt
külön-külön beszél hozzánk, másrészt valamennyiünkhöz is van
szava. Ez a szózata pedig így hangzik:

Meghaltam a hazáért, - ha szükség lesz rá, kövessétek a
példámat. A hazáért meghaltam, ti, ameddig lehetséges, éljetek
a hazáért. A hazáért éljetek, ne pedig a vagyonért. a 'h'atalomért}
a Fényért, a hírnévért, a kényelemért stb. - A tanítójelölt ré-
szére igy folytatja a szózatot :

A hazáért élj, a magyar népért, a magyar gyermekért-
Azonban erre csak akkor vagy képes, ha lelki megújhodáson
mégy keresztül. Ez a megújhodás azt jelenti: nem szolgálhatod
a magyar népet, amíg a magad hibáinak szolgája, amíg gyarló-
ságaidnak rabszolgája vagy. Nem szolgáltathatsz igazságot, amíg
kétféle mértékkel mérsz, egy enyhe mértékkel magadnak. és egy
szigorú rnértékkel másoknak. Nem dolgozhatsz a magyar népért,
amíg lelkedben a lustaságnak lakást adsz, nem szeretheted a
magyar gyermeket, amíg ki nem építetted az örökkévalóság
felé nt az útat, amelynek a felírása: »Eng edjétek hozzám a
kisdedeket!« - Majd így folytatja: A következőket külöuő-
sebben vésd elmédbe: Én vagyok az élő lelkiismeret, aki általad
számonkérem összes tetteidet. Amint naponta először elvonulsz
előttem - akár csendesen, akár hangosan - sapka (kalap)
emelésseI kapcsolatosan a »megtörtént« szóval jelentsd, hogy
előző este szemlét tartottál egész napi életed felett, belső ítélő-
széked, saját lelkiismereted szerint igazságot szolgáltattál. Igaz-
ságot szolgáltattál a nemzet jobb jövője érdekében, igazságot
szolgáltattál halhatatlan lelked érdekében. Ne azt várd, hogy
vonjanak felelősségre, - előzd meg őket, s önmagad légy saját
tetteid Felelősségrevonóa! Ha pedig f'eljebbvalóid vannak fele-
lősségre, önként is vállald azokat a következrnényeket, amelyek
tetteid kísérői.

Most pedig nézz rám! Nézd a szememet. nézd az arcomat,
nézd az akarattól duzzadó karjaimat, nézd a jobb kezemet, nézd
a balkezemet ! Aggódó gonddal a jobbkezemben lévő zász lóra l
Köss meleg barátságot a balkezemben lévő könyvvel! Dolgozd
ki magadban karjaim akaraterejét, tettvágyát! Kövesd az égre
irányuló tekintetemet és a magasba törö lelkemet! A földet
csak annyiban nézd, hogy az anyagi világban is szolg.ilhasd az
eszményeket.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFiúk l Fel a fejjel!

Azzal veszem át az emlékművet, hogy »Szózatát« híven
követjük. Azzal veszem át az emlékművet, hogy »Szózatát« rnin-
den nemzedék lelkivilágába sugározzuk. Azzal veszem át az
emlékművet, hogy az abban megtestesülő példa alapján rninden
növendékűnk majdan a nemzeti életnek egy-egy pontj áll egy-
egy élő lelkiismeret legyen!«

A Himnusz eléneklése után a nagyszámú közönség az inté-
zet diszterméből az I. emeletre vonult s 'Ott történt a leleplezett

- 36



emlékmű megkoszorúzása.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANémeth Sándor c. igazgató a tanári-
kar koszorúját a következő szavakkal helyezte el:

»Édes dicsőség a hazáért meghalni! Hőseink! A ti dicső-
ségteknek nyujtom ezt a babért azzal: a ti szellemetek segítsen
bennünket abban, hogy utódaitokat a haza áldozatos szeretetére
nevelhessük.«

Az Iskolatársak Egyesületének koszorújátrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASeta nko Béla

ny. c. főigazgató tette le eszavakkal: »Könyveiteket elhagy-
tátok a zászlóért ; a zászlót azonban csak a halál ragadta ki
kezeitekből. így volt a multban, így legyen - ha kell - a
jövőben is!«

Az intézet jelenlegi növendékei is megkoszorúzták az em-
lékrnűvet. Koszorújokat P intér Györ gy V.-éves növ. helyezte
el e szavak kíséretében: »Az intézet jelen nemzedékének hódo-
lata ez a koszorú a rnultnak megdicsőültjei előtt. Boldog az,
aki másokért élt és halhatatlan az, aki másokért hal meg«.

Koszorút küldöttek még: Özv. Quint Józsefné, özv. Lukács
Gyuláné.

Az ifjúságnak az emlékmű előtt történt tisztelgő elvonulása
fejezte be a kegyeletes ünnepélyt.

Az igazgatóság ezúton is felkéri mindazokat, kiknek esetleg
még a felsoroltakon kívül más hősi halottairikra vonatkozóan
megbízható adatok állanak rendelkezésére, hogyadataikat (a
csapattest megjelölésével) az igazgatósághoz beküldeni szí-
veskedjenek.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O)baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS n a s e i F e r e n c c . ig a z g a tó t
Nehéz küzdelemben, fáradságos munl.ában méltóan eltöltött,

de súlyos eredményekben gazdag, dús sikerekben szép élet
záródott le halálával.

Az utolsó üdvözlet alkalmával önkéntelenül is áttekintjük
az elköltözöttnek azt a nem mindennapi működését, rnelynek
rnély barázdáit. a magyar közoktatás széles területein rninden-
felé megtaláljuk. Mert mi igen kevesen vagyunk magyarok!
És ha egy tartóvas. egy irányjelző oszlop kidől amúgy is ritka
sorainkból, számot kell vetni veszteségünkkel. nemcsak azért,
hogy többé-kevésbbé pótolhassuk és hogy hálás elismerésünk
koszorúit lábaihoz helyezhessűle. Oe azért is és főleg azért, hogy
az elköltözött szeplőtelen életének ritka példájából hitet, erőt,
bizodalmat merítsünk ahhoz az óriási munkához, mely most min-
den igaz magyar ember vállaira nehezedik. És ilyen tartóvas,
ilyen irányjelző oszlop volt Snasei Ferenc, akinek gyászos el-
múlását az intézet tanári testülete és ifjúsága egyaránt nehéz
nehéz szívvel siratja.

Immár fél évszázada, hogya megboldogult gazdasági aka-
démiai tanulmányait befejezte. A debreceni gazdasági iskolán volt
ösztöndíjas tanárjelölt, majd intézősegéd. Mint tanár és gyakor-
lati gazda, három hig értékesítette itt tudását, melyet a józan
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realitás és a hatalmas szervező erő jellemeztek. Miközben hiva-
tását végezte, nem feledkezett meg a továbbtanulás, az önképzés
kötelességéről sem, ami őt egész életén át foglalkoztatta. Ez a
magyarázata annak, hogy tudása mindíg a kor színvonalán állott
és mindíg üde és mindíg időszerű volt.

Munkásságával csakhamar magára vonta azoknak a figyel-
mét, akiknek hivatása volt a magyar gazdasági oktatás szerveze-
tének a megalkotása és továbbfejlesztése. "Két minisztériurn, a
földmívelésügyi és a közoktatásügyi vette igénybe szolgálatait
és hosszú évtizedeken keresztül nem volt a magyar gazdasági
oktatásnak olyan intézménye, melynek megszervezésénél azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő

segítségét nem használtak volna. Mint a budapesti állami tanitó-
képző-intézetnek, majd a pedagógiumnak, majd újból a tanító-
képző-intézetnek kiváló tanára és c. igazgatója a tanítványok
százait és százait bocsátotta ki keze alól, akik az alsó és kÖZ2p-
fokú népoktatás és a gazdasági oktatás, a tanítóképzés, a nép-
nevelés és néprnűvelés rniridennernű és egész Nagvrnagyarorsz.ig
területén elszórt intézeteiben, iskoláiban, intézményeiben hirdetik
tovább azokat a gazdasági elveket, melyekriek Sriasel ferenc
oly hivatott apostola volt.

A legkülönbözőbb iskolák tantervei és utasításai, mczó-
és közgazdaságtani részének kiadásához mindíg kikérték nagyra-
becsült véleményét és nem egy tanterv az ó közvctlen előadói
javaslata nyomán született meg.

Az országnak egy igen magas tekintélvú szervezeténck,
az Országos Közoktatási Tanácsnak nemcsak tényleges szel-
gálata idejében, de még nyugdíjba vonulása után is tevékeny
tagja volt, mert olyan mezögazdaság i államban,' mint hazánk,
az ő kirnagasló gazdaság-pedagógiai tudását értékesiteni kellett.

Igen sok tanítói és tanári továbbképző tanfolyamon, ré-
szint, mint szervező, részint mint előadó tevékeny részt vett.

A: különböző iskolatípusok számára írott és általános eller-
jedésnek örvendő tankönyvet, egyéb rnunkái, vezérkőnyvei és a
gazdaság-pedagógiai és szociál-pedagóg iai, valamint módszer-
taní és szervezettani szakértekezések nagy mennyisége az utó-
kornak még soká hirdetni fogják, hogy az irodalomban ékes
tollal is hivatott harcosa volt az ország mezőgazdaság i előhala-
dasának.

Itt nincs kellő hely és tér, hogy SnaseI ferenc munkássá-
gának méltó jellernzésében el lehessen rnerülni, de az érintett
adatok is nyilvánvalóvá teszik, hogy igen sok az, amit inteze-
tűrik, a magyar tanítóképzés, a magyar gazdasági oktatás, álta-
lában a közokratásügy az ó halálával vesztett.

És mi, akiknek szerencsénk volt őt személyesen ismerni
és akiknek megadatott, hogy az ő együttérző tanár társai, az ő

hálás tanítványai lehettünk, mi tudjuk legjobban, ki volt Snasel
ferenc, mint ember, Tanártársainak példásan buzgó kartársa.

. majd bölcs nestora, aki Istentől nyert áldott derűvel tette köny-
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------- ~-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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nyűvé a közös munkát. Tanítványainak buzgó vezetője, szerető
tar.ítója, hivatott nevelője, valóságos édesatyja, Nemcsak, hogy
megalkotta, majd a háború után életrekeltette az ifjúsági se-
gítő egyesületet, har.ern évtizedeken át annak vezetője és irányi-
tója volt. SJk száz ifjú megsegítésére nyilt így alkalma,

Szociális pedagógiai tevékenységéhez kell számítanunk Klo-
tild-szeretetházi nevelésügyí-bizottsági és kriszt.navárosi iskola-
széki tagságát és meg kell említenünk, hogya háború alatt a
budapesti középiskolai tanárság beszerzőcsoportjának megszerve-
zój e és veze tőj e volt,

Ismerősei, tisztelői, barátai a példás családapát, a kiváló
pur it.in embert látták benne és egyaránt csodálták tiszta, vilá-
gos gondolkodását, azt a soha sem szentimentális, de mindíg
jóravezető reális gondolkodást, mely kicsiben és nagyban, az
egyéni és országos dolgokban élesen rá tudott mutatni arra, ami
a megállapodott, a lehetőségek határain belül mozgó gazdasági
egyensúlynak min denkori föltétele,

Sajnos, olyan időket éltünk át és élünk, hogy bőséges al-
kaloin jutott az áldozatos hazaszeretet és a legvégső következ-
rncnyck ig kitartó elvhűség gyakorlására, Nem lehet célunk a
háború és az azt követő idők sötét hangulatának a fölidézése,
dc Illeg kell említenünk, hogy rninden ismerője tudta és tudja:
Sriasel Ferenc az igazaknak, a hűségeseknek, sajnos sokszor
igen megcsappant ama táborába tartozott, mely ideáljaiban
semmi megalkuvást, semmi ki egyezést nem türt.

Nagy a veszteség, mely bennünket halálával sujtott, de a
porbaomlott család, a gyászbaborult intézet vigasztalást fog ke-
resni cs azt hiszem, vigaszt fog találni abban a tudatban, hogy
ez a k ihult szív nem dobogott hiába, ez az elmult élet nem volt
fölösleges, mert ennek áldásos hatása még akkor is mutatkozni
fog, mikor m.ir azoknak hangos panaszai is, akik rnost oly sírva
siratják, őrőkre elnémultak,

lsten Veled drága halottunk! Kegyeletünkben és hálánkban.
áldásos életed gyümölcseiben és ragyogó példáddal mindig
közőttünk vagy!

lll.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a n á r i t e s tü le t - a lk a lm a z o t ta k .rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. F r a tikonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAnta l dr., igazgató, Az intézet anyagi és szel-
lemi ügyeine:.;: vezetője. Képesítve van filozófiaból és pedagó-
giából. !\'\űködik 1910 óta, ennél az intézetnél 1919 óta. Tanította
a nevelés- és tanításbnt a IV, osztályban és vezette a nevelési
és tanítási gyakorlatot a IV, osztály egyik csoportjában, Heti
óráinak száma 6, Az internátus vezetője, Az Apponyi Kollégium
budapesti tagozatának igazgatója, ,

A Szent István Akadémia, a Magyar Paedagogiai Társaság
és az Aquinói Szent Tamás Társaság rendes tagja, A Magyar



Paedagogiai Társa ág pénztárcsa. A Tanítóképző-Intézeti Taná-
rok Országos Egyesületének elnöke. A Magyar Gyermektanul-
mányi és Gyakorlati Lélektani Társaság igazgatótanácsúnak tagja.
A Mária Dor othea Egyesület Tanítónői Szakosztályának választ-
rnányi tagja. A Magyar Eszperantó Pedagógiai Társaság tiszte-
letbeli elnöke. Az Országos Közoktatási Tanács előadó tanú-
csosa. A zalaegeiszegi r. k. tanítónőképző-intézet képesítő-vizs-
gálatártak miniszteri biztosa.

Előadást ta, tett ebben azrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAévben: 1. A cser kése.mr á r l vezct olr
ta njo t ya nt-in : A cserkészapródmunka és a népiskola közös célja és
feladata. - 2. A Ka tholika s H á zia sseonvokonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO rszágos Seovets+ gr
»É /et Lslcol.ijá b a n« (2 előadás): a) A gyermek a népiskolában,
b) Mozi, olvasmányok, újság. - 3· A Jlil(frgit-1<örúfi [ ovúr osi

né pisko: a szülői ér tek eztet in : Az iskola és a család együttrnűkő-
dése. - -1. A t({l/ítóftépzó-intézeti cser hés zvezetó lr ér iclr czl ctc n : A
cserkészet célja a tanítóképzésben. - 5. A Nemzeti Gyermek-

héten: A környezet hatása az iskoláskorú gyermekre. -- 6. ,-1
Trutitoké p ző-l n téeeti Tali á r ok Országos Egvcsütctcnck XXIII
r endes !,özgyiilés:'.n: A tanítóképzés időszerű kérdései. (Elnöki
megnyitó.) - 7. Boldog (P est V//I.) !ujzs/r!. bm.' Az iskola i és
családi nevelés nehány kérdése - különösen abból a célból.
hogy az intézet egvik volt növendéke (Ábel AndniszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanító)
pedagóg.ai rnuukáának hitele emeltessék.

A következő cikkeket írta ebben az évben': 1. flz iskolai

életből a z étet iskolá já b a . (Népoktatási Szemle.) 2. Az cr k.ilcsi

tialad ás a ta n itá sb a n. (Néptanítók Lapja) 3. Ncvcl d! gorutotutok

a z olva s ntá n yttir gva lá ssa ! ka pcsola tlr a n , (Erdélyi Iskola.) -1. !3:'-
vezetés a pedagógiai ijiúsigfall!t!l1/áll)'ba. (Magyar Tan ítóképzó.)
: i. V. Ligety Istvá n ': A lea tholik us t{/nífó cszmcnykc pc c. tu nnlc i-

i' ; ; ';1. (Magyar Paeclagogia.) 6. Osztályrcndszcr F{/g.\' SZ{/liU'IIt!-

szr r ? (Iskola és Egészs ig.)

2. F er enczi Istvá n, gyakorlóiskola i tanító. Képesíh-e vau
elemi népiskolákra. Működik 1907 óta, ennél az intézctné l un· l.
febr. l-től. Tanította a gyakorlóiskola l-lV. osztályát. Résztntt
<J. tanítójelöltek gyakorlati kiképzésében. Heti óráinak száma 30.

A világháborúban katonai szclgúlatot teljesített 191-!. aug.
l-től 1916. május l ő-ig; Hadirokkantként tért vissza a harctérről.
A szabolcsvármegyei hadirokkant egyesületnek tiszteletbeli örö-
kös ügyvezető igazgatója. A Tan ltóképző-In tézcti Tanárok Or-
szágos Egyesületének választmanyi tagja, a TESz nag}\'úlasztl!1ú-
nyának tagja, a Magyar Eszperantó Pedagógiai T:írsa;;(lg fö-
titkára, a Turul Bajtársi Egyesület dominusa. Konyvisrncrtetése-
ket közölt a Magyar Tanítóképzóben, cikkeket írt a Leveutc
és a Tündérv.isár c. folyóiratokba. Elemi iskolai tankönyvek
és tanítói vezérkönyvek szerzője. Rádió-elóad.ist tartott »Tréf.is
fizikai kísérletek« címmel.

Lakása: VI., Székely Bertalan-u. 23.
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3. Éber Rezső,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArendes tanár. Képesítve van terrnészettan-,
kémia- és mennyiségtanból. Működik 1903 óta, ennél az intézet-
nél 1925 óta. Tan ította az L, 111., IV. o-ban amennyiségtant,
a Ill. és IV. o-ban a fizikát; résztvett a gyakorlati kiképzésben.
Heti óráinak száma 19. A II 1. oszt. főnöke .

.: 1 . F r igyes Béla , rendes tanár. Képesítve van természetrajz-,
kémia- és természettav-ól. Működik 1913 óta, ennél az intézet-
nél 1929 óta. Tan íton.. a mennyiségtant alI. és V., a testtant
a 11., a gazdaságtant az I -IV. osztályban. Heti óráinak száma
15. A cserkészcsapat parancsnoka. Az intézet kőztartásvezető
tanára. Lakása: 1., fery Oszkár-ú. 55.

5 . La toveczky P éter , c. igazgató, rendes tanár. Képesítve
van természetrajz-, kémia- és természettanból. Működik 1905
óta, ennél az intézetnél 1919 óta, Tanította a természetrajzot
és vegytant az 1., IL, Ill. és IV. osztályban, az egészségtant az
V. oszt.ilyban ; résztvett a gyakorlati kiképzésben. Heti óráinak
száma 19. A természetrajzi, ásvány-vegytani szertárak őre. La-
k.isa : 1., Schweidel-utca 24.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6. Kisltonti Barn a, rendes tanár. Képesítve van ériekből és
zenóból. Mt'íködik 1915 óta, ennél az intézetnél 1919 óta. Taní-
totta az éneket az összes osztályokban és a zenét az összes osz-
tálvokban egy-egy csoportban, a róm. kat. egyházi éneket és
zenét a 111., IV. és V. oszt.ilyban, a karéneket az I.-V. osztály-
ban ; résztvett a gyakorlati kiképzésben az V. osztályban. A
zenei szertár és kőnyvtár őre. Heti óráinak száma 18. Lakása:
1., Bőszörményi-út 46.

7. Lux Gyul a dr ., rendes tanár, tartalékos hadnagy, a Sig-
11\1111 laudis, a hronz vitézségi érem és a Károly-csapatkereszt
tulajdonosa Képcsítve van a magyar nyelv- és irodalomból
és uémetből. Működik 1909 óta, ennél az intézetnél 1928 óta.
A háborúban katonai szelgálatot teljesített 1914 aug. l-töl 1918
nov. 12-ig, ebből 28 hónapot a tűzvonalban. Tanította anémetzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II.\T]n:t az V. oszt.ilyban, valamint a kisebbségi német nyelvet
az 1., 1l 1., IV. és az V. osztályban. Heti óráinak száma 18.
Az V. osztály főnöke.

Az Országos Közoktatási Tanács tagja. Az Országos
Taukőnyvügvi Bizottság előadója. Vezetője a német kisebbségi
iskolák tanítói részére rendezett nyári tanfolyamoknak. A Ma-
gyar Paedagogiai Társaság rendes tagja. A nyíregyházi áll.
tan itóképző-iutézct képesitó-vizsgálatának miniszteri biztosa. La-
kása: 1, Orbánhegyi-út 13.

8. Mestcr lu izv .feltö, rendes tanár, tartalékos hadnagy gt., a
bronz vitézségi érem, az aran)' érdemkereszt és a Károly-csa-
patkereszt tulajdonosa. Képesítve van történelernböl, magyar
rivelv- és irodalomból, földrajzból és tornából. Működik 1912
óta, ellnél az intézetnél 19/9 óta. A háborúban katonai
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szolg:ílat::.t telje"ített 191-L augusztus hó 2-tóI 1918. nov.
Q-ig, ebből az időből 39 hónapot a harctéren. Taní-
totta a iörténclmet az 1., 11.. 1[1. és [V. osztílyban, az alkotmány-
tant az V. oszf.ilyban., a földrajwt az l. és Il. osztályban, ve-
zette a j:ítékdélutá\lt az 1. osztályban; résztvett a gyakorlati
kiképzésben A tanári értekezletek jegyzője. A történelmi szer-

t.ir őre. Heti óráinak szánn 18.
1926 óta megbízva az áll. tanító- és tanítónöképzö-intézetek

testnevelési oktatnsának szakfelügyeleíi teendöivel. A Tanító-
képző-Intézeti Tan:írok Országos Egyesületének főtitkára.

Előadásokat tartott a Székesfödros Iskolánkívüli Népmű-
velesi Bizottsága és szahad-liceumJk felszólítására társadalmi
egyesületekben, le\'ente-tJnfolvam.lkon a miívészettörténet, föld-
rajz és történelem körébéíl. Tanulm:ínyi kirándulásokat vezetett
fenti bizottság és a szabad liceulllClk programmja alapjánzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII

parlamenti épület, a k irá ly i várpalota, belvárosi plébánia-temp-
lom, Margitsziget történelmi ernlckeiuek, O-Buda róma i-kora-
beli maíacidnyainak, Bud} és Pest régi épületeinek, múzcumai-
nak, a zsámbéki tempIOmr:1ll111ak a megtekintésére. A .V\agyar
R:ídió Társaság meg;)í/;lsáhól elöad:íst tartott ((onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASU'lIf l(orD llárrJlrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
és Iwronftzási icfl'é ll)dmi! A Kolozsdri-Testvérek Szcnt Gvörgy
szobrának macvar er cdelét cs az alkotók hazai szármuz.isát
fejtegetö elöac!71'sát pedig n órnct nyelven o lva sták fel il Studióban
(»Eine berühmte llngarische Reiterstatlle'()' Talllllm:ín\'okat írt
n(:pmüveJési folyóirahkba (lfjús:ígi Vezeti), Pest\:lrlllegvci Nép-
müvclés, Napkelet, Magyar Szemle és il Magvar Tanítókép-
ző-he ). Közrelllü!;ödött a vall. és kőzokf-i minisztérilllll megbí-
zásából a külföld: tankönyvek magyar vonatk~lZÚSÚ h ih.is részei-
nek helyébe iktatandó új szövcgek kiclolgoz;ísáball. Lak.isa : 1.,

Királyhágó-u. 22.
9. Na gy Ferenc, rendes tauár. Képcsitve van magyar nyelv-

és irodalomból, történelemből. fÖldrajzbóJ. Müködik 1CJOCJ óta,
ennél az intézetnél 1911 óta. Tanította a magyart a II. és V.,
anémet nyelvet a ll. és a íorn.it rn in d az öt osztályban; részt-
vett a gyakorlati kiképzésben. Az intézeti Wcsseléllyi-SportkiJr
vezetője és a népművelési kl11tIÍresték rendezője. AlI. osztály
főnöke. lieti óráinak száma 20. Lakása: 1., Kar:ítsonyi-utca 9.

10. Németh Sándor) c. igazgató, rendes tanár. Képesítve
van magyar nyelv- és irodalomból, történelemból és földrajzból.
Müködik 190 I óta, ennél az intézetllél 1919 óta. Tanítoita a
magyart az 1., lll. és IV., a zenét mind az öt osztályban ~~gy-
egy csoportban. Vezette a zenekart. Heti óníinak sz.ima 17. Az
önképzőkőr tanárelnöke A magyar nyelvi és irodalmi kőny dúr őrc.
A Budapesti Népföiskolai Széchenyi Szövctség ek társe!nöke. A
Magyar Néprníhelés Könyvei szerkesztö-bizolts:ígállak tagja. A
veszprémi r. k. tanítónőképző-intézet képesítö-vizsgálatának rn i-

niszteri biztosa.
Szamos előadást tartott részint a födrosban, részint a vidé-
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ken a magyar irodalom és a nemzeti műveltség tárgyai köréből.
Cikkeket írt a Néptanítók Lapjába, a Pestvármegyei Néprnű-
velés, Ifjúsági Vezető, Népoktatásügyi Szernle c. folyóiratokba.
Előadásokat tartott Pest és Sornegy vármegye népművelési elő-
adókat képző tanfolyamain. Lakása: 1., Ugocsa-utca 3.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

11. P r och a ska F er enc dr ., rendes tanár. Képesitvc van föld-
rajzból, magyar nyelv- és irodalorntörténe lernből, történelemből,
bölcsészettudor, okl. közgazda Működik 1919 óta, ennél az inté-
zetnél 1929 óta. 1916 jan. 16-tól 1919. jan ll-ig katonai szolgá-
latot teljesített, 2-l hónapot töltött arcvonalban, leszerelt, rnint
népfelkelő hadnagy, a Károly-csapatkereszt tulajdonosa. Taní-
totta a német nyelvet az 1., lll. és IV., a földrajzot a lll. és IV.,
a közgazdaságtant és szociológiát az V. osztályban. Vezette azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Vi-évesek gyakorlati kiképzését. Heti óráinak száma 21. Lakása:
1., Csőrsz-utca 9.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

12. SU lbú Bá la , helyettes tanár, a nevelői teendők e ll.it.i-
s.ival mcg b izva. Képesítve van földrajz-, terrnészetrajz-, vegy-
tanból. N\líködik 1931 óta. Tanította a hegedűt mind az öt
osztályban és a protestáns egyházi éneket és zenét a 111., IV.
Cs V. oszt.ilyhan. Heti óráinak száma: 11. Lakása: 1., Fery
Oszkúr-ntea -la.

, 1J. Sea ta tsv Richá r « , gyakorlóiskolai tanító. Képesítve van
filozófi.ihól és pedagógiaból. Működik 1901 óta, ennél az inté-
zetuél ]927 óta. Tan itotta a gyakorlóiskola lll.-VI. osztályát.
Résztvett il tanítójelöltek és az Apponyi Ko llégiurn tanárjelölt-
jcinck gyakorlati k iképz é séhen. Vezette az elemi ismeretterjesztő
taufolyamot 1933. okt. 6-tói dec. 18-ig. Heti óráinak száma 30.
Lak.isa : 1., Tctényi-út 19.

1-/. Szeténvi Dczso, rendes tanár Képesítve van magyar
nyelv- és irodalomból, nérne íből. Működik 1912 óta, ennél az
intézetnél két évi mcgsznkít.issal 1924 óta. Irodai szelgálatot
tel j es í t.

A szegedi Népfőiskolai Országos Széchenyi Szövetség tisz-
teletbeli tagja. Lak.isa : 1., Szerit János-tér 2.

15. Szélwíf/ István dr ., tanítóképző-intézeti igazgató. Szabad-
ságor: van. Lakása : Miskolc, Hunyadi-utca 3.

16. Tsrh eik Em6, rendes tanár. Középiskolai tanári ok-
levele van a rajzbúl. Kézimunkatanfolyamok őnálló vezetésére
képesítet 1. JVliíköc\ik 1905 óta, ennél az intézetnél 1919 óta.
Tanította a rajzot mind az öt osztályban, a kézimunkát az 1.,
ll. és lll., a szé p ir.ist az 1. osztályban ; résztvett agyakorla ti
kiképzésheu. Heti óráinak száma 18. Az 1. oszt. főnöke, az
intézet Scgítő Egyesületének tanárelnőke.

A Rajztan:írok Egyesületének választrnányi tagja. A Zichy
.\~ihály MÜ\'észegycsület választrnányi tagja és pénztárcsa. Ki~
állítá fesfőművész. Lakása: 1., Böszörményi-út 8.
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17. Vr ír r u!ionmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ(í/.,~cl,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcncle-, tan.ir, tartalékos hadnagy, a vitéz-
~\::g,l úem<,zalagrh va v- {'<' arany(:rdt'mkerl'c,zf tttlajlhllosa. Ké-
pl'sífvl' vall filoZ!'lfi;íIJúl t:<, pedagr'lgi;íhr'll, va lamiut te<,tllevcléshr'íl.
Mi'i!<iidik II) 14 r')la, l'IIJJél az illl(:zdll(J 1 r)L 1 r'Jla.. / ;lliítlJtta a
1!:ll:ldallt és IlJgil,;ít ;1 /I/. r)<,zl;ílyh;IIJ, a lIcvelé<,tiírlt:liclJnd t:<, az

i~kl)laszervl'ZettaJJt az V, rJ<,zt;ílyhall, vezette a taliít;í<,i f..:yakrJr-
latot a IV. és V., it .i;ítl:k~)t az V. o<,zl;ílyhitll. l lct i r'lr;íili;d,

sz.ima 1 Í'\, A pl:rlagr'lgiiti <,zerl;ír 'íre.
Az Angolkisasszrlllyok r. k , flolg;íri iskolai tall;í)'))r",J;l-pzr'i

fúi~kol;í.i;ílJ a JlJ('ld<,znfall l'1r'í:tdr'lj;t {,s a t;tllíf;ísi gy;tkfJrlatlJk veze-
tiíjt, A M;lgyar l';tl'dagIJgi;li '1 ;írsa<,;íg, az ()r<,/.;ígrls Szédll'liyi
Kúr ia , az ()rsz;ígfJs (i;írrl:!llyi (il-z" l ro da hn i '1 ;ír<.,;I<.,;íg

rcnrlcs taf~ja, ;11: ()r<.,z;ígo" S/l'l'IJl'nyi Sziiv('\,,("g !i'11'ZC,t;lgj;1, 1\
N("pfr'íiskrdóti S/éclll'Hyi Stiivl'I<'l-gl'k kl'/dl'llIl-nyeúíjl' S ;t 1>11(1:1-
pesti Sl.iivl'fs(;g t;ír<,l'illiil((:. 1\ M:lgy;lr N(·plIJI·iv('I(··c; I(illlyvl'i
sztrk('sl.tú-l>i/IJtls;íg;íll;d, t;lgja. 1\ '1 :Ill ílr'II-:l-pú'I-llIf("/l'l i '1 ;11J:ír:J!,
Orsz;ÍglJs I'gYl'<,il1l'll-llt'k v;í1;I<'l.tlll;ínyi t:lgj;l. '( i'lllil c,,,d,I;IjJh;1
(S il Magyar Pcrl:tgr'lgiai 1.('~ik()11 "1.;íIJJ;ír<l (hl,:r)/(>ff. 1\ k istlil»
sCgí taun vvlvű lll'pi"kol;ík f:lllílr'lilJ:lk h:Jj;li bllhly;J1IJ:íll isuur-
letk: 1, 1\ II('oIll.l'ti ki ....(,hh"l-~~(·kl'l: vlJlJ;t1ko/,'1 !i'11'\·(··ny('" iJJfr"/I;l'-
dt'-....l'kl'l. ~, 1\1. I!JFJ. tVl lll··pi ....k o la i l-c, kic,('hhc.r'·I:i l an ltrvct.

]. Al. IJlv:JsllJ:íllyf;íf'll:y;d;í" Illr·JfIc,I.(·rd, VOJJ;t1I;()/;í"c,;d ;1/ 1\, H ('S
C t ípuSI'I lll' pi c,kr, I;ík r:t. 1\ fr",v;ímsh;111 JJ('pili ii vc Ir'·c,i (' Ir",:1(h c,,.11;; II

tartlJtt. 1\ hud;ljll'"ti 1~;llIrlldn f:JJJífr·JlI'ih·p/r""illll··I.('f f;r"p('"ífr'í-
vjl.s~:ílat;íll;d\ ru iu ixz tr-ri l,i/tos;1, LJ!;;íc,;,: VII" I )allljallirll-Ilfca e)L.

IH, Vit/t'? (' ,<";'íll'/()r, r'II'adíjas IlI'ly(·ffl'<.; l.m.i r. a Ill'vl'1c'ii
tl'l'IIdiík t'll;íl;íc,;ív;d IIl('ghíl.V;1. Kl··p('....ilvt: vall !i',r!l'1I l' il-III , ma-

gyar nyelv- l's irod;t1olllhc',1. MiilJ,dik I (rn, Irhru.ir 1. c'J\;1,

Lak.isn : 1., lcry ()c,zk;ír-llfl';1 40.
II), Voi'/" JállIJS, r. kal. i',";íl/!', h ií tau.ir. T:lllílott" a hit-

talit a t:lllíj(·,J\(··pl.r'i-illtl-i.(·fI)(,1I l'S ;1 gyakol'lúis!\-ol:íhilll luti I fl

ór.ihan. Lak.isa : 1., M;írv;ínY-lIfra ,10.

:W. !\{/ffl.· (/y Mi!.'/ús dr . I~i)r. kal. liil()I;I;lIc'I, T:lllítolfa a

hittant a t;lIlítc'lkl'rzc'í-illf(~I.l'taZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlll. los IV, OS/t:íly;íhall, heti L

Ór:íhall. Lak.is.i : VII., 1 bllljallil'h-lItca I· \.

~t. SZ//('S Slíl/rlor, rvf, va ll.ist.ur.i r. T:lllíf()fl;l a hilf:illt a
II tallíl'{'k(·pzc'i.il1\(~Zl·t1)(,1I Cs :1 gpkorJr'li ....ko l.ih.ut IIl'ti 0 ór.ih.m.

Lakása: 1., (iyc'iri-ld t~.
'2 '2 . H iitt! Ármin, :íg. h. ('V. va l l.is í au.ir. Tallította a h i tln n t

a tallít('kl-pzc'i-illllozl'thl'1I heti ti ó r.ih.ut. I.ak:ísa: 1., Vn\Jc"wry·

utca ~8.
'2 '3 , ,<";íl.'i M(frr:i!, ok l. (,kiIIi iskolai tallít(')lIc'i, Úl'aarlr'J, Tau i-

totta a gY:lkorlúisko!:t I VI. oSI.1:íly;ítl;1I1 ;IZ :íg. h. vv. h i t l.m t
heli 1 ór.ih.ur. 1.:Ik:ísa:, VI., Vasv;íry Jl;íl-lItCI 7.

'},.1. fÚlsz/ui I in a« til'. , giir. kel. lllagyar h i tok l.itr). TalJífotta
a hittallt a 1:lllílc'lhpl.r"l-illfl-i.d IV. oS/l;íly;íh:llI hdi ~ Úr;íh;111.

Lak.isa : 1., N0I1H:tviilgyi-l'J\ 8L,
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25. Ncdcl ykovics v ctimir ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgör. kell hitoktató. Tanította a
hittallt a tan ítóképzó-intézct IV. és V. oszfályában heti 2 órában.
l.ak.isa : 1., Attila-kórút 51.

L(). Bcnosr h ol sk y Imr e tlr ., izr. hitoktató. Tanította a hit-
tantzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil tan itóképző-intézctaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII. osztályában heti 2 órában. Lakása:
VilI., Tclck i-tér 5.

n.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIJríz/IIán J úz sej, áll. fógirnnáziurni rendes tanár, óraadó.
Tnnitotta a tót nyelvet heti L órában. Lakása: VilI., József.
körút LS.

LS Kiss Mária, ok l. munkarncstcrnő, óraadó. Tanította a
g-yakorl<'Jiskola III --VI, oszt.ilyúban a női kézimunkát heti 1
ór.ihau. Lakása: 1., Társ-utca fl.

Luvcn tcuk tatrik : vitáz Tuh y Gézn, Zsitl á tt.y: Sá ndor , Bá nhid .y
lstv á n (s M(frton l.r lr átt i fóoktatók. Oktatttik a lcventékct heti
'2 ()r;íhalJ.

I\z in tézcf i orvos: Vlr/(/rír Mártoll dr., lll. kir. egészségügyi
f(',taJJ;írsos, al. Lrzsébct-kórház Iőorvosa. Műkődik ennél az inté-
z('(lIél 1<) II úta. Lak.isa : 1., Paulcr-utca 8.

(jrulu<;szIJllY: Ozv. Pcssina V i l m o s n é. 192·1 óta I11Ű-

kiidik az intézetnél. I\z intézetben lakik.

Ke tá s»: Szl;í by J <Í z s c f. 1911 óta teljesit szolgála tot.
Az intézetheu lakik.

/. (JS?'(. (fIliszi: H o r v ri t h l s t v á n. 1912 óta van az inté-
ll'1l1él. I\z illtél.cthcn lakik

l(iscJ!.ífú swl'!!J/: Kanizsai József. 1<)29 óta van az
illt0/l'1J1l·1. I\z int cze tbcu lakik.
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IV.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M A G A V IS E L E T , S Z O R G A L O M É S E L Ő M E H E T E L .

1 . O S Z T Á L Y .

A tanuló neve

Bártfai Emil
Bornemissza LajoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Bö IIin Sebestyén
Csapó Károly

5 Csekey István
Cserépkai János
Csernus Sádor
Csernyászky Imre
Cz ifrai Odön

10 Dalles KornéI
Dancsics Vendel
Deák Tibor
Dombay Sándor
Gernyi Ferenc

15 Hajdú Ernő
Halász Ferenc
Hegyes Zoltán
Horányi Ferenc
Horvátil István

20 Kuszrnann Ferenc
Lakatos Imre
Magyar István
Mester Gyula
Pauer Pál

25 Rcinhard Rezső
Schwartz Antal
Seébcr Béla
Senyviczki Gusztáv
Szalai István

30 Sziráki Béla
Takács Lászlo
Tolnai Ferenc
Vaniéck László
Vécsy György

35 Víg József

Évközben kimaradtak:

Bükki Lajos
Hajdu Akos I
Zachár András I

lr.k,lll.1 1 2112/12:213/'3
1
12121/1/122 -

I " 12:2 1 2 2 12'313 2 12 I11 11211 1 2 400
" 'II: 1 1 It 111,i2 212 2 I 1 2 II' 1 2 2 400

1 " 112 2 41311'3'31212 13:21232 112 3 -
1 ref. ! 1!2 1 313 2:34' 2 ,2,2 3'31i2 2 3 --

/

r. k. 111:,122 2121
1

21212:212112131!1!11!1 2i3 -
2 2 2 11'12

'2, 2 21 2 I 3'2 2rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi 2 2 2 500
, :: 12:3 2/3,2! 13'313 2 3'311 2"212 2 3 500
1 " 1'211313! 13 2i3: 3 12:212t3:2,1 I 3 --
1 " II 2 2 13121' 13'3!3' 3 12,3'3132'2213 500

/
" 112 11112 !2:112'2 11:21213'2'1 22 -

ref. 1 II/212! II/212! 2 1'212i112;2'1 312 -
r. k./I 2 2 13121 133,2,3 3'211122'1 212 -

" I 2 1 /2~211z!3/3 3 12
1

3:2/211 2213 -
ref. 1 2 1 ,3i3 !3'3'4 3 /3'32/3:3,1 2,2 --
r. k./'I I 2 i2!2;1!2,2:2' 2 !2'2,1 2!2:1 112 -
ref. 121'321112'2:2'212'2233'222 -

eg. il CI", 1i2 2 i3 3 1!3
1
3'4 2/'2 2!212!3' 1 112 -

, ref. 1J!2 112:21 1212!312 211!1121]11 1 21400
I r. k. 111211312! 12'2:2/2 ,2'23 2'2'2 2i 3 1 -
1 " II 113 2 3 3: 4' 3,2' 4 '3: 1 1 1/2 1, 11 2 -
I " 1/2 1 2il1 2:2 'i 1 ,!2 022 1!3'111j2 400

ref.lll} 1 2,2! 2,23;2 /222,2~il!3 -
r. k./112 2 4,31 3'3,3,4 13,331232 2 3 -

" 1,2 2 13!2 32'2: 2 ,2:23,2,3 1/2,4 -
" 1;3, 3 14

1
3 3 3: 31 4 13: 2 213 3; 1 2 3 / 500

" 1'3! 2 14'4' 4313: 4 '3!3 3413'213 3 500
" 1/111 IliI! 11212 I 11 1'111111111 1 -

ng il CV I 311 14141 3'3t3 3 133 3'4i4'212i 3 -
r.k. 121121212'213212122:311112 -

" 112, 1 212jl 2'212 211 2'2 31z!2/2 2/ -
j~.il ev 2!3 2 3/3 3~313' 4 3 3,3 313:2 212 500
r. k 1 2 1 312 I 2

/

'213 2 2 2 1 113,'1/1 i 3 -
" 1 2 ) 3 2 1 3 3/3 2 /3 2: 1 213 1 3 3 500
,. 1 3 2 42 3

/
312 3 333 34'2 2 3 500

IbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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II. O S Z T Á L Y .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tanuló nevezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Albert Antal
Albucz Gábor
Balog ~éla
Bartai Arpád

5 Bán Miklós
Braun Sándor
Czemmel jános
Czettl Márton
Gaál László

10 Gerzen Ferenc
Hajdú Gyula
Hanisch Béla
Heronai József
jakab Imre

15 Jencski I<ároIy
Katona Ferenc
Kokas Pál
Luka Lajos
Marosi Sándor

20 Molnár István
Nagy józsef
Nagy László
Nahodil Lajos
Pompor Ferenc

25 Potsubai Béla
Prindli Gábor
Scheber Antal
Sebestyén Endre
Si 1110n Sándor

30 Siroki Béla
Soós Győző
Szabo Gyula
Szilágyi Béla
Takács jenő

35 Tulok jános
Urbán Gyula
Vágvölgyi jenő
Végh Lajos

Évközben kirnaradt :
Rosonczy Tibor

Pótló vizsgalatot tesz:
László józsef

I
r."k. 11211 131311131213i2 13!3!2'3i211131

1 212 33111212 Ji 2 13!312:2'1211' 3 1
2121 J 12!3,3:3;3 3; 2 12 3i 112121 J 2 1

" 1121' 2 13131213131312 13 212'21111,2 I -
" 2!2,3 13:3:3:31311312 '13313:3 Iji 3 I -

1121 1 i21112:3!2 3,2 2 2:212 2' 1: 1 I --

" JI 11' 1 : I 11
1

112! 1 1 1 II 2 il,] 1 1 1 I 300
" 112 1 13 2 112'3 3 3 13 3: 33 2 1 3' -

, I 1 1 • I ,1 i 1

" 112[ I 12 1 22:2 2 312 2; 112: LIll -
ref. 2'211 13i3'3,2i2 3i 3 2313;2:32 3! -

" 12,2 1 13 4:3:212!3: 313 2'313 1 2 2' -
r. k.I!ll 112111112212'1'2 2212:111 11300

" 12:3' 3 :4'3'3'44:4 3 14313:423 3 i -
" 111211 13:21213 3131313121212 211 2 I -
" III 1 ,2'2:2221212 2:2'31222 2 ' I

1!111 :2!11112 2121'21121111211 1
113 2 4131313 3!4 3 3'3 213 2 2

:: 1111 211iq22121121JI23121 11
ref. 1!3 1 3:3

1
3,44

1
3 3 3121313 1 3

r. k. 1,3 2 413'3;33413 131313: 23 3
reí. 2 121 1 32 213 2'13 2 13,31312 2 2 2

" 11311 3'331333[2 '13123312 3
r. k. 1121' 1 211 112 3 2,2 112,2!3 1 2 2

213 2 313 312313! 3 13131212 2 2 3
ág.h 2!3 1 413 113 3131214[312!2 2 2 3
r. k. 2121 2 3,3 113 3:2,213111213 1 1 2

1121' 1 112 2!3 2i21 1 2 212!2 1 2 2
izr. 1'12 2 32 2j2 21212 13113132 1 1 2 500
r. Ic 1 2: 2 3iJ 33 2 3,3 12,33'3 3 2 3

JI31 J 2i2 23 3 3i 2 [2!212,J 1 2 1
" 112'11 3122'2331313311113 1 1

ref. 2:3 1 313 3,3 3 312 13 2
1

2
1
3 2 2 3

r. k. 11211 313312 2 3i 2 13 ;) 3:3 2 2 3
" 1!211 211 1;2221212 311i2 I 1 1 400

~i~1~ ~7 ~:~ ~ ~I~.~fl~!~: : ~
" 112

1

11 111!22212 2311\2 JI 1
" 112 1 33213 2 2 2 3 2!3;2 1 2

,. 1 I I
1 . I I

1111111 I I I i

- 4 7 ~
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A tanuló neve

Barotányi FerenczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Benyó József
Budai Endre
Burghárd Ferenc

5baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC s e h F e r e n c

Csertán János
Csizmadia Mihály
Hajdu László ism.
Halmagyi Sándor

10 Hermel Odön
Huszár József
Kálmán Mihály
Kovács István
Kovács Pál

15 Kutsera Ferenc
Liksai József
Lugosi László ism.
Maraffkó László
Matusek Géza

20 Márton Ferenc
Mátai Tibor
Mesztegnyei Mihály ism.
Mihályffy László
Nagy Lajos

25 Rauschenberger Antal
Sárpataky Jenő
Siklósi János
Szabó Ferenc
Szalóki Lambert

30 Szalontai Sándor
Szilágyi Demeter
Szöllósi-Nagy András
Tornyos Miklós
Tóth Sándor

35 Varga Géza
Vágner Oszkár
Virág János
Weitz Győzö
Wrabel Imre

40 .Zoltán Gyula ism.
Evközben kimaradt:
Puska IstvánaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

III O S Z T Á L Y

r. k. : 31
"ref. 2 3

r. K. 1 1

" 1111
" 1

112
ág.h.ev. !2121

r. k'1213

" 1

2
1

2
ág.h.ev. 2 2
r. k. I I
ref. I 2

r. k. 1 2
<Ig. It ev. 2 2
r. k. 2 2
ref. 1 2
r. k. 213

" 112
" 1121
" I 2
" I 2
" 2 4

" 1
1
2

1

" 1'22
" 1 1

g. kaL

l
l 3

r. k. 1 2
ref. 2 2

r. k. 1121

: ll~1
1

~ 112[
" 231

ág.h.ev, 1 2
r. k. 1 1

" 2 2

., 1 3

" 1 2
" 23

III 2 311~11212
1 2 1 22212

132214213
1 221212 1
1 1 1 1 1 1 1 \1 1 1
2 2 213:2312
2bI2i212:3:2
23413313:3
1 2 212 3 212
2221222'2
1 2 111 1212
1 2 212 3'3'2
1 3!2b 413'12
2 312i2 3i2i2
I 212:2131312
1 31312 3i3:3
3,3'3 i3131313 i
2 21312'2'21131
1 1 121212121
22221121[2i2:
1.221222131

1 1 1 13
1
'34:314;314,

22233'32'
I 2'112'212:213
1 ll! 1 2,212
il32133'3
2'23'3131313
1 b

l
'3!313 312

111 2i112 212'
1/2'32'33,3
I 21212!2 2;2
112122'31213
I 2112111321.2
223,31313,3
2 2.3:33',314
I 1/2!1 1 11\2
2 2 313 3123

21213124413
I 212:23 212

3Trrl3

- 48-

2212 312Jll_
1

3 1
2122i~22,222
2 3 3 2 IZ/3 2,2 1'12
2 I I 11311 -11 1
1 ,1 1 1 2 1 1 -11 I
212[2 3b 2 _12! 3

2!2[212 112 -,2111
314 313 33 -12,2
21213 3 22 _1311
212123 22,2, I i21121
21212 12112,2"111
2/212,23'3 -!l 1
312\31312122,32: 1
2;2121213,3, -; 1ill
211212131211!2,21311.
32131212,2,2,2.212'
3 3.31313'3: -Ii 1 i
~1212'3 212222

1
1

2'2i2~2il/I!~ 1 II

2\2!312122:221 11
2 2121211111!1: 1 1 11
3'3 4i3 34: - 2,2'
2;213'213!3: _,21]:
21312'3'111'2 ZII! 1!
~1212i31111'2:2!li 11
2,241312 I! - 12.2
2:2 212[212! - 1111
2,2 3'3

1
33 2,2i2! 1!

2
1

223'112'1' -Il! I11
233'32.3 - 112,
1122,1 i12! _i2111
313 31312 1\2.2121 II
2 2 2:3,22112,21111 i
313 333131 -:212:
3!3'3143

1
2\ __ 2121

2121112jl!I, -:1111

2113131312312,2, III
231213231,/.1[1 1
212 21212 2!2 2,2 2

2 3 3 313131~12 1

31500

~I=1-
2 -

2 -
3 -
3 -
2500
2 -

2 -

;1 =
~I=1
31 -
3i -

3: -
2
1
300

11 -
3

1

500
? -

2'500rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i -
II -
2.500
21 -
2:500

21 -

3\-1 300
3, -
II -
3, -
21500
3 -
2 -
2300
2 --

3 -



IV . O S Z T Á l Y .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tanuló nevezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1

1 ,~

I ~
I '1" 1 1 li : 1 '1 I 1Adamecz Ist~á~ r. k. 111 1 1 2:211!2 12,112:213,1111,1131400

Ambrus Zoltán ism, " 12 1 3 2 3 :3 1 3 3 1 3 '2 ;2 ,3 '2 1 1 1 1 ,1 1 1 21500
Asbóth Ferenc rel. !1 1 1 212212 1121212'2'13j22 1,1112,1 1 -
Babinszki László r. k. '1213 2 4 ,3323,3;4,3 3131312'3 - 1 3 -

5 Bellay László ,,11111 1 1'1i111 2:111;111111112:1 2,211 r 300
Boer György g.kaU2132 3 313 2!313:3 223'1212,2 -11 2 I -
Borbás jános r. k. '111!21 1 21221111212i111!121212 - 1 11300
Bőze Tibor ,,12: 112 1 2 3 1 3 2 1 2 :2 '2 .2 2 1 1 1 1 1 ,1 ,1 2 400
Burucs Sándor ,,112: 2 2 312 212'2:2i2'li2111!2;1 2,2i1 2 400

10Cseke Ferenc " il :3113 3 ~,3 3,4!3;3;2 2:3,2

1

3,3 - 1 2 1 _
Fehér András 1112 1 1 212:2j312:3;2 2,21'1 221- 1 2 400
Fekete Ernő " 111211 33.3'31313'2121:21221- 1 2 -
Hackl Ferenc " ;232 2 212214i2:2:2:213!111:1:1,112 2 _
Hámori Ferenc "i 1~2!2 12 13'2 213'3!2 2'3 121212,2,2 2 2 3

15 Horányi ,Lajos ism. ,,1113'12 3

1

3
1

3 31213!3 3 3i3:3i2 3:2,2 2 3 -
ld Horváth LaJOS ,,!1,1 1 1 2111111111'111112:2,2:- I 2 300
ifj Horváth Lajos ,,!1;2, 1 3,2:12;2[2132313,1/1;111,1 I 1 -
Ingvin Emil g kel.'1 21 1 2 3'331313132 3:3!313:3i- 2 3rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsa o
Juhász Lajos 1 r. k. : 1!2i 2 '3 333,3 312 212!3:2~3'3,2,2, 1 3 i -

20 Képesi józsef " 11112'11 1 2 1'2;21212'212i2121 1121-12 2 -
Lékai István ism. ,,1;2 2 1 22 3

1

3!z'3 2121131312121-: 1 2 500
I\\arx Ferenc ,2,2' I 2 1111 2d2111 212'11:111,2,1 3
,\\olnár Antal •• : 11213 12 3,23

1
212'1'231313

1
333'1- i2 2 500

Nagy Károly ,ref. J :2
1

'1 '1 212 2,2i 1 3, J 13122!211 1.1\1 J ,

25 Nagy Lajos 1" 1;2, 1 1 2j2 2111212 2:2121312;) !2, 1:2 2 -
Pataki Gyula ,,1121 1 2

1

2122'2 1132:212
1

2,2,2:2,2,2 2 -
Pctki István Ir. k. 11211 2 312'3:23132'3'331331' - 2:3 -
Remete Imre " ill211 211:212!221 11211/111 -ll 2 ~OO
Révay l'vlárton " /112! 1 2 i21211 21112j1 1'12121231-!1 2 ' 300

30 Schvarczkopf Antall " 113: 1 4
1
3!31

1

3.4 3,33 3 3
1
2

1
3!21-: 1 2: -

Spák József Ig·kat.l11111 1 i2,1 111112111111211111,111 11300
Sumegi r~lldolf 1 r. k'1112'111 3

1

213
1

'3,3 23'12 311 312212,2,2 2 i --
Szegedi István ,,112 1 3 313313212,2 1121312131-12 3 , 500
Tallsz György Ig.keI.11!211 212i2112 212,2!2 112131212 -ll 2' 80

35 Tóth Antal I r. k. 1213 3 2 3133,3121312 231212:3 -11 3 ' 500
,Vella Nándor ., 12 J 2122212:222,'231212 -'] 2 -

Evközbenkimaradt:
Csiszár Ferenc
Görögh jános
Horváth György
Kárpáti Rudolf
id, Nagy LaiosbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Y . O S Z T Á L Y .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tanuló neve

r. k. 1il il 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIl

i
2 i 2 lill 112 112!2

1
112 1 -111 I 200

ref. 1
1

211 2 2 [3 2 2 2; 2 2; 1i 2! 2: 211.1 1 2 -
r. k. 1232 213 3,223 212

1
2'2i22,2,12 2 -

,. 1!2 21 312 13 3;3 3:3 312,3 2;21- 2: 3 500

" 11211212122122'3212:2112'2'211112 -
áa.h.ev. 2'3 21 3 213 333'22:211:3141- 1 2 -
1;. k. 1\2:2!2 2133'22:321111313122,211,2 -

I
" ,II' 211 '12 2 I 2 1 1 2 2 211 liliI 2rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi 1'11 300
" 1 III 2 1 II 1 1 I 212 1 112i 21 211:2

1

1

2
1

1 200
" 21212' 2 1 2 222'22'232:22,22 1 -

agh evonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAliii 2 3,2 2 1 3'32
1

222:3: - 1 1 500
r. k. ,213

1
2i 3 3 13 12'2 3:412'J13 3131 - 2 1 500

agh ev.11113'2~3 213 13::i 2'312!3~3:2!2:1,1 1 2 -
" 12,211 1 1 1 122,23:22'22'2 - 1 1 500

r. k. 1 213! 2 3 2 2 21312:2,3'32' lb 1212 -
1 ref. [112: 112 1 3 2'212'21212:3 1121~bll 400
In 11111111,111'112211.221111111111 -1
19. kel 1121i 21' 3 12 2 2 2'312;213,2'3, ~12: 1 400 1

r. k. li3312 2 3 33321212122:22,21 li 2 -
" 1131223 333'3!2322'2'2211!2 -
" 113'3122 3 232321.1331~11'2
" 113213323333232221-12'2 -
" 112:2:2 2 3:33'23~,322;2,2.222 -

1 ref. !3i31.1112 2 3 123;3131.22212.22,2 1: 1
I L k. 111111 1 1 1 1 1 ill il, 1i 212121 - 11 1 200

I :: 1; I ~I;1; ~ ~ : 11 i 11~!i ::~,i~ : = :i: ~~g

f

' " 113121222312314;22.,3;1111-212 -
ref. li2112 2 2 232:2;22'2,2,21,1'1!2 400

r. k. 1121212 2 1 12,23122222,2'111 300

1

" tIlI! 1 1 1 liliIIllIl! 2; Ll 11,2 1: 1 200
, " 11

1
11111 1 1 1 1 i 2[ 21 r 1jI i 1, III,11li 1 300

I " 1 211,2 2 21! 1 ,.212 2 1 1 2 2j - 112 -
1 ref. 12il 3 2 3 312;2;2,233331- 2:2 -ILk. 12121213 21

1

2i2;2113,3222,22:3 --
1 " 1212,2 2 2 31212:3:22222 -li3 -

I " 131112 3 3 3:3:33'333)". -il 3 -
" 23'2 2 2 2 312:i3 2'2

1
3d2! -1 2 _.

II ref.

l
ll 1

1

1

1

1

2
1 1 1 1_'1' 211 1;1121111'J II 21:,1 III 1!Il 200

Évközben kimaradt :
Lója György. 1 1 I

Különbözeti vizsgálatot tett az I-V. évfolyamból tanári oklevél alapján Bárdos György.

Balogh Béla
Bártfai Odön
Cserny Vilmos
Duffek Károly

5 Eg ervári Nándor
Erdélyi György
Fogarasi László
Haraeli Endre
Horváth István

10 Juhász Mihály
Kéri József
Ki tzi nger József
Matuz István
Márk Bertalan

I 15 Megyeri Jenő
I Molnár Sándor

I
Nagy József
Neducza István
Németh János

20 Németh József
Nyuli József
Pap Erazmus
Pál Antal
pál Emil

25 Pintér György
Radnai Béla
Radnai Ferenc
Sárhelyi Jenő
Suba Vilmos

30 Szabó JenőbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S z a b ó Lajos
Szamosfalvi Imre
Szegedi László
Szilasi László

35 Töröl< István
Varga Béla
id. Varga Jenő
ifj. Varga Jenő
Zsohár Zoltán

-·50 -



- 5 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

v,

É p ü le t. B e re n d e z é s . U d v a r. K e rt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Epűletűnkön az elmult évben is végeztettünk tatarozast.
Kifestettűle az intézet és az internátus több helyiségét.

Udvarunk kizárólag a játék és a sport céljait szolgálja. A
testnevelés szempontjából kívána tos volna, hogy a szomszédos
telek (ezelőtt állami fatelep) az intczetünkhöz csa toltassék.

Az intézet kertje 700 négyzetö\. Beosztása és üzemterve
olyan, hogy a tanítás céljait szolgálja. Azért a kertben a termelés
minden ág,ínak jut egy kis terület, Van a kertben: faiskola, kouy-
hakert, termő szőlő, virágos kert, mezőgazdasági növények te-
lepe, magtermelő telep és termő gyümölcsfák,

Felszerelése egy kisebb és egy nagyobb virágház. rnéhes
és két melcgágy. A talajrnűvelési, szaporítási és nővényápol.isi
munk.ikat az iskolai év folyamán a növendékek végzik, főleg a
gyakorlati órákon, ha azonban a szükség úgy kívánja, egyesek
órán k ívül is,

VI.

In te rn á tu s .

lntézctunk a nevelés céljait és elj.irásait fokozottabb mér-
tekben crvénvcs ithcf azoknak a növendékeknek a nevelésében,
akiket szülőil~ teljesen az intern.itusra híznak, A közös életrend;
a bőséges tanultisi alkalom, a tanulm.in vi, erkölcsi és egészség-
ügyi feliigyelet a növendékek testi és lelki fej lődését biztositj.ik.
Az in teru.itusi ifjúság jó sz cll crnó.c vall, hogya nevelés munká-
jából maga is k ivcszi részét: felügyelnek egymásra, t.imogatj.ik
cgvrn.ist muuk.ijukbuu. Eg\'aránt érdeke szülónek, növendéknek.
hog}' az int ern.itus sz igorú fegyelmet követcl. Ez azonban nem
rideg, hanem mclegséggel párosul t szigorúság.

Köztartás.

Az intézet köztartása az elmult esztendőben is zavartalanul
működőtt. Az étkezés rendje o lyau volt, rn in t az előző iskola-
évben, Ez évben is, a 8 órától délután :2 óráig folyó tanítasok
miaít, az ebéd délután 2 órakor volt s ezért a növendékek dél-
előtt II órakor uzsonnakenyeret kaptak,

Segélyezés, ösztöndíjak,baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa la p ítv á n y o k .

Az elmult iskolai évben az évvégi állapot szerint intézetünk
18Q ianulója kőzűl SS kapott az intern.itusban ellátást és lak.ist
A kintlakók miru szülőkné l, közeli rokonoknál laktak, A bent-
lakók köziil 7 nö -eudék 20 P-t, 13 nővendék 30 Pvt, 13 növeli'
dék ..!Q P« és 25 növendék SO P-t fizetett havonként. Ebéd,
segélyben, - havi 8 P-ért - 1 növendék részesült.

A Székesfővárosi Gyerrnckfelruházási Akcióból az iskola-
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,,/;\'0rl"kzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAútj.in tiihh lIiiVl'lIdék részc<.;itlt segélyhen, igy cipóta lpnt
'2.7, cipr",fl'jl'lésl I lIi,V('lltl0k bpolf, Lcvl'lI1l'okf;l\úk révén k iucs-
t.iri cip/,aj;íllllékklll r(<"/l"ttlf (j lIiivl'lIdC·k,

Igy' lIi',\'l'lIlkkilllk kapolt 10" J> tanului.inv: i,szfi'lIldíj;d,
Al ap it v.iuva in l: blll;11ai r('"zl!l'1I ;lnY<lgi "l'gíh(I,;IIl'k, rl's/bl'1I

nl;i,)csi jlllal(lIl1llak 1l'1,illfhl'fr';k, Ala p il v.inya ink blllatait a Ilii-

v('fkl'úi 1I("\'Cllcld,l':, k apt.ik :
1, A Krl lcr-n lap itv.iuv j,LCJ P blllaf;íf a vcrxcuyhcn Iegjobb-

Ilak hi/c,"YIIII gv;d,orlafi 1:IIIítc',: 1V\;írk Ikrl,d;111 k apta.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
L A S/lallkl',.al:lpíll':iIlVrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'1 .,'(1 .,/ l ' k,lI11<1t:íI S/;lIl1flSl':tlvi IIIliT

k apta , aki a Il'stj:y;d,,,rl;í<.,hall li'llIl ki,
'l A ]fl (VCS I;d;ílko/c',-,d"pítv:íll'y 7,Ll) JI blll<ll:d a Iegl!;lr-

1IIC'llikw,;dlll:llI kl'p/cll filIIlk,: S/:d,(', I.ajos k:I)II",
1. A 1<I,xl'r-"i:lpílv:ilIv 1;;1I1I;II;ít, 1, I '\ P-t, l<adll;li Ik'la liapia,

;11;\ az (,"IJp/,f',jii,rhclI l">; illlll\'pl'lyl'illkk('1 kapc"I,j;ilhall "c,)lal

dl"I~I'/I!lt.
), A l lo rvav-n la p itv.iuv 7,',m J> kallla1:íl S/''''I,;;IIIII'' (os

(')i'!\lIl'IICI('/l' l'lisllll·r( -,(id N;Ij';,Y ),',/"d 1\:11'1:1.

(1, A (,)lIilll )1·'Ic,d-.llapílv;iIlY If) UI'l l ' k;llIl:d;íl ar;ill\,IJ"an
l'!os/lI'a, r'i<-...../cI lallkilll\,\·<.,(·):.-.)v Cíl1l011 ;1 1,;,\'('11,(,/1",), 1,;lpj;ik:

id, l lorv.it): lajo<., ("', il j. l Iorv.i lh I.<ijos IV-, M;illI"l'l, (jl:/" 111.-,
<:/l'llIllIl'I l;íllOS 11- ('"Sl'II\,\'il'll,i ("'''/I;ív f,-l'v(''', lIi"\'l'lIdd'l'k,

7, Al I ~()lI-h('lt Vl"I_!/I'1I 1:llIi1l',J, (\'1,)1 lIi'I\'l'llIil'-kl'illk: S/r">I'~;

J{'/sd, Il:ír;íllV /<-.i1_;11II ,"11. fú,JJ'IIV 1't"Il'\', Silll:'" Mikll·, -, l'~;
I'c'I.;;illll .I1·,/o:d) liliI l ' "j;íll(il'-I,:íl "JI) -)fl !'-nl /<-.IIII;ír /oll:ill
(os H;IIo~~11I',{-l;t kapl.ik

~,AI iskl,)at:iro,;d, '\II f' alllllll:íllv;íl 111I1V;illl 1c.1\';íll cs
1,'1~('I'v;íri N ;'111l11Ir V" l"\TS IIi,v(' II(k 1,(' 1. I,;q lI;i 1,,

CI, I'gy titld'<; j,-dl'v'--' 1'\ 1'-1 :tIlItIl ;íl al. i)~a/l:;lk"I:t" :!1I;ti,
Ilfll~Y ali \:;t!;III1l'1\, r;ic./lIl'ldl /II '\'l'IIlk-I, 11(,1,;Illj:t CIII:!, 1./1 al I'",-,Z(,-

gl'f l·I.!'\' ui.is ik lilki!'> ir'dn,,'i ki('W:';/ílt-lll' '211P'Il'. Al, ;Ill,,,";í,,)'!.

J('lIl'ski ICm,)v II.-I-'\'l·" lIi'\'l'lId(~k I,apl:! I/ll'g, h.ulirnkk.uu (:dl's-
;lIyja II;d;íb ;II""I'/I;í,,;II,

II) MIIIII;'II Mill:íly II\" t:!lIíl'-' (I\i,,(clt-I,) III l' :Ij;il/(kl,:il
ifj, l lnrv.i th 1.ajlls IV',-I~Vl-'<-;lIi"\TlIlkl, bpl;1,aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II. CSl'I'lI:í(uIIV USI.IL·1 10 il aj;ílld(k;íl lclu-r Alldl;i,; IV,-
(ves lIii\'('III1(k k:t pLI

I'l. I«('/'I(s/ (inll:! Z('Ill' Lll "í I (illk/l'lt'llIk \'I,)t 1I1"\,(,IIIII~I,l')

:1 \'l"~zl'll ""'\'l'lId{'''''' 1,1, ill)';\'('1I IItq~IJddi ;1 1V\:t:~\':t1 I\,',rlls (',>;;11. \

t':lIcks/(" cil"t", rl,(r('lir;t!I'!. Ilf SI:! IIIP'-,1':ilvi 1111/'1',I\~q.:r('/'i .Il'llI",

(s N;I~v -,1'/q'r 1I1')\'l'tlll(I,l'l, k;lpl:ik.

1'1. 1\ Mal-:ral I );Il'd:tI~I'I.;i;t r. r,d\,I',iral 1 kiikll:( l l.uv.ith'
lstv.iu (S l l ar.uh 1 IId/'(' 1I"\'(',,lIél\,'" bpl:iL,

1,1. A iV\:ig\':t1 SI.l·I"il' I I 1,liil'1é1 f'illkr (i\,il1l',V, 1\;ltllI:lj

Btla, I~adllai 1':l'1'('lIl', S/alll') 1('11'"'' S/:thr') I ,a jlls (:<-;S;;llItrléJ;tlvi
IIIII'C V, {'" !'('ltér I\lIdl;ís, iti. l lorv.ith 1. aj'lIs , J\!\;tIX I rrvuc ts

Vcll« Nainlor IV, é, lIi')Vl'lIlkkcl" k.ipt.ik.
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1 S, Lriz.ir kőuyvkcrcskcdőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz év Io lyam.in kétszer adott kőnvv-
ju la lmat. ~ drh. jók a i, 1 drb. jósika hr. regéllyt és Tomp];
Vir;ígrcgéit ad()JlJ;íllyozta, Megkapt;ík: ,Magyar lstv.in , SUI\'-

viczk i Guszt.iv 1. é" CZCIlIIIICI .l:íIIOS, T:lbcs JCIlr'í II. é" Cselt
Fcr cnc, Bllrglt:ínl Ferenc Ill. é" id, l lnrv.it}: Lajos. l~cllIctt:
1111reonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV, (" Nai.!y .It'm;cf és Szamosfnlvi IIIIIT V, (, lIi'l\Clld(kck,

Az illtézd nevében kiisziillctd muudunk mindvn adum.inycrt.

Vf(- VIlI.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N e v e lé s . f e g y e le m .

l"'illlkll tC\'l'kcllvsél~i'lllk :11'1':1ir.inynlt, hogy tanitv.iuva inkhól
va l l.isus , rrk i'>!c..;i'l";, 1I11"I\'elt, jc'lIl1:HI(lrt'l 1'1ricin berek ct ('s lelki-
iSllll'ITfl'-; t:1I1ítC'lbt ucvcljűuk. Hl'IIIl-lji'il" h()l~y 11I:ljd a/ élet
Ill'!tl'/. kiizdcllllCihcl1 is I,CllIéIlV('II, hl','sillc1l'-;clI l'''; lvlk iismcn-tv-
SI'II fCll~j:ík 1ll'ti'>!fl'lIi :II,t :1 lu-l vct. a!trJ\':í r'íkl'l :1 (j()IIIJ\'isclés

.il l it ja. Ijt :1 (,l'lt Sl.Olg:ílt;1 az :1 'hat;íroz:t!lIl1k is, .untlv sz criut a
!tt'lyl'11l'sítl'..;ek :t1k:1I111:í\,:t1 a t.irs.ula hu: érilltkczés Iorm.iirúl

hl's/('Igctitllk,
Arra li'II't'!,('lIli'ttlk, !togy lIii\'l'I)(J(kl'illk IIC csak 1\i't1sr") kénv-

SI('\', 11:111('111hcl..;c') szi'il,,,;l'i.!I~'1 a la pj.iu kővcssck a júl. Arra tiir'c-
k rd l iiu k . I\()J~.Y :1 (,l'l fl'lé va ló íőrckvéscinkbcu llii\'I'I)(lékcillk

\'(,1il Ill, q~\'id I (:1'('Ul'lIl'k,
A/ nlJ,ksi li',J'l'kll'S('I!t:sl, a 11I(ly('hl1 lelkiségct. az cgy-

SI"I~\"; \'il:íl~II\:/('1 il)~yl'l swlg:íll;l :1 1:1I1:írll'slillct :II/al, hogv cgyl'S
ifj:ILII sl')_~ifL'11 a hh.ru , II!JJ~\' saj:íi:>s prohIl-llI:íik:lt 1I1I'g()ld!ta~s:ík,
1'11111'1,ig\'11 II:II~\' j('II'lIlc')~(gl'l l.il í uk. Az (ls/t:íll'ok jú ki'l/szclklllC

S/I'lIlpcllltj:íIH'" 1I;li~Y ,l~,J1ld(lt fordítldtllllk arr«, liogv .irt.rhuat-
l.uru.i Il'i:vi'il, :I/Ilbt, akik nek l'léllk ér/.éllilk va u a l.ivadoz.is. az
('lkll/I"I,i~\:g, :1 1~I'III.\'(llt'ld;ís sth, ir.int. EI.l:1I az úton a romhol.is
\'I'/I'T\'ih(">! :íllal:illall :IZ (pilL's h ivri t Ioruui ltuk.

Ncvvló liirckI'(sl'illk cgyt'S résl.lckirc'il az a l.ihhia kh.ut sz.i-
molunk hl':

1. Vatlaserkölcsös nevelés,

Ilttl'l\'lillll, ll:l~y glllldtJt [o rd it arra, h()g~T nővcudékc: vall),

h:111 va l l.iso-crk 1('J~\'I'IICk, lJl'tiillkkcl l-S az iisszl's talILírgyak
lallít:ís:í\,:tl ji"l'\,hdlilllk ut ;1 célt swlg:íll1i,

A hit í au.iro], a v.i ll.iso» II l'\'l' Ié: rii 1 a kővclkczőkct jclcntik :

a) ;\rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr o ut, 1.-111. hittu r t-ir :

A vn l l.isos Ill'\T!t'-S télj:1 t'gyrl's!.l az őntudat crósitésc, m.is-
r(';;/I :1/, nh',Jcsi tid,ék1cs,;("grc \';IIc') törekvés IlIl'gszcrl'ltl'lésc,

A Ilt'lT!t'-S idcjl' :ILtit 1;1'11 : : 1 . i ljuuak 1I1:lg:íL'\';í tenni a majdnem
:.!,IHIII ('\'t's II;I,!~,\' \'l\l'kl'l, a r('llllai btolik"s cgyh:íz SZl-P életét.
.uu i t S/I'liI'-,I:~'i 1;\'I-'I'l' I IIlé\'\'1 :I/. élet Kir.il va , az {,1Il'haris/tik ~
I\ris/tlls (CS/' il'!tI'I(";\(:, Cl'lulI":t! slOlg:íIj:ík illilldl'lI évben a sí.~

bCSl.l:dck, Illag.\':lr:íl.at()k, egyélll bcszélgl'lések, sz t. misék '
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szt. áldozások, Itt kell megeml ítenern minden évek legnagyobb
lelki eseményét, a lolkigyakor l rtot, amelyet az idén igen szép
eredménnyel P. Rcóthy József S.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ. tartott. E helyen is köszönet
érette.

h)onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAArqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr ej. Iriüan ir :

Az iskolai esztendő istentisztelettel kezdőelőtt és végződött.
Évkőzheu vas.irnaponként tart.ittunk gyermekistentisz tejetet és

több ízben a nagyobb növcn Jékck közrcműködésóvcl vas.iruapi
iskolát. 1933-ban megalakult a ref. tan itóképzós növendékek
ifjús.igi egyesülete, rnelynck célja az ifjúság valláserkulcsi
életének intenziv nevelése a gviilekezeti élettel kapcsolatban.
Az if jús.igi egyesület két ízben szerepclt a budahegyvidéki
gyülekezetben igen szép rnűsorral dícséretes felkésziiltséggel.
Az évenként szok.isos csendes napokat ez évben is mcg tartottuk
előadásokkal és úrvacsornoszt.issal. A hudahcgvvidók: gyüleke-
zet női köre ez a lkn lomma l nagy szcrctcttcl és gazdagon terí-
tett asztalokkal szcrctctvcndégségct rendezett a képzós ifjak
részére.

Milllien hittanór.it hibliarnagvnr.iznttn l kczdcttűnk és több
ízben bibliai megbeszéléseket tar tottunk ak tu.il is kérdések Iclctt.

A növendékek viselkedése vnl l.iscrkőlcsi szempontból kif o-
g.istalau s a vall.is dolgai irtint érdck lódő.

c) Az ág. 1,. CI'. h itt a n á r :

Az :lg. h. ev. vall.istanitris az egész csz tcndó Io l vanuin
zavartalanul folyt Ic. A tanév k icmclkcdő esemén vci az idén is a
hiterősítő előadások voltak, amelyeket a De;ík-t~ri templomban
tartottunk. Istentiszteleteket a bécsikaputéri templomban l.ito-
gattak a növendékek. Ugyanott unncpcltűk meg október 31-ét.
Az V. évfolyam növendékei a nélllef\'ölg\'iúti községi el. isko-
Irihan hospit.il tak a hittani órákori és ugvanot! tartottak ta n i-
tásokat is.

Hálás köszöncttcl kell megemlékeznem az Igazgató úr és az
intézet tanúri karának miudcnkor segítségre kész lIlagatart;í-
sáról is.

A növendékek szorgalma és viselkedése kifog.istalan volt.

2.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH a z a fia s nevelés.

A magyarsúg jövőjét csak a nemzeti egység biztosíthatja.
Ennek tudatriban tanit.isunk és ncvclésünk nunden k in.ilkozó al-
kalrn.it igyekeztünk a nemzeti nevelés jav.ira f clhaszn.ilni. A
hazafias nevelés céljait szolg.ilták elsősorban nemzeti ünne--
peink: október 6., március 1 S., továbbá az intézet h(Jsi halottai
ernlékrruivéuck Ie.avat.isi ünnepe. J\1<Ís intézeti űnncpciukct is
erős hazafias szellem hatotta át ; a cserkészek nnisoros estéjén
előadott sz inj.it..k, a tanárok házalapja javára rendezett hangver-
senyén bemutatott térkép-játék, valarnint az évnyitó és évzáró
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ünnepély, Iskolai űrmepélyetnk hazafias tartalma nemcsak ifjú-
s;ígunkat lelkesítette, de minden alkalommal mély hatást gya-
korolt a megjelent sz épsz árnú, előkelő közönségre is,

Nemzeti célok lebegtek sz rnűnk előtt akkor is, amikor
ifjúságunkat fegyelmele:bégre és hivatásszeretctrc törekedtünk
uevclnzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi, inert e kettő: fegHlem és becsületes rnunka alapfelté-

tele nemzeti megerösödésünknek,
Nevelő és tanító tónykedésűnkct m inderikor az ifjús;íg s

rajta keresztül a nemzet sz eretetc hatotta át.

3, 't estnevelés.

A moclcrn testnevelés követclménycinek megfelelöleg és
if jús.igunk jövendő hiva tás.innk szempontjából a fősúlyt ebben
az évben is az egységes, hn nnóu ikus képzésre, az úgyne\'ezett
tiíllleglleHlésre f or ditnt tuk. Ezt a célt szclg.ilt.ik a rendes tOI'lD-
ór.ik , a sportkőr, cserkesz ct, lcvcntcórúk , játékdciu t.inok és az

il1tCI'ILítusi min dcnnapi reggeli szabadgyakorlatok,

(Jriíllllllcl említjük lIiC!!;, hogy növeudckcink ezeket a h 1'11il-
g,'akorlawkat S ezekkel kapcsolatbali a sz crtorna és a t lct ikt
kiiliílihili(') :ígait lIag" kedvvel cs szcrctcttcl yégczték, ,\I\ind-
e/l'I;I,C;, i.'~(,!1 szcp tanújelét adt.ik a tom.iszvil.igbajnoks.ig z.iró-
Ülllic'pl'ln:'1I (jun. 3-:íll) és az intézeti tor naűnucpúlvcu (ö-én).
tz utóbbill k iuiu tck : 130el' György, Fekete Ernő, id, Horváth
Lajos Lékai lstvau , Révay Márton IVv-évcs növendékek és
\Vl'itz ,in'iúi l l Lcvcs nővcudék.

4,baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM íív é s z i n e v e lé s .

;\ múzvmuok és id,)szabs k i.ill ítások I;ítogat;ísa kétségtc-
lcnűl kg'l:tt:isusabb eszköze a művész: nevelésnek. A budapesti
isko l.ik n.ik nagy előnyük a ,'idékiekkel szemben, hogy tanulóile-
nak IllinLi a képzö1l1ÍÍn:szet, miud ;1 z cncművészct alkotásait szem-
JéllctIJctik l n tcz ctűnk sokkal t.ivo labb van a Szépmíí,'észeti-
,\\lli':CUJlI!<íl és a ,\\úcsarIloktól. scmhogy a rajzóra keretén hclül
cll;í\ogatli:ltn;ínk oda, A félnapos k ir.indu lások a l k a lmával azon-
ball lllillllíg clvez ctűnk egy-egy oszt.ilyt, hogy nuitőrtúucti tuda-
suka t, nuivész: nc,'elé"üket múzcurnok és ki.ill itúsok l.itoga ttis.i-

val fejlesszük,

5, Á lla tv é d e le m .

Télen az intézd kertjében matl.iretctóket helyezünk el s a
kertben terrnesztett llapraforgó11lag,akkal ctetjiik a cin kéket.
Ennek eredménye az, hogv uy.irou egy-két cinkecsahid itt is kől t.
,\\illt;ín l.crtünk k is területre szorul, csak két mcstcrséges
madárodu vau fclállitva. Természetes dolog, hogv a fel;íllitott
oduk a verebek hetolakod.isa mia tt állandó ellenőrzés alatt

vannak.
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6 . Ifjú s á g i e g y e s ü le te k .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A)onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÖ flldpzültör.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Br. Eötvös József nevét viselö ifjúsági önkópzőkörünk e/
cn működését a szept. lS-án megtartott alakuló gyűlésevel kez-
dette meg, Ez a lka lomrna l választotta meg az ifjlísúg a L)r
tisztikar.it ; ifj. elnök: Radnai Béla V. é. n., titkár: Balogh Béla
V. é. n., jegyző: ifj. HOITúth Lajos IV. é. n., pénzt.iros : Fekete
Ernö IV. é. n. A kör 15 gyűlést tartott, ezek kőzül 1 alakuló,
1 évz.iró, 2 diszgyűlés volt : okt. 0. és m.irc. 15, emlékére. Alta-
Liban az intézeti ünnepelvek előkészítése cs rendezése az ifj,
őnképzőkör keretében tőrtént. A rendes gyűlések tárgysorozat.it
szabadelőadások. Felolvasások. szavalatok, éllek- és zeneszámok
alkották. Az ifjúság nagy ércleklcídéssel és buzgalommal vett
részt a kör életében, A taurircluők i tisztet cz évben is Nérnctl:
Sándor c. igazgató töltötte be. A kör ez évi vagvona -111,55 1),
kiadása (kőuyvck, zcncrnűvck, f olvóirntok) 211.02 P; átvitel a

jövő évre 230,03 P.

B) Scgít/irqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEgyr sűtct.

A Segítő Egyesületnek a f. iskolaévben 3CJ7.- P .il lt ki-
oszthatás céljából rendelkezésre, A 17 esetben folycísítotl adJ-
m.inyok összege 332,- P. Ezenkivül 1 tag kapott kölcsönt.
Müködését a Segítő Egyesület [úu ius Il<í 3-;ín lllegtartott z.iró-
közgvúléscn 35,- P maradv.inu vn l fejezte be. E lila r.ulv.i IIv
az alapszabályok értellllében t('íkésítellclü,

C) Má r ia I.·o llgr cgr íciú ,

A Magyarok Nagyassz.my.iró] nevezcit és szt. Imre Iler:('g
pártfogtisa alatt álló ifjús:ígi JV\:íria k{Jllgregúcicí az idL'1l i-.
megkezdte rnűködését. 1~0giek és újak lclkc:«:n .illtak :t N;lg\'-
asszony lcveutéi kőzé, lugy az Ő e,;zllléi szerint é-; sq:; í ls l;gé vc 1
e Iöldön a ,R.egnlllll Mari,lIlllfl1«-llak édes Haz.iuknnk CZt'il
túl pedig az Ürök Hazának polg;írai lehessenek. t:z klll'gctt
szemüle előtt, abr gyülésre jöttek össze, ak.ir il havi SZl'llt .i ldo-
zások alkalmával magával az Úrral, az örök tisztns.igga! be-

szélgettek.

D) A 334, sz. »Ap-icz«i« cser h á szr su pnt 19] ] 3-/. cvi

be sZ:'Í til of ri irt,

A rendszeres csapatmunk.it az 1933 3·L iskolai év megnyi-
tása után, szeprember hó második felében kezdtük meg

A tanév kezdetél-el a csapat vcz etésút Frank Auta l dr. ig:1Z-
gatótól frigyes Béla tanár vette ,ít, akit ebben a munk.ijáh.m

- Varga Lajos fővárosi tanító t.imogatott. .
A csapat tagjainak létsz.iina a tanév elején 62, m a jrl az

iskolai év második felében 76 esetkész és 24 apród, ak ik két.
4-4 őrsből álló cserkesz- és egy apródrajba nyertek hcosztást.
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Csapatgyüléseinket és orsi ősszejöveteleinket a multhoz ha-
sonlóan hetenként sz erdán és pénteken d. u 1-2 óráig tartottuk.
A csapatgyűléseken az egész csapatot érdeklő közös ügyek meg-
beszélése, a cserkésztörvények magyarázata, nyilvános szcrcpl é-
sekre való készülés, énekek rnegtanulrisa, közös játékok szerepel-
tek, míg az őrsi összejönteleken a cserkeszprób.ikra való előké-
szület képezte a legfőbb programmpontot. Vasárnaponként fél-
és egésznapos kir.in dulásokat rendeztünk, mclynek célja farkas-
\'ölgy, Svábhegy, Széchenyihcgy, Normafa, Csil lebérc, jánoshegy,
Hűvösvölgy, Pesthidcgkút, Már iarerncte, Látóhegy és Dobogókő
voltak, A' sportok kőzűl ez évben szercpel először csapatunk éle-
tében a sisport.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA kedvező téli időjárás lehetövé tette, hogy
négy nagyobb sikir.indul.ist rendezhcssűnk a téli hónapokban,

A cserkészfog lalkozásoknál a rnul t célkitűzéscit kővettűk :
testileg és lelkileg ügyes és képzett cserkészek nevelése mcl lett,
cscrkészvczctűi rnunk.ira alkalmas tanítók képzése, Ezen cél el-
érése érdekében a cs ipnt 12 esetkésze vett részt az 1. cserkesz-
kerület téli apródvezetői tanfolyamán.

A csapatnak az év Iolvam.in a követkcző nyilvános sze-
replésci vol tak : 1933. évi október hó l Gén díszőrségi szolg.ilatot
tel jcsítctt az crcklyés országzászlónál : 193.!, február hó l-én
erkiilcsi1eg és anyagilag k itűuóeu sikerült esetkészestét rende-
zett; 1 cU-!. évi március hó 18-:ín az apródok kisígéretet tettek
és \égiill ()J-L évi intijus hó I ü-cn ünnepélyes külsóségck között
cscrkc-szavat.is: ilnllcps,:gct tartottunk, Utóbbi alkalommal a csa-
pat 22 jelöltjet avatnrk fel és 15 aprúdunk tett nagyígéretet.

A tanév befejezésekor a Börzsöny-hegységbe rendezendő
8-10 na pos mozgút:íbor tervévei foglalkozunk,

E)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAw cssctén yi Snor tkor .

Tíz év óta műkő dó .sportkörűnk talán éppen ebben az évben
tudta felmutatni a legcsekélyebb eredményt. Ennek az okát a
testnevelő tan.ir elsősorban abban Utja, hogya cscrkészeti és
sportköri ór.ik összeesnek. s min thogy a kiválóbb tomászok
lIag\' többségheu cserkészek is, ennek következtében az érté-
kesebb sportköri tagok sz.ima évről-évre csökken, Intéze tünkben
a cscrk é szc t crúsődése tch.it az órabeosztás miatt a sportkör
gyöllgLilését idézte elő, Ezen a bajon újabban aztán az igazgató
úr beleegyezéséve! a sportkőr vezetője úgy segített, hogy a
délelőtti sportköri ór.ik helyett atlétikai gyakorlatokra bizonyos
délut.inokon a sportkőr tagjai a BBTE. pályára mermek, ahol
természetcsen a cserkészek arnbiciósabb tagjai is részt vehetnek.
Hisszük is, hogya cscrkcszct nemes szellemétől áthatott ifjúság
intézetlink dicsőséges 'atlétikai szereplése érdekében minél na-
gvobb számban fogja felkeresni ezeket a sportköri összejöve-
teleket.

f) 1/)lÍsig i Vör ösker é 'szt-r sopor t.

A csoport tanrireluőke Prochaska ferenc dr, tanár, ifjúsági
vezetője Radnai ferenc V, é., segedvezetője Remete Imre IV, é.ll.
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IX,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Csoportunk 1933, szeprember hó 27-én alakult újj;í 10 tag-
gal. Szoci.ilis munk.iban , a tagok csekély sz.im.ira való tekintettel
nem vehettunk részt, Ezt a rnunkrit töbhé-kevésbbé az is aka-
d.ilyozta, hegy a Tanítóképz<í-Jntézcti Tariárok Házalapja javára
rendezett ünnepélyen a csoport összes tagjai sz ercpcl tek. ,\\int-
hogy meglehetosen hosszú sz erep et játszott m.nclcgyik , az össze-
jövetelek tekintélyes részét az ünncpélyre való készülésscl töl-

töttük el.
Egyébként az összejöveteleket rninden hét sz erd.ij.;», ked-

vcző időj.ir.is esetén az iskola udvarán, téh'íz idején a tanterem-
ben tartottuk meg, j.itckka l, énekkel, kézil11I111~;í\al és Illeséléssel
foglalkoztunk, Osszcl és tavassval az intézet kő rn yókérc SZ:ÍIllOS
k ir.indulást tettunk ztlróg,\'iílésünket J CJ3-L évi június hó 2-:ín

tartottul. meg,

Tanítás.

A tanítás a tan itóképzó-intézcf tanterv C-s u las ittis. valamint
a népiskolai utasítás sz criu t f.il y t. A tallítóképúi-illtézcti lila-
sit.is esetleges hiáuva it a magillik l c lk ével ipa rk o dtuuk j1('lhlni,

Korunk pedagóg'i;ij;íllak ad az elvét, .uncl v aljihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,:/III.:llj'I '!{

nagy jelent6ségét hangoztntja , aZ/al kővct túk. I\:)g\' l1ag\' gOlllbt
Iorditottnnk miud az r 'r( ':!( :;/III//ll'~ 'I.'r" . m ind ;1 k :I{II/iÍ-d lil:;/I\ 'r !, 'rr,

Arra tőrekcdtúuk, hog\' nö\'encléke:ilk az értékcket ;ítélj~k. az
ismereteket pedig - a lehetőség sz ciint -- :1 nl:I[~llk ku tn tó
rnunk.ijával szerczzék nieg.

Nagy gondot for d ito t tunk arra, !Jog\' lIi')'.Tlldékcillkllek a
némel és tót nvclvhcn , tm';íhh;í zcuéhc n alka lmn t nvujtsuuk
alaposabb elmélvcdésre. Ezt a c:'1t sLJI~;:ílta :1 uéruet 0-0 tót
kisebbség i tanfolyam és a fakul ta tiv zeneóra.

Az év folyamán összesen II tan.iri g\'iílést tuto í tunk.
Tan.irtestűlctünk az cl mu l t évhcu :2 gyiílésen a Nép isko la i

Utasitúst brgyalta,
Azonkívül a kövctk cző mórlszcrcs tételeket t;írgyalt:l:
1. a feleltetés rnódjűról és a d icsérésról ;
2, minisztcr i biztosként sz erepclt tan.uok hcsz.iurol.is« m.is

intézetekben szerzett tapasztu latu ik ról ;
3, a magyar szavak és kifejezések helyes haszu.ila l.iró}:
4, jell emrajzok a gyakorl()iskoLis gyerl\lekekről;
5, a kézirnunkatan itásra vonatkozó új utasit.is ismertetése.

1, Gyakorlat!SRQPONMLKJIHGFEDCBAk ik é p z é s .

A növendékek gyakorlati kiképzését a tantervi utasítások
szell ernéhen végeztük.

• A IV , o, tan it.isi gyakorlatait Frank Antal dr, és Váradi
József vezetlék. A m intn tau itásoknt Drozdy CJYIlb, Fcrcnczi
István és' Szalatsv Richard mut.rtt.ik be, Egy-egy növendék útlag
háromszor tan itott.
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Az V. o. tanítási gyakJrlatait Prochaska Ferenc dr. és
Váradi József vczették Mi\'el az osztály - a módszertani ok-
tatás alátámasztása érdekében, - már az előző tanévben meg-
kapta a megfelelő mintatan itásokat, ebben a tariévben csupán
beszéd- és értelemgyakorlatokból, számolás és mérésből, föld-
rajzból és testnc\'elé,;b61 mutattak be Drozdy Gyula és Szalatsy
Richárd mintatanításokat. így több idő jutott a tanítás gyakorlá-
sára. Egy-egy növendék a rendes gyakorlati órákori hatszor taní-
tott és átlag ötször-hatszor hospitálások és hclyettesítések alk a l-
mával. Ezt a gyakorlatot teljesebbé tették a n őven dck ek tő l meg-
kiváut egyéb tanítói munká': az óraközi szünetekben, tanulmányi
sétakon , a kir.iudulásokon és iskolai ünnepélyeken.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A növendékckne~, alkalmat adtunk az iskolai ügyvitel, a ki-
r.indulás- és játókvezetés, a tanmenetek kidolgozásának és szem-
Jéltetési eszközök készítésének gyakorli1si1ra is.

A gyakorlati k iképzést a gyermektanulmányi és szernin.i-
riurni rl1unUlatokkal egészítcttL"tk ki.

Az intézctünkbcn szokásos verseny tanítást május hó l l-én
tartottul. meg, amelyen az első díjat Márk Bertalan V.-éves, a
másodi]: díjat pedig Bellay László IV.-éves növendék nyerte meg.

A r;edagóg:ai k irándulásokat Váradi József készítette elő és
Prochasl.n ferenc dr.vra l együtt, - Drozdy Gyula, Fcrenczí
lstv.in, Lux Gvula dr. és Sza latsv Rich:trd közreműködésével. -
vezette. 1 C)"33. 'szeptember '2()-:íll az Áll. Gyógypedagógiai nevelő-
intezethe. október I lén az Áll. Kisegítő iskolába, 193-1. január
l U-cu a Tcsil1l'\elési Főiskol.iba , f ehru.ir 2-án az Eöh"ös-emlék-
unncpélvrc. m.ircius 9-é:1 a székesfőváros Pedagógiai Szemina-
riumúh« és .ipríl is 21-én a gyakorlóiskol:t\'al a Széchenyi-hegyre
rcnclev lunl, k ir.inclulást. Fenti intézmények vezetőinek ezen úton
is h.il.is köszönetllllkct nyilvánitjuk a szíves fogadtatásért, veze-
tésért és a tíjékoztató előadásokért.

2.SRQPONMLKJIHGFEDCBAN e m z e ti kisebbségi tá rg y a k .ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a )jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII u á tnct Iiis: 'bbség i n .y clvi r a n io lvnmott r észtveti : az 1.

oszt-ban 18, a II. o-ban 13, a Ill. o.-ban 7, a IV. G.-ban 6
és az V. ovban 12 növendék.

A n cmc t nyelvi kisebbség i órákori olvasókőnyvül használtuk
a némel nvclvkőnyvnck a haladottabbak számára írt részét, vala-
milli Ll n émc! kischh-égi népiskolák számáta írt olvasókönyvnek
a il· -VI. oszt.ilyos kötctcit, továbbá iro dalrni , és pedagógiai
művcket. Az V. évfolyamhan átvettűle a német irodalom főbb
fejezetcit. A IV. és V. évfo lyamban készítettek a növendékek
tanitás] tervezetcket nérnct nyelven, amelyeket azután meg is
tanítottak.

Hcn<.1szere;; heszéc\g}'akorJatokat folytattunk a népiskola be-
széd- és értl'lcl\lgyakorlati auvag ából. írúsgyakorlatokat minden
ór.iru készítettek a növendékek részint az olvasott anyag köréből,
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részint szabadon választott témákból. Nlind a házi dolgozatok,
mind az iskolai dolgozatok önálló f'ogalrnazványok voltak.

A német nyelvi tanfolyami órák száma minden osztályban
heti -1 óra volt.

A tanfolyam vezetője a Il. osztályban Prochaska Ferenc dr.,
az 1., II!., IV. és V. évfolyamban Lux Gvula dr. volt.

Az 1. osztályban volt összesen 11-1, óra;
a Il. osztályban \'81t összesen 118 óra;
a Ill. osztálybanjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\ '0 It összesen 107 óra;
a IV. osztályban volt összesen 106 óra;

az V. osztályban volt összesen 10.+ óra.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b)ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK isebbség i to t ta n l o lv a 171 .

A tót nyelvi tanfolyamra a folyó tauévben összesen 7 nőven-
dék jelentkezett. Hulik-Arthauer-féle tankönyvet használtuk.
A tanfolyamot heti 2 órában Pázmán József vezette.

c) F a kulta tiv zen e és c(fy7dzi énel?

A növendékek a kötelczó hangszerükön k ívűl egy másik
hangszert is tanulhatuak , a II L osztílytói kezdve pedig az eg.\· -
házi éneket és zenét igyakoroIhatják. Fakultatív zenét 12,
egyházi zenét SS növ. tanult.

3. Írásbeli dolgozatok.

a) Ma g y a r nyeivi do igoza tok.

I. osz tál y. Isko l a i do lgozr r to lt.: 1. Miért szcrctnck tanító
lenni? 2. Legked\'esebb tárg\·al11. (Szabadon választott cirnn.e!.)
3. Egy kis baleset. 4. A mi tantennünk. S. Hogy:111 sz ok tmn
tanulni? 6. Mit csinálhatnak 1110st otthon -: 7. Legke(h'esebb
téli szórakozásorn. 8. Fővárosunkuak rnelyik része tetszik nekern
legjobban? 9. Két ifjú története. (Sz ilágvi és Hajm.isi c nép-
ballada alapján.) 10. Hány óra? (Az utca élete alapján) 11.
Intézeti ünnepclyünk. (Levél.)

Há zi do lgoza tok: 1. Hogyan kerültern az iskolába ~ (Elbe-
széli egy zsemlye.) 2. A mi csal á dunk. 3. A kert utolsó virága,
4. Új osztálytársaim. ~e\'él egy volt osztálytárshoz.) 5. Éle-
ternből. (Elbeszéli egy kétf illér es.) 6. A ,mi lakásunk. 7. Első
évem a tanítóképzőben.

II. osz tál y. I sko la i r i ol !Zoza (ok: 1. Légv résen I 2. Oszi
hangulat. 3. A temető. 4. Vasárnap délután. S. Halásznt. 6. Mini
tartozom szüle.mnek ? 7. Vakáció után, osztályozás előtt. 3. Az
én első tanítóm. 9. l\lilyen lesz az én kertem? 10 Intéz ctünk
hangversenye. 11. Közéleti ügyiratok

Há zi do lgoza tok, 1. Ház i olvasmányaimról. 2. l\Z én faluni.
3. Szép Ilonka szerk ezete és tartalmi szépség e. -1,. Lcírús. (Szaba-
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b)ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN émet nyelvi do lgoza fok.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J. osz t á I v. 1. Der Kopf. 2. Gefunden. 3. Die Kleidung.
_1. Dic J\\aillzeiteil. 5. Unser Lehrsaal. 6. Die Handwerke 7, UII-

scr Elteruhaus.

II. osz t;í I y. 1. Unser Dorf. 2. Bei der Roggenernte. 3.
Auf dC111 Baucrnhofe. -1. Dorf und Dorfschule. 5. Karl in der
Stadt. 6. 1111 Volksgartcn. 7. N\einer Mutter.

III osz t ti I y. 1. Eine Geographiestunde 2. Ungarn nach
Trianon 3. Der Sanger. -1. Karls Bricf aus Berlin. 5. Schaf ers
1(lasclicd CJ. Das Schuljahr beginnt. 7. Barbarossa.

IV. osz t á l y. 1. Der Fischer. 2. Eine Geschichte. 3. Das
Dorf -1. Heinrich .Heine. 5. Der Bauernhot. 6. Die Grenadiere.

7. Hcidcnrőslcin.
V. osz tál :'. 1. Johann Heinrich Pestalozzi. 2. Johann

Friedrich Herbarr. 3. Ein Herbstausflug. 4. Unser Pfadfinderfest.
J. l nhal t des Gcdichtes : Der Taucher. 6. Obersetzung aus dem

Ungarischen ins Deutsche.

A nén tet n vcl vi kisebbség i ton io iva m dolgoza ta i.

J. osz tál v. 1. Unser Lehrsaal. 2. Der Faule. 3 .. \1ein
Körper.1. Bes~hreibllng des Bildes: Der Winter. 5. Was
die Kirider nicht tun sollen. 6. Ein Wllnderland. 7. Der Sommer.

don választott tétel.) 5. A Parainesis kiemelkedöbb és megraga-
dóbb gondolatai. 6. Abafi jellemzése. 7. Levél az osztályfő-
nőkőrnhőz.

II J. osz tál y. I sko la i d o lp ; oza fo ll: 1. Szeptember végén.
2. Szabadon választott dal méltatása. 3. Valamely balladahős
lelki rajza. -l. Ez évi legkedvesebb olvasmányom.

Há zi do lgoza to it: 1. Látogatás a Néprajzi N\.úzellmban.
2. Mibell hasonlítok szüleimhez? 3.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 Az ember tragédiája'< a

Nemzeti Színházban.

IV. osz tál y. Isko la ; dolgoza tok: 1. »Addig hajlítsd a
fát, míg fiatal« közmondás ped;Jgógiai értelmezése. 2. A k or
szelleme a XVI J. század irodalmában. 3. Budapest nyelve. 4. A
hazaf.iérz és a f elújulás kerának költőinél.

Há zi do1 .f!.oza to l,: 1. Szabadon választott tárgyú népiskolai
beszéd. 2. Költői szépségek Balassa B. verseiben. 3. Mikes egyé-

niség e levelei tükrében.

V. osz t,á 1y. Isko la i do lgoza tok: 1. Kisfaludy Károly jelen-
tősége irodalmunkban. 2. RJmantikus elemek o lvasrnánya imhan.
3. A népkeltészet és a néptanító.

H á zi r i o l gozr tfo !,: 1. Emlékbeszéd. 2. Báró Eőtvös József
k icmclk cdőbb eszmei és gondolatai alkotásaiban. 3. Festői képek
Petőfi költészetében.
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Il.o szt á 1 v. 1. Das Dorf. 2. Bei der Roggenernte. 3.
Das frühstück.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4. Wer ist ein Mann? 5. Der Wald. 6. Der'
Bahnhof. 7. Lorelei.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ill. osz tál y. 1. Siegfried. 2 -, Nikolaus Toldi. 3. Ein schö-
ner Weilmachtsabend. 4. Nellv Löwenzahn. 5. Des Schafhirten
Löffel. 6. Der Obstgarten. 7. ")\Der Sang er«. - (Inhalt.)

IV. osz tál y. 1. Dorf und Stadt. 2. Nikolaus Toldi. 3.
Eine Weihnachtsgeschichte. 4. Das Gewitter. 5. franz Rákóczi II.

6. Meine Osterferien. 7. Unterrichtsentwurf.

V. osz tál y. 1. Wie habe ich mein letztes Schuljahr begon-
nen. 2. Beobachtungen in der Übungsschule. 3. Mein Ubungs-
schüler. 4. »Hermann und Dorothea«. (Inhalt.) 5. Unterrichts-
entwurf. 6. Abschied von der Schule.

c)ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMennyiség tmzl do lgoza tok.

1. osz tál Y, Algebrai alapműveletek, a közönséges szám-
tan gyakorlati és időszerű alkalmazásai és mértani alapfogal-
rnak, alapszerkesztések.

II. osz tál Y. A gyökvonásra, logaritmusra, negatív hat-
ványkitevőkre vonatkozó példák, másodfokú függvények, egyen-
letek, mértani szerkesztési, számítási feladatok, bizonyítások az
összeillőség, kerületszámítás. körszámítás körébő\.

lll. osz tál y. Kereskedelmi számtan és arányossági geo-
metriai feladatok, Pythagoras tétele.

IV. osz tál y. Számtani, mértani sarok, politikai számtan,
felület és köbtartalom számítások.

V. osz tál y. Az alsó évfolyamok anyagának példái és a
tanítási módszerre vonatkozó példák.

4. K irá n d u lá s o k .

Szeptember hó 26-án, október hó Ll-éri, november hó
9-én, december hó 5-én, március hó 9-én, áprílis hó 21-én ta-
nuló ifjúságunkat félnapos tanulmányi kiráridulásokra vittük.

Az 1. osztály tanulmányozta a Nemzeti Múzeum történeti
-és ásványtárát, a »Magyarok bejövetele« körképet, a Kerepesi-
temetőt, Széprnűvészeti Múzeum szobrászati osztályát és Óbu-
dán a téglagyártást.

A II. osztály kirándult a Svábhegyre, a Szépművészeti
Múzeum képtáraiba, a Mezögazdasági Múzeumba, az Országos
Levéltárba, a Tudományos Akadémiába és a Növénykertbe.

A Ill. osztályaNéprajzi Múzeumot, az Országházat, A
Rádió kiállítást, a főváros elektrornos-rnűveinek állandó kiállítását,
a Nemzeti Múzeum állattárát és az Állatkertet tekintette meg.

A IV. osztályt a Pálffy-téri elektromos-telepre, a Margit-
szigetre, a Normafához. a »Magyarok bejövetele« körképbe,
a Szépművészeti Múzeumnak a Hősök-terén és az Andrássy-
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úton levő képtáraiba, a Rádió kiállításba, az Elektromos-művek
kiállításába, a Mezőgazdasági -és tenyészállat-vásárra és a Ki-
rályi Várpalotába vittük.

Az V. osztálynak az Alkotás-utcai Gyógypedagógiai inté-
zetet, az Állami Kisegítő-iskolát, az Egészségügyi-Múzeumot;.
alakihegyi nagyadót. a fővárosi Pedagógiai Szernináriurnotr
mutattuk meg. Ezenkívül az V. osztály a gyakorlőiskola né-
hány kirándulásán, annak előkészítésén és feldolgozásán vett
részt.

X.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

E g é s z s é g i á lla p o t.

A tanulők egészségi állapota, - s itt elsősorban az interná-
tust veszem figyelembe - úgy mint a mult évben az idén is
kíelégítö volt. 1933. szept. 24-től 1934. május 27-ig az
internátusban volt 56 fekvő betegünk.

A betegfelügyelői tisztet Balogh Béla V.-éves tanulónk
vállalta, aki nagy igyekezettel és páratlan lelkiismeretességge1
volt segítségemre a betegek elhelyezésében, a hőmérésben, a
gyógyszerek beadásában, az ápolási rendeletek ellenőrzésében,
s főleg a sérüléseknek első, szakszerű, köfésekkel való ellátásá-
ban. Balogh Bélának, tanulótársai egészségi viszonyaiban tanu-
sított altruista bánásmódjáért s főleg a nekem nyujtott segít-
ségért köszönetemet és elismerésemet fejezem ki.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

XI.

T a n ító k é p e s íté s .

A tanítóképesítö vizsgálat elnöke szeptemberben Molnár
Oszkár tanítóképző-intézeti c. főigazgató, júniusban pedig
Kemény ferenc ny. tankerületi e. főigazgató volt, akik meleg
szeretettel vezették a vizsgálatokat.

Az egyházak részéről Koudela Géza dr., Gaudy László dr.
és Háypál Béla dr. küldettek ki vizsgálatainkra..

A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr rendelete szerint
az áll. tanítóképző-intézetek közül 1933 szeptember havában
csak a budapesti áll. tanítóképző-intézetben tartattak meg a taní-
tóképesítö vizsgálatok.

A rendelet értelmében a javító tanítóképesítő vizsgálatra
jelentkezett a bajai áll. tauitóképzó-intézetből 8 jelölt, a csurgói
áll. tanitóképző-intézetből 1 jelölt, a nyíregyházi áll. tanítóképző-
intézetból 2 jelölt, a jászberényi áll. tanítóképző-intézetból 1
jelölt, a pápai áll. tanítóképző-intézetból 7 jelölt, összesen '19
jelölt,
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Ta lijihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAító i olt/epelet II ye rtckzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1933. sze pzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt c rn ber h a v ri b a II :

Anka Pál, Bacsó Gyula, Bal int Ferenc, Dámasies Gvula ,
Rédli Viktor, Szabó J:íIlJS, Gaj.in József, Imre Ferenc, Kófalvi
Ár p.id, Mahig Ervin, Nagy József, Tamás László, Tóth Mih:íl)",
Artírn József, Bog.ir j.in JS, Kovács Ferenc;

193.:!. j li n i u s h a v :í ban:
Balogh Béla, Bártfai Ödőn, Cserny Vilmos, Fogarast László,

Haracll Endre, Horváth István, Kéri józsef, Márk Bertalan,
Molu.ir Sándor, Nagy József, Nyuli József, Pap Erazmus, Pál
Antal, Púl Emil, Pintér György, Raclnai Béla, Radnai Ferenc,
Suba Vilmos, Szabó Lajos, Szabó Jenő, Szamosfalvi Imre,
Szilasi Lászlo, Török István, Varga Béla, Zsohár Zoltán.

Egyhá zi é n e k re és zenér e ké pcsitést nyer tek:

Cserny Vilmos, Hülber Gyula, M::Jln;Ír Béla, Szabó Lajos
és Szamosfalvi Imre.

Néntet ta n n .y c lvű islr o i.ikr a /ú e g :;sz ítö ké p e s íté s t n ye rte k :

Bártfai Ödön, Horváth István, Kéri józsef, Megyeri Jenő,
Nagy józsef és Radnai Béla.

Ta nítoké pesitő vizsg á la : sta tisztiled ia .

Vizsgálatra jelentkezett 35 jelölt, olelevelet nyertek 25-en,
Egy tárgyból javitóvizsgála tot tehet 7 jelölt.
Két tárgyból javítóvizsg.ilatot teltet 1 jelölt.
Ismétlő képesttö-vizsg.ilatot tehet 2 jelölt.
Nérnet tannyelvű kiegészítő vizsgálatot tett 6 jelölt,
Egyházi énekból és zenéből vizsgála tra jelentkezett 5 jelölt,

olelevetet nyertek 5-en,

Ta li ítá ké pesifö vizsgá la ti te t-t c it,

a ) Neveléstudornányból :
A kir.indulások az összhangzatos embernevelés szolg.ilat.i-

ban, - Honosító tétel: M.ely tant.irgyakka l neveljük a tanulókat
öntudatos hazafiasságra.

b) Magyar nyelv- és irodalomból:
Hazafias Iírrink a szabadságharc után, - Honosító tétel:

Petőfi Sándor élete és költészete.

e) Mennyiségtanból :
1. Mily nagy összeget kell elhelyeznünk egy takarókpénz-

tárban, ha 40 év rnulva 15 éven' .it Félévenként előlegesen fize-
tendő 500 P-s járadéket kívánunk magunknak biztositani? Ha
ezen összeget félévenként utólagosan fizetendő egyenlő rész-
letek befizetésevel akarjuk elérni, mekkorák legyenek ezek a
részletek? A szárnitásriál 21/~o,'o-os félévi utólagos kamatláb
veendő figyelembe,

2, Valamely v íz ta rtó b a 3 cső nvílik. Az első és második cső
8 -} óra alatt tölti meg a víztartót, az első és harmadik 7
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óra alatt, a második és harmadik pedig 6 óra alatt. Hány óra
alatt tölti meg mindegyik cső külön-külön a víztartót?

3. Valamely négyoldalú egyenes gúlának alapja derékszögű
cgycnlőkőzú négyszög, melynek oldalai úgyaránylanak egymás-
hoz, rnint 3:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1; a gúla köbtartalrna 468 ern- és a két szem-
benfekvő oldalélen átmenő síkrnetszetnek a területe 97.'5 cm" .
.\'\ekkor;ík az alapélek és mekkora a magasság?

1. Valamely hengeralakú edényben, melynek alapsugara
9.75 cm, a víz 18.-l cm-nyi magasságig van. Mily magasságig
emelkedik a víz az edényben, ha egy 7.8 cm sugarú gömböt
helyezünk bele, mely teljesen alámerül a vízben?ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ti) Nérriet nyelvből (kiegészítő képesitó-vizsgálat) :
Sommerferien. Unsere Kleider.
Der Wald. U nsere Gasse.
\Valdtiere. Ein Spiel.
Der Hausbau. Unsere SchuIe.

U nsere Eltern.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

X II.

Gyakortói skola.
J IjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg ya kor io isko la ta nu lo ina k névsor a :

/. osz tál y: Avar Ágnes, Béldy Zoltán, Csernátony
Lisz ló, Durália Pál, jurányi Margit, Kádár Aba, Kovács Ervin,
Komjáti Ilonka, Lázár István, Sebestyén Zoltán, Tima Piroska,
Tirna Melinda, Vajthó Emilia, Vasváry Jenő, Virter Ágnes.

l/. osz t <Í 1 y: Cscrnátony PiU, fáy Aladár, Horváth István,
Kovarcz Zoltán, Nagy-józsa Magda, Nemessanyi Melita, Pu-
k.inszky Béla, Soós Pál, Tolnay Béla, Trettina Károly, Weszely
Zoltín.

1 I /. osz tál y: Csernátony Zsuzsanna, Csuka Ernő, Éry
Ka tinka, Friy Ildikó, Frank Máriusz, frank Imre, Gyürky Tibor,
Hubner Helga, juhász Margit, juranyi György, Kádár Attila,
Kincses Erzsébet, Malina Teréz, Molnár Oszkár, Princz József,
Skoda Egon, Szukováthy György, Strébl Mátyás, Tőkés Tibor,
Zirnrner Péter. ,

IV. osz tál y: Bánhídy Zoltán, Bencik-Tóth Gyula, Békássy
Lászlo, Bodrogközy Zoltán, Csaba Éva, Katona László, Korn-
hauser Gabriella, Pettik Sári, Szilády Klári, Szücs Ottó, Trettina
jenő, Vattay Nóra, Zver.na Sarolta.

V. osz tál y: Dreiszelt ferenc, Farkas Béla, Fábiancsics
Gyula, Felter Mihály, Halász Rezső, Harencsár ferenc, Hinter-
stein Szidónia, Horváth Ilonka, Megadja Etel, Strébl Károly.

V /. osz tál y: Formtos Etel, Holinszki Ferenc, Kórodi
B;íliJlt, Takács István.

1\1 a g á n tan u 1 ó k : Vi centy László, Sölch frigyes, Mensá-
ros György, Kolozsváry Gábor,

Gyakorlóiskolánk két tagozatú. Az egyik tagozatban . az
I-IV., a másikban a Ill-VI. osztály van. Az (-IV. tagozatot
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I Wfl.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde:crn:~e:- II{I j-ig I )rozdy Gyula, azu í.in, I (n 1. Icbru.ir
I-tiil lcrtn cz i Istv.in , a III -VI-;d Szala!'>y J~ic!J;írd vvzc í tc.

II he:raLísfJkat június !Jri L()-;íJJ tartuttuk. II LliIít;'lsI júu ius

!J(J IL-éli z;ín',vizsg;ílallal v(gezlilk.

A gyalwrlrj:sleda ta uulóinn k IlIag;lvisl'lcte, szorgalilla, eli;-

11lt'lll'lek kirfJg;íslalall v:,II. II Ianu lúk egész';('gi viszou y.i i k irló-
gí liik vol tak Il;í r ja JJII;í r !JúJJaphan, re rtr'iúi IJl'!l'gség lII:a ti, a ta-

.IIí l ;í,;ol, k l-I hl'l ig sli II IL:ICItek.

Az isko lai illllll'pl-Iyckel I'l-szillt a tallít("lli;vl'IJ(I(kekkL:1 kiái;-

SCII, rt'sz' II I ki'J!ijll t art o tl nk Illl'g. Az ;t!k(Jllol br:),-; h,Jt;ís:íV.t1
jauu.ir !Jú '31-("111 ·1 ór.ii Llllíl:ís kl'l'ct{~i>l'll f(,gl;t!k:,zlllllk. Szilliii

értvk l'Ile tc l ('isszel l-S tav;ls~/al (;lrl(,(IIIllk, a szidc"", (~Il-JJkérdcklr'i-

<léséti,] k isérve. II IIla(!:trak l-, Lík l"lpj;íl ez l-vIJell III;íjIIS Ili',

7-l-1I, az Au v.ik napj.i t "1;íj:IS '20-;íll t.uIo t tuk IIJ(.:g, iumcpé lvc-.
'k c rct ck V) zi,( 1.

(iyalwrl()islul;íllkbll a lallílc'Jlli,vl'lIdl-k{,kl'JJ k ivu l a Llllílr',-

kl-pzr'í-ilit l'zcli lall:írjcli,Jtek is 11""p;l;íllak l'S !"liliI )ILlk. Ij,,'llkíviJ!

íőhl: tallíl(',- l-S lall íl (')IIt",kC'plii-i III h:cl lIi,vl'IIrll-k('i, I:JII:írail, VI'I.l'I(-

sévc], fc",v;ír()si l-S vidéki lallíll')k, lau.irok Ilospit;dl;d, I~y:t!,:,rll')-

lisk(, l.in k b;1I 1.

(ival((Jrlr',isk~,I;íllkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV V I. o,-;zl;ílyl'l ta nu ló it L:Z évben is sikl'-

rűl t :rll·.\;1I~i t;íIlICJg,d;ísiJall rl's/l'sífl'lIi·IIlk. Hllrlapl'st SZl'kcsfr'iv:ír:,s

i ;11i;íl'Sil ('Z l'VIJl'1I 1') ciril fl'lll'rJll'lIliíl" ·1 iilli))IY ruh.i t , ~ t:libh;í-
1 0 1 , L p.ir ('ip(';I, 7 p:ír falpal;ísl, i p;ír ha ri suv.i í , '2 swal'fnl, I

lJadr;íg{)1 ad:))II;íll.\'()ZCJ:t falllll(')·II\ll:lk. ]jl'lIkivi'd H I;IIIIt!(')III\;11

k h. L]OO l'!lC';ldl'1 rl-szl'sítclfl' a S/.l'kl'sf(';v;írCJs ;11. illl~'yclll'h{~dl'i-

td li akci(') :íld;ís;íh,,". A 1~:I{l:tpl'sfi !\1I;lIl1i T;lIlít(',kl'pzr'i-lllfl~/.l'Ii

Iskolat:írsak I':gyl'sili('fl' kar:írs »ivkor cuk ork.ikn t C's k('pl'ski'II,I"

vck.-t, az JrjJ'ls;'lg'i Viili')skl'l'l'"zf LgYl'siil('f Ill'dig sapk;íf, s.i l t ,

cipr">f l-S kail;ílof aj;ílldd\.Jzl,jf sZl'g'l'IIYS()ISI'1 t.uru lóiuk u.tk. :\
I,('gyl's arlolll:íllyol.úkllak l'ZI'lloll is It:íl:ís 1«"'S/i')IIl'kl IIIOIHIIIIJI;

arknu.iuyu i kC'rl.

A g-yalwrlóiskolai tanulók statisztikai adatai.
, .

Neru r'!i'lJlll'OI'll'l
V,tll;'IS ').--:

fl S/fil(":,, fO~',L!lIu)-S/t'ri"t ~'. 'lJSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S ll'd lll ~;zvr III t -c c

1'.'IS;\ S/CI t Ili

I
I

.:i.

IsponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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XIII.

IskolánkivütiSRQPONMLKJIHGFEDCBAn é p m ű v e lé s .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lntczcfűnk nagy gondot fordít a néprnűvclés kérdéseire. Ezt
3 fcladatkőrhcn jut t It juk kifejezésre. 1. Alaposan tárgyaljuk az
iskol.ink ívűli ncpművcl ós problémáit. 2. A lehetúség szerint rnin-
dell f a n il.isun kn t átitatjuk a népművclés gondolatával. Élesen
r.iiuntntunk arra, hogya tanítónak mind az iskolában, mind az
isk ol.iu k ivűl gondoznia kell a nép anyagi és szellemi szükség-
Ictcit. '3. Nemcsak elméletileg í.irgyaljuk ezeket a kérdéseket,
hallelll a kltetiiség szcr int azok gyakorlati keresztülvitelét is
mcglllltfatjllk. I::zt a célt szolg:ílLt részben az intézetben tartott
kultúrcst ék , lIl:ísrészt az elemi ismeretterjesztö tanfolyam.

a)ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKultú r esté l« .

Lhhc n az évben is a népművelési előadásainkat kultúr-
est ók k é a va í tu k. Ezek gazclagabb programm ja szélesebb körbcn
is ;Iratott lLbzést. Ugy érezzük, hogy ezekkel a kultúrcstékkel
IIl('gtaLíltllk az iskol.ink ívüli népművclésnck azt az útját, amelyen
tov.ihh kelj ha l.ulnunk. A kultúrcsték rendezője Nagy Ferenc
tan.ir volt.

Kultúrestéiuk programmja:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
O I.· f,J /,.e r 2 3 .

1. Hiszekegy. Előadja az ifjús.ig i énekkar.

'1.. M:ljlltéllyi (jyörgy: Zsuzsóka iskolába rncgy. Szavalja :
Sz.uuosf a lvi Im re V.-éves növendék.

T Az egészséges étctről clőnd.ist tart Jaloveczky Péter c .
.igazgat<'>.

1. Pc íőf i Sriudor : S;íri néni. Szavalja : Radnai Ferenc V.-
léves uővcudck.

5. Ill'gediíkettiís. Előadj.ik : Egerv::iri Nándor V. é. és Soós
(Jyiíúi II. é. növendékek. Zongor.in k ísér : Megyeri Jenő V. é.
4tiiVl'lldék.

Novctu lr cr /6 .

1. Tomp« Milt:íly: Mohos váromladékban. Szavalja : Képesi
Fizsd IV. é. uővcn dék

'l.. Ml'skrlt:íz)' jcnó : Magyar várak (50 vetített képpel.)
:l. Tilll'lt\i vcrscihó] énekel Ambrus Zolt.iu IV. é. 11.

.1. Tha ly ICíJIII:íll: Eszlergoll1 megvétele. Szavalja : Horváth
Lajos IV. é. uővcndék.

5. Lilctlhcrg: Az erdei kov.icsok. Előadja az ifjtísági zenekar.

f)c I'( 'II1 1 1 c r /1 .

1. Orl.unlo di Lasso : Visszhang. Férfikar.
~. Nl'lIldlt S:ílldor: Herceg Ferenc.
3. Szcurclvéuyck Herceg Ferenc nniveiból Bemutatják az

IV - V.-éves növendékek.
,1. Eilcuhcrg : Az erdei kov.icsok. Előadja az ifjús,ígi zenekar.
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IIIII '/fír i :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. Ilq(r'i!tl;;I,'.!r',: 11('j~('d;i~ ,\;\il:lr'"

'L 1',(/k;1 AI;lj'I<;:ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAl Lg)T<,itlt
'1. 1.('\;("1 l'f(Y kii>lljdo:';I,jt i>ar:'lflilll

Klllsn:1 1, III-(\'('s Ili,v('!I<Ir',k.
1. Selltllll:III//: N\;íjllsi did, IJr'i:lrlj:ík: M;dllsck

1 .. Ill. (:. II. I.liliJ~r)/·;íll kís(r: S:írpat:d<y.l. Ill. é. II·

/('/1 c;d,:1ti {'Ill ia i /Iisv .

AII:ilTl(l!; ki,f!Jktat~',i/IUC.
lIt:'I/1 ('fIJ/Jlp:I). S/avillja:

II ' Id ' u á r I 'L.

1. Ap;ílll l:tf((ldallll:l. '1 réf;ís /j(~pll/C<"C. Llr'iadja: Egcrv:'lri

N;'t/Jd'lI' V. é. II.
L . Chupiu : lallt:ízia, I-uro ll. Zf)lIgorrtll jrtt<;,;za: füldcs

Ilonka zl'/lcak:tr!(llIiai lIi·,v.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'l. (:twr I~('zst,: A rcpitl(s kg!'/ [a hh fcjlí',désc.

1. Bl'I'ir,(: I )·dlll· kout crl , 1~llrlllcistl'l': A·lIm II ICIlirctt. t-Iq~c·

d(111 ck,adja: Ilcll I )al'ies (IVliI:1 brllagy. ZrHlgor;íll k iscr :

Mq~yl't'i .1 Cll,'; V. é. /1.

M tÍn ill'; IIJ .

1. W. A. Mozar!: 1.:lrglldto. IICI~('r1lil,;('tir",s . .I:'t!ssz:ík: S'I()S

(iy/i!r'i (~s I~;d"g I~L'I:t 11.·(vl's uövcndék ck. Z f)/!f~ ()r ;íll kiséri :

M'egvl't'i .Ieiit) V. é. II.
L. fÜl Antlor dr. cgvctcllli IlIag:ílil:lIl:ír: Tllrkcszt;íll (veti-

tctt képekkel).
'l. Sr:lv:d()IJ,,·IIS.

1. T{)Il!lrd.k, I·L-rl'ikar.

!H lí ills 7 .

1. (:llfJpill: (jesz-dlll' ctllde. Liszt : Liehcstr;IIII/1. ZO/lv,0r;íll

elr",adja: (iosztllllyi Jol:íll. IliiIllIl'I : I.arglldto, 111I!l;IY: 1 lc lvrc
Kn í i. I leged !'III j:ítsS/:t: I'{) rn ('Ii l(1:íri, kíséri: ()I)srlollyi .lr,j:ílJ

zC/lcakadC'llliai lIi·'VClldC,I;.
'2., Ady Illdll' : I';írislw/I j;íd az r")SZ, rr,J·fiiltlqlnt t k,'í. Sza-

valja : SZ:l/lIosl'alvi 11I1/T V. é. lIiiv.
'3, I'rallci;\Ursz;íg kii!()k ta (;'lsiJgyc. (>rociJ:lsb Ferenc dr. ta-

/1(\1' c\iiad;ís:l.
4, SaV) S;íllllor: Magyar ének I (j I (j·húl. Szava lja : 1J,.;I,,/I

Siindor II. l-. uőv.
5. Magyar /lépdalok. E1r'íadja ;IZ illtcm;ítllsi (Ill'kkar.

h) H r r n i iS lllc rc ((C I'Íl's z (I) (!lII/O !.!'I/III.

Az isk o l.iuk ivűl i t/l-Pllllívt'1(s /lllI/1k;íj;íl Ill,ír Ila/'llladízhcJI il

fcll1('íttckre is kitnjcsztct!ilk. A Blldil(lest SzC'kl'sr(',\';íroc; lskoláu-
k ivűli Nép/J/lh'dC'si l\i/l)!ts;íl~:I kiil1'l'IJ/l'r1.J)d('sl-\'l'1 /T/ldeztük ez
évben az eleuri iS/llc/Tttnjcsz!('. !,1I1foIY;1IJ/!)t, .uucl v ok t. 11(, (l-Iúl
del'. lit) I 8-ig' t:,rtot( s al/icl}II!'" kli'l/:yelr'>je l-r.urk Au ln l rlr., ;17.

il/tézc! iga/gal('ja, \'l'/clt,je l-S okt:t!úja p('dil~ S!;tlatsy l~il'iJ:ín!
grak. isk, tallító volt. A t:lllít;ísok:J1 Ill'IC/lI,l-lIt h.unm /Iap este
fél 8 ór.itól fél 10. úr::íig t.utottuk. A tanf'l)lyalllra összeSCI/ 18
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hallgató iratkozott be, akik kőzúl azonban - kenyérkereseti és
egyr"h uk(Jkh(JI - a tanfolyam berekesztése előtt kirnara dt 5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
hallgal». így a tanfo lvumot 13 hallgató végezte el.

A tanf()lyam()t f(jként azért rcndcztük, hogy tan itónövendé-
k eink ezir;ínyú gy~,k()rlati k iképzúsút is sZ'Jlgáljllk, amit teljes
mértékheli sikcrült is elérnünk, mert a növendék ele igen nagy
érdekliídé"scl kío,érték a tanfolyam munkáját, amiben tevékeny
részt is vettek. Bár nem volt kötclczó, mégis rendszeresell hospi-
táltak a tan itásokon , sőt tanítottak is,

A tanfolyam sikere tehát nemcsak az volt, hogy 11 hallgató
saj;ítít()tta el az elemi ismereteket, hanern az is, hogy növcndé-
kc ink gyakorlatilag is megismerték a néprnüvelés ezir.inyú rnun-

bj;í L
XIV,

Apponyi Kotlégiurn.

Az Appony: Kellegium budapesti tagozat.ihan az 1. és IL
Iélévbcn rajz- és a m.isodik félévben zeneszakos jelöltek voltak,

A jcliillck névsora: a) zcncbó l : Auclor Ilona, Csirszka Kon-
r.id. Dichold Matild, Falk Zsigmond, Fischer Emilia, Kiss
CJyiirgy, Man')thy IVlag(la, Péter József, Schausclick Edit, ScherikjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
( jé n , Steglllüllcr Vik tória, Sziuok Zoltán. Szókc Tibor, Zala

Ann» ; •
ll) ra jzhríl: Ahrah;írn Ilona, Fejér Mária, Hamra Tibor,

[rikv Állna, I(;íkollyi Teréz, Komondy Teréz, Rcskovits Jolán,

Vidra M;íria,
Ezeknek a jelöltcknek tartott a Kollégium igazgatója heti

cl!;y (Jr;íball clóa dásokaf a tanítóképzés pcdagúgi.ija köréből.
Ljl'llkívl'i1 a rajzszakos tau.irjelőltek részére Bar.inszki László
fr",isl,()I;li tau.ir a rajztanítús módja a tanítóképző-intézetben CÍm-

IlICi, ,1 zelles/,akos tau.irjclöl lck részére Sztankó Béla c. kir. fő-
il-:<ll.gatr\ <Ii'. eu ck és zcu c lallít;ís;íllak módja a tanÍtóképző-intézet-
hrn riuun c l t.uto ítak clőad;íst. A rajzszakos jelöltek 2ü órát
!1()~Jlit:íltak é~ akik az idén vizsg;ít.tak lü órát tanítottak, A
1('IIl'sl,;I1,(l<'; jclő l tck a l.övctkczó évben végzik didak tikai gya-
k o rl a ta ik a l. Ezeket a didaktikai gyakorlatokat a férfijelöltck
a Illi iul ézc tűnkbcn, a nójclől tck részben a II, ker. áll., részben a
VSRQPONMLKJIHGFEDCBAII. k cr, ;í ll. tili í tónóképző-i II tézctbcn végezték,

XV,

Tovúbbképzés.

1, II Il/c l/l/,1 'is (~ g f(/IL - é s (c rl/u ;szc (f((I/-sza /io s ta l/á ro k sza k -

/rfe kcz /e fe ,

/\ va ll.is- é:-; közoktatá,üg\'i miuisztcr úr -12,135 '193-1 V,
a,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'1 . ű, o, S;.;Í11l a la í t kelt 1'l'~I(lelcté\'el intéz etűukbcn (2 napon
Ciuko t.iu) július hó 2-től július hó 7-ig, a ll1ennyiségtan- és
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természettan-szakos tanárok részére szakértekezletet rendezett.
Az értekezlet anyagi és szellemi ügyeinek vezetésével intézctúnk
igazgatóját, a szakértekezlet megnyitásá\'al pedig Balázs Béla

kir. föigazgatót bizta meg.
A szak értekezletnek az volt a célja, hogy megbeszéljük azo-

kat a ievelési és tanítási eljárásokat, amelyeket korunk a meny-
nyiségtan és természettan tan it.isában követ - kúlöuős tekintet-
tel a munk.iltató , a cs elekedtető tanításra. Úgy érezzük, hogy ez
az értekezlet is gyümölcsöző volt. - Egyrészt az értékes elő-
adások és ta nitások, másrészt a kiállított eszközök megtekintése.
harmadsorban a kartársak magánbeszélgetései 1:erI11fSken:vítűleg
hatottak. Szó esett többek között a képesitói mennyiségtani dol-
gazatokról. Az értekezlet azt kértc, hogya képcsitő-vizsg álatcn
szóbeli képesítő-vizsgálat is legyen. - 18-an azt kérték, hogy
írásbeli mellett legyen szóbeli vizsgálat, 16-an pedig azt, hogy
írásbeli nélkül legyen szóbeli vizsgálat. - Azonban az érte-
kezlet nem határozatok hozatalában látta munkrijanak lényegét,
hanem abban, hogy minclenki azt vigye magával, aminek a he-
lyességéröl az előadások, illetőleg a tanítások meggvözték. Lé-
nyegesnek tartjuk annak az említését, hogya népiskolával való
kapcsolatot azzal akartuk érzékeltetni, hogy gvakorlóiskolai ta-
nítást is iktattunk a programmba. Végül gondot fordítottunk
arra, hogya szóban forgó kérdések nevelói mozzanataira is
mutassunk r á, és arra, hogy szolgálatot tegyünk a tanítóképző-
intézetek egységes nevelői és tanítói eljárásának.

A szakértekezlet programmja:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
JponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúlius 2 -in , M t/ö lt:

1. Balázs Béla: Megnyitó.
2. frank Antal dr.: A mennyiségtan és természettan tan í-

tásának nevelői értéke.
3. Éber Rezső: 9 Ó. 30-11 Ó. 30. főbb tanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAítási típusok a

mechanika köréből.
4. Lázár Károly:SRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 Ó. -lS-12 Ó. 30. A természettan nép-

iskolai és tanítóképző-intézeti tan ít~ísá nak kapcso la tai.
5. Hozzászólások, 12 ó. -la-2 óráig.

Jú liu s 3 -á n , lisd d e n :

1. Éber Rezső: 8-10. főbb tanit-isi típu sok a hangtan és

fénytan köréből.
2. Szalatsy Richárd: 10-11. A természettap népiskolai

anyaga köréből való tanítás.
3. Éber Rezsö: 11-12. A természettan Ill. évf. ilny:1g;íból

való tanítás.
4. Hozzászólások. 12--l.
Délután kirándulás a Studióha és a Laki-hegyre.

Jú liu s -t-én , szer dá n , C inka tá n :

1. Csada Imre dr.: 8-9 Ó. 30. Hogyan és rnilyen eszkö- ,

zöket készíttessünk növenc1ékeinkkc1?
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2.. vizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAilakovszky László : 9 ó. -10-10 Ó. 20. A természettani
gyakorlatok ór.iin f'elhaszn.ilható néhány készülék.

3. CsacJa Imre dr.: 10 Ó. 30-12. A munkál ta tó oktatás.
• szolgrilatában álló k isér letek .. (Hötan.)

-1. Hozzászólások. 12-1.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D élu tin :

1. Novák Eszter: 3--L Népiskolai tan itás a természettan
keréből.

'2.. Csac.la Imre dr.: -1-5. Ugyanannak a tételnek tanítása a
tan ítóképzó-:n tézetben.

I ú liusjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5 -é ll, cs iifö rtö /(ö n , C in lr o t in :

1. Csarla Imre dr.: S-O Ó. 30. A rnunkáltató oktatás szolgá-
lat.ihan .i l ló k ísérl e tck. (Elektromosság, mágnesség.)

2. Liz.ir Károly: 9 Ó. -15-10 Ó. 15. A természettan a Nép-
iskolai Tanterv és Utas it.ishan.

3. Csaela Imre dr.: 10 Ó. 30-12. Természettani gyakorlatok.
-1. Hozz.iszólások. 12-1 .
I úti» 6--í!!, pén t= kcn :

1. Kiss József: 8-10. A mennyiségtan tanitásúnak módja.
2. Kiss I ózscf : G va korla ti tan í tás a tarií tóképző-i n tézet

111Cll II ~. iség ta ni' tana n yag.iból.
3. Hozzászó lások : 11-12.
Iú lius 7-(:/1., szo mbutcn :

1. Csckő Ár p.id : 8-10. Néhány szempont arról a rnód-
~zc-rr()'I, amelvet a természettan tan it.isáhan kővetlietűnk.

'2. Fe rcncz i István : Gyakorlati tanítás a népiskolai számolás
és mérés köréböl.

3. Hoz z.iszólások. 11-12 .
. 1. Éber Rezsö: 12-1. Összefoglalás.
J. Bcrc'cesztés 1 órakor.
Az előa dókon k ívül a tanfolyamon a kővetkezők vettek még

részt:
Sz.uv.ik julia, Hoffmann A. Erzsébet (Rano lder-int. Buda-

pest), Nagy Kornélia (Pripa), Schrnitz Ilona (Sopron), Kernec
.\il. Lucia, Schmidt M. Nóra (Zsárnbék), Spilenherg Klarissza,
Frichcisz Engratia (Salvator-int. Budapest), Horváth Jolán
(Kecskemét}, Kovács l\'lária Herida (Debrecen), Nyúlasi Imre
(N\Írt:gyll;íza), Púpay M. Aquina, Vátzy M. Terézia (Györ),
Pr;íg!:er !\\. }\Ialls:~eta (Székesf ehérvár) , Békéssyné Draskóczy
Virginia, ÖZ\'. cll'. josipovichué Németh Inna, Darnaszlovszkyné
.\tész;íros Anna (Györ ) , Gulyás M. Jolánta, Horváth 1\1. Augusz-
tina (Isteni I\'\eg\',íltó Leányainak-int. Sopron), Kövessy Jenő,
Straub Fereric (Szeged), Doma 1\ \. Angela, Schinclele M. Re-
migda (Keszeg}, J\\olnár Gézáné (Budapest,SRQPONMLKJIHGFEDCBAIL , tanítónöképző),
Lux Lajos (ReL Nőn evelő-Iu t. Piipa}, Dohanics János (Nyír-
eg.' búza), ,\ Iarcélly Kornél, Zala István (Papa), Zrinyi Aladár
(Baja), Székely Zoltán (Kőszeg ), Selrneczy Károly, Dundler
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Gvula. Laszczik Ernó (Kalocsa): Sós Ernő dr. (Budapest izr.
tanítóképző), Rozsr ndai Zolt.in (Kiskunfél egvházu ). DllS:1 ,\'\.

Evangelista (Szeged rk. tauítónőképző}, Szokolovszkv Béla
(Eger), Riesz Janka, Pódőr Irén (Budapest, VII. kcr.), Keresz-
tury Mária (Angolkisasszonvok-int. Eger), Hollós Dénes (izr.
tanitónőképzó, N\iskoIc),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPolcsiuszky Béla, Polcsinszkv j enó
(Gvőr). M. Korcsm.iros Alfonza, M. Kőbli Ign:ícia (Kisv.irtla ).
Fojtik Eszter (1\1isk0lc), Sass Lriszló (Sopron), Auff'cnbcrg tv\.
Pia (Zalaegerszeg), Schwarz Elcouóra (Misblc. izr. polg. isk.),
Molitor Guszt.iv (M.isl:olc,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAig . h ev. tanítóképző}, Takáts :V\.argit
(Budapest, VII!., kőzs. polg. isk.), j aloveczkyué Czinkovszkv

Korné l ia (Budapest, VIi. k cr.). Czinkovszky Emilia (Polg. Isk.
Főigazgatóság), jaloveczky Péter (Budapest, J. kcr.), Bcrén vi
Irén (Győr), Karadva M. Mcrccdcs (Kiskunfélegvluiza ), ,Koncz
Mária Bertina (Baja), Gallsz Nl Dóra (Kalocsa}. - Az eléi-
adókkal együtt összesen: 66

2 . Ttuü to ijihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtO J lá ú ú ké jJZ ü fllllio lY ({!I/.

A vallas- és közoktatásügyi nunisztcr úr 5-LS3-l '193-I.VI
sz, a. kelt rendeletével intézetimkben július hó 9-töl július hó
] -I-ig tanítói továbbképző tanfolvamot rendezett. A tanfolyam
vezetésével intézctűnk igazgatóját, a vezetésben való segédkezé~-
sel pedig Droz dy Gyulát, a Néptanítók Lapja Iősz crkcztőjét
bízta meg. A tanfolyam előadói Frank Antal dr .. Drozdv Gvu la ,
Ferenczi lstv.in és Szalatsv RiciJárd voltak. A tanfol varnou lőbb ,
mint 250 tanító vett részt'. .

A ta n ító i tová bbké peő ta n io lva m pr ogr tun m]a :

lr íli/ ls 9-::/[, !té fi/in :

Megnyilis.
8-9. Frank Antal dr.: Régi és új gondolatok a pedagó-

giában, Egységes világnézetre való nevelés.
9-10. Drozdy Gyula: A beszéd- és ér telcmgvakorl a tok ta-

nításának módja.

10-11. Ferenczi Istv.in : Bcmutató tanítás a beszéd- és cr-
telemgyakorlatok köréból.

11-12. Drozdy Gyula: Bemutato tanítás a beszéd- és érte-
Ierngyakorla tok körébő\.

12-2. Drozdy Gy. és Frank A.: Pedagógiai bcszúlgctis.
Feleletek a felvetett kérdésekre.

Iú tius JO -6 Il, lied dcn :

7-8. frank Antal dr.: A tanító főbb jcllemvon.isa i. A ta-
nító világnézete.

8-9. Drozdy Gyula: Az olvasrnánv- és költeményttirgvalás

módja.
9-10. Ferenczi István : Beruntató tanittis az olvasmáuvt.ir-

gyal.is kőr éből.
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10-11. Drozdy Gyula: Bemutato tanítás a költeménytár-
gyal.is köréből.

11-1. Drozdy Gy. és frank A.: Pedagógiai beszélgetés.
feleletek a felvetett kérdésekre.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lúlius !O -in , szer d in :

7-8. frank Antal dr.: A népiskolás gyermek.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj el leml.ipok.
Az erkölcsileg elhanyagolt gyermekek iranyitása.

8-9. Drozdy Gyula: A fogalmazús tanításának rnódja.

9-10. ferenczi István: Bemutató tanítás a fogalmazás
körébő!.

10-11. Drozdy Gyula: Bcrnuta tó tanítás a fogalmazás
köréből.

11-1. Drozely Gy. és frank A.: Pedagógiai beszélgetés.
feleletek a felvetett kérdésekre.

D. u. Kirán dulás.

I úliu s /2 -in . ísiiü jr iö !,7n :

7-8. frank Antal dr.: A község anyagI es szellemi szük-
ségletei A családi nevelés főbb kérdései. (A tanltógyermekek.)
N emzetn evelés.

8-9. Drozdy Gyula: A nyelvi magyarázatok módja.
Q-l0. Szalatsy Pich.ird : Bemutato tanítás a nyelvi magya-

r.izatok kör éből.

10-11. Drozdy Gyula: Bemutatá tanit-is a nyelvi maiya-
rázntok kör éből.

11-1. DrozclyjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC iy . és Frank A.: Pedagógiai beszélgetés.
feleletek a felvetett kérdésekre.

l úlin« !3 -: ín . p in teken :

7-S. frank Antal dr.: Korunk nehány lélektani és peda-
gógiai ir.inya. Cserkészapródrnunka A tanító módszere tanitvá-
nya i tűkrében.

8-9. Drozdy Gyula: A földrajz és történelem tanításának
módja.

9-10. Szala tsv Richárd: Bemutato tanítás a történelem
köréből. .

10-,11. Drozciy Gyula : Bernutató tanítás a földrajz
körébő!.

11-1. Drozdy Gy. és frank A.: Pedagógiai beszélgetés.
Feleletek a Felvetett kérdésekre.

J ú lius l t-én , szo mbnton :

7-8. frank Antal dr.: Önismeret. Önnevelés. - A tanító
művelőrlési lehetősége. A tanító mint tanítványai mintaképe.

8-9. Drozdy Gyula: A természeti és gazdasági ismeretek
nyujtasanak módja.

9--10 Szalatsv Rich.ird : Beruntató tanítás a gazdaságtanból.
10-11. Drozdy Gyula: Bernutató tanítás a természetrajzból.
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11-1, DrozdyjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC h , c: Frauk A,: Pedagógiai beszélgetés.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Feleletek a telvetett iJrd(~ekre,

Cgv érezzük, hog\' c Izel a tnnfo lvarnma l is lényeges lépést
t c ttűnk abban az ir.inyhan, amel" ad célozza, klgy a pedagógiai
gondolatok ne CS:II\ pa piron lcgvcnck , harreru a valós.igbnn
éljenek.

XVI.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . É rte s íté s a k ö v e tk e z ő iskolai é v re .

Ahiidapesti (1. ker, Ferv Oszk.ir-utca ,10,) .i l l a m i !;lllítCl-
képző-intézetbe f clvétcl«: t p;ílv;í/h:ttllak ;IZ~"": a kif()f~;istalall er-
kőlcsi mavavisc lctú tanul ók , "kik l'leli"1; 1-1 {ol'é! !wÍfd [(;tll'k, dc
a IfJ, életévet még nem lépté:, (IOJi s a k iku ck a poll~{lri isk.rla vagv
középiskola IV , OSí't,íl\';irr'>l szó ló fl'll'vi értesít()jitl..:, ilkUikg

ugyanezen oszt.ilvról szóló hiz.invitváu vuk .i l tu l.iuo« jl'k~, vagy

legalúbh által:íJl(;S jó tanu lnuin vi clr';lliel!etclt ig".';')!.' Alt;t1;i,\()'s

jó az a bizonyítv:íny, ameívben kgFclj{:hh egv clér~s(gl'S fordlll
elő. A folyamodók kén'('llvilLct a va ll.is- l'S IJ)/e,kt"t;í"ill,:;\'i IIIi-
nisztériurnhoz l'ÍIIlCZI'C, .ipril is ile) 'JO-ig az illté/ct il!a/g,ilc'l'o6g:í-
nál tartoznak bcnvujtani.

M:ís LÍtOIl (esetleg kőzvct l cn a llIilli-;l.t(riulllha) he:lrI:>lt

folyamo dvánvok ik tatás és t:írg\'al;ís lIél:,i'i1 IJlldL'tIll'I, l'l"s/a a

folyamodónak.
Azok a fo Iya inodúk , :J " i k c It) f;1I1111fil ;ínp i 1..: Sfl r;i II va 1;1111('l v

tantárgv tanulása a lól fcl voltak mcntvc. fcl\"éft'ii'l!, l'~dl'lI a
tanév elején sikeres feh'l,tdi I'i/-;:~:ít tnrí ozu.rk í cuni.

A szab.ilvsz crű, el.idi)szl'rillt L poS hd\'eggcl e1l;ílott l.ér-
vényhez a kővclk czű U!..:IIIÚIII';)k csa tol.uulók :

l . szi'lll'tési auval.őu vvi l..:iI"ClII.Jf;
2, újl..:eletií Itatc"s:igi ('r\'osi hi/onyitl':íli\' ard", 11~>g\' ,1 1'1,1\';1-

modó éptestű, érl.ékszen'l'i lelje seu L'gl's/"C-gl'sC'k, hc:,Ú'liis/l'n'e
és sz íuérzékc h ib.i í l.u: és íg-y a !:illíf(o,i p.i lv.ir« :dbllll;lo.;;

J, iskolai hizouy ilv.inv ;"III,tI, igaí'()I~o.;;ir", II(>I~\' a fl oI,\":JIII()d(')
a polgárt iskola, vagy kii7épisl,ol:t Ill'g\' us,t;íly;ít :1 feltlchlJ
jclzctt crcdmónnve] clv(gez!c; ha a folv;llllOd(') a l,lTI'(IIY be-
adása idejón ;1 IV , oszt.ily cll'éf,!'zéo.;ét ii~al'>lr') hivou v itv.iuu v.r!

még 11 CIII rendelkezik, a lll, oSí't:ilyl>e1i hi/'>lIyíh';íll\':'if {os a IV.
.oszt.ilybch f(lévi édesíf6jét l'saf:dja;

.1. újkeletű h itclcs ];("i'sl-gi hi zou vilv.iu v " csal;ídfc", p')II~:iri
.ill.is.iról. \"agyoIJi ;ílhp:>I;íröl. ji"'I'l'd('\IIJért"d l''o a kl"I"\l-IJ,\\'Ic", c';l'!,
leg cs lIlag;ínl'ag,\,(lJl:írc'>1 \';Igy li~zti\lJ(líj:írc')I, tr)\';ihh;í " ('s;tf;ítl-

tago1..: sz.imáról. élct!..:or;íról t:,; ;1 c,,:tl;idfii Li)z\cf lcu i~'r'Jlclc)/;i -;1

alatt :í II ó gye)'JJlekck sz.iur.iró].
5, Azok a foly:tIlJr>LI(ík, ak ik a fl!lní isku!a i édH'!J miul

rendcs tanulők iskol.iha lll'lIl j.irt.rk, erkölcsi l";lf~;II'jSl'letitl, I,ifc)-
g:ístalalls:íg:írcíl szaiJ:ílyszcrií kÜlSégi biwJlyíll";lll) ( is t.ulo zuak
mcllékclui.
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l\1\inclen mclléklet szabályszerű (30 filléres) okmánybélyeg-
gel látaridó el, akiknek újkeletű hiteles szegénységi bizonyít-
ványuk van, azok folyamodvdnya, valamint a Folyamodvány rnel-
Iék lctei is bélyegmentesek.

A felsőbb évfo lyarnokha rendszerint a megfelelő alsóbb
osztályból fellépő intézeti rendes növendékek vétetnek fel. Azok
il tanulok, akik gimn.iziurni (esetleg reálgimnáziumi), realiskolai
érettségi vizsg.ilatot tettek, ha tanulmányi clőmenctelűk legalább
jór endű, a tau ítóképző-intézet IV. oszt.ily.iba folyamodhatnak s
arnennyibenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhely van, abban az esetben vétetnek fel, ha sikeres
kűlönbőzcf vivsg.ilatot tesznek a tanítóképző 1-111. oszt.ilyának
kőve tkcző tárgyaiból : a test- -és élettanból. a gazdasági ismere-
tekból. az énckból, a z enéból, a kézimunk.iból, a rajzhól azokponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil

gillllliíziLlmi ta nu lók.vak ik a r ajzot rnint rendkívüli tái'gyat nem
tan ult.ik.

A fclsők cresk edelmi isko l.inak és a felső mezőgazdas.ig i
iskolának érettségi bizouyitványa alapján nem lehet tanítói ok-
levelet szerezni. '

Az iu tézcttcl kapcsolatos internátusban a tar t.isdij a segélye-
zés foka sz erin t évi LOO P, ]00 P, -100 P és ')00 f>. A leint-
lakók havi 18 P-ért ebédet kaphatnak.

A díjak lllillden lró 5-ig fizctcndók be az intézet péuz tárába.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 \ vall.is- és kiJi.oktat:í::ügyi miuisztcriurn -1057')/19]3, szárnú

relllkleté\l'l Illeg:íllapíto1t évi 100 pengő felvételi és vegyes
rL'll(kllc1ésíí díjhól az l.-éves nőveudékck a sikerrel k i.illott orvosi,
SZííl("r/l'ki és hnl l.is: \'il.-;g:ílat, az érettségi hizouvitváuv alapjún
fellelt l v-évcs uőveudók ck a fenticken k ivűl a különbözeti vizs-
,~:ílat letétele ut.in türtéll(j feh,(tcl (bcirat.is) alka lmával , a többi
II --v. ()s/t:ílybcli tanulok pedig ti bcir á s (I!lm !IIl( ÍI 'II! 20 p C Ilr:r it

t;lr(()ZII;lk miut első részletet az intézet igazg;1!új<Ín;íl befizetni,
A fl'llIIIIJilrad(') 80 pellg(') ·1 egyclIló rész letben mindcn év október,
dCCl'llll1er, f cluu.ir és .ipríl is bú 1-3 napja között fize:ellJli be.

I\:ií!cleúi a zou k ivű l 10.- P t.iucdij, mert kívánatos, hogy
iik\'i tauulm.iuvi ideje al.itt m indcn növendék legalább egyszer
vc g\'C II részt az ill tézcthcu nunden évben rendezendő tánctan-
Iolyaruon.

A lx-u tlakók hozznuak magllkkal lcgal.ibb 2 rend ruhát,
alllel\'ck k,:',zitl :IZ egvik ső tét legyen, t tél ikabátot, 2 púr cipőt,
(l p.ir fdH;flICllliíl, ] It:ilóillgct, -1 törülközőt, 6 p.ir harisnyát,
1(l Isel,l ('Ildút, ') :ig.\· IL'pl:dűt, 1 v.inkost J huza ttal, t téli takarót
\':lr~'\, ti \'I"ít J hu zal ln l , 1 hatszemelves abroszt, 2 asztal-
kl'lI(k'd, I'()llara!. 1 fogkcfét, 1 fC:stít,'l ruhakcf ét, 1 p.ir háló-
1':1i'l!csol C:; cip(ílisztílci telszerelest. I\lillllcll fchérucműbe be-
jq;\l.elllilJ (SZÍIICS Iou.illul. "agy moshu í lan tintával) a ruha
S/:íllla. i\ fclsl.l'f'c1C:s unuden darabja lllagyar gyártmányú legyen.
A sl.allllilzs:ík és az :í.!.D'tcríl(j a uiéret cs az együlltl'itíség Illiatt
hcír.iskor itt sz crzcndó be auu.il a kereskedőuél. akivel az igaz-
ga!ús:íg ár és IlIillüség tekintetében előzetesen megállapodott.
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A szalmazsák ára kb. 16.- P, az ágyterítőé 25.- P.
Fogazatával, orrával. torkával és fülével kapcsolatos bajo-

kat mindenki hozza rendbe és szemüvegról gondoskodjanak,
akiknek kell.

A zenéből egy hangszer, a hegedűponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAya g-y a zongora, illetőleg
a harmónium tanulása kötelező. Aki második hangszert, egyházi
éneket vagy zenét akar tanulni, vagy nérnet, illetőleg tót nyelv-
ben akarja magát tovább képezni, hogy az év végén más ajkú
népiskolában való tanításra is szerezhessen képesítést, ezt az év
elején írásban kell kérnie.

Az intézeti házi szabályok értelmében mindenki köteles az
előírt tankönyveket és tanítási eszközöket legkésőbb szeptember
hó 16-ig beszerezni. Senki könyveit el nem adhatja. .

A f'elvételröl, az esetleges kedvezményról. a jelentkezés
idejéről, valamint a fizetendő díjakról, a kötelezett felszerelés-
ról a folyamodók az intézet igazgatósága útján értesíttetnek,
azzal a hozzáadással, hogy a felvétel csak akkor válik véglegessé,
ha a felvett tanulókat az intézetben tartandó orvosi vizsgálat,
zenei, hallási és színérzéki vizsgálaton tanítói pályára alkalmas-
nak találtatnak.

Az 1934 -35. isko la i év megkezdése.

Szept. 1. Évnyitó értekezlet. Különbözeti vizsgálat. A kint-
lakók és V.-évese~( javítá- vizsgálata.

Szept. 3. J avító képesító-vizsgála t. írásbeli képesítő-vizsgá-
lat a pedagógiából.

Szept. 4. Javító képesítö-vizsgálat. írásbeli képesítő-vizsgá-
lat magyarból.

Szept. 5. Javító képesitő-vizsgálat. írásbeli képesítö-vizsgá-
lat a mennyiségtan ból. A bentlakók javító vizsgálata.

Szept. 6. Szóbeli képesítő-vizsgálat.
Szept. 7. Szóbeli képesítő-vizsgálat. Beírás.
Szept. 9. 9 órakor istentisztelet. 10 órakor évnyitás.
Szept. 10. Rendes tanítás.

Azon növendékek, akik sikeresen elvégezték tanulmányaikat,
minden külön értesítés nélkül a fent megjelölt időben beírásra
jelentkezzenek.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 . A b u d a p e s ti 1 . k e r . á lla m i ta n ító k é p z ő -in té z e tb e n a z

1934-35. is k o la i é v b e n h a s z n á la n d ó is k o la k ö n y v e k je g y z é k e .

(Tankönyvek, vezérkönyvek, segédkönyvek.)

1. osz tál y.

Pokornyi: Polg. isk. biblia, r. k.
Hamar: Bibliaismertetés, ref. 1. r.
Pálfy-Bereczky: Egyháztörténet, ev.
Németh-Novy: Magyar nyelvtan.
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77 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Németh-Novy: Magyar stilisztika.
A magyar helyesírás szabályai. I-V. o. r.
Lux: Német nyelvkönyv. 1. r.
Kelemen: Magyar-német és német-magyar szótár, I-V. o. r.
Mesterházy-Madai: Egyetemes történ-etzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. r.
Fodor: Földrajz tanítóképzők részére. 1. r.
Kiss: Mennyiségtan 1. r.'
jaloveczky-Koch : Szervetlen kémia.
Móczár-Török: Gazdasági ismeretek. 1. r.
Sztankó : Énekiskola. 1. r.
Kosáry: Zongoraiskola.
Dobó-Ráth-Véghné: Magyar hegedűiskola. 1. r.
Kogutowicz : Atlasz a világtörténelem tanításához. 1-11 I. r.,

1-111. o. r.
Cholnoki és társai: Földrajzi iskolai atlasz. 1-11. r.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

II. osztály.

Pokornyi: Keresztény kat. hittan.
Czeglédi: Bibliaismertetés, ref. II. r.
Pálfy-Bereczky: Egyháztörténet, ev.
Quint: Testi élet ismertetése.
Németh-Novy: Retorika.
Lux: Német nyelvkönyv. II. r.
Mesterházy-Madai: Egyetemes történet. II. r.
Fodor: Földrajz II. oszt. számára.
Kiss: Mennyiségtan. II. r.
Móczár : Növénytan.
Móczár-Török: Gazdasági ismeretek. II. r.
Sztankó : Énekiskola. II. r.
Dobó-Ráth-Véghné: Magyar hegedűiskola. 1. r.
Sarudy-Hódossy: Osszhangzattan. II-V. o. r.
Kosáry: Harmóniumiskola, vagy Kovács: Orgonaiskola.

Ill. osztály.
Schütz: Erkölcstan. r. k.
Révész: A kereszténység története, ref. II. r.
Batizfalvy-Bereczky: Bibliaismertetés ev.
Kornis: Lélektan és logika. II. kiadás.
Németh: Poétika.
Lux: Német nyelvkönyv. Ill. r.
Lux: Német nyelvtan Ill-V. O. r.
Mesterházy-Madai: Egyetemes történet: Ill. r.
Fodor: Magyarország földrajza.
Kiss: Mennyiségtan. Ill. r.
Móczár : Állattan.
jaloveczky-Koch : Földtan.
Éber: Fizika. 1. r.
Móczár-Török: Gazdasági ismeretek. Ill. r.
Sztankó: Énekiskola. Ill. r .



Dobó-Ráth-Véghné : Magyar hegedűiskola. II. r.
Sarudy-Hódossy: Összhangzattan. Il-V. o. r.
Kovács : Orgonaiskola , vagy Kosáry : Harmóniumiskola.

IV. osz tál y.

Schütz: Kat. egyháztörténet.
Révész: A kereszténység története .ref. II. r.
Batizf'alvy-Bereczky: Bibliaismertetés, 'ev. '
Drozdy-Frank : Neveléstan, tanítástan, rnódszertan.
Lux :Német nyelvkönyv. IV. r.
Mesterházy: Magyar nemzet történelme.
Fodor: A főldrajztan ítás módszere.
Népiskolai tanterv 1925.
Nérneth-Novy: Magyar irodalomtörténet. I.' r .

. Sarudy-Bartha : Magyar nyelvi kézikönyv.
jaloveczky-Koch : Szerves kémia.
Csada: Fizika. II. r.
Móczár-Török: Gazdasági ismeretek. IV. r.
Sztankó: Énekiskola. IV. r.
Dobó- Ráth-Véghné: Magyar hegedűiskola. II. r.
Kovács : Orgonaiskola.
Sarudy-Hódossy : Összhangzattan.
~oglltowicz: Atlasz a magyar történelem tanításához.

V. osz tá 1y.

Magdics : Hitelernzéstan, r. k.
Makkay: Kegyelemből, hit által, ref.
Szele: A vallásoktatás módszertana, ref.
Raffay: Evang. népisk. vallástanitás módszertana. 1

Szelényi: Az evang. kereszténység világnézete.
Frank-Németh: Neveléstörténet.
Népiskolai tanterv. 1925.
Váradi: Iskolaszcrvezettan. II. kiadás.
Németh: Magyar irodalomtörténet. II. r.
Lux: Német nyelvkönyv. V. r.
Kiss: Mennyiségtan. V. r.
Horn: Alkotmány tan.
Quirit-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj aloveczky: Egészségtan. Il. kiadás.
Horn j.: Közgazdaságtan.
Sztankó : Énekiskola. V. r.
Bloch: Hegedűiskola.
Kovács : Orgonaiskola.KJIHGFEDCBA

Segédkönyvek és vezér könyvek.

Népiskolai tanterv, 1925., IV-V. o. r.
Frank-Drozdy : Hogyan tanítsunk a népiskolában, IV-V. o. r.
Egységes vezérkönyvek, IV-V. o. r.
Kosáry: Népiskolai dalok harmóniumkísérettel, IV-V. o. r.
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Oya kor ló elemi isko la .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. osz tál y.
Quint-Drozdy: Abc színes.

II. osztály.
Quint-Drozdy: Olvasókönyv II.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ill. osztály.
Quint-Drozdy: Olvasókönyv. lll.
Urh egyi : Magyar nyelvi példatár. Ill.
Tanfi-Stelly: Számtan. Ill.

IV. osz tál y.
Quint-Drozdy: Olvasókönyv. IV.
Urhegyi : Magyar nyelvi példatár. IV.
Tanfy-Stelly: Számtan. IV.
Kiss-Nagy: földrajz. IV.
Kogutowicz : Térképfüzet. IV.

V-VI. osztály.
Quint-Drozdy : Olvasókönyv. V-VI.
Urhegyi : Magyar nyelvi példatár. V-VI.
Tanfi-Stelly: Számtan. V-VI.
Novy : Állampolgári ismeretek.
Kiss-Nagy: földrajz. V-VI.
J aloveczky-Móczár: Természetrajz.
Éber: Vegy tan és természettan.
Kogutowicz : Térképfüzet. V-VI.
Bexheft: Egészségtan.

XVII.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

A B u d a p e s ti Á lla m i Tanítóképző-Intézeti
Is k o la tá rs a k E g y e s ü le te .

Ez egyesület 1928.' március hó 24-én alakult meg. Célja:
az összetartás érzésének s a társas érintkezésnek ápolása azok
között, kik ifjúságuk legszebb éveit a budapesti állami tanító-
képzőbenn töltötték; célja ezen érintkezés által is ébren tartani
azt a pedagógiai szellemet, melyre mint tanítójelöltek. az intézet
falai között a valláserkölcsi, hazafias népnevelés céljából irányí-
tást nyertek; továbbá célja a nevezett tanitóképzőt, annak intéz-
ményeit és az iskolatársak esetleges hátrarnaradottjait erköl-
csileg és - amennyire a körülmények szükségessé és lehetövé
teszik - anyagilag is támogatni. .

A választmány évenként rendszerint négy ülést tart. A vá-
lasztmány, ha szerény keretben is, igyekszik csekély adományai-
val, rendesen karácsony táján, az intézet növeQ~k~it támogatní.

Az iskolatársak bajtársi érzésének ápolását~i minden hó rná-.
sodik szombatján (ezidöszerint a Magyar Tanítők Otthona he-r
lyiségében, IX. kerület Kinizsi-u. 14.) összejövetelt tart.
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Az egyesület vezetősége: az egyesület tiszteletbeli elnöke:
frank Antal dr., választott tisztviselői ezidőszerint : Sztankó
Béla elnök, Hittig Lajos, Emhő Gyula, Mihalik József alelnökök,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
j ánosy Imre ügyvezetőigazgató, Gyurkovich Zoltán főtitkár,
Winter Púl titkár, Klell Kálmán és Stipinger János jegyzők,
Tas József háznagy, Baráthy László pénztáros, Klemm Árpád
ellenőr.

A lefolyt iskolai évben - 1933. áprílis hó 21-én - tartotta
meg az egyesületSRQPONMLKJIHGFEDCBAV II. rendes közgyűlését, a következő tárgy-
sorozattal :

I-
l. Himnusz. Énekli a tanítóképző-intézet ifj. énekkara.
2. Tanár és tanítvány. Gyertyánffy István irataiból. Elő-

adja: Emhő Gyula szaid. igazgató. .
3. Praelúdium. Orgonán előadja: Kertész Gyula polg. isk.

tanár.
4. Szavalókórus. Előadja a tanítóképző-int. ifjúsága.
5. Chopin : Etude (E-dur Op. 10-ből). Z.ongorán előadja:

Preisinger László tanár.
6. Hiszekegy. Énekli a tanítóképző-intézet ifj. énekkara.

II.

1. Bevezeto beszéd: frank Antal dr. igazgató.
2. Elnöki megnyitó.
3. Titkári jelentés.
4. Pénztárosi jelentés. Az 1934. évi kóltségvetés előter-

jesztése.
5. A számvizsgáló-bizottság jelentése.
6. Tisztikar és választmányi tagok választása.

Egyesületunk ez évi történetének legfontosabb mozzanatai
kapcsolatosak a hősök emlékével. Már a mult közgyűlés előtt
kérelemmel fordult az I. ker. Áll. Tanítóképző-intézet igazgató-
sága és az Iskolatársak Egyesülete az iskolatársakhoz kegyeletes
adományért az emlékmű létesítésének céljára. Ez első felhívásra
a tanítóképző-intézet tanári kara és ifjúsága, az Iskolatársak
Egyesülete s iskolatársaink adományaiból 658 P 51 fill. gyült
össze. A megújított kérelem eredménye 841 P 45 fill. volt,
mely összeg később 901 P-re emelkedett fel. Az ez évi februári
választmányi ülés megbizásából az elnökség kért fel nehány
művészt, az emlékmű tervezésének bemutatására. Összesen 12
pályamű érkezett be. A választmánya pályaművek elbirálá-
sára s a kivitelt illető megbizatásra szűkebbkőrű bizottságot
kért fel, amelyben az intézet tanári kara és az Iskolatársak Egye-
sülete 3-3 taggal volt képviselve.

A bizottság Hervay János szobrászponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAművész véleményét is
kikérte, s egyhangú határozattal a kivitelre Ruff András mű-
vészi tervét fogadta el Az emlékmű alapzatán a hősi halottak
nevei vannak bevésve ; maga az életnagyságú bronz dombormű
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térdelő ifjú alakja, jövőbe tekintő arccal, ölében meghajtott
zászló, balkezében könyv. Az emlékmű felállításának összes költ-
sége 900 P volt.

A Hősök emlékére adományt küldtek: Az Iskolatársak Egye-
sülete, az 1. ker. áll. tanítóképző-int. tanárkara és ifjúsága, az
1903-ban végzettek, az 1902-ben végzettek; Sztankó Béla, Sztankó
Katalin, Sztankó Teréz, M. Mórocz Sándor, Emhő Gyula, Tas
József, Jaloveczky Péter, Kornlós Antal, Karvaly Viktor, Dr.
Wilde ferenc, Hittig Lajos, Prockl Gyula, Molnár Mihály,
Bencze István, Nagy Béla, Zsadányi ferenc, Kökény Péter,
Kóta ferenc, Horvay Ede, farkas István, Varga Károly, Orbán
Béla, Szeidl Oszkár, Haán János, Hittig Ágoston, Merva
ferenc, Klell Kálmán, Cser János dr., Baráthy László, Kertész
Gyula, Ilosvai Lajos Károly, Szőlősy Andor, Stolmár László dr.,
Szilas Ágost, Tőke Gyula, Sebestyén ferenc, Klemm Árpád,
Pédery Gyula, Pusztai Kálmán, Egedy István, Hajós Mihály,
Hittig Gyula, Adamkovits Bertalan, Scherer Gyula, Gartner
Rezső, Palanyi Lajos, Kósa Imre, vitéz Breznay Lajos, vitéz
Szabó Kálmán, Rándl Árpád, özv. Lukács Gyuláné, Till Géza,
Unghváry Elemér, Deme Bálint, Háros Antal, Reif Lajos,
Simonffy János, Martos Ágost, jovicza 1. Sándor, Bárdos Sándor,
Baráth Géza, vitéz Sándor István, Cicutti Lajos, Scheiber ferenc,
Hock János, Winter Pál, Krasznai András.

Az adományok összege 901.45 P, azaz kilencszázegy pengő
45 fillér.

Az Egyesület a karácsonyi ünnepek alkalmával ez idén
sem feledkezett meg az intézet növendékeinek s az intézettel
kapcsolatos gyakorlóiskola tanulóinak megjutalmazásáról.

A tagok létszárnában a multhoz képest jelentékenyebb vál-
tozás nem állott be. A tagok létszáma 12-vel szaporodott s 5 tag
jelentette be kilépését. Jelenleg az egyesületnek 259 rendes
tagja, 10 alapító s 2 pártoló tagja van. Az elmult évben 4
választrnányi és 2 elnökségi ülés volt.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az egyesü let ta g ia ina k névjeg jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAyzé ke ?

Ala p ító ta gok:

Sztankó Béla, Gartner Rezső,
Zsadányi ferenc; Bencze István,
M. Mórocz Sándor, Emhő Gyula,
Tas József, Scherer Gyula,
Horvay Ede, Moravicz Lajos.

Rendes ta gok:

Adarnkovits Bertalan, főv. el. ig. IX., Üllői-út 121.
Andor Mihály, főv. tanító, l Il., Bécsi-út 62.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* Az egyesület tagjait tisztelettel kéri az elnökség, hogy az alkalmazta-
tásukat, vagy lakóhelyüket illető változást az egyesület ügyvezető igazgatójának
(Budapest, VI., Bajnok-ú. 17. sz., II. 1.) tudomására adni sziveskedjenek,

A dűlt betűkkel felsoroltak választmányi .tagok,SRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Arany Lajos, f'őv. tanító, 1., Ugocsa-u. ll.
Augusztiny Oszkár, VI!., Nümbergi-u. 19.
Bajnok Géza, rk. isk. látogató, Dunakeszi.
Bálint Árpád, Ióv. tanító, VII 1., Rozgonyi-u. 2.
Balla Árpád, forg. adóellenör, VI I 1., Örömvölgy-ll. 18.
Balogh Géza, föv. tanító, Kispest, Zrinyi-ú. 118.
Balogh Imre, polg. isk. tan. Cegléd.
Baracsy Lajos, föv. tanító, 1., Csend-ti. 40.
Balogh Ferenc, áll. tanító, IX., Állami Menhely, Ullői-út.
Barabás György, polg. tan. Sárvár.
Baráth Géza, ny. polg. tan. X., jerney-u. 7.
Baráthy Lászlo, főv. tanító, VI., Szinnyey Merse-u. 16

. Bartosch józsef, főv. tan., VI., Győngyösi-u. 6.
Bató László, óvónöképzö-int. tan., VI!., Ilka-Ll. 22.
Bazsó Károly, kir. közalapítv. ig., Szilfarnajor, fehér m.
Bárdos Sándor, föv. tan., X., Harrnat-u. 1. .
Bencze István, jav. örség parancsnoka, IX., R;íclai-II.8.
Bendes Gyula, föv. tan., 111., Kiscelli-u. 80.
Benkö Miklós, tanító, Debrecen, Kossuth-u. 67.
Berina István, gyógyped. tanár, VIL, István-útzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAqs.
Besse Gyula, tanító, Szöllöserdö, Abauj m.
Békéssy Károly, föv. polg. isk. ig., VII., Dernbinszkv-u.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 :1 .

Biró Árpád, áll. rend. kezelőfőtiszt. II., Batthányi-u. 2L).

Bíró józsef, tan., Nagykőrös.
Bóna Menyhért, tanító, jászjákóhalma, Szolnok m.
Borenich István, ny. máv. ig. tan., Györ, Ágyúgyári telep 36.
vitéz Breznay Lajos, polg. tan., Putnok, Gőrnőr 111.

Buckstabler Antal, föv. tanító, Rákospalota, Dobó ll. 20.
Burics László, polg. tan., Nagyatád.
Buza Gábor, zeneisk. tan., Debrecen, Darabos-tr. 1(1.

Büttel Károly, áll. polg. tan., Sarkad, Bihar 111.

Cicutti Lajos, főv. el. ig., Il., Horváth-ú. I-L
Csapó Gusztáv, föv. tan., Rákospalota, Imre-ll. 68.
Csányi Lipót József, gyógyped.· ig., 111., Miklós-tér S.
Csekő Géza, főv. polg. tan., 1., Tábor-ll. 3.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Cser J á nos dr ., föv. tan., VIL, Szabo j.-u. 14/c.
Cserven György, tanító, Alsódabas, Pest m.
Daday Kálmán, tanító, Torvaj.
Debreczeny Miklós, f'őv. el. ig., II!., Zöldmáli-u. 23/a.
Deme Bálint, főv. testn. tan., 1., fery Oszkár-tr. '57.
Dietze1 Béla, főv. ip. tan., Rákosliget, XXV-ll. 24.
Dobos András, f.őv. taru, VII 1., j ózsef-körút 63.
Dobos Béla, föv. el. ig., VII., Sajó-u. 5/a.
Dobos László, rk. tag, polg. tan., VI., Kmetty-u. 18.
Dragoner Endre, főv. tan., Kispest, Teleki-ll. J J.
Drozdy Kálmán, főv. tan., 1., Maros-ú. 29.
id. Edelrnann Rezső, ny. áll. ig., Budakeszi.
E g e d y Istvá n , föv. el. ig., 1., Márvány-ú. 7.
Emhő Gyula, föv. szakf. ig., VI., Szív-u. 19.KJIHGFEDCBA
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Ettig Károly, tan., Dunaharaszti, Kossuth-u. 30.
Ebner Rezső, ny. polg. tan., 111., Pacsirta-u. 35.
Faics István, kántortan.,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVá r szó , u. p. Pétervására, Heves m.
Farkas István, tan., Bag, Pest m.
Farkas János, Iőv. tan.,jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV II., Gyarmat-u. 47.
Fehér Elemér dr., kl in. orvos, V I., Bulcsú-u. 23/c.
Fehérváry Ferenc, Iőv. polg. ig., 1., Bíró-u. 6/c.
Fetter Cornél, főv. polg. tan., IX., Rernete-u. 24.
Flérik józsef, tan, Pere,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAll. p. Gibárt. Abauj m.
Flórencz józsef, tan., V Ili., Nürnbergi-ú. 18. Ill. 20.
Gaál Ödön, áll. ig. tan., Szada , Pest rn.
Gábler Ödön, áll. tan., Pestújhely, Nádor-u. 40.
Gür ta or Rezső , ny. főv ig., 1., Úri-uo 29.
Gáspárdy Aladár, polg. ig., Balatonfüred.
Gőrnöry Jenő, tan., Győrnrő, Pest m.
Göndös József, áll. polg. tan., Orosháza, IV ., Könd-u. 47.
Gráfl János, áll. el. ig. tan., Solymár.
Guzrnics Lajos, Letenye, Zala m.
Gvulav Liszló, polg. ig., Győr, Va ss József-u. 15.
Gvurk icza Miklós, bizto titk, Szolnok, M. Holl. bizt. társaság.
Gvurkovich Zoltán, Iőv. ip. ig., Rákoshegy, Baross-u. 5.
Haán j.inos, főv. p::>lg. tan., X., Hajtsár-ú. 75/c.
Ha.in Pál, áll. szinh, tisztv., rn. kir. Operaház.
Hahn Gvőzó, főv. ip. ig., V II., Egressy-u. 62.
Hrijas Gviirgy, áll. ig. tan., Dunapentele, Fehér m.
Hajós Mihály, föv. el. ig.,!., Hidegkúti-u. 5.
Hars.invi László, kántortanító.
Hasznosv Mih;íly, tan., Cegléd, II., Kupsi Kovács-rnajor.
Há r os Auta t, főv. el. ig., VII 1., Szentkirályi-u. 47.
Hegedús Sándor , tan., Kiskunmajsa, Szegedi-u. isk.
Heidinger Nándor. Iőv. polg. tan., V II., Damjanich-ú. 32.
Hertendi József, főv. tan., V ., Dráva-u. 12.
Hittig Ágoston, főv. tan., 111., Florian-tér, 3.
J-liltig Gyula, rk. tag, ny. főv. el. ig., V II., Tőrőkőr-u. 58.
Hittig Lajos, ny. p::>lg. ig., V ilI., Üllői-u. 40.
H or l: 1 á nos , főv. el. ig., 1X., Soroksári-u, 38.
Hod.iszy Miklós. testn. ig., IV ., Eskü-tér 6.
Hollés István, Ióv. tan., lll., Tavasz-u. 2.
Horn József dr., felsőkeresk igazgató, Thököly-ut.
Horv.ith István, főv. polg. tan., 1., Enyedi-u. IQ.
ifj. Horváth István, rt. intéző, IX., Tóth Kálrnén-u, b ,-10.
Hunfalus jános, főv. polg. tan., Dunaharaszti.j Irónyai-u. 18.
Iluisz Kriroly, kántortanitó, Igrici, ll. p. Mezőesát.
llosvay Lajos Károly, gazd. főtanácsos, V ilI., Conti-u. 21.
jakohovits Lajos, f őv. el. ig., 11., Bors-u. 2.
l ankovits Lászlo, főv. tan., 1., Városrnajor-u, 30.
)ánossy Imre, Iőv. ip. ig., V I., Bajnok-ú. 17.
j ósvay Gábor dr., főv. polg. tan., IX.; Soroksári-út 42.
I ovicza S á n d o r, főv. el. ig., V II!., Bezerédi-u. 16/a.
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Kajdy Gyula, tan., Ori, Pest m.
Kalocsai Sándor, főv. tan., 1., Mészáros-u. 14.
Kapcsos ferenc, főv. tan., 1., Városrnajor-u. 31.
Karabélyos Ede, tan., Ura, u. p. Csenger, Szatmár m.
Karvaly Viktor, Iőv. énekszakfel., 11., Keleti Károly-u. 26.
Kallai Nándor, uradalmi tan., Sarkad, Nyékpuszta.
Kertész Gyula, főv. polg. tan.,/., Fery Oszkár-ú. 55.
Kindl Vilmos, f'őv. tan., 11., Toldi ferenc-u. 80.
Kiss Imre, f'őv. polg. tan., V., Tisza-u. 18.
Kiss József Imre, főv. ip. ig.,/., Halmi-u. 29..
Kiss Károly, főv. polg. tan., VII 1., Szentkirályi-u. 23.
Klébert Géza, tan., VIlI., Práter-u.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA59 /d .

Klell Kálmán, főv. tan., VI., Rózsa-u.48.
Klemm Árpád, főv. nyomda főtitkár, II., Kapucinus-tr. 18.
Koczóh Sándor, ig. tan., Nagyráhé, Bihar m.
Koháry Géza, könyvelő, V., Koráll-u. 20.
Komlós Antal, főv, tan., VII!., Gyulai Pál-ll. 6.
Koncz Géza, főv. polg. tan., V., Csáki-u. 90.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kósa Imre, elektr. tisztv, V., Honvéd-u. 32.
Kóta László, főv. tan., X., Liget-u. 25.
Kóta ferenc, főv. tan., IX., Kén-u. 3. IV. épület.
Kosztolányi István, tan., Gyulaj, Tolna m.
Kovalcsik János, főv. tan., VilI., Erdélyi-ll. 1o
Kökény Péter, tan., Rákosszentrnihály, Rákóczi-ll. 3.:\.

Krasznai András, főv, tan., IV., Cukor-Il. 6.
Kreizler Sándor,jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfő v . el. ig., X., Kada-ll. 31.
Kuppi ferenc, fő v . n y ilv . vezető, 1., Alkot.is-u. :.l9/a.
Kristó István, tan., V., Vág-uo 19-2l.
Lakos Gusztáv, áll. tan., Budakeszi.
Lantos Zoltán, tan., Budaörs.
Láncz József, áll. ig. tan., Budafok, Anna-tr.
Lenkel Vilmos, főv. el. ig., VII., István-út 2l).

Lébisch Lőrinc, áll. polg. tan., Győr, Megycház-ll. JS.
Ligeti Béla, fő v . polg. tan., V., Csanádi-II. 8.
Linczepolcz József, gyárig., Újlaki téglagyár, Bécsi-u. 13-1.
Loesava Sándor, fő v . tan., Üjpest, Hajnal-ú. 13.
Luspay Kálmán, főv. polg. tan.,/., Csurg ói-u. 20/a.
Machács Lajos, főv. ip. tan., 1., Horthy M.-út 59.
Ma gya r r La jos, főv. el. ig., 1., Horthy M.-út 52.
Majser János, p:)lg. tan., Kisp est, Előd-ll. 10.
Makray János, főv. tau., Pesterzsébet. Bánffv-u. 8.
ifj. Mandl Kálmán, urad. tan., Alcsúth, Gőbőlj.ir.i», Fejér lll.

Martos Ágost, ny. főv. el. ig., IL, Margit-könít 6-1/a.
Márkus Rudolf, :íI1. tan., Hódmezővásárhely.
Merva ferenc, áll. ig. tan., Rákoscsaba.
Mezey ferenc, főv. torna szakf'., 1., Horthy M.-1Ít 7l.
Mérey György, főv. tan., Üjpcst, Anonymus-u. 16.
Mihalik József, tanítóképző-int. tan., Sashalorn, Bejczi-u. 1.
Misky István, áll. tan., Makó, Rákostanyai-u. el. isk.
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Moln~r Géza, főv tan., VII, Izahel la-u.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA27/b .

Molnár János, Iőv. polg tan., Vl l I., Szentkirályi-u. ll.
Molnár József, kántorfa n ító , Bánd, Fehér m.
Molnár Mihály, ny. áll.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtan., Kistelek, Régiposta-u. 13.
Moruvilz La jos, Iőv. el ig., VII!., Práter-u. ll.
vitéz Móry jenő, f'őv. tan., IX., Páva-it. 31.
M. Móror z Sá ndor , főv. polg. ig. Ojpcst, Kölcsey-u. 15.

Moussong Gusztáv, áll. ig. tan., Nagykovácsi, Pest m.
Müller jános, tan., Budafok.
Nagy Béla, főv. polg. ig., lJ., Kapi-u. ll.
Nagy Jenő, főv. tan., II., Tégla-u. 6.
Nagy józsef, polg. tan., Dehrecen, Szent Anna-ú. 29.
Neliba Ferenc, Iőv. tan., lll, Miklós-tér 2.
Németh Ká r o l y , föv. tan., VI, Sziv-u. 14.
Novomeszky Gusztáv, főv. tan., VI, Váci-u. 159.
Nyers Elek', főv. polz tan.,jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV II., Erzsébet királyné-út 88.
Nyiri Alhert, tan, Kispest, IL, Hung.ir ia-út 42.
Ogonovszky Ernő, ig. tan., FelsögaIla, Cementgyár.
Orbán Béla, föv. tan., I II., Kerék-ll. 40.
Padányi Lajos, á ll. ig. tan., Nvergesújfalu.
P ttl o t á s Mi/dós, f óv. tan., 1, Alkotás-u. 35.
P~hány .János, tan, Dáka, Veszprém m.
Per jcssy Kálmán dr. fogorvos, J., Alkotás-u. 39/a.
Pédcrv Gvula, főv. ip. tan., Vl IL, j ózsef-körút 20.
P c iil: K i/II/á ll, főv. el. ig., korm.in yta nácsos , IV ., Prohászka'

Ottokár-utca 4-6.
Pilissv Lajos, k.intor tan itó, Érsekcs:II1,íd, Pest m.
fJo g á llj' l á zs r ], föv. el. ig., 111., Ürőrni-u. 64.
Pók Albert, tan., Tura.
Pör ic Lászlo. főv. tan., 1, Maros-u. 27.
Preisinger József, f'őv. tan .. Kispcst, Thurzó-köz 1.
Princz Rudolf, tan., Vácduka. 11. P: Vrichartván.
Prock l Gyula, ig. tan., Bicskc.
Pusztay Kálmán, fóv. el. ig., 1.. Kelenfiildi vasúti iskola.
Randi Árp;íd, magántisztv., V I"., Lippay György-u. 2.
Ray Sándor, tan., Dunaszcntnuklós.
Reiczy Antal, tan., Hajós, Pest' m.
Re;1 La jos, főv. el. ig., ·V!., V;íci-út 57.
Renres Lajos, Iőv. el. ig., J., Vrir ostnajor-u. 33.
Renter /jg ; oston , föv. polg tan., IX, Kinizsy-u. 10.
Riesz Dón áth , fóv. tan.,!., Menkina j ános-u. '15.
Rudolf I~ezs(í, föv. polg. tan., ·111., Föld-Ll. 57.
Rllppert Róbert, .ill. tan., Bnlntona lmádi, Veszpr ém m.
Rup\lik Károly, fő v . tan., 1, Ga l.inta i-u. 14.
RutlIner Gyula, föv. tan., IL, MéSZ-lI. 3.
S;ígi Kálmán, tan, Mi\lclszeritkála, 11. p. Kővágóőrs.
vitéz Sándor István, föv. el. ig., V ., Pannónia-u. 8J.
Sr lier er G vul a , ny. polg isk igazgató.
Schcrer Gyula, n)'. f'őv el. ig., Üjpest, Toldi-u. l-l.
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Scheiber Ferenc,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAran., Rinabcsenyő, ll. p. Lábold. Somogy m.
Schiller Ferenc, főv. tan., Vác, Fegyház-u. 6.
Schmall Zsigmond, ny. ig. tan., 1., Fery Oszkár-ú. 82.
Sch moll J ,í nos, tan., Ózd, gyártelep, Borsód m.
Sebestyén Ferenc, tan., Nagykamond, Vas m.
Simon Ferenc, polg. tan., Putnok, Gömör m.
Simon Miklós, ny. polg. ig., 111., Tavasz-u. 17.
Sirnonffy János, főv. polg. tan.,/., Kékgolyó-u. 28.
Soóky Sándor, f'őv. tan., 111., Hunor-u. 5.
Sterk István, tan., Pestszentlőrinc, Daranyi Ignác-tr. 21.
Stipinger jános, tan., V!., Szent Lászlo-út 26.
Stolrnár Lászlo dr., főv. el. ig., IX., Üllői-út 121.
Stolrn.ir Károly, főv. polg. tan., IX., Üllői-út 124.
Studentz István, tan., Mon or, Toldi-u. 20.
Schannen -'enő, főv. polg. tan.,/., Krisztina-kőrút 8-10.
boczonádi Szabó Lajos, földb., Hövely, Vincernajor, Sopron 111.

Szalay Pál, áll. tan., Kunszentrniklós, Pest 111.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sza la ts y Rictiá r d ., tanítóképző-int. tanár,!., Tétényi-u. 19.
Szarvas Ede, áll. ig. tan., Kispest, Vécsey-u. ll.
Szász Károly, polg. tan., Abaújszántó.
Szeidl Oszkár, kántortanitó, Vecsés, Pest m.
Szente Lajos, főv. tan., 1., Városrnajor-u. 49.
Szilas Ágost, főv. szakf. ig., 1., Krisztina-kőrút 131.
Szildgyi Béla , f'őv. polg. tan., IX., Mátyás-u. 13.
Sziklaváry Béla, főv. tan., Soroksár, Grassalkovich-u. 172.
Szóllősi Andor, főv. tan., 1., Ostrom-u. 16.
Szőnyi Károly, tan., Dömsöd.
Sztankó Béla, ny. tanítóképző-int. főig., 1., Alkotás-ú. 37.
Szvoboda Ödőn, ny. áll. gazd. tan., X., Kerepesi-út 67.
Szvoboda Cornél, Iöv. tan., VII., Hernád-u. 3.
Takáts Bogdán, főv. el. ig., 1., Gellérthegyi-ll. 27.
Tanner Gyula, kántortanító, Nagybárkány, u. p. Sámsonháza
Tarkó Lajos, népm. titkár, Berettyóújfalu, Bihar m.
Tas József, főv. fel ügyelő ig., Ill., Pusztaszeri-u. 85.
Tellér Ferenc, dr., fóv polg. tanár, 1., Schweidel-u. ll.
Tcllér Gyula, főv. ig., 111., Kiskorona-u. 10.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T crn ye i F er enc, főv. el. ig., V., Sziget-u. 15/b.
Till G éza , főv. el. ig., 1., Attila-u. 10l.
Török Miklós, kántortanító, Oros, Szabolcs m.
T őke Gyula, tan., 1., Városmajor-LI. 31.
Újváry Lajos, tan., Sátorváros. I1L-u. 28.
Ungváry Elemér, főv. el. ig., VII., Miskolci-út.
Vadas József, tan., Pusztaszabolcs.
Vagner Béla, tan., V., Csáky-ú. 43.
Vándory Dezső, főv. gyógyint. ig., X., Vezér-ú. 18.
Ványi Benő, tan., Siómaros, Veszprém m.
Varga Károly, főv. tan., VI!., Istvánffy-u. 38.
Végh I á zse ], óvónőképző-int. ig., VII., Rózsák-tere 7.
V ésey Győző, tan., II 1., Kiscelli-u. 66.
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1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Vital Ödőn, főv. el. ig., 1., Márvány-u. el. isk.
Vlaszák István, ny. főv. el. ig., AIbertfalva, Kertváros, III.-u. 28.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Vecsey Géza, főv. ip. tan.,/., Aladár-u. 6.
Volly István, tan., VII 1., Üllői-út 76.
Waldfogel ferenc, áll. tan., Pécs, Megyeri-u. 8.

Weiser Imre, tan., Dévaványa
Wilde ferenc dr., főv. tan., VIIL, Horánszky-u. 26.
Winter Pál, főv. tan.,jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV II!., Kistemplorn-u. 8.
Zelenka János, tan., Pestszenterzsébet, Család-u. 88.
Zsa tt á nyi F er enc, főv. el. ig., 1., Rozrnaring-u. 3.
Zsemlye Zoltán, tan., Felsőgöd, Pest m.
Zsidó Lajos, áll. ig. tan., Nyergesújfalu, Esztergom m.
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XVIII. Statisztika.

IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. I II.IIII.[IV.lv., össz,KJIHGFEDCBA
. ..:.:co

41
1
41~ co 1.1. Beiratkozott 39 40 40 201co ~·ctSSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.• ...( '0 -

Pótlóvizsgálatot tesz 1 1-<E~ 401;6....- · t il co Osztályoztatott 35 38 ~9 188
<::: ~~

co -I-v)

1919-ben született 14 1 15·co --, -- --- --,
N 1918-tan II 9 20

v)

o 1917-ben 5 16 \2 1 34'OJl_
ol c 1916-ban 4 7 6 7 24E 'k•.. 1915-ben 1 3 10 8 16 38
":':N

1914-ben 2 8 10 10 30-o v)

-:; •..
1913-ban 1 4 10 5 20s:l o

2~ 1912-ben 3 3

-< 1911-ben 4 4

~
1905-ben -I- I 1

~
Róm. kat. 26 30 31 28 27 142o. ••

8~ Gör. kat. I 2 3
..!((; .•..•

Református 6 7 4 4 7 28'o :> s:l
'"3 ro .~ Ag. h. ev. 3 1 4 4 12
c '" •.•

GÖr. kel. szerb 1 2ro.~ N- '"- N GÜr. kel. magyar 1
-<:g

Izraelita 1
'"'

--- --- ---
<.>

..:.: ol "'1
39140 36139

-O 'Co) .•....•

Magyar anyanyelvű 35 189""5 ~ ~ ---
§ -.; E Nérnetűl beszél --- - 2 - 7 9
- :>- v) Franciául beszél .__ 1 1
-< c-;;

Románul beszél

: 1
1co_

:>-Cl
Szerbül beszél 1-1- -1 1 2'"' c ;>,

1:;scol':

Kis birtokos --- --- --- --- 1 4 ~I~6 15
Egyéb önálló östermelő 3 1 5
Gazdasági tisztviselö 1 1

, Egyéb gazdasági segédszemély 1
CIS Földmívelési napszámos 2 2'"·co

Kisiparos 2 1 5 10N -- --- --- --- --- --- ---o
Ipari vagy banvászari tisztviselő 1 1 2..:.:

<il Egyéb ipari v. bányászati segédszemély 6 8 9 10 8 41~ Ipari vagy bányászati napszámos 1 I~ ---
Kiskereskedő ___ --- --- --- --- --- --- 1 3 1 6..:.:
Kereskedelmi tisztviselő 2 1 4'" --- --- ---

1': Egyéb kereskedelmi segédszemély 2 3.~
;; Köilekedési tiszt viselö --- --- --- 1 1
N

Egyéb közlekedési segédszemély 1 3 2 2 8ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu :

..:.: Köztisztviselő ___ --- 4 2 1 7
'0

Pap. tanár, tanító 3 3 2 3 12-; --- --- --- ---
c Másféle értelmiségi --- --- --- --- ~I2 2 6.!:!

Közhivatalban alkalmazott altiszt 5 3 4 2 17
-< Katona-altiszt (csendőr, rendör) 2 2 2 2 3 11

~ Nyugdíjas közti szt viselő 3 3
C

6
Egyéb nyugdíjas tisztviselö ___ --- 1 1
Nyugdíjas altiszt ___ --- --- --- --- i'- 3 3 5 11
Házi cseléd --- --- --- --- --- --- 2 2 4 1 1 10
Árvaházi, szeretetházi tanulók ___ 3 1 1 2 1 e
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16119
11 13

11.11I.jIll.llv.1 v.] össz.

19 20 15
12 10 9

1
1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

":I~
1 1
1

1
2 2

1
1,
2

1~1~I~I~I~
31111~llil~jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjegyzet: Vasuton bejáró növendékek: Cinkota 1, Dunakisvarsány 1,
Erdőváros 1, Erd 2, Gyömrö 5, Mogyoród 1, Pestújhely 1, Rákoscsaba 1, Rá-
koshegy 1, Soroksár 1, Szemeretelep 2, Vecsés 1 növendék.

I I 1 I
Igazolt órák száma 6351151°1207815881

1

25128323
Igazolatlan órák száma --- --- --- --- - 22 4 I 5 - 31

Budapest _

• Pest vm.
Arad vm. _
Borsod vm. _ _
Csanád vm. , _
Fejér vm. _
Gömör vm. _ _
Haidú vm. _

Komárom vm.
Nógrád vm. _
Somogy vm. _
Sopron vm. _
Szolnok vm. _
Tolna vm.
Vas vm,
Veszprém vm. _
Zala vm. _
Jugoszlávia ___

Kisebbségi nemet nyelv
Kisebbségi tót nyelv
Egyházi ének és zene _
Fakultatív zene _

i) Tanulmányi eredmény tantárgyak szeri ne

- -89 -

1KJIHGFEDCBA

5

89
55

1
2
2
9
1

2
2
3
6
1

1

4

2
4
3
2

Tantárgy
I 1. o. I II. o. 1111. o. I IV, o. I v. O.

-1-1213 ! 4 1T213141T23T41T2T3T41T2T3T4

Magaviselet --- --- 131141-1-121:111-1-1251151-1-131151-1-134141 11-

Szorgalom --- --- 161221 71-1 6123[ 9i-1 6i261 71 1/ 5124171-1 81201111-
I i I

27 9 2 - 24'l3 3- 20115 4-Hittan ______ --- --- 2T4i 11- 25 8 3-
Neveléstudomány --'-I- S 11 18 4 7125 8- II 14 9 2 726 6-
Tanítási gyakorlat - -'-- -----1-- - 31914 - 911416 -
Magyar nyelv --- 411114 6 10 9 18i 1 5:21 12 2 ,717 12- 121314-
Német nyelv ___ --- 3[21 9 2 12113131- mo 1211 7 15 14 - 11 17111-
Tört., alkotm .. __ --- 211714 2 - 19 17 2 3:14 18 5 5 15 13 3 42312 -
Földrajz --- --- --- 1 1717- 1 20 15 2 i20 17 1 81711 - -- --
Mennyiségtan ___ --- -116'16 3 "'1"13 2'21 IS 2

2 19'14 1 4 15 18 2
Term., kémia ___ .._- 220 8 5 2 24 12 - 2130 8- 923 4- ----
Fizika _________ --- ---- - - - - 312511 1 !:I~~-=-----i -----I--~Egészségtan --- - --- 1126 2-
Gazd., közgazd. --- 51812 - 314'19 2 320'1512 51714 - lTO 8-
Rajz --- --- --- --- 61910 - 316119 - 4;13122 I ~I~~I=81813 -
Szépírás --- --- --- 111410- '116115=,1;;1;;=

----
Enek --- --- --- --- 7 1511 2 921 6- 10,23 6-
Zene --- --- --- --- 6 1512 2 3 19 15 1 1211512 1~I~~=6247 2
Kézimunka --- --- 2114- - 19'15 4 - 18:19 3-

2514=/=Testgyakorlás __ --- 11121,3- 19j17' 2 -- 28:11 1- 24/12 --
Irásb. külalak ___ --- 1 17:16 1~ 113114 - 712013- 619 11- 1916 4-

1
1
2

56
7
55

12



i)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁltalános előmenetel,"

ÁltalábanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI Elégtelen~
-es {I

1

cn -o 1 ~oI -oN 'ol) ;>,..0 _.o ..0.0ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
cn '<.> Ol,,>' -<lJ>, ..o>.

OKJIHGFEDCBA :!2. oi
~ b.O ,.!:( eo :0 eo

~ ~ _ \-o

~ ~ ~

I I

1. - 11 13 si 4 2
IL

I

1- 10 22 1 I 4
IlL 1 13 18 3i 4 1
IV, - 15 17 2! 2 -
V. 1 IS 19 41 - -

össz·1 2 I 64 i 89 1 15 I 14 I 4

k ) Vegyesdíj fizetök, rne n-
tesek és internátusi kedvez-

ményesek.
-5:' '-'C -~I'-~1- ~I'-~~...:

>- :;0 ,- '-'
~I f;i ~I ~I'0_ .o~:c;; ",o <n"

"'- '-'- ::r:ci:I:6:I:o :J:ci '-'",
N '"'~ ""'~ u'") -e ev') N ~>

~~ ""- 1.]'" ,-,00
o >~ >~ fizető bentla kó co

I
l.

291 6 8
41-1-

-
IL 38 1 1 12- -

Ill.
381

2 7 -1 31-IV. 32 4 6 5 41 1 1
V, 37 2 3 3, 4 6 -

Össz, \174[15125: 13i 131 71 1 I

l) Szertárak, könyvtárak, ingóságok.
1 9 3 4 . jún ius h ó 1 .

A tanév folya-
A tanév végimán történt

E A vagyontárgyak csoport gyarapodás állomány

""
",.t:J 1~.t:J értéke

I

N

szerinti megnevezése'"(; db P
rJl I~-o ~ -o tP-ben

I
1 Bútorok --- -- --- --- --- --- 54 5 12\.96 2,198 31,642'86
2 Házi és irodai felszerelés --- --- 1 :3 4,54 196 1,16874
3 Köztartás --- --- --- --- --- --- - - 320 6,839'50
4 Gyakorlóiskola [-IV. --- --- --- 4 - 25.- 1,218 1,687'50
5 Magyar nyelvi könyvtár --- --- --- - - - 1,799 3,30040
6 Pedagógiai szertár --- --- --- 2 1 15.63 3,017 18,36250
7 Történelmi

" -- --- --- 2 - 15.- 1,866 5,90608
8 Földrajzi

" --- ~-- --- - 3 15.- 845 3,521'30
9 1 Mennyiségtani

" --- --- --- -1- - 157 '/8886
la Természetrajz: n / --- --- --- - - - 1,164 9,489'72
II Kémiai

" --- --- --- - - - 222 3,457'20
12 Fizikai

" --- --- --- 1- -1 - 1 6731 10,479-43
13 Gazdasági

" --- --- --- - - - 1,438, 8,334'78
14 Rajz

"
--- --- _ ..- 1 -- 4,20 396 3,447'30

15 Zene
" --- --- --- 1 - 2,10 932 11,260'93

16 Kézimunka
" --- --- --- - - 52 1,728'40

11 Torna
" --- --- --- - - -- 600 14,398'84

18 IlfiÚ"" könyvtár ... ... ... ... . .. 9 1 144°1 2,033 1,96640
19 I'-!yilvánta:t~si és számadási könyvek 23 - 57.- 107 212-
20 Gyakorlóiskola 111- VI. ___ ___ ___ - - 818 2,75560
21 Némel nyelvi könyvtár ___ ___ ___ - - 422 461'27

I Összesen 1 971 13 27483120,4231147,209'61
-

*) Általában jeles az a növendék, akinek legfeljebb egy jó, általában jó,
akinek legfeljebb egy elégséges és általában elégséges, akinek egynél több elég-
séges osztályzata van. Szorgalomból, írásbeli dolgozatok k űlső alakjából és a
fakultatív tárgya kb 61 nyert érdemjegy nem szarnit.
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m)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz intézet benépesülése
1920/21 tan évtől 1933/34 tanévig.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I
1. I 11. I 111. I IV. V.

Tanév
o s z t áKJIHGFEDCBA1 Y

1920-2l 26 I 28 35 41 -
1921-22 27 26 30 2.9 -
1922-23 42 28 33 44 -
1923-24 56 36 21 22 -
1924-25 38 37 30 22 19

1925-26 42 28 26 25 20

1926-27

I
37 40 29 19 26

1927-28 41 39 31 27 19

1928-29 36 30 33 29 31

1929-30 39 39 40 36 32

1930-31 34 40 40 35 40

1931-32 41 31 41 38 38

1932-33 37 36 38 41 38

1933-34 35 39 40 36 39
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