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Az elemi iskolai 
számtantanítás módszere.

Irta: Kiss Sándor.

1. Általános elvek.

A számtantanítás sikere legtöbbször a következő módszeres 
vétségek miatt marad el: 1. A tanító nem analizálja elég rész
letesen azt a következtetési folyamatot, amiből áll a megtanítandó 
művelet, vagyis átugorja a műveletet alkotó okoskodás egyes 
lépéseit; 2. nagyon szűkszavúan beszél arról az értelmi aktusról, 
amiből az okoskodás felépül; 3. csak egyszer magyarázza el a 
műveletet. A későbbi órákban már nem ismétli el többé a magya
rázatot, hanem csak utal a tanultakra, sőt sokszor még ezt sem 
teszi; 4. a tanító nem ismételteti minduntalan a már megtanult 
szabályokat.

A számtanítási módszernek egyik legalapvetőbb követel
ménye tehát, hogy a megmagyarázandó műveletet bontsuk fel 
annyi lépésre, amennyi szükséges a művelet teljes megértéséhez. 
Sajátságos, hogy minél fogyatékosabb valakinek a mennyiségtani 
belátása, annál kevésbbé kívánja elemezni a műveleteket. Ha 
valamikor begyakorolta az összevont műveleti lépések egymás
utánját, nem törődve azok szorosabb értelmi összefüggésével, azt 
hiszi, hogy a dolgot teljesen érti. Akinek ilyen felületes a mennyi
ségtani tudása, vagyis inkább begyakorláson, mint megértésen 
alapszik, az természetesen magyarázni sem tud kielégítő ered
ménnyel. Az alább következő módszertani fejtegetésekben minden 
művelet olyan apró lépésekre van felbontva, hogy azoknak a lé
péseknek megtartásával és feldolgozásával a tanuló megérti az 
összefüggéseket.

A másik fontos módszeres szabály, hogy a tanító magya
rázat közben ne legyen túlságosan szűkszavú. A nagyon szaba
tos és a nagyon tömören fogalmazott mondatoknak stilisztikai 
szempontból megvan ugyan az az érdemük, hogy a bennük elő-
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forduló összes mondatrészeknek súlyos értelme van. Ámde a 
gyermeki elme még nem képes olyan intenzív figyelemre, hogy 
egyszeri hallásra valamennyi súlyos jelentőségű mondatrész értel
mét tökéletesen felfogja. Azt lehetne mondani, hogy a magyará
zatban foglalt ismeretanyagot csak kellő felhígítással tudja teljesen 
megérteni. Jó, ha a súlyos jelentőségű mondatrészek között ke- 
vésbbé fontos, inkább csak hígításra szánt mondatrészek is vannak, 
melyeknek sokasága megnyujtja a mondat elmondásának idejét és 
így kényelmesebb alkalmat nyújt a gyermeknek ahhoz, hogy a 
fontos mondatrészek jelentését megértse. Könnyebb egy mondat 
értelmét felfogni, ha abban csak minden második, harmadik szó 
bír különösebb jelentőséggel és a közbeeső szavak csak henye 
töltelék gyanánt szolgálnak, mintha valamennyi szó egyformán 
jelentős és egyformán szükséges a mondat megértéséhez. Sőt nem
csak a mondatokat kell bővíteni hígításra szánt, tulajdonképpen 
felesleges szavakkal, hanem hellyel-közzel egész mondatokat is 
beszúrunk, melyeknek nincsen más rendeltetésük, csak az, hogy 
azoknak hallása közben a tanuló elméje megpihenjen. Szabály 
tehát, hogy igyekezzünk inkább áradozva, terjengős stílusban be
szélni és kerüljük a tömör, velős és túlságos szabatos mondat
szerkesztést magyarázat közben. Pl. a tört fogalmának megérté
séhez, ami magát a lényeget illeti, elég ennyit mondani, felmutatva 
az egyenlőre szabott pálcák közül egyet: „íme, ezt az egész pál
cát eltöröm három egyenlő részre. Az így keletkezett törtrészeket 
külön-külön egyharmadoknak nevezzük. Ez a szám, hogy egy- 
harmad tehát törtszám/' Valóban, ezen néhány velős mondatban 
mindent elmondtunk, ami a tört fogalmának megértéséhez szük
séges. De csalódnék, aki azt hinné, hogy a gyermeknek is elég 
az ilyen tömör stílusban fogalmazott magyarázat. A gyermeknek 
hígítani kell a mondanivalókat, terjengősen kell beszélnünk. Az 
itt következő mondatokban alá vannak huzva a jelentős szavak, 
a többi szó csak szándékos hígítás: „Gyermekek, bemutatok nek
tek egy egész pálcát. Ez a pálca azért egész, mert nem hiányzik 
belőle semmi, ugyanakkora mint a többi pálcák. Mármost én ezt 
az egész pálcát felosztom három egyenlő részre; akkor, ha bics
kával belemetszek, három egyenlő részre szét is tudom tudom 
törni. Nézzétek, meg van rajta jelölve, hogyan osztottam fel. Vágjuk 
be bicskával az egyik osztási pontot, törjük le. Ez a letört rész 
már nem egész pálca. Erre nem mondhatom azt, hogy egy pálca, 
mert mikor azt mondom, akkor mindig az egész pálcára gondolok.
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Ez a letört rész az egész pálcának csak egy törtrésze. Az egynek 
csak egyharmada. Ezt a számot, hogy egyharmad, törtszámnak 
nevezzük. A törtszám az egésznek mindig csak valamekkora 
részét jelenti, és nem egész mennyiséget, stb. stb." íme, így ára
dozva sokáig veszteglőnk a megmagyarázni való gondolatnál, sokat 
beszélünk róla, és a gyermeknek módjában van a megértésre 
szánt lényeget a terjengős magyarázatból kivonatolni. Valahány
szor a számtantanításban nehezebb helyhez érünk, mindig ezt az 
eljárást kell követni.

Ha eredményesen akarunk számtant tanítani, akkor nem 
érhetjük be azzal, hogy a megtanításra szánt műveletet csak egy 
példán, illetve csak egy órában magyarázzuk el. Még az az el
járás is helytelen, hogy a több példában magyarázott műveletet 
a későbbi példákon már csak rövidítve, összevontan vagy kivona
tosan értelmezzük. Nehezebb föladatoknál számos példában és 
több órán keresztül, tehát mindaddig vissza kell térni a legrész- 
letezőbb magyarázatra, míg a tanulók meg nem értették a műve
letet. Lehetőleg arra kell törekednünk, hogy a sok példán meg
értetett műveletet, illetve számtani szabályt azután maguk a 
tanulók szavakba foglalják, megfogalmazzák a mi vezetésünk 
mellett. Ha ez a fogalmazás nem is szabatos és tömör, de sokkal 
közelebb van a gyermek értelméhez, mintha olyan volna. Pl. ez 
a szabály : törtet törttel úgy osztunk, hogy a megfordított osztóval 
szorzunk, — korántsem mondható kimerítőnek és szabatosnak, 
mégis könnyebben tartja meg a gyermek, mintha így fogalmazzuk 
meg: „törttet törttel úgy osztunk, hogy az osztó tört nevezőjével 
megszorozzuk az osztandó tört számlálóját, az osztó tört számlá
lójával pedig megszorozzuk az osztandó tört nevezőjét."

Némelyik tanító azzal is hibát követ el, hogy nem ismétel
ted szüntelen a tanulókkal a régebben megtanult szabályokat. 
Ügy gondolja, hogy amit a tanulók már egyszer megtanultak, azt 
örökké tudják is ; pedig a számtani szabályokat folytonosan kell 
ismételni és ismételtetni. Természetesen csak olyankor, midőn 
alkalmazásukra sor kerül. Fentebb említettük, hogy a megmagya
rázásra szánt műveleteket föl kell bontani annyi elemi lépésre, 
amennyire csak lehet. Ezeket az elemi lépéseket külön-külön 
egy-egy korábban megtanult szabály alapján kell elvégezni. Vala
hányszor egy-egy lépéssel továbbhaladunk, mindig el kell mon
datni a tanulókkal azt a szabályt, aminek alapján a lépést el 
akarjuk végezni. Ebben sohasem tűrjünk kivételt. Nem telik azzal
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sok idő, mert a tanulók a sokszor ismételt szabályokat gyorsan 
elmondják. De meg sok időt takarítunk meg úgyis azzal, hogy a 
megértéssel, ilyen eljárás mellett, kevés ideig kell vesződni. Sokan 
nem akarják belátni, mi szükség egy szabályt, amelyet az év 
elején tanultak, az év végéig, vagy egy szabályt, melyet a III. 
osztályban tanultak, még az V. osztályban is folyton ismételtetni. 
Pedig ez a folytonos isméltetés elengedhetetlen föltétele a szám
tantanítás sikerének.

Igen figyelemreméltó elv még az is. hogy a műveletek ma
gyarázata közben igyekeznünk kell minél változatosabb szókész
letet használni és a műveletet minél többféle beállításban értel
mezni ; ellenben a már megállapított szabályokat következetesen 
mindig azonos szöveggel ismételjük magunk is, úgy ismételhessük 
a tanulókkal is. A magyarázat ismétlése közben azért kell töre
kedni a minél több oldalú beállításra, a minél több oldalú értel
mezésre és a változatos szókincs használatára, mert egyik gyer
meknél az egyik beállítás, vagy kifejezés révén villan föl a 
megértés világossága, a másiknál a másik értelmezés vagy szó- 
használat eredményezi ugyanezt. Viszont a szabályok szóról-szóra 
való megtanulását az segíti elő, ha mindig ugyanazon szöveggel 
ismételtetnek. Nem kell megkövetelni, hogy a szabályt még azon 
órán, mikor megfogalmaztuk, minden tanuló tökéletesen emléke
zetébe vésse. Majd a folytonos és azonos ismétlés folytán úgyis 
megtanulja minden tanuló egészen bizonyosan. Nem lehet jó tanító, 
aki a szabályokat leíratja vagy nyomtatott szövegről akarja meg- 
taníttatní a tanulókkal: a szabályokat nem füzetből vagy könyvből, 
hanem a folytonos szóbeli ismétlésből kell megtanulni. Kivételt 
jelent az egyszeregy-táblázat megtanulása.

2. Az I. osztály anyagának feldolgozása.

Az I. osztályban a számtantanításnak három feladata van: 
1. meg kell ismertetni a tanulókkal az 1—20 ig terjedő szám
fogalmakat, 2. be kell gyakorolni a 20-as számkörben a négy 
alapművelet (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) összes lehetséges 
eseteit, végül 3. meg kell tanulni a számfogalmak jelölésére szol
gáló számjegyeket.

A tanítónak kezdettől fogva vigyázni kell, hogy a tanulók 
össze ne tévesszék a számfogalmat a számjeggyel, mint azt tapasz
talni lehet a helytelen számtantanításnál, A számfogalom olyas-
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féle viszonyban van a számjeggyel, mint a hang a betűvel. A 
betű jele a hangnak, a számjegy pedig jele a számnak. A kettő
nek megkülönböztetését nem azzal érjük el, hogy külön meghatá
rozzuk a tanulónak a számfogalmat és a számjegyet, mert az 
lehetetlen az elemi iskolában; hanem azzal, hogy maga a tanító 
állandóan különbséget tesz a kettő között s folyton vigyáz arra, 
hogy tanítás közben a kettőt se ö maga össze ne cserélje, se a 
tanulók. A számfogalom vagy röviden a szám, az a képzet, ami 
eszünkbe jut, midőn a tárgyak mennyiségére gondolunk, pl. a 
három az a mennyiség, ami három egységből áll. Legjobban lehet 
szemléltetni három ponttal ( . . . ) ,  viszont a számjegy az a jel, 
amivel a számot írásban jelöljük. Teszem a háromnak, mint szám
fogalom jelen 3 számjegy. Ezt úgy ejtsük ki : hármas. (7 =- hetes, 
2 =  kettes.) Hogy a tanuló a számjegyet sohase tévessze össze 
a számfogalommal, úgy érjük el, hogy mindaddig nem írjuk le 
előtte a számjegyet, míg a számfogalmat meg nem ismerte. Pl. 
mikor már a tanuló teljesen érti mi a három, akkor azt mondjuk: 
„Gyerekek, most már tudjátok, mi a három, hogy mekkora szám 
a három, csak még azt nem tudjátok, hogy a hármat hogyan jelöl
jük írásban. Szükségünk van egy olyan jelre, amivel le tudjuk 
írni a hármat. Valahányszor ezt a jelet látjátok (3), mindig a 
három számra kell gondolnotok: erről a jelről eszetekbe jut a 
három szám, azért ezt a jelet hármasnak nevezzük. Nos, melyik 
számra gondoltok, mikor ezt a jelet látjátok? F . : „A háromra." 
Minden számfogalom megismertetése és begyakorlása után ezekkel 
a szavakkal térünk át a számjegy megismertetésére.

A számfogalmak kialakításánál óvatosan bánunk a szemlél
tetéssel. A számfogalom megértetéséhez alkalmatlanok az olyan 
szemléleti tárgyak, amelyek sok és feltűnő tulajdonságukkal meg
ragadják és fogvatartják a gyermek érdeklődését. Más szóval a 
figyelmet elterelik az elvont számgondolattól. Hibás eljárás volna, 
ha valaki a kettő fogalmát két kismacska bemutatásával akarná 
bevezetni. A macskák sokkal inkább érdekesek mint eleven, 
mozgó játékszerek, hogysem a jelenlétökben a gyermek hajlandó 
volna a mennyiségükre gondolni. A számfogalmak szemléltetésére 
kezdetben csak olyan tárgyak alkalmasak, amelyeknek azon az 
egyen kívül, hogy mennyiségük van, úgyszólván semmi egyéb 
tulajdonságuk nincsen. A mennyiség fogalma igen száraz, érdek
telen és elvont, azért a mennyiség mellett minden más szemléleti 
dolog jobban érdekli a gyermeket, ha egyidejűleg jelen van. Ezért
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leggyorsabban és legtisztábban sikerül a számfogalmat kialakí
tani, ha kezdetben egyenlő nagyságú pontokat, vonalakat, kicsiny 
köröket rajzolunk a táblára vagy golyókat mutatunk. Nagyon ter
mészetes, hogy a számfogalom megértése nem kérdéssel kezdődik, 
hanem közléssel, Nem kívánhatjuk, hogy a gyermek olyant tudjon, 
amit még nem közöltünk vele. „Gyerekek, rajzolok a táblára két 
pontot, két vonalat, két karikát. Itt van a kezemben két pálcika, 
két kabátgomb, két gyufaszál. Vegyél ki a kosárból két diót, két 
babszemet." Többféle tárgyat használtunk a számfogalom kialakí
tásához, de mind olyanokat, amik magukban nem érdekesek, 
egyéb érzékelhető tulajdonságuk alig van azon az egyen kivül, 
hogy kettős számban vannak jelen. Mikor a gyermek a szám
fogalmat megértette, akkor már lehet hivatkozni olyan tárgyakra 
is, amelyeknek sok tulajdonságuk van: a tanteremben két ajtó, 
az ablak alatt két élőfa, a faluban két templom. így teszünk a 
a többi számfogalom kialakításánál is.

A számfogalmak megrögzítésére kiválóan alkalmasak egyes, 
a gyakorlati életben igen sokszor szereplő konkrét számadatok. 
Kettő =  egy pár, két szem, két fül, két kéz, két láb ; öt újj, a 
hétnek két napja (betanulni), tíz újj a két kézen (betanulni), a 
tízfilléres tíz egy fillért ér, az óra számlapján tizenkét óra van, 
az esztendőnek tizenkét hónapja van (betanulni), tizenkettő egy 
tucat, a könyvben tizenhat oldal tesz egy ívet.

A számsorban nagyon lassan kell haladni és egy-egy szám
kört addig nem szabad elhagyni, míg abban a számkörben lehet
séges összes műveleteket teljesen be nem gyakoroltuk. Mikor ez 
megtörtént, az egység hozzáadásával képezzük az új számot. 
Minden számot úgy igyekszünk pontokkal szemléltetni, hogy a 
pontok elhelyezéséből az illető szám összetétele szembetűnő le
gyen. Különösen tízig kell erre nagy súlyt helyezni. Például:

Nem minden számmal foglalkozunk egyenlő ideig. Az egyet jó
formán csak megemlítjük. Különös nyomatékkai foglalkozunk az 
öttel és igyekszünk az öt körében végezhető műveleteket lehe
tőleg a kéz újjain is végeztetni. A növekvő és fogyó soralkotást 
minden számkörben gyakran végeztetjük. A tízzel sokáig és ala
posan kell foglalkozni, mert annak, mint egy nagyobb egységnek, 
a továbbhaladásban igen nagy jelentősége van. A számjegyeket 
csak akkor kezdjük íratni, mikor a tanulók a hármaskört meg-
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ismerték. Ekkor visszafelé a kettő és az egy jegyét is megtanítjuk, 
a továbbiakban a nagyobb számok jegyét mindig akkor, midőn 
az illető számfogalom már teljesen fel van dolgozva. Mikor szám
tani műveletet akarunk megértetni, akkor magát a műveletet 
(összeadás, kivonás, szorzás, osztás) először bemutatjuk egy
szerű tárgyakon (pontok, golyók, gesztenyék). Aztán ugyan
azt a műveletet ugyanazon tárgyakon elvégeztetjük a tanu
lókkal is, és megkívánjuk tőlük, hogy cselekvés közben ugyan
azt beszéljék, mint amit mi is beszéltünk. így még jobban elmé
jükbe rögződik a művelet logikai menete és a kifejezések hasz
nálata. Mikor a tanulók már maguk is begyakorolták cselekvőleg 
a műveletet, mondjuk golyóval, akkor félretesszük a szemléltető 
eszközt, és elmondjuk a műveletet megnevezett számokkal (pl. ha 
4 golyóhoz adunk 3 golyót, akkor az lesz összesen 7 golyó). 
Mikor egyideig gyakoroltuk az illető műveletet nevezett szá
mokkal, de bemutatás nélkül, akkor elkezdjük azt a műveletet 
puszta, megnevezetlen számokkal végezni, mintegy észrevétlenül 
elhagyva a szám mellől a közelebbi megnevezésre szolgáló szót 
(golyó, gesztenye). így jutunk minden órán, a konkrét tárgy érzék- 
létéből kiindulva, fokozatos elvonás útján az elvont számhoz, és 
az elvont számmal végezhető művelethez.

A számtani műveletek végzése közben olyan új szavakat vagyunk 
kénytelen használni, amiket a tanulók azelőtt nem igen hallottak 
és sohasem használtak. De nemcsak a szavakat nem ismerik, hanem 
azokat a képzeteket sem, amiket jelölnek a szók. Az eredmény
telen számtantanítás rendszerint azon a hibán sarkalik, hogy a 
tanító elmulasztja idejében megtanítani az új képzeteket jelentő új 
szavakat. Mikor új képzetek kialakítását akarjuk elérni és új 
számtani kifejezéseket begyakorolni, azt nem úgy végezzük az 
elemi iskolában, mint a középiskolában végeznénk. Nem adunk 
meghatározást, hogy utána az új szóval megnevezzük a fogalmat, 
hanem egyidejűleg, egymás mellett, ugyanazon mondatban hasz
náljuk az új kifejezést a vele hasonló, vagy azonos jelentésű más 
szavakkal, de olyanokkal, amiket a tanulók már ismernek, hadd 
vegyék észre, hogy a tanító az egymás mellett használt külön
böző hangzású szavakkal vagy kifejezésekkel ugyanazt az egy 
gondolatot akarja megnevezni. Pl. Hánnyal nagyobb a hét mint a 
négy ? Mennyivel nagyobb a hét a négynél ? Mennyivel több a 
hét a négynél ? Mennyivel különbözik a hét a négytől ? Mi a 
különbség a hét és a négy között? Ha nem is használjuk egy
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alkalommal valamennyi kifejezésformát együtt, de az égyjelentésü 
kifejezéseket sokszor igyekszünk ugyanazon mondatban vagy leg
alább együtt használni avégett, hogy jelentésük azonossága tuda
tossá váljék, hogy egyiknek jól ismert jelentése megvilágítsa az 
új kifejezés értelmét.

Az összeadás. Az összeadást elejétől kezdve minden szám
körben gyakorolni kell. Az összeadás szakkifejezéseit a követ
kezőképpen gyakoroljuk be. Ha egy ponthoz még egy pontot 
irok, akkor két pont lesz. Tehát egy pont meg egy pont az két 
pont: egy meg egy az kettő. Ha egy ponthoz egy pontot adok, 
akkor két pontot kapok, egy meg egy az kettő. Más: három 
ponthoz két pontot irok, hány pont lesz az, számláld meg! Há
romhoz két pontot adok, mennyi pontot kapok akkor ? Három 
pont meg két pont az öt pont; három meg kettő öt. Az első 
osztályban törekedjünk arra. hogy minden összeadási példát meg
oldás után rögtön fordítva is elvégezzenek a tanulók; például: 
„az imént kiszámítottátok, hogy három pont meg két pont az öt 
pont, lássuk, számláljátok meg, mennyi lesz két pont meg három 
pont. Felelet: Öt pont. No, ugyebár három meg kettő öt és for
dítva : kettő meg három az is öt. Négy golyó meg három golyó 
hány golyó az? F. : Hét golyó. Hát három golyó meg négy golyó? 
Az is hét golyó." A tizen túlhaladva jó ideig az összeadást két 
részletben kell végezni, mindig úgy, hogy először a számhoz 
annyit adunk, amennyi a megadott számot tízre kiegészíti, azután 
hozzáadjuk még azt, amit eddig nem adtunk hozzá. Ezt ilyen
formán vezetjük be. Mondjuk, a tizenegyes számkörben járunk, 
„Gyerekek, hét golyóhoz hozzá kell adni négy golyót. Ezt sokkal 
könnyebben elvégezzük akkor, ha hét golyóhoz nem adunk mind
járt négyet, hanem csak annyit, hogy tíz legyen. Mennyi kell hét
hez, hogy tíz legyen ? (Ezt már tudják.) F . : Három. — Nohát, hét 
meg három tíz. Igen, de nem hármat kellett volna hozzáadni, 
hanem négyet. Hát mennyit nem adtunk még hozzá? Egyet. Jól 
van, hát mennyi tíz meg egy ? F .: Tizenegy. Tehát most már 
hozzáadtuk mind. Hét meg négy mennyi ? F .: Tizenegy.
Lássuk most fordítva: mennyi lesz négy meg hét ? Először 
annyit adunk hozzá, hogy tíz legyen. Mennyi kell négyhez, hogy 
tíz legyen ? F . : Hat. Jól van, négy meg hat az tíz. Igen, de a 
négyhez nem hatot kellett adni, hanem hetet. Mennyit nem adtunk 
még hozzá ? Még egyet nem adtunk hozzá. Add hozzá még azt
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az egyet. F. : Tiz meg egy az tizenegy, vagyis négy meg hét az 
tizenegy. Adjál hozzá a nyolchoz ötöt, mennyi lesz az ? Először 
mennyit adsz hozzá ? F .: Annyit, hogy tiz legyen: kettőt. Nyolc 
meg kettő az tiz. No, de ötöt kellett volna hozzáadnod, mennyit 
nem adtál még hozzá? Még hármat nem adtam hozzá. Add 
hozzá azt is. F .: Tíz meg három tizenhárom, vagyis nyolc meg 
öt az tizenhárom.

Kivonás. Különös körültekintéssel kell begyakorolnunk a 
kivonás végzésével járó szakkifejezéseket, mert a mindennapi élet 
a kivonás jelölésére sok különbözően hangzó, de egyértelmű ki
fejezést használ. Itt tehát gyakorolni kell a korábban ajánlott 
módot. „Gyerekek, most öt golyóból elveszek  két golyót, mennyi 
marad ? F. : Három. Tehát, ha ötből elveszek kettőt, marad három; 
ezt úgy is mondjuk, ha ötből kivonok kettőt, a maradék három, 
M ennyivel nagyobb tehát az öt a háromnál ? Hánnyal nagyobb 
az öt a háromnál ? M ennyivel több  az öt a háromnál ? Hánnyal 
több az öt a háromnál ? M ennyivel kevesebb  a három az ötnél ? 
Hánnyal kevesebb a három az ötnél?“ Ezeket a kérdéseket 
mind egymás mellett tesszük fel, s így lassanként a gyermekek 
megtanulják, hogy valamennyinek egy és ugyanaz a jelentése. 
Míg ha valamennyi kifejezést külön-külön alkalmaznák, akkor a 
gyermekek nem ismernék fel, hogy a tanító által használt külön
böző szavak egyértelműek. De még ez mind nem elég, lassanként 
a már előzőkkel egyidejűleg, a bemutatott módon, használatba 
vesszük a további kifejezéseket: „Mennyivel több az öt a három
nál, mennyivel kell kipótolni a hármat, hogy öt legyen ? Meny
nyivel kell megtoldani a hármat, hogy öt legyen ? Mennyivel 
kevesebb a három az ötnél? Mennyit kell elvenni az ötből, hogy 
három legyen ? Mennyivel kell kisebbíteni az ötöt, hogy három 
legyen ?“ Nagyon természetes, hogy minden számkörben a kivonást 
először szemléltetéssel kell elvégeztetni, éppenúgy, mint az össze
adást is. Csak azután térünk át a puszta számokkal való műve
letre. A szemléltetésnél kezdetben csak egyszerű tárgyakat sza
bad használni itt is : pontot, vonást, golyót, babszemet, stb.

A kivonást is minden esetben el kell végezni a számok 
megfordítottjával. Nyolcból elveszek kettőt, marad hat. „Hát 
mennyi marad, ha nyolcból hatot veszek el, számítsd ki. F .: 
Marad kettő." Mikor egy-egy számkörben a kivonást begyakorol
tuk, akkor összekapcsoljuk az összeadással. Kilencből elveszek
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hármat, mennyi marad? F .: Hat. Miért? F .: Mert hat meg három 
kilenc. Kilencből elveszek hatot, mennyi marad ? F .: Három. 
Miért? Mert három meg hat kilenc."

A tizes körön túlhaladva, a kivonást is úgy végeztetjük, 
mint az összeadásnál tettük: két részletben. „Tizenháromból el 
kell venni hetet. Gyerekek, ezt úgy fogjuk elvenni, hogy először 
csak annyit veszünk el, hogy tíz maradjon. Mennyit kell elvenni 
tizenháromból, hogy tíz maradjon ? F .: Hármat. Ámde hetet 
kellett volna elvenni és csak hármat vettünk el. Mennyit kell még 
elvenni ? F . : Négyet. Nos, vegyél el tízből négyet, mennyi marad ? 
Tízből négyet elveszek, marad hat. Most már elvettük a tizen
háromból mind a hetet. Marad hat.“

Mind az összeadásnál, mind a kivonásnál arra igyekszünk, 
hogy a magasabb számkörökben necsak egyesekkel végeztessünk 
műveleteket, hanem tízessel, sőt tizesmegegyessel is (pl. 13). Tehát 
tizenhárom meg négy, annyi mint tizenhét. De mennyi négy meg 
tizenhárom ? Itt már segítségünkre van, hogy a gyermekek meg
szokták : mindegy az összeadás, ha fordítva végezzük is. Tehát 
négy meg tizenhárom, az is tizenhét. De lehet, sőt kell a műve
letet részletekben is elvégeztetni. Négyhez hozzá kell adni tizen
hármat. Négyhez először hozzáadok tizet, lesz tizennégy. Ehhez 
hármat, lesz tizenhét. Nagyon sokat kell gyakorolni, hogy midőn 
tizesmegegyes számot (pl. 13) adunk valamilyen számhoz, akkor 
először a tízest adjuk hozzá és ezzel ugyanolyan végződésű 
számot kaptunk, mint amilyen volt az a szám, amihez adtuk: 
négy meg tíz, az tizennégy; azután hozzáadjuk a még hátralévő 
egyest. Tizennégy meg három, tizenhét. A kivonást is így gyako
roljuk. Tizennyolcból el kell venni tizenhármat. Nem vesszük el 
mindjárt az egészet, hanem először csak tizet. Tizennyolcból el
veszek tizet, marad nyolc. Azután még ebből hármat: nyolcból 
hármat elveszek, marad öt. Minden számkörben gyakorolni kell a 
tizesmegegyes számokkal való összeadások és kivonások összes 
lehető eseteit.

Szorzás és osztás. A hatos körig a szorzásról egyáltalában 
nem teszünk említést, sem az osztásról. Ennek az az oka, hogy 
a hatos körön alul nem lehet olyan szorzást végeztetni, amelyből 
világosan meg lehetne értetni a szorzás és az összeadás közötti 
különbséget. Ha például valaki már a négyes körben kezdené 
tanítani a szorzást, akkor a tanulók a szorzás kifejezéseit össze
tévesztenék az összeadással és azt hinnék, hogy a két művelet
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ugyanaz s később ezt a hitüket nehéz volna helyreigazítani: kettő 
m eg  kettő négy, kétszer  kettő négy. Ügyszintén nem szabad 
szorozni, legalább az első félévben, sem az egyet valamely 
számmal, sem az eggyel valamely számot. Annak, hogv egy
szer három az három vagy háromszor egy az három, a gyer
mek előtt, aki még nem ismeri jól a szorzást, semmi értelme 
sincsen. Azért nem szabad a szorzás ismertetését az ilyen 
értelmetlen szójátékokon kezdeni. A hatos körben a szor
zást a következő szavakkal vezetjük b e : „Gyerekek, itt van a 
kosárban sok vadgesztenye. Most kirakok az asztalra gesztenyé
ket, kettesével, szépen sorjában. Idenézzetek, letettem az asztalra 
két gesztenyét egyszer, kétszer, háromszor. Háromszor tettem le 
az asztalra két gesztenyét, Hányszor tettem le, mennyiszer tettem 
le az asztalra két gesztenyét ? Háromszor. No, számláld meg 
Pista,, mennyi a z : háromszor két gesztenye ? (Megszámlálja.) Hat 
gesztenye. Jól van, mondjátok utánam: háromszor két gesztenye 
az hat gesztenye, háromszor kettő az hat. No rakjál ki Jóska te 
is háromszor két gesztenyét. De jól vigyázz, szép sorjában rakd 
a gesztenyéket és háromszor rakjál ki két gesztenyét! No szám
láld meg, hány gesztenyét raktál ki összesen! Hányszor raktál ki 
két gesztenyét ? Háromszor. Mennyi hát háromszor két gesztenye ? 
Hat gesztenye. Szóval háromszor kettő az hat. De gyerekek, lehe- 
itt még mást is tanulni. Nézzük csak keresztben a so- O O O 
rókát. Azt látjuk, hogy itt van három gesztenye egy- O O O 
szer, kétszer. Szóval: kétszer három gesztenye az is hat gesztenye. 
Mondjuk mindnyájan : háromszor kettő az hat, kétszer három az 
is hat. Gyerekek, mikor azt mondom: háromszor' kettő az hat, 
akkor szorzást végeztem. Azt mondjuk, a hárommal m egszoroz
tam  a kettőt. A három a szorzó, mert azzal szoroztam. A kettő 
a szorzandó, mert azt kellett megszorozni.“ A továbbiakban még 
számtalanszor kell megemlíteni, hogy melyik művelet a szorzás, 
hogv melyik a szorzó, melyik a szorzandó. Általában az egész 
tanítás folyamán szolgáljon alapelvül az, hogy ugyanazon dolgo
kat, ugyanazon szabályokat szakadatlanul ismételjük. Soha 
szabályt ne adjunk föl a gyermekeknek megtanulás végett, de 
minduntalan ismételni kell ugyanazon kijelentéseket, mindaddig, 
míg a gyermekek a folytonos hallás következtében teljesen meg 
nem tanulták. Nemcsak a friss dolgokat kell szüntelen ismételni, 
hanem a rég tanult ismereteket is újra, meg újra.

Fontos, hogy a szorzást szembeállítsuk az összeadással és
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rámutassunk a különbségekre. „Gyerekek, a szorzás egészen más 
művelet, mint az összeadás. Lássuk csak: íme három gesztenye 
(leteszem) meg két gesztenye (leteszem), no lássuk, mennyi az ? 
Három gesztenye meg két gesztenye az öt gesztenye. Ügy van, 
három m eg  kettő az öt. Mikor így beszélünk, akkor összeadunk, 
ez az összeadás. De mikor azt mondjuk, háromszor kettő az hat, 
az már szorzás. A szorzást másképpen kell fölírni, mint az össze
adást. íme fölírom: három meg kettő az ö t : 3 -f- 2 — 5, 
3 X 2 =  6. A szorzás jele egy fekvő kereszt. Most fölírjuk 
mindazt, amit tanultunk:

3 X 2  =  6 
2 X 3  =  6

Lássátok gyerekek, a szorzást meg lehet fordítani, akárcsak 
az összeadást. Ami először szorzó volt, abból szorzandó lett, ami 
szorzandó volt, abból pedig szorzó. A szorzót és a szorzanaót 
szorzótársaknak mondjuk. Mindegy akármelyiket írjuk előre, a 
szorzótársakat meg lehet fordítani.“

„Gyerekek, most már megtanultátok, hogyan kell szorozni, 
most megtanítalak benneteket, hogyan kell osziani. Itt van, Pista, 
hat gesztenye. Oszd el három fiú között úgy, hogy minden fiú 
egyformán kapjon. (Elosztja egyesével.) Hányat kapott egy fiú? 
Kettőt. Jól van, azt úgy mondjuk, hogy ha hatot elosztunk három
felé, ju t egynek kettő, ha hatot elosztunk három részre, ju t 
egy részre kettő, ha hatot elosztjuk hárommal, akkor lesz a 
hányados kettő. Most mégegvszer elmondom, mit végeztünk, 
mondjátok mind utánam!“ Elismétlem mindazt, ami dűlt betűvel 
van. Mindaddig ismételgetjük, míg valamennyi kifejezést hibátlanul 
nem tudják. Mikor a kifejezéseket jól begyakorolták, akkor tovább 
megyünk a kifejezések magyarázatában. „Mit is osztottunk el az 
imént gyerekek ? Hat gesztenyét. Jól van, azt a számot, amit el
osztottunk, amit el kellett osztani, osztandónak nevezzük. Itt az 
osztandó: hat. A három mutatja, hogy hány felé osztottuk el a 
hatot, mutatja, hogy mivel osztottuk el a hatot, hárommal osztot
tuk el a hatot, ez a három az osztó. Amivel osztunk az az osztó. 
Van tehát osztandó, amit el kell osztani; van osztó, amivel 
osztani kell, és van még egy harmadik szám is, annak még eddig 
nem tudjuk a nevét. Ez a szám azt mutatja, hogy az elosztott 
számból mennyi jut egy részre, hány jut egy részre, azért ezt a 
számot hányados-nak nevezzük. Hatot elosztom három felé, hány 
jut egy részre? Három. A három a hányados." Ezt is számtalan-
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szór kell megismételni mindaddig, míg a kifejezés könnyed és 
biztos használata vérükbe nem ment a tanulóknak. Ne várjuk, 
hogy már az első példán minden kifejezést megtanulnak a tanulók. 
Sőt nem is tanácsos valamennyit egyszerre használatba venni. 
Fokozatosan haladva elegendő, ha év végéig sorra kerítjük és 
begyakoroljuk az itt sűrítve bemutatott műveleti kifejezéseket.

A föntebb bemutatott osztás volt a részelő osztás; egy ké
sőbbi órán a bennfoglaló osztást fogjuk magyarázni, ugyancsak a 
hatos körben. Kirakjuk: háromszor két gesztenye az hat gesztenye. 
Most ezt mondjuk: „Hányszor van meg a két gesztenye a hat 
gesztenyében? Háromszor. Hát a három gesztenye hányszor van 
meg a hat gesztenyében ? Kétszer. Három a hatban O O O 
hányszor van meg? Kétszer. Kettő a hatban hányszor O O O 
van meg? Háromszor. Most már ki tudja megmondani, hogy ha 
két fiú között ki kellene osztani hat gesztenyét, hány gesztenyét 
kapna mindegyik? Hóimat. Mert egyik kapná ezt a hármat, a 
másik kapná emezt a hármat. Hátha hat gesztenyét ki kellene 
osztani három fiú között, mennyit kapna mindegyik ? Kettőt-kettőt. 
Oszd csak ki, lássuk. (Kiosztja.) Hatot elosztjuk három felé, mi 
jut egy részre ? Kettő. Azért, mert hatban a kettő megvan három
szor. — Hatban a három megvan kétszer, ha a hatot elosztjuk 
hárommal, a hányados lesz kettő. Mondjátok utánam: Hatban a 
kettő megvan háromszor, vagyis ha hatot elosztunk kettővel, a 
hányados lesz három. Akár egyiket mondjuk, akár a másikat, 
akár az egyiket csináljuk, akár a másikat, mindig osztást végzünk. 
Most megtanuljuk, hogyan kell az osztást leírni. Nézzetek ide 
(irom és mondom) : hatban a három megvan kétszer 6 :3  =  2; 
6 : 2  =  3.“ Most arról, amit fölírtunk, minden elképzelhető for
mában, egymásután sokszor, előmondásunk mellett, az osztály le
olvassa az osztás műveleti kifejezéseit. Pl. : a hatot elosztom 
hárommal, a hányados annyi mint kettő ; a hatot elosztom há
rom felé, kapok kettőt, — hat osztva hárommal, egyenlő kettővel; 
hatban a három megvan kétszer. Az itt értelmezett példa megint 
csak nem akarja azt jelenteni, hogy az összes műveleti kifejezé
seket már a hatos körben be kell gyakorolni. Csak figyelmeztet 
arra, hogy miként kapcsoljuk össze az egyjelentésű régebbi és 
újabb kifejezéseket.

A magasabb számkörökben is a szorzást és osztást mindig 
ebben a sorrendben végezzük. A végrehajtandó szorzást kirakjuk 
az asztalra a gesztenyéből, vagy kirajzoljuk pontokkal a táblán.
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Pl. 3 V 4 =  12, ügyelve mindig arra, hogy a sorok O O O O
mindig olyan szabályos rendben legyenek, hogy a ki- O O O O
rakott csoportról le lehessen olvasni a szorzás és O O O O
osztás összes lehetőségeit. Tehát: 3 X 4 =  12, 4 X 3 =  12, 
1 2 :3  — 4, 12 : 4 -= 3. A szorzást és osztást mindig együtt vé
geztetjük, mert így egyik a másikát magyarázza. Midőn egy szám
körben a megfelelő" szorzás-osztás lehetőségeket begyakoroltuk, 
akkor az eredményeket föliratjuk a gyermekekkel, ilyenformán : 

12 : 3 =  4, mert 4 X 3 =  12 
12 : 4 =  3, mert 3 X 4 — 12

A fölírt eredményekről az elvégzett műveleteket leolvastatjuk 
nagyon sokszor, minden lehetséges formában, folyton variálva 
egymás mellett az összes, már használatba vett kifejezéseket.

A mindennapi élet és a háztartás köréből származó gyakor
lati példákat csak azután szabad számíttatni, mikor magát a mű
veletet már tökéletesen értik és végzik a tanulók: tehát éppen 
fordítva, mint a legtöbb módszertani könyv követeli. Ennek az 
eljárásnak lélektani magyarázata a következő. A számtani műve
letek elvont mennyiségek elvont összefüggéseit elemzik. A szám
tani művelet tiszta logikai funkció, amely annál világosabban ért
hető, minél kevesebb konkrét vonatkozás zavarja az absztrak- 
tumok összefüggését. Azért dolgozunk kezdetben szívesen pon
tokkal, golyókkal, babszemekkel, gesztenyével, mert ezek érzék
ied tárgyak ugyan, de kevés konkrét tulajdonsággal bírnak, s 
amellett egymás között tökéletesen egyformák, tehát eltérő tulaj
donságokkal nem zavarják a mennyiségek összefüggésének meg
értését. Helytelen volna a szorzást úgy bevezetni, hogy annak 
megértéséhez mindjárt gyakorlati példát választanánk és abból 
kiindulva igyekeznénk az elvont szabályhoz jutni. P l.: Édesanyám 
levitt a piacra három csirkét s kapott mindegyikért 2 pengőt, 
mennyit kapott összesen? Itt az elmétől kettős munkát követel
nénk: 1. hogy vonja el a három csirke képzetétől a három szám 
képzetét és a két pengő képzetétől a két szám képzetét; 2. s 
próbáljon a két számmal úgy dolgozni, hogy közben állandóan 
gondolni kell a háttérben zavaró konkrét csirkékre és a konkrét 
pengőkre is. Minthogy ezen eljárásnál a figyelmet a konkrét tár
gyak állandóan másfelé vonják, a mennyiségek összefüggését 
sokkal nehezebb megérteni, mintha azokat lehetőleg gyakorlati 
vonatkozásoktól mentesen látjuk magunk előtt. Azért a számtani 
műveletek logikai szerkezetét kezdetben nem szabad elhomályo-
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sítani azzal, hogy az összefüggéseket tapasztalati példák rejtélyébe 
burkolva visszük a gyermek elé. Továbbá nem szabad a művelet 
megértetését azzal nehezíteni, hogy a gyermeket fölösleges el
vonó munkára kényszerítsük ugyanakkor, amikor a művelettel 
járó logikai összefüggések megértése a nélkül is nagy szellemi 
munkát kíván tőle. Nyilvánvaló azonban, hogy az egyszerű szem
léleti példákon begyakorolt műveleteket azután, mikor teljesen 
megértették, sokféleképen gyakorolni kell a mindennapi életből 
vett példákon.

3. A II. osztály anyagának feldolgozása.

A II. osztályban meg kell tanítani a százas körön belül vé
gezhető összes alapműveleteket és meg kell szerkeszteni a tanulók 
segítségével az egyszeregy-táblázatot. Begyakoroltatjuk a külön
böző pénzváltási, ár- és bérszámítási feladatokat, mérték-átszámí
tásokat, percek, órák, napok, hónapok kölcsönös átváltoztatását, 
fölváltásokat és összevonásokat, amennyire a százas körön belül 
lehetséges.

Az írásbeli számolás még ebben az osztályban sincs meg
engedve : a számolást mindig fejben végeztetjük és csak a kész 
eredményt foglaltatjuk írásba. Nehezebb feladatoknál megenged
hetjük, hogy a szóban megadott feladatot az emlékezet gyámo- 
lítása végett a tanulók írásba foglalják s azután utána írják a 
fejben kiszámított eredményt.

A tanév elején át kell ismételni a huszas számkörben vé
gezhető műveleteket, azután fokozatosan bővítjük a számkört 
1—30-ig, 1—40-ig, 1—50-ig, 1—60-ig, 1—70-ig, 1—80-ig, 1—90-ig, 
1—100-ig. A számkör bővítését most már gyorsabb tempóban 
eszközöljük, mint az I. osztályban, nem egyesével, hanem tíze
sével. Az erre szánt órán egyszerre kibővítjük a számkört 20-ról 
30-ra. Ez fölfelé haladó soralkotással történik, a számsor elején 
kezdve egészen 30-ig. Később 40-ig, majd 50-ig és így tovább. 
Azon az órán, amelynek céljául a számkör kiterjesztését tűztük 
ki, pl. 20—30-ig, az egész tanítási óra sorképzéssel telik el és 
otthoni feladatul is sorképzésbe vágó feladatokat adunk. A ki
képzett sorok mind 30-nál vagy néhány egységgel 30 alatt vég
ződnek. Példák a számkör kiterjesztését szolgáló sorképzésre és 
azok írására.
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1 + 1 =  2 2 + 2 =  4 3 + 3 =  6 2 + 5 =  7 3 + 2 =  5
2 + 1 =  3 4 + 2 =  6 6 + 3 =  9 7+ 5= 12 5 + 2 =  7
3 + 1 =  4 6 + 2 =  8 9 + 3 = 1 2 12+5=17 7 + 2 =  9

29+1 —30 28+2=30 27+3=30 22 + 5=27 27 +  2=29 stl).

A következő órán fogyó sorokat 
szomszédságától visszafelé. Példák :

képeztetünk 30-tól vagy a

30—1 =  29 30—2=28 30—3=27 29—2=27 27—5=22
29—1=28 28—2=26 27—3 =  24 2 7 -2 = 2 5 22—5 =  17

2—1 =  1 2—2 =  0 3 - 3 =  0 3—2 =  1 7 - 5 =  2
Mikor a számsorok képzését a 30-as körben jól begyako

rolták, áttérünk a négy alapművelet gyakorlására a kiterjesztett 
körben. Ugyanilyen lépésekben haladunk a 40-es, 50-es stb. szám
körökben is.

A számsorok képzése azonkívül, hogy a számkörök kiter
jesztését szolgálta, segítségünkre volt az összeadás-kivonás gya
korlásában is. De ezen a fokon vannak a két alapműveletnek 
nehezebb föladatai is. Ezek sorrendileg a következők : 1. számoló
gépen megtanítjuk, miként adunk tízeshez tízest; pl. 1 0 +  10 =  20, 
20 +  10 =  30, fokozatosan mindig addig a körig, amelyben éppen 
járunk; 2. tizesmegegyes számhoz számológépen hozzáadunk 
tízest, majd pedig fordítva, pl. 17 +  10 =  27, 13 +  10 =  23, 
20 A 19 =  39, 10 + 27 =  37, stb. Ezen a fokozaton a számoló
gépet úgy használjuk, hogy a tizesmegegyes számot a két felső 
fokon képezzük ki s ehhez az utána alul •  •  •  |
következő fokon alácsúsztatjuk a tízest • • •  o 8 • • • •  • '  
vagy húszast, egyszóval azt a tizes számot, # +
amit hozzá kell adni. Számos változatban kell gyakorolni ezt a 
fokozatot; 3. tizesmegegyeshez adunk egyeseket innen maradva a 
legközelebbi tízesen. Ehhez már csak szükség esetén használunk 
számológépet, mert az I. osztályban szerzett gyakorlat alapján ezt 
a tanulók könnyen végzik. Példák: 21 b 6, 23 +  4, 24 +  5, stb. 
Ugyanígy a magasabb számkörökben; 4. tizesmegegyeshez egye
seket adunk, átlépve a legközelebbi tízest, persze csakis akkor, 
ha már az a fölölt következő tizes számkörre is kiterjeszkedtünk. 
Példák: 27 +  6 =  33, 55 +  9 =  64, stb. Ha nehézségek mutat
koznak, vagy számológéphez folyamodunk, vagy pedig vissza
térünk az I. osztályban gyakorolt módszerre, mikor két részletben 
végeztük az összeadást, p l.: 27 +  6 =  27 +  3 (== 30) +  3 =  33;
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56 —f— 8 =  56 —(— 4 (=  601 —{— 4 =  64, stb. 5. tizesmegegyeshez 
adunk tizesmegegyest, lehetőleg mindig fejben végezve a műveletet. 
Pl. 23 -j- 19. Az eljárás mindig az, hogy az első tizesmegegyes
hez hozzáadjuk a másik szám tízesét s ezek összegéhez a másik 
szám egyesét. Tehát 23 -f- 19-et így végezzük: 23 —(— 10 =  33, 
33 -J— 9 =  42. 28 +  25 =  ?, 28 - f  20 =  48, 48 +  5 =  53. 
Számtalan változatban kell ezt gyakorolni és sokszor elvégeztetjük 
a kijelentett összeadást megfordítva is. A részeredményeket nem 
foglaltatjuk írásba, csak esetleg a végső eredményt, a fejszá
molás befejezése után.

A fogyó számsorok képzése közben a kivonás legegyszerűbb 
feladatait gyakorolták a tanulók, s ezt minden tizes számkörben 
megismétlik. A kivonás további feladatai sorrendileg a következők : 
1. számológépen megtanítjuk, miként vonunk ki tízesből tízest. 
Például 40 — 10 =  30, 30 — 10 =  20, 40 — 30 =  10, stb. 2. tizes- 
megegyesből számológépen kivonunk tízest, ügyelve arra, hogy a 
kisebbítendőt mindig a számológép legfelső fokain állítjuk össze, 
hogy a kivonandó tízest az alsó fokon • • • # • • •  1
vehessük el. Példák : 27 — 10 =  17, « • • • • • • • •  «W
38 — 20 — 18, 42 — 10 =  32, stb. «*{• • • • • • • • •  • )
3. tizesmegegyesből kivonunk egyest a legközelebbi kisebb tízesig. 
Ezt fejben is elvégzik a tanulók az I. osztályban szerzett gya
korlat alapján. Pl. 27 — 6 =  21, 43 — 3 =  40, stb. 4. tizesmeg
egyesből kivonunk egyest a legközelebbi tízest átlépve. Ezt is fej
ben végzik a tanulók, de ha nehézségbe ütközünk, akkor folya
modhatunk számológéphez, vagy pedig visszatérünk az I. osztályban 
gyakorlott módszerhez, amikor két részletben végeztük a kivonást, 
pl. 43 — 8 =  35, 57 — 9 =  48, 45 — 8 =  ?, 45 — 5 (=  40) 
— 3 =  37, stb. 5. tizesmegegyesből kivonunk tizesmegegyest, le
hetőleg mindig fejben végezve a műveletet, csak nehézség esetén 
számológépen. Az eljárás mindig az, hogy a kisebbítendő tizes- 
megegyesből kivonjuk a kivonandó tízesét s az így kapott mara
dékból azután kivonjuk a kivonandó egyesét. Pl. 53 — 27 =  ?,
53 -  20 =  33, 33 — 1 =- 26, 53 — 27 =  26; 69 — 44 =  ?,
69 — 40 =  29, 29 — 4 =  25, tehát 69 — 44 =  25, stb., stb.
Sokat kell gyakorolni a pótló kivonást, pl. 21-hez mennyi kell
hogy 39 legyen ? Huszonegyhez harmincig kell kilenc, harminctól 
harminckilencig még kilenc, összesen tizennyolc. Még gyorsabb a 
pótlókivonás, ha így végezzük : huszonegytől harmincegyig kell tíz, 
harmincegytől harminckilencig nyolc, tehát összesen tizennyolc.
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Mennyi kell harminckettőhöz hogy ötvenkilenc legyen ? Harminc- 
kettőhöz hogy negyven legyen kell nyolc, negyvenhez hogy ötven
kilenc legyen kell tizenkilenc, tizenkilenc meg nyolc az huszonhét, 
tehát harminckettőhöz, hogy ötvenkilenc legyen, kell huszonhét; vagy 
harminckettőhöz, hogy ötvenkettő legyen, kell húsz, ötvenkettőhöz, 
hogy ötvenkilenc legyen, kell hét, tehát összesen huszonhét. Hatvan
hármat mennyi pótol ki kilencvenegyre ? Hatvanhármat hetvenre 
kipótol hét, hetvenet kilencvenegyre huszonegy, az összesen huszon
nyolc ; tehát hatvanhármat kilencvenegyre kipótol huszonnyolc. De 
elvégezhetjük így is : hatvanhármat nyolcvanháromra kipótol
húsz, nyolcvanhármat kilencvenegyre nyolc, összesen huszonnyolc. 
A pótlókivonásnak ezt a két módját számtalan példán begyakorol
tatjuk a tanulókkal s ha már tudni fogják, akkor a művelet el
végzésére mindig azt a módot használják, amelyik könnyebbnek 
mutatkozik.

Szorzás és osztás. A szorzás és osztás műveletét már eb
ben az osztályban nem keli megmagyarázni, mert mindkét műve
letet értik a tanulók. Azért itt már nem is folyamodunk a gesz
tenyével való kirakáshoz. Azonban a szorzás és osztás összes 
eseteit itt is szemléltetni kell. A szemléltetéshez megfelel a szá
mológép, vagy a táblára kirajzolt pontsorok is. Ez utóbbit a tanító 
még óra előtt felrajzolja a táblára, hogy a tanórából ne kelljen
időt fordítani a rajzolásra. Tegyük föl, hogy az öt- M 0 6 K I  
venes körben járunk és szemléltetni akarjuk a • • • • © •  
8 X 6 = =  48-at, akkor hatos pontsorokból nyolc • • • • • < )  
sort képezünk s az így keletkező ábra alkalmas lesz a M M 8 (  
következő szorzások szemléltetésére : 8 X 6  =  48, • © • • • •
6 X 8 =  48, 2 X 24 =  48, 24 X2 =  48, 3 X 1 6 = 4 8 , • « • • • ©
16 X 3 =  48. Minthogy a bennfoglaló osztást a •  •  •  •  © o 
szorzással mindig együtt szemléltetjük és tanítjuk, © • • • • •
ugyanezen az ábrán leolvashatók az osztásnak következő 
példái: 48 : 8 =  6, 48 : 6 =  8, 48 : 2 =  24, 48 : 24 =  2, 
48 : 16 =  3, 48 : 3 =  16. A szemléltetéssel megértetett szorzást 
utólag le is kell írni, s egy-egy ilyen leírott szorzásí tétellel napról- 
napra bővítjük az egyszeregy-táblázatot. Ugyancsak gyakorta 
folyamodjunk ahhoz a fogáshoz, hogy a megértetett szorzást össze
adás alakjában is leírjuk : 6 —|- 6 —J— 6 —|— 6 —(— 6 —j— 6 —)— 6 —(— 6 =  48. 
Továbbá a szorzás által elért számot összeadással leszármaztatjuk 
az egyszeregy-táblázat közvetlenül megelőző tételéből. Pl. 8 X 6 =  48, 
ebben a példában a 48-at leszármaztatjuk úgy is, hogy felidézzük
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a szorzótábla közvetlen előző tételét, amit már tudnak : 7 X 6 =  42, 
42 — 6 =  48. Az a hat, ami a negyvenkettőhöz járult, az a 
nyolcadik hat.

Mikor kétjegyű számot kell szorozni egyjegyűvel, akkor 
először mindig a tizeseket szoroztassuk, azután az egyeseket, végül 
a két szorzatot összeadjuk. Tizenhetet szorozni kell öttel. Eljárás : 
ötször tíz ötven; ötször hét harmincöt, ötven meg harmincöt 
nyolcvanöt. 23 X 3: háromszor húsz hatvan, háromszor három 
kilenc, hatvan meg kilenc hatvankilenc, stb.

Az osztást minden számkörben a táblára rajzolt pontcsoporton, 
vagy a számológépen elrendezett golyókon együtt gyakoroljuk a 
szorzással. A pontsorok ábrájáról, illetve a számológép elrendezett 
golyóiról közvetlenül látható, tehát a gyermekek maguk leolvas
hatják, hogy negyvennyolcban a nyolc megvan hatszor, vagy 
harmincötben a hét megvan ötször. Az ábráról vagy a számoló
gépről leolvasott osztás eredményét azonnal fel kell írni, vele egy 
sorban mindig utánaírva a szorzással való megokolást is. 48 : 8 =  6, 
mert 6 X 8 =  48; 35 : 7 =  5, mert 5 X 7 =  35. Az osztási 
tételnek azért kell mindig utána írni a megfelelő szorzási tételt, 
hogy így a tanulók lassanként meggyőződjenek arról, hogy az 
egyszeregy-táblázat tulajdonkép a fejbeli osztást is szolgálja. A tanító 
maga is hívja fel a gyermekek figyelmét arra, lehetőleg napról- 
napra, hogyha a szorzótársak egyikét osztónak használjuk, akkor 
a másik szorzótársat hányadosul kapjuk. így fokozatosan a ta
nulók megszokják a szorzótáblát a fejbeli osztásnál is felhasználni.

Nehezebben megy az osztás, ha az osztandó szám nagyobb 
az osztó tízszeresénél, pl. 53-at osztani kell 4-gyel. Rávezetjük a 
tanulókat, hogy ilyenkor az osztást mindig két részletben kell el
végezni. Először a 40-et osztjuk 4-gyel, az 10; aztán a 13-at 
osztjuk 4-gyel, az 3, s még marad 1 ; tehát 53 : 4-gyel, annyi mint 
13, és 1 a maradék. Vagyis az osztandót felbontjuk egy nagyobb 
és egy kisebb részre. A nagyobb rész úgy választandó, hogy az 
osztónak tízszerese, húszszorosa, vagy harmincszorosa legyen. 
A kisebb rész pedig, ami ezen felül marad. 67 ; 5-tel ? Felbontva: 
50 meg 17. 50 : 5 — 10, 17 : 5 =  3 meg 2 maradék, tehát 
67 : 5 =  13 meg 2 maradék. 88 : 3 — ? Felbontva: 60 meg 28. 
60 : 3 =• 20, 28 : 3 — 9 meg 1 maradék, tehát 88 : 3 =  29 meg 
1 maradék.

A begyakorolt szorzásokat és osztásokat folyton alkalmazni 
kell a mindennapi életből vett gyakorlati példák megoldására.
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Ilyen gyakorlati példákat a tanító bőven talál a számtani példa
tárakban.

4. A III. osztály anyagának feldolgozása.

A III. osztályban az 1-től 1000-ig terjedő számkört kell fel
dolgozni azokban a tárgykörökben, amelyeket a tanterv előír. 
A fejben való számolást egész évben gyakorolni kell, de ennek 
az osztálynak a főfeladata a négy alapművelet írásban való meg
tanulása. Az elemi iskola egyik osztályában sem kell a tanítónak 
annyi módszertani nehézséggel megküzdeni a számtan tanítása 
közben, mint a III, osztályban.

A tanítás a százas körben végezhető műveletek alapos át- 
ismételésével kezdődik. Azután kiegészítjük a számkört 200-ig 
különféle számsorok alkotásával,kiindulva a 100-ból. 100 -j- 1 =  101, 
101 +  1 =  102, stb. 100 +  2 =  102, 102 - f  2 =  104, stb.
100 -j- 13 =  113, 113 —j— 13 =- 126 . . . stb, Majd fogyó sorokat 
kell képezni 200-tól visszafelé. Közben minduntalan ki kell térni 
a számok helyi értékének megmagyarázására, illetve elbíráltatá- 
sára. Be kell gyakorolni, hogy jobbról első helyen van az egyes, 
mellette balfelé második helyen a tizes, harmadik helyen a százas. 
A növekvő és fogyó számsorok alkotásával alaposan begyakorolt 
kétszázas kör elvégzése után a számköröket, most már gyorsan 
haladva, fokozatosan bővítjük 300-ig, 400-ig, 500-ig, 600-ig, 700-ig, 
800-ig, 900-ig, 1000-ig. Minden magasabb számkört számsorok 
képzésével érünk el. A számsorok képzését emelkedő és fogyó 
irányban felváltva kell gyakorolni. A számsorok képezhetők tizes- 
megegyes számokból is. Magasabb számkörök kiképzésénél egyes 
számokból alkotott számsorokkal (3 -f~ 3 —(— 3, vagy 9 —(— 9 —j— 9) 
nagyon lassan jutnánk előre. A számsorok bővülése közben folyton 
gyakorolni kell a számok helyi értékének felismerését, továbbá a 
számok felváltását százasokra, tízesekre, egyesekre (pl. 365 áll 3 
százasból, 6 tízesből és 5 egyesből). Sok példán kell gyakorolni 
a helypótló 0 írását. Pl. 607, 302, stb. Megtanítjuk a különböző 
pénz- és mérőegységek felváltását, vagy több névvel jelölt meny- 
nyiségek összevonását. Pl. 3 P 54 f, az 354 f ; 425 cm, az 4 m 25 
cm; 539 f annyi mint 5 P 39 f ; 100 perc annyi mint 1 óra 40 perc.

Összeadás. Az írásbeli műveletek tanítását addig nem cél
szerű megkezdeni, míg az ezres kört el nem értük, mert mind
addig nincsen eléggé változatos számanyag a különböző számolási
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összegek

I. 246 
4- 53

299

II.

nehézségek legyőzésére és műveleti fogások alkalmazására. Azért 
célszerű a számkörök kiterjesztésével az év elején pár hónap alatt 
végezni és a közben csak fejszámolást végezni. Az írásbeli össze
adást a következő fokozatokban tanítjuk.

Kezdetben olyan példát választunk, amelyikben a részlet
nem adnak nagyobb számot tíznél. A föladatokat 
először leíratjuk (I.), azután megoldatjuk fejben és 
a kész eredményt utólag aláíratjuk. Gondosan egy
más alá íratjuk a számokat. Azután leírjuk a feladatot 
mégegyszer, egészen azonos módon, elébe Il-at iratunk, s 

azt mondjuk : „Gyerekek, még egyszer leírom a feladatot, aztán 
kiszámítom másféleképpen : most az összeadást hátulról kezdem 
és minden számhoz hozzáadom a fölötte levőt, így: 3 egyes meg 
6 egyes az kilenc egyes, leírom az egyesek a lá ; 5 tizes meg 4 
tizes az 9 tízes, leírom a tízesek a lá ; semmi százas 
meg 2 százas az 2 százas, leírom a százasok alá: 
összesen tehát 299, vagyis ugyanaz, mint fejből szá
moltuk, tehát jó." Számos példát kidolgozunk a be
mutatott módon, egymás mellett fejben és írásban, azután átlépünk 
a következő fokozatra.

Olyan példát választunk, amelyikben az egyesek részlet
összege tíznél nagyobb számot ad. Pl. összeadatjuk fejben a már 

ismert módon (I.). Most leírjuk még egyszer a feladatot 
(II.) és összeadjuk írásban, az egyest az egyeshez, 
a tízest a tízeshez, stb. 4 egyes meg 8 egyes, az 12 egyes. 
A 2 egyest leírom az egyesek alá, az egy tízest, 
az is az összeghez tartozik, hozzáadom a tize- 

(jelzem is alól). 1 tizes meg 3 tizes 4 tizes, 
tizes az 9 tizes: leírom a tízesek alá. Semmi 

meg 3 százas az csak 3 százas. Ezt is
begyakoroljuk.

246
53

299

I.
4-

358
34

392

II.
4

3 5 8 
3i4

3 9 2

mivelhogy 
sekhez 
meg 5
(nulla) százas
sok párhuzamosan kidolgozott példán

Azután olyan példát választunk, amelyikben a tízesek részlet
összege nagyobb 100-nál. Elvégeztetjük az összeadást fejben, alá- 

Íratjuk az eredményt, mindig szigorúan ügyelve, hogy 
| 132 az egyrendű számok egymás alá kerüljenek. Aztán ismét

Z ~  leíratjuk a feladatot s először összeadjuk rT _ _ , 526 . , , , ,, II. 3 9 4
f  li3 2

I.

leíratjuk a feladatot s először összeadjuk 
mi magunk, hogy az elmondással példát mu

tassunk, miként kell összeadás közben beszélni és mit 
hová írni. 2 egyes meg 4 egyes az 6 egyes, leírom az egye
sek alá ; 3 tizes meg 9 tizes az 12 tizes, 2 tízest leírok a tízesek alá,

5 2 6
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I. 462
88

550

I. 648
— 26

622

de 10 tízest fel lehet váltani 1 százasra, az 1 százast hozzá
adjuk a százasokhoz: 1 százas meg 1 százas 2 százas, meg
3 százas az 5 százas. Lám, az eredmény 526, ugyanaz, mint a 
fejszámolás eredménye volt, tehát ez az eljárás is jó, csakhogy 
jóval könnyebb és rövidebb, mint a fejszámolás. Sok párhuza
mosan kiszámított példán ezt is begyakoroltatjuk.

Választani kell olyan példákat is, amelyekben valamelyik 
részletösszeg tizet ad : ezt is először kiszámíttatjuk fejben és 

aláíratjuk az eredményt. Azután kiszámíttatjuk írásban. 
Az első részletösszegnél megállapítjuk, hogy jj 4 ^ 2  
8 —)— 2 =  10, tizet nem lehet az egyesek alá 1 gjg 
írni, tehát oda csak 0-t írunk, miután egyest — 

nem kaptunk; de a 10 ad 1 tízest, azt hozzáadjuk a 
tízesekhez és így tovább. A begyakorolt összeadást azontúl év 
végéig gyakorlati példákon ismételtetjük.

Kivonást olyan példákon kezdjük, amelyekben a kivonandó 
minden jegye kisebb a fölötte levő számnál. A feladatot 
leíratjuk, számot szám alá írva, aztán a kivonást elvé
geztetjük fejben: az eredményt leíratjuk a föladat alá.
Azután II.-sei jelezve felírjuk a föladatot a táblára még- 
egyszer és most már a kivonást elvégezzük részletekben a kö
vetkező szavakkal: „8 egyesből ha elveszek 6 egyest, marad 2 
egyes: leírom az egyesek alá. 4 tízesből ha elveszek 2 tízest, 
marad 2 tizes : leírom a tízesek alá ; 6 százasból ha elveszek semmi 
(nulla) százast, marad 6 százas : leírom a százasok alá. ^  ^ g
íme, így számítva az eredmény ugyanaz, mint amit fejben ‘ _ 26
számítottunk, tehát ez a számítás is jó, csak rövidebb 
és könnyebb." Azután leíratjuk ugyanazt a példát és 
elvégeztetjük a kivonást pótlás útján a következő szöveggel: „6 
egyest 8 egyesre kipótol 2 egyes, leírom az egyesek alá, 2 tízest 
a 4 tízesre kipótol 2 tizes, leírom a tízesek alá, semmi 
százast 6 százasra kipótol 6 százas, leírom a százasok 
alá." Ezt a fokozatot több példán gyakoroltatjuk mindig 
háromféle módon végezve el a kivonást ugyanazon 
példán és a három megoldást egymás mellé Íratjuk a táblára.

A következő fokozat olyan példák megoldásából áll, ame
lyekben a kivonandó valamelyik jegye nagyobb a kisebbítendő 
fölötte álló jegyénél. Az ilyen példákat fejben megoldani éppen 
olyan könnyű, mint az előbbieket, de már az írásbeli megoldás

III.

622

648 
_26
622
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némi előkészítést igényel. Fölíratjuk 
fejben a következő megoldásokat.
16 164-4—20 20 57 57+ 8= 65 65 78 78 +  10=88
-9 9 + 4=13 

7
-13

7
-29

28
29+ 8=37 -37

28
-46

32
46 + 10=56

a táblára és elvégeztetjük

88

32
Számos példa kidolgozása után vezetésünk mellett a tanulók 

meg fogják állapítani, hogy a maradék nem változik, ha mind a 
kivonandót, mind a kisebbítendőt ugyanakkora számmal nagyob- 
bítjuk, megtoldjuk. Ügyeljünk, hogy az utolsó példákban a na- 
gyobbításra tízest és százast használjunk. A fönti tétel megtanítása 
után térhetünk át a kivonás következő fokozatának megértetésére. 
A választott példát először kidolgoztatjuk fejben és az j
eredményt föliratjuk a táblára. „Most leirom a példát _ ^
mégegyszer és megpróbálom kivonni részletekben. De 
nem lehet ám, mert a 4 egyesből 5 egyest nem lehet 
kivonni. Ügy segítünk magunkon, hogy mind a kisebbítendőhöz, 
mind a kivonandóhoz hozzáadunk egy tízest. Akkor a kisebbi- 
tendőben lesz 8 —j- 1, azaz 9 tizes, a kivonandóban lesz 
6 —(— 1, azaz 7 tizes, a többi változatlanul marad. Mi 
már azt jól tudjuk, hogy a maradék nem változik, ha 
a kisebbítendőt is, kivonandót is ugyanazon számmal, 2 19
itt a tízzel, megnagyobbítjuk (megtoldjuk). Jelezzük a hozzáadott

II. 2 8'4
— 6,5

tízest a kisebbítendőben is, a kivonandóban is egy közbeírt vessző
vel, amelyet az előbbiben fölülre, az utóbbiban alulra teszünk. 
Most már lássuk a kivonást. Az 5 egyest a 4 egyesből nem tudjuk 
kivonni, de ott van a 4 egyes előtt 1 tizes, ha azt hozzászámítjuk, 
14 egyes lesz, ebből levonva az öt egyest, marad 9 egyes, le
írjuk az egyesek alá. Most következik a 6 tizes kivonása. De 
mellette van az utólag hozzáadott egy tizes vagyis ki kell vonni 
7 tízest; 7 tízest ha elveszek 8 tízesből, marad 1 tizes. Semmi 
százast, ha elveszek 2 százasból, marad 2 százas. Az ered
mény ugyanaz, mint mikor fejben dolgoztunk, tehát jól szá
mítottunk. Azután felíratjuk a példát még egyszer, elvégeztetjük 

a kivonást harmadszor is, ismét a tizes betoldásával, 
csakhogy ezúttal nem kivonást mondunk, hanem pót
lást (5 egyest 14 egyesre kipótol 9 egyes stb.). A 
háromféle kivonási módot minden példán együtt kell 

gyakorolni, mert a tanulók jobban megértik a formai össze
függéseket, ha a tartalomra nem kell külön ügvelniök, továbbá az

III. 2 8'4 
6,5

2 1 9
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is nagy segítség, hogy egyik eljárás eredménye igazolja a másik 
eljárás helyességét.

A fejbeli kivonás gyakorlása során előkerülnek olyan példák 
is. amelyekben a kivonandó is háromjegyű szám. Mint említettük, 
a feladatot a fejszámoláshoz is táblára kell írni, részben azért is, 
hogy az észbentartást megkönnyítsük. A fejszámolásnál szigorúan 
megtartsuk azt a sorrendet, hogy először a kivonandó százasait 
vesszük el az egész kisebbítendőböl, azután a kivonandó tízeseit, 
végül egyeseit. Pl. 683 — 561 -  ?, 683 — 500 =  183, 183 -  60 
=  123, 123 — 1 =  122, stb.

Mikor a tanulók a kivonás minden fajtáját jól begyakorolták, 
azontúl folyton gyakorlati példákat dolgoztatunk az év végéig, 
melyekhez megfelelő anyagot bőven találunk az elemi iskolai 
példatárakban. A gyakorlati példák számítása közben sűrűn kell 
alkalmazni a kivonás próbáját, ami abban áll, hogy a maradékot 
összeadjuk a kivonandóval, s ellenőrizzük, vájjon a kettő összege 
egyezik-e a kisebbítendővei.

Az elemi iskola osztályaiban szigorúan kerülni kell a ki
vonásnak azt a különös módját, amelynél logikailag a pótló ki
vonás szerkezetét utánozzák, de művelet közben szóról-szóra az 
összeadás kisérő szövegét szokták alkalmazni. (Pl. nem azt mond
ják 5-öt 9-re kipótol 4, hanem öt meg négy az kilenc stb.). A 
kivonásnak ez a módja a kisérő szövegben nem a használt ki
fejezések révén, csak a szavak eltérő hangsúlyozásával külön
bözik az összeadástól. (Öt meg négy a z .. .  : a négy szón van a 
hangsúly, azt tekintik kivonandónak.) Ezért a tanulókat könnyen 
félrevezeti és megakadályozza abban, hogy a két művelet között 
különbséget tudjanak tenni.

Szorzás. Az írásbeli szorzást olyan példákon kezdjük, ame
lyeknél a szorzó egyjegyű szám és az egyes részletszorzatok tíz
nél kisebb számot adnak. Pl. 123 X 2. Az ilyen példák számí
tását minden előkészítés nélkül el lehet végezni írásban, újság 
csak a műveleti eredmény részenként való felírásában van. „Kétszer 
három egyes az 6 egyes, leírom a vonal alá; kétszer 123 x  2
két tizes az 4 tizes, leírom a vonal alá az egyestől ----------
balra; kétszer egy százas az 2 százas : leírom a vonal 
alá a tízestől balra. A következő fokozatban olyan példákat 
számítunk, amelyekben az egyik részletszorzat, majd később a 
többi is, nagyobb számot ad tíznél. 216 X 4 — ? „Négyszer hat 
egyes az 24 egyes, a 4 egyest leírom a vonal alá, a 2 tízest
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216 X 4 
864
a példát 
216 X 4
800
40
24

félre írom és majd hozzászámítom a tízesekhez. Négyszer egy 
tizes az 4 tízes, meg 2 tizes az 6 tizes, leírom a vonal 
alá balról az egyes mellé. Négyszer két százas az 8 
százas, leírom balra a tizes mellé. Annak igazolására, 
hogy ez az írásbeli számolás helyes volt, számítsuk ki 
fejben i s : négyszer kétszáz az nyolcszáz, négyszer tíz 
az negyven, négyszer hat az huszonnégy: összesen 864.

A szorzás következő fokozata a kétjegyű szá
mokkal való írásbeli szorzás; de mielőtt ezt megkez
denénk, okvetlenül szükséges begyakorolnunk a 10-zel, 864
20-szal, 30-cal. . .  stb. való szorzást, mert ennek ismerete szük
séges a többi kétjegyű számokkal való szorzás megértéséhez. 
Minden példát fejben számoltatunk ki, s a kiszámított eredményt, 
megfordított szorzótársakkal is, tehát két alakban, felírjuk a táb
lára. A tanulók már tudják, még az előző osztályokból, hogy a 
szorzótársak megfordítása a szorzás eredményét nem változtatja. 
Lesznek olyan szorzatok, amiket a tanulók ismernek az egyszeregy 
táblázatból:
5X10 = 50 10X5== 50 
6X10=60 10X6=60

7X10=70 10X7=70 
8X 10=80 10X8=80

9X10
4X10=

9010X9=90 
40 10X4 40

Lesznek azonban olyan példák, amelyeket lépésben haladva kell 
fejben megoldani. 4 X  30 — ?. így végezzük: „egyszer 30 az 30, 
kétszer 30 az 60, háromszor harminc az 90, négyszer 30 az 120; 
felírjuk az elvégzett műveletet két alakban: 4 X 30 =  120, 30 X 
4 =  120. Más példa: 3 X  60 =  ?. Egyszer 60 az 60, kétszer 60 
az 120, háromszor 60 az 180. Fölíriuk az eredményt két alakban: 
3 X 60 =  180, 60 X  3 =  180. Ezzel az eljárással egy sereg pél
dát kiszámítunk és felírjuk a táblára így:
3 X 10 =  30 10 X
4 X 10 =  40 10 X 
5 X 1 0 = 5 0  10 X
2 X 50 = 100 50 X
3 X 50 - 150 50 X
4 X 50 -  200 50 X

3 =  30 3 X 20
4 =  40 4 X 20
5 =  50 6 X 20
2 100 4 X 60
3 -  150 5 X 60
4 -  200 6 X 60

- 60 20 X  3 =  60 
=  80 20 X 4 =  80
=120 20 X  6 =120
- 240 60 X  4 -  240
-  300 60 X  5 ' 300 

360 60 X  6 -  360
Vezetésünk mellett a tanulók maguk felismerik és ők maguk 

meg is fogalmazzák a szabályt a következőkép: „ha valamely 
számot tízzel, hússzal, harminccal... stb. kell szorozni, úgy járunk 
el, hogy az illető számot megszorozzuk tíz, húsz, harminc.. .  stb. 
helyett 1-gyel, 2-vel, 3-mal. . .  stb." tehát nem 50-nel szorzunk,



28

csak 5-tel, de az eredmény után egy O-át írunk. Pl. 50 X 3, 
vagyis 3 X 50 az annyi mint 5 X 3 -  15, utána írva egy 0 = 150. 
Mármost ennek a szabálynak a felhasználásával még több példát 
fogunk kidolgozni, de most már kétjegyű szorzandóval is.

3 X 70 =  21o ! 70 X  3 =  21o
6 X 50 -  30o 50 X 6 =  30o

23 X 20 -  46o i 20 X  23 =  46o

8 X  90 =  72o 90 X  8 =  72o
12 X 30 =  36o 30 X 12 =  36ü
18 X  30 =  54o | 30 X  18 — 54o

A következő fokozat, szorzás kétjegyű számmal, a most 
tanult fokozaton épül fel, pl. 42 X 23. Felírjuk a példát és azt 
mondjuk, hogy 42-1 23-mal nem tudunk megszorozni egyszerre, 
azért először a 42-t megszorozzuk 20-szal, azután 3-mal. Mindezt 
fejben végezzük, de az eredményt leírjuk ^  - 23
a kijelentett szorzás alá. írjuk fel most X. ^  
a kijelentett szorzást még egyszer és alá 
a fejben kiszámított eredményt. Ezen el
járás szerint kidolgoztatunk még 5—6 
példát és mindegyiket felírjuk a táblára

42 X 20 =  840 
42 X 3 =  126

966

42 X 23
840
126
966

épúgy, mint a fentit
36 X 18 36 X 18 27 X 32 27 X.32
36 X 10 == 36o 36 p 27 X 30 -= 81 0 81 |o
36 X 8 = 288 288 27 X 2 == 54 54

648 648 864 864

39 X 24 39 X 24 31 X 29 31 X 29
39 X 20 == 78.. 78|o 31 X 20 == 62, 62|o
39 X 4 == 156 156 31 X 9 279 279

936 936 899 899
Most rávezetjük a tanulókat, hogy mindazokat a példákat, 

amelyeket fejben számítottunk ki, könnyen kiszámíthattuk volna 
írásban is. Látjuk, hogy a vonal alatti első részletszorzat utolsó 
jegye minden példában nulla. Mivel a nulla összeadásnál nem 
számít, akár el is hagyhatjuk. A nulla előtt minden példában olyan 
szám van, amit akkor kapunk, ha a szorzó első jegyével (a tizessel) 
megszorozzuk a szorzandót. A vonal alatti második 39 ^  24 
részletszorzatot pedig úgy kapjuk, ha a szorzó második 
jegyével (az egyessel) megszorozzuk a szorzandót.
Mindezeket a megállapításokat nem mi végezzük el, hanem a ta
nulók által fedeztetjük fel a táblára fölírt példákon, Mi vezetjük 
ugyan őket, de a szabályra maguk bukkannak rá, a mi kérdez- 
getéseink nyomán. A tanulóknak kell megállapítani azt is, hogy 
a második részletszorzat egy jeggyel jobbra van eltolva az (nulla
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nélkül vett) első részletszorzat alatt éppenúgy, miként a szorzó 
második jegye jobbra van az első jegy mellett.

Mikor a tanulók a műveletet értik és begyakorolták, akkor 
a számtani példatárból vett gyakorlati példákon számíttatunk to
vább az egész évben.

Osztás. Az írásbeli osztás megértése nem kíván különösebb 
előkészítést, csak az a fontos, hogy a művelet magyarázata lépé
senként haladjon előre. Nem szabad sem átugorni, sem összevonni 
olyan fokozatokat, amelyeknek külön megértése szükséges az elő- 
haladáshoz. Először olyan példát választunk, amelyikben az osztó 
egyjegyű szám és az osztó maradék nélkül foglaltatik az osztandó 
minden jegyében. Pl. 846 : 2. Most az osztást elvégezzük két
féleképpen. Először részelő osztással, azután bennfoglaló osztással. 
Az osztás eredményét, a hányadost az egyenlőségjel után fogjuk 
írni. Külön osztjuk el a százasokat, külön a tizeseket, külön az 
egyeseket. (Fontos, hogy a részelő osztással kezdjük először, mert 
így meg tudjuk állapítani a hányados első jegyének a helyi értékét.) 
8 százast elosztok kétfelé, jut egy részre 4 százas. Ezt leírom az 
egyenlőségjel után és még utána írok két pontot a tízesek és 
egyesek helyére. 846 : 2 =  4 . . ; 4 tízest ha elosztok kétfelé, jut 
egy részre két tizes, beírom a hányadosba a százas után jobbról: 
846 : 2 =  42 .; — 6 egyest ha elosztok kétfelé, jut egy részre 3 
egyes, a 3 egyest beírom a hányadosba a tizes után. 846 : 2 — 423. 
Most ugyanezt elosztom bennfoglaló osztással is, de most már nem 
törődöm a számok helyi értékével, s az egész osztást leírom újra. 
8-ban^a 2 megvan 4-szer; a 4-et leírom az egyenlőségjel után. 
4-ben a 2 megvan 2 szer; leírom az egyenlőségjel után a hánya
dosba. 6-ban a 2 megvan 3-szor; leírom az egyenlőségjel után. 
Ilyen példák még 486 : 2, 264 : 2, 963 : 3, 648 : 2. Következő 
fokozat gyanánt olyan példát választunk, amelyikben az osztó 
nem foglaltatik az osztandó valamelyik jegyében, pl. 368 : 4. Most 
is részelő osztást végezünk először. 3 százast négyfelé nem tudunk 
elosztani, de 36 tízest el tudunk. 36 tízest ha elosztunk négyfelé, 
jut egy részre 9 tizes. A 9 tízest beírom a hányadosba az egyen- 
lőségi jel után és még utána írok egy pontot, hogy mutassa az 
egyes helyét. 368 : 4 — 9 . ; — 8 egyest ha elosztok négyfelé, jut 
egy részre 2 egyes, beírom a hányadosba a tizes után, 368 : 4 =  92. 
Ugyanezt a példát kidolgozzuk bennfoglaló osztással és a műve
letet leírjuk ismét az előbbi mellé.

Következő fokozat gyanánt olyan példát választunk, amelyik



30

74,1, 
_6___
14

_12__
21
21

247

ben az osztó nem foglaltatik maradék nélkül az osztandó jegyei
ben. 741 : 3. Először részelő osztást végezünk, hogy meg
állapíthassuk a hányados jegyeinek helyi értékét. 7 százast ha el
osztok 3 felé, jut egy részre 2 százas, tehát a hányados első 
jegye 2 százas lesz. Leírom az egyenlőségi jel után és még utána
írok két pontot a tízesek és egyesek helyére. 741 : 3 =  2 . . 
Ámde 3-szor 2 százas az csak 6 százas, tehát nem osztottam el 
mind a 7 százast. A 6 százast kivonom a 7 százasból, hogy lás
suk, mit nem osztottunk e l : marad 1 százas. 1 százast már nem 
lehet elosztani háromfelé, azért lehozzuk hozzá a 4 tizest, mert 
azt még nem osztottuk el. Tizennégy tizest el
osztok háromfelé, jut egy részre 4 tizes. A 4 
tizest beírom a hányadosba. De háromszor 4 
tízes csak 12 tizes, tehát nem osztottuk el mind 
a 14 tizest. Kivonjuk a 12 tizest a 14 tízesből, 
hogy lássuk, mit nem osztottunk el. Marad 2 
tizes, amit még nem osztottunk el. De még nem 
osztottuk el az 1 egyest sem, azért azt lehozzuk 
a 2 tizes mellé és elosztjuk együtt. 21 egyest ha elosztunk 3 felé, 
jut egy részre 7 egyes. A 7 egyest beírjuk a hányadosba a 4 
tizes mellé. 3-szor 7 egyes az 21 egyes, aláírjuk az előbbi osz- 
tandónak, kivonjuk belőle, látjuk, hogy mindent elosztottunk. 
Most ugyanezt a példát kidolgozzuk a bennfoglaló osztás kísérő 
szövegével és elejétől végig leírjuk az előbbi mellé az elvégzett 
osztást. Ilyen példák még 916:4, 724:4, 765:5, 380:5, 715:6.

Mielőtt a kétjegyű osztó használatára áttérnénk, meg kell 
győzni a tanulókat arról, hogy tízzel csak olyan számot lehet 
elosztani, amelyiknek a végén nulla van. 560 : 10, Ötszázhatvanat 
el lehet osztani tízzel, mert 56 tízesből áll, tehát 560 : 10 =  56. 
730 osztható tízzel, mert 73 tízesből áll, tehát 730 : 10 73. Még
néhány ilyen példát kiszámíttatunk s azután a leírt példákból a 
tanulók maguk megállapítják, hogy tízzel csak olyan számot lehet 
osztani, amelyiknek a végén nulla van s a hányadost úgy kapjuk 
meg, ha az osztandó végén egy nullát elvágunk.

Kétjegyű számmal való osztáshoz választhatjuk a következő 
példát: 714 : 21. Először itt is részekre osztást végzünk. 7 szá
zast nem lehet elosztani 21 felé, de 71 tizest el lehet, mert abban 
a 21 megvan háromszor, tehát ha 71 tizest elosztunk 21 felé, ak
kor egy részre esik 3 tizes. Beírjuk a hányadosba és még utána 
írunk egy pontot, hogy mutassa a következő egyes helyét. De 3-
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szór 21 tizes az csak 63 tizes, tehát nincsen elosztva mind a 71 
tizes. A 63 tízest kivonjuk a 71 tízesből, hogy lássuk, mennyit 
nem osztottunk még el. Marad 8 tizes, amit még 
nem osztottunk el. Ehhez lehozzuk a 4 egyest, 
mert még azt sem osztottuk el. 84 egyest ha el
osztunk 21 felé, jut egy részre 4 egyes. 21-szer 
4 egyes az 84 egyes, ha azt levonjuk az előbbi 
osztandóból, nem marad semmi, tehát elosztottunk 
mindent. Most ugyanezt az osztás, elejétől végig újra leírva, el
végezzük a bennfoglaló oszlás szövegével. így beszélünk : „71-ben 
a 21 megvan 3-szor, a hármat leírjuk a hányadosba. A hánya
dossal megszorozzuk az osztót és a szorzatot aláírjuk az osztan- 
dónak azon része alá, amit elosztottunk. Elvégezzük a kivonást, 
marad 8. Lehozzuk hozzá a következő számjegyet, a 4-et. 84-ben 
a 21 megvan 4-szer, ezt beírjuk a hányadosba. A hányados új 
jegyével, a 4-gyel megszorozzuk az osztót és aláírjuk az osztan- 
dónak. Elvégezzük a kivonást, nem marad semmi, tehát elosz
tottunk mindent."

Az osztást sok példán gyakoroljuk mindig úgy, hogy először 
részelő osztást végezünk, s azonközben lépésről-lépésre értelmez
zük a műveletet, hogy a tanuló minden lépés helyességéről meg
győződjék. Majd ugyanazt a példát kidolgozzuk bennfoglaló osz
tással, még egyszer leírva mindent. A bennfoglaló osztás lépései 
már nem értelmezhetők olyan meggyőzően, mint a részelő osztásé, 
de a két művelet írásba foglalt lépéseinek és az eredményeknek 
azonossága meggyőzi a tanulókat arról, hogy a bennfoglaló osztás 
éppen olyan megbízható eredményt ad, mint a részelő osztás, csak 
az a különbség, hogy a bennfoglaló osztás gyorsabban vezet célhoz.

Sok példa kidolgozása után vezetésünk mellett a tanulók 
maguk is megszerkesztik az osztás szabályát. Nem szükséges ezt 
leíratni, a gyakori elmondás után úgyis megtanulják. Már jól 
kell érteni az osztást, midőn áttérhetünk gyakorlati példák meg
oldására és azontúl azt gyakoroljuk év végéig.

A gyakorlati példák megoldása közben sokszor elvégezzük 
az osztás próbáját azzal, hogy a hányadossal megszorozzuk az 
osztót s összevetjük, vájjon a szorzat egyenlő-e az osztandóval.

5. A IV. osztály anyagának feldolgozása.

Ezen osztály számtani anyagának megtanítása valamennyi 
osztályé között a legkönnyebb. A tanév elején a III. osztály szám
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tani anyagának átismétlésével kezdjük, azután áttérünk a számkör 
kibővítésére. A IV. osztályban a tanulók megismerik az 1000-en 
felüli számköröket. A számkör kibővítése most is soralkotással 
történik, a képzett sorokat azonban nem szükséges írásba foglalni. 
10-ével haladunk 2.000-ig és vissza, 100-ával 10.000-ig és vissza, 
1000-ével 100.000-ig és vissza, 100.000-ével 1,000.000-ig és azon 
túl. Megtanítjuk a tanulókat, hogy 1.000-en felül a könnyebb ol
vasás és világosabb áttekintés kedvéért az ezres után pontot te
szünk, tehát így írunk: 7.204 annyi mint Hétezerkettőszáznégy. 
Sok számot iratunk le diktálás után, majd sok számot kiolvas
tatunk az általunk leírt példákról. Ügyelünk arra, hogy a hely
pótló 0 a legkülönbözőbb helyeken szerepeljen. A felírt számokat 
a tanulókkal értelmeztetjük: 4.026 áll 4 ezresből, 0 százasból, 2 
tízesből és 6 egyesből. A tanulóknak tovább kell gyakorolni a 
számok helyi értékének értelmezését: jobbról legszélső helyen van 
az egyesek jegye, mellette balról a tízeseké, a mellett balról har
madik helyen a százasoké, mellette balról a negyedik helyen az 
ezreseké és így tovább. A helyi értékek alapos begyakorlása után 
sok példán gyakoroljuk a tanulókat abban, hogy különböző, de 
egymáshoz közelálló számok nagyságát megkülönböztessék. Melyik 
a nagyobb szám : 3.098 vagy 3.101 ; 4.100 vagy 4.081 ; 5.861 vagy 
5.681, stb.

Mivel az ezres körön túlhaladtunk, a mértékek között is
mertetni kell a métert mint a mm ezerszeresét, a kilométert, mint 
a m ezerszeresét ; a kg-ot, mint a gr ezerszeresét, a tonnát, mint 
a kg ezerszeresét, stb. A négyzetmétert, a köbmétert, stb.

Az összeadás és kivonás ebben az osztályban új nehéz
ségeket nem támaszt. Egész évben gyakorlati példák megoldásával 
fogjuk gyakorolni mind a két műveletet.

A szorzás is végezhető a három előbbi osztályban be
gyakorolt módon, azzal a különbséggel, hogy most már nagyobb 
számok szerepelhetnek szorzótársak gyanánt. Több példán keli 
bemutatni, hogy a helypótló nulla milyen szerepet játszik a szor
zásban. Pl. 724-et szorozni kell 
302-vel. Mivel a 0 az semmi, bár
milyen számot szorzunk semmi
vel, a szorzat eredménye 0 lesz.
De ez maga is egy részletszorzatot 
ad, amelyet egy jeggyel jobbra 
kell tolni a fölötte lévő részletszorzat alatt. Az utána következő
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részletszorzatot pedig megint eZ alatt toljuk jobbra egy jeggyel. 
Ezt a műveletet több példán bemutatva, a tanulók maguk rájön
nek, hogy nem érdemes a 0-val külön szorozni, elegendő az előtte 
lévő számnak megfelelő részletszorzatot jobbról egy 0-val meg
toldani, s a következő részletszorzatot ehhez képest jobbra tolni 
egy jeggyel.

Figyelmeztetjük a tanulókat, hogy az elvégzendő szorzást 
mindig úgy írjuk fel, hogy a kisebb szám kerüljön jobbra szor
zónak ; az elmúlt években már megtanulták, hogy a szorzótársak 
sorrendje a szorzás eredményére nincs befolyással.

Osztás. Már az előző osztályban megtanulták a tanulók, 
hogyan kell osztani 10-zel. Itt megtanulják, hogyan kell osztani 
100-zal, 1000-rel, 10.000-rel, stb. Pl. 5600 : 100 =  ?. Ötezerhat- 
száz tulajdonkép 56 százast tartalmaz, mert az ötezerben 50 
százas, a hatszázban 6 százas van, tehát a hányados 56. — 7300 : 
100 =  ?. Hétezerháromszázban 73 százaz van, mert hétezer áll 70 
százasból, háromszáz pedig 3 százasból, tehát a hányados 73. Ha 
tehát 100-al osztunk, elég hátulról két nullát elvágni, megkapjuk 
a hányadost. 4000 : 1000 =  ?. Négyezerben 4 ezres van, tehát a 
hányados 4. — 34.000 : 1000 =  ?. Harmíncnégyezerben 34 ezres 
van, tehát a hányados 34. Ezerrel tehát úgy osztunk, hogy 
hátulról elvágunk 3 nullát és így kapjuk a hányadost. A tanulók 
maguk megállapítják a szabályt, hogy maradék nélkül csak az 
olyan számot lehet osztani 100-zal, amelyik két nullával végződik, 
csak az olyan számot lehet osztani ezerrel, amelyik három nul
lával végződik, stb.

Itt már sor kerül a háromjegyű számmal való osztásra is. 
Az a szabály, amelyet a III. osztályban tanítottunk az osztásra 
vonatkozólag, itt is beválik, minden változtatás nélkül. Legfeljebb 
annyi lesz a különbség, hogy itt már nem lesz mindig célszerű 
fejben szorozni a hányadossal az osztót, minthogy az osztó leg
többször háromjegyű lesz. A részletszorzást tehát az osztó egye
seinél kezdve írásban végezzük el és az így kapott részletszor
zatokat írjuk az osztandó alá. Nem szabad még itt áttérni arra a 
rövidített eljárásra, amit a mindennapi életben gyakorolnak, hogy 
a hányadosnak az osztóval való részletszorzatát nem Írják az 
osztandó alá, hanem mindjárt kivonják az osztandóból.

A IV. osztálynak új tananyaga a többnevű számokkal való 
műveletek ismertetése, vagyis az összeadás, kivonás, szorzás és 
osztás gyakorlása többnevű számokkal. A többnevű számok le



34

hetnek különböző pénzegységekről és mértékegységekről elnevezve. 
Mielőtt a tulajdonképpeni műveletekre áttérnénk, sokat kell gya
korolni a többnevű mennyiségek összevonását és felváltását. 
Példák: 864 nap hány év, hány hónap, hány nap ? 3 év, 4 hónap, 
12 nap, hány nap az? 678 fillér hány pengő és hány fillér; 3 pengő 
86 fillér hány fillér; 6 óra 42 perc hány perc; 524 perc hány óra, 
hány perc; 3 km 48 m hány m ; 3.246 m hány km és hány m ; 
3 q 45 kg hány kg; 869 kg hány q, hány kg ; 5 nap 8 óra hány 
óra; 273 óra hány nap, hány óra; 3 hl 45 1 hány 1; 416 1 hány 
hl és hány 1?

A többnevű számok összeadását úgy végezzük, hogy az 
összeadandó számokat egymás alá írjuk, legelői írva a legmaga
sabb egységekből álló összeget, utána a kisebb egységekből álló 
összegeket. Az összeadást a legkisebb egységekből álló összegeken 
kezdjük, tehát hátul. Ha a legkisebb egységek összege nagyobb 
annál az összegnél, amely a következő magasabb egységet kiadja, 
akkor a kisebb egység helyére csak a többletet írjuk és a nagyobb 
egységnek megfelelő összeget összevonjuk egy nagyobb egységgé 
és hozzászámítjuk a nagyobb egységek összegéhez. PL

5 óra 43 perc 25 másodperc
3 „ 24 „ 57
9 óra 8 perc 22 másodperc

57 másodperc meg 25 másodperc az 82 másodperc, ez kiad 1 
percet és 22 másodpercet; tehát csak az utóbbit írjuk a másod
percek alá, az 1 percet hozzászámítjuk a percekhez. 1 perc meg 
24 perc az 25 perc, 25 perc meg 43 perc az 68 perc. Ez kiad 
8 percet és 1 órát. A percet leírjuk a percek alá, az 1 órát 
hozzászámítjuk az órákhoz. 1 óra meg 3 óra az 4 óra, 4 óra meg 
5 óra az 9 óra. Többnevű számoknál a kivonást is a legkisebb 
egységű összegeknél kezdjük. Pl. 13 kát. hold 452 négyszögöl 
területű földből eladtak 3 kát. holdat és 681 négyszögölet. Mikor 
a legkisebb egységű összeget nem lehet kivonni a fölötte állóból, 
akkor kölcsön veszünk az előtte lévő magasabb egységű összegből 
1 egységet és fölváltjuk kisebb egységekre. így megtoldjuk a 
kisebbítendőt. 452 négyszögölből 681-et nem lehet elvenni, tehát 
a 13 kát. holdból kölcsön veszünk 1 holdat, azt fölváltjuk 1600 
négyszögölre. 1600 négyszögöl meg 452 négyszögöl az 2052 négy
szögöl. Ebből már ki lehet vonni a 681 négyszögölet.
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[12| [2052]
13 kat. hold 452 négyszögöl 
3 „ „ 681
9 kat. hold 1371 négyszögöl

(3 hl 24 1) X 6

7 =  31 km 863 m

Többnevű számok szorzásánál a műveletet megint csak a 
legkisebb egységű összegnél kezdjük, hogy a szorzás által kelet
kezett részletszorzatot esetleg össze lehessen vonni nagyobb egy
séggé. A szorzó természetesen csak elvont szám lehet. P l.: Mennyi 
bor van 6 hordóban, amelyek mindegyike 3 hl és 24 1 ürtartalmú ?

6-szor 24 liter az 144 liter, 44-et leírjuk a li
terek alá, a 100 litert összevonjuk egy hektó- 

19 hl 44 1 literré és hozzászámítjuk a hektoliterekhez.
A többnevű számok osztását a legmagasabb egységű ősz- 

szegnél kezdjük, azért, hogy ennek el nem osztott maradékát föl
válthassuk és összevonhassuk a kisebb egységű összeggel. Pl.: 
Egy vonat 7 óra alatt megtesz 223 km 42 m utat, az a kérdés, 
mennyi utat tesz meg egy óra alatt? Hétszer kevesebbet. Tehát 
a megtett utat el kell osztani héttel. Ha végrehajtjuk az osztást, 
kiderül, hogy 6 km marad, amit nem tudtunk elosztani. Ezt a 6

km-t fölváltjuk méterekre, 
lesz 6000 m, amihez hozzá 
kell számítani a 42 m-t, 

6042 méter, ezt tovább osztjuk a 7-tel; 
hányados lesz 863 m, maradék 1.

Ha bennfoglaló osztást kell végezni, 
akkor az osztó is ugyanolyan nevezetű 
szám, mint az osztandó. Ilyen esetben az 
osztót is, az osztandót is előzőleg fel kell 
váltani a legkisebb nevezetű egységre. 
Pl. 5 kg 13 dkg 8 gr kávéból hány 22 
dkg 5 gr-os csomag telik ki. Itt mind az 
osztandó, mind az osztó többnevű szám. 
Mielőtt az osztáshoz hozzáfognánk, mind

két számot egynevűvé kell változtatni azzal, hogy mind a kettőt 
fölváltjuk a legkisebb nevezetű egységre. 5 kg-ban van 5.000 gr, 
13 dkg-ban 130 gr. Ezek összegéhez hozzáadjuk a 8-at, összesen 
kapunk 5138 gr-ot. Az osztót is át kell alakítani egynevezetű 
számmá azzal, hogy a 22 dkg-ot fölváltjuk gr-okra =  220 gr, 
hozzáadva az 5 gr-ot =  225 gr. — 5138 gr elosztva 225 gr-mal 
== 22 csomag telik ki a kávéból, de elosztatlan marad 188 gr.

(223 km 42 m)
21

13
7
6 km 6 0 0 0 m 

+  42 „
6 0 4,2, „ 
56

44
42

22  
2 1

1
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A IV. osztály tananyagában foglal helyet a közönséges és 
tizedes törtszámok megismertetése. Az egyfél, egyharmad, és egy
negyed törteket már az alsóbb osztályokból ismerik a növendékek, 
a többi törtek ismertetésére itt kerül sor, a tört fogalmának be
hatóbb elemzésével együtt. A tört fogalmának megvilágítására 
nagyon alkalmas a bármely fűszerkereskedésben olcsón beszerez
hető, mintegy másfél arasz hosszúságú hurkapálcika. A tanító ezen 
hurkapálcikákat tanórán kívül felosztja 2, 3, 4, 5, 6, stb. részekre, 
az elosztási pontokat a pálcákon tintával megjelöli. Egyik-másik 
elosztási pontnál a pálcikát zsebkéssel körülmetsszük, hogy köny- 
nyen eltörhető legyen. A hurkapálcákat először egy csomóban 
bemutatjuk és kiemeljük, hogy mivel mind egyforma és egyiknek 
sincsen híja, valamennyi pálca egész. Majd az egyik pálcát ketté
törjük és az így keletkező részekre megmondjuk, hogy ezek már 
törtrészek. Ha egy egészet két törtrészre bontunk, akkor rész 
keletkezik. Az ilyen számot nevezzük törtszámnak. Az alsó szám 
mutatja, hogy hány részre törtük az egészet, az alsó szám nevezi 
meg, hogy hány részre volt felosztva az egész, azért ezt nevezőnek 
mondjuk. Osszunk fel egy hurkapálcát 5 részre, törjünk le belőle 
egy részt: l. Törjünk le belőle most két részt, ez nem egy ötöd-

2
rész, hanem két ötödrész: -5. Az alsó szám megnevezi, hogy 
hány részre osztottuk az egészet, azért ez a nevező, a felső szám 
megmutatja, hogy hány ötödrészt számláltunk össze, azért nevez
zük számlálónak. Ezzel az eljárással szemléltetjük a legkülön
bözőbb törteket: j ,  f, y, y, j ,  stb., azután a táblára fel
rajzoltatunk hosszú egyenes vonalat és azt felosztatjuk egyenlő 
részekre, a felosztott egyenes vonalon a tanulókkal megjelöltetjük 
a különböző törtrészek hosszát. A tanulókkal kísérletképpen fel
osztatunk almát, pálca alakú cukrot, ceruzát, papírlapot, stb. Gon
dolunk arra, hogy olyan törtek fölismerésében és megmutatásában 
is gyakorolják magukat, amelyeknek számlálói különböznek az
egytől. Legutoljára a tanulók kezébe adjuk a méterrudat és a méter-

j  r -.1, ,  1 2 5 3 25 71 3 15 235 .,rúdon lolkerestetjuk annak 10, 10, 10, 100, in-0, 100, 1(XX), 1000, 1000, stb.
részeit, ezeket a törteket mind föliratjuk a táblára, azután meg
méretjük az asztal hosszát, szélességét, az ajtó hosszát, széles
ségét, a tábla hosszát és szélességét, milliméter pontosságig és a 
kapott mértékeket föliratjuk a táblára tört vagy vegyes számok 
alakjában. Tehát: 1000m, 1000 m, 10uu m, (l -j- 100q) m, (l -f- 1000) m, 
stb. Most megmagyarázzuk a tanulóknak, hogy azokat a törteket,
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amelyeknek a nevezője 10, 100, 1000, sib., tizedes törteknek ne
vezzük. Kiemeljük, hogy a tizedes törteknek a mindennapi életben 
igen nagy fontosságuk van, mert gyakran fordulnak elő mint a 
pénzegységnek, a méternek, a kilogrammnak, a kilométernek tört
részei. A törtalakban való fölírás hosszadalmas és kényelmetlen. 
Törekednünk kell egyszerűbb jelölési módot kitalálni, Van is ilyen 
könnyű és egyszerű jelölési mód a tizedestörtek ábrázolására. Pl.

9

ezt a törtet: {0 a következőkép írhatjuk le : leírjuk a számlálót, 
a 2-öt és elébe írunk egy pontot. Ezt a pontot tizedespontnak 
nevezzük, mert azt jelenti, hogy amely szám jobbról mellette van, 
az tizedrészt jelent. 10 =  2 . Mivel a ^ olyan törtszám, amelyik 
mellett egész szám nincsen, azért a tizedespont mellé balra egy 
nullát írunk, ami azt jelenti, hogy a két tizedet csak magában kell 
gondolni, egész szám nincs mellette. ( “5 =  0’2.) Ha pl. ezt akar
juk leírni, hogy (l -(- f0) méter, akkor a tizedespont mellett balra 
írjuk ki az 1 egészet, jobbra a ,Q-et, tehát (l -{- ,q) =  1'8. Ilyen 
példák még ®0 =  0’3, 3 -f- =  3’8, 52 -f- j0 — 52'7, stb. Ha ezt
a törtet: j^0 akarom leírni tizedespont segítségével, akkor a hár
mast nem a tizedespont mellé írom jobbról, mert az a tizedrészek 
helye, hanem a tizedesponttól jobbra a második helyre, tehát 
íóo ~  0 03. Egyéb példák: 4 +  *0~0 — 4’03. Ebben a törtben: 
voltakép öt századrész és két tizedrész van, ha a 20 századrészt 
összevonjuk tizedrészekké. Azért így írjuk le : -~00 =  0‘25. Egyéb 
példák: =  0-71, 6 +  =  6 53, 23 - f  =  23‘16, stb. Ezt
a tör tet :  ^  úgy fejezzük ki tizedesponttal, hogy a tizedes
ponttól jobbra a harmadik helyre írjuk a számlálót, a tized
részek és századrészek helyére pedig nullákat írunk. —  ==•• 0'005. 
Egyéb példák: ^  — 0’235, —, =  0-034, 7 + ^ , =  7013, stb.

Mivel a IV. osztály számtani anyagában új művelet úgy
szólván nem fordult elő, az elvont számokkal való számolásnak 
ebben az osztályban sokkal kisebb szerepe van, mint a III. osz
tályban. Úgyszólván az egész évben a mindennapi élet, a gaz
daság, a háztartás, stb. körébe vágó gyakorlati példák számítá
sával kell foglalkoznunk. A gyakorlati példák számítása nem 
történhetik meg a szükséges tárgyi ismeretek közlése nélkül. 
Azért a tanítónak számtanórán gyakran kell kitérni a példák 
megértését szolgáló tárgyi magyarázatok nyújtására. Meg kell ma
gyarázni, hogy a gazdasági életben mit értünk bevétel, kiadás, 
jövedelem alatt, mi a nyereség, a veszteség, stb.
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6. Az V. osztály anyagának feldolgozása.

Az előző év tanítási anyaga a közönséges és tizedes törtek 
ismertetésével végződött. Megtanulták a tanulók, miként kell a 
közönséges és tizedes törteket, továbbá a vegyes számokat és 
tizedes számokat diktálás után leírni, illetve a leírt törteket és 
vegyes számokat, tizedes törteket és tizedes számokat helyesen 
elolvasni és értelmezni. Az V. osztály tanítási anyaga a tizedes 
törtekkel és tizedes számokkal való műveletek megismertetésével 
kezdődik. A tizedes számok értelmezését megkönnyíti, ha mind
járt kezdetben gyakorlati vonatkozásokra alapítjuk az eljárást. A 
tizedrészt, századrészt, ezredrészt, stb. minduntalan értelmezzük 
úgy, mint valamelyik tizesmértékrendszerbeli mértékegység tört 
részét. A tizedrészt olyan példákon gyakoroljuk, amelyik az ada
tait méterben és deciméterben, literben és deciliterben fejezi ki, 
a századrészt olyan példákon, amelyik adatait méterben és centi
méterben, kilogrammban és dekagrammban, hektoliterben és liter
ben fejezi ki, az ezredrészt olyan példákon, amelyik adatait 
méterben és milliméterben, tonnában és kilogrammban fejezi ki. 
Sokáig gyakorolni kell a törtrészek összevonását nagyobb egysé
gekké, decimétert méterré, dekagrammot kilogrammá stb. és a 
nagyobb egységek felváltását tizedes törtrészekre. Kilogrammot 
grammra, métert milliméterre, stb.

Mikor áttérünk a tizedes számokkal való műveletek taní
tására, akkor ezeket a műveleteket is, eltérőleg az eddig követett 
gyakorlattól, többnyire konkrét példákon fogjuk megmagyarázni, 
ámbár lesznek kivételek is.

Az összeadás. Semmi különösebb magyarázatot nem igényel, 
elegendő az eddig követett eljárást alkalmazni, mindenkor figye
lembe véve az összeadandó számok helyi értékét és végezve az 
eddig szokott módon a szükségesnek látszó összevonásokat. így 

beszélünk: 7 századrész meg 3 századrész az 10 szá
zadrész ; de 10 századrész összevonva 1 tizedrészt 
ad, tehát a századrészek alá nem írunk csak egy 
nullát, az egy tizedrészt pedig hozzászámítjuk a tized- 

részekhez. 1 tizedrész meg 2 tizedrész az 3 tizedrész, 3 tizedrész 
meg 8 tizedrész az 11 tizedrész, de 11 tizedrészből 10 tizedrészt 
össze lehet vonni egv egésszé. Az 1 tizedrészt leírjuk a tized- 
részek alá, az 1 egészt hozzászámoljuk az egészekhez, 1 egész 
meg 7 egész az 8 egész. Leírom az egyesek alá. 4 tizes meg 3

637 83 
24027
878'10
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tizes az 7 tízes. 2 százas meg 6 százas az 8 százas. Az összeg 
878 egész 10 századrész. De a tizedes törteknél a legutolsó nulla 
felesleges, mert 10 századrész 1 tízedrészt jelent. Azért az összeg 
végén álló nulla elhagyható.

Kivonás. Üj nehézségeket ez sem okoz. Elegendő, ha a 
már eddig begyakorolt eljárás szerint végezzük, csak mindenkor 
figyelembe vesszük a kivonásban szereplő számok helyi értékét. 
5 4 8 ’ 9̂ 2 beszélünk: 4 századrészt a 2 századrészből nem
3 0 7 '8 4 tehßt elvenni, azért a tizedrészek után mind a kisebbi-
-------= -  tendőt, mind a kivonandót megtoldom egy tizedrésszel.
24 1 0 8 Ezáltal, mint már régen tudjuk, a maradék nem fog
változni. 4 századrészt 12 századrészből (mert a 2 előtt betoldott 
1 tizedrész 10 századrészt jelent) kivonva, marad 8 századrész. 
8 tizedrész meg 1 tizedrész az 9 tizedrész, 9 tizedrészt 9 tized- 
részből kivonva, marad 0 tizedrész. 7 egyest a 8 egyesből kivonva, 
marad 1 egyes. 0 tízest a 4 tízesből kivonva, marad 4 tizes. 3 
százast az 5 százasból kivonva, marad 2 százas.

A szorzás és osztás. Mielőtt ezek részletes ismertetésébe 
belefognánk, el kell végeznünk egy nagyon fontos előkészítő foko
zatot: a 10-zel, 100-zal és 1000-rel való szorzást és osztást. A 
szorzás semmi nehézséget nem okoz, ha művelet közben mindig 
számot vetünk a szorzandó jegyeinek helyi értékével. Pl. 63  X 

£.3 v  jq 10 == ?. 10-szer 6 egyes, vagyis 6-szor tíz
---- ——---------az 60 ; 10-szer 3 tizedrész az 3 egyes, mert
0'3 10 — ̂ 3 1 tizedrész 10-szer véve 1 egészet ad, 3

/x ----  tizedrész 10 szer véve 3 egészet ad. Hatvan
63 meg három az 63. Más példa: 635 X 10 =  7.

10-szer 6 az 60, 10-szer 3 tizedrész az 3 egész. 10-szer 5 szá
zadrész az 5 tizedrész, mert 10-szer 1 
századrész az 1 tizedrészt ad, tehát 5 szá
zadrész 10-szer véve 5 tizedrész. A részlet
szorzatok összege 63'5. Hasonló eljárással 
több példát megoldunk a 100-zal és 1000-rel 
való szorzás begyakorlására, mint a követ- 

A tizedes törtek szorzásánál így beszélünk: 
0'4 X  100 =■ ?. Ha 4 tizedrészt százzal szor- 
zunk 400 tizedrészt kapunk. De 10 tizedrész 
egy egészet ad, 100 tizedrész 10 egészet, 
végül 400 tizedrész 4 x 1 0 ,  vagyis 40 egészet 
ad. 5 századrész szorozva százzal 5 egészet 
ad, mert 1 századrész 100-szor véve 1 
egészet ad, 5 századrész százszor véve öt-

6-35 X 10
6 X 10 =  60 
0-3 X 10 =  3 
0’05 X 10 — 0'5
6-35 X 10 =  63-5
kező : 63-45 X 100.

63'45 X  100
60 X 100 =  6000 
3 X  100 =  300 
0'4 X 100 =  40
0 05 X 100 ----___5

6345
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szőr annyit, vagyis 5

3 273 X 1000 
3 X 1000 =3000
0-2 X 1000 =  200 
0’07 X 1000 =  70
0-003 X 1000 = ___3

3273-

egészet. Más példa: 2'273 X 1000 = ? . A 
tizedes törtek szorzásánál így beszélünk: 2 
tizedrész szorozva ezerrel 2 ezer ti zed részt 
ad. Ámde 10 tizedrész egy egészet ad, 100 
tizedrész 10 egészet, 1000 tizedrész 100 
egészet, tehát 2000 tizedrészből lesz 200 
egész : ezt aláírjuk az első részletszorzatnak. 
7 századrész szorozva ezerrel ad 7 ezer 

századrészt. Ámde 100 századrész 1 egészet ad, 1000 századrész 
már 10 egészet és így 7000 századrész 7-szer tíz egészet, vagyis 
70 egészet: ezt is aláírjuk a többi részletszorozatnak, — 3 ezred
részből, ha ezerrel megszorozzuk, 3 egész lesz, mert 1 ezredrész 
1000-szer véve 1 egészet ad, tehát 3 ezredrész 3 egészet. Ezt is 
aláírjuk a többi részletszorozatnak.

Ha megvizsgáltatjuk a kiszámított példákat, a tanulók maguk 
felfedezik, hogy a 10-zel, 100-zal és 1000-rel való szorzásnál a 
nagy kínosan, lépésről-lépésre, fejben kiszámított eredmények 
semmi másban nem különböznek a feladványban szereplő szor- 
zandótól, csakis abban, hogy a szorzandóban levő tizedespont 
annyi jeggyel kerül jobbra, ahány nulla volt a szorzóban: 10-zel 
való szorzásnál egy jeggyel, 100-zal való szorzásnál két jeggyel, 
1000-rel való szorzásnál három jeggyel.

Vegyük mégegyszer sorra az összes példákat: 6"35 tízzel 
megszorozva 63’5-öt adott. Tehát 63’5 éppen 10-szer nagyobb mint 
6’35. Ennélfogva, ha 63’5-t tízzel osztjuk, akkor vissza kell 
kapnunk 6’35-öt. : 63’5 : 10 =  6'35. Ugyanígy 63’45-nek 100-szorosa 
6345. Tehát ha 100-zal osztjuk a 6345-öt, akkor 63'45-öt kell 
kapnunk. 3'273-nak ezerszerese 3273. Tehát ha 1000-rel osztjuk 
a 3273-at 3’273-at kell kapnunk. írjuk ezt fel egymásután: 
63 : 10 =  6 3 ; 63 5 : 10 =  635 ; 6345 : 100 -  63‘45 ; 3273 : 1000 =  
3'273, — a tanulók maguk megállapítják, hogy 10-zel, 100-zal 
vagy 1000-rel osztani legkönnyebben úgy lehet, hogy a tizedes
pontot annyi jeggyel visszük balra, ahány 0 van az osztandóban.

A tizedes számok szorzását olyan példával kezdjük, ame
lyikben a szorzó egyjegyű szám és tizedest még nem tartalmaz. 
Pl. 52'64 X  7 =  ?. A szorzást úgy hajtjuk végre, hogy mindenütt 

figyelembe vesszük a szorzandó jegyeinek helyi 
értékét. Tehát így beszélünk: 7-szer 4 századrész52-64 X 7

368 48 az 2g századrész. 8 századrészt beírok a vonal alá,
de 20 századrészt összevonok 2 tizedrészre és félreírom. 7-szer
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é tizedrész az 42 tizedrész, meg 2 tizedrész az 44 tizedrész. 4 
tizedrészt beírok a századrésztől balra és felteszem a tizedes
pontot. 40 tizedrészt pedig összevonok 4 egészre, a 4 egészet 
félreírom. 7-szer 2 egyes az 14 egyes, meg 4 egyes, az 18 egyes. 
A 8 egyest beírom a tizedesponttól balra, a 10 egyest össze
vonom 1 tízessé és félreírom. 7-szer 5 tizes az 35 tizes, meg 1 
tizes az 36 tizes. A 6 tízest beírom az egyesek mellé balra; a 
30 tizes ad 3 százast, azt beírom a tízesek mellé balra. Összesen 
lesz a szorzat 368'48. Több ilyen példát csinálunk egy, két, három 
tizedessel. A tanulók maguk megállapítják a szabályt, hogy tize
des számot egész számmal úgy szorzunk, mintha nem is volna 
benne tizedes tört. Csak végén elvágunk annyi tizedes jegyet, 
amennyi volt a szorzandóban, Ez a szabály úgy van megfogal
mazva, hogy alkalmazható abban az esetben is, mikor a szorzó 
nem egyjegyű, hanem akár két-három vagy többjegyű egész szám: 
mindig csak a befejezett szorzás végén vágunk el annyi tizedes 
jegyet a szorzatból, amennyi volt a szorzandóban.

Nehezebb lesz megmagyarázni az olyan szorzást, amelyikben 
a szorzó is, a szorzandó is tizedes szám. A nehézséget meg
kerüljük azzal, hogy a magyarázathoz gyakorlati példát választunk. 
Pl. nem azt kérdezzük, mennyi lesz 17'86 X 3'43-szel, hanem 
így fogalmazzuk meg a feladatot : 1 kg tea belekerül 17 pengő 86 
fillérbe; az a kérdés, mennyibe kerül 3 kg 43 dg tea? Minden
esetre 3'43-szer többe, mint 1 kg, vagyis 17'86 X 3‘43. Azonban 
ezt a szorzást a szorzóban lévő tizedes jegyek miatt nem tudjuk 
végrehajtani. De ki tudjuk számítani a szorzás eredményét, vagyis 
a végrehajtott szorzat értékét más úton. így okoskodunk: ha 1 
kg tea 17 pengő 86 fillérbe kerül, akkor 1 dg tea százszor ke
vesebbe, mert az 1 dg százszor kevesebb, mint 1 kg ; tehát 17
pengő 86 fillért, azaz 17'86 pengőt osztjuk 100-zal. Lesz tehát 1 
dg tea ára 0T786 pengő. Most már tudjuk 1 dg tea árát.
De nem 1 dg tea árát keressük, hanem 3 kg 43 dg-ét. A 3 
kg felváltható 300 dg-ra és így keressük 343 dg tea árát.
343-mal tehát meg kell szorozni 1 dg tea árát, azaz a végre
hajtandó szorzás most már ez lesz; 01786 X 343. Ezt már végre 
tudjuk hajtani, mert az olyan szorzást begyakoroltuk, amelyikben 
a szorzó egész szám. Egyszerűen végrehajtjuk a szorzást és az 

eredményben elvágunk annyi tizedes jegyet,
0-17 86 X  34 3 amennyi volt a szorzandóban, tehát négyet. 

íme, most már ismerjük, milyen eredményt 
kell kapnunk, ha 17'86X,3'43 szorzást végre
hajtjuk. Nagy kerülő úton jutottunk az ered
ményhez, de sokkal egyszerűbben is elérhettük

5 3 5 8  
7 144 

53 58
6 1 2 5 9 8
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volna. Ugyanezt a szorzatot kaptuk volna, ha 17'86-ot megszoroz
tuk volna a 3'43-szel, mit sem törődve azzal, hogy mind a ket
tőben tizedes jegyek vannak; hanem végül a szorzás eredményé
ben elvágtunk volna annyi tizedes jegyet, amennyi van összesen 
a szorzandóban és szorzóban. 17’86 X 3'43 =  61'2598,

Még néhány példát a fenti mintájára ki kell számíttatnunk a 
tanulókkal, hogy a szorzás szabálya meggyőződésükké váljék. 
Ilyen példák: 1 m szalag belekerül 3 pengő 84 fillérbe, az a 
kérdés, mennyibe kerül 6 m 7 dm, — 1 kg. kávé belekerül 7 
pengő 83 fillérbe, mennyibe kerül 4'5 kg kávé. Az előbbi feladat 
a 3'84 X 6'7, az utóbbi pedig 7‘83 X 4'5 szorzat végrehajtását 
kívánja. Mindkét szorzatot a fentebb bemutatott megkerüléssel 
fogjuk végrehajtani és az eredményből mindkét esetben ki fog 
derülni, hogy a szorzást közvetlenül is végre lehetett volna hajtani 
úgy, hogy nem törődtünk volna a tizedesponttal, csak a végén 
vágtunk volna el annyi tizedes jegyet, amennyi van összesen a 
szorzóban és szorzandóban.

A tizedes számokkal való osztásnak megértetése sokkal 
könnyebb, mint a szorzásé. Első lépés gyanánt olyan példákat válasz
tunk, amelyekben csak az osztandó tizedesszám. Pl. 40'98 : 6 =  ?.

Az osztást részelő osztás alakjában végezzük 
el, mindenütt figyelembe véve a számok helyi 
értékét. így beszélünk: 40-et elosztunk 6-felé, 
jut egy részre 6 egyes. Ezt beírjuk a hánya
dosba és feltesszük utána a tizedespontot. De 
nem osztottuk el mind a 40-et, mivel 6 X 6  

csak 36. Kivonjuk a 36-ot a 40-ből, hogy lássuk, mennyit nem 
osztottunk el. Marad 4 egyes. 4 egyest már nem lehet elosztani 
6-felé, de lehozzuk hozzá a 9 tizedrészt, akkor 49 tizedrész lesz 
összesen. Ugyanis a 4 egyes 40 tizedrészt ad, amit összevonunk 
a melléje lehozott 9 tizedrésszel. A 49 tizedrészt már el lehet 
osztani 6-felé, jut egy részre 8 tizedrész. Ezt beírjuk a hánya
dosba a 6 egyes után a tizedesponttól jobbra. Ámde nem osz
tottuk el a 49 tizedrészt egészen, mert 6-szor 8 tizedrész csak 
48 tizedrész. Ezt levonjuk a 49-ből, marad 1 tizedrész elosztat- 
lanul. 1 tizedrész 10 századrészt jelent, s ha ehhez lehozzuk a 
még el nem osztott 8 századrészt, lesz elosztani való 18 század
rész. 18 századrészt ha elosztunk 6-felé, jut 1 részre 3 század
rész. Ezt beírjuk a hányadosba a tízedrészek után. Ilyen példát 
többet kidolgoztatunk és a tanulók vezetésünk mellett maguk

40'98 : 6 — 6'83 
36
49
48

18
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megállapítják a szabályt, hogy a tizedes számok osztása éppen 
úgy megy, mint az egész számoké, csak arra kell vigyázni, hogy 
a tizedespontot azonnal feltegyük a hányadosban, mihelyt a ma
radékhoz a tizedrészt lehozzuk elosztás végett.

Előrehaladásunk következő fokozatát az olyan példák meg
oldása képezi, amelyekben az osztandó is, az osztó is tizedes 
szám. Mielőtt azonban ennek a fokozatnak a tárgyalásába bele- 
bocsájtkoznánk, egy előkészítő kitérést kell tenni. Meg kell ma
gyarázni a tanulóknak, hogy a hányados nem változik, ha a ki
jelentett osztásnak mind az osztandóját, mind az osztóját meg
szorozzuk ugyanazon számmal. Több példán kell ezt bemutatnunk. 

12:3 ~ 4; 2-vel szorozva mind az osztandót, mind az osztót:
24:6 = 4 ;  vagy 3-mal szorozva az 1. példa osztandójátésosztóját:
36:9 — 4;
21:7 = 3 ;  4-gyel szorozva osztandót és osztót:
84:28 = 3 ;

15:3 — 5; 10-zel szorozva osztandót és osztót:
150:30 = 5 ;  100-zal szorozva az előbbi példa osztandóját, osztóját: 

1500 : 300 =  5.
Ezen szabály megismertetése után választunk egy olyan 

példát, amelyikben az osztandó is, az osztó is tizedes szám. Pl. 
3’75 : 1*5 =  ?. Kijelentjük, hogy olyan osztóval nem tudunk osz
tani, amelyikben tizedes jegyek is vannak. De ha ezt az osztót 
megszoroznánk 10-zel, akkor az T5 rész átalakulna 15 egésszé 
és azzal már tudnánk osztani. Ezt a szorzást bátran végrehajt
hatjuk, mert ha ugyanakkor megszorozzuk ugyanolyan számmal az 
osztandót is, akkor a hányados értéke nem változik, mint azt 
éppen az imént tanultuk. Tehát az osztás megkezdése előtt mind 
az osztandót, mind az osztót megszorozzuk 10-zel, ami úgy megy 
legkönnyebben, hogy a tizedespontot mindkét számban 1 jeggyel 
jobbra visszük. Az osztandóban még igy is marad tizedes tört, de 
az már az osztásnál nem akadály. Elvégezzük tehát az osztást és 
egészen bizonyos, hogy a kiszámítandó eredmény ugyanaz lesz, 
mintha az osztandót és az osztót nem szoroztuk volna 10-zel. Ilyen 
példák még 38'7 : 2'5 =  ?, 73’82 : 0’8 =  ?, 693'45 : 22'75 =  ?, 
536M : 0-25 =  ?, 32423 : 7’98 =  ?.

Gyakran kell a tanulók figyelmét felhívni arra, hogy az osz
tandó és osztó szorzásakor a szorzó tizesegység megválasztásánál 
sohasem arra vagyunk tekintettel, hogy hány tizedes van az ősz-
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tandóban, hanem mindig arra, hogy hány tizedes van az osztóban, 
mert az osztóból kell eltávolítani a tizedestörtet. Szorzóul mindig 
olyan tizesegységet kell választani, amelyikben annyi nulla van, 
amennyi tizedesjegy van a tizedespont mögött. Ha az osztóban 
csak tizedrészek vannak, akkor tízzel, ha századrészek vannak, 
akkor százzal, ha ezredrészek is vannak, akkor ezerrel kell szo
rozni az osztót és osztandót.

A közönséges törtekkel végezhető műveletek közül csak az 
összeadás és kivonás tanítása tartozik az V. osztály tananyagába. 
Már a IV. osztályban megismerték a közönséges törteket és a 
közönséges törteknek összefüggését a tizedestörtekkel, de még 
műveletet a törtekkel nem végeztek. Az V. osztályban elismétel
jük a közönséges törtekre vonatkozó eddigi ismereteket, ismét 
megállapítjuk, hogy a törtvonal alatt álló szám megnevezi, hogy 
az egésznek hányadrészéről beszélünk, azért ezt nevezőnek hívjuk ; 
a törtvonal fölött álló szám pedig megszámlálja, hogy hány ilyen 
részéről beszélünk az egésznek, azért számlálónak nevezzük. 
A törtekkel való műveletek közben mindig szigorúan ügyeljünk 
arra, hogy a számok leírása szabatos és világos legyen. A tört
vonalat mindig legelőször kell leírni, azután alá a nevezőt és fölé 
a számlálót. A  vagy — jelet mindig úgy írjuk, hogy közvetlen 
a törtvonallal egy magasságban legyenek, sohase alatta vagy 
fölötte. Az egyenlőségi jel vonalai közül az egyik mindig a tört
vonal fölé, a másik alá essen. A  szorzásjelet pedig, ha az egész 
törtre vonatkozik a szorzás, a törtvonal végéhez kell írni, ha pedig 
a számlálót vagy nevezőt szorozzuk, akkor a szorzóval együtt föl
tűnően a törtvonal fölé vagy alá és a törtvonalat megnyujtjuk 
kellő hosszúságúra. Aki a számok írásában nem tud kínos pon
tosságot tanúsítani, az nem tud szabatosan gondolkozni, tehát 
számolni sem. Amelyik tanítónak a növendékei hebehurgyán, ren
detlenül írják a számokat, egész bizonyosan rossz számolók is. 
Ha a számírások szigorú rendjét elhanyagoljuk, különösen a tör
tekkel való műveletek közben, azzal útját vágjuk annak, hogy a 
tanulók a műveleteket megértsék, és sok zavarnak bekövetkezé
sére számíthatunk.

Mielőtt a törtekkel való műveletekhez hozzáfognánk, alaposan 
meg kell győzni a tanulókat arról, hogy minden közönséges tört 
egy kijelentett, de még végre nem hajtott osztás. Ezt az állítást 
csak szemléltetéssel lehet meggyőzően igazolni. Pl. feliraljuk a 
táblára: -5 dm. Kikerestetjük a métcrrúdon a deciméternek először
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ötödrészét (2 cm), azután négyötöd részét (8 cm). Ez még semmit 
sem bizonyít abból, hogy a tört kijelentett osztás volna. De most 
fölkerestetjük a méterrúdon a 4 dm hosszúságot és ezt a hosszú
ságot felosztatjuk öt részre és az így kapott ötöd, vagyis a 4 dm : 
5-tel (8 cm) lesz a j* dm ; más szóval az egy dm ötödrészének 
a négyszerese ugyanannyi, mint a 4 dm -nek egy ötödrésze. 
Más példa: föliratjuk a táblára: \ dm. Kikerestetjük a méterrúdon 
a dm-nek először negyedrészét (25 mm), majd ennek a három
szorosát, tehát a dm háromnegyed részét (75 mm). A 75 mm te
hát megfelel dm-nek. — Ámde ha 3 dm-t foglalunk össze (az 
300 mm) és ezt elosztjuk négyfelé, akkor az így kapott negyed
rész megint 75 mm lesz. Hasonló példákon be lehet bizonyítani, 
hogy akármelyik törtet, pl. ot kétféleképpen lehet értelmezni. 
Lehet úgy is, hogy az egy egésznek hatodrésze ötször véve, de 
lehet úgv is, hogy 5 egész  elosztandó hattal, mert az így kapott 
hányados ugyanannyi, mint az egésznek hatodrésze ötször véve.

Ha már a közönséges tört valóban kijelentett osztás, nem 
art ezt az osztást néha végre is hajtani. Akkor könnyebben tudunk 
bánni a tört értékével. Itt újabb tanulság kínálkozik. \  — 4 : 5 =  ?. 
De hogyan osztjuk el a 4-et az 5-tel, mikor az osztandó kisebb 
szám ? Négy egészet nem lehet elosztani 5-felé, de ha fölváltjuk 
tizedrészekké, akkor lehet. 4 egészből kitelik 40 tizedrész. Írunk 
tehát a 4 után tizedespontot, utána pedig nullát; ez az írásmód 
figyelmeztet bennünket, hogy nem 4 egészet, hanem 40 tizedrészt 
akarunk osztani, ami különben érték szerint ugyanazt jelenti: 
j — 4 : 5 ~  4’0 : 5 =  0’8. — 40 tizedrész elosztva 5-felé, 
jut egy részre 8 tizedrész: ez a hányados. Más példa: 

A 7 egyest nem lehet 162 felé elosztani, de ha fölváltjuk 
századrészekre, akkor lehet. 7 egyes egyenlő 700 századrésszel, 
csak másképpen kell fölírni. Osztás közben így beszélünk: ha

700 századrészt elosztunk 162 felé, 
i62 ~  7 : 162 — 7 00 : 162 — ? akkor hányadosul századrészeket 
07'00 : 162 =• 0'043 . . kapunk, tehát az osztás megkez-

648__ dése előtt az egyenlőségi jel után
= 520 fölírjuk a tizedespontot s elébe egy nullát az egészek,

486 utána egy nullát a tizedrészek helyére. 700 század-
= 34 részben a 162 megvan 4-szer. De 162-szer 4 szá

zadrész az csak 648 századrész; ezt levonva a 700 
századrészből, kiderül, hogy 52 századrészt nem osztottunk el. 
Ezt már nem is lehet elosztani 162 felé, de 52 századrészt föl
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=34.

lehet váltani 520 ezredrészre s akkor 162 felé elosztva jut egy
részre 3 ezredrész, stb. Több példa bemutatása után a tanulók
maguk is meggyőződnek arról, hogy az osztást könnyebben el
lehet végezni, ha nem bajlódunk minden lépésnél a számok helyi
értékével, hanem egyszerűen csak így beszélünk: 7-ben a 162
n nincsen meg, azaz megvan benne 0-szor,7oo: 162 =  0 043 , . , ,64g Ezt beírom a hányadosba. A 7 után írok

_,_2q egy nullát, kapok 70-et, a hányadosban pedig föl-
teszem a tizedespontot. A 70-ben a 162 megvan 0- 
szor. A nullát beírom a hányadosba, a tizedespont 
után. Az osztandó után megint írok egy nullát, kapok 

700-at. 700-ban a 162 megvan négyszer, a 4-et beírom a hánya
dosba. 4-szer 162 az 648. Ezt kivonom az osztandóból, marad 52. 
írok utána egy nullát, az osztást tovább folytatom, 520-ban a 162 
megvan 3-szor. Ezt beírom a hányadosba. Háromszor 162 az 486, 
azt kivonom az osztandóból, marad elosztatlanul 34, stb. Ez már 
az osztásnak a lehető legjobban leegyszerűsített magyarázó szö
vege, amit csak akkor használunk, mikor az osztást kizárólag 
mechanikusan akarjuk végezni.

A tanulók most már tudják, hogy minden közönséges tört 
olyan kijelentett osztás, ami még nincsen végrehajtva. Azt is tud
ják, hogy bármelyik közönséges törtnek tizedes törtekben kifejezett 
értékét akármikor megkaphatjuk, ha az osztást végrehajtjuk a fönti 
módon. A tanulók már az elmúlt évekből tudják azt is, hogy a 
hányados nem változik, ha mind az osztandót, mind az osztót 
megszorzom ugyanazzal a számmal, vagy akár mind a kettőt el
osztom ugyanazzal a számmal. Ami érvényes a kijelentett osz
tásra, az érvényes a törtre is : a tört értéke nem változik, ha mind 
a számlálóját, mind a nevezőjét megszorozzuk ugyanazzal a szám
mal, avagy elosztjuk ugyanazzal a számmal. Pl. |2 =  32r2 =  ^  =  
j6 r4 =  4 = 1 : 4  =  0’25. go =  4= =  4, mert mindegyik tört értéke 
tizedes törtben kifejezve 0’25. Fordítva pedig kapjuk a másik 
szabály igazolását ‘ =  32 — 0'25, Más példa \  =
iö ~  30 x 2 =  60 ’ ezek a törtek mind egyenlő értékűek, mert akár
melyiknek a számlálóját osztom el a nevezőjével, mindig 0'8-t 
kapok tizedes tört alakjában. Fordítva pedig magyarázhatjuk vele 
a másik szabályt: £  =  g f |  =  =  sotí Ül =  4 =  0‘8.
Ezek a törtek is mind egyenlő értékűek, noha egyik a másikából 
úgy keletkezett, hogy a másik törtnek mind a számlálóját, mind 
a nevezőjét elosztottam ugyanazzal a számmal (előbb 2-vel, utóbb
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3-mal). Akármelyik törtben osztom el a számlálót a nevezővel, 
hányadosul minden esetben 0'8-at kapok.

Az a szabály, hogy a tört értéke nem változik, ha mind a 
számlálóját mind a nevezőjét osztjuk ugyanazon számmal, nagyon 
sokszor válik hasznunkra olyankor, mikor nagy számokból álló 
törtet rövidíteni akarunk. A törtek rövidítését itt néhány példán
bemutatjuk, pl. íöq íöo: 25 4 > ee ~66:6 11 < «5 98:12 ~ ¥
gjg — 4. Később a gyakorlati példák számításánál ennek a szabály
nak sok hasznát fogjuk venni.

Nem okoz különösebb nehézséget megértetni a tanulókkal, 
hogy összeadást vagy kivonást csak egyenlő nevezőjű törtekkel 
lehet végezni. Miként almához nem lehet hozzáadni diót, éppen- 
úgy nem lehet ötödrészekhez harmadrészeket adni. Valamint libák 
közül nem lehet elvenni tyúkot, éppenúgy nem lehet nyolcad- 
részekből hatodrészeket elvenni. Amint almához csak almát lehet 
hozzáadni, ugyanúgy harmadrészekhez csak harmadrészeket lehet 
hozzáadni. Amint sok liba közül csak libákat lehet elvenni, ugyan
úgy nyolcadrészekből csak nyolcadrészeket lehet elvenni. Könnyű 
tehát megállapítani azt az általános szabályt, hogy összeadni és 
kivonni csak egyenlő nevezőjű törteket lehet. Tegyük föl, hogy a 
köveikező példa van összeadásra: 4 4 “ 4 =  ?• Mikor ezt a példát 
szóban elmondjuk, akkor sohasem szabad így beszélnünk : három
negyed meg ötnegyed mennyi az? Mert itt a kérdés nem arra 
vonatkozik, hogy mennyi, hanem hány negyedrész? Tehát így 
kell megfogalmazni a kérdést, valahányszor törtekkel számolunk: 
Háromnegyedrész meg ötnegyedrész hány negyedrész az? Ha 
következetesen mindig így beszélünk, akkor sohasem merülhet 
feledésbe az a szabály, amit az egyenlő nevezőjű törtek össze
adására vagy kivonására vonatkozólag mondottunk. Másrészről soha
sem merülhet föl aziránt sem kétség, hogy összeadás és kivonás 
esetén a nevező mindig változatlanul marad és csak a számlá
lókat adjuk össze, illetve a számlálók között végezzük a kivonást. 
Mihelyt azonban a tanító a kérdésben nem ismétli meg a nevezőt 
(hány negyedrész az ?), a tanulókban mindjárt fölmerülhet a
kétség, nem kell-e összeadni a nevezőket is? fvagy kivonni?)
D 1  3 1 5 ___ 8 _ _ _ _ _ _ ~  4  I 2  6  8   8 _ 2 .  7   5 2 _ _ _ _ 1

4  I 4 —  4 ^  ’ 5 T  6 5 i 9 9 fl ' 12 12 ~ 12 ß ‘
Végezetül a tanulókkal fogalmaztatjuk meg a szabályt, hogy egyenlő 
nevezőjű törteket úgy adunk össze, hogy a számlálókat össze
adjuk, a közös nevezőt pedig felhasználjuk nevezőnek. Egyenlő 
nevezőjű törtek közt a kivonást úgy hajtjuk végre, hogy a szám
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lálók közt végrehajtjuk a kivonást, a közös nevezőt pedig fel
használjuk nevezőnek.

Különböző nevezőjű törteket csak akkor lehet összeadni, 
vagy kivonni, ha előbb azokat egyenlő nevezőjükké változtatjuk. 
Nyomatékkal kell hangsúlyozni, hogy magában a nevezőt nem 
szabad változtatni, mert azzal a tört értéke is megváltozna. A tört 
nevezőjét csak úgy lehet megváltoztatni, ha mind a nevezőjét, 
mind a számlálóját szorozzuk vagy osztjuk ugyanazzal a számmal. 
Néha már azzal célt érünk, ha csak az egyik tört számlálóját és 
nevezőjét szorozzuk meg valamilyen számmal. Pl. 9—  Ebben 
a feladatban elég megszorozni csak a második törtnek számlá
lóját és nevezőjét 3-mal. Azáltal a tört értéke nem változik, de 
a nevezője ugyanolyanná válik, mint az első tört nevezője, a ki
vonás mindjárt végrehajthatóvá válik. A kivonást persze a szám
lálók között kell végrehajtani. 3 * 3 = 9 ; 9 — 3 =  l — 9 =  9. Más
kor meg úgy változtatjuk egyenlő nevezőjűvé a törteket, hogy az 
egyik törtben a másik tört nevezőjével szorozzuk mind a szám
lálót, mind a nevezőt, a másik törtben pedig az egyik tört nevezőjével 
szorozzuk mind a számlálót, mind a nevezőt. Ilyenkor mind a két tört
nek nevezője megváltozik és új nevező gyanánt a két tört nevezőjének 
a szorzatát kapjuk. Ezt a közös nevezőt előre kell felírni a törtvonalak 
alá ilyenformán 4 -j- 7 — 4^7 +• 7 xü és csak azután szorozzuk meg 
mind a két tört számlálóját azzal a számmal, amelyikkel a neve-

... 3 1 2 3 x 7  1 2 x 4  21 I 8 29 . ,zoje szorozva van. 4 -j- 7 =  7 7-x4 =  28 -j- 28 =  2g. A két nevező
összeszorzása által bármikor kaphatunk a két tört számára egy 
közös nevezőt. De ez nem mindig célszerű, mert a nevezők néha 
olyan nagy számok, hogy azok összeszorzásával feleslegesen nagy 
közös nevezőt kapnánk és annak megfelelően persze a számlálók 
is nagy számokkal lennének megszorozva. Ha tehát nem akarunk 
túlságos nagy törtekhez jutni, akkor keresünk, próbálgatás által, 
egy olyan számot, amely mind a két tört nevezőjének többszöröse 
ugyan, de kisebb, mintha a két nevezőt összeszoroztuk volna. 
Ügy nevezik az ilyet, hogy legkisebb közöstöbbszörös. Kölönösen 
akkor kifizető ez az eljárás, mikor több tört is szerepel a fel
adatban. Tegyük fel például, hogy a következő feladatot kell el
végezni. -g- -(- -g -j- y - ( - .  Ilyenkor legrövidebben úgy érnénk cél
hoz, ha minden nevezőt összeszoroznánk, mert így olyan számot 
nyerünk, amivé akármelyik törtnek a nevezőjét át lehet változ
tatni szorzás által, de ez a jelen esetben igen nagy szám volna. 
Vagyis 6 X 8 X 5 X 3  =  720. Kell tehát keresnünk egy olyan
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kisebb számot, amely többszöröse ugyan minden nevezőnek, de 
kisebb mint 720. Ezt a legkisebb közös többszöröst kissé hosz- 
szadalmasan lehet ugyan megtalálni, de ilyen feladat úgysem 
gyakran fordul elő. Ügy találjuk meg, hogy előzőleg a legnagyobb 
nevezőnek előállítjuk egy néhány többszörösét. Ezeket a több- 

szörösöket egyenként sorra vizsgáljuk, melyik 
köztük olyan, hogy valamennyi többi nevezővel, 
tehát nemcsak 8-cal, osztható. Olyant kell keres - 

40 nünk, amelyiket 8-on kívül 5-tel is, 6-tal is, 3-mal 
is osztani lehet. Tulajdonkép a 3-mal való osztást 
nem kell kipróbálni, mert amelyik szám 6-tal 
osztható, az 3-mal is osztható. Minden példánál 
figyelembe kell venni, hogy az olyan nevezővel 
nem dolgozunk külön, amelyik a másikban fog
laltatik. Ha végignézzük a 8-nak többszöröseit, 
több olyant találunk közöttük, amelyek vagy 6-tal, 
vagy 5-tel oszthatók, de csak egy van olyan, 
amelyik egyidejűleg 6-tal (tehát 3-mal) is, meg 
5-tel is osztható. Ez lesz a közös nevező =  120. 

Ez a közös nevező a 8-nak 15-szöröse, a 6-nak 20-szorosa, a 
3-nak 40-szerese, az 5-nek 24-szerese. Meg kell állapítani, hogy 
melyiknek hányszorosa, mert ahányszor nagyobb a közös nevező 
valamelyik törtnek nevezőjénél, annyiszor kell nagyobbá tenni az 
illető tört számlálóját is.
2 x 40 ®  I 185 1 2f  I 80   80 +  195 +  24

“  12) I 12i 1 i-20 *1 120 ~

8 X 2 =  16
8 X 3 =  24
8 X 4 =  32
8 X 5 =  40
8 X 6 =  48
8 X 7 =  56
8 X 8 64
8 X 9 =  72
8 x : 10 80
8 X:11 =  88
8 x : 12 =  96
8 X:13 =  104
8 X:14 =  112
8 X:15 =  120
8 XI16 128

[ 1 3  I 1 I -  ' 4 x 2 Ó  I 1 3 X 1 0  I 1 X Ü 4  1

I 8 I" 5 ' 3 ~  6 X 20 I 8 x 1 5  I 5 x 2 4  I 
8 0 ___379

8 x 4 0  I2J I 12» I 120 I 120 120 1 2 /

Ebben az osztályban kell megtanulnunk, mi a valódi tört, 
mi az áltört, mi a vegyes szám. Valódi tört az olyan tört, ame
lyiknek a számlálója kisebb mint a nevezője. Áltört az olyan 
tört, amelyiknek a számlálója nagyobb mint a nevezője. Az ál
törtet át lehet alakítani vagy egész számmá, vagy vegyes számmá. 
Az eljárás a következő: a számlálót elosztjuk a nevezővel. Ha a 
nevező a számlálóban maradék nélkül foglaltatik, akkor az osztás 
által a tört egész számmá változik át. Pl. z84 =  3. Gyakoribb 
azonban az az eset, hogy mikor az áltört számlálóját elosztjuk a 
nevezővel, akkor hányadosul kapunk ugyan egy egész számot, 
de az osztásnak maradéka is lesz. Minthogy már a maradékot 
nem lehet elosztani, annak az elosztását csak kijelentjük és ez-

23 * 2által a maradékból egy valódi törtet kapunk. Pl. 7 =  3 + ; .  23- 
ban a 7 megvan 3-szor, a maradék 2, de még azt is el kell ősz-
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tani 7-tel. így a 23 áltörtnek az átalakításával vegyes számhoz 
jutottunk. A 3 -j-y  azért vegyes szám, mert van benne egész 
szám is, törtszám is.

Sokkal többször adódik arra alkalom, hogy a vegyes számot 
kell átalakítani áltörtté. Maradjunk az előbbi példánál, mert an
nak az átalakítása útmutatásul szolgál minden többi esetre. 
3-f- y. Ebből a vegyes számból csak akkor kaphatnánk törtet, 
ha a 3 egészhez a f részt hozzá tudnánk adni. Ámde törtet egész 
számhoz nem lehet hozzáadni, azért az egész számot is át kell 
változtatni törtté, mégoedig hetedrészekké. Ha a 3-at meg is 
szorozzuk 7-tel, meg ugyanakkor el is osztjuk 7-tel, akkor az 
értéke nem változik, mégis a 3 átalakul áltörtté. 3 =  -*- — y. Ezt 
az áltörtet, ami értékére nézve nem különbözik a 3-tól, már hozzá 
lehet adni a 7 -hez ; tehát y  -j- 1 2 =  y , vagyis 3 —|— y =  ^ —j— 7 =  
"3. A tanulók maguk megállapítják a szabályt, hogy vegyes számot 
úgy alakítunk áltörtté, hogy a vegyes számban lévő egész számból 
törtet csinálunk azáltal, hogy meg is szorozzuk, el is osztjuk a 
vegyes számban lévő valódi tört nevezőjével (szabatosabban: nem 
a nevezővel, hanem akkora számmal, mint a nevező); azután a 
két törtet összeadjuk.

A kettőstételű feladatokat csakis gyakorlati példákon lehet 
végezni. Az olyan feladatokat nevezzük kettőstételű feladatoknak, 
amelyek két tételből állanak: egy állító tételből és egy kérdő 
tételből. A kettőstételű feladatok körében 3-féle típusú megoldást 
kell megtanulnunk:

1. következtetés az egységről a többségre;
2. következtetés a többségről az egységre;
3. következtetés a többségről a többségre.
1. Egy gazdának 1 hold földjén 14 q búzája termett. Ez az 

állító tétel. Mennyi búza termett 13 hold földjén? Ez a kérdő 
tétel. A két tételt egymás alá írjuk fel.

1 hold f. t. 14 q b.
13 x”  r  i i  m  H

13 hold f. t. 14X13 q b. =  182 q b.

Következtetés közben így beszélünk: ha 1 hold földön 14 q 
búza termett, akkor 13 hold földön 13 X  14 q búza termett, mert 
13 hold tizenháromszor annyi, mint egy hold, tehát a rajta termett 
búza is tizenháromszor annyi lesz, Ugyanígy beszélünk a többi 
feladatnál is.



51

2. Egy háztartásban 62 nap alatt elfogyott 2350 dg zsír. 
Mennyi fogyott el 1 nap alatt átlagban ?

62 n. a. elf. 2350 dg zs.
H  11 11_______________________ I f  I I

1 n. a. elf. 2350 dg zs.
62

Következtetés közben így beszélünk: egy háztartásban 62 nap 
alatt elfogyott 2350 dg zsír, akkor egy nap alatt 62-szer kevesebb 
fogyott el, mert az egy nap is hatvankétszer kevesebb, mint 62 
nap, tehát az egy nap alatt elfogyasztott zsír is hatvankétszer 
kevesebb lesz. Az osztást először mindig tört alakjában jelentjük 
ki és csak azután hajtjuk végre. Ugyanilyen eljárás szerint oldjuk 
meg a többi e fajta feladatot is.

3. A kettőstételü feladatok 3-ik típusát a Tanterv szintén az 
V. osztály számtani anyagába sorozza. Minthogy azonban a több
ségről a többségre való következtetés nem történhetik meg a tör
tekkel való szorzás és osztás szabályainak alapos ismerete nélkül, 
a tantervi anyagnak ezt a részét át kell hárítanunk a VI. osztály 
feladatai közé. Ott is csak akkor keríthetünk rá sort. mikor már 
a közönséges törtekkel való szorzás és osztás ismertetésével vé
geztünk. Az V. osztályban be kell érnünk azzal, hogy különböző 
tárgykörökben következtetni tudunk a többségről az egységre, vagy 
az egységről a többségre.

7. A VI. osztály anyagának feldolgozása.

Ezen qsztály számtani anyaga a közönséges törtekkel való 
műveletek folytatásával kezdődik. Az V. osztályban megtanítottuk 
a közönséges törtek összeadását és kivonását, a vegyes számokat, 
a vegyes számok átalakítását áltörtté. Ebben az osztályban a kö
vetkező sorrendben folytatjuk tovább a műveletek tanítását:
1. törtet szorzunk egész számmal, 2. törtet osztunk egész szám
mal, 3. törtet szorzunk törttel és 4. törtet osztunk törttel.

1. íj-X 7 =  ?. Héttel szorozni azt jelenti, hogy az jj-ot 7- 
szer kell összeadni önmagával. +  o +  -| +  <T +  T +  e +  f  =  
b°. így beszélünk: 5-hatod meg 5-hatod az 10-hatod, meg 5-hatod 
az 15-hatod stb. . . . meg 5-hatod az 35-hatod. Érvényes itt az a 
szabály, hogy egyenlő nevezőjű törteket úgy adunk össze, hogy 
csak a számlálókat adjuk össze. De van a meggyőzésnek egy 
rövidebb útja is, ami nem kíván egyebet, csak azt, hogy logikus
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mondatszerkesztéssel végezzük a szorzást. Pl. így beszélünk: 7- 
szer 5 alma hány alma az ? F . : 35 alma. 7-szer 5-hatod hány 
hatod az ? F .: 35 hatod. A meggyőzés sikere azon múlik, hogy a 
kérdésben ismét szerepeltetjük a „hatod" szót, s nem azt kér
dezzük, hogy mennyi az? S ez az eljárás, ami így könnyen cél
hoz vezet, logikusabb is. Más példák : f  X  4 =  ?. Négyszer 2- 
harmad hány harmad az? 4-szer 2-harmad az 8-harmad. Ha a 
tanulók nem találnák el, visszatérünk a kisegítő példához : 4-szer 
2 dió hány dió az ? Ha 4-szer 2 dió 8 dió, akkor 4-szer 2-hatod 
is 8-hatod. Ugyanígy számítva ^  X  -5 =  ?. F .: 5-ször 6 tizenegyed 
az 30 tizenegyed: ^ X 5 =  3°. A tanulók maguk megállapítják a 
szabályt, hogy törtet úgy szorzunk egész számmal, hogy csak a 
számlálóját szorozzuk s a nevezőt változatlanul aláírjuk.

2. f  osztandó 7-tel. 3eJ : 7. =  ?. Az osztás hányadosát kétféle 
okoskodással is leszármaztathatjuk, a ) beszélhetünk így : ha 35 
almát el kell osztani 7-felé, akkor egy részre jut 5 alma. Ha 35- 
hatodot osztunk el 1-felé, akkor egy részre jut 5-hatod. Akármit 
osztunk el 7-felé, amiből 35 van, egy részre jut abból 5. 6) Más 
eljárás: | J úgy keletkezett (1. fönt), hogy egy másik törtet (jj) szo
roztunk 7-tel, tehát a 3j hétszer nagyobb, mint az 6\  Ha már most 
3g-ot elosztjuk 7-felé, olyan számot kell kapnunk, amelyik nála 
7-szer kisebb. Ez pedig 6. Akármelyik okoskodással osztjuk is a 
3|-ot 7-felé, mindenképpen \ -ot kell kapnunk hányadosnak. A  há
nyadost tehát már ismerjük, csak az a kérdés, milyen írásbeli el
járással lehetne ezt a hányadost megkapni abból a kijelentett 
osztásból, hogy 3| : 7 =  ?. A legáltalánosabb, minden esetben 
célravezető eljárás az, hogy a törtet úgy osztjuk el valamely 
számmal, hogy az osztóval megszorozzuk az osztandó tört neve
zőjét, s aztán ha lehet, a törtet rövidítjük. Lássuk, a jelen esetben 
ezzel az eljárással megkapjuk-e a már előre ismert hányadost? 
3f : 7 =  8 x 7 =  Az osztóval megszorozva az osztandó nevező
jét, ^-törtet kaptuk. Ámde ezt rövidíteni lehet 7-tel úgy, hogy 
mind a számlálóját, mind a nevezőjét osztjuk 7-tel, s így vég
eredményben csakugyan 'l -ot kapunk hányadosul: 35 : 7 =  =
35 __  35^7 __  5 *
42 4 2 :7  ~6' g g

Más példa: 3 osztandó 4-gyel — 3 : 4 — ?. A föntebb vég
zett számításunk mutatta (1. 52 oldalon), hogy a 4 úgy keletkezett 
a 5 törtből, hogy azt 4-gyel szoroztuk. E szerint a -j négyszer 
kisebb, mint a ®-. Ha tehát 3 -ot 4-gyel elosztjuk, hányadosul 
okvetlenül 3 -ot kell kapnunk. A kérdés ismét az, melyik írásbeli 
eljárással lehetne a f  : 4 kijelentett osztást úgy elvégezni, hogy
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hányadosul a már előre ismert £  törtet kapjuk ? Most is alkal
mazhatjuk azt az írásbeli eljárást, hogy a kijelentett osztás osztó
jával megszorozzuk az osztandó nevezőjét, és az így nyerendő új 
törtet azután rövidítjük: j  : 4 == g^j =  =»

Más példa: n : 5. Tudjuk, hogy'jj-et ha elosztunk 5-felé, ^-et 
kell kapnunk, mert ha tizenegyedeket osztunk, kell, hogy a há
nyados is tizenegyed legyen. A hányados tehát u lesz. De ezt 
a hányadost úgy is kiszámíthatjuk, ha az osztóval szorozzuk az 
osztandó nevezőjét, s aztán a nyerendő törtet rövidítjük:
30 _ j- _  30   30   80 : 5  6
ÜT ‘ ~) TfxS ^  55" 55: 5 ~  11'

A kiszámított példák mind azt igazolják, hogy törtet mindig 
lehet úgy osztani egy számmal, hogy az osztóval megszorozzuk 
a tört nevezőjét, a számlálót pedig változatlanul fölé Írjuk, s 
utólag, ha lehet, az így nyerendő törtet rövidítjük. Ezt a szabályt 
a tanulók maguk is megfogalmazzák. Valaki azt az ellenvetést 
tehetné, hogy mi szükség a törtek osztásánál ezt a hosszabb el
járást követni, mikor sokkal könnyebb az a másik eljárás, amit 
a fenti példák utolsójában is alkalmaztunk, amely abban állt, 
hogy az osztóval elosztottuk a tört számlálóját és a nevezőt vál
tozatlanul aláírtuk. Ez az eljárás valóban rövidebb, csak az a baj, 
hogy nem alkalmazható minden esetben. Csakis olyankor, midőn 
az osztandó számlálója valóban osztható is az osztóval. Ez azon
ban csak ritkán fordul elő. Az esetek legnagyobb részében az 
osztandó számlálóját nem lehet elosztani az osztóval, azért kény
telenek vagyunk beérni azzal az írásbeli módszerrel, ami bizo
nyításunk szerint abban áll, hogy törtet egésszel úgy osztunk,
hogy az egész számmal megszorozzuk az osztandó tört nevezőjét 
s azután, ha lehet, rövidítünk olyan számmal, amilyennel lehet, 
de a legtöbbször nem is lehet rövidíteni. A  további példákat már 
e szerint dolgozzuk ki. ^ : 6 =  j~g =  ^  j . Más példa: t : 8 —

4  __  £    4 j £   __  £  , 7 . .  _____ 7 T_ _ > 11 11 ,,
7 x 8 56 56 : 4 14 ’ 9 ‘ 4  8 x 4 ^  36 • 12 ■ 0  12 x  6 72 S t 0 ,
A szabályt tehát végül is így fogalmazzuk meg: toriét egész 
számmal úgy osztunk, hogy az osztandó tört nevezőjét meg
szorozzuk az egész számmal, a számlálóját pedig változatlanul 
hagyjuk.

Törtnek törttel való szorzását csak akkor tudjuk megmagya
rázni, ha a végzendő műveletet okoskodásban teljesen elemeire 
bontjuk fel. Pl. |  X így beszélünk: ha * -ot 3-mal kellen . 
szorozni, akkor, mint már tudjuk, 5|--o t kapnánk, mert törtet 
úgy kell szorozni egész számmal, hogy a számlálóját szorozzuk. 
Igen, de g -ot nem hárommal kell szorozni, hanem 4-szerte kisebb
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számmal (4 ugyanis a 3 nevezője) =  j-del. Már most ha nem 
hárommal, de 4-szerte kisebb számmal kell szorozni, akkor föl
tétlenül 4-szerte kisebb számot is kapunk a szorzás által, vagyis 
a szorzás eredménye nem az a szám lesz, amit a hárommal való 
szorzás ad (nem hanem ennél a számnál négyszerié kisebb,
tehát ezt a számot ( ’g ) még osztani kell 4-gyel. Ámde törtet 
úgy osztunk, hogy nevezőjét szorozzuk az osztóval, vagyis 4-gyel ; lesz 
tehát a végső eredmény Vagyis |  X  f- =  - g * : 4 =  I I I  ~  :’?■ 
Látjuk a példából, hogy végül a két törtet úgy szoroztuk össze, 
hogy a számlálót a számlálóval, a nevezőt a nevezővel szoroztuk, 
-g- X y — ?. Ha a g -et csak kettővel kellene megszorozni, 
akkor 7 9 “-ot kapnánk, mert törtet egésszel úgy szorzunk, hogy 
csak a számlálóját szorozzuk. Ámde nem 2-vel kell szorozni a 
9-et, hanem 3-szor kisebb számmal, mert a szorzó gyanánt szereplő 
kettő maga is osztva van 3-mal (— f). Már most ha nem 2-vel 
szorzóm a ^-et, hanem 3-szor kisebb számmal, akkor a szorzás 
eredménye is 3-szor kisebb szám lesz, vagyis a szorzásból nem 

9 —et kell kapnom, hanem ennél 3-szor kisebb számot, vagyis n—t 
még osztani kell 3-mal: : 3. De törtet úgy kell osztani, hogy
a nevezőjét megszorozzuk az osztóval. A szorzás végső eredménye 
tehát ez lesz : 9 vagyis \  X  3 =  §~§ —  Végül a tanulók maguk 
megfogalmazzák a szabályt, hogy törtet törttel úgy szorzunk, hogy 
számlálót a számlálóval, nevezőt a nevezővel szorozzuk.

Elemi iskolában igen nehéz megmagyarázni törtnek törttel 
való osztása szabályát, Szerencsére az osztás művelete megfor- 
dítottja a szorzásnak és így a szorzás szabályából kiindulva, az 
osztást is meg lehet magyarázni. Vegyük csak az előbbi példát. 
J-g : ^  Láttuk az imént, hogy a l3 '2 úgy származott az g-ból, 
hogy ez utóbbi törtet szoroztuk 4-del. Ebből az következik, hogy 
a *|-nél az g éppen \-szer kisebb. Ha tehát a -yet --del oszta
nom kell, az osztás által éppen y-ot kell kapnom, ezt mindjárt 
föl is írhatjuk ^ ; -j =  g. Ezt az eredményt írásbeli számolással 
úgy kaphatnánk meg legkönnyebben, hogy j[|-et, vagyis az osztan- 
dót szoroznánk az osztó tört megfordítottjával és aztán a nyerendő 
törtet annyira rövidítjük, amennyire tudjuk : H . A =  __ __
94:1* =  s- példa: H ; - =  ?. Tudjuk az előbbi számításlaól, 
hogy H egy másik törtből (9) keletkezett az által, hogy azt a 
törtet megszoroztuk íj-dal. Á \21 tehát ~-szor nagyobb, mint 
Ha tehát most ,^-et elosztom |  -dal, szükségképpen azt kell kapnom, 
ami nála j-szor kisebb, vagyis g-et. Tehát — Ámde ezt
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osztó fordítottjával szorzóm az osztandót, s azután az így nyerendő 
törtet addig rövidítem, amennyire csak lehet. ^  J  ^  X  ~r ~  

=  54 =  4'fi =  j .  A törtek között végezhető osztás magyará
zatakor mindig olyan példákhoz folyamodunk, amelyeket meg
előzőleg a törtek között végezhető szorzás magyarázatához hasz
náltunk. Itt ugyanis az előző számítások alapján a tanulók előre 
tudják, hogy a példában kijelentett osztásnak mi lesz a hányadosa. 
A magyarázat közben csak az a föladatunk, kideríteni, hogy az 
előre ismert hányadost milyen írásbeli módszerrel lehet leszár
maztatni az osztandóból. Ezekből a példákból a tanulók belátják, 
hogy törtet törttel úgy lehet osztani, hogy az osztó tört megfor- 
dítottjával szorozzuk az osztandó törtet, és az így kapott tört lesz 
a hányados. Néha a hányadosul kapott törtet rövidíteni is lehet 
az által, hogy valamilyen egész számmal osztjuk mind a szám
lálóját, mind a nevezőjét.

Ezzel mindent megtanítottunk, amit az elemi iskolában tudni 
kell a törtekkel való műveletekről. Áttérhetünk azon ismeretanyag 
további közlésére, amelyet az V. osztályban félbe kellett hagynunk, 
mert a tanulók a törtekkel való bánást nem ismerték. A kettős 
tételű feladatok megoldása közben akadtunk meg, amidőn ugyanis 
arra került a sor, hogy a többségről többségre következtessünk. 
Az ilyen feladat megoldása közben a harmadik lépésnél kikerül
hetetlenül előfordul, hogy törtet szorozni vagy osztani kell vala
milyen számmal, akárhányszor éppen törttel is. Minthogy most 
már az ilyen műveleteket el tudjuk végezni, áttérünk a kettős 
tételű feladatok harmadik típusának megoldására.

Egy gazda búzáját tavaly 6 arató 15 nap alatt aratta le. Az 
a kérdés, ha az idén csak 5 aratót fogad, hány napig tart az 
aratás ? Következtetés közben így beszélünk: ha tavaly 6 arató

15 nap alatt végezte el a munkát, akkor 
1 arató 6-szor több idő alatt végezte volna 
el, mert 1 arató 6-szor kevesebb munkát 
végezhet naponta, mint 6 arató : ennélfogva 
ugyanazon munka elvégzéséhez hatszor 
több időre, tehát hatszor tizenöt napra van 
szüksége. Ámde nem azt akarjuk tudni, 

hogy 1 arató hány nap alatt végezi el a munkát, hanem azt, hogy 
5 arató hány nap alatt végezné el. 5 arató ötször több, mint 1 
arató, tehát ötszörte kevesebb időre van szükségem, hogy ugyan
azt a munkát elvégezze. Ha 1 arató tizentötször 6 nap alatt végzi

6 ar. learat 15 n. a. 
b „ ,, x , , , ,
6 ar. learat 15 n. a. 
1 n i, 15x6 „ „

15X5
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el a munkát, akkor 5 arató elvégzi ugyanazt '-qp nap alatt, Látni
való, hogy mikor többségről többségre kell következtetni, akkor 
a feladatot két lépésben oldjuk meg. Először következtetünk a
többségről az egységre, azután következtetünk az egységről a
többségre. Mint ez a példa is mutatja, vigyázni kell arra, hogy a 
feladatban szereplő két mennyiség milyen arányban van egy
mással : egyenes vagy fordított arányban. Magukat a tanulókat is 
be kell gyakorolni abban, hogy a kétféle arányosságot egymástól 
meg tudják különböztetni. Egyenes az arányosság, ha az egyik 
mennyiség nagyobbodásakor a másik mennyiség ugyanannyiszorta 
lesz nagyobbá, mint az egyik; vagy az egyik mennyiség kiseb- 
bedésekor a másik mennyiség ugyanannyiszorta lesz kisebb,
mint az egyik. Fordított az arányosság az egyik mennyiség nagyob
bodásakor a másik mennyiség ugyanannyiszorta lesz kisebb,
mint amennyiszerte nagyobbodott az egyik. Ilyen fordított ará
nyosság van az utolsó példában, mert ahányszorta több munkást 
alkalmazunk, ugyanannyiszorta kevesebb napig tart a munka.

Az olasz gyakorlat is egy neme a következtetésnek. Mivel 
aránylag könnyű okoskodáson alapszik, a mindennapi életben 
nagyon el van terjedve. Csak az a hátránya, hogy nem alkalmaz
ható csupán kivételes esetekben. Pl. 1 q búzáért kapunk 15 pengőt. 
Számítsuk ki, mennyit kaphatunk 120 kg búzáért ? Könnyű volna 
kiszámítani az egységről a többségre való következtetés útján is, 
de az olasz gyakorlat szerint a mindennapi életben így okoskodnak :

1 q búza, azaz 100 kg b. ára 15 P
15

2 0  P =  3  p£j \ J  f f  | f  f f  e j  s J  L

100 kg - f  20 kg ára 15 P +  3 P =  18 P.

Következtetés közben így beszélünk: 1 q, azaz 100 kg búza ára
15 pengő; 20 kg búza ára a 15 pengő ötödrésze, azaz 3 pengő. 
120 kg ára 15 pengő -j- 3 pengő, azaz 18 pengő.

Más példa: 1 munkás 600 négyszögöles kert felásását el
vállalta 24 pengőért, de utólag úgy módosult a feltétel, hogy 500 
négyszögölet kellett felásni. .Kérdés, mennyit kapott a kialkudott 
munkabérből ? Következtetés közben így beszélünk: 600 négy
szögöl felásásáért járt volna 24 pengő, 100 négyszögöl felásásáért 
a 24 pengő hatodrésze, azaz 4 pengő, 500 négyszögöl fel
ásásáért ötször ennyi.
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600 négyzetöl ásásáért 24 P
100 „ „ 24 : 6 — 4 P
500 „ „ 4 X 5 = 2 0  P

Más példa: 20 munkás megkapál egy területet 150 nap alatt' 
mennyi idő alatt kapálja meg ugyanazt a területet 15 munkás. 
Ehhez persze több idő kell. így okoskodunk:
20 m. megk. egy területet 150 n. a.
5 „ „ u. a. a „ 150 X 4 n. a., mert 5 munkás 4-szerte

kevesebb, mint 20 m
15 150 X 4 

3
600 =  200 n. a.

Az olasz gyakorlatnak az a lényege, hogv a többségről nem 
az egységre következtetünk, mint a kettőstételnél, hanem olyan 
kisebb többségekre, amelyekből a kérdésben szereplő mennyiség 
összerakható. A többségről persze nem mindig tudunk következ
tetni olyan kisebb többségekre, amelyek alkalmasak arra, hogy 
belőlük a kérdésben megadott mennyiséget összerakjuk.

Hátra vannak még a százalékszámítás legegyszerűbb gyakor
lati esetei, a nyereség- és veszteségszámítás, a statisztika köréből 
vett feladatok megoldása és a kamatszámítás körébe tartozó fel
adatok. Ezek azonban valamennyien az egységre való következ
tetés útján oldandók meg, azért elég itt a megértetésükhöz egyetlen 
mintapéldát kidolgoznunk. Hány százalékot nyer az a kereskedő 
aki 460 pengő vételár után 48 pengőt nyert?

460 P v. á. után
1 0 0 ................

48 P ny.
X  i f  if

460
i

100

240
23

100
92

48 „ „
48

460 ” " 
48 X  100 

460
4800
460

480 : 2 
46: 2

240
23

23 =  10-43

Több példa kídoldoztatása után megfi
gyeltetjük a tanulókkal, hogy azokban a fel
adatokban, amelyekben a százalékról em
lítés történik, az egyik tétel okvetlenül a 
százat és a százalékot tartalmazza. Tehát a 
száz és a százalék vagy az állító-tételben 

van benne együtt, vagy a kérdő-tételben. A száz és a százalék

80
69__ 
11 .. .
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az állító-tételben van akkor, ha a százalék mennyiségileg adva 
van (pl. 5%). A száz és a százalék a kérdőtételt alkotja akkor, 
ha a föladatban a kérdés éppen a százalékra vonatkozik.

E módszertan helyes használatának módja nem az, hogy 
egyszerre végigolvassuk az egészet, azután azon módszeres elvek 
alapján igyekszünk eljárni, ami egv elolvasás után emlékezetünkben 
marad. Sokkal helyesebb úgy eljárni, hogy óráról-órára csak 
annyit olvasunk el belőle, amennyi az osztály számtani anyagának 
feldolgozásához időnként szükséges. Az egész módszertan csak 
évek múlva válik teljesen vérünkké, kivéve azt az esetet, hogyha, 
mint az kívánatos volna, már a tanítónőképző V. osztályában az 
egész módszertant feldolgozzuk és könyv nélkül megtanuljak,

* *



A szarvasi Luther-tanítónőképző 
fegyelmi szabályzata.

1. §. A tanítónőképző minden tanulója egyformán köteles 
magát feltétlenül alávetni az intézet szabályainak, melyek alól nem 
mentheti fel sem szülő, sem annak helyettese.

2. §. A növendék tisztelettel és engedelmességgel tartozik 
az intézet elöljárói, igazgatója, tanárai, nevelőnői iránt. Tisztes 
öregeket még utcán is tartozik köszönteni.

3. §. Az intézeti alkalmazottak vagy cselédek iránt minden 
növendék tartozik illedelmes modort tanúsítani. Panasz esetén a 
házvezetőnőhöz vagy az igazgatóhoz kell fordulni.

4. §. A növendékek szeretettel és türelemmel viseltessenek 
egymás iránt. Ha valaki a másiktól sértve érzi magát, szigorúan 
óvakodjék minden visszatorlástól, mert senki sem lehet bíró a 
saját ügyében. A panaszos fél forduljon bizalommal az osztály
főnökhöz, nevelőnőhöz, esetleg az igazgatóhoz, akik minden alka
lommal igazságosan megítélik az ügyet.

*  *

♦

5. §. Az intézet minden növendéktől elvárja, hogy minden 
tekintetben vallásos, erkölcsös, hazafias érzületet és magaviseletét 
tanúsítson, mint ami elengedhetetlen jövendő hivatásához.

6. §. A növendékek az iskolán kívül elkövetett bármely 
illetlenségért vagy kihágásért is felelősséggel tartoznak iskolai 
hatóságuknak, mert az iskolán kívül is az iskolai törvényeknek 
tartoznak engedelmeskedni, még a szünidők tartama alatt is.

7. §. A növendékek iskolánkíviili magaviseletének könnyebb 
ellenőrzése végett az intézeti kalap viselése a utcánjáráskor min
den növendékre kötelező.

8. §. A szülőnek vagy helyettesének kötelessége szigorúan 
őrködni a tanuló erkölcsi magaviseleté fölött. Ha a tanári kar 
azt tapasztalná, hogy a szülői ház nevelése az intézeti nevelés
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szellemével ellenkező, vagy azt rongálja: a következő tanévre 
nem javasolja az illető növendék fölvételét.

9. §. Az intézeten kívül álló egyesületnek senki sem lehet 
tagja, aki már tagja volna, tartozik ott kilépését nyomban bejelenteni.

10. §. Kávéházban, cukrászdában és más efféle nyilvános 
helyen intézeti növendék nem jelenhetik meg.

11. §. Színházba, nyilvános ünnepélyekre intézetünk növen
dékei csak az igazgató előzetes jóváhagyásával mehetnek. Semmi
féle utólagos bejelentésnek nincs helye.

12. §. A tanítási időszak alatt táncmulatságba az internátus 
növendékei egyáltalán nem mehetnek. A küntlakó és helybeli 
növendékek csak kivételes esetekben, ha az igazgató hozzájárul.

13. §. Minthogy az intézet növendékei csak az igazgató 
tudtával és a nevelőnők ellenőrzése mellett levelezhetnek, aki ezen 
ellenőrzés kikerülésével levelet ír vagy közvetít, büntetésben részesül.

14. §. Akár az intézet épületében, akár azon kívül, tilos 
minden lármázás, perlekedés, rendetlenkedes vagy céltalan ácsor- 
gás, úgyszintén szülői felügyelet nélkül való sétálgatás.

*  **
15. §. A tanóra kezdetét jelző csengetés után minden nö

vendék elfoglalja helyét az osztályteremben s minden tekintetben 
úgy viseli magát, mintha a tanár már jelen volna.

16. §. A tanítás ideje alatt a növendékek teljes csendben 
tartoznak figyelni.

17. §. Az iskolai vagy házi feladatok kidolgozását egymástól 
ellesni vagy elcsenni, mással megcsináltatni szigorúan tilos.

18. §. Rendetlen viselkedés által a tanítást zavarni nem
szabad. * *

*

19. §. Alapos ok nélkül egyetlen tanórát sem szabad el
mulasztani. A templomi és egyéb istentiszteleti alkalmak elmulasz
tása u. o. beszámítás alá esik, mintha a növendék tanórát mu
lasztott volna.

20. §. Ha a növendéket olyan betegség éri, ami miatt előre
láthatólag több napig mulasztja el az iskolát, a szülő vagy lakás- 
adó köteles erről az osztályfőnek jelentést tenni.

21. §. Ha a mulasztás előre nem látható akadály miatt tör
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tént, köteles a növendék legelső iskolába menetelkor az osztály
főnöknél elmaradásának okát orvosi vagy szülői bizonyítvánnyal 
igazolni.

22. §. Előre látható akadályoztatás esetén a kellőképpen 
megokolt mulasztásra engedélyt kell kérni. És pedig egy órára az 
illető szaktanártól, egy napra az osztályfőnöktől; annál több időre 
az igazgatótól. De mindig be kell mutatni a szülő írásbeli kérelmét.

23. §. Internátusi növendékek mulasztásaikat az illető ne
velőnő írásbeli bizonyítványával igazolják.

24. §. Ha a helybeli növendék családjában vagy küntlakó 
növendék lakásadójánál ragályos betegség fordul elő (torokgyík, 
kanyaró, vörheny, himlő, vérhas, stb.), a növendék azonnal kö
teles otthon maradni és csakis azután kezdheti meg ismét a tan
órák látogatását, mikor ezt a kezelőorvos írásbelileg megengedte.

25. §. A szünidők végeztével visszautazó növendékek köte
lesek orvosi bizonyítvánnyal igazolni azt, hogy otthonlétük alatt 
a családban nem fordult elő olyan ragályos betegség, aminek az 
intézetbe való behurcolásától tartani lehetne.

26. §. Egészségi okokból és a jó ízlés szempontjából is szi
gorúan tilos, Hogy az intézet növendékei bármilyen alkalommal (bú
csúzkodás, találkozás, stb.) egymást ölelgessék vagy csókolgassák. 
Tilos az utcán felvonuló sorban a pároknak karonfogva járni.

27. §. Igazolatlan mulasztások azonkívül, hogy a bizonyít
ványban is szerepelnek, befolyással vannak a magaviseleti jegy 
megállapítására is.

28. §. Ha valamely növendék annyi órát mulaszt igazolat
lanul egy tanév alatt, amennyi a heti óráinak az összege, az inté
zetből elutasíttatik. * *

*

29. §. Iskolai könyveken és az ifjúsági könyvtárból szár
mazó könyveken kivíil semmi más könyvet nem tarthat magánál 
a növendék, hacsak nem tanárától kapta.

30. §. Az igazgató tudtán és beleegyezésén kivid a növen
dékek semmiféle újságot, folyóiratot, képes újságot vagy dalos
könyvet nem vásárolhatnak, nem olvashatnak, nem rendelhetnek. 
Szigorúan tilos mindennemű kupiénak, kabarédalnak, színházi 
lapnak vagy frivol operettkottának az intézetbe való behozatala. 
Kétes esetekben a növendék az igazgátötúi~1íer^enge3elyt,

* *
¥
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31. §. Az iskolában minden növendék tisztán, csinosan, 
illedelmesen és egyszerűen öltözve jelenjék meg. Intézeti növen
déknek ékszert viselni vagy iskolába magával hozni tilos.

32. §. Az iskolai helyiségeknek, azok falainak és bútorainak, 
valamint a taneszközöknek rongálása, megsértése, bepiszkolása 
vagy befirkálása szigorúan tiltva van. Ha a kártétel akaratlanul 
történt, a növendék csupán a kárt téríti meg ; de ha szándékos 
volt, akkor a tanári testület a kár megtérítésén kívül fegyelmi el
járást is alkalmaz a tettes ellen. Ha pedig a tettes nem nyomoz
ható ki, az egész osztály kötelezhető a kár megtérítésére.

33. §. Minden növendék köteles a könyveit, taneszközeit, 
ruhaneműit a tanteremben és az internátusbán példás rendben 
és tisztaságban a maga helyén együtt őrizni, szekrényét és fiókját 
zárva tartani.

34. §. Idegen holmit elzárni, használatba venni, eltulajdo
nítani szigorúan tilos, még ^ha—iiányodóban találtatnék is. Aki 
szerte heverő holmit talál, köteles azt az igazgatónak beszolgál
tatni. A hanyag tulajdonos kinyomoztatik, neve jegyzékbe kerül 
s a heverő holmi a segélyegylet tulajdonává lesz. Ha pedig az 
nem használhatná, a tulajdonos visszakapja őrzési díj lefize
tése mellett.

35. §. Az intézeti tartozások pontos lerovása minden növen
dékre egyenlően kötelező. Aki tartozásait a vizsgák idejéig ki 
nem egyenlíti, vizsgára nem bocsátható. Ezen kötelezettség alól 
semmiféle címen nem lehet kivétélt ténni.

36. §. Aki a fegyelmi szabályok ellen vét, büntetés alá esik. 
A büntetések fokozatai a következők: 1. A tanár figyelmezte
tése. 2. Az osztályfőnök feddése. 3. Az igazgató dorgálása. 4. Ta
nári testület elé idézés. 5. Eltanácsolás. 6. Az intézetből való 
kizárás.

A kihágások megismétlődése a büntetésnek erősebb foko
zatait vonja maga után.

(Jegyzet. Az intézet Rendtartási Szabályzatának 61. §-a, valamint az 
1930. évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 25/3. pontja értelmében 
az intézetből való kizárás az egyházkerületi elnökség hozzájárulásával válik 
jogérvényessé.)



Az 1930 -31* tanév értesítője.
1. Az iskolaév története.

a) A tanév lefolyása. A tanévet szept. 1-én kezdtük tan
évnyitó értekezlettel. A IT—V. éves növendékek iratkozása szept. 
1-én és 2-án, az I. évesek iratkozása szept. 3-án volt. Szept. 5-én 
tanévnyitó istentiszteleten vettünk részt az ó-templomban közösen 
a gimnáziummal, melynek keretében Korim Kálmán vallástanár 
prédikált. Az istentisztelet után tartottuk a tornacsarnokban az 
intézet tanévnyitó ünnepélyét, amelynek legfőbb pontja a Fegyelmi 
Szabályok ismertetése volt. Szept. 6-án kezdődött a tanítás.

A tanév folyamán a következő rendes szüneteket tartottuk. 
Okt. 31-én a reformáció emlékezetét ünnepeltük. Nov. 1-én depre- 
kációs szünet; ezen a napon az intézet egész tanári kara és az összes 
ev. növendékek úrvacsorában részesültek. Dec. 6-án a Kormányzó 
úr Őfőméltóságának névnapját szünettel ünnepeltük. A karácsonyi 
szünet dec. 21-től jan. 6-ig tartott. A félévi szünet jan. 31 -töl 
febr. 1-ig. Márc. 18-án igazgatói szünnap. Húsvéti szünet márc. 
29-töl ápr. 11-ig. Június 6-án deprekációs szünet és úrvacsora
vétel, melyben résztvettek az intézet egész tanári kara és összes 
ev. növendékei az új-templomban, ugyanakkor úrvacsorát vettek 
a ref. növendékek is. A tanév végén jelent meg a Vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter úrnak 540—05/128—1931. számú rendelete 
az iskolai nagyszünidő meghosszabbítása tárgyában, amely az 
iskolai év zárása és nyitása tekintetében fontos újításokat lép
tetett életbe, s a reformok értelmében a Rendtartási Szabályzat 
megfelelő paragrafusait is módosította. A tanévzárásra vonatkozó 
új intézkedéseket már ezidén módunkban volt végrehajtani. Az V. 
évesek osztályvizsgálatát máj. 15-én és 16-án tartottuk. A képe
sítővizsgálatot jún. 20-án végeztük, a tanévet jún. 25-én zártuk 
tanévzáró értekezlettel.

b) Szervezeti, személyi és fizetési ügyek. Szomorú ese
ménye ennek a tanévnek, hogy nov. 29-én elvesztettük az intézet
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lelkes és ügybuzgó orvosát, dr. Takács Gusztávot, aki a tanító
képzőnek, a gimnáziumból való kiválása óta, tehát 1907 óta volt 
odaadó és fáradhatatlan munkása. Buzgó kötelességtudását és ala
pos szaktudását a közelmúlt években volt módunk igazán meg
becsülni, amidőn az intézetben kiütött járványokat imponáló erély- 
lyel és lelkiismeretességgel igyekezett leküzdeni. Az intézet régi 
munkását becsültük meg, midőn az egész tanári kar és az ifjúság 
is résztvett a temetésen; a halottas háznál az intézeti énekkar v. 
Szomjas Frigyes tanár vezetése mellett gyászénekkel rótta le há
láját a hosszú évtizedeken keresztül értünk fáradott önfeláldozó 
munkatársnak.

A megürült intézeti orvosi állást az intézet helyi bizottsága 
máj. 8-án tartott ülésén hozott határozatával 1931. szept. 1-én 
kezdődő érvényességgel 3 évre dr. Lestyán Goda György orvos 
úrral töltötte be, aki a folyó tanévben is elismerésre méltó ügy
szeretettel és szakértelemmel látta el e fontos és felelősségteljes 
hivatást. A tanári kar kebelében is történt ezidén változás, mert 
az intézet Felügyelőbizottsága 1930. szept. 5-én tartott ülésén IX. 
d) jegyzőkönyvi pont alatt hozott határozatával a 7 év óta üre
sedésben lévő mennyiségtan-fizíkaszakos tanári állást Medveczky 
Júlia oki. középiskolai tanárral töltötte be, a régi gyakorlat sze
rint egyelőre helyettes minőségben egy évre, azon reményben, 
hogy a Vallás- és közoktatásügyi miniszter úr utalványozni fogja 
a fiz. kiég. államsegélyt. Ez a várakozásunk azonban, sajnos, nem 
következett be, mert a Vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
a kinevezési tilalomra való hivatkozással megtagadta a fiz. kiég. ál
lamsegélyhez való hozzájárulást. Ilyenformán a mennyiségtani ta
nári állás minden illetményének fedezése az intézet terhe maradt, 
amit, tekintettel az új tanár kiváló képességeire és ügybuzgalmára, 
valamint az így ellátott tárgyak rendkívüli fontosságára, az intézet 
kénytelen lesz mindaddig viselni, míg az állami pénzügyek javu
lása lehetővé nem teszi a fiz. kiég. államsegély kieszközlését.

A gazdaságtan és háztartástan óráinak ellátását ezidén meg
könnyítette, hogy Bartos Irén, városunk szülötte és intézetünk volt 
jeles növendéke, oki. gazdasági szaktanítónő, fiatalos odaadással 
vállalkozott a gazdasági és háztartási órák ellátására, nagy gondtól 
mentesítve ezáltal az igazgatót és igen nagy tehertől a tanári kart. 
Az új tanerő olyan lelkes buzgalommal és kiváló eredménnyel 
működött, hogy az ő érdemeinek méltó elismerése, az intézetnek 
pedig fontos érdeke volna, ha sikerülne őt gazdasági szaktanári
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minőségben intézetünkhöz kineveztetni. A vallásórákat és a val
lástanítással kapcsolatos lelkészi teendőket ezidén is, mint a múlt 
tanévekben, Korim Kálmán gimnáziumi vallástanár látta el, mint 
óraadó.

Az intézet szervezeti életében korszakalkotó jelentőségű, 
hogy az 1930. nov. 21-én tartott egyet, egyházi közgyűlés jóvá
hagyta a szarvasi ev. tanítónőképző tanerőinek Szolgálati Szabály
zatát (62. jkvi p,), amelyet a tanári kar az ev. középiskolai tanárok 
Szolgálati Szabályzatának megfelelő átdolgozásával készített, s az 
intézet Felügyelőbizottsága, valamint az egyházkerületi közgyűlés 
már előzőleg elfogadott. E Szolgálati Szabályzat kapcsán ki kell 
emelni, hogy az intézet tanárainak szolgálati viszonya ezen sza
bályzat megalkotásáig rendezetlen volt, és hogy az ev. tanító
képzők között jelenleg is csak a szarvasi tanítónőképző tanerőinek 
van ilyen szolgálati szabályzata.

E cím alatt örömmel említjük, hogy 1930, nov. 5-én a Kor
mányzó úr Ofőméltósága dr. Haviár Gyulát, intézetünk Felügyelő
bizottságának elnökét, közéleti munkásságával szerzett érdemei 
elismeréséül kormányfőtanácsosi címmel tüntette ki. A kitüntetés 
alkalmából a tanári kar testületileg üdvözölte a méltó elismeréshez 
jutott és általános szeretettel körülvett elnök urat. Intézetünk Fel- 
ügyelőbizoltsága egyházi elnökének, Bartos Pál lelkész úrnak, 25 
éves lelkészi jubileumát ugyancsak a tanév folyamán ünnepelte a 
szarvasi ev. társadalom. A tanári kar örömmel vett részt ebben 
az ünneplésben, midőn dec. 14-én testületileg üdvözölte az intézet 
mindenkitől szeretett egyházi elnökét.

c) A tanári testület egészségi állapota. Az elmúlt tanév
ben több kartársat látogatott meg súlyos betegség. Medveczky 
Júlia tanárnő influenzában történt megbetegedés miatt jan. 19-től 
febr. 12-ig, Miklós Ida tanárnő pedig ugyancsak influenzás meg
betegedés és ehhez csatlakozó súlyos középfülgyulladás miatt jan. 
26-tól ápr. 18-ig nem taníthatott. Rajtuk kívül még Kiss Sándor
nak volt négynapos, Tömörkényi Dezsőnek ötnapos, dr. Veress 
Amáliának hatnapos mulasztása betegség következtében. A mu
lasztó tanárok óráit a lehetőség szerint helyettesítettük, sajnos nem 
teljes mértékben, mert az egész tanári kar anélkül is többlet
órákkal volt terhelve, s ami még nagyobb baj, hogy a leghosszabb 
mulasztások ugyanazon időre estek. A tornaórák helyettesítésében 
Bartos Irén óraadónak sokat köszönhettünk, mert febr. 26-tól
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egész máj. 4-ig, szóval Miklós Ida munkába állása után még két 
hétig, heti 1—1 órában ellátta mind az öt osztály tornatanítását.

2. Az intézet egyházi hatóságai.

A tanítónőképző fenntartó hatósága a bányai ág. h. ev. egy
házkerület, közvetlen felettes hatósága az egyházkerület elnöksége : 
dr. Raffav Sándor püspök és dr. Pesthy Pál egyházker. felügyelő. 
A tanítónőképzö kormányzótestülete az egyházkerületi közgyűlés 
által választott Felügyelőbizottság. A Felügyelőbizottság elnöksége: 
dr. Haviár Gyula kir. közjegyző (Szarvas) és Bartos Pál ev. lel
kész (Szarvas). Tagjai: a) helybeliek: Kiss Sándor igazgató, Le- 
vius Ernő és v. Szomjas Frigyes tanárkari kiküldöttek, Remenyik 
László pénztáros, Tömörkényi Dezső ellenőr, Kellő Gusztáv, Sze- 
lényí János, Borgulya István, Pataki János, v. Tepliczky János, 
dr. Tóth Pál; b) vidékiek: Kovács Andor esperes (Orosháza), 
Saguly János esperes (Pitvaros), dr. Szeberényi Lajos Zs. esperes 
(Békéscsaba), dr, Hittrich Ödön (Budapest, VII., Damjanich-u. 28. b) 
II, 15.), Kovácsik István (Kondoros), dr. Mágócsy-Dietz Sándor 
(Budapest, I., Márvány-u. 33.), Mikolik Kálmán (Budapest, L, 
Zenta-u. 5. II. 4.), dr. Pesthy Pál egyházközségi felügyelő (Buda
pest, Széchenyi-út 2.) dr. Scholtz Oszkár (Budapest, Szentkirályi-u. 
51., Luther-otthon), dr. Szigethy Lajos (Budapest, I. Zsámbéki-u. 
15. II. 6.).

3. Az intézet tanári testületé.

1. Kiss Sándor igazgató. Szolgálati ideje 22 év. Tanította a 
lélektant a III. osztályban, a neveléstant a IV. osztályban, a köz- 
gazdaságtant és pedagógiai gyakorlatot az V. osztályban, Résztvett 
a gyakorlati kiképzésben. Heti óráinak száma: 9. Internátusí fel
ügyelő, köztartásvezető, gazdaságvezető, gondnok. A helybeli ev. 
egyházközség presbitere. A következő egyesületek tagja : Orsz. Ev. 
Tanáregyesület, Tanítóképző-Intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete, 
helybeli Luther Szövetség, Bethlen Gábor Szövetség, Orsz. Gyermek
védő Liga, Magyar Kultúrlíga, Magyar Pszichológiai Társaság, 
Magyar Zene Barátainak Egyesülete, KANSz, DMKE, Kir. Magyar 
Természettud. Társulat, Nagykőrösi Arany János Diákszövetség.

2. Levius Ernő r. tanár. Szolgálati ideje 33 év. A IV. osz
tály főnöke. Tanította a történelmet a IV. osztályban, az egész
ségtant az V. osztályban, az éneket és zenét a III—V. osztályban, 
Jésztvett a gyakorlati kiképzésben. Heti óráinak száma: 20. Zene
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szertáros, a Felügyelőbizottság tagja, mint tanárkari kiküldött. A 
következő egyesületeknek tagja: Orsz. Ev. Tanáregyesület, Ta- 
nítóképző-Int. Janárok Orsz. Egyesülete.

3. Liptmi Melánia h. tanár. Szolgálati ideje 3 év. Az I. 
osztály főnöke. Tanította a magyar nyelvet az I—II., a német 
nyelvet az I—IV., az alkotmány tant az V., a női kézimunkát és 
kézügyességet a II—III. osztályban. Heti óráinak száma: 20. A 
tanári könyvtár őre, a kisinternátus felügyelője, a kézügyességi 
és női kézimunkaszertár őre. A következő egyesületeknek tagja: 
Orsz. Ev. Tanáregyesület, Tanítóképző-Intézeti Tanárok Orsz. 
Egyesülete, a helybeli Luther-Szövetség.

4. Medveczky Júlia h. tanár. Szolgálati ideje 1 év. Tanította 
a mennyiségtant az I—V. osztályban, a fizikát a III—IV. osztály
ban, résztvett a gyakorlati kiképzésben. Heti óráinak száma: 20. 
Tanárkari jegyző, a fizikai szertár őre, az Ifjúsági Segélyegylet 
elnöke. Tagja a következő egyesületeknek: Mathematikai-Fizikai 
Társaság, szarvasi Luther-Szövetség.

5. Miklós Ida r. tanár. Szolgálati ideje intézetünknél 7 év, 
másutt 15 év, összesen 22 év. A III. osztály főnöke. Tanította a 
rajzot az I—V. osztályban, a testgyakorlást az I—V. osztályban. 
Heti óráinak száma: 20. A rajzszertár őre, az Ifj. Sportkör tanár
elnöke. Tagja a következő egyesületeknek: Protestáns Nőszövet
ség, szarvasi Luther-Szövetség.

6. Vitéz Szomjas Frigyes r. tanár. Szolgálati ideje 20 év. 
A II. osztály főnöke. Tanította a német nyelvet az V. osztályban, 
a földrajzot a III. osztályban, a zenét és éneket az I—II. osztály
ban, vezette a kántorképzést a III—V. osztályban, a karéneket 
az I —V. osztályban. Heti óráinak száma: 21. Helyettes igazgató, 
zenekönyvtáros és tanárkari kiküldött az intézet Felügyelőbizott
ságában. Tagja a következő egyesületeknek: Orsz. Ev. Tanár- 
egyesület, Tanítóképző-Int. Tanárok Orsz. Egyesülete, szarvasi 
Levente Egyesület alelnöke.

7. Tömörkényi Dezső r. tanár. Szolgálati ideje nálunk 21 
év, másutt 3 év, összesen 24 év. Az V. osztály főnöke. Tanította 
a neveléstant az V. osztályban, a magyar nyelvet a III—V. osz
tályban, a történelmet az I—III. osztályban, résztvett a gyak. ki
képzésben. Heti óráinak száma : 19. Pénztári ellenőr, ped. könyv
tár őre és az Ifj. Önképzőkör tanárelnöke. Tagja a következő 
egyesületeknek : Orsz. Ev. Tanáregyesület, Tanítóképző-Int. Tanárok 
Orsz. Egyesülete, Szarvasi Kaszinó.
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8. Dr- Veress Amália r, tanár. Szolgálati ideje 8 év. Taní
totta a neveléstant a II. osztályban, a földrajzot az I—II, és IV. 
osztályban, a természetraiz-vegytant az I—IV. osztályban, részt- 
vett a gyakorlati kiképzésben. Heti óráinak száma: 20. A termé
szetrajzi, kémiai és földrajzi szertárak őre. Tagja a Kir. Magy. 
Természettudományi Társulatnak.

9. Remenyik László gyak. isk. tanító. Szolgálati ideje inté
zetünknél 18 év, másutt 7 év, összesen 25 év. A gyakorló isko
lában tanított heti 32 órában. A gyakorlati kiképzést vezette a IV. 
osztályban heti 2, az V. osztályban heti 6 órában. Az intézet 
pénztárosa és a gyakorló isk. szertár őre. Tagja a következő 
egyesületeknek: Kir. M, Természettudományi Társulat, Ev. Tanító- 
egyesület, a szarvasi Levente Egyesület alelnöke. Az iskolánkivüli 
népművelés szolgálatában előadást tartott 1931. január 14-én az 
Iparos Ifjak Önképzőkörében és február 6-án a Kereskedő 
Ifjak Önképzőkörében a Pénzről. Március 14-én a szarvas
járási tanítók részére rendezett Pedagógiai Semináriumon előadást 
tartott a földrajztanítás módszeréről és mintatanítást mutatott be 
Horváth-Szlavonország földrajzáról. A Vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úr 820—05/806—1930. számú rendeletében, valamint 
dr. Raffay Sándor püspök úr Óméltósága 41/1931. számú leiratá
ban dicsérő elismerésüket fejezik ki Remenyik Lászlónak azért, 
hogy a múlt tanévben rendezett vidéki Pedagógiai Semínáriumokon 
szépsikerű előadásokat tartott.

10. Povázsay Edit nevelőnő. Szolgálati ideje llé v . Nevelő
női elfoglaltságán kivül tanította a szépírást az I. osztályban. Tagja a 
szarvasi Prot. Nőszövetségnek és a szarvasi Luther-Szövetségnek.

11. Sass Mária nevelőnő. Szolgálati ideje 9 év. Nevelőnői 
elfoglaltságán kívül tanította a női kézimunkát az I. osztályban. 
A Felügyelőbizottság jegyzője. Tagja a szarvasi Prot. Nőszövet
ségnek és a szarvasi Luther-Szövetségnek.

12. Bartos Irén oki. gazd. szaktanítónő. Mint óraadó tanította 
a gazdaságtant az 1—IV. osztályban. Megszervezte és vezette az 
Ifjúsági Cserkészcsapatot.

13. Korim Kálmán gimn. vallástanár. Mint óraadó tanította 
a vallástant heti 10 órában, mind az öt osztályban. Az Ifj. Luther- 
Szövetség és az Ifj. Gyámegylet lanárelnöke. A téli hónapokban 
vasárnaponként ifjúsági istentiszteletet tartott.

14. Halász Szabó Imre ref. lelkész, a ref. növendékek hit
oktatója, heti 2 órában.
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15. Nemesik A. Lehel r. kát. segédlelkész, a r. kát. növen
dékek hitoktatója, heti 4 órában.

16. Hrankay Béla méhészeti szaktanár Gyulán. A téli hóna
pokban tartott egy-egy előadást a méhészet köréből.

4, Az intézet növendékei.

I. osztály. Osztályfő: Lipter Melánia.

1. Aranyi Mária ev. 1915. Heréd, Nógrád vm. (jó). 2. Batta 
Karola ev. 1915. Gyulaháza, Szabolcs vm. (mennyiségtan). 3. Be
nedek Éva ev. 1916. Ózd, Borsod vm. (jeles). 4. Bokor Magdolna 
ev. 1916. Budapest (jó). 5. Brózik Gizella ev. 1915. Békéscsaba 
(elégséges). 6. Buchticska Ilona ev. 1914. Vulkán, Hunyad vm. 
(elégséges). 7. Czavar Margit ev. 1915. Pitvaros, Csanád vm. 
(elégséges). 8. Darida Margit ev. 1916. Békéscsaba (kimaradt). 
9. Dermer Erzsébet ref. 1915. Gyönk, Tolna vm. (jó). 10. Filcsik 
Márta ev. 1916. Hatvan, Heves vm. (földrajz, mennyiségtan).
11. Frecska Hedvig ev. 1914. Zólyom, Zólyom vm. (elégséges).
12. Friedrich Irén ev. 1916. Budapest (mennyiségtan). 13. Gohér 
Ilona ev. 1916. Kiskőrös, Pest vm. (jó). 14. Görög Lenke ev. 1915. 
Tés, Veszprém vm. (jeles). 15. Gregersen Margit ev. 1915. Buda
pest (jó). 16. Józsa Erzsébet ev. 1916. Cegléd, Pest vm. (jó).
17. Józsa Etelka ref. 1914. Kunszentmiklós, Pest vm. (elégséges).
18. Dedinszky Margit ev. 1914. Bokor, Nógrád vm. (jó). 19. Knáb 
Margit ev. 1915. Medgves, Nagyküküllő vm. (elégséges). 20. Ko- 
kavecz Dorottya ev. 1916. Medgyesegyháza, Arad vm. (elégséges).
21. Kolener Ilona ev. 1914. Mártonháza, Gömör vm. (történelem).
22. Kovács Magdolna ev. 1916. Lipótvár, Nyitra vm. (elégséges).
23. Lang Ilona ev. 1913. Szentgotthárd, Vas vm. (jó). 24. Lauro- 
vics Zsuzsánna ev. 1915. Pitvaros, Csanád vm. (jó). 25. Lipták 
Klára ref. 1914. Békéscsaba (jó). 26. Lóderer Edit ev. 1917. Pest- 
szentlörínc, Pest vm. (elégséges). 27. Misik Ida ref. 1915. Békés 
(mennyiségtan). 28. Piri Margit ev. 1916. Szend, Komárom vm. 
(jó). 29. Podhradszky Margit 1916. Tordas, Fejér vm. (elégséges). 
30. Rozgonyi Mária ev. 1915. Szentgotthárd, Vas vm. (jó). 31. Sa
lamon Vilma ev. 1915. Gyula (jó). 32. Sallay Ilona ev. 1913. Pest
újhely, Pest vm. (jó). 33. Schermann Margit ev. 1916. Mátyásdomb, 
Vas vm. (elégséges). 34. Szűcs Etelka ev. 1916. Budapest (jeles). 
35. Tóth Gabriella r. k. 1915. Szarvas (jó). 36. Törőcsik Juliánná
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r. k. 1914. Munkács, Bereg vm. (jó). 37. Váczy Angéla ev. 1916. 
Mezőberény (kimaradt). 38. Váczy Erzsébet ev. 1914. Pusztaföld
vár (kimaradt). 39. Zelenka Magdolna ev. 1915. Szentetornya (jó;.

II. osztály. Osztályfő : Vitéz Szomjas Frigyes.

1. Adorján Klára ev. 1915. Kispest, Pest vm. (elégséges)-
2. Beliczky Katalin ev. 1914. Szirk-Vashegy, Gömör vm. (jeles).
3. Dévánszky Mária ev. 1914. Békéscsaba (jó). 4. Dús Lenke ev.
1914. Nagyszalonta, Bihar vm. (jó). 5. Edömér Margit ev. 1910. 
Zólyom, Zólyom vm. (jeles). 6. Egyed Eleonóra ev. 1914. Szentes, 
Csongrád vm (elégséges). 7. Elek Kamilla ev. 1913. Tatabánya, 
Komárom vm. (elégséges). 8. Feyér Gizella ev, 1914. Kötcse, So
mogy vm. (elégséges). 9. Gazsi Ilma ev. 1915. Tótpelsőc, Zólyom 
vm. (elégséges). 10. Grosch Katalin ev. 1915. Gyönk, Tolna vm. 
(elégséges). 11. Halász Lujza ev. 1915. Berektompaháza, Sopron 
vm. (elégséges). 12. Halmi Valéria ev. 1913, Somorja, Pozsony vm. 
(elégséges). 13. Jeszenszky Márta ev. 1916. Bát, Hont vm. (jó) 
14. Kelló Szilvia ev. 1913. Szarvas (jó). 15. Kiss Erzsébet ev. 1914.' 
Szarvas (jó). 16. Kollárik Anna ev. 1913. Ózd, Borsod vm. (jó). 
17. Komjáthy Irma ev. 1915. Szekszárd, Tolna vm. (jó). 18. Ko- 
zár Erzsébet ev. 1914. Tótkomlós (jó). 19. Krcsmarik Zsuzsánna 
ev. 1915. Mezőberény (jó). 20. Krón Irma ev. 1915. Lajtaújfalu, 
Sopron vm. (elégséges). 21. Luczák Mária ev, 1914. Budapest, Pest 
vm. (elégséges). 22. Molnár Erzsébet ref. 1914. Békés (elégséges). 
23. Mód Vilma ev. 1914. Zalagalsa, Zala vm. (jó). 24. Palkov Er
zsébet ev. 1913. Budapest (jeles). 25. Pataki Éva ev. 1914. Szarvas 
(mennyiségtan). 26. Ponicsán Anna ev. 1914. Felsőaradi, Torontál 
vm. (elégséges). 27. Rakitovszki Viktória ev. 1914. Szírák, Nógrád 
vm. (jó). 28. Rohoska Margit ev. 1914. Szarvas (jó). 29. Rozlozsny 
Paula ^v. 1915. Kukmér, Vas vm. (jeles). 30. Sárkány Jolán ev.
1912. Zólyombrezó. Zólyom vm. (elégséges). 31. Sebes Magda ev.
1915. Rákosszentmihály, Pest vm. (elégséges). 32. Síkos Anna ev. 
1915. Rákosszentmihály, Pest vm, (elégséges). 33. Styaszni Terézia 
ev, 1911. Sámsonháza, Nógrád vm. (jeles). 34, Surák Juliánná ev.
1913. Jászberény, Jász-Nagykun-Szolnok vm. (jó). 35. Szatmáry Ka
talin ev. 1915. Feketehalom, Brassó vm. (jó). 36. Szlovák Gizella 
ev. 1915. Szarvas (földrajz). 37. Tóth Maczonka Anna ev. 1913. 
Szarvas (elégséges). 38. Wilim Klára ev. 1913. Békéscsaba (elég
séges). 39. Wünschendorfer Erika ev. 1914. Szarvas (német, meny-
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nyiségtan). 40. Zalay Margit ev. 1913. Mezőberény (jó). 41. Zse- 
dényi Ilona ev. 1915. Orosháza (elégséges). 42. Zsemberovszki 
Judit ev. 1914. Aszód, Pest vm. (elégséges),

III . osztály. Osztályfő: Miklós Ida.

1. Breuer Anna ev. 1914. Csorvás (elégséges). 2. Brózik Er
zsébet ref. 1913. Berettyóújfalu, Bihar vm. (elégséges). 3. Dorsch 
Irén ev. 1913. Szeged, Csongrád vm. (jó). 4. Fekete Gizella ev.
1914. Miskolc, Borsod vm. (jó). 5. Füleky Mártha ev. 1913. Kés
márk, Szepes vm. (jó). 6. Galló Mária ev. 1914. Lajtakáta, Moson 
vm. (jó). 7. Gurzó Mária ev. 1914. Békéscsaba (jó). 8. Gyurkovics 
Irén ev. 1914. Szirák, Nógrád vm. (magyar). 9. Hősz Ilona ev.
1914, Dunaegyháza, Pest vm. (lélektan). 10. Kiss Adél ev. 1913. 
Budapest, Pest vm. (magyar). 11. Konyecsni Irén ev. 1914. Csanád- 
apáca, Csanád vm. (elégséges). 12. Kovácsik Margit ev. 1914. 
Szarvas (lélektan). 13. Lévai Magdolna ev. 1913. Monor, Pest vm. 
(elégséges). 14. Lórencz Erzsébet ev. 1912. Dobsina, Gömör vm. 
(elégséges). 15. Mészáros Etelka ev. 1914. Budapest, Pest vm. (jó). 
16. Mold Margit r. k. 1909. Szarvas (elégséges). 17. Morgenstern 
Edit ev. 1913. Budapest (elégséges). 18. Nagy Erzsébet ev. 1913. 
Üjcsanálos, Zemplén vm. (jeles). 19. Nagy Matild ev. 1912. Tápió- 
szele, Pest vm. (jók 20. Németh Margit ref. 1912. Üjszentes, Te- 
mes vm. (elégséges). 21. Pap Edith ev. 1913. Budapest (elégséges). 
22. Pécsy Sarolta r. k. 1913. Budapest (jeles). 23. Podani Anna 
ev. 1913. Szarvas (magyar, német, történelem, fizika). 24. Pogány 
Klára r. k. 1914. Budapest (elégséges). 25. Recska Gizella ev.
1915. Soltvadkert, Pest vm. (jeles). 26. Reismann Róza izr. 1913. 
Turzófalva, Trencsén vm. (elégséges). 27. Sikuta Margit ev. 1914. 
Budapest (jeles). 28. Suhár Amália ev. 1914. Salgótarján, Nógrád 
vm. (jeles). 29. Szántó Anna ref. 1914. Marosbogát, Torda-Aranyos 
vm. (elégséges). 30. Szigeti Irén ev. 1914. Sátoraljaújhely, Zemplén 
vm. (jeles). 31. Thuri Mária ev. 1913. Szarvas (mennyiségtan). 
32. Varga Jolán ev. 1913. Budapest (jó).

IV . osztály. Osztályfő: Leoius Ernő.

1. Bartos Valéria ev. 1911. Péteri, Pest vm. (jeles). 2. Básthy 
Hona r. k. 1912. Békéssámson (elégséges). 3. Benedek Eszter ev. 
19i3. Ózd, Borsod vm. (jeles). 4. Biki Nagy Irén ev. 1913. Szarvas



72

(elégséges). 5. Cserei Sarolta ref. 1913. Nagybánya, Szatmár vm. 
(fizika'. 6. Dévánszky Erzsébet ev. 1913. Gyoma (jeles). 7. Dinya 
Ilona r. k. 1912. Endrőd (jó). 8. Fülöp Mária r. k. 1911. Endrőd 
(elégséges).9.Hanuszik Dorottya ev. 1912. Budapest nem vizsgázott). 
10. Hellermann Ilona ev. 1913. Déva, Hunyad vm. (jó). 11. Hu- 
szágh Erzsébet ev. 1913. Szécsény, Nógrád vm. (jeles). 12. Kell
ner Sarolta ref. 1912. Kapnikbánya, Szatmár vm. (elégséges).
13. Kiss Margit ev. 1912. Szarvas, (jeles). 14. Kovács Ida ref. 
1913. Békésszentandrás (jó). 15. Kovács Margit r. k. 1911. Endrőd 
(jó). 16. Mold Klára r. k. 1912. Kondoros (kimaradt). 17. Neumann 
Hona ev. 1912. Szarvas (elégséges). 18. Piri Katalin ev. 1913. 
Szend, Komárom vm. (elégséges'. 19. Plachy Margit ev. 1912, 
Poprádremete, Szepes vm. (elégséges). 20. Redecha Margit ev. 
1912. Moson, Moson vm. (elégséges). 21. Rohoska Magdolna ev. 
1912. Szarvas (elégséges). 22. Schill Gabriella ev. 1912. Opécska, 
Arad vm. (magyar, fizika). 23. Solti Lenke ev. 1913. Kiskőrös, 
Pest vm. (jó). 24. Szakács Erzsébet ev. 1913. Sárvár, Vas vm. (jó).
25. Számple Anna ev. 1910. Kemendollár, Zala vm. (elégséges).
26. Szrnka Rózsi ev. 1912, Irsa, Pest vm. (magyar). 27, Sztik 
Margit ev. 1913. Felsőpetény, Nógrád vm. (elégséges). 28. Szvák 
Ilona ev. 1913. Szarvas (jeles\ 29. Tóth Éva ev. 1911. Fancsal, 
Abaúj-Torna vm. (jó). 30. Venczák Terézia r. k. 1910. Endrőd, 
Békés vm. (elégséges). 31. Zlehovszky Irén ev. 1912. Békés
csaba (elégséges).

V. osztály. Osztályfő: Tömörkényi Dezső.

1. Algőver Sára ev. 1912. Csanádalberti, Csanád vm. (jó).
2. Balázsovits Gizella ev. 1911. Celldömölk, Vas vm. (jeles). 3. 
Bene Klára r. k. 1910, Pécs, Baranya vm. (elégséges). 4. Csák 
Éva ev. 1913. Gyalár, Hunyad vm. (jeles'. 5. Cservenka Ilona ev. 
1911. Tab, Somogy vm. (jeles). 6. Csupor Ilona ev. 1911. Buda
pest (elégséges). 7. Dobay Dorottya ev. 1912. Eger, Heves vm. 
(jeles). 8. Fidler Gabriella ev. 1911. Fancsal, Abaúj-Torna vm. (jó). 
9. Gegő Margit ref. 1912. Petrozsény, Hunyad vm. (jó). 10. Hekl 
Erzsébet ev. 1907. Mezőtúr, Jász-Nagykun-Szolnok vm. (jó). 11. 
Honéczy Márta ev. 1911. Fiume (elégséges). 12. Huszágh Ágnes ev.
1911. Nagykürtös, Nógrád vm. (jeles). 13. Konyecsni Sára ev.
1912. Csanádapáca, Csanád vm. (elégséges). 14. Kóczy Lívia ev. 
1912, Szarvas (elégséges). 15. Krausz Ibolyka ev. 1909. Andrievci,
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Szeréin vm. (jó). 16. Kuzmányi Margit ev. 1911. Rimabánya, Gö- 
mör vm. (jeles). 17. Kuzsma Katalin ev. 1912. Pilis, Pest vm. (jó). 
18. Laász Piroska ev. 1912. Mezőberény (jó). 19. Magyar Mária r. k. 
1912. Mezőtúr, Jász-Nagykun-Szolnok vm. (elégséges). 20. Makhult 
Ida r. k. 1909. Márok, Bereg vm. (jeles). 21. Mertz Ida ev. 1909. 
Apostag, Pest vm. (elégséges). 22. Mihalovics Anna ev. 1909. 
Diósgyőr, Borsod vm. (elégséges). 23. Nagy Ilona ev. 1911. Nagy- 
tótlak, Vas vm. (jó). 24. Némethy Katalin ref. 1910. Abrudbánya, 
Alsó-Fehér vm. (jeles). 25. Ősapay Erzsébet ref. 1911. Endrőd 
(elégséges). 26. Paulinyi Edit ev. 1911. Losonc. Nógrád vm. (jeles).
27. Petricz Ida ev. 1912, Tótkomlós (elégséges). 28. Plachy Viola 
ev. 1912. Duránd, Szepes vm. (jó). 29. Pollner Elma ev. 1912. 
Miskolc, Borsod vm. (jeles). 30. Pucz Aranka ev. 1910. Budapest 
(jó), cl. Ravasz Mária ev. 1912. Orosháza (jó). 32. Sass Erzsébet 
ev. 1911. Kőszeg, Vas vm. (jeles). 33. Sipiczki Anna ev. 1912. 
Kerepes, Pest vm. (jó). 34. Soltész Magdolna ev. 1911. Turóc- 
szentmárton, Turóc vm. (elégséges). 35. Supkégel Magdolna ev. 
1912. Szentetornya (elégséges). 36. Teszák Eugénia ev. 1911. Bér, 
Nógrád vm. (jeles). 37. Tóth Emma ev. 1912. Temesvár, Temes 
vm. (jó). 38. Török Rózsa r. k. 1910. Abony, Pest vm. (elégséges).
39. Travnik Matild ev. 1912. Egerszólát, Heves vm. (elégséges).
40. Túri Jolán ref. 1911. Gyula (elégséges). 41. Wagner Magdolna 
ev. 1912. Fegyvernek, Jász-Nagykun-Szolnok vm. (jó). 42. Závodszki 
Margit ev. 1912. Budapest (jó).

Az V. osztály növendékei közül középiskolai érettségi bizo
nyítvány alapján tettek különbözeti vizsgálatot: Hekl Erzsébet, 
Pollner Elma és Závodszki Margit.

A 41 rendes tanuló közül mindegyik jelentkezett a képesítő 
vizsgálatra. Az írásbeli képesítő vizsgálaton Supkégel Magda elég
telen osztályzatot nyervén egy évre visszamaradt, Petricz Ida 
pedig a szóbeli képesítő vizsgálat előtt önként visszalépett.

5. Gyakorlóiskola.

Tanítója: Remenyik László.
Beiratkozott az év eleién 25 fiú, 26 leány, összesen 51 

tanuló. Az év elején elköltözés miatt kimaradt 1 leány, maradt 
az év végén 50 tanuló. Ev. 20 fiú, 24 leány, összesen 44 tanuló. 
Ref. 3 fiú, 1 leány, összesen 4 tanuló. R. kát. 1 fiú, g. kát. 1 
fiú. A létszám osztályonként a következőképpen oszlott meg: I.
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oszt. 7 fiú, 1 leány ; II. oszt. 7 fiú, 6 leány ; III. oszt. 2 fiú 5 
leány; IV. oszt. 5 fiú, 5 leány; V. oszt. 4 fiú, 4 leány; VI. oszt. 
4 leány.

Okt. 31-én megünnepeltük a reformáció emlékét. Márc. 15-én 
ünnepélyt tartottunk a tanárikar és a tanítónövendékek jelenlété
ben. Az ünnepi beszédet Balázsovits Gizella V. éves növendék 
mondotta. Június hó 5-én a Madarak és Fák napját ünnepeltük 
meg az Erzsébet-ligetben.

A női kézimunkát két csoportban tanítottuk. Az első cso
portot Paulinyi Edit V. éves. a második csoprtot Cservenka Ilona 
V. éves tanítónövendék vezette szép eredménnyel.

Az őszi és tavaszi meleg napokon a délutáni tanórákat az 
erdei iskolák mintájára az Erzsébet-ligetben tartottuk meg, hol a 
gyermekek a jó levegőn való rendszeres tanulással és játszással 
foglalkoztak.

A gyak. ísk. tanulói résztvettek néhány oktató filmelő
adáson is.

A gyakorló iskola évzáró vizsgálata június hó 13-án délelőtt 
volt, Ni. Bartos Pál lelkész úr elnöklete mellett. Ez alkalommal 
a gyak. isk. tanulók rajzai és kézimunkái is ki voltak állítva a 
vizsgateremben.

Gyakorló iskolánk szegénysorsú tanulóinak 50 drb. irkát 
adományozott Hrabovszky Mihály helybeli kisgazda, Réthy Vil
mos helybeli gyáros, 2 tanulónak a beiratási díjat, 2 P-t, és az 
áll. elemi iskola Anyák-napja cimén tartott gyermek-előadására 
10 gyermeknek váltotta meg a jegyét. Ez úton is köszönetét mond 
ezért az intézet vezetősége.

Az évzáró vizsgára 5 drb. jutalomkönyvet adományozott a 
Müller-könyvkereskedő cég.

A gyakorló iskola tanulóinak gyűjtése az Ev. Gyámintézet 
részére 1930-ra 10 P, 1931-re 19'14 P, összesen 29'14 P.

Kiváló előmenetelük és szorgalmuk elismeréséül jutalom
könyvet kaptak: az 1. osztályban Bencsik János, Demeter János 
Kiss Lenke, Korim Kálmán, Medvegy András, Palkovics Pál, 
Trnka P á l; II. osztályban Demeter Emilia, Juhász Erzsébet, 
Lányi Judit, Medvegy Judit, Réthy Vílmus, Szarka István, Somo
gyi Tibor; III. osztályban Blaskó Edit, Demeter Mariska, Pável 
Sándor, Vérten Sándor; IV. osztályban Blaskó Béla, Garay 
Mária, Korbely Pál, Mitlyan Erzsébet, Neumann Lajos, Szelényi 
Aladár, Tóth Judit; V. osztályban Blaskó Jenő, Darabos Mihály,
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Fodor Jolán, Kelement Pál, Misik Lajos, Wéber Zsuzsi, Zvara 
Mariska; VI. osztályban Gráfik Mária, Kozsuch Mária, Szvák 
Aranka.

6. Az intézet gazdasága és személyzete.

Az intézet, az internátus és a közétkező fönntartása a kö
vetkező főbb állandó bevételi tételeken alapszik :^^ a^ ^ n o ^ n ^ ^  
kék befizetett díjai, 2. az egyház kér. fönnta?tól^3. tíí llUéztól 
ingatlanainak jövedelme, 4. Szarvas nagyközség segélye, 5. a fize
téskiegészítési államsegély, amellyel az állam hozzájárul a tansze
mélyzet fizetéséhez. E tételek úgy viszonylanak egymáshoz, hogy 
ha a bevételek közül kikapcsoljuk a fiz. kiég. állams. összegét, 
akkor a maradékösszegnek 91°/o-át teszi a növendékek befizetése, a 
többi 9°/o azegyház kér. fönntartói hozzájárulásából, az intézet ingat
lanainak jövedelméből és a községi segélyből (1'3%) összegeződik.

Az intézetnek a következő ingatlanai vannak: 26 kát. hold 
terjedelmű szántója Békésszentandrás határában, a Gődénylapos- 
dülőben; két és egynegyed legelőjárás a szőrhalmi közlegelőn; a 
kis-internátus telke; a Haviár-ház telke és a helybeli Grexa és 
Tsai Téglagyár Vio része. A gődénylaposi ingatlan, amely közös 
birtoktest a helybeli Luther-árvaház ugyancsak 26 kát. hold in
gatlanával, ezidén is özv. Szín Jánosnénak volt bérbeadva. Ez az 
ingatlan tehát terményben megállapított bérjövedelmével hajt hasz
not az intézetnek. A Haviár-ház telkén egy kisebb konyhakertet 
tartunk mintaszerű kezelésben, ugyanott ezidén teljesen kijavíttattuk a 
melegház épületét, amely használhatatlan rom volt már a telek néhai 
birtokosának életében. A Haviár-háznál az internátusi élelmezés 
hulladékából állandóan tartunk sertéseket hizlalás végett. A köz
tartás zsírszükségletének túlnyomó részét ez a házi hizlalás fedezi. 
Ugyancsak a Haviár-háznál tartjuk az öszvérfogatú lajtkocsit, 
amely 3 telek vízszükségletét látja el az egész évben.

A Szarvas nagyközség által ingyenhasználatra átengedett 
3000 négyszögöles községi földet, a mangolzugi szöllőkön túl eső 
Körös-parton, ezidén is házi kezelésben hasznosítottuk, mint kony
hakertet.

Az intézet gazdaságát, valamint köztartását is, az igazgató 
vezette; felügyelete és irányítása melleit 1928. júl. 2 óta Osztro- 
luczky Róza házvezetőnő működött a köztartásban és a gazdaság
ban. Van az intézetnek egy mindenes férficselédje a Haviár-ház-



76

nál, Surina Mihály s egy családos mindenese a kisinternátusban, vitéz 
Lányi Tamás. Rajtuk kívül a 3 telken állandóan szolgál 6 nőcseléd.

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

Intézetünk ez évben is három telken működött: a gimnázium 
tulajdonát képező és azzal közös telken épült Tessedik-épületben, 
a közeli szomszédtelken lévő ú. n. kisinternátusban és a közét
kezőt befogadó Haviár-házban. Mindhárom telek épületei avultsá- 
guk miatt állandó tatarozást, a helyiségek elégtelensége miatt folytonos 
alakítást igényelnek. Évenkínt több ezer pengőt kell befektetni a 
karbantartási munkálatokba. Ez idén a legnagyobb átalakítási 
munkát a kisinternátus igényelte. A tetőfedelet teljesen átjavíttat
tuk 1500 drb. új cserép felhasználásával és a gerendaszerkezet 
hibáinak pótlásával; a konyhafölötti régi-típusú parasztkéményt 
lebontattuk, teljesen új kéményt és mennyezetet készíttettünk; a 
hosszú folyosó mennyezetének, valamint a tanárnői szoba mennye
zetének régi vakolását lefejttettük, újra nádaltattuk és vakoltattuk. 
A folyosó ócska téglázatát fölszedtük és teljesen újra tégláztattuk. 
Az utcai hálóterem, mosdószoba és a tanárnői szoba ócska abla
kait 7 drb új, befelényiló ablakkal cseréltük föl, A tanárnői szoba 
még használható ablaktábláit a Tessedik-épületben a könyvtár- 
szoba ablakaira szereltettük. A kisinternátus épülete kivül-belül 
új meszelést kapott. A kisinternátus telkén építettünk az ősszel, 
túlnyomó részben a Tessedik-épületből származó régi padolatdesz- 
kákból, ócska bútorok és faanyagok befogadására szolgáló, min
den oldalról zárt félszert. Itt készült f. tanév tavaszán 2 vaggon 
fekete szénsalak, 2 vaggon vörös szénsalak és kb. 50 kocsi agyag 
és homok fölhasználásával egy teljesen modern, hatalmas méretű 
teniszpálya, magas kerítőhálókkal. A megmaradt udvarrészen 6 
lombfát ültettünk és a folyosóeresz hosszában vírágoskertet léte
sítettünk. Akár külsőre, akár lakáshigiéne szempontjából, a kis- 
ínternátus telke jelenleg az intézet épületei között talán a legtöb
bet mutatja,

A Tessedik-épületben a jobboldali folyosó végén lévő szer
tár helyiségre új ablakot vágattunk. Ezáltalt egy világos, szellős 
helyiséget kaptunk az eddig majdnem hasznavehetetlen yiyírkos 
jadúbóh_Ide telepítettük a könyvtárból kiköltöztetett fizikai szer
tárat, A jobboldali emeleti folyosó egyik szögletét üvegfallal és
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ajtóval elrekesztettük fűthető harmónium-fülkének. Mindkét eme
leti folyosó padolatát a régi téglaburkolat helyett kocka-cement 
lapokkal burkoltattuk, Ez épültben a f. tanévben összesen 6 
termet újrapadoltattunk (tanulószoba, betegszoba, gyakorlóiskola, 
a két homlokoldali osztályterem és a sarokhálóterem). Az udvar
ban új, téglázott falú szemétgödröt építtettünk. A Haviár-ház 
telkén legfontosabb újítás a melegház helyreállítása. A telek ól
körüli részét feltöltettük a kisinternátusi épülettatarozás útján 
nyert ramaccsal. A raktárépület széles ereszalját ócska téglával 
kitégláztattuk.

8. Berendezés és fölszerelés. Szertárak. Könyvtár.

E cím alatt legjelentősebb változás a gyakorló isk. padjainak 
kicserélése. A régi rendszerű padok helyett a mi viszonyainknak 
megfelelően módosított, Zahn-rendszerü padokat vásároltunk: 10 
drb. 4 üléses középpad, 2 drb. előpad, 2 drb. hátsópad. A gya
korlóiskolából kikerült ócska padokat a helybeli ev. egyházközség 
kölcsönkérte az intézettől. A fübg, elnökségéhez előterjesztett 
kérelmet az elnökség a bg. utólagos jóváhagyása reményében 
teljesítette, s az egyházközség szeptember 29-én elszállíttatta a 
kölcsön vett padokat: 2 előpad, 2 hátsópad és 10 négy üléses 
középpad (I. 1281._isz.|. Gondnoki leltárunk az új padok beszer
zésén kívül a következő fontosabb tételekkel bővült: nevelőnői 
íróasztal a tanulószobába, fölhágószék a tanári könyvtárba, nagy 
tálalóasztal a Haviár-házhoz.

A tanítás célját szolgáló szertárak szaporulata: Magyar- 
ország hegy- és vízrajzi térképe, Európa politikai térképe a föld
rajzi szertárban; 1 Dániel- és 1 Leclanché-elem, 7 drb. chrom- 
savas elemhez való literes üvegtartály, 1 drb. 6 voltos kismotor, 
1 drb. elektromágneses dinamó modell, 1 drb. Toricelli-cső, 1 drb. 
karbidlámpa világítógázláng pótlására a fizikai szertárban; a zene
szertár szaporulata 1 drb. használt kétmanuálos harmonium a 
kántorképzéshez, 1 drb. The Sauana-típusú grammofón és 10 
drb. hanglemez.

Külön kell megemlékezni az orgona elhelyezésében beállott 
változásról. Midőn a gimnázium 1907-ben kiköltözött a Tessedik- 
épiiletből és átadta azt a tanítóképzőnek, többek között az épü
letben levő díszterem és orgona közös használatát szerződésileg 
biztosította. A szerződés e pontjának gyakorlat luvTfelére nem
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került sor, mert a gimnázium nem vette igénybe a szerződésileg 
biztosított használati jogot. Mivel az orgonát állandóan használták 
a tanítóképző növendékei zenegyakorlásra, a háború alatt az 
akkori igazgató az orgonát a földszint jelenlegi tanulószobájába 
vitette le, mivel azt télen jobban lehetett fűteni, mint a dísztermet. 
Ez idén azonban sor került a tanulószoba padlójának felújítására, 
aminek előfeltétele volt, hogy az orgonát ideiglenesen szétbontas- 
suk és kihordjuk teremből. Lehetett volna a díszterembe vissza
telepíteni a régi helyére, de célszerűbbnek látszott a megoldás ■ 
fölajánlani a gimnáziumnak, hogy az orgonát szétbontássá és 
költöztesse át a két intézet által amúgy is közösen használt torna
terembe. A tanítónőképző fbgi elnökségének fölhatalmazására 
ezen az alapon az igazgató csakugyan megállapodott a gimnázium 
igazgatóságával, s az egyezség értelmében a gimnázium az orgonát 
a saját költségén szétbontatta és a tornacsarnok karzatán fölállít
tatta. — Ezidén a fizikai szertár szekrényeit kiköltöztettük a tanári 
könyvtár helyiségéből és külön a fizikai szertár részére berendez
tük a jobboldali folyosó végén levő szertárhelyiséget, melynek 
hasznavehetőségét fokoztuk azáltal, hogy egy új ablak vágásával 
gondoskodtunk a kellő megvilágításról. Minthogy e szétválasz
tással a könyvtárterem visszaadatott régi rendeltetésének, meg
nyílt a lehetőség a könyvtári állomány kényelmesebb, célszerűbb 
és szebb elrendezésére. A terem egyik fala új polcállványt kapott, 
két hatalmas szekrényt a középre beállítottunk. Lipter Éva, a 
tanári könyvtárnak a tanév elejétől kezdve új könyvtárosa, a tan
év folyamán a könyvtár egész anyagát mintaszerűen újra rendezte, 
a Haviár-liagyatékából származó, mostanáig a hely szűke miatt 
rendezetlen anyagot lajstromozta, részint a könyvtár meglevő 
szakcsoportjaiba, részint az új állomány szakirányának megfelelően 
nyitott új szakcsoportokba. A könyvtár állománya ezáltal, ha 
értékben nem is feltűnően, de darabszám szerint lényegesen gya
rapodott. A jelenlegi állomány 3680 mű, 4562 kötetben, továbbá 
a nem lajstromozott időszaki kiadványok és másodpéldányok. 
Ebben az összegben benne van már a tanév folyamán beszerzett 
198 mű, 232 kötetben, 931'82 P értékben. A könyvtár részére 
a tanév folyamán érkezett ajándékok, amelyekért az intézet ez
úton is hálás köszönetét nyilvánítja az adakozóknak, a következő : 
Magyar Kir. Posta: Az ötvenéves magyar távbeszélő; Hanuszik 
L .: Gutenberg nagv lexikona 6 kötet; Pesti Hírlap : Légrádi Test
vérek : Igazságot Magyarországnak; Testnevelési Főiskola : A ma-
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gyár kir. testnevelési főiskola almanachja 1925—30 ; VKM : Tájé
koztató elemi iskoláink fejlesztéséről 1925—30; Kir. Főigaz
gatóság: Kmetykó-Misángyi: A nevelőtestgyakorlás tanításanyaga; 
a szerző ajándéka : Görög Ernő: A méhészet iskolája (még két 
példány másutt említve); Kiss Sándor ajándéka: Molnár János: 
A rádiótelefon és Szeberényi Lajos: Parasztok a világháború
után. A VKM ajándéka címén kaptuk a Turistaság és Alpiniz- 
mus, továbbá a Testnevelés c. folyóiratok ezidei évfolyamait.

9. Bentlakás és közétkező. Küntlakás.

A száz internátusi növendék közül hetven a Tessedik-épület 
nagy internátusában, harminc a kisinternátusban lakott. A nappalt 
minden internátusi növendék este 9 óráig a Tessedik-épületben 
tölti, kb. fele a tanulószobában, fele saját osztályaiban, mert az 
osztálytermek nappali- tartózkodási helyül is szolgálnak az inter- 
nátusi növendékeknek. A kisinternátus növendékei az esti kö
nyörgés után távoznak el a főépületből éjszakára a kisinternátusba. 
Azok a panaszok, melyek külön internátusi termek hiánya és az 
internátds kétlakása miatt korábban gyakorta elhangzottak, most 
is fennállanak. De az internátus elégtelenségére visszavezethető 
fegyelmi esetek a közszellem javulása folytán feltűnően megapadtak.

Az internátus növendékei a Haviár-házban levő közétkezőbe 
járnak étkezni naponta háromszor. Minthogy a közétkező csak 60 
növendéket képes egyszerre befogadni, minden étkezés két cso
portban történik. Mindkét csoport számára külön kell asztalt 
teríteni és az asztalnemüeket leszedni, ezért az étkezés ideje 
mind a három étkezésnél jelentősen megnyúlik, sőt a konyhai 
segédszemélyzet munkája is szaporodik ezáltal, Az asztalterítést 
és eltakarítást maguk a növendékek végzik hetesrendszerben.

Az élelmezésnél arra törekedtünk, hogy az országszerte 
talán legalacsonyabban megállapított köztartási díjaink ellenére az 
internátusi ételek táplálók, egészségesek és vitamindúsak legyenek. 
Az internátusi élelmezés érdeme, hogy nem heti. hanem folyton 
változó étrendhez igazodik. A növendékek sohasem tudják előre, 
hogy milyen étel várja őket.

A bentlakásról kiszorult növendékek kiintlakásokon laknak. 
Kiintlakásos helyeket az igazgató ajánl a szülőknek megbízható 
családoknál. Az igazgató tudta és beleegyezése nélkül a növen
dékek nem is válthatnak küntlakást. Általában nem adunk olyan
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küntlakásra növendékeket, ahol a családnál vagy ugyanazon a 
telken serdült fiúk is vannak. A küntlakó növendékek kettes 
vagy ennél többtagú csoportban laknak együtt. Amennyire a vi
szonyok megengedik, a küntlakók is résztvehetnek a köztartásban 
és akkor egész napjukat bent töltik az intézetben, csak vacsora 
után mennek haza csoportosan. Minthogy a küntlakások mind 
közel vannak az intézethez, a küntlakásos elhelyezést is teljesen 
megbízhatónak lehet tekinteni, csak valamivel drágább, mint az 
internátus. Az elmúlt tanévben_57 vidéki növendékünk volt künt- 
lakáson és ezek közül 23 küntlakó vett részt a köztartásban.

10. Nevelés.

Intézetünk ezidén is a rég bevált eszközökkel törekedett a 
növendékek lelkében kiépíteni a vallásos és művelt magyar úrinő 
ideálját. Hogy ebben a törekvésünkben ezidén kevesebb gátló 
körülménnyel találkoztunk, mint az elmúlt években, azt bizonyítja, 
hogy intézetünkben sikerült meghonosítani a célkitűzésnek meg
felelő ifjúsági közszellemet. Intézetünk belső életében a tanév 
folyamán nem fordultak elő nevelésünk célját veszélyeztető súlyo
sabb fegyelmi vétségek, úgyhogy dícsérőleg emlékezhetünk meg 
növendékeink kifogástalan viselkedéséről. A tanári kar határozott
sága, amellyel a múltban is mindenkor igyekezett gátat vetni a 
modern szabadosság elharapódzó túlzásainak, nem maradt hatás 
nélkül ifjúságunk közszellemére.

Növendékeink engedelmességét, illem- és tísztelettudását, 
helyénvaló magaviseletét az intézetet meglátogató idegenek első 
pillanatra felismerik. Vallásos érzületüket hathatósan bizonyítja, 
hogy vallási kötelességeiknek minden alkalommal, kényszerítés 
nélkül, szívesen tesznek eleget. Osztályonként, illetve hálótermen
ként bibliakörökben vannak csoportosulva, teljesen saját jószán
tukból. Reggel felkelés, este lefekvés előtt bibliát olvasnak magyar 
és német nyelven. Nem utolsó jellemvonása ifjúságunk közszelle
mének az egyszerűséget és közvetlenséget kereső prot. puritánizmus. 
Affektálás, nagyképűsködés, kevély hányavetiség nem uralkodik 
a mi ifjúságunk viselkedésén, mert a tanári kar egyértelemmel 
küzd napjainknak ezen barbár kórtünetei ellen. A tanulótársak 
között megértő, testvéries szellem uralkodik.

Az intézet nevelő munkájának egyik leghathatósabb ténye
zője gyanánt kell felemlíteni, hogy az intézet e tanévben új Fe-
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gyelmi Szabályzat-hoz jutott, amelyet a tanári kar készített, a 
Felügyelőbizottság jóváhagyott, az egyházkerület pedig az 1930. 
okt. 10-én tartott közgyűlésén érvényre emelt. (15. jkvi p.) A künt- 
lakó vidéki növendékek otthoni és utcai viselkedését, valamint a 
küntlakások házirendjét a Küntlakások Rendtartása szabályozza, 
melyet az intézet felügyelőbízottsága a tanári kar által készített 
javaslat alapján 1930. szept. 5-i ülésén (7. jkvi p.) emelt érvényre.

A növendékek nevelését szolgálják: a nevelőnők és tanárok 
közvetlen személyes hatása, a tanítási órák, a gondosan megválo
gatott olvasmányok és az iskolai vagy iskolánkiviili ünnepélyek. 
A tanítás kezdete előtt minden reggel könyörgést tartottunk, 
amelyen résztvettek az intézet protestáns növendékei, egy nevelőnő 
és rendesen két tanár felügyelete mellett. Az imát egyik növendék 
olvasta, a kezdő- és bezáróéneket naponként más növendék kí
sérte harmóniumon. Az internátus növendékei este is tartottak 
hasonló könyörgést lefekvés előtt. Vasárnaponként az összes nö
vendékek templomba mentek a tanári kar kíséretében, kivéve a 
leghidegebb téli hónapokat, amikor Korim Kálmán óraadó vallás
tanár tartott vasárnaponként házi istentiszteletet. Nagy kár, hogy 
növendékeink a könyörgéseken és házi istentiszteleteken nem 
vehetnek részt teljes számban, mert nincsen az intézetnek olyan 
terme, ami az egész létszámot egyszerre befogadhatná.

A tanári kar nevelő munkáját kiegészítették azok az ünnepi 
alkalmak, amidőn az intézet növendékei résztvettek valamelyik 
helybeli szervezet vallásos vagy hazafias tárgyú ünnepi előadásán. 
Ezek az ünnepélyek, még ha mások rendezték is, legtöbbször az 
intézetnek is bemutatkozásai voltak. Ugyanis városunkban alig 
rendeznek jelentősebb ünnepélyt, amelyiken a tanitónöképző ifjú
sága ne szerepelne valamilyen ének- és zeneszámmal. Ezeket az 
ének- és zeneszámokat mindenkor v. Szomjas Frigyes zenetanár 
készítette elő. Ifjúságunk fontosabb intézeten kívüli szereplései: 
nov. 2-án a hősök temetőjében a Hősi halottak ünnepén ifj. ének
karunk elénekelte a Himnuszt és megkoszorúztak 6 hősi sírt; 
ugyanekkor az intézet eddigi legnagyobb jóltevőjének, néhai Haviár 
Daninak sírjára koszorút helyeztek és a sírnál gyászéneket adtak 
elő. Az ifjúsági énekkar egyéb szereplései: a jan. 24-én este a hely
beli prot. egyesületek által rendezett Prot. Sajtóünnepen magyar 
népdalokat, ápr. 26-án a helybeli Luther-Szövetség ünnepélyén az 
Árvaházban egyházi énekeket énekelt; máj. 31-én a hősök szobrá
nál rendezett Hősök ünnepén énekelte a Nemzeti Hiszekegyet; jún.
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3-án a gimn. ifjúság majálisával kapcsolatos ünnepen a tanítónő 
képző ifjúsága a templomban egyházi éneket adott elő, az intézet 
falai alatt ugyanakkor rendezett emléktábla-leleplező Szabolcska 
Mihály-ünnepélyen pedig a Nemzeti Hiszekegyet énekelte.

Az intézet maga is rendezett hazafias és vallásos célú ün
nepélyeket a nyilvánosság számára, többnyire a gimnáziummal 
együtt. Okt. 31-én a tanítónőképző és a gimnázium ref. emlék- 
ünnepélyt, márc. 15-én a két intézet közösen hazafias ünnepélyt 
rendezett. Máj. 25-én tartottuk az intézet újonnan megalakult 
Papp-Váryné Sziklay Szeréna cserkészcsapatának felavató ünne
pélyét. Okt. 18—24-ig a magyar mezőgazdasági és ipari termékek 
pártolását szolgáló ú. n. Magyar hetet tartottunk, melynek tartama 
alatt az osztályfők saját osztályukban egy-egy órában méltatták a 
magyar árú pártolásának fontosságát. Nov. első hetében minden 
osztályfőnök a saját osztályában egy-egy órát szentelt a takaré
kosság erényének magán- és közgazdasági szempontból való mél
tatására. Két alkalommal az intézet növendékei saját mulattatá- 
sukra rendeztek házi ünnepélyt: dec. 6-án Mikulás-estet, febr. 
14-én farsangi mulatságot. Jún. 6-án az igazgató és a tanári kar 
néhány tagjának kíséretében az intézet ifjúsága félnapos kirándulást 
rendezett az élő Köröshöz, melynek keretében az igazgató mél
tatta a növendékek előtt a madarak és fák védelmének gazdasági 
jelentőségét. Dec. közepén Lipter Melánia az alsó két osztályban, 
Tömörkényi Dezső a felső három osztályban egy-egy órán elő
adást tartottak a finn-ugor népek testvéri összetartásának mél
tatására.

Növendékeink vallásos gondolkozását szépen jellemzi, hogy 
a jan. 31-től febr. 3-ig Budapesten rendezett MEKDSz konferen
cián 1 harmadéves, 2 negyedéves és 15 ötödéves növendékünk 
vett részt Korim Kálmán vallástanár vezetésével.

11. Tanítás és kántorképzés.

A tanítás egész évben az állami tantervben megszabott ke
retek közt folyt. Ereztük hátrányos következményeit annak a kü
lönleges állapotnak, ami több mint tiz év óta jellemzi a tanító
képzők működését: még most is voltak tárgyak, amelyek tanítá
sához nem állt rendelkezésre megfelelő tankönyv (történelem, 
gazdaságtan, módszertan, mennyiségtan, stb.). Azonkívül jelent
kezik egy újabb baj, ami — úgy látszik — ismét a tanítóképzők
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oktatásügyének lesz szomorú vonása: a tanítóképzők részére las
sanként megjelenő tankönyvek egy része, mint tankönyv, alig 
használható, csak folytonos javításokkal, toldásokkal és kirekesz
tésekkel (neveléstan és tanítástan, a földrajzok egy része, a fi
zikák). Még nagyobb baj, hogy a tanárnak nem áll módjában az 
alkalmatlan tankönyvet jóval fölcserélni, mert minden tantárgyhoz 
csak egy tankönyv jelenik meg. A megfelelő tankönyv hiánya ma 
annyira elsőrendű fogyatéka a tanítóképzésnek, hogy ezen iskola
típus egész munkájára rányomja bélyegét. Hiába a kiváló tan
könyv egyik-másik szakmában, az iskola munkáját mégis első
sorban a hiányok befolyásolják. A tanári kar mindamellett igye
kezett eleget tenni a tanterv által előírt kötelességnek. Amennyire 
könnyen ment ez olyan tárgyaknál, melyek tanításában megfelelő 
tankönyv segíti a tanár munkáját, annyira nehezen ment ott, ahol 
a tankönyv hiánya akadályozza, vagy rosszasága egyenesen meg
rontja a tanári munka eredményét. A tanítás keretében csak a 
tornával kapcsolatban merültek föl említésre méltó mozzanatok. 
Az intézet vezetősége, megszívlelve azokat a nagy szakmabeli 
jártasságból eredő és értékes tanácsokat, amelyekkel Kócza Géza 
testnevelési szakfelügyelő úr már tavaly, de az idei látogatása 
alkalmával is, segítette az intézetet, a tanév folyamán az összes 
növendékeket megfelelő tornaruhával szerelte föl. Kócza Géza 
testnevelési szakfelügyelő úr tanácsai különben a tornatanítás mód
szerét illetőleg igen hasznosak voltak, éppen azért az intézet 
igyekezett azokat minden lehető vonatkozásban gyümölcsözővé tenni. 
A testnevelés modern elveit tulajdonkép ő ültette át intézetünkbe.

Egyházi intézet lévén, tanítómunkánkban nagy jelentősége 
van a kántorképzésnek, amelyet az 1927. évi okt. hó 27-i egyet, köz
gyűlés által életbeléptetett kántorképzési tanterv alapján végeztünk. 
A III. osztályban heti 2 órában (két csoport), a IV. osztályban 
heti 2 órában (két csoport', az V. o.-ban heti 1 órában (egy cso
port) készítettük elő a kántori tanfolyamra jelentkezett növendé
keket. A kántor jelöltek fölváltva orgonáltak a naponként tartott 
reggeli és esteli könyörgéseken. Az V. éves kántorjelöltek orgo
náltak a téli vasárnapokon tartott házi istentiszteleteken is, továbbá 
az őszi és tavaszi hónapokban az új-templomban tartott magyar 
nyelvű istentiszteleteken és az intézeti növendékek úrvacsorája alkal
mával. A ref. kántorjelöltek a helybeli reformátusok vasárnapi isten
tiszteletein önállóan orgonáltak az egész tanév folyam n. Minden 
kínálkozó alkalmat megragadtunk, hogy a kántorjelöltek minél
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többször gyakorolhassák magukat a liturgikus istentiszteleti orgo- 
nálásban, éneklésben és karvezetésben. A vallásos ünnepélyeken 
kántorjelöltjeink önállóan is szerepeltek vallásos énekekkel, az 
ifjúsági énekkar vezetésével, orgona- és harmónium-játékkal.

A kántorképző tanfolyamot vitéz Szomjas Frigyes zenetanár 
vezette mind az öt csoportban. A tanfolyamon a következő nö
vendékek vettek részt: III. osztályból: Dorsch Irén, Füleky Márta, 
Fekete Gizella, Gyurkovics Irén, Gurzó Mária, Hősz Ilona, Kiss 
Adél, Konyecsni Irén, Kovácsik Margit, Nagy Erzsébet, Pap Edit, 
Recska Gizella, Suhár Amália, Szigeti Irén, Szántó Anna, Varga 
Jolán, összesen 16-an. IV. osztályból: Bartos Valéria, Benedek 
Eszter, Cserey Sarolta, Dinya Ilona, Dévánszky Erzsébet, Huszágh 
Erzsébet, Kellner Sára, Kovács Ida, Neumann Ilona, Piri Katalin, 
Plachy Margit, Redecha Margit, Rohoska Magda, Schill Gabriella, 
Solti Lenke, Szakács Erzsébet, Sztik Margit, Tóth Éva, Zlehovszky 
Irén, összesen 19-en. V. osztályból: Balázsovits Gizella, Csák 
Éva, Cservenka Ilona, Huszágh Ágnes, Kuzsma Katalin, Paulínyi 
Edit, Plachy Viola, Teszák Eugénia, Tóth Emma, összesen 9-en.

12. Gyakorlati kiképzés.

A gyakorlati kiképzés a tanterv utasítása szerint ment végbe. 
A IV. és V. évesek mindennap hospitáltak felváltva. A III. évesek 
a II. félévben hallgatták a gyakorlóiskolai tanításokat. Hetenként 
egyszer két-két IV. éves növendék tartott a gyakorlóban félórás 
tanítást összesen 53 félórában. Az előkészítést és a bírálatokat a 
gyakorló iskola tanítója vezette. Az V. éves növendékek heti 3 
órában 6 félórás tanítást tartottak. A második félévben a folyta
tólagos tanítást, az év vége felé pedig már a tervezet nélküli 
tanítást is gyakorolták. Néhány V. éves növendeklélnapos tanítást 
is tartott. Tanítottak összesen 260 félórában. Hogy ezt elérhettük, 
az V. évesek gyakorlati tanításainál a következő újítást vittük 
keresztül. Gyakorló iskolánk egy tantermes, egy gyak. isk. tanítós 
lévén, a magas létszámú V. osztályban a gyakorlati tanítás egv- 
egy növendéknél ritkán került volna sorra, ha egy időben csak 
egy-egy növendék tanít. Azért az előkészítés és a bírálat úgy 
történt, hogy minden gyak. tanítási órára 4 növendéket készítet
tünk elő: 2—2 egy-egy tárgyból. A tanítás órájára a gyakorló 
iskola illető osztályait, ahol a tanítás történt, megosztottuk és az 
egyik növendék az V. évesek tantermében, a szaktanárok jelenlétében,
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a másik pedig a gyakorlóiskola tantermében a gyak. iskolai tanító 
jelenlétében tartotta meg a gyakorlati tanítását a két csoportra 
osztott V. évesek előtt. A csoportok tanítási helye a félév végén 
megcserélődött. A IV. évesek gyakorlati tanításai felölelték az I. 
és II. elemi osztály tananyagát. Az V. éveseké pedig kiterjedt a 
hatosztályos elemi iskola összes tantárgyaira. A szaktanárok a 
gyakorló iskolában többször tartottak mintatanítást az V. éves 
tanítónövendékek jelenlétében.

Különös gondot fordítottunk arra, hogy az új tanterv szelle
mét a gyakorlati tanításokban megvalósítsuk. A gyakorló iskola 
tanítója a szeptember havi előkészítési órákon foglalkozott az új 
tanterv megismertetésével és annak gyakorlati keresztülvitelével.

13. Ifjúsági egyesületek.

a) Ifjúsági Luther-Szövetség. Tanárelnök: Korim Kálmán 
vallástanár. Tisztviselői voltak: ifj. elnök Paulinyi Edit V. é. n., 
belmissziói titkár Laász Piroska V. é. n., főjegyző Csák Éva V. 
é. n., pénztáros Sass Erzsébet V. é. n., jegyző Szvák Ilona IV. 
é. n., ellenőr Schill Gabriella IV. é. n., irattáros Szakács Erzsébet 
IV. é. n., zeneügyi titkár Teszák Eugénia V. é. n. és főrendező 
Szample Anna IV. é. növendék.

Tartott összesen 9 gyűlést. A reformációi emlékünnepélyt 
ezidén is a Szövetség rendezte a gimnáziumi ifj. Luther-Szövet- 
séggel együtt. Márc. 22-én az Ifjú Évek szerkesztősége 1 napos 
diákkonferenciát rendezett Szövetségünk körében.

A tanárelnök novembertől áprilisig vasárnaponként házi- 
istentiszteletet tartott. A bibliakörök húsvétig rendszeresen mű
ködtek. A vezetők részére a tanárelnök hetenként irányító biblia
órát tartott.

Megalakult ez iskolai évben a vasárnapi iskola is a gya
korlóiskola tanulói számára. Ennek vezetését a Szövetség tagjai, 
főleg a IV. és V. éves növendékek végezték a tanárelnök irányí
tásával.

Dicséretreméltó munkát végeztek a tagok az elmúlt évben 
azáltal, hogy a háziistentiszteletek külső szépségének emelésére 
művészi kivitelű oltárterítőt készítettek. Adja az Ég, hogy Szö
vetségünk tagjainak a szívében mindig ott égjen Isten oltárának 
szeretete !

A tagok járatták igen szép számmal az Erő, a Diákvilág s
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az Ifjú Évek c. ifjúsági lapokat, valamint a Jöjjetek énhozzám c. 
belmisszíói lapot.

b) Az Ifj. Gyámintézet az Ifj. LSz. keretében működött. 
Gyűjtésének eredménye a tagdíjakkal együtt 140 P, ebből 50 P-t 
adományozott az Egyetemes Gyámintézetnek.

c) A Greguss Ágost Ifj. Önképzőkör tisztikara: tanár
elnök Tömörkényi Dezső, ifj. elnök Huszágh Ágnes V. é. n., al- 
elnök Bartos Valéria IV. é. n., jegyző Cservenka Ilona V. é. n., 
aljegyzők Huszágb Erzsébet IV. é. n. és Suhár Klára III, é. n., 
könyvtáros Vagner Magdolna V.' é. n,, alkönyvtárosok Zlehovszky 
Irén IV. é. n. és Nagy Erzsébet III. é. n., pénztáros Dobay Do
rottya V. é. n., ellenőr Kiss Margit IV, é. n., lapkezelő Tóth Éva 
IV. é. n., főrendező Benedek Eszter IV. é. n., karmester Tóth 
Emma V. é. növendék. A körnek 187 tagja volt. Helyszűke 
miatt minden osztály külön tartotta a gyűléseit, minden vasárnap 
más-más osztály. Az I—II. évesek gyűléseit az alelnök vezette, 
a III—V. évesekét az ifj. elnök. 22 gyűlés tartatott, melyekből 2 
díszgyűlés volt. A márc. 15-i díszgyűlést a gimnáziummal közö
sen a nyilvánosság jelenlétében tartottuk meg. Készült 15 dolgo
zat, elhangzott 15 szavalat, 7 szabadelőadás, 14 magánénekszám, 
10 zongoraszám, 1 hegedűszám, a kis kar 2-szer szerepelt. A 
szereplések bírálatokban részesültek. Ebben az iskolai évben kö
telező volt szabad előadások számára dolgozatokat kidolgozni 
különböző tudományok köréből és azokat a kör elölt előadni, 
hogy az életben így is szolgálhassák a népművelést.

Pénztári állapot; múlt évről áthozat volt 313'88 pengő, idei 
bevétel 403'08 pengő volt. Összes bevétel 716'96 pengő, kiadás 
7 ll'55 pengő, maradvány 5'41 pengő. Ebben az iskolai évben 
teljesen újra rendeztük az ifj. könyvtárt. A könyvtárról új kata
lógusok készültek 10 csoport szerint 10 külön füzetben. Rendezés 
alkalmával a nagyon rongyos, hiányos, értéktelen könyvek, füze
tek kiselejteztettek, részben amik a tanári könyvtárba valók, oda 
áttétettek. Ez évi gyarapodás' vétel útján 214 drb. könyv. Az 
összes állomány az év végén, a múlt évi téves összeszámolást is 
kiigazítva 741 drb. könyv, 919 mű, 2.398‘50 pengő értékben, új ér
tékelés alapján. A könyveket 97 növ. használta, kivettek 329 
művet, egy önképzőköri tagra esik 1'7 könyv.

A kör a következő lapokat járatta: Harangszó, Ifjúság és Élet, 
Jöjjetek Énhozzám, Nemzeti Élet, Magyar Lányok, Néptanítók Lapja, 
Magyar Asszonyok, Vasárnapi Könyv, Erő, Magyarság, Ifjú Évek.
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d) Az Ifj. Segélyegylet tanárelnöke Medveczky Julia, jegyző 
Algőver Sára V. é. n., pénztáros Balázsovics Gizella V. é. n., vá
lasztmányi tagok: Gegő Margit, Putz Aranka V. é. n., Bartos Va
léria, Kiss Margit IV. é. n,, Nagy Matild, Szigeti Irén III. é. n., 
Beliczky Katalin, Styaszny Teréz II. é. n., Kékén Margit, Piri 
Margit I. é. n. A tagsági díj 80 fillér volt. Az Ifj. Segélyegylct 
ez évben 15 növendéknek adott 8—8 pengő segélyt és 60 tan
könyvet osztott szét használatra. A segélyegylet idei vagyoni ál
lása a következő: maradvány a múlt tanévről 76223 pengő, ösz- 
szes bevétel 258'84 pengő, összes kiadás 141'50 pengő. Jelenlegi 
vagyon a Szarvasi Gazdák és Iparosok Szövetkezetének 14 drb. 
10 pengős névértékű részvényének figyelembevételével 879'57 pengő.

Az Ifj. Segélyegylet kezeli a Dél-Magyarországi Magyar Köz- 
művelődési Egyesület nagylelkű adományaiból létesült értékes 
DMKE-tanulói segély könyvtár at, melynek állománya, a f. évi 
adományt is beleszámítva a következő:

1. Beyer: A zongorajáték előiskolája 1 drb. 2. Beyer—Toldy: 
A zongorajáték előiskolája 5 drb. 3. Éber Rezső: Fizika 3 drb.
4. Dr. Fodor Ferenc: Földrajz az I. oszt. számára 3 drb., Földrajz a
III. oszt számára 3 drb. 5. Jaloveczky—Koch: Földtan 4 drb., Szervet
len kémia és ásványtan 3 drb., Szerves kémia 3 drb., 6. Koch—Ko
vács: Kémia és ásványtan 4 drb. 7. Dr. Kovács János: Fizika 3 drb. 
8.LuxGyula: NémetNyelvkönyv2drb,9. Madai—Mesterházy: Egye
temestörténet. Ó-kor 3 drb. 10. Dr. Márton Béla: A földrajztanítás 
módszere 6 drb. 11. Móczár Miklós: Állattan 5 drb., Növénytan 
9 drb. 12. Quint József: A testi élet ismertetése 8 drb. 13. Quint— 
Jaloveczky: Egészségtan 3 drb. 14. Sarudy Ottó: Magyar nyelv
tan 2 drb., Magyar stilisztika 2 drb., Szerkesztéstan és Retorika 
6 drb., Poétika 3 drb, 15. Sarudy—Hódossy: Összhangzattan 3 
drb. 16. Schuster Alfréd: Német tankönyv 3 drb. 17. Várady Jó
zsef: Szervezettan 3 drb. 18. Weszely Ödön: Nevelés és tanítás
tan 3 drb. 17 szerzőtől 93 drb.

Ezeket a tankönyveket az Ifj. Segélyegylet minden évben ki
osztja használatra arra érdemes szegény tanulók között.

e) Az Ifjúsági Sportkör díszelnöke gróf Bolza Géza, tanár
elnöke Miklós Ida, ifjúsági elnöke Némethy Katalin, jegyző Krausz 
Ibolya, pénztáros Pucz Aranka, szertárosok Dévánszky Erzsébet 
és Plachy Margit. Alakuló- és zárógyűlést tartott. Bevétele a tan
év folyamán: múlt évi maradvány 736'32 pengő, 183 növendék 
tagsági díja 439'20 pengő (személyenként 2'40 pengő), betétkönyvi
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kamat 1930. iún. 4-ig 22' 18 pengő, betétkönyvi kamat 1931. febr. 
26-ig 27'50 pengő, összes bevétele 1225‘20 pengő, összes kiadása 
1099'08 pengő. Készpénzmaradvány a jövő iskolai évre 126'12 
pengő. Tagjai részére a tanulóifjúság testnevelésével és sport
jával foglalkozó „Ifjúsági Testnevelés“ 1 példányát járatta. A nö
vendékek beosztott sorrendben játszottak a tenniszpályán. Az „Ifj. 
Sportkör“ nagyméretű új tenniszpályát építtetett és szertára 4 
ütővel, 8 rakettpréssel, 24 labdával, 4 kosárral, 1 középhálóval, 
10 drb. pálvajelső sarokvassal és 1 feszítővassal gyarapodott.

f) Cserkészet. Vezeti: Bartos Irén vizsgázott cserkészvezető. 
1930. é" őszén a növendékek kérésére s a tanárikar hozzájáru
lása mellett megindult intézetünkben a cserkészleánymunka.

1930. okt. 15-én a vezetőcserkész megismertette az érdek
lődő növendékekkel a leánycserkészet célját és lényegét. Elég 
sokan voltak a jelentkezők, s többen közülök már avatott cser
készek voltak más csapatokban, tehát hogy a megengedett 16-os 
létszámnál többet vehessünk fel, először csak a régi cserkészekkel 
kezdtük meg a munkát. 16-an voltak s köztük sokan már a II. 
osztályú próbát is letették részben vagy egészben, de a csapat 
egyöntetű kiképzése érdekében nov. 10-től febr. 7-ig átismételték 
a III. osztály próbaanyagát is.

Januárban felvettünk a jelentkezők közül 16 jelöltet, akiket 
a tanárikar méltóknak talált. Ettől kezdve két régi cserkészekből 
álló és két újonc család végezte a cserkészmunkát. Az újonc-csa
ládokat avatott cserkészek vezették, a régiekkel pedig a vezető 
foglalkozott s a II. osztályú próbapontokat gyakorolták.

Csapatunk igazoláskor 95. számot kapott s nagyasszonyunk
nak Papp-Váry Elemérné Sziklay Szerénát választottuk.

Avatásunkat 1931. máj. 25-én tartottuk nyilvános ünnepély 
keretében. A megnyitó beszédet Kiss Sándor igazgató, a szervező 
bizottság elnöke mondotta. A leány cserkészet szükségességét ma
gyarázta s további „jó munká“-ra buzdította a csapatot. Ezután 
12 cserkész fogadalmat újított és 16-an pedig első fogadalmukat 
tették le. Majd pedig zenés tornagyakorlatokkal, magyar tánccal, 
híres festmények megjelenítésével és tábortűzi dalolással mulat
tattuk vendégeinket. Az ünnepély jövedelme 77'30 pengő volt.

A csapat pénztári állapota: az évi összes bevétel 195'24 
pengő; az összes kiadás 177‘86 pengő; készpénzmaradvány 
17'38 pengő.
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Felszerelésünket igyekeztünk gyarapítani, de tábori felszere
lést még nem tudtunk beszerezni s így az idei nyáron még nem 
táborozhatunk.

14. A növendékek egészségi állapota.

A növendékek egészségi állapota általában az egész tanév 
folyamán kedvező volt. Apró megbetegedések, mint más években 
is, ez idén is előfordultak, de ragályos megbetegedés nem volt az 
egész év folyamán. Hosszú mulasztással járó betegségi esetek is 
adódtak több osztályban és ezek kedvezőtlenül alakították egy- 
egy osztály mulasztási statisztikáját, de meg kell említeni, hogy 
az összes hosszú mulasztással járó megbetegedések küntlakó, il
letve helybeli növendékek közt fordultak elő.

Tapasztaltuk azt is, hogy a Fölvételi Tájékoztatóban hang
súlyozott figyelmeztetés ellenére, némely betegeskedésre hajlamos, 
gyönge testalkatú növendéket szülei beadtak az intézetbe, feledve 
vagy talán figyelembe nem véve, hogy a tanítónöképzö internátu- 
sának nem az a rendeltetése, hogy szanatóriumi ápolást nyújtson 
olyan serdülő leányoknak, akiknek egészségben való megtartása 
még a közvetlenül érdekelt szülői háznak is igen nagy feladatot 
jelent. Az ilyen beteges alkatú növendékeknek, akik gyakori be
tegeskedésükkel nemcsak a tanítást zavarták, hanem az intézetre 
is nehezen elviselhető terhet róttak, az intézeti orvos szakvéle
ménye alapján ki kellett válniok az intézetből.

A növendékek gyógykezelését az idén dr. Lestyán Goda 
György intézeti orvos látta el dícséretreméltó buzgalommal, hozzá
értéssel és elismerésre méltó sikerrel.

15. Látogatások.

Kócza Géza testnevelési szakfelügyelő máj. 12-én megláto
gatta intézetünket és résztvett a III., IV. és V, osztály tanóráin. 
Értékes tanácsait a 11. fejezetben méltattuk. Dr. Haviár Gyula 
kormányfőtanácsos, felügyelőbizottsági víl. elnök, mindkét félév 
végén meglátogatta az intézet valamennyi osztályát. A tanárikar 
őszinte sajnálatára dr. Raffay Sándor püspök úrnak jún. első 
napjaira tervezett és már minden részletében előkészített láto
gatása elmaradt a Püspök úr Öméltóságának váratlanul közbejött 
súlyos megbetegedése folytán.
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16. Adományok, jutalmak, kedvezmények.

a) Adományok, melyeket az intézet kapott. Elsőnek kell 
említenem a községi segélyt, melyet Szarvas nagyközség a f. tan
évben is nyújtott az intézetnek: 25 q búza, 10 q árpa, 30 q csö
ves tengeri és a mangolzugí szöllőkön túl, a Körös-parton fekvő 
3000 négyszögöles területű községi szántó ingyenhasználata gazda
sági gyakorlókért céljára. Virágos Magyarország szarvasi bízott 
sága 50 tő bokorrózsát ajándékoeott az intézetnek, amelyeket 
a Tessedik-épület parkjában és a kisínternátus udvarában ültet
tünk el. Görög Ernő küldte 3 példányban „A méhészet iskolája“ 
c. könyvét, melyből egy példányt kapott a tanári könyvtár, egyet 
az önképzőköri könyvtár s egyet jutalomdíj gyanánt adtunk ki. 
Hanuszik László festőművész az intézetnek ajándékozta a Guten
berg Lexikon 1—6. kötetét. Az Orsz. Testnevelési Tanács küldte 
a Vallás- és közoktatásügyi miniszter úr által kiadott Testnevelési 
Utasítás 13 füzetét, amelyből 2 füzetet kapott a szaktanár, 11 
fzüetet a gyak. iskola. A M ÁV  küldte Utazgassunk hazánk földjén 
c. útikalauzának 30 példányát, melyeket a növendékek között 
osztottunk ki. A DMKE küldött az intézetnek a DMKE Ifj. Segély
könyvtár állományának gyarapítására 3 drb. Fodor: Földrajz I., 
3 drb. Fodor: Magyarország földrajza III., 4 drb. Jaloveczky— 
Koch: Földtan III., 2 drb. Lux: Német nyelvkönyv L, 2 drb. 
Móczár M. : Állattan III., 3 drb. Sarudy: Szerkesztéstan II., 2 drb. 
Sarudy—Hódossy: Összhangzattan I—V., összesen 98 pengő 
értékben.

Dr. Sárkány Alfréd min. osztálytanácsos, képesítővizsgálati 
min. biztos, adományozott a Segély-egyletnek 60 pengőt és a kép
vizsgálatot tevő jelöltek vacsorájához 40 pengőt. A Szarvasi Hitel, 
bank küldött az internátus támogatására 50 pengőt. Dr. Pesthy 
Pál az újonnan alakult cserkészcsapatnak, Kiss Sándor igazgató 
ugyanannak 10—10 pengőt adományoztak. Fogadják az összes 
adakozók nagylelkű adományaikért az intézet hálás köszönetét.

A tanári könyvtárnak juttatott ajándékokat a könyvtárral 
kapcsolatban soroljuk föl.

b) Adományok, melyek növendékeknek vannak szánva 
az intézet útján, annak megjelölésével, kitől származtak, kik 
kapták. Dr. Tóth Pál 80 pengőt küldött vizsgálaton kivált növen
dékek jutalmazására; ebből 20—20 pengőt kaptak Beliczky Ka
talin és Edömér Margit, Recska Gizella III. és Bartos Valéria
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IV. é. növendékek. Az adományozó fogadja ezúton is az intézet 
hálás köszönetét. '

c) Versenyen nyert jutalmak. Az Orsz. Takarékossági 
Propaganda Bizottság Teszák Eugénia V. éves növendéket 20 
pengős takarék-betétkönyvvel és díszoklevéllel tűntette ki, mert a 
Takarékossági Propaganda pályázatra küldött rajza országos vi
szonylatban is jutalomra érdemesnek találtatott.

d) Jutalmak az intézeti pénztár terhére. Szvák Hona IV- 
oszt. növendék 100 pengő, Tóth Eva IV. oszt. növendék 50 pengő, 
Teszák Eugénia V. oszt. növendék 50 pengő, Kiss Margit IV. oszt. 
növendék 20 pengő, Tóth Emma V, oszt. növendék, különösen a 
zenei tárgyakban tanúsított kiváló előmenetele miatt és zenei ta
nulmányai folytatására segély gyanánt 100 pengő.

Könyvjutalmat kaptak az intézeti pénztár terhére: Kiss Margit 
és Krecsmárik Zsuzsánna egy-egy német regényt, Szűcs Etelka, 
Nagy Erzsébet, Pécsy Sára és Némethy Katalin Kallós Ede: 
Regélnek a múzsák c. müvének egy-egy példányát, Benedek Eszter 
Görög Ernő: A méhészet iskolája c. müvének egy példányát, 
Sallay Ilona, Mód Vilma, Gurzó Mária, Kiss Margit az Ágostai 
Hitvallás egy-egy példányát, Cservenka Ilona, Dobay Dorottya, 
Huszágh Ágnes, Paulínyi Edit és Sass Erzsébet Luther Nagy
káté /d-nak egy-egy példányát.

e) Kedvezményt az intézetnél csak azok élvezhetnek, akik 
a helybeli ev. egyházközség 3 ingyenhely-alapítványának jövedel
méből részesülnek. Az alapítványok jövedelmét az intézet Fel
ügyelőbizottsága egyenlően felosztva 9 egyharmados kedvezmény 
alakjában szokta juttatni arra érdemes növendékeknek. Ezek a ked
vezmények már magukban is jutalom gyanánt szolgálnak, úgy
hogy a kedvezményben részesített növendékek a tanévvégi jutal
mak kiosztásánál már pénzjutalomban nem igen részesültek. Ked
vezményesek voltak mind a két félévben: Beliczky Katalin II., 
Varga Jolán, Suhár Klára, Nagy Matild III. é., Benedek Eszter, 
Dévánszky Erzsébet, Huszágh Erzsébet IV, é., Cservenka Ilona 
és Sass Erzsébet V. é. növendékek. Az intézeti költségvetés ter
hére félkedvezményben részesült az egész éven át Balázsovics 
Gizella a kisinternátusi utcai háló felügyeletéért.

Az intézeti költségvetés terhére az I. félévben 75 pengős 
segélyben részesültek a következő növendékek: Bokor Magda, 
Czavar Margit, Görög Lenke I., Krecsmárik Zsuzsánna, Rozlozsny 
Paula, Styaszny Teréz II., Gurzó Mária, Mészáros Etel, Recska
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hovszky Irén IV. és Krausz Ibolya V. é. növendékek. Az intézeti 
költségvetés terhére a II. félévben a következő növendékek ré
szesültek segélyben: Benedek Éva 80, Bokor Magda 80, Czavar 
Margit 80, Görög Lenke 100 pengő az I. osztályból; Dévánszky 
Mária 60, Krecsmárik Zsuzsánna 100, Mód Vilma 60, Palkov 
Erzsébet 100, Rozlozsny Paula 70 pengő a II. osztályból; Gurzó 
Mária 80, Recska Gizella 100, Sikuta Margit 100, Szigeti Irén 80 
pengő a III. osztályból; Szakács Erzsébet 100, Zlehovszky Irén 
50 pengő a IV. osztályból; Paulínyi Edit 150, Krausz Ibolya 
50 pengő az V. osztályból.

f) Állami ösztöndíjat élveztek a tanév folyamán az 1927. 
évi XIV. t.-c. által megszervezett s a köztisztviselők gyermekeinek 
szánt tanulmányi ösztöndíj címén Dobay Dorottya és Makhult Ida
V. é. növendékek.

17. Vizsgálatok. Tanítóképesítés.

Szeptember elsején különbözeti vizsgálatot tettek: Hekl Er
zsébet, Pollner Elma, Závodszki Margit, érettségi vizsgálat alapján 
az I—IV. osztály különbözeti tárgyaiból. Minthogy minden vizs
gázó elégtelen osztályzatot is kapott, nov. 3-án mindhárman javító
vizsgálatot tettek, mindegyikük sikerrel. A múlt tanév végén elég
telen osztályzatot nyert növendékek közül szept. 1-én tettek javító
vizsgálatot : Adorján Klára, Pataki Éva, Schill Gabriella és Petricz 
Ida, valamennyien eredménnyel.

A tanévzáró vizsgálatok rendje a következő volt: máj. 15— 
16-án volt az V. évesek osztályvizsgálata, máj. 18—20-án az írás
beli képesítővizsgálat, jún. 8—12-íg az I—IV. osztály osztály vizs
gálata, jún. 13-án délelőtt a gyak. iskola vizsgálata nt. Bartos Pál 
felügyelőbizottsági elnök úr vezetése mellett.

Jún. 15—20-ig tett szóbeli és gyak. képesítővizsgálatot az 
V. évfolyam 40 rendes növendéke és S. Tóth Sándorné oki. polg. 
iskolai tanárnő, aki különböző képesítővizsgálatot tett a tanítónő
képző különbözeti tárgyaiból. A képesítővizsgálaton a Püspök úr 
Öméltósága képviseletében Bartos Pál helybeli ev. lelkész úr el
nökölt ; miniszteri biztosi minőségben pedig dr. Sárkány Alfréd 
min. osztálytanácsos úr vett részt a vizsgálaton, kiküldve a VKM 
úrnak 840—05M6—1931. számú rendeletével. A képesítővizsgá
latot tett jelöltek közül általános jeles osztályzatot nyertek: Balá-
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zsovits Gizella, Cservenka Ilona, Dobay Dorottya, Huszágh Ágnes( 
Némethy Katalin, Paulinyi Edit, Pollner Elma ; általános jó osz
tályzatot nyertek : Algőver Sára, Csák Éva, Csupor Ilona, Fidler 
Gabriella, Hekl Erzsébet, Krausz Ibolya, Kuzmányi Margit, Kuzsma 
Katalin, Láasz Piroska, Makhult Ida, Nagy Ilona, Plachy Viola, 
Putz Aranka, Ravasz Mária, Sass Erzsébet, Teszák Eugénia, Túri 
Jolán, Wagner Magdolna, Závodszky Margit; általános elégséges 
osztályzatot nyertek: Bene Klára, Gegő Margit, Honéczy Márta, 
Konyecsni Sára, Kóczi Lívia, Magyar Mária, Mertz Ida, Mihalovics 
Anna, Osapay Erzsébet, Sipiczki Anna, Soltész Magdolna, Tóth 
Emma, Török Rózsa, Travnik Matild, S. Tóth Sándorné.

(•



Statisztikai kimutatások.
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1. Áramlati és származási statisztika.

O s z t á l y I . II. II I . IV. V.

I

Ö
ss

ze
s

I

felvétetett 39 42 32 31 42 186

Sw kimaradt 3 —
_ 2 — 5

525
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<x> ’«a?>r» német — — — 2 _ 2
' ‘Ö

a
< x >

c t í
> ■ »
C 3 tót — —

_
— — —

> <:o>
C = 3 román — --------  -------- — — —

O
t < 3

- c t í
< ü csak magyar 27 36 27 27 36 153

f e J D
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<x>
J = - <
< a= >
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« í j tót 2 3 2 — i 8

S = f
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2. A vizsgázott növendékek megoszlása szülőik 
foglalkozása szerint:

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

Pap — — — — — 4 4 5 1 14
Tanár — — — — — — 3 2 3 2 10
Tanító — — — — — 5 6 4 4 13 32
Orvos — — — — — — — 1 — — 1
Gyógyszerész — — — — — — — 1 1
Ügyvéd — — — — — 1 — — — — 1
Mérnök — — — — — — — — 1 1 2

Művész — — — — —
Köztisztviselő — — — 3 1 4 6 4 18
Magántisztviselő — — — — 2 — — 1 3
Vasútas — — — — — 2 1 2 — 2 7
Postás — — — — — 1 2 1 — — 4
Katona — — — — — — 1 — — — 1
Csendőr — — — — — — 1 2 1 — 4
Rendőr — — — — —
Önálló gazda — — — 3 3 — 2 2 10
Gazdasági alkalmazott — — 1 — 1 — — 2
Önálló kereskedő — — 2 — — 1 — 3
Kereskedelmi alkalmazott — — — 1 I — 2
önálló iparos — — — 8 3 5 3 3 22
Ipari alkalmazott — — — — 1 1 1 2 5
Tőkés — — — — —
Járadékos — — — —
Magánzó —  — — — — — 2 — 1 3
Nyugdíjas — — — — 5 9 4 1 9 28
Altiszt — — — — — — 3 — — — 3
Szolga — — — — —
Házmester — — — — —

Munkás — — — — — — 2 — — — 2
Napszámos — — — — — — 1 — — 1
Egyéb — — — — — 1 — 1 — — 2

Összes: 36 42 32 29 42 181
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3. Általános tanulmányi statisztika.
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Fölvételi tájékoztató.
A szarvasi ev. tanítónőképzőbe való felvételért folyamodni 

kell. A felvételi kérvény mélt. dr. Raffay Sándor ev. püspök úr
hoz intézendő, de a tanítónőképző igazgatóságához nyújtandó be 
május hó 1-íg. A kérvényben fel kell említeni, hogy a folyamodó 
óhajtja-e az internátusba való felvételt is. A kérvény mellékletei: 
1. Születési anyakönyvi kivonat. 2. Hatósági orvosi bizonyítvány 
arról, hogy az illető a tanítónői pályára alkalmas. 3. Eddigi tanul
mányait igazoló iskolai bizonyítvány vagy legutolsó félévi értesítő.
4. Községi bizonyítvány a családfő lakásáról és polgári állásáról, 
vagy ha a kérvényező kedvezményért is folyamodik, a szülők 
vagyoni állapotáról is. 5. Hatósági erkölcsi bizonyítvány, ha a 
folyamodó a jelen iskolai évben nem volt rendes növendéke 
valamelyik iskolának. A fölvételi kérvényben csakis rendes ta
nulóul való fölvételért lehet folyamodni, mert a magántanulást 
a Vallás- és közoktatásügyi miniszter úr rendelete tiltja a tanítónő
képzőkben.

Mivel a folyamodó növendékek száma jóval több, mint 
amennyit az osztálylétszámba fölvehetünk, ajánlatos, különösen a 
más vallású növendékeknek, hogy fölvételi kérvényüket más 
tanitónőképzökbe is benyújtsák egyidejűleg. Minthogy az interná
tusbán csak 100 férőhely van, a növendékek egy része csakis 
küntlakásra vehető fel; a bentlakásra való fölvétel tehát már olyan 
kedvezménynek számít, amelyben nem ev. növendékek nem ré
szesíthetők. A küntlakó növendékeknek azonban kivételesen meg 
van engedve, hogy az intézeti köztartásban étkezzenek. Ez esetben 
a havi költség körülbelül 20 pengővel kerül többe, mindent össze
számítva. mint a bentlakó növendéknek.



Kimutatás a díjakról

Minden növendék fizet egy évre:

Beiratási d íja t ............................................  6 pengőt
Tandíjat ev. növendék ...................................... 80 „

„ ref. „ .............................................84 „
„ r. kát. „ ........................ .....  . 92 „
„ izr. „ ........................................... 160

Bútor- és zongorahasználatért . . . .  6 „
Fűtési d i ja t .................................................  70 „

Csak bentlakó növendék fizet egy hónapra:

Gyógykezelési d í j a t .................................... 120 „
Köztartási d i ja t ....................................... 50'— „

Küntlakó, bentétkező és bentmosató növendék 
fizet egy hónapra:

Gyógykezelési d í j a t ....................................1’20 „
Köztartási d íja t ....................................... 40 '— „

Küntlakó, de bentétkező növendék fizet 
mosás nélkül egy hónapra:

Gyógykezelési d í j a t .............................. T20 „
Köztartási d íja t ....................................... 35'— „

Ev. bentlakó növendék havi fizetni valója (a tandíjat 
is beleértve) összesen 6T40 pengő. A  díjakat karácsony, 
húsvét és az évvégi vizsgálatok hónapjában is egész hó
napra kell fizetni.
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