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Az elemi iskolai 
mértantanítás módszere.

Irta: Kiss Sándor.

B E V E Z E T É S .

Az elemi iskolai Tanterv, nem tudni milyen megfontolás 
alapján, olyan felosztással közli az elemi népiskola mértani anyagát, 
amely nem felel meg sem a mértani ismeretek genetikus meneté
nek, sem a számtani ismeretek bővülése által megkövetelt pár
huzamosságnak.

A Tanterv mértani anyagának menete, osztályonként fel
tüntetve, a következő: 1. hosszúságmérés, 2. négyzet, 3. téglalap,
4. kocka és térfogatszámítás, 5. kör, 6. háromszög és általános 
területmérés. Ennek a menetnek a következő főbb hibái vannak:
1. térfogatszámítást kíván tanítani, mielőtt a tanulók megismerték 
volna a háromszög és kör területének a számítását; 2. a kör 
területét előbbre teszi a háromszög területénél; 3. tizedestörtek
kel még csak az V. osztály tanul számolni, de a térfogatszámítást 
már a IV. osztály tanulja.

Részben a tudományos, részben a módszertani követelmé
nyeknek kívántam eleget tenni, midőn a hat esztendőre beosztott 
anyagot olyan menetben dolgoztam föl, amint azt tanítani is, meg
tanulni is legkönnyebb: 1. hosszúságmérés, 2. négyzet, 3. tégla
lap, 4. háromszög és általános területmérés, 5. kör, 6. kocka és 
térfogatszámítás. Ilyen beosztás mellett az előző osztályok tanítási 
anyaga előkészíti a következő osztályokét és egyikből a másikba 
közvetlen és természetes átmenet kínálkozik; a térfogatszámítás 
legutoljára marad, a VI. osztályra, mikor azt a mindennapi élet 
számtalan föladatán lehet begyakorolni; a III. osztályban, melynek 
számtani anyaga talán az összes osztályoké közt a legnehezebb, 
megmarad a téglalap mérésének és számításának könnyű mértani 
anyaga; a IV. osztályban, melynek számtani anyaga viszont leg
könnyebb valamennyi osztályoké között, tárgyaljuk a háromszög 
és az általános területmérés súlyos feladatait; az V. osztály foglal
kozik a körre vonatkozó számításokkal, mert ebben az osztályban 
már tudnak tizedestörttel szorozni.
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Az osztott iskolák tanítói persze kénytelenek a tantervhez 
alkalmazkodni, akár jó az, akár rossz. Azonban az osztatlan 
iskola tanítója megteheti, hogy a mértani anyag földolgozásában 
az itt található menetet követi. Akármilyen menetet kövessen egyéb
ként, a módszertan használatának csak egy helyes módja van, 
ne akarja egyszerre megtanulni az egészet, csakis annyit, ameny- 
nyire pillanatnyilag szüksége van, de azt óráról-órára. Elöljáróban 
mindenkinek át kell olvasni az általános elvek című pontot, az
után mindig csak azt a részt, amit a következő órán tanítani akar. 
Mivel a könyvben föl van dolgozva az elemi iskolai mértan egész 
anyaga, a tanítónak módjában van úgyszólván óráról órára a mód
szertanból készülni. A jövő órai tanításra kitűzött anyagot szinte 
szóról-szóra kell megtanulni a módszertanból, legalább is ponto
san követve annak gondolatmenetét lépésről-lépésre. Ahelyett, 
hogy nehezen értelmezhető módszeres tanácsokkal terhelném a 
tanítót, az anyag legnagyobb részét egyenesen a gyermek nyel
vére fordítva dolgoztam föl: úgy írtam, ahogy a tanítónak a 
gyermekhez beszélni kell. Csak ott beszélek a módszertan stílu
sában, ahol semmi nehézséget nem okoz a módszertan utasításai 
alapján megszerkeszteni a tanítást. De még ez esetben is mondatról- 
mondatra követni kell azt a gondolatmenetet, amit a módszertan 
közöl az anyag megértetése céljából. A módszertan stílusában fel
dolgozott részeket azzal különböztettem meg a gyermek nyelvén 
megfogalmazott részektől, hogy az utóbbiakat idézőjel közé foglaltam.

Általános elvek.

Az iskola számára okvetlenül szerezzük be azokat a rajz
eszközöket, amik nélkül pontos rajzot nem lehet készíteni (egye
nes vonalzót, derékszögvonalzót, táblai körzőt), továbbá azokat a 
szemléltető eszközöket, amelyeket a mértani anyag feldolgozása 
osztályonként megkövetel. Inkább mondjunk le drága történeti 
képek beszerzéséről, amiket úgyahogy mégis csak pótolnak a tan
könyvek illusztrációi, de azt a néhány mértani eszközt, ami nélkül 
nem lehet eredményesen mértant tanítani, ne engedjük el. A 
szemléltető eszközök legnagyobb részét, mint alább látni fogjuk, 
a tanító maga is elkészítheti. Kíméletesen és a szegénység iránti 
nagy megértéssel, de kitartóan törekedjünk arra is, hogy a tanulók 
maguk is beszerezzék a legszükségesebb rajzeszközöket, amiket 
alább felsorolunk. A tanító maga gondoskodjon arról, hogy ezeket



az egyszerű eszközöket, amik csak fillérekbe kerülnek darabon
ként, és különben sem szükséges azokat egyszerre megvenni, a 
helybeli szövetkezetekben vagy papírkereskedésben raktáron tartsák. 
A legolcsóbb, de mégis alkalmas típust a tanítónak kell előre 
kiválasztani.

A mértantanítás majdnem mindig szerkesztő rajzolással jár 
együtt. A tanító a falitáblán rajzol, körző és vonalzó használata mellett, 
a tanulók a füzetjükbe rajzolnak ugyancsak körző és vonalzó haszná
lata mellett. Aránylag kevésfajta ábra elkészítésére lesz szükség, de 
amire szükség van, szerkesszük meg azokat lelkiismeretesen, pon
tosan, ugyanolyan pontosságot követelve a tanulóktól is. A külön
böző rajzeszközök használatát mind a táblánál, mind a füzetben, 
mutassuk meg és magyarázzuk meg a tanulóknak. Ne kívánjuk, 
hogy maguk fedezzenek fel olyan ügyességeket, amiket sohasem 
fedezhetnének föl. A tanítónak az a magasztos hivatása, hogy 
tanítson, necsak elméleti ismereteket, de gyakorlati ügyességet is : 
hogyan kell a rajzhoz ceruzát hegyezni, hogyan kell a vonalzó 
mellett vonalat húzni, hogyan kell a körzőbe ceruzabelet be
illeszteni stb.

Az ábrákat igyekezzünk ízléses és csinos kivitelben elkészí
teni, ezt kívánjuk meg a tanulóktól is. Az ábrákat kezdettől fogva 
betűzni kell. A betűzés sorrendjében kövessük a módszertanban 
látható ábrák betüzését, mert a betűzésnek is logikus rendet kell 
tartani. Gyakran és nyomatékkai kell rámutatni arra, hogy a betűjel 
nem önmagáért van • minden betű valamely pontot, szöget, vagy 
vonalat jelent, és nem az ábra mellé írt betűről beszélünk, hanem 
arról a pontról, szögről stb., amit a betű megjelöl. A betűzés 
két szempontból is fontos: 1. könnyűvé teszi számunkra azt, hogy 
az ábráról beszélhessünk, vagy annak egyes részeiről; 2. másrészt 
a tanulók már az elemi iskolában hozzászoknak ahhoz, hogyan 
kell érteni a szakkönyvekben és szakfolyóiratokban igen sokszor 
előforduló ábramagyarázó szöveget, amelyben betűkkel utalnak a 
szöveghez mellékelt ábra részeire. A tapasztalat mutatja, hogy az 
ábrák betűzése semmi nehézséget nem okoz az elemi iskolában, 
sőt megkönnyíti a tanító munkáját.

Egy-egy új fogalom vagy eljárás magyarázata közben arra 
kell törekedni, hogy csak jólismert jelentésű szavakat használjunk. 
Kerüljük az olyan szót, aminek a jelentését még nem ismerik 
pontosan a tanulók. A szókincs csakis azon arányban bővülhet, 
amilyen arányban a mértani fogalmak, ismeretek gyarapodnak. Ne
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beszéljünk addig merőlegesről, míg meg nem magyaráztuk, se 
derékszögről, se átmérőről stb. Ha kevés és jól ismert szavakat 
kell is használnunk magyarázat közben, ez nem jelenti azt, hogy 
a magyarázatnak szűkszavúnak kell lenni. Ellenkezőleg a már 
ismert szókincs fölhasználásával terjengős és áradozó stílusban 
kell magyaráznunk : újra meg újra el kell mondani az okoskodást 
vagy bizonyítást; ugyanazt a gondolatmenetet sokféleképpen'meg- 
fogalmazva ugyanazon szavakkal, de eltérő mondatszerkesztésben. 
Egyik tanuló egyik fogalmazásban, a másik más fogalmazásban 
ragadja meg a gondolatot, eszmél rá arra, mit akarunk mondani. 
Az alább következő módszertan maga is mutat példát arra, mi
ként kell többször megforgatni, szinte „megrágni“ ugyanazt a 
gondolatot, mielőtt a magyarázatot befejezettnek tartanánk.

Mikor olyan szót akarunk a tanulókkal megismertetni, amit 
még eddig nem használtunk, annak értelmét meg kell magyarázni, 
mielőtt használatba vennénk. Van azonban egy rövidebb módja 
is az új szó használatba vételének. Ha már van a használt szó
kincsben olyan szó, amelyiknek a jelentése azonos, vagy majdnem 
azonos a bevezetni kívánt szóéval, akkor gondoskodunk arról, 
hogy a régebben ismert és az új kifejezés ugyanazon mondatban, 
ugyanazon mondatrész gyanánt, egymás mellett többször forduljon 
elő: így a régi szó értelme lassanként átragad az új szóra is. 
így vezetjük be pl. a szög szót a szöglet révén, vagy az edény 
alapja kifejezést az edény feneke közvetítésével, stb. Az új mér
tani nevet akkor legkönnyebb megtanítani, ha az általa jelentett 
fogalmat szemléltetni lehet, akkor fölösleges minden magyarázat: 
amit most a táblára rajzoltam, az egy idom, négyoldalú idom.

A kérdezést nem szabad túlhajtani. Csak akkor kérdezzünk, 
mikor föltehető, hogy a tanuló értelmes feleletet tud adni, de 
ilyenkor aztán kell is kérdezni. Minél több igazságot derítenek 
ki a tanulók maguk, annál jobb. Az időrabló és hiábavaló kér
déseket kerülni kell; úgyszintén az olyan kérdést is, amire a 
tanuló csak hosszú kínlódás és 4—5 pótkérdés megoldása után 
tudhat csak felelni.

Említettem, hogy elősegíti a megértést, ha a tanító bőbeszé- 
dűen, ismétlésekbe bocsájtkozva magyaráz, és többféleképpen el
mondja ugyanazt a dolgot. A szabályok megfogalmazására pont 
az ellenkező utasítás érvényes. Ha valamely viszonyt, műveletet 
kimerítően megmagyaráztunk, bírjuk rá a tanulókat, hogv a magya
rázat tanulságát ők maguk foglalják röviden szabályba. A szabály
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megfogalmazásának kísérletei közben egy-egy pótlással, igazítással 
segítsük őket. Mikor a szabály végleges szöveget nyert, azontúl 
nem szabad változtatni, bővíteni, vagy módosítani, hanem vala
hányszor szóba kerül, mindig ugyanazon szöveggel kell azt idézni. 
A szabályt fölösleges leíratni, ellenben szakadatlanul ismételni 
kell, évek múlva is.

A mértantanítás keretében meg kell tanítani a legszüksége
sebb képleteket is. A képlet ismerete támogatja a szabályt, a 
szabály tudása megőrzi a képleteket, de a kettő közül a képlet 
élete taitósabb. Az alább részletezett módokon meg lehet értetni 
a képleteket még az elemi iskolában is. Fontos ez azért is, mert 
a jövendő kisgazda, kisiparos majd a mindennapi életben is gyak
ran belebotlik egy-egy gyakorlati képletbe, s akkor az elemi 
iskolában szerzett ismeretek alapján könnyen föl tudja használni 
azokat gyakorlati számításokra. A mai kisgazda, kisiparos gyakran 
olvas szakfolyóiratokat, szakkönyveket s ezekben talál olyan kép
leteket, amiknek a segítségével foglalkozása körébe vágó számí
tásokat végezhet. Ilyen képletek vannak a hordó térfogatának, a 
kazal térfogatának, a faderék térfogatának és súlyának stb. szá
mítására, Az elemi iskola kötelessége tehát, hogy nyújtsa azokat 
a legszükségesebb alapismereteket, amik segítségével a nép gyer
meke értelmezni és használni tudja az ilyen gyakorlati képleteket.

I. RÉSZ.
Egyszerű mérések méterruddal és mérőszalaggal.

Az első osztály számtani anyaga a húszas számkörben végez
hető műveleteket foglalja magában. Ehhez a kerethez a mértan
tanítás I. osztályos anyagának is alkalmazkodnia kell. Föladatunk 
ezen a fokon kizárólag a hosszúságmérés tanítására szorítkozik 
és csakis a második félévben kezdődik. Mielőtt megkezdenénk a 
hosszúságot mérni, meg kell tanítani a hosszúság fogalmát, kb. a 
következő menetben haladva.

„Gyere ki N az asztalhoz, húzd végig a szélén a kezedet. 
(A gyermek megteszi.) Vájjon hány széle van az asztalnak: Négy. 
Mutasd meg, az asztalnak melyik széle hosszabb, melyik rövidebb ? 
(A gyermek mutatja.) Ügy van: az asztalnak ez a két széle hosz- 
szabb, a másik két széle rövidebb. Az asztalnak az a széle 
amelyik hosszabb, az asztal hossza, az a széle, amelyik rövidebb,
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az asztal szélessége. Mutasd meg: van-e hossza és szélessége az 
ajtónak? Mutasd meg az ablak hosszát és szélességét. A tábláét. 
A tantermét. Melyik irányban hosszabb a tanterem, mutasd a 
kezeddel. Melyik irányban rövidebb a tanterem?

Gyerekek, mérjük meg lépésssel, hány lépés hoszúságú a 
tanterem hossza, hány lépés hosszúságú a tanterem szélessége. 
Figyeljetek ide, én majd lépek, ti pedig számláljátok, hányat lépek. 
(A tanító lép először a tanterem hossza, majd a szélessége irá
nyában, lehetőleg ügyelve arra, hogy a végén egész számú lépés 
jöjjön ki.) íme a tanterem hossza 18 lépés, a szélessége 12 lépés 
hosszú. Megmértük lépésekkel á tanterem hosszát is, szélességét 
is, írjuk fel a táblára, hány lépést mértünk. Gyere ki P a pádból, 
mérd meg te is a tanterem hosszát és szélességét, hogy lássuk, 
jól mértük-e az előbb. Te fogsz lépni, a padban ülők pedig szá
molják a lépéseket. (A gyermek lép, és mi csodálkozunk, hogy 
feltűnően nagy szám jön ki.) Most már igazán nem tudjuk, hogy 
hány lépés hosszú a tanterem. Ha én mérem, akkor 18 lépés, ha 
te méred, akkor 26 lépés. Vájjon melyik az igazi. Mind a kettő 
jó, csak az teszi a különbséget, hogy te apróbbakat lépsz, mint 
én. Ezért nagyon bajos valaminek a hosszát lépéssel mérni, mert 
ahány ember, annyiféle a lépés. Ha valaki azt állítaná, hogy az ő 
konyhájuk 8 lépés hosszú, arra azt kellene mondanom: Igen, ha 
te méred; ha én mérném, nem annyi lépés volna. így mind addig 
nem is tudom, hány lépés hosszú a konyhátok, míg magam meg 
nem mérem.

Mivel az emberek lépése annyira különböző, senki se sze
reti a hosszúságokat lépéssel mérni. Külön mérőeszközt találtak 
ki erre a célra, a méterrudat. íme ez a z ! Ilyen méterrúd van 
minden házban, de mindenik egyforma hosszú. Sőt nemcsak Ma
gyarországon, hanem Németországban, vagy Amerikában is, min
denütt pontosan ilyen hosszú minden méterrúd, mint ez, amit 
nektek mutatok. Ha tehát én méterrel megmérem a kertem hosszát, 
hogy hány méter hosszú, és azt levélben megírom egy Ameriká
ban lakó ismerősömnek, az pontosan tudni fogja abból, milyen 
hosszú a kertem, mert 10 méteres hosszúság Amerikában is 
akkora, mint nálunk,

Most .megmutatom nektek, hogyan kell mérni a méterrel. 
Lefektetjük a földre, így n i ; az egyik végének a helyét megjelöl
jük ceruzával a padlón, azután a következő mérésnél onnan foly
tatjuk tovább stb . . . “
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Ugyanezt az eljárást végig csináljuk arasszal a tantermi 
asztalon: előbb mi, majd a tanulók. Majd az arasszal való mérés 
mégbizhatatlanságából kiindulva rávezetjük a tanulókat a deciméter 
használatának szükségére. A deciméter arra szolgál, hogy kisebb 
tárgyak hosszúságát mérjük vele. A decimétert elkészítjük pl. 
kéregpapír-szeletből és ezzel méréseket végeztetünk a tanterem
ben található kisebb tárgyakon. Majd a decimélerekre fölosztott 
méterrudat használjuk fel erre a célra. A talált adatokat mindig 
föliratjuk a táblára. Megmagyarázzuk a tanulóknak, hogy írásban 
a méter nevét nem írjuk le egészen, helyette csak m betűt írunk 
a szám mellé; deciméter helyett pedig csak dm betűket, így: 
2 m, 6 m ; 13 dm, 20 dm.

II. RÉSZ.
A négyzet szemléltetése alapján megismerhető legegyszerűbb 
mértani alapfogalmak ; ezekkel kapcsolatos rajzolás és mérés.

Ebben az osztályban a következő eszközök beszerzését 
kívánjuk : egy ceruza, egy 20 cm hosszúságú cm-ekre beosztott 
vonalzó és egy kockázott vonalozású füzet.

Rajzolunk a táblára egy szabálytalan görbe vonalat, alája 
egy egyenes vonalat és a nevét mindegyiknek melléje írjuk. Utá
nunk a gyermekek is lerajzolják a vonalakat és odaírják a vonalak 
nevét. „Gyerekek, egyenes vonalat sokféle irányban lehet rajzolni, 
mi valamennyit megtanuljuk. Van olyan irányú egyenes vonal, 
amely egészen úgy fekszik, mint a nyugvó víz felszíne, ezt 
vízszintes vonalnak nevezzük (lerajzoljuk és fölírjuk); van olyan 
irányú egyenes vonal, mint a madzag iránya, ha a végére kő
darabot függesztünk, ezt függőleges vonalnak nevezzük (lerajzoljuk 
és fölírjuk); van olyan irányú egyenes vonal, amelyik se nem 
vízszintes, se nem függőleges, hanem rézsútos, mint a háztető, ezt 
ferde vonalnak nevezzük (rajzolás, fölírás).

Lehet a táblára egyszerre két vonalat rajzolni. Ha vigyázva 
rajzolunk, akkor tudunk rajzolni olyan két vonalat, amelyek egymás 
mellett vannak huzva, egymás mellett párban húzódnak és egy
mástól mindenütt egyenlő távolságban vannak : ezek a párhuzamos 
egyenesek. A párhuzamos egyeneseket akármilyen hosszúra nyújt
juk, seholsem közelednek egymásfelé, tehát nem is találkozhatnak. 
(Fölrajzolás, fölírás.) Keressetek párhuzamos vonalakat a tan
teremben. (Az ajtók, az ablakok, atábla, a padlódeszkák szélei, stb.)

Ha az egyenes vonalakat nem rajzoljuk párhuzamosra, akkor
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azok egyik irányban folyton közelednek egymás felé, majd talál
koznak, vagyis metszik egymást. íme itt van az a pont, ahol 
metszi egymást ez a két egyenes, ez a két egyenesnek a metszés
pontja. írjunk A  betűt e mellé a pont mellé. Azt mondjuk, hogy 
az A betű ennek a metszéspontnak a neve. Ez a két egyenes az 
A  pontban metszi egymást. Ide nézzetek gyerekek, mikor azt 
mondom, hogy A  pont, akkor erre a pontra gondolok (nem a 
betűt, hanem a pontot mutatom.) Lehet az egyeneseket tovább is 
nyújtani, a metszésponton túl, de lehet az is, hogy a metszés
pontnál megállunk.

Nézzétek gyerekek, a két egyenes között, amelyek az A 
pontban metszik egymást, van itt egy szöglet, ahová az a betűt 
írtam. Olyan ez, mint egy utcaszöglet, amelyiken két kerítés talál
kozik. Az egyik egyenes az egyik kerítés, a másik egyenes a 
másik kerítés. A két egyenes bezárja a szögletet, a két egyenest 
a szöglet szárainak nevezzük, A szögletet rövídebben szögnek is 
mondják; de itt ne gondoljatok arra a szögre, amit a deszkába 
vagy a falba verünk, mert ez a szög mást jelent; a szög szót 
itten a szöglet helyett mondjuk, mert rövidebb kiejteni. A szög, 
vagyis a szöglet lehet kisebb vagy nagyobb a szerint, hogy a 
szárai mennyire vannak szétnyitva. Azt a szöget mondjuk nagyobbnak, 
amelyiknek a 
szárai széjje- 
lebb vannak 
nyílva; azt a 
szöget kisebb- ^  
nek, amelyik
nek a szárai összébb vannak csukódva. Az ide rajzolt szögek között 
legnagyobb a C, legkisebb a B  szög.

Igen csinosnak látszik a szöglet, vagyis a szög, ha egyik 
szára vízszintes, a másik függőleges. Nézzük csak. Ide lerajzolok

fl

Bkét olyan szögletet, amelyek 
szárai vízszintes és függőleges egye
nesekből vannak. Az ilyen szöget 
derékszögnek nevezik. — Mikor a 
vízszintes és függőleges egyenesek 
metszik egymást, vagyis derékszöget 
alkotnak, arra azt mondjuk, hogy egymásra merőlegesen állanak. 
Gyerekek, mutassatok nekem ebben a tanteremben olyan vízszin
tes és függőleges egyeneseket, amelyek egymással derékszöget
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alkotnak, vagyis egymásra merőlegesek. (A gyermekek versenyezve 
mutatják a falak, ajtók, ablakok, asztalok, szekrények, falitáblák 
derékszögű szögleteit.) Nem kell azt gondolni, hogy a derékszög 
szárai mindig vízszintes és függőleges vonalakból vannak- Íme 
ennek a könyvnek a sarkain is derékszöget látunk. Mutasd meg 
ezeket a derékszögeket N ! No, most ferdén tartom a könyvet, a 
könyv szélei mind ferde vonalakat mutatnak, nincs köztük egy se 
vízszintes vagy függőleges, vájjon a könyv szélei most nem alkot
nak derékszöget, nem merőlegesek egymásra? De igen, a derék
szög akkor is derékszög, ha szárai ferdén haladnak. Vájjon miről 
ismerjük meg, hogy egy szög derékszög ? Arról, hogy ha a ferde 
helyzetből kimozdítva az egyik szárát függőleges helyzetbe hozzuk, 
akkor a másik szára vízszintessé válik.

De van a derékszögnek egy másik nevezetes tulajdonsága 
is, amit sohasem fogtok elfelejteni, ha egyszer megmagyarázom 
nektek. Vágjunk ki papírból négy derékszöget. Illesszük ezeket 
egymás mellé a fekete táblán. íme, 
mit láttok ? Azt. hogy a négy derék
szöget úgy lehet egymás mellé illesz
teni, hogy nem marad közöttük hézag.
Négy ilyen derékszöget akár össze 
is lehetne forrasztani egy egésszé.
Bezzeg, ha valamelyik szög kisebb 
vagy nagyobb lenne a derékszögnél, 
rögtön nem lehetne őket olyan szépen 
egymás mellé illeszteni : vagy hézag 
maradna közöttük, vagy takarnák 
egymást. Gyerekek, az olyan szöget, amelyik kisebb a derék
szögnél, hegyesszögnek nevezzük. Az olyan szöget pedig, amelyik 
nagyobb a derékszögnél, tompaszögnek mondjuk. (Rajzolás, írás.) 
Most mutatok nektek egy papírból kivágott idomot. Ezen sok 
mindent látni lehet abból, amit eddig tanultunk. (Az eszköz legyen 
egy kéregpapírból kivágott négyzet, minden oldala 1 dm.) No, 
gyerekek, láttok-e ezen az idomon egyenes vonalakat? Hányat? 
Hány vízszintes van közöttük ? Hány függőleges ? Tudnátok-e 
rajta mutatni párhuzamos egyeneseket? No, lássuk! Mérjük meg 
ennek az idomnak minden oldalát. Minden oldala egyforma (1 
dm). Hány oldala van ennek az idomnak 7 Hány szöge van ennek 
az idomnak? Van tehát négy egyenlő oldala, és négy egyenlő 
szöge, minden szöge derékszög. Az ilyen idomot négyzetnek ne
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vezzük. Nagyon ráillik ez a név, mert oldala is négy van, szöge 
is négy és egyenlők az oldalak is, meg a szögek is.

A négyzet lehet kisebb is, nagyobb is, attól függ, — mekkorák 
az oldalai. Ennek a négyzetnek minden oldala egy dm, de raj
zolhatunk olyan négyzetet, amelyiknek minden oldala két dm. 
Rajzoljatok ti is a füzetbe négyzeteket, kisebbet is. nagyobbat is. 
Legyen az egyiknek minden oldala 1 cm, a másiknak minden 
oldala 2 cm.

III. RÉSZ.
A négyzetekből összerakható téglalap.

Területmérés a területegység felrakása útján.
A téglalap szemléltetése, legfontosabb tulajdonságai.

Ebben az osztályban szükségük van a tanulóknak egy derék
szögű háromszög vonalzóra, melynek egyik befogója cm-ekre van 
beosztva. Nevelői kötelessége a tanítónak, hogy e rajzeszköznek 
a kímélését és megbecsülését figyelmébe ajánlja a tanulóknak. 
Komoly megértéssel beszéljünk arról, hogy a vonalzó megvétele 
a szegény szülőknek nagy áldozatába került, azért ezt meg kell 
becsülni. A vonalzónak el kell tartani a még hátralévő négy éven 
keresztül, sőt azon túl is, mikor elhagyják az iskolát, mert minden 
embernek szüksége van arra, hogy néha rajzoljon. A jó maga
viseletű tanuló úgy meg tudja kímélni a vonalzóját, hogy soha
sem kell másikat venni. Nem szabad a vonalzót tintával vagy 
ceruzával összefirkálni. Elég, ha kiki ráírja a nevét, azt rá is keik 
A vonalzót csak addig lehet használni, míg az éle hibátlan, nem 
csorba, mert ha kicsorbult, akkor nem lehet többé egyenes vona
lat húzni mellette. A vonalzó könnyen kicsorbul, ha földre ejtik, 
vagy padra ütnek vele, azért mindig a legnagyobb vigyázattal kell 
vele bánni.

Biztosan kicsorbul a vonalzó, ha bicskával papírt vágnak 
mellette, azért ez szigorúan tilos. Ela a vonalzóra ráhágnak, rá
ülnek vagy rákönyökölnek, akkor eltörik, legtöbbször a sarkainál 
a ragasztás helyén, mert ott a leggyöngébb. A vonalzót nem szabad, 
csakis akkor iskolába hozni, mikor rajzóra van. Legjobb ilyenkor 
belecsukni az olvasókönyvbe. A tanító gyakran vizsgálja meg a 
tanulók vonalzóit: tisztán, épen tartják-e, nem rongálják-e meg. 
Csináljon belőle nagy esetet, ha piszkolódást vagy sérülést talál 
valakinek a vonalzóján. Ez a teendő ugyan nem tartozik a szoros 
értelemben vett mértantanítás feladatai közé, de beletartozik a
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nevelés körébe, már pedig, amint tudjuk, az elemi iskolának min
den tantárgya, közvetve vagy közvetlenül, az erkölcsi nevelés 
szolgálatában is áll. A mértantanítás óráin így tehetünk eleget 
ennek a követelménynek.

Bemutatunk a tanulóknak egy tiszta, égetett téglát és azon 
szemléltetjük a téglalapot. „Számláljuk meg, hány oldala van a 
téglának ? Hat. Vájjon egyformák-e ezek az oldalak ? Egyik kisebb, 
másik nagyobb 1 A tégla oldalait téglalapnak nevezzük. (Fölirom.) 
Hány egyenes határolja a tégla egyik oldalát, a téglalapot ? (Meg
számolják.) A téglalapnak tehát négy oldala van, de az oldalak 
nem egyenlők, mint a négyzet oldalai voltak (vonatkoztatás), ha
nem kettő hosszabb, kettő rövidebb. Hogyan haladnak a téglalap 
szemközt fekvő oldalai? (Párhuzamosan.) Ebben tehát megegyezik 
a négyzettel. Hánv csúcsa van a téglalapnak ? (Négy.) Milyen 
szögek vannak a csúcsokon ? (Derékszögek.) Tehát abban is meg
egyezik a négyzettel, hogy négy derékszögű csúcsa van.“

Ezen a ponton tanácsos lesz a további elemzés céljára a 
feketetáblán is lerajzolni egy téglalapot, nehogy a tanulók azt 
higyjék. hogy a téglalapról tanítandók mind csak a tégla olda
lára vonatkoznak.

„Gyerekek, figyeljetek ide, a táblán is lerajzolok egy tégla
lapot, de valamivel nagyobbat annál, mint amit a téglán láttok. 
Rajzoljátok utánam. Először rajzolok egy vízszintes vonalat. A két 
végső pontját megjelölöm és eze
ken a pontokon a derékszögvo
nalzóval rajzolok két derékszöget 
fölfelé irányuló szárral. A víz
szintes vonal lesz a téglalap alapja, 
az A tói a B-ig. A felfelé húzott 
vonalak merőlegesen állanak az 
alapon. Most ezeket az oldalsó /\ 4 ábra
merőleges egyeneseket egyenlő magasságban levágom, így kapom 
a C és D pontokat. A C és D  pontokat összekötjük egy másik 
vízszintes egyenessel, ez lesz a téglalap negyedik oldala. A betű
ket azért írjuk oda a téglalap oldalaihoz, mert ezek segítségével 
könnyebben meg tudjuk nevezni az oldalakat. Pl. ha azt mondom, 
hogy az AB  a téglalap alapja, akkor erről az oldalról (mutatom) 
beszélek, stb. Gyere ki N, mutasd meg nekem a téglalap CD 
oldalát; mutasd meg az AD-t, stb.

Lássuk tovább, mit lehet leolvasni erről a téglalapról. Mu-
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lássál P ezen a téglalapon egyenlő oldalakat! (Mutatja.) Mutassál 
még másik két egyenlő oldalt, (Mutatja.) Ugyan ki tudná meg
mondani, hogyan fekszenek azok az oldalak egymáshoz képest, 
amelyek egyenlők ? (Szemközt.) Ügy van : a téglalap szemközt 
fekvő oldalai egyenlők. Vájjon hogyan haladnak a téglalap szem
közt fekvő oldalai ? (Párhuzamosan.) A téglalap szemközt fekvő 
oldalai egyenlők és párhuzamosak. Milyen szögek vannak a tégla
lap csúcsain?“

Rajzoljunk a táblára (a füzetbe is) különböző nagyságú és 
alakú téglalapokat. Legyen köztük olyan is, amelyiknek a rövidebb 
oldala az alap. Mutassanak a tanulók téglalap alakú tárgyakat a 
tanteremben. (Fekete tábla, asztal, ajtó, ablakráma, falak, mennye
zet, stb.)

„Látjátok gyerekek, hogy a téglalapok nagyon különböző 
nagyságúak lehetnek. A könyv táblája is téglalap alakú, a fekete 
tábla is, de a fekete tábla sokkal nagyobb mint a könyv. De nem 
mindig könnyű ám megmondani, hogy melyik téglalap nagyobb és 
melyik kisebb. (Rajzolunk a táblára két feltűnően különböző 
alakú, de szemmértékre egyenlő területű téglalapot.) No, ki tudná 
megmondani, melyik téglalapnak van nagyobb területe. (X : a jobb
oldalinak !) A jobboldali csakugyan hosszabb, de jóval keskenyebb 
is, mint a baloldali. (Y: a baloldalinak!) A baloldali csakugyan 
magasabb, de jóval rövidebb, mint a jobboldali, A területük azért 
lehet egészen egyforma. Akkor tudnánk meg, hogy melyiknek 
nagyobb a területe, ha mind a kettőt megmérnénk. Ugyan mivel 
is mértünk mi mostanáig, gyerekek! (Méterrel és deciméterrel.) 
Meg lehet-e mérni a téglalapot dm-rel ? (Meg lehet!) Hát ez bi
zony tévedés ! Meg lehet ugyan mérni dm-rel a téglalap hosszát, 
vagy a magasságát (mutatjuk), de ezeket nem elég tudni: mi a 
téglalap területét akarjuk ismerni, azt a területet, amit a téglalap 
széltében-hosszában beborít, Nézzétek, fogom ezt a könyvet, rá
borítom lapjával a fekete táblára rajzolt téglalapra, vájjon elfödi-e 
a könyv azt a téglalapot ? (Nem födi e l!) Nem bizony, a téglalap 
még nagyobb területet borít be, mint a könyv, azért a téglalap 
területe nagyobb, mint a könyv lapjának a területe.

Mit csinálunk már most, ha nemcsak azt akarjuk tudni, hogy 
a téglalap területe nagyobb-e vagy kisebb mint a könyv lapjának 
a területe, de szeretnénk tudni azt is, mekkora hát a téglalap 
területe? Akkor bizony a téglalap területét meg kell mérni, csak 
az a kérdés mivel ? Vájjon mostanáig mivel mértük az egyenes
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vonalak hosszúságát? (Méterrel és deciméterrel.) Jól van, de a 
téglalap nem hosszúság, hanem terület, azért a téglalap területét 
nem is lehet mérni hosszúságmértékkel, csakis területmértékkel. 
Mondjátok utánam: területet csak területmértékkel lehet mérni. 
Hosszúságot hosszúsággal kell mérni, területet területtel kell mérni. 
A hosszúságok mérésére ott van a méter és a deciméter, ezek 
maguk is hosszúságok. A területek mérésére is van ám megfelelő 
mérték, ilyenek a négyzetdeciméter és a négyzetméter. A négyzet- 
deciméter olyan négyzet, amelyiknek oldala 1 dm, íme itt van 
ez a kéregpapírból kivágott négyzetdeciméter, ez egy terület- 
mérték, mert maga is terület. A négyzetméter is területmérték, 
olyan négyzet, amelyiknek minden oldala egy méter. Kisebb terü
leteket négyzetdeciméterrel mérnek, nagyobb területeket négyzet- 
méterrel. A négyzetdecimétert írásban c/mMel jelölik, a négyzet- 
métert pedig m2-rel. Kérdezhetné valaki, miért kell odaírni a ket
test a dm jobbvállára, ha azt akarjuk, hogy négyzetdecimétert 
jelentsen ? Igen könnyű megmagyarázni: a dm magában hosszú
ságot jelent, amelyik egy irányban mérve egy dm ; a drri2, egy 
területet jelent, amelyik két irányban mérve egy-egy deciméter, 
mert hosszában is egy dm, keresztben is egy dm.“

Most előveszek egy kéregpapírból szabott téglalapot, mely
nek hosszúsága 4 dm, szélessége 3 dm és osztási vonalakkal van 
behálózva. (Rajzszögekkel fölerősítem a falitáblára.) „Nézzétek 
gyerekek, most meg fogjuk mérni, milyen nagy, vagyis hány dm2 
ennek a téglalapnak a területe ? Én J) C
fogom a négyzetdecimétert, ti pedig 
számoljátok, hányszor tudom ráfek
tetni a téglalapra mindaddig, mig 
egymásután betakarom vele az 
egészet. Látjátok, hogy 12-szer lehet 
ráfektetni a téglalapra, ha a terület 
minden részét apránként letakarom 
vele." A

Felrajzolok a táblára egy nagyobb téglalapot, melynek alapja 
6 dm, a magassága 5 dm. Osztásvonalakkal behálózom az egészet 
Rárakom sorjában minden négyzetre a négyzetdecimétert, előbb 
a legalsó sorban, azután a fölötte lévőben és így tovább. Kiderül, 
hogy a megmérendő terület nagysága 30 dm2. Majd így folytatjuk. 
„Láttátok gyerekek, hogyan lehet megmérni a téglalap területét. 
De^ez így elég hosszadalmas munka: először föl kell mérni a

5. ábra. B
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téglalap alapját és magasságát dm-rel, azután be kell hálózni 
egyenes vonalakkal az egész területet, végül rá kell borítani minden 
négyzetdeci méterre a területmértéket. Van azonban egy sokkal 
rövidebb és egyszerűbb módja is annak, hogy a téglalap területét 
megismerjük. Figyeljetek ide, ti magatok fogjátok kitalálni, hogyan 
történik ez ?

A területmértéket először melyik sorban fektettük rá a 
téglalapra ? (Először az alsó sorban.) Vájjon hányszor fér el a 
négyzetdeciméter egymás mellett az alapon, ki tudná megmondani ? 
(Ezen a téglalapon 6-szor.) És a -téglalap alapja hány dm ? Az is 
6 dm. Tehát ki tudom-e találni, hány négyzetdeciméter fér el az 
alapon, ha megmértem, hogy hány dm hosszú az alap. (Igenis, 
k i! Annyi négyzetdeciméter fér el az alapon, ahány dm hosszú 
az alap.) Jól van, mondjátok ezt utánam, valamennyien: a tégla
lap alapján annyi négyzetdeciméter fér el, ahány dm hosszú az 
alap. Elég lesz tehát megmérni dm-rel a téglalap alapját, már is 
tudom, hány dm2 fér el az alsó sorban, nem is kell rárakni a 
területmértéket.

De a téglalapra nemcsak egy sorban lehet ráborítani a négy- 
zetdecimétert, hanem több sorban is. Ezen a téglalapon hány 
sorban látjuk a négyzetdecimétereket ? (Öt sorban,) Hány van 
minden sorban? (6.) Mennyi van hát összesen ? (Ötször hat.) Már 
most, ha én megmérem a téglalap magasságát (mutatom deciméter
rel, vájjon megtudom-e abból, hány sor négyzetdeciméter fér el 
a téglapon? (Nem felel.) Hány sor négyzetdeciméter van egymás 
fölött? (5 sor.) Hány dm a téglalap magassága (mutatom)? (Az is 
öt.) Tehát hány sorban vannak a négyzetdeciméterek ? (Annyi 
sorban, ahány dm a magasság.) Ügy van, ezt mindnyájan mond
játok utánam. A téglalapra annyi sorban lehet ráfektetni a négy- 
zetdecimétert, ahány dm a téglalap magassága.“ Ugyanezt az 
okoskodást, kérdés és feleletek alakjában, végig vezetjük a kéreg
papírból formált téglalapon is (3X4 dm2).

Ebből láthatjuk, hogy nem szükséges négyzetekkel tele
rajzolni a téglalapot, anélkül is ki tudjuk számítani a téglalap 
területét. Megmérjük a téglalap alapvonalának a hosszát dm-rel 
(ennyi négyzetdeciméter fér el az alapon), megmérjük a téglalap 
magasságának a hosszát (ennyi sor négyzetdeciméter van egymás 
fölött), a kettőt összeszorozzuk, úgy kapjuk meg a téglalap terü
letét. Az egyik téglalap alapjának a hossza 4 dm, magasságának 
hossza 3 dm, a téglalap területe 4X3 =  12 dm“, és tudjuk, hogy
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csakugyan annyinak találtuk. A másik téglalap alapjának a hossza 
6 dm, a magasságának hossza 5 dm, a téglalap területe e két 
szám szorzata: 6X5 dm3 =  30 dm2. Bármely téglalap területét 
ki tudjuk számítani, ha alapjának a hosszát megszorozzuk magas
ságának hosszával. Mondjátok utánam. (Elismételjük többször s a 
tanulók utánunk mondják.) Gyerekek, ezt a szabályt nagyon rövi
den fel lehet írni: téglalap területe =  alap hosszúsága X  ma
gasság hosszúsága. Még rövidebben is lehet írni, ha elhagyom a 
fölösleges szavakat, úgyis tudom, hogy mit kell odaérteni: terület 
=  alap X magasság. Olvassátok e l!

Még ennél is rövidebben lehet írni a szabályt, ha minden 
szó helyett csak az első betűjét írom k i: t =  a X rn. Az ilyen 
röviden Írott szabályt, amiben a szavak helyett csak betűket Írunk 
ki, képletnek nevezzük. Ez a téglalap területének a képlete, mert 
ennek a segítségével lehet kiszámítani a téglalap területét.“

Most már a megtanított képletet fölhasználjuk arra, hogy a 
segítségével különböző téglalapok területét kiszámítjuk, ügyelve 
persze arra, hogy a számítandó téglalapok méretei egész számú 
dm-ekben legyenek megadva, minthogy a III. osztály még nem 
tud tizedestörtekkel számolni.

Azután megismertetjük az osztállyal a négyzetméter fogal
mát, ugyanolyan módszerrel, ahogy föntebb láttuk a dm2-nél. Meg
ismertetjük a négyzetméter írásbeli jelét (m3) és ezt is leszármaz
tatjuk a m jeléből úgy, mint a dm2-nél tettük. Azután fölméretjük, 
illetve kiszámíttatjuk a tanterem padlójának, falainak területét 
négyzetméterekben. Kimérünk az udvaron téglalapé területet és 
annak a területét kiszámíttatjuk m2-ekben.

Számos példa kiszámításával kell begyakorolni, hogy a min
dennapi életben hol találkozunk a területmérés eseteivel. Ilyen 
példák: 1. Egy munkás fölásott egy kertet, melynek hossza 86 
m, szélessége 53 m. Hány m2-t ásott föl összesen ? 2. Egy tégla
lapé területre fűmagot vetettek. A terület hossza 45 m, szélessége 
23 m, hány m2 területet vetettek be? 3. Az asztalos elválla'ta 
egy terem padolását, melynek hosszúsága 12 m, szélessége 6 m. 
Hány m2 területet kell bepadolnia ? 4. A tapasztó ember be
tapasztotta egy szobának mind a 4 falát és a mennyezetét. A 
szoba hosszúsága 8 m, szélessége 5 m, magassága 4 m. Hány 
m2 területet tapasztott be? 5. A mázoló befestett egy kerítést, 
melynek hossza 23 m, magassága 2 m. Hány m3 területet mázolt be?
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IV. RÉSZ.

A derékszögű háromszög. Az általános háromszög.
A háromszög területe. Gyakorlati területmérések.

Kívánatos, hogy ebben az osztályban minden tanuló szerez
zen be körzőt. Papírtokban, tartozékok nélkül, olcsón lehet kapni 
egy puszta rézkörzőt, melyet ceruzabéllel fölszerelve rajzoláshoz, 
méréshez fogunk használni. Elöljáróban meg kell magyarázni a 
körző kezelését aprólékosan. Hogyan kell vele bánni, hogy kárt 
ne szenvedjen ? Nem szabad nyitogatni kellve-kelletlenül, mert 
kopik a tengelye és hamar elnyakdul. Némelyik úgy van szer
kesztve, hogy a tengelyén csavar van, azzal megszorítható. A 
másikat, ha elnyakdult, úgy szorítjuk meg, hogy a tengelyének a 
végével kemény tárgyra (pl. fejsze fokára) fektetjük, és a tengely 
felső végére óvatosan rákalapálunk. Ezzel a tengely egy kissé 
megszorul és a nyakdaság egy időre eltűnik. A körző szöges 
szárát nem szabad deszkába döfni, mert elgörbül vagy el is törik. 
Vigyázni kell, mikor kezünkben van, mert könnyen kiszúrhatjuk 
vele a magunk vagy mások szemét, ha hadonászunk vele. Meg
mutatjuk, miként fogjuk, mikor rajzolunk vele, vagy mértéket 
veszünk, Hogy el ne vesszen, legjobb zsebben hordani, de mindig 
a legkülső kabátzsebben, vastagon papírba csomagolva, nehogy 
eleséskor testünkbe szűrődjön,

Az iskolának a következő szemléltető eszközökre van szük
sége, Egy hálózatosán négy- 
zetdeciméterekre beosztott 
papíridom, a mellékelt ábra 
szerint kéregpapírból készít
ve : EBCD alakban. A kéreg
papír AD és FC egyenesek 
mentén legyen olyan mélyen 
bemetszve, hogy az EAD, 
illetve az FBC derékszögű 
háromszögeket könnyedén E* A 6. ábra. ^  &
hátra lehessen hajtani, úgyhogy a papíridomot tetszés szerint hasz
nálhatjuk az ABCD téglalap, illetve az EFCD romboid szemlél
tetésére. Szükség van továbbá egy kéregpapírból kivágott külön 
derékszögű háromszögre, amely teljesen egybevágó az EAD, illetve 
FBC derékszögű háromszögekkel, úgyhogy akármelyiket fedi, ha 
ráborítjuk.

P
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A tanítás azzal kezdődik, hogy az FBC háromszöget hátra
hajlítva, a papíridomot EFCD romboid alakjában a rajzszögekkel 
feltűzzük a táblára.

„Gyerekek, tavaly már megtanultátok, hogyan kell megmérni, 
vagy kiszámítani valamely téglalap területét. (Az erre vonatkozó 
ismereteket kikérdezzük, átismételjük.) Most egy másfajta négy
oldalú idomról fogunk tanulni, ezt úgy hívjuk, hogy romboid. (A 
nevét fölírjuk és föliratjuk, s az egész osztály többször hangosan 
elolvassa.) Ki tudná elsorolni, miben hasonlít ez az idom a tégla
laphoz ? (A romboidnak is négy oldala van, A szemközt fekvő 
oldalak párhuzamosak és egyenlők. A romboidnak is négy szöge 
van.) Ki tudná elsorolni, miben különbözik a romboid a tégla
laptól ? (A romboid szögei nem derékszögek. Két szöge kisebb 
a derékszögnél : hegyesszögek. Két szöge nagyobb a derékszögnél: 
tompaszögek. A romboid szembenfekvő szögei egyenlők, mert 
hegyesszögnek hegyesszög, tompaszögnek tompaszög fekszik 
szembe.)"

Azután több különböző nagyságú romboidot rajzolunk a 
táblára, s utánunk a tanulók is rajzolnak a füzetükbe. A rajzo
lásnak minden lépését, a rajzeszköz fogásának, használatának 
módját részletesen megmagyarázzuk. 1. Először húzunk egy víz
szintes egyenes vonalat, kijelöljük a két végpontját: AB. 2. AB 
pontból húzunk fölfelé tetszőleges düléssel egy ferde egyenes vo
nalat. Ennek a ferde vonalnak a felső végét kijelöljük C pontban. 
Ez az egyenes lesz a romboid egyik oldala. 3. Körzőnyilásba 
vesszük a BC egyenes hosszát és ugyanezen körzőnyilással az A 
pontból, abban az irányban, ahogy a BC oldal is dűl, körivet 
kanyarítunk, 4. Körzőnyilásba vesszük az AB alap hosszát, és 
ezzel a körzőnyilással a C pontból az AB-vel párhuzamos irány
ban egy körivet kanyarítunk, 
hogy az előbb kanyarított 
körivet elmessiik. így kap
juk a D pontot. 5. Össze
kötjük a C pontot a D-vel, 
s ezzel kapjuk a romboid 
CD oldalát. 6. Összekötjük 
az A pontot a D-vel s 
ezzel kapjuk a romboid AD 
oldalát. Ezeket a magya- A 7. ábra. S
rázó szövegeket minden lépés megtétele közben elismételjük
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mindannyiszor, valahányszor romboidot rajzolunk. Nem elég az, 
hogy egyszer magyarázzuk, azután némán végezzük a rajzolást. 
Többszörös ismétlés után a tanulók annyira megtanulják, hogy 
rajzolás közben maguk is el tudják mondani a rajzolás kisérő 
szövegét és ezt meg is kívánjuk tőlük.

Megfogjuk a kéregpapír idomot, s mutatjuk abban az alak
jában, melyben téglalapot mutat. (EAD hátrahajtva.) „Akármilyen 
téglalapból könnyen lehet romboidot csinálni. Ha ennek a tégla
lapnak a jobboldali végéről levágok egy ekkora háromszöget 
(FBC-re ráborítjuk a külön szabott derékszögű háromszöget), és 
ugyanezt a háromszöget hozzáragasztom a téglalap baloldali végé
hez (mutatom a háromszög hozzáillesztése által), akkor a tégla
lapból romboid keletkezik. íme tehát elvágom a háromszöget a 
téglalap jobboldali végéről (hátrahajtom az FBC háromszöget) és 
hozzáragasztjuk a téglalap baloldali végéhez, (visszahajlítom az 
EAD háromszöget, hogy látható legyen), úgyebár a téglalapból 
romboid keletkezett? (Most a papíridomot EFCD romboid alak
jában feltűzöm a táblára).

Hasonlítsuk össze, hogy a téglalap miben változott meg, 
mikor romboid lett belőle.

1. Megváltozott-e a téglalap alapjának a hossza, mikor a 
romboid alapja lett belőle? Nem változott meg, mert amit a jobb
oldalon levágtunk belőle (FB), azt a baloldalon hozzáragasztottuk 
(EA). Tehát a romboid alapjának a hossza egyenlő a téglalap 
alapjának a hosszával.

2. Megváltozott-e a téglalap magasságának a hossza, midőn 
a téglalap romboiddá változott ? Nem változott meg, mert a tégla
lap magassága is AD volt, a romboid magassága is AD. Csak az 
a különbség, hogy az AD a téglalapnak oldala is volt, nemcsak 
magassága; ellenben az AD a romboidban már nem oldal csakis 
magasság. A romboid oldalai ferdék, azok hosszabbak az AD-nél. 
Tehát a romboid magasságának hossza egyenlő a téglalap ma
gasságának hosszával.

3. Megváltozott-e a téglalap területe, midőn romboid lett 
belőle? Más szóval nagyobb-e vagy kisebb a romboid területe, 
mint a téglalap területe, amiből keletkezett ? íme elmondom még 
egyszer, hogyan lett a téglalapból romboid. A jobboldalon le
vágtam ezt a háromszöget (mutatom), ezáltal persze a téglalap 
kisebb lett. Ámde a baloldalon visszaragasztottam azt a három
szöget, amit jobboldalon levágtam belőle, ezáltal a terület megint 
akkora lett, mint kezdetben volt, csak az alakja lett más. Nagyobb-e
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tehát vagy kisebb a romboid területe, mint annak a téglalapnak 
a területe, amiből keletkezett ? Se nem nagyobb, se nem kisebb. 
Annak a romboidnak a területe, ami téglaalapból keletkezett, 
egyenlő a téglalap területével.

Lássuk tehát még egyszer, mi nem változott, mikor a tégla
lapból romboidot csináltunk. Nem változott az alap, a magasság 
és a terület. A romboid alapja egyenlő a téglalap alapjával, a 
romboid magassága egyenlő a téglalap magasságával, a romboid 
területe egyenlő a téglalap területével. Hát ha a romboid területe 
mindig egyenlő a téglalap területével, akkor ki tudjuk-e számítani 
a romboid területét? Ki tudjuk számítani, mert ha kiszámítjuk a 
téglalap területét, az lesz a romboid területe is ! De melyik tégla
lap területét kell kiszámítani ? Azét a téglalapét, amiből a rom
boid keletkezett, vagyis azét a téglalapét, amelyiknek az alapja 
egyenlő a romboid alapjával, a magassága egyenlő a romboid 
magasságával. A romboid területét tehát úgy számítjuk ki, mint 
a téglalap területét, vagyis az alap hosszúságát szorozzuk a ma
gasság hosszúságával. Röviden : romboid területe =  alap X ma
gasság (t =  a X m).

Arra azonban mindig vigyázni kell, hogy a romboid ma
gassága nem egyenlő a ferde oldalakkal, hanem mindig egy olyan 
egyenes, amelyet a felső csúcsból merőlegesen rajzolunk az alapra.“

Rajzolunk a táblára különböző méretű romboidokat, melyek
nek hosszát és magasságát egész számú deciméterekben megadjuk 
és az osztállyal együtt a fönti képlet segítségével kiszámítjuk 
mindegyiknek a területét.

*
Készítünk akármilyen papírosból romboidokat. Mindegyiket 

összehajtjuk egyik átlója mentén és a hajtás irányában ketté vág
juk. Az így kapott részeket egymásra borítjuk és szemléltetjük, 
hogy a kettéosztás által kapott részek területe egyenlő.

„Milyen részek keletkeznek, mikor egy romboidot kétfelé 
osztok egy olyan vágással, amelyik a szemközti csúcsokat össze
köti ? Egyenlő részek keletkeznek. Ha egy romboidot a szemközti 
csúcsok irányában kétfelé vágok, akkor két teljesen egyenlő fél- 
romboidot kapok. Ezek a részek azonban már nem négyoldalúak, 
mint a téglalap, vagy a romboid, hanem háromoldalúak. Az ilyen 
háromoldalú idomot háromszögnek nevezzük. Hány oldala van 
tehát a háromszögnek ? Hány szöge van a háromszögnek ? Minden 
romboidból lehet csinálni két teljesen egyenlő háromszöget, ha a 
szemközti csúcsok irányában kettévágjuk.
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4 B
ha hozzáragasztunk egy vele teljesen egyenlő másik háromszöget.“ 
Teljesen összeillő háromszögeket készítünk papírosból párjával, 
s aztán az összetartozókat rajzszögekkel föltűzzük a táblára egy
más mellé, hogy a tanulók érzékeljék, miként keletkezik két 
összeillő háromszögből romboid. A tanulókat is rávezetjük, hogyan 
kell papírból háromszöget kimetszeni. A papírosra rárajzolnak 
tetszésszerínti alakú háromszöget. Ollóval körülnyírják. Azután a 
kész háromszöget ráborítják másik papírosra, s ennek a segít- 
ségéveLkiszabják a párját, ami vele teljesen összeillő. Azután a 
két összeillő háromszöget úgy próbálgatják egymás mellé illesz
teni, hogy a kettőből egy romboid keletkezzék. Ezzel a föladattal 
sokáig kell foglalkozni, mert nagyon fontos, hogy a tanulóknak 
mélyen a tudatukba vésődjék, hogy minden háromszög fele egy 
belőle szerkeszthető romboidnak.

Lerajzolt háromszögeken szemléltetjük, hogy milyen a hegyes
szögű (minden szöge kisebb a derékszögnél), a tompaszögű (egy 
szöge nagyobb a derékszögnél) és a derékszögű háromszög. Meg
tanítjuk, hogy a derékszög szárait befogóknak, a derékszöggel 
szemköztfekvő oldalt pedig átfogónak nevezzük.

„Vizsgáljuk meg most a háromszög részeit. A háromszögnek 
az egyik oldalát, rendszerint azt, amelyik 
alól van, alapnak nevezzük. A másik két 
oldal a háromszög szárai. A háromszög
nek is van magassága. A háromszög 
magassságát úgy’kapjuk meg, ha az alap 
felett álló csúcsból merőlegest rajzolunk 
az alapra. (Derékszögvonalzóval meg is 
mutatjuk, miképpen kell rajzolni ezt a^ D
merőlegest.) De ha valakinek kedve van, 9. ábra.
akkor a háromszög bármelyik oldalát választhatja alapnak, csak-

Nemcsak minden romboidból lehet háromszöget csinálni, 
hanem fordítva is : minden háromszögből lehet csinálni romboidot,
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hogy akkor a magasságvonal is másik lesz. A magasságvonal 
mindig az alappal szemközti csúcsból indul ki és merőlegesen áll 
az alapon. (10. ábra balról CB alap AD magasság.) Megeshetik az 
is, hogy 
olyan ol
dalt vá
lasztunk 
alapnak, 
amire 
nem is le
het me
rőlegest bocsájtani a szemközti csúcsból. Az nem baj. Ilyenkor az 
alapot meghosszabbítjuk (10. ábra jobbról KL-et N felé); a fölötte 
lévő csúcsból (M-ből) a meghosszabbításra bocsájtunk merőlegest 
és így kapjuk a magasságot (MN). Látjuk tehát, hogy a három 
szög magassága néha belől esik a háromszög szárain, néha kívül, 
csak az a fontos, hogy az alappal szemközt levő csúcsból indul
jon ki és hogy merőleges legyen r
az alapra, vagy annak meghosz- 
szabbítására, az alap irányára.
A 11. ábrán az ABC három
szögnek AB alapjához tartozik 
CD magasság, BC alapjához AF ^ 
magasság, AC alapjához BE 
magasság.

Sokszor van arra szükség, 
hogy egy háromszögű idomnak 
kell kiszámítani a területét. Ezt ugyan még nem tudjuk kiszámítani, 
de azt már tanultuk, hogy a háromszög területe félakkora,mint a 
romboidnak a területe. Lássuk csak az ABD háromszöget. (12. ábra) 
Tűzzük föl a táblára. Most illesszük mellé a párját úgy, hogy a 
két háromszögből egy romboid keletkezzék. Az ABD háromszög
ből keletkezett az ABCD romboid. Ennek a romboidnak könnyű 
kiszámítani a területét. Hogyan is számítjuk ki a romboid terü
letét ? (t =  a X ni). Vájjon mekkora ennek a romboidnak az 
alapja? Akkora, mint a háromszög alapja (AB =  3 dm). Mekkora 
ennek a romboidnak a magassága ? Akkora, mint a háromszögnek 
a magassága DE =  2 dm. (A mellékelt 12. ábrán az alap és 
magasság egymáshoz való viszonya nem pontosan 3:2 , de a 
szemléltetésre szánt romboidot lehet a fönti arány szerint készíteni.) 
A romboid területe tehát lesz t =  a X m — 3 dm X 2 dm.
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Ámde mi a háromszög területét J)
akarjuk ismerni, hogyan tudjuk azt 
meg ? Semmisem könnyebb ennél!
Ha kiszámítottuk a romboid területét, 
annak a felét kell venni, mert a 
háromszög éppen félakkora, mint a 
romboid. Ha tehát a romboid terű- ^ E B
lete t =  a X m  =  3 dm X 2 dm =  12. ábra.
6 dm2, akkor a háromszög területe lesz ennek a fele : 3 dm2. A 
háromszög területét tehát úgy találjuk meg, hogy megmérjük az 
alapját és magasságát, ezzel a kettővel kiszámítjuk a romboid 
területét, s mikor az megvan, azt elosztjuk kettővel (kétfelé), az 
lesz a háromszög területe. (Fölírjuk a táblára, a tanulók a füze
tükbe a következőket:)

A háromszög területe =  a romboid területe elosztva kettővel. 
A háromszög területe =  a romboid területe : 2.
. , , a romboid területeA háromszög területe =  -----------------------

A háromszög területe = a X m 
2

t = a X  m

Hogyan számítjuk tehát ki a háromszög területét ?
A háromszög területe =  az alap szorozva a magassággal és 

osztva kettővel. “ Ezt az egész osztály többször elmondja egymásután.
Most a képlet segítségével számos háromszögnek kiszámít

juk a területét. Az alapot és a magasságot mindig úgy szerkesszük 
meg előre, hogy mindkettő a dm egész számú többszöröse legyen. 
Azért leg- q
jobb úgy el
járni (1. a 
13. ábrát), 
hogy elő- /  
szőr meg- -é—

3 dm

húzzuk
alapot,

az
rá-

é d r B

//

Adm

7d in £> DA
13. ábra.

mérünk egész számú dm-t; azután az alap egy tetszőleges pont
ján, avagy az alap meghosszabbításán merőlegest állítunk, arra is 
rámérünk egész számú dm-t. Ez a merőleges képviseli a magas
ságot, melynek fölső végpontjából rajzoljuk meg a háromszög 
szárait. Példán szemléltetjük, hogy legkönnyebb a területszámítás
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derékszögű háromszög esetében, mert ha ennek egyik befogóját 
alapnak tekintjük, akkor a másik befogója magasságnak számít. 

Meg kell győznünk a tanulókat arról is, hogy ugyanazon 
háromszög területe mindig ugyanannyi dm2 lesz, akármelyik oldalát 
vesszük alapnak, csak az a fontos, hogy minden alaphoz a neki 
megfelelő magasságot használjuk, 
vagyis azt a merőlegest, ami a 
szemközti csúcsból arra az alap
ra bocsájtható, Minthogy számí
tásaink céljára csakis olyan há
romszög alkalmas, amelynek al
katrészei egész számokban van
nak megadva, itt közlünk három 
alkalmas példát. Ezeket a három
szögeket így kell megszerkeszteni : 
az alap megrajzolása után annak 
két végső pontjára merőlegest eme
lünk, ezekre rámérjük a magassá
got; a merőlegesek végpontjait össze
kötjük és ezáltal egy 
párhuzamost kapunk, 
melynek az alaptól való 
távolsága egyenlő a raj- ~ 
zolandó háromszög ma
gasságával. Most a BC 
oldalt, amelyet második
alapnak szántunk,körző-  ̂ D
nyílásba vesszük és a 14. ábra.
B pontból kiindulva átmetszük vele a párhuzamost a C pontban: 
ott lesz a háromszög csúcsa, ahonnan megrajzoljuk a háromszög 
harmadik oldalát az A-hoz és a magasságát az alapra merőlegesen 
(CD). Az igy készült háromszög AB alapjához hozzátartozik a 
CD magasság, a BC alapjához az AE magasság.

b i m

*
A háromszögek területének számítását azért kell alaposan 

megtanítani, mert aki a háromszög területét számítani tudja, az 
okkal-móddal minden egyenesvonalú síkidom területét ki tudja 
számítani, mivel háromszögekre minden szögletes idom szétbont
ható. Különösen a földméréssel kapcsolatban lesz gyakran szük
ségünk arra, hogy háromszögek területét számítsuk, mert a föld
birtokok rendszerint szabálytalan alakú sokszögek, amelyeknek a
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területét úgy számítjuk ki, hogy háromszögekre bontjuk. Tegyük 
föl, hogy ki kell számítani az ABCD alakú földbirtok területét. 
AC átlóval felbontjuk két háromszögre, f{ 
melyeknek AC lesz a közös alapjuk. Ezt a 
közös alapot tehát le kell mérni, még pedig, 
ha a területet négyzetölekben akarjuk is
merni, akkor öllel, ha négyzetméterekben, g 
akkor méterrel. Lemérjük azután BF és 
DE magasságokat. Az adatok birtokában a

15. ábra. C
két eredményt össze-

t — a * m képlet segítségével mindkét három
szög területét külön kiszámítjuk, azután a 
adjuk s így kapjuk a földbirtok területét.

Fogós kérdés, hogy egy háromszögalakú nagyobb földterü
leten, miként jelöljük ki az alapra merőleges magasságvonal irá
nyát. A mérnöknek könnyű, mert műszere van hozzá, de sem a 
tanítónak, sem a gazdának nincs. Azonban nagyon könnyen ké
szíthetünk olyan egyszerű eszközt, ami megfelel a mindennapi 
földmérés céljának. Asztalossal készíttetünk, vagy akár magunk 
is összerovunk egy léckeresztet (szög
kereszt), amely a közepén ki van fúrva, 
hogy egy függőlegesen földbe tűzött 
rúd végére vízszintesen rá lehessen 
erősíteni (16. ábra). A szögkereszt négy' 
végén, az A, B, C, D pontokon, hosszút 
szögeket verünk be úgy, hogy merőle
gesen álljanak a szögkereszt síkjára, az 
AB egyenes pedig pontos derékszög
ben metssze a DC egyenest. Kell még 
hozzá egy alul kihegyezett és hágófogakkal ellátott 
függőlegesen a földbe tűzhetünk (17. ábra).
Ennek a felső végére erősítjük a szögkeresztet, 
mikor irányt akarunk vele kijelölni.

A merőleges irány kitűzése két esetben 
lehet szükséges. 1. Egyenesre annak egyik pont
jában merőlegest kell állítani (18. ábra). Le
tűzzük a szögkereszt rúdját abban a pontban 
(C pontban), ügyelve, hogy függőlegesen álljon, 
aztán ráfektetjük a szögkeresztet. Az egyenes 
két végpontján fölállítunk egy-egy függőleges 
jelző rudat (egy-egy tanuló tartja az A és B 
pontokban). Most a szögkeresztet úgy fordítjuk, 17.ábra.

A
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hogy az egyik lécen lévő két irányzó szög mellett — eltekintve, 
a két irányzó szög az egyenes két végén fölállított jelzőrudak 
irányába essék 
(ABirányba). Elő
ször az egyik jelző 
rúd (A) felé né
zünk, azután a 
másik jelzőrúd (B) 
felé. Ha csak
ugyan az egye
nesben van le
tűzve a szögke
reszt rúdja. akkor 
a szögkereszt 
egyetlen beállítá- 18. ábra. g
sa mellett mindkét jelzőrudat az irányzó szögek irányában kell 
látnunk, persze egyiket a szögkereszt egyik végéről nézve, má
sikat a szögkereszt másik végéről. Ebben a helyzetben a szög
kereszt másik lécének az irányzó szögei jelölik az egyenesre állí
tandó merőleges irányát (I. a 18. ábrán a CD irányt).

2. Körülményesebb az eljárás, ha az egyenesen kívül fekvő 
pontból (19. ábrán C pontból) kell merőlegest bocsájtani az egye
nesre (az AB-re) pl. egy háromszög csúcsából az alapra. A kivül- 
fekvö
pont
ban (a 
három
szög 
csúcsá
ban, 
C-ben)
fölállítunk egy embert 
jelzőrúddal, aztán a 
szögkeresztet beállít
juk az (AB) egyenes
be körülbelül azon 
pont tájékán (pl. D- 
ben), ahol a csúcsból 
bocsájtandó merőle- 19- ábra. B
ges talppontját gyanítjuk. Most a merőleges léc irányzó szögein 
keresztül nézünk a csúcsban fölállított jelzőrúd felé, persze ekkor
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kiderül, hogy a jelzőrúd nem esik az irányzó szögek irányába. 
Ha jobbra volnánk a kívánt ponttól, akkor balfelé visszamenve 
(pl. E-ben) próbáljuk a szögkeresztet beállítani; majd vissza 
megint jobbfelé mindaddig, mig el nem találjuk azt a pontot (F-et), 
amelyikben a szögkereszt egyik léce az alapul vett egyenesben 
(AB-ben) fekszik, a másik léce pedig az adott pont (C pont) irá
nyába mutat. A szögkereszt rudjának ez a helye (F pont) lesz a 
keresett (CF) merő'eges talppontja.

V. RÉSZ.
A kör és a vele kapcsolatos fogalmak tárgyalása szemlél

tető alapon. A kör kerületének és területének 
gyakorlati meghatározása.

Lerajzolunk két egyenlő nagyságú kört, mindkettőben meg
jelöljük és megbetűzzük a 
középpontot. Az egyikben 
rajzolunk egy átmérőt és 
4—5 sugarat. Megmondjuk, 
hogy ezen görbevonalú ido
mok neve kör. Vájjon hány 
oldala van a körnek ? Tu
lajdonképpen csak egy, de 20. ábra.
az egyik pontból kiindulva szüntelenül görbül, mindaddig, mig 
visszatér a kiindulási ponthoz. De lehet olyan idom másforma is, 
amelyiknek egyetlen görbevonalú oldala van, amely kiindulás
pontjához visszatér! Vájjon miben különbözik 
ez a körtől ? Lehet, hogy nem tudnak helyes 
választ adni. Ekkor folyamodunk a második 
körhöz, amelyen kirajzoltunk néhány sugarat.
Mérjük meg, milyen távol vannak a kerület 
egyes pontjai a kör középpontjától, milyen 
hosszúak a sugarak? A sugár szónál megál
lunk, a fogalmát megmagyarázzuk, a nevét fölír- 21. ábra.
juk a táblára. Megtanítjuk, hogy két sugár, ha egy egyenesbe esik, 
átmérőt alkot. A nevet fölírjuk és többször utánmondatjuk. A 
tanulók fölfedezik, hogy a kör sugarai mind egyformák. Ha le
mérjük a szabálytalan görbe sugarait, azok nem lesznek egyformák. 
Mik tehát a kör tulajdonságai ? Görbevonal határolja. A görbe
vonal ott végződik, ahol kezdődött. Zárt görbevonal. Hogyan 
görbül a kör vonala? Szabályosan, egyenletesen, minden pontja
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egyenlő távolságban van a kör középpontjától. Ezekből az ada
tokból, amiket maguk a tanulók fedeztek föl, a mi segítségünkkel, 
ők maguk meg tudják szerkeszteni a kör definícióját. A kör olyan 
önmagába visszatérő görbevonal, melynek minden pontja egyenlő 
távolságban van a középponttól. Mi a sugár? Az az egyenes 
vonal, amit a középponttól húzhatunk a kör kerületéig. A sugár 
Írott jele =  r. Mi az átmérő ? Két sugár egy egyenesben, az az 
átmérő, Írott jele — 2 r.

Van tehát a körnek sugara (r) és átmérője (2 r). A sugár 
hosszát csak akkor lehet lemérni, ha ismerjük a kör középpontját. 
Ha nem ismerjük a középpont fekvését, akkor legkönnyebb meg
mérni a kör átmérőjét. Bemutatunk egy széles zománcos lábast, 
vagy egy dézsát. íme ennek az edénynek a feneke egy szép 
szabályos kör, de nem tudjuk, hol van a középpontja, azért nem 
is tudjuk megmérni a sugarát (r). De az átmérőjét így is meg 
tudjuk mérni. Fogunk egy méterrudat vagy egy cm-ekre beosztott 
mérőszalagot (szabómértéket) s ezzel megmérjük a fenék leg
nagyobb szélességét, az lesz a kör átmérője (2 r). Tegyük föl, 
hogy az edény köralakú fenekének az átmérője 2 r — 2'8 din
nek találjuk. írjuk fel ezt a táblára.

Ámde a körnek nemcsak sugara és átmérője van, hanem 
van kerülete is. A kör kerülete az a görbe vonal, ami a kört 
alkotja (mutatjuk az ujjunkkal). A kör kerületét nagyon könnyű 
lemérni olyankor, mikor a kör egy fazék fenekét határolja. Körül
fektetjük a fenék szélén a mérőszalagot és leolvassuk, hány cm 
kell ahhoz, hogy körülérje. Tegyük föl, hogy a föntebb említett 
fazéknál a fenék kerületét 8'79 dm-nek találjuk. Kerület =  
8'79 dm.

Érdekes lehet tudni, hogy a kör kerülete hányszorta nagyobb, 
mint a kör átmérője. Ezt úgy tudjuk meg, ha a kör kerületének 
a deciméterekben kifejezett hosszúságát elosztjuk a kör átmérő
jének a hosszúságával. A szóbanforgó kör kerülete 8’79 dm volt, 
az átmérőjét pedig 2'8 deciméternek találtuk, mármost, ha elvé
gezzük az osztást, azt találjuk, hogy 8'79 dm : 2'8 dm — 3'14 
vagyis, hogy a kör kerülete 3'14-szer nagyobb, mint a kör át
mérője. Ugyanezt a próbát elvégezzük egy másik fazékkal vagy 
dézsával is, mindegyiknek lemérvén az átmérőjét (2 r) és a kerü
letét. Mindig azt találjuk, hogy a kör kerülete 3'14-szor nagyobb 
a kör átmérőjénél.

Ez a felfedezés nagyon hasznunkra válik olyankor, midőn a
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kör kerületét nem tudjuk lemérni, ellenben meg tudjuk mérni a 
kör sugarát vagy átmérőjét. Pl. a táblára rajzolt kör sugarát vagy 
átmérőjét könnyedén lemérhetjük, de már a kerületét semmies.tre 
sem. Azonban a fentebbi kísérletekből az derül ki, hogy a kör 
átmérőjének hosszúságából mindig ki lehet számítani a kör kerü
letét, ha azt 3'14-dal szorozzuk. Tehát a kör kerületét számítás 
útján fogjuk megismerni.

A kör kerülete — az átmérő hosszúsága X 3'14-dal.
k == 2 r X  3'14.
A mindennapi számításokban a 3'14-et Ludolph-féle számnak 

nevezik egy német számtantudósról és a görög n  betűvel jelölik 
röviden. Lesz tehát a kör kerületének képlete: k =  2 r X 71 • 

Azonban legtöbbször nem is a kör kerületét, hanem a kör 
területét szeretnénk kiszámítani. Eddig csak azt tanultuk, hogyan 
lehet kiszámítani egy háromszög, egy téglalap vagy egy négyzet 
területét. Mi sem volna könnyebb, mint kiszámítani egy olyan 
négyzet területét, amelynek minden oldala 
egyenlő a kör sugarával. Ez a négyzet bele 
van rajzolva a kör belsejébe, a területe r X r.
Ámde látnivaló, hogy a kör területe jóval 
nagyobb, mint annak a négyzetnek a területe, 
amelyet a sugarával rajzoltunk. Vájjon hány
szor nagyobb ? Ezt Ludolph számította ki 
először és kiderült, hogy a kör területe 3’14- 22. ábra.
szór nagyobb, mint a sugarával rajzolható négyzet területe (r X  r)- 

A kör területe == a sugarával rajzolt négyzet X  3' 14 
t =  r X r X 3T4 
t =  r X r X J i
t =  r2 X 71.
Az r2 éppen olyan kifejezés, mint a dm2, vagy a ma.
A kör területének fentebb bemutatott kiszámítása nem meg

győzésre van alapítva, hanem csak ráfogásra. Az V. osztályban 
nehéz alkalmazni a mathematikailag is meggyőző számítást, mert 
a tanulók még nem tudnak bánni a törtekkel. Mégis a törekvő 
tanítók számára ide iktatjuk a mennyiségtanilag is igazolt leveze
tést, hátha egyesek sikerrel fogják tanítani. A kör területének a 
képletét 3 lépésben próbáljuk levezetni.

1. Ki kell számítani egy szabályos hatoldalú sokszög terü
letét. A szabályos hatoldalú sokszöget úgy szerkesztjük, hogy a
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kör kerületére rárakjuk hatszor a saját 
sugarát, és a kapott metszéspontokat 
húrokkal összekötjük. Látható, hogy a 
hatoldalú sokszög hat összeillő három
szögből áll. Tehát elég kiszámítani az® 
egyik háromszög területét; ha azt hattal 
szorozzuk, kapjuk a hatoldalú sokszög 
területét. A háromszög területét úgy szá
mítjuk ki, hogy az alapját szorozzuk a 
magasságával, a szorzatot osztjuk kettővel.
Az egyik háromszög alapját centiméterrel lemérjük, legyen az a 
cm. (Ezt a mérést csakugyan végre kell hajtani, hogy tudhassuk, 
hányt cm-t jelent az a.) Ugyancsak lemérjük a magasságát is, 
legyen az m cm. Lesz tehát a háromszög területe == a * m. Mivel 
a hatoldalú sokszög hat egyenlő háromszögből áll, tehát a sokszög 
területe hatszor annyi lesz, mint egy háromszög területe.

t =  6 X  - 2™> Itt előlegeznünk kell egy szabályt a VI. 
osztályba tartozó anyagból, amely így szól: törtet úgy szorzunk 
egy számmal, hogy a tört számlálóját szorozzuk az illető számmal. 
Tehát hattal úgy szorozzuk meg a törtet, hogy a hatot mint szor
zót felírjuk a számlálóba, t =  * x-”t. Ha megvizsgáljuk a tört
számlálóját, azt látjuk, hogy először hattal meg kell szorozni az 
a-t és amit ebből a szorzásból kapunk, azt megint meg kell szo
rozni a háromszög magasságával. Tehát először a 6 X a szorzatot 
kell végrehajtani. Ámde, ha hattal megszorozzuk az egyik három
szög alapját, akkor ezáltal a hat háromszög összefüggő alapját 
kapjuk, ez pedig a hatoldalú sokszög kerülete, vagyis 6 X  a 
a hatoldalú sokszög kerülete. A sokszög területének a képletét
tehat így is írhatjuk : t =  6 X 2 ~ =  ~2~  — ---- ' • Vagyis
a hatoldalú szabályos sokszög területét úgy kapjuk, hogy kiszá
mítjuk a sokszög kerületét, ezt megszorozzuk az egyik háromszög 
magasságával és az egészet osztjuk kettővel.

2. Számítsuk ki a szabályos tizenkétoldalú sokszög területét, 
A szabályos tizenkétoldalú sokszöget úgy rajzoljuk, hogy a kör 
kerületét a sugárral felosztjuk hat részre, majd a hatodrészeket 
felezzük és az így kapott osztáspontokat húrokkal összekötjük. 
A szabályos tizenkétoldalú sokszög tizenkét egymással teljesen 
összeillő háromszögből áll. Elég tehát kiszámítani egy háromszög 
területét, azt megszorozzuk tizenkettővel, s ezzel megkapjuk a



32

szabályos tizenkétoldalú sokszög terüle
tét. Mérjük meg tehát az egyik három
szög alapját, legyen az a cm, ugyan csak 
mérjük meg a háromszög magasságát, 
legyen az m cm. Akkor az egyik 
háromszög területe lesz —V” . A sok
szög területe 12-szer több lesz, tehát
t =  12 X L r  «  1̂ jn. Ámde, ha 
végrehajtjuk a kijelentett szorzáso
kat, a 12 X  a szorzat tulajdonkép a 12 háromszög össze
függő alapját, vagyis a sokszög kerületét jelenti, úgyhogy a 
szorzat helyett be is írhatjuk a képletbe a sokszög kerü
letét. Tehát t =  —- “ — =  — * m. A képlet arra tanít, hogy a 
szabályos tizenkétoldalú sokszög területét úgy kapjuk meg, hogy 
kiszámítjuk a sokszög kerületét, azt megszorozzuk az egyik három
szög magasságával és az egészet osztjuk kettővel.

Mivel a hatoldalú sokszögre vonatkozó szabály szóról-szóra 
úgy hangzik, mint a tizenkétoldalú sokszög területére vonatkozó 
szabály, nyilvánvaló, hogy ugyanez a szabály érvényes a huszon- 
négyoldalú, vagy akárhányoldalú sokszögre is. Általánosságban 
tehát a szabályt így lehet megfogalmazni: akárhányoldalú szabá
lyos sokszög területét úgy kell kiszámítani, hogy felbontjuk egyenlő 
háromszögekre, azután kiszámítjuk a sokszög kerületét, ezt meg
szorozzuk az egyik háromszög magasságával, végül az egészet 
elosztjuk kettővel.

3, Számítsuk ki most a kör területét. A kört is lehet úgy 
tekinteni, mint egy rendkívül sokoldalú szabályos sokszöget. Bont
suk fel a kört egyenlő háromszögekre. A háromszögek legyenek 
olyan keskenyek, hogy az alapjuk már beleolvadjon a körvonalba : 
így persze mindegyik háromszög magassága egyenlő lesz magával 
a kör sugarával. Nem is szükséges tudnunk, hogy a felosztás 
által hány keskeny háromszög keletkezik, mert a sokoldalú sok
szögek területének kiszámításához elegendő tudni a sokszög kerü
letét, ami ebben az esetben a kör kerületével azonos és az egyik 
háromszög magasságát, ami az imént mondottak szerint magával 
a kör sugarával egyenlő. írjuk fel tehát a sokszögek területének 
kiszámítására vonatkozó képletet a körre vonatkoztatva t0 =  
k o r ú i é t ^  kerület szó helyébe írjuk a kör kerületének a kép
letét (2 r X  n)< az m helyébe pedig írjuk a kör sugarát (r-t), 
mert tudjuk, hogy a kört alkotó kicsiny háromszögek magassága
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a sugárral egyenlő. Lesz tehát a kör területe: t0 — er" ? * ™ =  
——g71—r. Mármost vagy azt mondjuk, hogy ezt a törtet lehet 
kettővel rövidíteni, amikor is a 2 mind a számlálóból, mind a 
nevezőből kiesik, vagy pedig a következőkép beszélünk: ha egy 
mennyiségnek (itt ez a mennyiség: r X 71 X r) kétszeresét el
osztjuk kettővel, akkor a mennyiségnek egyszeresét kapjuk, vagyis 
magát a mennyiséget. Tehát, ha a törtben végrehajtjuk a kettővel való 
osztást, akkor a tört értéke a következő marad to =  r X n X r. 
Ámde a képletben az r-eket egymásmellé írhatjuk, mert ha egy 
többtagú szorzást kell végrehajtani, mindegy, hogy a szorzást 
milyen sorrendben hajtjuk végre. A képlet tehát így alakul: 
to “  r X -7 X r -  r X r X 51 =  r! X ^  A legutolsó képlet
ben az r X r helyett r2-t írtunk, amit úgy ejtünk ki, hogy r a 
négyzeten, mert az r az r-rel megszorozva egy olyan négyzet 
területét, adja, melynek minden oldala egyenlő r-rel. A to =  
r8 X képlet a kör területszámításának a képlete és szavakba 
foglalva így hangzik : a kör területét úgy számítjuk ki, hogy a 
sugár négyzetét szorozzuk 3'14-szel.

A megadott képletek segítségével sok körnek kiszámíthatjuk 
a kerületét és területét.

VI. RÉSZ,
A kocka szemléltetése. A rajta végezhető mérések.

A kockából felépített hasáb (oszlop).

Ezen osztály anyagához a következő szemléltető eszközök 
szükségesek : 1. Egy bádogból készült 1 köbdeciméteres kocka
alakú edény, 2. egy drb hitelesített literes, 3. egy drb négyszög
letes bádogedény, melynek alapja 4 X 3  dm2, magassága 2 dm, 
térfogata tehát 24 dm3 (pár milliméterrel minden méretet nagyobb
nak kell venni, mint az alábbiakból kitűnik); ezt a három edényt 
bádogosnál kell elkészíttetni, 4. puhafából készült 1 köbdeciméter 
nagyságú kockák, 24 drb, 5. egy tetszőleges nagyságú egyenes 
falú. kerekfenekü bádog vagy zománcos fazék.

„Az előző öt évben már többféle mérést megtanultunk. Az 
első osztályban megtanultuk mérni a hosszúságot. A hosszúságot 
milyen mértékkel mértük? Dm-rel, m-rel stb. Szóval a hosszú
ságot olyan mértékkel mértük, ami maga is hosszúság. A második 
osztálytól az ötödik osztályig megtanultuk mérni, illetve számítani 
a téglalap, a romboid, a háromszög és a kör területét. Vájjon 
mivel kellett mérni ezeknek az idomoknak a területét? Négyzet-

J
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deciméterrel, négyzetméterrel. Szóval, ha hosszúságot akarunk 
mérni, akkor mértékül is hosszúságot használunk, ha területet 
akarunk mérni, akkor mértékül is területet használunk.

De most mutatok nektek egy tárgyat, amiről még sohasem 
tanultunk. íme, ki tudja mi ez ? Kocka. Olyan kocka, melynek 
szélessége, hosszúsága és magassága 1 dm. Ez is mérték, akár
csak a deciméter és a négyzetdeciméter, csak az a kérdés, mit 
kell vele mérni ? A deciméternek hosszúsága van, azzal tehát 
hosszúságot mérünk. A deciméter jele dm. A négyzetdeciméter- 
nek szélessége és hosszúsága, vagyis területe van, azzal tehát 
területet mérünk; a négyzetdeciméter jele a dm2. A kockának 
szélessége, hosszúsága és magassága van, vagyis a kockának 
térfogata van, azzal tehát térfogatot mérünk, olyan tárgyak tér
fogatát, amelyeknek szintén szélességük, hosszúságuk és magas
ságuk van. Ilyen pl. a láda, szekrény, tanterem, gödör, vagy a 
szénaboglya, téglarakás stb. térfogata. Mivel ezen a kockán 3 
irányban lehet dm-t mérni, a jele dm3. Az ilyen kockát, amelyik 
mind a három irányban 1 dm, köbdeciméternek mondjuk,

A dm hosszúságmérték, a dm2 területmérték, a dm3 pedig 
térfogatmérték. Van olyan térfogatmérték is, amelyiknek minden 
éle 1 méter, az olyant köbméternek nevezzük, a jele m3. Köb
méterrel mérik a nagyobb tárgyak térfogatát.

Már most, ha azt akarjuk tudni, milyen nagy például egy 
ládának a térfogata, azt kell megvizsgálni, hogy hány ilyen köb- 
deciméter kocka férne el benne szorosan. Nagyobb ládában több, 
kisebb ládában kevesebb.

Lássuk, miként lehet azt megtudni, hogy egy testben hány 
köbdeciméter kockát lehet elhelyezni? Pl. itt van egy bádogedény, 
ennek meg fogjuk mérni a térfogatát, vagyis megvizsgáljuk, mennyi 
dm3 kockát lehetne belerakni szorosan. Gyere ki N, ezek közül 
a kockák közül annyit rakjál bele az edénybe, amennyi szorosan 
belefér, míg teli nem lesz, (Ebben a munkában irányítjuk a gyere
keket.) Most szedd ki újra a kockákat, és számláld meg, hány 
kocka fért bele az edénybe (24). Jól van, tehát az edénybe bele
fért 24 dm3, azért azt mondjuk, hogy ennek az edénynek a tér
fogata 24 köbdeciméter.

Ezzel a méréssel nem is volt semmi nehézség, mert volt 
annyi köbdeciméterünk, amennyivel telerakhattuk az edényt. Bez
zeg nehezebben ment volna a mérés, ha nincsen elegendő kockánk. 
De ha nincsen elegendő kockánk, akkor sincsen baj, mert akkor az
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edény térfogatát nein mérjük, hanem kiszámítjuk. Valamely edény- 
térfogatát akkor is ki tudjuk számítani, ha egyetlen egy kockánk sincs. 
Lássuk, hogyan történik a számítás ? Nézzétek, ennek az edénynek a 
feneke, vagyis az alapja be van osztva négyzetdeciméterre. Vájjon 
hány köbdeciméter kocka fér el ennek az edény
nek a fenekén ? Minden négyzetdeciméteren 
elfér egy köbdeciméter kocka, tehát az edény 
fenekén annyi köbdm kocka fér el, ahány 
négyzetdeciméter területű az edény feneke, 
vagyis az alapja. Ha tehát kiszámítjuk, hány 25. ábra. 
négyzetdeciméter területű az edény feneke, akkor abból már tud
juk, hány köbdeciméter fér el azon. Vájjon ki tudjuk mi számí
tani a téglalapú fenéknek a területét? Hogyan? Terület =  a X  m. 
Mérjük meg, milyen hosszú ennek a téglalapú fenéknek a hosz- 
szabbik oldala (4 dm). Milyen hosszú a téglalap magassága ? 
(3 dm.) Eszerint hány négyzetdeciméter területű az edény feneke, 
vagyis az alapja? 4 dm X 3 dm =  12 dm2. Jól van. 12 dm2 az 
edény fenekének, vagyis alapjának a területe. Az edény feneké
nek a területét, vagyis ebben az esetben a 12 dm2-et, jelöljük 
röviden A-nak és ne felejtsük el, hogy az edény fenekén, vagyis 
az edény alapján annyi kocka fér el, ahány négyzetdeciméter az 
edény alapja. Emlékezzünk arra, hogy az A nemcsak azt jelenti, 
hogy hány négyzetdeciméter az edény alapja, hanem azt is, hogy 
hány kockát lehet elhelyezni rajta.

Már most tudjuk, hogy az alsó rétegben levő kockák száma : 
A. Rakjuk vissza a kockákat az edénybe, lássuk, a második 
rétegben hány kocka fér el ? íme, a második rétegben is ugyan
annyi kocka fért el, mint az elsőben. Van tehát már az edényben 
A kocka kétszer — A X 2. Azért '-an benne 2 réteg kocka, 
mert az edény magassága is 2 dm. Ha az edény magassága 3 
dm volna, akkor még egy réteg kocka férne el benne, és lenne 
akkor az edényben A X 3 kocka. Ha 4 dm volna az edény 
magassága, akkor négyszer A kocka volna benne — A X  4. Az 
összes kockák számát hogyan tudjuk meg, ha már ismerjük az 
alsó sorban levők számát ? Ügy, hogy megszorozzuk az A-t 
annyival, ahány dm az edény magassága ? Lássuk tehát még 
egyszer, hogyan számítjuk ki az edény térfogatát? Hogyan tudjuk 
meg, hány kocka fér el az alsó rétegben. Kiszámítjuk az edény 
alapjának a területét, s akkor tudjuk, hogy annyi kocka fér el az 
alapon, ahány négyzetdeciméter az alap területe. Jól van. Az
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edény alapjának a területe legyen A  (a mi edényünknél 12 dm-), 
de most már mivel kell azt megszorozni, ha tudni akarjuk, hány 
kocka fér el összesen az edényben ? Az A-t meg kell szorozni 
annyival, ahány dm az edény magassága (a mi edényünknél 2-vel). 
Helyes. Mondjuk, hogy az edény magasságát m-mel jelöljük, akkor 
az A-t m-mel kell megszorozni. írjuk föl a táblára, amit tanultunk:

Az edény térfogata =  az alap területeX az edény magasságával,
T =  A X m.
Már most az a kérdés, hogy lehet-e ezt a képletet akkor is 

használni ha az edény feneke nem téglalapalakú? Itt van ez a 
kerékfenekü fazék. Hogy hány köbdeciméter a térfogata, azt nehéz 
volna megmérni, mert a kockákat hiába raknánk bele, nem tud
nánk velük szorosan telerakni az edényt. Legjobb tehát, ha az 
üres köbdecíméterrel addig mérünk bele vizet, míg tele nem lesz 
és közben megszámláljuk, hány köbdeciméter víz fér bele. Ahány 
köbdeciméter víz belefér, annyi köbdeciméter kocka férne el benne, 
ha bele tudnánk rakni. A folyadékok térfogatát sokszor mérik 
ilyen köbdeciméterrel, csakhogy ilyenkor a köbdecimétert több
nyire liternek mondjuk. Ne felejtsük el, hogy egy köbdeciméter — 
egy liter. így köbdeciméterrel, vagyis literrel mérve megismerjük 
a fazék térfogatát. (Fölírjuk a számot Tdm3).

Már most próbáljuk meg kiszámítani is a fazék térfogatát a 
T — A  X m képlet segítségével. A fazék feneke köralakú, ennek 
a területét kiszámítjuk az =  r8 X  71 képlet segítségével. így 
ismerjük meg az alap területét: A =  r2 X 71 • Most lemérjük a 
fazék magasságát (legyen az m) és ezzel megszorozzuk az alap
kör területét. Ezzel az eljárással most már számítás útján is meg
ismerjük a fazék térfogatát, és azt fogjuk látni, hogy a számítás 
útján elért eredmény pontosan egyezik a mérés útján kapott 
eredménnyel. Ez azt bizonyítja, hogy az edények térfogatának a 
számítását akkor is lehet végezni a T =  A  X  m képlet segít
ségével, mikor az edény feneke nem téglalap alakú, hanem kör
alakú. Sőt hozzátehetjük mindjárt, hogy bármilyen alakú legyen 
is az edény feneke (alapja), mindig kiszámíthatjuk a térfogatát az 
T =  A X ra képlet segítségével, csak az a fontos, hogy az 
edény alapja legyen pontosan egyenlő és párhuzamos az edény 
(képzelt) fedőlapjával, továbbá, hogy az edény oldaléléi (henger
alakú edénynél az oldalvonalak) párhuzamosan haladjanak az 
alaptól a (képzelt) fedőlapig.“



Sőt az T — A X m képlet még többre is használható. Ki
számíthatjuk vele minden olyan test (tehát nemcsak üres edény) 
térfogatát, amelyiknek alapja egyenlő és párhuzamos a fedőlap
jával, ha az oldaléléi (vagy összes oldalvonalai) párhuzamosan 
haladnak az alaptól a fedőlapig. Az ilyen testeket hasábalakú 
testeknek mondjuk (mert nagyjában hasonlítanak a fahasábhoz). 
A képletet nemcsak akkor lehet használni, ha üreges testről van 
szó, hanem akkor is, ha a testnek nincs belső ürege, hanem vala
milyen anyaggal van tele. A térfogatszámítás T — A X  m kép
letét használjuk pl, a következő esetekben: 1. üreges testeknél: 
láda, szoba, gödör térfogatának a számításához; 2. nem üreges 
testeknél: téglarakás, oszlop, fal, faderék stb. térfogatának a szá
mításához. A számítást megelőzőleg mindig meg kell állapítani, 
hogy a test hasábalakú-e. Vagyis : 1. van-e az alappal teljesen 
egyenlő és párhuzamos fedőlapja, 2. párhuzamosan haladnak-e 
az összes oldaléléi (oldalvonalai) az alaptól a fedőlapig. Az persze 
nem okvetlenül szükséges, hogy az illető test alapján álljon, le
hetséges az is, hogy valamelyik oldallapján fekszik, ilyenkor az 
ú. n. alap- és fedőlap a két végén van a testnek.

Példák a térfogatszámításhoz. H
1. Kiszámítandó az ABCDEF- / \

GH téglarakás térfogata. A BCD az H 
alap, AE, vagy BF a magasság.
(26. ábra.)

2. Kiszámítandó egy fekvő fa
derék térfogata. Ennek alapja zpc----
A vagy B körlap, magassága/
az oldalvonal. (27. ábra,) v Z _

3. Kiszámítandó az AB- 
CDEFGH

f\ 26. ábra.

árok tér
fogata, Az 
árok fe-^ 
neke kes
kenyebb,
mint fölül 28. ábra.
a szája. De ha ABCD végét vesszük alapnak, ezzel párhuzamos 
és teljesen egyenlő az EFGH fedőlap, hosszú oldalélek pedig 
párhuzamosak az alap- és fedőlap között. (28. ábra.) Az ABCD 
négyszögletű alap területét felbontjuk két háromszögre. A nagyob
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bik háromszög (ACD) alapja AD, magassága ugyanakkora, mint 
a másik háromszögé; AK. A kisebbik háromszög alapja BC, 
magassága AK. A két háromszög területét külön kiszámítjuk azután 
összeadjuk.

4. Kiszámítandó egy házalakú ^ j
vályograkás térfogata. Ezt két ha
sábnak tekintjük. Az alsó hasáb 
ABFE-DCGH, melynekalapja ABFE, 
téglalapalakú négyszög, magassága ̂
AD oldalél. A felső részét fekvő 
hasábnak tekintjük, melynek alapja 
DHK háromszög (fedőlapja CGI há
romszög), magassága pedig pl. DC 
oldalél. (29. ábra.) A

Mikor nagy terjedelmű tes
tek térfogatát kell számítani, akkor az összes méreteket méterrel 
mérjük föl. Ilyenkor az alap területét négyzetméterben (m1) kapjuk, 
a térfogatot pedig köbméterben (m3). Ugyanazon testen az összes 
méréseket végig vagy kizárólag méterrel, vagy kizárólag dm-rel 
kell fölmérni. Nem szabad elkövetni azt a hibát, hogy ugyanazon 
test méreteinek egy részét méterrel mérjük, másik részét pedig 
deciméterrel, mert akkor térfogat gyanánt hibás eredményt kapunk. 
Ha a mérés alkalmával valamelyik hosszúság nem adna egész 
számú métert, akkor a maradékdarabot a méter tört részeiben 
fejezzük ki. Például egy téglarakás magassága 2 méter 3 deci
méter és 5 centiméter volna, akkor ezt így írjuk föl a számítás
hoz 2 m 3 dm 5 cm — 2'35 m. Ugyanígy alakítjuk át a centi
métert és a millimétert a deciméter törtrészeivé. P l.: egy edény 
fenekének a sugara 2 dm 5 cm és 4 mm, ezt így írjuk föl: 
2'54 dm.

Többször meg kell magyarázni a tanulóknak, mert az ilyesmi 
eleintén hamar feledésbe merül, hogy a méter, négyzetméter és a 
köbméter, illetve a deciméter, négyzetdeciméter és köbdeciméter 
miként viszonylanak egymáshoz.

Gyakran kell megemlíteni azt is, hogy a köbdecimétert 
mindennapi nyelven liternek nevezik, és hogy 100 dm3-nek, vagyis 
100 liternek hektoliter a neve.

10 dm — 1 m.
100 dm* =  1 ms.

1000 dm3 =  1 m3.



Tanulmányi kirándulás 
a Mátra-Blikkbe.
Irta: Kiss Margit V. éves növendék.

Hosszú egyhangú hetek után elérkezett a várva-várt nap, 
május 25-e. Már hónapok óta vártuk egyre növekvő izgalommal 
az indulás percét s most végre ütött az óra: szerdán délután két óra
kor vonatba szállt az izgalomtól kipirult arcú lelkes leánycsapat, v. 
Szomjas tanár úr vezetésével, hogy megismerje csonka hazánk 
legszebb táját, a vadregényes Mátra—Bükk vidéket.

Az itthon maradottak kendőlobogtatásaitól és jókívánságaitól 
kísérve indult el vonatunk. Az idő gyorsan telt, vidám dalolgatás 
és játék közepette észre sem vettük, hogy sötét este lett és meg
érkeztünk első állomásunkra, Gyöngyösre.

A szép csendes estén kellemes séta után jutottunk szállá
sunkra a tűzoltó laktanyába. Itt csakhamar lefeküdtünk, de a csa
pat még egy ideig nagyon zajos volt; mindenki mesélt valamit, 
elfojtott nevetés hangzott innen-onnan. Egyesek a szoba sarkait 
számlálták szép álomra várva, de ez nem ment éppen gyorsan, 
mivel a teremnek ötvennégy sarka volt. Végül azonban mégis 
csend lett és a földreterített szalmán mélyen aludtunk reggelig.

Másnap hét órakor újult erővel, kipihenten indultunk két 
autóbusszal Mátraházára. Az út nem volt rövid, de mégsem 
unatkoztunk. Autóbuszunk ugyanis többszöri megállás után vég
kép felmondotta a szolgálatot és mi ott állottunk a néptelen or
szágúton, reménytelenül várva a motor begyulladását. A defektet 
azonban nem fogtuk fel tragikusan, ellenkezőleg a helyzet fur
csaságát élvezve jól mulattunk a vezető és két gépszakértő hasz
talan javítási kísérletein, meg az utasok csipkelődésén. Már leg
alább félórája vesztegeltünk, midőn egy szurtos muzsikus cigányt 
pillantottunk meg. E félig tragikus, félig komikus elhagyatottságban 
mindnyájan örömmel üdvözöltük a szerencse küldöttét. Kocsink 
tényleg meg is indult, de örömünk korai volt, mert pár méter
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után újra megállt; valószínűleg kicsi volt a cigány az autóbusz 
nagyságához képest,

Beláthatatlan ideig állhattunk volna bosszankodva a történteken, 
ha a véletlen arra nem küld egy többé-kevésbbé üres kocsit, amely 
azután felvett bennünket; így körülbelül 11 '2 órás késéssel érkez
tünk Mátraházára. Ott már türelmetlenül várt ránk a másik csa
pat, de beszélgetés közben kiderült, hogy ők sem jártak sokkal 
jobban, nekik is kijutott a defektből.

Rövid pihenő után rossz, ködös időben kapaszkodtunk fel 
a Kékesre. Utunk hol hegyen, hol völgyön, részben virágos tisz
táson, legnagyobbrészt azonban sötét bükkös erdőn vezetett ke
resztül. A sziklákon egyre feljebb jutva végre ritkulni kezdett az 
erdő és mi fent állottunk a Kékes csúcsán 1010 méter magasság
ban. Itt a hatalmas Vass József-kilátóra mentünk fel, hogy Csonka- 
Magyarország legmagasabb pontjáról gyönyörködjünk a természet 
utánozhatatlan szépségében. Sajnos azonban a kilátást jórészt el
fogta a sűrű köd, s mi nem igen láttunk mást, mint rendkívül 
gyorsan gomolygó, csodálatos alakba tornyosuló felhőket, és itt-ott 
a felhők alól kiemelkedő erdős hegycsúcsokat. Mégis végtelen 
öröm fogott el bennünket, hogy hazánk legmagasabb pontjáról 
gyönyörködhetünk országunk legszebb természeti tájában, és a 
természet minden elénk táruló szépségében. Még a félig felhőbe 
burkolt vidék is olyan megragadóan szép volt, hogy őszinte cso
dálatunkat önkénytelenül is dalban fejeztük ki, s újjongva éne
keltük a „Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország“-ot.

Leérve a Kékesről gyalog indultunk el a parádi üveggyárba. 
A mintegy 18—20 kilométernyi út hosszúságát elfeledtette velünk 
a vidék vadregényes szépsége. Hangtalanul lépkedtünk a titokza
tosan suttogó sötét lombok alatt, a zöldelő páfrányok és illatos erdei 
virágok között, figyelve az erdő meséjére, melynek komor fen
ségét csattogó madárdal tette vidámmá és hangulatossá. — Ki
érve a sűrű erdőből, meglepetten vettük észre, hogy közben meg
eredt az eső, s így az út hátralevő részét félig-meddíg futva tet
tük meg az üveggyárig. Ünnepnap lévén, a gyár nem dolgozott, 
de az üvegolvasztást, az állandóan égő kohókat, az üvegfúvást 
és formálást bemutatták kérésünkre. Egy-egy üvegedény készíté
sének módját és menetét is elmondta, illetve bemutatta vezetőnk. 
Az üveggyártól nem messze tör felszínre a híres kénes gyógy
forrás. A kellemes ízűnek nem mondható egészséges italt és 
gyógyvizet innen szállítják az ország minden részébe.
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Parádfiirdőre egyik kedves kísérőnk legnagyobb örömünkre 
saját autóján nyolcasával vitt le az eső miatt. Párád a Mátra leg
szebb vidékén fekszik, Csonka-Magyarországnak egyik legkedvel
tebb fürdő- és nyaralóhelye. Itt a szép bükk- és tölgyerdőn kívül 
szép fenyvesek is vannak, és ezek az amugyis tiszta levegőt még 
egészségesebbé teszik.

Párád állomására igyekezve egy kis falun, Recsken haladtunk 
keresztül. Itt legjobban lekötötte figyelmünket a magyaros népvi
selet. Asszonyok, leányok élénkszínű bő szoknyát és fehér vagy 
apró rózsás ruhaderekat, blúzt hordanak. A 28 évesnél fiatalabb 
lányok és menyecskék díszes selyem pártát viselnek, az idősebb 
asszonyok egyszínű kendővel kötik be fejüket.

Vonatunk 6 órakor indult e l ; Kálkápolnán keresztül 11 óra 
után Miskolcra érkeztünk. Az állomáson várt ránk az idegenve
zető, ki ezentúl mindenüvé kalauzolt bennünket; ő vezetett el éjjeli 
szállásunkra, a Turista-szállóba is, mely a miskolci Avas-hegyen 
épült.

27-én reggel autóbusz vitt bennünket Aggtelekre. Útközben 
megnéztük a putnoki Gazdasági Leánynevelö Intézetet. Aggtelekre 
délben érkeztünk. A barlangba ebéd után indultunk e l; sajnos 
nem járhattuk be az egészet, mert az egész barlang megtekinté
séhez kb. 8 óra szükséges. Mi így csak a régi ágat néztük meg, 
bár mint vezetőnk mondta, az új még szebb, mert ott a friss 
cseppkőképződményre még nem rakodott le a füstölgő fáklyák 
korma, mint a régi ágban. Az utóbbi képződményei ugyanis fe
keték, ezért most már nem is szabad fáklyával világítani. A bar
lang minden része, de különösen a purgatórium, pokol, mennyor
szág, nagytemplom rendkívül szép. A csepkőképződmények a 
legcsodálatosabb alakban csüngnek le a barlang mennyezetéről, 
tág teret engedve a magyarázó fantáziának. A természet ezen re
mekével valóban felülmúlja az összes emberi alkotásokat. Az 
aggteleki cseppkőbarlang híres külföldön is, hiszen nagyságra 
második Európában, de szépsége sem marad a külföldiek mögött.

Másnap újra Miskolcról indultunk a diósgyőri vasgyár meg
tekintésére. Láttuk az egymás mellé sorakozó örökégő vasolvasztó 
kohókat, melyekben állandóan vörösen izzik, szinte forr a vas. 
Bemutatták az olvadt vas lecsapolását is. Ez gyönyörű látvány ; 
az izzó vas szikrázva folyik ki a hatalmas tartályokba, s közben 
a legpompásabb tűzijátékot [nyújtja csillagszerűen szétfreccsenö 
cseppjeivel. Bemutatták a megkeményedett nyersvasat is és en-



nek finomítását, valamint a feldolgozásnak különböző módjait. 
Diósgyőrből délután indultunk kirándulásunk legszebb állomására, 
Lillafüredre. Útközben megnéztük a diósgyőri várromot. Az ár
pádkori régi vár történetét vezetőnk ismertette. E szerint a várat 
IV. Béla építtette a tatárjárás után: a török időkben is fontos 
végvár volt. Később a béke idején a királynék hozományként 
kapták meg férjüktől. Ma a várnak négy bástyája áll, rom tehát 
csupán, de mégis érdekes emlék a letűnt századokból.

A várat elhagyva csakhamar Lillafüredre értünk. Lillafüre
det méltán nevezhetjük a Bükk gyöngyének, gyönyörű helyen 
fekszik, a természet minden szépséggel bőségesen felruházta. A 
meredek, bükk erdővel borított hegyek közbezárt ölében húzódik 
meg a csodaszép Hámori-tó. Tengerzöld vizébe a meredek szik
lákról apró vízeséssel csobognak le a kristálytiszta vizű hegyi 
patakok. A tó partján kiegészítve a természet szépségét, emelke
dik a Palota-szálló, az építészet csodája. A rendkívül dúsan, de 
finoman díszített és a legnagyobb fényűzéssel berendezett szo
bákban, a lépés zaját felfogó csillogó folyosókon úgy érzi magát 
az ember, mintha a mesebeli kacsalábon forgó várba jutott volna; 
óvatosan lépked, mégis fél, hogy egy hangos szóra eltűnik — az 
álomkép. Nagyon szép a függőkért is, innen a környező vidékre 
megkapó kilátás nyílik. A sok szépség közül nehéz választani, 
de talán legmegragadóbb látvány a kis Szinva patak vízesése a 
Palota-szálló mellett. Órákig el tudtuk volna nézni a hihetetlen 
gyorsasággal rohanó kis hegyi patakot. A magasból oly erővel zu
hog alá, hogy valóságos fehér felhőt alkot, amint a sziklán szét- 
porlik. Szóval ki sem fejezhető szépségeket látva önkénytelenül 
eszünkbe jutott Petőfi felkiáltása: „Óh természet, óh dicső termé
szet, mely nyelv merne versenyezni véled“ !

Miután lent a völgyben mindent megnéztünk, felkapaszkod
tunk az úgynevezett Fehér-kilátóra. Innen át lehet tekinteni Lil
lafüred egész környékét.

Vasárnap délelőtt az Avas-hegyen tettünk kisebb sétát. Meg
néztük az avasi ref. templomot is. A régies templom egyike a 
legrégibb árpádkori templomoknak, még a XIII. században épült. 
Érdekes a templomtól különálló úgynevezett harangtorony is. A 
városban a Borsod—Miskolci múzeumot tekintettük meg, igen 
szép és értékes gyűjteménye sok új ismerettel gyarapította tudá
sunkat. Körülbelül 10 órakor elindultunk, és rövidesen meg is 
érkeztünk a Bükk egyik kedves nyaraló helyére, Tapolcára. Ta
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polca egyszerű, de nagyon szép és kedves fürdőhely. Igazi kel
lemes pihenő és nyaraló hely, van is mindég sok látogatója. Für
dője is kellemes, melegvizű; itt mi is megfürödhettünk, legna
gyobb örömére a kimelegedett csapatnak. — Szép az árnyékos 
csolnakázó tó és a környező erdő is. Tapolcához mi már csak 
azért is ragaszkodtunk, mert, sajnos, e kedves hely volt kirán
dulásunk utolsó állomása. Bizony kissé elszomorodtunk, mikor 
vissza kellett térnünk Miskolcra, hogy azután haza induljunk.

Utolsó kirándulási ebédünket a miskolci Vadászkürtben 
fogyasztottuk el vidám beszélgetés közben, visszagondolva a lá
tottakra, a Mátra—Bükk gyönyörű vidékére, a kellemesen eltöltött 
pár napra, megfogadtuk, hogy nem búcsúzunk örökre, hanem, 
amint lehet, újra visszatérünk.

Ily gondolatokkal foglalkozva a Rákóczi-induló elhaló ak
kordjaitól kísérve kissé lehangoltan ballagtunk az állomásra, mi
után az indulás perce egyre közelebb jött. Miskolcról Hatvanon 
keresztül indultunk hazafelé. Hosszú, többé-kevésbbé átaludt éit- 
szaka után fél 3-kor érkeztünk meg Szarvasra.

*  *¥
E sok hasznos ismeretet és örömet nyújtó kirándulásért, mely 

még jobban megszerettette velünk hazánkat, s mely iskolás korunk 
egyik legkedvesebb élménye lesz, mindenkor hálás köszönettel 
tartozunk elsősorban v. Szomjas tanár úrnak, ki fáradságot nem 
kímélve dolgozott a kirándulás sikerén, és annak tartama alatt 
vezetett bennünket, másodsorban az egész tanárikarnak !



Az 1931—32. tanév értesítője.
I. Az iskolaév története.

a) A tanév lefolyása. A tanévet szept. 5-én kezdtük tan
évnyitó értekezlettel. Szept. 5-én javító- és különbözeti vizsgálato
kat tartottunk. Szept. 6—8-ig voltak az iratkozások. Szept. 9-én 
délelőtt tanévnyitó istentiszteleten vettünk részt az Ótemplomban, 
közösen a gimnáziummal, melynek keretében Korim Kálmán 
vallástanár prédikált. Az istentisztelet után tartottuk a tornacsar
nokban az intézet tanévnyitó ünnepélyét, amelynek legfőbb pontja 
a Fegyelmi Szabályok ismertetése volt. Szept. 10-én kezdődött a 
tanítás.

A tanév folyamán a következő rendes szüneteket tartottuk. 
Okt. 31-én a reformáció emlékezetét ünnepeltük. Nov. 2-án az 
egész tanári kar és az ev. tanulóifjúság úrvacsorához járult az 
Ó-templomban, s ez alkalommal egész nap szünet. Dec. 6-án a 
Kormányzó úr Őfőméltóságának névnapját ünnepeltük, megelőző 
napon a növendékek mikulás-esti előadása alkalmából igazgatói 
szünet. A karácsonyi szünetet a püspök úr leirata értelmében 
dec. 20-tól bezárólag jan. 7-ig tartottuk. Febr. 10-én, a növendé
kek zártkörű farsangi 'mulatságát követő napon, igazgatói szü
net. Febr. 1—2-án félévi szünet. Márc. 19-én a harmadik igazgatói 
szünet. Márc. 20-tól ápr. 2-áig bezárólag tartottuk a húsvéti szün
időt. Június 4-én az egész tanári kar és az intézet protestáns nö
vendékei úrvacsorához járultak az Üj-templomban és egész nap 
szünet. A VKM úrnak áprilisban megjelent 29.146/1932. (1. H. K.
7. szám 48. oldal) számú rendelete az iskolai nagyszűnidő meg
hosszabbítása végett a Rendtartás idevonatkozó szakaszait úgy 
módosította, hogy ezentúl az iskolai év szept. 9-én kezdődik és a 
következő év június hó 15-ig tart. Ennek megfelelően a vizsgála
tokat június első felében keil megtartani és az osztálybizonyítvá
nyokat legkésőbb június 18-ig ki kell osztani. A tanévzárásra 
vonatkozó ezen új intézkedéseket végre is hajtottuk, a képesítő



vizsgálatot június 18-án lezártuk, a záróértekezletet pedig június 
24-én tartottuk meg.

b) Szervezeti, személyi és fizetési ügyek. Fenntartó 
egyházkerületünk közgyűlése 1931. szép. 24-én ünnepelte dr. 
Raffay Sándor püspök úr lelkészi szolgálatának 40 éves évfordu
lóját, s ez ünneplésben az intézet minden hozzátartozója, Felügyelő
bizottsága és tanári kara őszinte együttérzéssel osztozott. Intéze
tünk Felügyelőbízottságának világi elnökét, dr. Haviár Gyulát a 
békési ev. egyházmegye három Haviár-nemzetség egyházépítő 
családi hagyományának és kiváló egyéni egyházszolgálati érdemek 
méltó jutalmazása gyanánt egyházmegyei felügyelővé választotta. 
Az intézetet a felügyelőt beiktató egyházmegyei közgyűlésen a 
folyamatban lévő képesítővizsgálatok miatt csak az igazgató kép
viselhette, de az egész tanári kar és az egész intézet nevében 
fejezte ki szerencsekívánatait az egyházmegye új felügyelőjének.

A tanévben nem történt változás a tanári testület összetéte
lében. Medveczky Júlia oki. középiskolai tanár már a második 
évben tanít az intézetnél helyettes minőségben, sajnos fiz. kiég. 
államsegély nélkül, mert a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter úr 
ismételt kérelmezés ellenére a fiz. kiég. államsegélyt ezidén sem 
utalványozta. E szerint a mennyiségtan tanári állás minden illet
ményének fedezése ezidén is az intézet terhe maradt. Lipter Me
lániát az intézet felettes hatósága, 3 évi helyettesi szolgálata le
telvén, a VKM úr előzetes hozzájárulásával, rendes tanárnak lép
tette elő, s ennek megfelelőleg a VKM 36.476/1932. számú ren
deletével Lipter Melániát 1931. szept. 1-től kezdődőleg elismerte 
rendes tanárnak és a fiz. kiég. államsegélyt a IX. fiz. osztály 3. 
fokozatának megfelelően utalványozta. Ugyancsak a VKM úr az 
igazgató előterjesztésére 36.082/1932. számú rendeletében Miklós 
Ida rendes tanárt 1932. jan. 1-től kezdődőleg a VII. fiz. osztály 3 
fokozatába léptette elő.

A többi tisztviselők sorsában osztozik az intézet tanári 
testületé is, midőn kénytelen elviselni azokat a fizetéscsökkenté
seket, amelyek a tisztviselők illetményeit a tanév eleje óta csonkí
tották. Az 1931. augusztus 1-én érvényben volt fizetéseket az 
5.000/1931. ME. számú rendelet szept. 1-től kezdődőleg a VI. fiz. 
osztályban 12 százalékkal, a többi fizetési osztályokban 10 száza
lékkal, a 7.000/1931. ME. számú rendelet pedig 1932. jan. 1-től 
kezdve a VI. és VII. fiz. osztályokban további 3 százalékkal, a 
VIII. és IX. fizetési osztályokban 2 százalékkal csökkentette. Újabb
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csökkentés történt a 3.000/1932. ME. számú rendelet szerint 1932. 
júl. 1-től, mégpedig a VI—VIII. fiz, osztályokban ismét 3 száza
lékkal, a IX — XI. fiz. osztályokban 2 százalékkal csökkenlek a 
fizetések az 1931. augusztus 1-i fiz. összegekhez képest. Ugyanezen 
rendelet a tisztviselő-feleség családi pótlékát 6 P-ben, a gyerme
kek családi pótlékát 12 P-ben állapítja meg. A lakáspénzeket pe
dig az 1931. évi 7.000 ME. számú rendelet 1932. febr. 1-től 5 
százalékkal, az 1932. évi 3.000 ME. számú rendelet 1932. évi 
augusztus hó 1-től kezdve további 3 százalékkal csökkentette.

Már nem a tantestület tagjait személy szerint, de az intézet 
költségvetését annál érzékenyebben sújtotta a 36.841/1932. számú 
VKM. rendelet azon intézkedése, amelynek értelmében 1932. július 
1-től kezdve az intézet tanárainak fizetéséhez az állam nem 75, 
hanem csak 60 % fiz. kiég. államsegéllyel fog a jövőben hozzá
járulni, s így a fedezetlenül maradt fizetésrészek pótlásáról az 
intézet költségvetésében kell gondoskodni. Különösen nehéz kér
dés ez olyan intézetben, mint a mi tanítónőképzőnk, amely szinte 
az összes szükségletét, a fiz. kiég. államsegélyen kívül, a növendé
kek díjaiban befolyó jövedelemből fedezi.

c) A tanári testület egészségi állapota. Az elmúlt tanév
ben Remenyik László kartársunkat látogatta meg súlyosabb betegség: 
influenza miatt febr. 12—24-ig bezárólag kénytelen volt a tanítástól 
távolmaradni, s ez alkalommal a gyakorlóiskolai tanórák ellátá
sában az V. éves növendékek naponként felváltva helyettesítették ; 
a gyakorlati 1 iképzésben, illetve a gyakorlati tanítások előkészí
tésében és bírálatában pedig Kiss Sándor, a módszertan tanára. 
Mulasztott még Miklós Ida tanár fülfájás következtében március 
hónapban egy hétig, továbbá néhány napos betegség miatt Tö
mörkényi Dezső tanár november hónapban 3 ízben, azután január 
és február hónapokban, dr. Veress Amália tanár november hó
napban két ízben és március hónapban, Korim Kálmán vallás- 
tanár március hónapban. A mulasztó tanárok óráit, lehetőség sze
rint, helyettesítettük. Sajnos, nem teljes mértékben, mert az egész 
tanári kar amúgy is többletórákkal volt terhelve. A nem helyet
tesített órák vagy déltájban vagy az órarend délutáni részében voltak.

2. Az intézet egyházi hatóságai.

A tanítónőképző fenntartó hatósága a bányai ág. h. ev. egy
házkerület, közvetlen felettes hatósága az egyházkerület elnöksége :



47

dr. Raffay Sándor püspök és dr. Pesthy Pál egyházker. felügyelő. 
A tanítónőképző 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- 
lényi János, Borgulya István, Pataki János, v. Tepliczkv 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, L, Márvány-u. 33.) Mikolik Kálmán (Budapest, I., 
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 23 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. Internátusi 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 Szöv., Orsz. Gyermek
védő Liga, Magyar Kultúrliga, Magyar Pszichológiai Társaság, 
Magyar Zene Barátainak Egyesülete, KANSz, DMKE, Kir. Magyar 
Természettud. Társulat, Nagykőrösi Arany János Diákszövetség.

2. Levius Ernő r. tanár. Szolgálati ideje 34 év. Tanította a 
történelmet a IV. osztályban, az egészségtant az V. osztályban, 
az éneket és zenét a III—V. osztályban, résztvett a gyakorlati 
kiképzésben. Heti óráinak szám a: 20. Zeneszertáros, a Felügyelő
bizottság tagja, mint tanárkari kiküldött. A következő egyesüle
teknek tagja: Orsz. Ev. Tanáregyesület, Tanítóképző-Int. Tanárok 
Orsz. Egyesülete.

3. Lipter Melánia r. tanár. Szolgálati ideje 4 év. Az V. 
osztály főnöke. Tanította a magyar nyelvet a III—V., a német

I



48

nyelvet az I—IV., az alkotmánytant az V., a női kézimunkát és 
kézügyességet a 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 és Protestáns Nőszövetség.

4. Medveczky Júlia h. tanár. Szolgálati ideje 2 év. A IV. 
osztály főnöke. Tanította a mennyiségtant az I —V. osztályban, a 
fizikát a III—IV. osztályban, résztvett a gyakorlati kiképzésben. 
Heti óráinak száma: 19. Tanárkari jegyző, a fizikai szertár őre, 
az Ifjúsági Segélyegylet elnöke. Tagja a következő egyesületeknek : 
Mathematikai-Fizikaí Társaság, szarvasi Luther-Szövetség és 
szarvasi Protestáns Nőszövetség.

5. Miklós Ida r. tanár. Szolgálati ideje intézetünknél 8 év, 
másutt 15 év, összesen 23 év. A III. osztály főnöke. Tanította a 
rajzot az I —V. osztályban, a női kézimunkát és kézügyességet a 
II, osztályban, a testgyakorlást a III V. osztályban. Heti óráinak 
száma : 18. A rajzszertár őre, az Ifj. Sportkör tanárelnöke. Tagja 
a következő egyesületeknek : a szarvasi Protestáns Nőszövetség 
és Luther-Szövetség.

6. Vitéz Szomjas Frigyes r, tanár. Szolgálati ideje 21 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 22 
év, másutt 3 év, összesen 25 év. Az I. osztály főnöke. Tanította 
a neveléstant az V. osztályban, a magyar nyelvet az I —II. osz
tályban, a történelmet az I—III. osztályban, résztvett a gyak. 
kiképzésben. Heti óráinak száma: 19. Pénztári ellenőr, ped. 
könyvtár őre és az Ifj. Önképzőkör tanárelnöke. Tagja a követ
kező egyesületeknek: Orsz. Ev. Tanáregyesület, Tanítóképző-Int. 
Tanárok Orsz. Egyesülete. Fölolvasást tartott a szarvasi Gr. Bolza 
Pálné-Leányegyesületben Kazinczy Ferencről a Kazinczy-emlék- 
ünnepélyen.

8. Dr. Veress Amália r. tanár. Szolgálati ideje 9 év. Tani-
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tóttá a neveléstant a II. osztályban, a földrajzot az I—II. és IV. 
osztályban, a természetrajz-vegytant az I—IV. osztályban, részt- 
velt a gyakorlati kiképzésben. Heti óráinak száma: 20. A ter
mészetrajzi, kémiai és földrajzi szertárak őre. Tagja a Kir. Magv. 
Természettudományi Társulatnak.

9. Remenyik László gyak. isk. tanító. Szolgálati ideje inté
zetünknél 19 év, másutt 7 év, összesen 26 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. Május 17 én a 
szarvasjárási tanítók részére rendezett Pedagógiai Semináriumon 
két előadást tartott. Az első: „Miként lehet az egyes tantárgya
kat úgy tanítani, hogy a gyermekek az iskolában szerzett isme 
reteiket a gyakorlati életben értékesíteni tudják." A második: 
„Megfigyelések a módszerjavító törekvések terén az egyes tár
gyak tanításánál, a gyakorló iskola osztályaiban.“ Majd minta
tanítást mutatott be a népiskola III. osztályában a „Pénzváltás, 
visszadás“ ismertetéséről.

10. Povázsay Edit nevelőnő. Szolgálati ideje 12 év. Nevelő
női elfoglaltságán kívül tanította a szépírást az I. osztályban. 
Tagja a szarvasi Prot. Nőszövetségnek és a szarvasi Luther- 
Szövetségnek.

11. Sass Mária nevelőnő. Szolgálati ideje 10 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 I —IV. osztályban és a testgyakorlást az I—II. 
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- 
Szövétség és az Ifj. Gyámegylet tanárelnöke. A téli hónapokban 
vasárnaponként ifjúsági istentiszteletet tartott.

14. Halász Szabó Imre ref. lelkész, a ref. növendékek "hit
oktatója, heti 2 órában.

15. Nemesik A. Lehel r. kát. segédlelkész, a r. kát. növen
dékek hitoktatója, heti 3 órában.
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4. Az intézet növendékei.

I. osztá ly . Osztályfő: Tömörkényi Dezső.

1. Balázsovits Irén ev. 1915. Zalaegerszeg, Zala vm. (elég
séges). 2. Benczúr Erzsébet ev. 1916. Szarvas (földrajz). 3. Bozó 
Gabriella ev, 1916. Szírák, Nógrád vm. (kimaradt). 4. Bracsok 
Mária ev. 1917. Albertfalva, Pest vm. (jó). 5. Cserei Zsuzsánna 
ref. 1917. Munkács, Bereg vm. (jó). 6. Dancsák Sarolta ev. 1916. 
Rozsnyó, Gömör-Kishont vm. (mennyiségtan). 7. Deák Edit ev. 
1917. Budapest (magyar, mennyiségtan, természetrajz). 8. Fehér 
Irén ev. 1917. Budapest (német, mennyiségtan). 9. Gerhardt Irma 
ev. 1915. Óbecse, Bács-Bodrog vm. (elégséges). 10. Gyurkovics 
Gabriella ev. 1917. Szirák, Nógrád vm. (elégséges). 11. Hajdú 
Klára ref. 1918. Pilis, Pest vm. (elégséges). 12. Hanó Erzsébet ev. 
1917. Szarvas (elégséges). 13. Holler Klára ev. 1917. Felsőőr, 
Vas vm. (kimaradt). 14. Jeszenszky Ágnes ev. 1917. Szarvas (jó).
15. Kalbács Rozália ev. 1915. Celldömölk, Vas vm. (elégséges).
16. Koléner Piroska ev. 1916. Martonháza, Gömör vm. (jó). 17. 
Kollár Ida ref. 1914. Páty, Pest vm. (jó). 18. Krajcsovics Zsu
zsánna ev. 1915. Szarvas (elégséges). 19. Luczi Erzsébet ev. 1916. 
Gyoma (jó). 20. Maráth Emma ev. 1917. Nagymányok, Tolna vm. 
(elégséges). 21. Pajor Etelka ev. 1917. Csorvás (jó). 22. Papp 
Klára ev, 1917. Budapest (jó). 23. Paulinyi Juliánná ev. 1915. 
Vác, Pest vm. (elégséges). 24. Pavlik Ilona ev. 1914. Békéscsaba 
(elégséges). 25. Pivnyik Margit ev. 1917. Nyíregyháza, Szabolcs 
vm. (földrajz). 26. Rimár Ibolyka ev. 1917. Nagyszentmiklós, To- 
rontál vm. (elégséges). 27. Szabó Jolán ref. 1916. Ruttka, Turóc 
vm. (jó). 28. Sztik Ida ev. 1916. Felsőpetény, Nógrád vm. (jó), 
29. Tóth Zsuzsánna ev. 1916. Tótkomlós (jó). 30. Varga Irén r. k. 
1917. Békészentandrás (elégséges). 31. Váczy Angyalka ev. 1916. 
Mezőberény (jó). 32. Vecsey Ilona ev. 1915, Szeged, Csongrád 
vm. (elégséges). 33. Vitéz Györgyike ev. 1916. Linz, Felső-Auszt- 
ria (elégséges).

II. osztály. Osztályfő : vitéz Szomjas Frigyes.

1. Aranyi Mária ev. 1915. Heréd, Nógrád vm. (jó). 2. Batta 
Karola ev. 1915. Gyulaháza, Szabolcs vm. (nem vizsgázott). 3. 
Benedek Éva ev. 1916. Ózd, Borsod vm. (jeles). 4. Bokor Mag
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dolna ev. 1916. Budapest (jó). 5. Brózik Gizella ev. 1915. Békés
csaba (elégséges). 6. Buchticska Ilona ev. 1914. Vulkán, Hunyad 
vm. (elégséges). 7. Czavar Margit ev. 1915, Pitvaros, Csanád vm, 
(jó). 8. Dedinszky Margit ev. 1914. Bokor, Nógrád vm. (jó). 9. 
Fílcsik Márta ev. 1916. Hatvan, Heves vm. (elégséges). 10. Frecska 
Hedvig ev. 1914. Zólyom, Zólyom vm. (elégséges). 11. Gohér 
Ilona ev. 1916. Kiskőrös, Pest vm. (jó). 12. Görög Lenke ev.
1915. Tés, Veszprém vm. (jeles). 13. Gregersen Margit ev. 1915. 
Budapest (jó). 14. Józsa Erzsébet ev. 1916. Cegléd, Pest vm. (jó).
15. Józsa Etelka ref. 1914. Kunszentmiklós, Pest vm. (elégséges).
16. Knáb Margit ev. 1915. Medgyes, Nagykükíillő vm. (jó). 17. 
Kokavecz Dorottya ev. 1916. Medgyesegyháza, Arad vm. (elég
séges). 18. Kolener Ilona ev. 1914. Martonháza, Gömör vm. (elég
séges). 19. Kovács Magdolna ev. 1916. Lipótvár, Nyitra vm. 
(elégséges). 20. Lang Ilona ev. 1913. Szentgottbárd, Vas vm, (jó). 
21. Laurovics Zsuzsánna ev. 1915. Pitvaros, Csanád vm. (jó). 22. 
Lipták Klára ref. 1914. Békéscsaba (jó). 23. Lóderer Edit ev. 
1917. Pestszentlörinc, Pest vm. (elégséges). 24. Misik Ida ref. 1915. 
Békés (elégséges). 25. Piri Margit ev. 1916. Szend, Komárom vm. 
(elégséges). 26. Podhradszky Margit ev. 1916. Tordas, Fejér vm. 
(elégséges). 27. Rozgonyi Mária ev. 1915. Szentgotthárd, Vas vm. 
(jó). 28. Salamon Vilma ref. 1915. Budapest (jó). 29. Sallai Ilona 
ev. 1913. Pestújhely, Pest vm. (jó). 30. Schermann Margit ev.
1916. Mátyásdomb, Vas vm, (elégséges). 31. Törőcsik Juliánná 
r. k. 1914. Munkács, Bereg vm. (jó). 32. Zelenka Magdolna ev. 
1915. Szentetornya (jó).

I I I .  osztály. Osztályfő: Miklós Ida.

1. Adorján Klára ev. 1915. Kispest, Pest vm. (elégséges). 2. 
Beliczky Katalin ev. 1914. Szirk-Vasliegy, Gömör vm. (jeles). 3. 
Boskó Ilona ev. 1912. Békéscsaba (jeles). 4. Dévánszky Mária ev. 
1914. Békéscsaba (jó). 5. Dús Lenke ev. 1914. Nagyszalonta, Bi
har vm. (elégséges). 6. Edömér Margit ev. 1910. Zólyom, Zólyom 
vm. (jeles). 7. Egyed Eleonóra ev. 1914. Szentes, Csongrád vm. 
(elégséges). 8. Elek Kamilla ev. 1913. Tatabánya, Komárom vm. 
(kimaradt). 9. Feyér Gizella ev. 1914. Kötcse, Somogy vm. (elég
séges). 10. Gazsi Irma ev. 1915. Tótpelsőc, Zólyom vm. (elégséges). 
11. Grosch Katalin ev. 1915. Gyönk, Tolna vm. (jó). 12. Halász 
Lujza ev. 1915. Berektompaháza, Sopron vm. (elégséges). 13.

k



Halmi Valéria ev. 1913. Somorja, Pozsony vm. (elégséges). 14. 
Janecska Mária r. k. 1915. Kunszentmárton, Jász-Nagykun-Szol- 
nok vm. (elégséges). 15. Kellő Szilvia ev. 1913. Szarvas (jó). 16. 
Kiss Erzsébet ev. 1914. Szarvas (jó). 17. Kollárik Anna ev. 1913. 
Ózd, Borsod vm. (jó). 18. Komjáthy Irma ev. 1915. Szekszárd, 
Tolna vm. (jó). 19. Kozár Erzsébet ev, 1914. Tótkomlós (jó). 20. 
Krcsmarik Zsuzsánna ev. 1915. Mezőberény (jó). 21. Krón Irma 
ev. 1915. Lajtaújfalu, Sopron vm. (elégséges). 22, Linder Klára 
ev. 1913. Békéscsaba (jó). 23. Luczák Mária ev. 1914. Budapest, 
Pest vm. (elégséges). 24. Molnár Erzsébet ref. 1914. Békés (elég
séges). 25. Mód Vilma ev. 1914. Zalagalsa, Zala vm. (jeles). 26. 
Palkov Erzsébet ev. 1913. Budapest (jeles). 27. Pataki Éva ev. 
1914. Szarvas (kimaradt). 28. Petyován Anna ev. 1914. Szarvas 
(elégséges). 29. Pintér Eszter r. k. 1914. Endrőd (jó). 30. Poni- 
csán Anna ev. 1914. Felsőaradi, Torontál vm. (elégséges). 31. Ra- 
kitovszky Viktória ev. 1914. Szirák, Nógrád vm. (jó). 32. Rohoska 
Margit ev. 1914. Szarvas (jeles). 33. Rozlozsny Paula ev. 1915- 
Kukmér, Vas vm. (jó). 34. Sárkány Jolán ev. 1912. Zólyombrezó, 
Zólyom vm. (elégséges). 35. Sebes Magda ev. 1915. Rákosszent1 
mihály, Pest vm. (jó). 36. Síkos Anna ev. 1915. Rákosszentmihály, 
Pest vm. (elégséges). 37. Styaszni Terézia ev. 1911. Sámsonháza, 
Nógrád vm, (jó), 38. Surák Juliánná ev. 1913. Jászberény, Jász- 
Nagykun-Szolnok vm. (jó). 39. Szathmáry Katalin ev. 1915. Fe
ketehalom, Brassó vm. (jó). 40. Szlovák Gizella ev. 1915. Szarvas 
(elégséges). 41. Tóth Maczonka Anna ev. 1913. Szarvas (elégsé
ges). 42. Wilim Klára ev. 1913. Békéscsaba (elégséges), 43. Wün- 
schendorfer Erika ev. 1914. Szarvas (kimaradt). 44. Zalay Margit 
ev. 1913. Mezőberény (jó). 45. Zsedényi Ilona ev. 1915. Orosháza 
(jó). 46. Zsemberovszki Judit ev. 1914 Aszód, Pest vm. (elégséges).

IV . osztály. Osztályfő: Medveczky Júlia.

1. Breuer Anna ev. 1914. Csorvás (elégséges). 2. Brózik Er
zsébet ref. 1913. Berettyóújfalu, Bihar vm. (elégséges). 3. Dorsch 
Irén ev. 1913. Szeged, Gsongrád 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. (jeles), 7. Gurzó Mária ev. 1914. Békéscsaba (jó). 8. Gyurkovics 
Irén ev. 1914. Szirák, Nógrád vm. (elégséges). 9. Hősz Ilona ev. 
1914. Dunaegyháza, Pest vm. (elégséges). 10. Kiss Adél ev. 1913.
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Budapest, Pest vm. (elégséges). 11. Konyecsní Irén ev. 1914. 
Csanádapáca, Csanád vm. (elégséges). 12. Lévai Magdolna ev.
1913. Monor, Pest vm. (jó). 13. Mészáros Etelka ev. 1914. Buda 
pest, Pest vm. (jó). 14. Mold Margit r. k, 1909. Szarvas (jó). 15. 
Morgenstern Edit ev. 1913. Budapest (elégséges). 16. Nagy Er
zsébet ev. 1913. Üjcsanálos, Zemplén vm. (jó). 17. Nagy Matild 
ev. 1912. Tápiószele, Pest vm. (jó). 18. Németh Margit ref. 1912. 
Űjszentes, Temes vm. (elégséges). 19. Pap Edith ev. 1913. Buda
pest (elégséges). 20. Pécsy Sarolta r. k. 1913. Budapest (jeles). 
21. Pogány Klára r. k. 1914. Budapest (elégséges). 22. Recska 
Gizella ev. 1915. Soltvadkert, Pest vm. (jeles). 23. Reismann Róza 
izr. 1913. Turzófalva, Trencsén vm. (jó), 24. Sikuta Margit ev.
1914. Budapest (jeles). 25. Suhár Amália ev. 1914. Salgótarján, 
Nógrád vm. (jeles), 26. Szántó Anna ref. 1914. Marosbogát, Torda- 
Aranyos vm. (elégséges). 27. Szigeti Irén ev. 1914. Sátoraljaújhely, 
Zemplén vm. (jeles). 28. Thuri Mária ev. 1913. Szarvas (elégséges). 
29. Varga Jolán ev. 1913. Budapest (jó).

V. osztály. Osztályfő: Lipter Melánia,

1. Bartos Valéria ev. 1911. Péteri, Pest vm. (jeles). 2. Básthy 
Ilona r. k. 1912. Békéssámson (elégséges). 3. Benedek Eszter ev. 
1913. Ózd, Borsod vm, (jó). 4. Biki Nagy Irén ev. 1913. Szarvas 
(elégséges). 5. Cserei Sarolta ref. 1913. Nagybánya, Szatmár vm. 
(elégséges). 6. Csitkei Ilona ev. 1912. Székesfehérvár. Fejér vm. 
(jó). 7. Dé^ánszky Erzsébet ev. 1913. Gyoma (jeles). 8. Dinya 
Ilona r. k. 1912. Endrőd (jó). 9. Drjenyóvszki Mária ev. 1911. 
Békéscsaba (jó). 10. Fülöp Mária r. k. 1911. Endrőd (elégséges). 
11. Győri Erzsébet ref. 1913. Miskolc, Borsod vm. (jó). 12. Ha- 
nuszik Dorottya ev. 1912. Budapest (elégséges). 13. Hellermann 
Ilona ev. 1913. Déva, Hunyad vm. (elégséges). 14. Huszágh Er
zsébet ev. 1913. Szécsény, Nógrád vm. (jeles), 15. Kellner Sa
rolta ref. 1912. Kapnikbánya, Szatmár vm. (jó). 16. Kiss Margit 
ev. 1912. Szarvas (jeles). 17. Kovács Ida ref. 1913. Békésszent- 
andrás (jó). 18. Kovács Margit r. k. 1911. Endrőd (jó). 19. Mar
tincsek Anna ev. 1912. Békéscsaba (jó). 20. Mühl Karolin ev. 
1913. Szekszárd, Tolna vm. (jó). 21. Neuman Ilona ev. 1912. 
Szarvas (elégséges). 22. Piri Katalin ev. 1913. Szend, Komárom 
vm. (jó). 23, Plachy Margit ev. 1912. Poprádremete, Szepes vm. 
(elégséges). 24. Redecha Margit ev, 1912. Moson, Moson vm.
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(elégséges). 25. Rohoska Magdolna év. 1912. Szarvas, (elégséges). 
26. Romét Sára ev. 1913. Budapest (jeles). 27. Schill Gabriella 
ev. 1912. Opécska, Arad vm. (elégséges). 28. Solti Lenke ev. 
1913. Kiskőrös, Pest vm. (jó). 29. Sommer Etel ev. 1913. Vác, 
Pest vm. (jó). 30. Szakács Erzsébet ev. 1913. Sárvár, Vas vm. 
(jeles). 31. Számple Anna ev. 1910. Kemendollár, Zala vm. (elég
séges). 32. Szrnka Rózsi ev. 1912. Irsa, Pest vm. (elégséges). 33, 
Sztik Margit ev. 1913. Felsőpetény, Nógrád vm. (jó). 34. Szűcs 
Etelka ev. 1912. Majos, Tolna vm. (jó). 35. Szvák Ilona ev. 1913. 
Szarvas (jeles). 36. Tóth Éva ev. 1911. Fancsal, Abauj-Torna vm. 
(jeles). 37. Venczák Terézia r. k. 1910. Endrőd (jó), 38. Zlehovszky 
Irén ev. 1912. Békéscsaba (jó).

Az V. osztály növendékei közül középiskolai érettségi bi
zonyítvány alapján különbözeti vizsgálatot tettek és annak bizo
nyítványával iratkoztak be az V. évfolyamra a következők: 
Csitkei Ilona (leány iceum), Drjenyóvszki Mária (leánygimnázium), 
Győri Erzsébet (leánygimnázium), Martincsek Anna (leánygimnázium), 
Miihl Karolin (reáliskola), Romét Sára (leánygimnázium), Sommer 
Etelka (gimnázium), Szűcs Etelka (reálgimnázium).

A 38 rendes tanuló közül mindegyik jelentkezett a képesítő
vizsgálatra, s rajtuk kívül még a tavaly visszamaradt Supkégel 
Magda és Petricz Ida is.

5, Gyakorlóiskola.
Tanítója: Remenyik László.
Beiratkozott az év elején 22 fiú, 31 leány, összesen 53 

tanuló. Ev. 17 fiú, 29 leány, összesen 46 tanuló. Ref, 4 fiú, 2 
leány, összesen 6 tanuló, gör. kel. 1 fiú.

A létszám osztályonként a következőképpen oszlott meg: 
I. oszt. 5 fiú, 4 leány; II. oszt. 6 fiú 1 leány; III. oszt. 7 fiú, 5 
leány; IV. oszt. 1 fiú, 6 leány; V. oszt. 2 fiú, 12 leány; VI. 
oszt. 1 fiú, 3 leány.

Oki 31-én megünnepeltük a reformáció emlékét. Márc. 15-én 
ünnepélyt tartottunk a tanárikar és a tanítónövendékek jelenlété
ben. Az ünnepi beszédet Bartos Valéria V. éves növendék mon
dotta. Június 9-én a Madarak és Fák napját ünnepeltük meg az 
Erzsébet-ligetben.

A női kézimunkát két csoportban tanítottuk. Az első cso
portot Benedek Eszter V. éves, a második csoportot Huszágh 
Erzsébet V, éves növendék tanította szép eredménnyel.
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Az őszí 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. isk. tanulói résztvettek néhány oktatófilmelőadáson is.
A gyakorló iskola évzáró vizsgálata jún. 11-én d. e. volt, 

nt. Bartos Pál lelkész úr elnöklete mellett. Ez alkalommal a gyak. 
isk. tanulók rajzai és kézimunkái is ki voltak állítva a vizsga
teremben.

Az évzáró vizsgára 4 drb. jutalomkönyvet adományozott a 
Mülier-könyvkereskedő cég; fogadja érte ez úton az intézet hálás 
köszönetét.

A gyakorló iskola tanulóinak gyűjtése az Ev. Gyámintézet 
részére 16 P.

Kiváló előmenetelük és szorgalmuk elismeréséül jutalom
könyvet kaptak az I. oszt.-ban : Tusjak László, Remenyik Ilona, 
Neumann Károly, Lányi Mariska, Trnka György, Brachna Ilona, 
Brachna István, Kelemen Irén, Petrov Miklós; a II. oszt.-ban: 
Kiss Lenke, Demeter János, Korim Kálmán, Bencsik János, Med- 
vegy András, Palkovics Pál, Trnka P á l; a III. oszt.-ban : Demeter 
Emilia, Frankó János, Juhász Erzsébet, Litavecz János, Réthy 
Vilmos, Lányi Judit, Medvegy Judit; a IV. oszt.-ban: Demeter 
Mariska, Halmi Márta, Vérten Sándor, Kis Judit, Lustyik Mariska; 
az V. oszt.-ban: Hadadi László, Vágó Etelka, Mittyan Erzsébet: 
a VI. oszt.-ban Blaskó Jenő, Wéber Zsuzsó, Fodor Jolán.

6. Az intézet gazdasága és személyzete.

Az intézet, az internátus és a közétkező fönntartása a kö
vetkező főbb állandó bevételi tételeken alapszik: 1. a növendé
kek befizetett díjai, 2. az egyház kér. fönntartói járuléka, 3. az 
intézet ingatlanainak jövedelme, 4. Szarvas nagyközség segélye,
5. a fizetéskiegészílési államsegély, amellyel az állam hozzájárul 
a tanszemélyzet fizetéséhez. E tételek úgy viszonylanak egymás
hoz, hogy ha a bevételek közül kikapcsoljuk a fiz. kiég. állam
segély összegét, akkor a maradékösszegnek 91 %-át teszi a nö
vendékek befizetése, a többi 9 % az egyház kér. fönntartói hozzá
járulásából, az intézet ingatlanainak jövedelméből és a községi 
segélyből (1'3 %) összegeződik.

Az intézet ingatlanaival kapcsolatban első helyen kell föl
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jegyeznünk, hogy a Hadiár-féle hagyatékhoz tartozó két macózugi 
apró ingatlan között, melyeknek a tanítónőképző is, mint Haviár- 
örökös, társtulajdonosa volt, kölcsönös elbirtoklás jogcímen ingat
lancsere történt. A szarvasi kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság 2.437—1932. tkvi számú, márc. 10. napján kelt végzé
sével elrendelte, hogy a telekkönyvi iroda a szarvasi 105. számú 
betétben 5.325. hrsz. alatt felvett ingatlanból Urbán Máriát illető 
felerészre (221 négyszögnek a fele) a tulajdonjogot tényleges bir
toklás címén egynegyedrészben a szarvasi ev. tanítónőképző javára 
jegyezze föl, (megjegyezvén, hogy a nevezett ingatlan másik fele
részének negyedrésze mint Haviár-örökség, már eddig is a tanító
nőképzőt illette); viszont elrendelte a kir. jbg., hogy a szarvasi 
1.391. sz. betétben 5,406. hrsz. alatt felvett ingatlannak a szarvasi 
ev. tanítónőképzőt (és a többi örököst) megillető részét az eddigi 
telekkönyvi tulajdonosok nevéről a telekkönyvi iroda törölje és 
helyettük mint új tulajdonost Holub Pált és nejét jegyezze föl. 
Az ingatlancserével a tanítónőképző átengedett mintegy 15 négy
szögölet és kapott kb. 25 négyszögölet. Ilyenformán a tanítónő
képzőnek a 105. sz. tkvben fölvett macózugi ingatlanban mintegy 
50 négyszögöles része van.

Az intézetnek a következő egyéb ingatlanai vannak: 26 kát. 
hold terjedelmű szántója Békésszentandrás határában, a Gödény- 
laposdűlőben; két és egynegyed legelőjárás a szőrhalmi közlege
lőn ; a kis-internátus telke; a Haviár-ház telke és a helybeli 
Grexa és Tsai Téglagyár Vie része. A gődénylaposi ingatlan, 
amely közös birtoktest a helybeli Luther-árvaház ugyancsak 26 
kát. hold ingatlanával, ezidén is özv. Szín Jánosnénak volt bérbe
adva. Ez az ingatlan tehát terményben megállapított bérjövedel
mével hajt hasznot az intézetnek. A Haviár-ház telkén egy kisebb 
konyhakertet tartunk mintaszerű kezelésben. Ugyanott az interné - 
tusi élelmezés hulladékából állandóan tartunk sertéseket hizlalás 
végett. A köztartás 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 
konyhakertet.

Az intézet gazdaságát, valamint köztartását is, az igazgató 
vezette; felügyelete és irányítása mellett 1928. júl. 2. óta Osztro-
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luczky Róza házvezetőnő működött a köztartásban és a gazdaság
ban. Van az intézetnek egy mindenes férficselédje a Haviár-házban, 
Surina Mihály, és egy családos mindenese a kisinternátusban, 
vitéz Lányi Tamás. Ez utóbbit 1932. júl. 1-én Oljarcsik György 
családos mindenes váltotta fel.

7. Az intézet és az ínternátus telkei, épületei 
és karbantartásuk.

Intézetünk károm telken működik: a gimnázium tulajdonát 
képező Tessedik-épületben, a közeli szomszédtelken lévő kisin
ternátusban és a közétkezőül szolgáló Haviár-házban. Mindhá
rom lelek épületei avultságuk miatt állandó tatarozást, szükségük 
és elégtelenségük miatt folytonos alakítást tesznek szükségessé.
Ez az oka annak, hogy évenként több ezer pengőt kell belefek
tetni az alakítási és tatarozási munkálatokba, továbbá, hogy 
évekre visszamenőleg a leghidegebb téli hónapok kivételével az 
intézet telkein úgyszólván sohasem szünetel a kőműves- ács- és 
asztalosmunka. Tekintélyes új épületet lehetett volna már emelni 
abból a hatalmas tőkéből, amit az intézet kb. 7 esztendő óta be
lefektetett a szüntelenül tartó foltozgatásokba. Noha ezekkel a költ
séges javítgatásokkal semmit sem lendíthetünk az intézetnek he
lyiségekben való rendkívüli hiányán, mégis legalább az intézet 
külső képe csinosság, szépség és célszerűség tekintetében évről- 
évre annyit változik, hogy alig ismerne rá az a látogató, aki a 
10 év előtti állapotokra emlékszik. A f. tanévben részint a nyári 
nagyszűnidőben, részint tavasz nyiltától kezdve a következő fon
tosabb javítási és alakítási munkákat végeztük. Az egész földszinti 
folyosó vakolatát lekapartattuk, mert az évtizedek óta reárétegző
dött számtalan mészréteg folytonosan táskásodott a falakon és a 
gyürődött, hámladozó mészrétegen minden meszelés nyomtalanul 
veszett el a csin és tisztaság szempontjából. Az egész földszinti 
folyosót újravakolták, mégpedig 160 cm. magasságig cementhabarcs^, 
csal. A falak új meszelést kaptak, vállmagasságig szürke festék- ' \  
kel. A folyosó padolatát piros és szürke mozaikkockákkal borit- , i 
tattuk. Ugyancsak szürke mozaiklapok futnak mindenütt a faltő 
mentén. Az emeletre vezető évszázados tölgyfalépcsőket lebontattuk, 
helyette műkőlépcsőfokokat építtettünk be. A. lépcsőfokok számát, 
hogy a réginek meredekségén javítsunk, hárommal megtoldottuk.
E miatt szükségessé vált a földszinti folyosón is, az emeleten is,
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oldalozó padkák építése, az alsó, illetve a felső lépcsőfokok mel
lett, valamint a lépcsők fölötti függő falsarkok újra boltozása. A 
földszinti padkákon vörös műkővázákat alkalmaztunk. A földszin
ten lévő összes ajtókat és ablakokat, a folyosó felé néző oldalon, 
szürke színre mázoltattuk. Az épület régi utcai főkapuját és a 
park felőli kapuját, mindenben megtartva régi vasalását és orna
mentikáját, teljesen új kapukkal pótoltuk. A mosókonyhából az 
udvar felé egyik ablakmélyedésben új ajtónyílást vágattunk, 
teljesen új felülvilágító kettős ajtóval. Ugyancsak új fekvőablakot 
alkalmaztunk a mosókonyha előtti sötét folyosórészből a vízme
dencét befogadó kapuüreg felé. Az emeleten a rajzterem előtti 
kisfolyosót cementlapokkal burkoltuk, a díszterem két szélső ab
lakát újakkal cseréltük ki. Üj padolatot kapott a kishálóterem, a 
kerti hálóterem, az udvar felőli osztályterem és a gimnázium fe
lőli középső osztályterem, továbbá a tanári szoba. A baloldali 
lépcső alatt a talaj sülyesztésével és kitéglázásával egy éléskam
rát létesítettünk, ezzel is égető szükségnek tettünk eleget. A föl
sorolt javítási munkákkal párhuzamosan még számtalan más 
apróbb javítást és beszerzést eszközöltünk, melyeknek részletes 
felsorolása messzevezetne. A tavasz folyamán ismét nagy alakí
tások következtek. Az intézeti park utcai mesgyéje körül közel 
100 m hosszúságban kőfalat építtettünk, a Tessedik-ház park fe
lőli faltöve mentén, az épület hosszában, beton-gyalogjárót. Az. évű
iét mellett a kőfalba szép vasrácsos kaput állíttattunk be. A Ha- 
viár-ház keleti mesgyéjén ócska padolatdeszkából új deszkakerítést 
emeltünk. A Tessedík-épület parkjában 3 drb. lombfát, a Ha- 
viár-ház kertjében 2 lombfát ültettünk.

8. Berendezés és fölszerelés. Szertárak, Könyvtár,

Ez évben folytattuk az intézet régi padjainak újakkal való 
kicserélését. A IV. osztály terme (a gimn. felőli középső) részére, 
a mi viszonyaink szerint az igazgató által módosított, Zahn-rend- 
szerű padokat vásároltunk: 15 drb. középpadot, 3 drb. előpadot 
és 3 drb. hátsópadot. A földszinti folyosóra 4 drb., a tanárterem
ben és az igazgatói előszobában 1 — 1 drb. modern nagyfényerejű 
Philips-lámpát szereltettünk. Ezzel kapcsolatban említem még, hogy 
az egész földszinti folyosón, valamint az új lámpákkal fölszerelt ter
mekben a mostanáig falszínen futó villanyvezetéket a falba sülyesz- 
tettük, A kisinternátus konyhájában új hengerkályhát szereztünk be.
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Változott az oktatás célját szolgáló szertárak állománya a 
következő fontosabb beszerzésekkel. A rajzszertár részére 4 drb. 
gipsz-szobrot vásároltunk (akt-férfialak, Milói Venus, Belvederi 
Apolló, Sappho). Kézügyességi szertár részére: Színi Zoltán: 100 
drb. szlöjdminta. Női kézimunkaszertár: Ullstein H. B.: Das neue 
Jumperbuch, Das Stricken, Das Kunststricken. Tornaszertár: 2 
drb. football-labda. Sportköri szertár: 2 drb. kosárlabda-állvány 
fölszereléssel, 2 drb. medicin-labda, 2 drb. Handykap-rakett, 2 
drb. rakett-prés. Földrajzi szertár: Magyarország dombornyomású 
térképe. Fizikai szertár: csavarorsó szétnyitható csavarházzal. 
Mennyiségtani szertár: térfogatszámítást szemléltető edény 24 drb. 
kockával. Zeneszerelvények szertárá
ban: 2 zongorát teljesen átjavíttattunk, 
a többi is szükség szerint renoválva.
Külön ki kell emelnem a zeneszertár 
legfontosabb beszerzését, a Borgulya
féle orgonamodellt. Intézetünk egykori 
jeles növendéke, Borgulya Endre hely
beli ev. kántortanító tervezte és csinál
tatta 8 különböző típusú síppal, fújtatóval 
és 4 billentyűvel. A modellen látha
tók az összes használatos orgonaszer
kezetek működésben, mert a levegő 
útját és a működő szelepeket minden 
szakaszon üvegablakok láttatják. Mi
vel a modell készíttetője a szellemes 
tervezési munkát teljesen ingyen végezte, ezért szíves áldozat- 
készségéért ezúton is kifejezzük az intézet hálás köszönetét.

A tanári könyvtár a folyó iskolai évben vétel útján 33 
művel 318'91 P értékben, ajándék útján 34 művel 73 60 P érték
ben, összesen 67 művel 392’51 P értékben gyarapodott. A jelen
legi állomány 3.750 mű 4.629 kötetben, továbbá a nem lajstromo- 
mozott időszaki kiadványok és másodpéldányok. A könyvtár ré
szére a tanév folyamán érkezett fontosabb ajándékok a követke
zők: 1. M. Kir. Külügyminisztériumtól Faluhelyi F: A nemzetek 
szövetsége; 2. Pesti Hírlaptól Légrádi Testvérek: Igazságot Ma
gyarországnak; 3. Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatalától: 
Illyefalvy: Budapest székesfőváros statisztikai és közigazgatási 
évkönyve; 4. Ugyanattól Illyefalvy : A munkások szociális és gaz
dasági viszonyai Budapesten. 5. Görög Ernő nagyvelegi ev. lel
késztől Masznyik: Luther aranymondásai 3 példányban.
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Az ajándékozók fogadják ezúton is az intézet hálás köszönetét.
A tanárikar a következő folyóiratokat járatja: a) Humánus és 

vegyestárgyú csoportban: Magyar Nyelv, Népünk és Nyelvünk, 
Etnographia, Túrán, Földrajzi Közlemények, A Földgömb, Hangya, 
Magyar Pedagógia, Testnevelés (VKM ajánd.), Ifjúsági Testnevelés, 
Magyar Tanítóképző, Evangélikus Népiskola, Athenaeum, Protestáns 
Tanügyi Szemle, A Cél, Társadalomtudomány, Muskátli, Tündérujjak.

b) Természettudományi csoportban : Magyar Chémiai Folyó
irat, Botanikai Közlemények, Állattani Közlemények, Mezőgazda
ság, Növényvédelem, Kertészet, Az időjárás, Természettudományi 
Közlöny, Turistaság és Alphínizmus (VKM ajándéka), A Természet.

c) Szórakoztató csoportban: Napkelet, Protestáns Szemle, 
Pásztortűz.

Ifj. kötelező könyvtár- Iskolánknak 20 éve van kötelező 
olvasmányokból álló könyvtára a magyar nyelv tanárainak keze
lése alatt. Ebből a növendékek az órákon kapnak ki házíolvas- 
mányokat a magyar nyelvi tanulmányokkal kapcsolatban. Az ol
vasmányok 10—20 példányban vannak meg, osztályok szerint be
osztva. 110 fajta olvasmány van a magyar irodalom klasszikusai
ból. Ez évben az olvasmányok új beosztást nyertek, ennek meg
felelően új leltár készült azokról. Az új leltár szerint minden 
osztálynak vannak kötelező olvasmányai és ajánlott olvasmányai, 
így is használják a növendékek a könyveket. Van 992 mű 1.836'80 
P értékben. Ezévben 26 művel gyarapodott a könyvtár. A 
könyveket Lipter Melánia és Tömörkényi Dezső tanárok kezelik.

A gyakorló iskolai kölcsön-tankönyvtár. Az 1921. évi XXX. 
t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott 1922. évi 130.700. sz. végre
hajtási rendelet 4. §-a, valamint az 1930. évi nov. 21-én meg
tartott egyetemes közgyűlés 74. jegyzőkönyvi pontban foglalt ha
tározata alapján az elemi népiskolai beiratási díjak felhasználá
sával, ifjúsági kölcsön-tankönyvtárat létesítettünk. Az 1930—31. 
és az 1931—32. tanév beiratási díjaiból, 52 P-ből, beszereztünk 
23 drb. tankönyvet. Ezeket szegénysorsú tanulóink között osztot
tuk ki kölcsöntankönyv gyanánt. A beiratási díjak másik felét 
(52 P-t) a „Tanítói Internátusok Alapja“ javára befizettük.

9. Bentlakás és közétkező. Küntlakás.

A száz internátusi hely közül hetven a Tessedik-épület 
nagy internátusában, harminc a kisinternátusban van. A nappalt
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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 
internátus kétlakisága miatt korábban gyakorta elhangzottak, most 
is fennállanak. De az internátus elégtelenségére visszavezethető 
fegyelmi esetek a közszellem javulása folytán megszűntek.

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 asztalneműeket 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 hetcsrendszerben.

Az élelmezésnél arra törekedtünk, hogy az országszerte 
talán legalacsonyabban megállapított köztartási díjaink ellenére az 
internátusi ételek táplálók, egészségesek és vítamindúsak 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. 
Küntlakásos 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 
künllakásra 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 elhelyezés is teljesen 
megbízható, csak valamivel drágább, mint az internátus.

10. Nevelés.

Intézetünk ezidén is a rég bevált eszközökkel törekedett a 
növendékek lelkében kiépíteni a vallásos és művelt magyar úrinő
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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 tisztelettudását, 
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- > 
tűkből. Reggel felkelés, este lefekvés előtt bibliát olvasnak magyar 
és német nyelven. Nem utolsó jellemvonása ifjúságunk közszelle
mének az egyszerűséget és közvetlenséget kereső prot. puritá
nizmus. Affektálás, nagyképűsködés, kevély hányavetiség nem 
uralkodik a mi ifjúságunk viselkedésén, mert a tanári kar egy- 
értelemmel küzd napjainknak ezen barbár kórtünetei ellen. A 
tanulótársak között megértő, testvéries szellem uralkodik.

A növendékek nevelését szolgálják: a nevelőnők és tanárok 
közvetlen személyes hatása, a tanítási órák, a gondosan megválo
gatott olvasmányok és az iskolai vagy iskolánkivüli ünnepélyek. 
A tanítás kezdete előtt minden reggel könyörgést tartottunk, ame
lyen 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
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helybeli szervezet vallásos vagy hazafias tárgyú ünnepi előadásán. 
Ezek az ünnepélyek, még ha mások rendezték is, többnyire az 
intézetnek is bemutatkozásai voltak. Ugyanis városunkban ritkán 
rendeznek jelentősebb ünnepélyt, amelyiken a tanítónőképző 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. 1-én a hősök temetőjében a Hősi halottak ünnepén ifj. ének
karunk elénekelt egy gyászdall és megkoszorúztunk 6 hősi sírt; 
ugyanekkor az intézet eddigi legnagyobb jóltevőjének, néhai Haviár 
Daninak sírjára is koszorút helyeztek és a sírnál gyászéneket 
adtak elő. Az ifjúsági énekkar egyéb szereplései: május 29-én a 
Hősök Vasárnapján Levius Ernő vezetése mellett elénekelte a 
Magyar Hiszekegyet. Jún. 5-én a városunkban tartott Evangélikus 
Nap keretében ifjúságunk a tanári karral együtt résztvett a Luther 
Szövetség evangélizáló délutánján. Este 6 órakor pedig az Üj-temp- 
lomban tartott vallásos ünnepélyen növendékeink Stein K .: Maradj 
velünk c. énekét adták elő v. Szomjas Frigyes tanár vezetésével.

Az intézet maga is rendezett hazafias és vallásos ünnepé
lyeket a nyilvánosság számára, többnyire a gimnáziummal együtt. 
Okt. 31-én a két intézet ref. emlékünnepélyt rendezett, márc. 
15-én pedig hazafias emlékünnepélyt, amely alkalommal nemcsak 
ifjúságunk szerepelt zene- és énekszámokkal, hanem a gimnáziumi 
ifjúsági zenekar által előadott rendkívüli hatású cserkész-induló 
is részben az intézet dicsősége volt, mert annak szerzője vitéz 
Szomjas Frigyes tanítónőképzői zenetanár. Okt. utolsó hetében 
„magyar hetet" tartottunk, melynek tartama alatt az osztályfők 
saját osztályaikban takarékossági propaganda előadásokat tartottak. 
Okt. 27-én Tömörkényi Dezső tanár az I. és II. osztályban, Lip- 
ter Melánia tanárnő a III—V. osztályban előadást tartottak a 
finn-ugor testvériségről. Dec. 14-én a soproni népszavazás emlé
kezetére a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter rendelete értel
mében minden osztály megemlékezett a Civitas Fidelissimáról. 
Ápr. 22-én Kunst Irén missziós nővér előadást tartott a kínai 
misszióban szerzett tapasztalatairól. Nov. 2-án a MEKDSz kikül
döttei : Urbán Ernő, Karácsony Sándor és Majoros Edit, hitmé
lyítő előadásokat tartottak ifjúságunk részére. Jan. 30-tól febr. 
2-ig az intézet 12 növendéke vett részt a MEKDSz által Buda
pesten rendezett vallásos konferencián Bartos Irén gazd. szak
tanítónő vezetésével.
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Két alkalommal az intézet növendékei saját mulattatásukra 
rendeztek háziünnepélyt: dec. 5-én Mikulás-estét műsoros elő
adással és éjfélig tartó tánccal, febr. 9-én pedig farsangi mulat
ságot bohókás előadásokkal és utána éjfélig tartó tánccal. A tan
év vége felé máj. 25—29-ig az intézet 23 növendéke vitéz Szom
jas Frigyes tanár vezetése és Lipter Melánia, Medveczky Júlia 
és dr. Veress Amália tanárnők és dr. Lestyán Goda György 
intézeti orvos kíséretében igen okultató és élvezetes tanulmányi 
kírádulást rendeztek a Mátra- és Bükk-hegység nevezetes kirán
duló helyeire (Párád, Miskolc, Aggtelek, Diósgyőr, Tapolca).

Itt van helye megemlíteni, hogy a Vallás- és Közoktatás- 
ügyi Miniszter Ür 640—05/305—1931. sz. rendeletében kötelező- 
leg elrendelte, hogy ezentúl a középiskolai ifjúság a Himnuszt, a 
Szózatot és a Magyar Hiszekegyet vígyázz-áliás'ban köteles végig
hallgatni, akár zenekar, akár énekkar adja elő.

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 tíz év óta jellemzi a tanító
képzők működését: még most is voltak tárgyak, amelyek tanítá
sához nem állt rendelkezésre megfelelő tankönyv (gazdaságtan, 
mennyiségtan, stb.). Azonkívül jelentkezik egy újabb baj, ami 
— úgy látszik — ismét a tanítóképzők oktatásügyének lesz szo
morú vonása: a tanítóképzők részére lassanként megjelenő tan
könyvek egy része, mint tankönyv, alig használható, csak foly
tonos javításokkal, toldásokkal és kirekesztésekkel (neveléstan és 
tanítástan, a földrajzok, a fizikák). Még nagyobb baj, hogy a 
tanárnak nem áll módjában az alkalmatlan tankönyvet jóval föl
cserélni, mert minden tantárgyhoz csak egy tankönyv jelenik meg. 
A megfelelő tankönyv hiánya ma annyira elsőrendű fogyatéka a 
tanítóképzésnek, hogy ezen iskolatípus egész munkájára rányomja 
bélyegét. Hiába a kiváló tankönyv egyik-másik szakmában, az 
iskola munkáját mégis elsősorban a hiányok befolyásolják. A  
tanári kar mindamellett igyekezett eleget tenni a tanterv által elő
írt 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 megrontja a tanári munka eredményét.
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A tanítás körébe vág megemlíteni a Vallás- és Közoktatás
ügyi Miniszter Ürnak 840—05'107—1931. sz. rendeletét, amely
ben megállapítja, milyen tárgyakból kell különbözeti vizsgálatot 
tenni azoknak a tanulóknak, akik leánygimnáziumi, leányliceumi 
és leánykollégiumi érettségi bizonyítvánnyal folyamodnak a tanító
nőképző V. osztályába való fölvételért. Ez a rendelet nem vál
toztatja meg, csak kiegészíti a VKM úr 44.175/1925. VI. sz. ren
deletében foglaltakat, amelyek a gimnáziumi, reálgimnáziumi és 
reáliskolai érettségi bizonyítvánnyal folyamodókra vonatkozólag 
intézkednek. A rendelet megjelenése folytán azonnal emelkedett 
azoknak a száma, akik középiskolai végzettséggel a tanítónőképző 
V. osztályában óhajtják folytatni tanulmányaikat, a tanítónői ok
levél megszerzése végett. Ezeknek száma, mint az alábbiakból 
kitűnik, ezidén már intézetünkben is elég jelentékeny volt.

Kántorképzés. Egyházi intézet lévén, tanítómunkánkban 
nagy jelentősége van a kántorképzésnek, amelyet az 1927. évi 
október hó 27-i egyet, közgyűlés által életbeléptetett kántorkép
zési tanterv alapján végeztünk. A III. osztályban heti 3 órában 
(három csoport), a IV. osztályban heti 2 órában (két csoport), az 
V. osztályban heti 2 órában (két csoport) készítettük elő a kán
tori tanfolyamra jelentkezett növendékeket. A kántorjelöltek föl
váltva orgonáltak a naponként tartott reggeli és esteli könyörgé
seken. Az V. éves kántorj elöltek orgonáltak a téli vasárnapokon 
tartott házi istentiszteleteken is, továbbá az őszi és tavaszi hó
napokban az Üj-templomban tartott magyar nyelvű istentisztelete
ken, és az intézeti növendékek úrvacsorája alkalmával. A ref. 
kántorjelöltek a helybeli reformátusok vasárnapi istentiszteletein 
önállóan orgonáltak az egész tanév folyamán. Minden kínálkozó 
alkalmat megragadtunk, hogy a kántorjelöltek minél többször 
gyakorolhassák magukat a liturgikus istentiszteleti orgonálásban, 
éneklésben és karvezetésben. A házi és nyilvános vallásos ünne
pélyeken kántorjelöltjeink önállóan is szerepeltek vallásos éne
kekkel, orgona- és harmóniumjátékkal.

A kántorképző tanfolyamot vitéz Szomjas Frigyes zenetanár 
vezette mind a hét csoportban. A tanfolyamon a következő nö
vendékek vettek részt: III. oszt.-ból: Adorján Klára, Beliczky 
Katalin, Boskó Ilona, Dévánszky Mária, Edömér Margit, Feyér 
Gizella, Halász Lujza, Kelló Szilvia, Kollárik Anna, Kozár Er
zsébet, Krecsmárik Zsuzsánna, Krón Irma, Linder Klára, Mód 
Vilma, Molnár Erzsébet, Palkov Erzsébet, Rakitovszki Viktória,
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Rohoska Margit, Rozlozsny Paula, Sebes Magda. Síkos Anna, 
Szathmáry Katalin, Wilim Klára, Wünschendorfer Erika, Zsedényi 
Ilona: összesen 25 jelölt; a IV. oszt.-ból: Dorsch Irén, Füleky 
Márta, Fekete Gizella, Galló Mária, Gyurkovics Irén, Gurzó Mária, 
Hősz Ilona, Kiss Adél, Konyecsni Irén, Mészáros Etel, Nagy Er
zsébet, Pap Edit, Recska Gizella, Suhár Amália, Szigeti Irén, 
Szántó Anna, Varga Jolán: összesen 17 jelölt; az V. oszt.-ból: 
Bartos Valéria, Benedek Eszter, Cserei Sarolta, Dévánszky Er
zsébet, Győri Erzsébet, Huszágh Erzsébet, Kellner Sára, Kovács 
Ida, Martincsek Anna, Neumann Ilona, Piri Katalin, Plachy Mar
git, Redecha Margit, Rohoska Magda, Romét Sára, Schill Gab
riella, Solti Lenke, Sommer Etelka, Szakács Erzsébet, Sztik Margit, 
Szűcs Etelka, Tóth Éva, Zlehovszky Irén: összesen 23 jelölt. 
Kántori oklevelet kapott 23 leány- és 2 fiú-jelölt.

12, Gyakorlati kiképzés.

A gyakorlati kiképzés a tanterv utasítása szerint ment végbe. 
A IV. és V. évesek mindennap hospitáltak felváltva a gyakorló isko
lában. A III. évesek a II. félévben hallgatták a gyakorlóiskolai tanításo
kat. Hetenként egyszer két-két IV. éves növendék tartott a gyakorló
ban félórás tanítást, összesen 41 félórában. Az előkészítést és a bírála
tokat a gyakorló iskola tanítója vezette. Az V. éves növendékek heti 
3 órában 6 félórás tanítást tartottak. A második félévben a foly
tatólagos tanítást, az év vége felé pedig már a tervezet nélküli 
tanítást is gyakorolták. Néhány V. éves növendék egész napi 
tanítást is tartott. Tanítottak összesen 240 félórában. Hogy ezt 
elérhettük, az V. évesek gyakorlati tanításaiban a következő újí
tást vittük keresztül. Gyakorló iskolánk egy tantermes, egy taní- 
tós lévén, a magas létszámú V. osztályban a gyakorlati tanítás 
eáY'egy növendéknél ritkán került volna sorra, ha egyidöben csak 
egy_egy növendék tanít. Azért az előkészítés és a bírálat úgy 
történt, hogy minden gyak. tanítási órára 4 növendéket készítet
tünk elő: kettőt-kettőt ugyanazon tárgyból. A tanítás órájára a 
gyakorló iskola illető osztályait, amelyekben a tanítás történt- 
megosztottuk és az egyik növendék az V. évesek tantermében, a 
szaktanárok jelenlétében, a másik pedig a gyakorló iskola tan
termében a gyak. iskolai tanító jelenlétében tartotta meg a gya
korlati tanítását a két csoportra osztott V. évesek előtt. A cso
portok tanítási helye a félév végén megcserélődött. A IV. évesek
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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 tar
tottak mintatanítást IV. és V. éves tanítónövendékek jelenlétében.

A téli időben az V. éves növendékek vasárnapi iskolát tar
tottak a gyakorlóiskolai tanulóknak, melyre a vallástanártól nyer
tek előkészítést.

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

13. Ifjúsági egyesületek.

a) Ifjúsági Luther-Szövetség. Tanárelnök: Korim Kálmán
vallásianár. Megalakult 1931. szeptember 15-én 150 taggal. A 
tisztikar tagjai voltak: ifj. elnök Zlehovszky Irén V. é. n., bel- 
missziói tikár Tóth Eva V. é. n., főjegyző Szvák Ilona V. é. n., 
jegyző Sikuta Margit IV. é. n., pénztáros Szample Anna V. é. n., 
ellenőr Konyecsni Irén IV. é. n., karvezető Rohoska Magda V. 
é. n., irattáros Fekete Gizella IV. é. n., és főrendező Galló Má
ria IV. é. n.

A Szövetség rendezte ezidén is a reformációi emlékünne
pélyt a gimnázium Ifj. Luther Szövetségével együtt. November 
1-én és 2-án a MEKDSz kiküldöttei konferenciai napokat rendez
tek a tagok számára.

Október 15-én megalakult a Bibliakör, amely kisebb körökre 
oszolva fejtett ki áldásos munkát. Bibliaórák hetenkint egyszer 
voltak a tanárelnök előzetes előkészítésével. A tanárelnök novem
bertől áprilisig vasárnaponként házi istentiszteletet tartott az 
intézet összes prot. növendékei részére. Ugyanezen idő alatt a 
gyakorló iskola tanulói számára vasárnapi iskolát vezettek az V. 
évesek szintén a tanárelnök előkészítése alapján.

A MEKDSz téli jubileumi konferenciáján 12 növendék 
vett részt Budapesten Bartos Irén gazd. szaktanítónő vezetésével.

A tagok járatták a Jöjjetek Énhozzám c. belmissziói lapot, 
valamint az Ifjú Évek és Diákvilág c. ifjúsági lapokat.

Az idén megalakult a Szövetség könyvtára. Bár kevés köny
vet szerezhettünk be, de remélhető, hogy az elkövetkezendő évek
ben mindjobban ki fog szélesedni a kicsiny kezdet.
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b) Az Ifj. Gyámíntézet a Szövetség keretében működött. 
Gyűjtésének eredménye a tagdíjakkal együtt 144'80 P. Ebből az 
Egyetemes Gyámintézet javára 50 P-t, jutalomkönyvekre 36'30 P-t 
és vakok részére 5 P-t adományozott.

c) A Greguss Ágost Ifj. Önképzőkör. Vezette Tömörké
nyi Dezső tanárelnök. Ifj. elnök Bartos Valéria V. é. n., alelnök 
Mészáros Etelka IV. é. n., jegyző Huszágh Erzsébet V. é. n., 
aljegyzők Suhár Klára IV, é. n., Beliczky Katalin III. é. n., könyv
táros Szakáts Erzsébet V. é. n., alkonyvtárosok Nagy Erzsébet 
IV. é. n.. Mód Vilma III. é. n., pénztáros Kellner Sarolta V, é. n,, 
pénztári ellenőr Pécsy Sarolta IV. é. n., lapkezelő Recska Gizella
IV. é. n., főrendező Gurzó Mária IV. é. n., karmester Solti Lenke
V. é. n. Volt 23 gyűlés, köztük 2 díszgyűlés. Márc. 15-én a 
nemzeti ünnepet a gimnázium ifjúságával együtt nyilvánosan ün
nepeltük meg. Működés: szabadelőadás 16, írásbeli dolgozat 15, 
szavalat 27, zeneszám 21, énekszám 12, kiskar éneke 3, melo
dráma 2, hivatalos bírálat 67. Ez évben az ifj. könyvtár állo
mánya 67 drb. könyvvel gyarapodott vétel útján 219’ 19 P érték
ben. Ez összegen fölül 29'60 P értékben köttettünk könyveket. 
Az állomány a múlt évi téves összeszámolást is figyelembe véve, 
908 drb. könyv 2.651 P értékben. A növendékek 1.404 köny
vet vettek ki. Átlag egy tag 8 könyvet olvasott. — A pénztár álla
pota. Múlt évről áthozat 5 P 41 f volt. 178 tag fizetett 356 P-t, 
vegyes bevétel 14 P 5 f volt. Összes bevétel 375 P 46 f, 
összes kiadás 374 P 21 f , maradvány 1 P 25 f. A kör a követ
kező folyóiratokat járatta : Az Erő, Harangszó, Ifjú Evek, Jöjje
tek Énhozzám, Ifjúság és Élet, Magyarosan, Vasárnapi Könyv, 
Néptanítók Lapja, A Magyar Asszony, Magyarság, Nemzeti Élet.

d) Ifj. Segélyegylet. Tanárelnöke Medveczky Júlia, jegyző 
Dévánszky Erzsébet V. é. n., pénztáros Dínya Ilona V. é. n., vá
lasztmányi tagok : Kovács Ida, Szample Anna V. é. n., Galló Má
ria, Nagy Matild IV. é. n., Edömér Margit, Rozlozsny Paula III. 
é. n., Dedinszky Margit, Piri Margit II. é. n., Szabó Jolán, Sztik 
Ida I. é. n. A tagsági díj 80 f volt. Az Ifj. Segélyegylet ez év
ben 9 növendéknek adott 10—10 pengő és egy növendéknek 20 
pengő segélyt; összesen 90 pengővel járult hozzá 3 növendék 
mátrai kirándulásának költségeihez, és 86 drb. tankönyvet osztott 
szét használatra. Az Ifj, Segélyegylet a tanév elején 25 drb. új 
tankönyvet szerzett be 89'99 pengő értékben. A segélyegylet idei 
vagyoni állása a következő; maradvány a múlt tanévről 879'57 P,
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összes bevétel 328'19 P, összes kiadás 32493 P. Jelenlegi vagyon 
a Szarvasi Gazdák és Iparosok Szövetkezetének 14 drb. 10 pen
gős névértékű részvényének figyelembevételével 882'83 P.

Az lfj. Segélyegylet kezelte a Dél-Magyarországi Magyar 
Közművelődési Egyesület nagylelkű adományaiból létesült értékes 
DMKE-tanulói segélykönyvtárat, mely 93 drb. tankönyvből áll 
17 szerzőtől. Ezeket a tankönyveket az lfj. Segélyegylet minden 
évben kiosztja használatra az arra érdemes szegény tanulók között.

e) lfj. Sportkör. Díszelnöke gróf Bolza Géza, tanárelnöke 
Miklós Ida, ifj. elnök Benedek Eszter, jegyző Kiss Margit, pénz
táros Kovács Ida, szertárosok Szigeti Irén, Dorsch Irén és Gurzó 
Mária. Alakuló és zárógyűlést tartott. Bevétele a tanévfolyamán: 
múlt évi maradvány 126'12 P, 178 növendék tagsági díja 427'20 P, 
személyenként 2'40 P, betétkönyvi kamat 1931. június 30-ig 26'52 P, 
betétkönyvi kamat 1931. december 31-ig 7'40 P, összes bevétele 
587'24 P, összes kiadása 446'55 P, készpénzmaradmány a jövő 
iskolai évre 140'69 P. — Szertára 2 drb. kosárlabda-állvánnyal, 
2 drb. kosárlabdával, 2 drb. medicin labdával, 2 rakettal, 2 ra- 
kettpréssel és 12 drb. tenniszlabdával gyarapodott. Tagjai részére 
a tanuló ifjúság testnevelésével és sportjával foglalkozó Ifjúsági 
Testnevelés című hetilap 1 példányát járatta, A Sportkör tagjai 
beosztott sorrendben játszottak a tenniszpályákon úgy, hogy min
den tag naponta a kijelölt órában gyakorolhatta magát a tenniszjá- 
tékban. Nagyobb terjedelmű tenniszpályáját a hosszú tél alatt 
korcsolyapályává alakította át, melyen szabad idejükben s a tor
naórák alkalmával vidáman sportolhattak a kör tagjai.

f) A 95. sz. „Papp-Váryné Sziklay Sz.“ cserkészleány- 
csapat évi munkáját szept. 13-án kezdte meg csapatösszejövetellel. 
Három II. oszt. próbára készülő és egy újonc család működött.

A II. oszt. próbára készülők évelején 26-an voltak. Évközben 
kimaradt 3. A sok újcserkészpróbára jelentkező közül 4 újcserkészt 
avattunk; 1 levelező tagunk is volt, tehát a csapatlétszám: 28. 
Ezek közül a négy V. évest a képesítőre készülés miatt a II. fél
évben felmentettem az összejöveteli munka alól, ha elhagyják az 
intézetet, levelező tagjai maradnak a csapatnak. A II. o. próba
pontok közül különösen a magyar néphímzéseket vettük alaposab
ban, s ezzel kapcsolatban magyar néphímzési mintagyüjteményt 
készítettünk, mely most 8 drb.-ból áll, s a kézimunka-tanításnál 
szemléltetésre szolgál. Jövőre gyarapítani fogjuk. Emellett egyé
nenként öltés-míntakendőt csináltunk. Az elsősegélynyújtást febr.
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20. máj. 1-íg tartó tanfolyam keretében Lestyan Goda György 
dr. intézeti orvos ismertette. Ezzel egyidőben családonként láto
gattuk a helybeli Stefánia Szövetség gyermekrendelő óráit, ahol 
szintén dr. Lestyan Goda ismertette a csecsemőgondozást, s gyakor
latban megismerhettünk sok csecsemőbetegséget. Már karácsony előtt 
minden II. osztályú család varrt egy-egy csecsemő-kelengyét, tehát 
összesen 3-at adtunk át a Stefániának, s ezzel belékapcsolódtunk 
a „vándorkelengve-akcióba.“ Családösszejöveteleken a lelki ki
képzést és a többi próbapontokat végeztük. Az újoncok próbázta- 
tása április folyamán történt. Kirándulási kettőt rendeztünk a köz
ség határába, az Élő-Köröshöz: október 11-én nyomkereséssel kap
csolatban és május 14-én.

Avatásunkat május 8-án tartottuk zártkörű ünnepély keretében. 
Ez alkalommal cserkészeink előadtak egy cserkész-színdarabot, 
Bartók—Kodály gyűjtésű parasztdalokat és egy tréfás staféta-já
tékot ; azonkívül sebkötözési versenyt is mutattak be cserkészeink. 
A fölavatott új cserkészekhez Kiss S. igazgató buzdító beszédet 
intézett. Beszédében a leánycserkészet programmját törekedett kör
vonalazni a következő leánycserkész föladatok további művelé
sében, illetve a jövőre való fölkarolásában : minden leánycserkész 
vállalkozzon valamely magyar faji vagy népi sajátság tanulmá
nyozására és gyűjtse össze a vele kapcsolatos adatokat; kuta
tásának, gyűjtésének eredményét fölolvasás, előadás vagy bemu
tatás útján ismertesse meg cserkésztársaival, s ezzel járuljon hozzá 
a magyar fajismeret elmélyítéséhez. Ilyen föladatok lehetnek : a sa
ját lakóhely építkezésének, lakásberendezésének, sajátos foglalko
zásainak, népi művészetének, tájnyelvének, népmeséinek, közmon
dásainak, népszokásainak, erkölcsének, földrajzi, természeti, tör
téneti nevezetességeinek tanulmányozása, földolgozása és megis
mertetése. — A cserkész-avatáson resztvettek Némethy Sámuel 
cserkész kér. társelnök és Korim Kálmán, a helybeli ev. gimn. 
cserkészcsapatának parancsnoka és a maguk részéről is meleg 
szavakkal köszöntötték a tanítónőképző leánycserkészcsapatát. Ez 
alkalommal a következő újcserkészek részesültek avatásban: 
Pajor Etelka I., Benedek Éva II., Sárkány Jolán III., 
Papp Edit IV. é. n. A csapat bevétele főként a havonkénti 30 
filléres tagdíjakból és a tanítónőképző Felügyelőbizottsága által 
nyújtott 150 P-s segélyből állott, melyet vándorkelengyék, felsze
relési tárgyak és könyvek beszerzésére fordítottunk. Felszerelésünk 
sokat gyarapodott azzal, hogy megkaptuk a helybeli polgári leányis-
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kola szünetelő 23. sz. „Szentgyörgyi Cicelle“ csapatának a fel
szerelését. Könyvtárunk körülbelül 50 kiképző és szórakoztató 
cserkészkönyvből áll.

A Magy. Cserkészleány Szövetség által rendezett f. évi jún. 
25-től júl. 9-ig tartó Nemzeti Nagytáboron 10 cserkészünk" vett 
részt a vezető felügyelete mellett.

14. A növendékek egészségi állapota.
Néhány növendék súlyos betegsége igen kedvezőtlenül befo

lyásolta ez idén mulasztási statisztikánkat. A betegség címén mu
lasztók száma nem haladta meg az évek óta megszokott átla
got, de 5 növendék súlyos és hosszantartó betegsége mégis sok 
aggodalmat okozott az intézet vezetőségének. Dedínszky Margit 
II. éves növendék nov. 2-án diftériában betegedett meg, ezért 
kénytelenek voltunk őt a gyógyítóoltás megtörténte után a köz
ségi járványkórházba kiszállítani, s ott külön ápolónő gondozása 
mellett maradt egészen felgyógyulásáig. Ugyanekkor az összes nö
vendékek diftéria-ellenes védőoltásban részesültek. Febr. 28-án 
Surák Júlia III. éves, majd ápr. 24-én Huszágh Erzsébet V. é. 
növendékek tüdőgyulladással szövődött influenzában betegedtek 
meg. Mindketten csak hosszas betegeskedés és lábbadozás után 
térhettek vissza az iskolai munkához. Márc. 2-án Krecsmárik 
Zsuzsánna III. é. növendéket kellett operálni influenzás gennyes 
középfül-gyulladás miatt. Szerencsére a hirtelen szükségessé vált 
operációk nem okoznak különös aggodalmat, mert községünknek 
kiváló sebészorvosa van Luksz Sándor operatőr személyében. 
Ezek a kritikus influenzás megbetegedések Szarvason nem men
tek feltűnés számba, mert azokban a hetekben az egész Szarvas 
városa igen súlyos influenza-járványon esett keresztül. Márc. 17-én 
Gyurkovics Gabriella I. é. vakbélgyulladásban betegedett meg, de 
operációra nem volt szükség.

A súlyos, sőt igen súlyos betegségi esetek szerencsés lefo
lyásáért különös dicséret és elismerés illeti dr. Lestyan Goda 
György intézeti orvost; kétéves működése alatt lelkiismeretessé
gével, korai és találó diagnózisaival és kiváló kezelésével kivívta 
magának az intézet és a szülők legteljesebb bizalmát és becsülését.

15. Látogatások.
Dr. Haviár Gyula, Felügyelőbizottságunk vil. elnöke, mind

két félév utolsó napján meglátogatta a tanítónőképző összes ősz-
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tályait. Máj. 1—4-ig a Püspök Űr megbízásából Mikolik Kálmán 
ny. polg. isk. igazgató, Felügyelőbizottságunk tagja és intézetünk 
régi barátja látogatta meg intézetünket s ott valamennyi tanár 
óráján hospitált, különös figyelmére méltatván a zene- és ének
tárgyak tanulmányozását és a kántorképzést. Látogatása befejez
tével értékés tanácsokat adott a zene- és énektanítással kapcso
latban, de egyéb tárgyakra vonatkozólog is. Látogatásának rész
letes eredményéről dr. Raffay Sándor püspök úrnak és az inté
zet Felügy élőbizottságának számolt be. Máj. 27-én Kócza Géza 
testnevelési szakfelügyelő látogatta meg intézetünket és Miklós 
Ida tornatanárnő óráin mindvégig jelen volt. Tornatanításunknak, 
mind tárgyára, mind módszerére vonatkozólag elismerését nyil
vánította. Június 9-én dr. Raffay Sándor püspök úr, a gimnáziumi 
érettségi vizsgálatok tartama alatt, ahol elnöki minőségben volt 
jelen, meglátogatta intézetünk rajz- és kézimunkakiállítását és ez 
alkalommal elismerését fejezte ki a két tantárgyban elért sikeres 
tanítás eredménye felett.

16. Adományok. Jutalmak. Kedvezmények.

a) Adományok, melyeket az intézet kapott. Elsőnek kell 
említenem a községi segélyt, melyet Szarvas nagyközség a folyó 
tanévben is nyújtott intézetünknek, 25 q búza, 10 q árpa, 30 q 
csöves tengeri és a mangolzugí szőlőkön túl, a Körös-parton fekvő 
3.000 négyszögöles területű községi szántó ingyenhasználata gazd. 
gyakorlókért céljára. Intézetünk egyik név nélkül is jólismert /égi 
jóakarója félmázsa mézet küldött az internátusnak márc, 1-én. 
Gyurkovics Béla sziráki igazgató-tanító egy 40 kg-os szarvas
borjút küldött az intézeti közétkezőnek. A békési ev. egyházmegye 
1931. évre 120 P-vel segélyezte intézetünket, ugyanilyen célra 
Csitkei József székesfehérvári lakos 20 P-t adományozott.

b) Adományok, amelyek az intézetnek folytak be, de 
növendékek kapták. A Szarvasi Hitelbank 50 P-s adományát 
Benedek Eszter és Huszágh Erzsébet V. é. növendékek kapták 
egyenlő arányban, a gyak. iskolában végzett női kézimunkatanítás 
jutalmául. A Magyarhoni Ev. Egyet. Gyámintézet 32'40 P ado
mányát Pap Klára I. é. növendék kapta segély gyanánt. Kovácsik 
István kondorosi főjegyző, fübgí tag 15 P-s adományát az intézet 
Varga Jolán IV. é. n. jutalmazására fordította. Dr. Raffay Sándor 
püspök úr 20 pengős adományát három növendék kapta a kö
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vetkező megosztás szerint: Mold Margit IV. é. n. kiváló rajzaiért 
5 P-t, Zalay Margit III. é. n. szép kézimunkájáért 10 P-t és végül 
Koléner Aranka I. é. n. ugyancsak szép kézimunkájáért 5 P-t, A 
DMKE által jutalom gyanánt küldött Lenau: Minden Urai költe
ménye c. művet kapta Kiss Adél IV. é. n. a költészet iránt tanú
sított kiváló érdeklődéséért; Horger Antal: Magyar szavak tör
ténete c. könyvet Nagy Matild IV. é. n. a magyar nyelvtudomány
ban mutatott kiváló jártasságáért, Gárdonyi Géza: Egri csillagok 
c. két kötetes díszművet Csitkei Ilona V. é. n. sokoldalú magyar 
irodalmi olvasottságának jutalmazására. Mikolik Kálmán egy Ha- 
berern-féle partitúrát ajándékozott Martincsek Anna V. é. n.-nek 
és 6 A-sípot kántornövendékeknek. Az összes megemlített ada
kozóknak az intézet ezúton is kifejezi hálás köszönetét.

c) Segélyek az intézeti pénztár terhére. A mátravídéki 
kirándulás résztvevői az intézeti pénztárból kaptak 271 P-re rugó 
segélyösszeget. Ugyanezeket a kirándulókat az Ifj. Segélyegylet 
90 P-vel, az Ifj. Önképzőkör 29 P-vel és az Ifj. Sportkör 22'50 
P-vel segélyezte.

d) Könyvjutalmat kaptak az Ifjúsági Luther-Szövetség 
által beszerzett vallásos művekből, vallástanban tanúsított kiváló 
előmenetelük jutalmazására a következők: I. osztályban: Je
szenszky Ágnes, Kalbács Rozália és Pap Klára egy-egy magya
rázatos és illusztrált Üj-Testámentumot; a II. osztályban: Aranyi 
Mária, Benedek Éva, Dedinszky Margit u. a. az Üj-Testámentu- 
m ot; Görög Lenke H. Van Dyke: Negyedik keleti bölcs c. re
gényét ; a III. osztályban: Beliczky Katalin, Boskó Ilona, Mód 
Vilma, Rohoska Margit u. a. az Uj-Testámentumot, Rakitovszki 
Viktória, Rozlozsny Paula H. Van Dyke Negyedik keleti bölcs c. 
regényét; a IV. osztályban : Gurzó Mária, Recska Gizella, Suhár 
Klára, Szigeti Irén u. a. az Uj-Testámentumot; az V. osztályban: 
Kiss Margit, és Bartos Valéria egy-egy teljes Bibliát, Tóth Éva 
és Zlehovszky Irén a föntemlített Uj-Testámentumot, Dévánszky 
Erzsébet, Huszágh Erzsébet, Szvák Ilona egy-egy vallásos tárgyú 
regényt.

e) Kedvezményt az intézetben csak azok élvezhetnek, akik 
a helybeli ev. egyházközség 3 ingyenhely-alapítványának jövedelmé
ből részesülnek. Az alapítványok jövedelmét az intézet Felügyelő
bizottsága egyenlően felosztva kilenc V 3 -0 S  kedvezmény alakjában 
szokta juttatni arra érdemes növendékeknek. Ezek a kedvezmé
nyek már magukban is jutalom gyanánt szolgálnak, Kedvezménye-
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sek voltak mind a két félévben: Belíczky Katalin, Krecsmárik 
Zsuzsánna III., Nagy Matild, Recska Gizella, Sikuta Margit, Su- 
hár Amália, Szigeti Irén, Varga Jolán IV. és Huszágh Erzsébet 
V. é. növendékek. Meg kell itt említenünk, hogy ezen Va-os ked
vezmények fedezetét szorult anyagi helyzete miatt az idén már 
nem tudta folyósítani az egyházközség pénztára, azért ezen ked
vezmények terhét ez idén átmenetileg, a jövőbeli megtérítés remé
nyében, az intézeti pénztár viselte. Ugyancsak az intézeti pénztár 
terhére élvezett féldíjas kedvezményt Dévánszky Erzsébet V. é. n. 
a kisinternátus utcai hálótermében végzett éjszakai felügyeletért.

f) Az intézeti pénztár terhére még a következő növendé
kek részesültek a tanév folyamán 80—80 pengős segélyösszegben '• 
Tóth Zsuzsánna, Sztik Ida I., Aranyi Mária, Benedek Éva, Cza- 
var Margit, Görög Lenke, Laurovics Zsuzsánna, II., Boskó Ilona, 
Palkov Erzsébet, Styaszny Teréz III,, Gurzó Mária, Mészáros 
Etelka IV., Szakács Erzsébet, Zlehovszky Irén és Tóth Éva V. é. 
növendékek ; továbbá füloperációja költségeinek fedezésére Krecs
márik Zsuzsánna III. é, növendék ugyancsak 80 P támogatásban 
részesült.

g) Köztisztviselői áll. ösztöndíjat az 1927. évi XIV. t,-c. 
által megszervezett forrásból ezidén egyik növendékünk sem kapott,

h) A németországi Gusztáv Adolf-egyesület részére az
intézeti növendékek között lefolytatott gyűjtésből márc. 17-én Kelló 
Gusztáv helybeli lelkésznek 14'37P-t, június 13-án ll'22P-tadtunkát.

17. Vizsgálatok. Tanítóképesítés.
Szept. 5-én különbözeti vizsgálatot tettek: Boskó Ilona a 

leánygimn. VI. osztályát végzett tanuló a III. oszt.-ba való föl
vétel végett, sikerrel; ugyanakkor különbözeti vizsgálatot tettek 
még Csitkei Ilona, Drjenyóvszky Mária, Győri Erzsébet, Martin
csek Anna, Romét Sára, Sommer Etelka, Szűcs Etelka közép
iskolai érettségi bizonyítvány alapján az V. oszt.-ba való fölvétel 
végett, valamennyi sikerrel ; ugyancsak érettségi bizonyítvánnyal 
tettek különbözeti vizsgálatot Mühl Karolin, aki egy elégtelen 
osztályzatát a novemberi javító vizsgálaton javította ki, és Reiszky 
Lívia, aki több tárgyból kapott elégtelen osztályzata miatt nem 
volt felvehető az V. oszt.-ba. Szept. 14-én Hanuszik Dorottya, 
nálunk végzett IV. oszt. tanuló, mivel a múlt tanév végén nem 
tett vizsgálatot, pótlóvizsgálatot tett sikerrel és így iratkozott be 
az V. osztályba. Szept. 5-én tartottuk a javítóvizsgálatokat is,
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melynek során Batta Karolina, Fílcsik Márta, Friedrich Irén, Ko- 
léner Ilona, Misik Ida I. évet végzett, Pataki Éva, Szlovák Gi
zella, Wünschendorfer Erika II. évet végzett, Gyurkovics Irén, 
Hösz Ilona, Kiss Adél, Kovácsik Margit, Thuri Jolán III. évet 
végzett, Cserei Sarolta, Schill Gabriella, Szrnka Rózsi IV. évet 
végzett növendékek tettek javítóvizsgálatot, valamennyi sikerrel.

A tanévzáró vizsgálatok rendje a következő volt: máj. 9—10- 
én volt az V. évesek osztályvizsgálata, máj. 12—14-én az írás
beli kép. vizsgálat, június 6—10-ig az I—IV. oszt. osztály vizsgá • 
lata, június 11-én a gyak. isk. vizsgálata nagytiszteletű Bartos Pál 
fübgi elnök vezetése mellett. A r. kath. növendékek vallástani 
osztályvizsgálatát valamennyi osztály részére június 4-én d. e. 
10—11-ig, a ref növendékek vallásvizsgálatát ugyanazon napon a 
r. kath. vallásvizsgálatot követőleg tartottuk.

Június 13-án tartottuk az V. osztályt és az előkészítő kán
tori tanfolyamot végzett növendékek kántori vizsgálatát. Velük 
együtt tett kántori vizsgálatot a kiskunfélegyházi áll. tanítóképző 
két V. évfolyamot végzett növendéke : Darvas József és Nyemcsok 
János. A kántorképesítő-vizsgálatot valamennyi jelölt sikerrel ál
lotta meg. A kántorképesítő-vizsgálat elnöke nt. Bezegh Sámuel 
kép. vizsg. elnök volt. A kántorképesítővel egy napon tartottuk 
a r. kát. és ref. hittani kép. vizsgálatokat,, amelyen r. kát. rész
ről Fetzer József és dr. Domanek Pál, ref. részről pedig Halász 
Szabó Imre és Marjay Géza, mint az illető egyház lelkész-kikül
döttei vettek részt. A kép. vizsg. jún. 14—18-ig tartott bezárólag. 
A kép. vizsg. püspökhelyettes elnöke Bezegh Sámuel, min. biz
tosa pedig dr. Sárkány Loránd fővárosi középiskolai igazgató 
volt. Kép. vizsgálatot tett 38 rendes növendékünk, továbbá Petricz 
Ida és Supkégel Magda tavaly végzett ötödéves növendékek. Ált. 
jeles osztályzatot nyertek: Bartos Valéria, Benedek Eszter, Dé- 
vánszky Erzsébet, Huszágh Erzsébet, Kiss Margit, Romét Sára, 
Szakács Erzsébet, Szvák Ilona, Tóth Éva; ált. jó osztályzatot nyer
tek: Cserei Sarolta, Csitkei Ilona, Dínya Ilona, Drjenyóvszki Mária, 
Győri Erzsébet, Kellner Sarolta, Kovács Ida, Kovács Margit, Martin
csek Anna, Mühl Karolin, Rohoska Magdolna, Solti Lenke, Sommer 
Etelka, Számple Anna, Sztík Margit, Szűcs Etelka, Zlehovszky Irén; 
ált. elégséges osztályzatot nyertek: Básthy Ilona, Biki Nagy Irén, 
Fülöp Mária, Hanuszik Dorottya, Hellermann Ilona, Neumann Ilona, 
Piri Katalin, Plachy Margit, Redecha Margit, Schill Gabriella, 
Szrnka Rózsi, Venczák Terézia. Petricz Ida és Suplkége Magda.



Statisztikai kimutatások.
1. Áramlati és származási statisztika

Osztály I .

.
II. III. IV . V .

Ö
ss

ze
s

N
öv

en


dé
k

beiratkozott 33 32 46 29 38 178
kimaradt 2 1 3 — — 6
vizsgázott 31 31 43 29 38 172

A
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iz
sg

áz
ot

t 
nö

ve
nd

ék
ek

 
kö

zü
l

helybeli 7 4 7 | 4 7 29
más békésmegyei 4 4 12 3 8 31
más megyebeli | 20 23 24 22 1 23 112

| 
vi

dé
ki bentlakó 23 19 23 18 14 97

küntlakó összesen 8 12 16 7 17 60
bentétkező küntlakó — 1 4 1 7 13

ev. 26 27 40 22 29 144
ref. 4 3 1 3 | 4 15
r. kát. 1 1 2 3 5 12
g. kát. — I — - -- 1 -- —

izr. — 1 — — 1 — 1
> magyar 31 31 43 29 38 172

V 
vi

zs
g.

 n
öv

en
dé

ke
]

öa
Ű
cd

német — — — — — —

tót — _ _ — —

román — — — —

el
vi

sm
er

. csak magyar 26 25 31 27 í 33 142
német is 4 3 7 1 1 4 19
tót is 1 3 6 1 1 12
holland is — — — — — —
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2. A vizsgázott növendékek megoszlása szülőik 
foglalkozása szerint:

A szülők foglalkozása I. II. III.
1
1

IV. V. összes

Pap — — — — — 3 4 4 6 17
Tanár — — — — — 1 — 2 2 2 7
Tanító — — — — — 6 5 3 4 5 23
Orvos — — — — — 2 _ 1 1 4
Gyógyszerész — — — —
Ügyvéd — — — — — 2 1 1 — — 4
Mérnök — — — — — 2 2
író — _ — — — — — — — — _ _
Művész — — — — — 1 1j.
Köztisztviselő — — — 1 1 2 3 6 13
Magántisztviselő — — — 1 1 1 — 1 4
Vasutas — — — — — 5 2 1 2 10
Postás — — — — — 2 1 3 1 — 7
Katona — — — — — — — 3 — — 3
Csendőr — — — — — 2 — 2
Rendőr — — — — — — — 1 — — .1
Önálló gazda — — — — 2 4 — oíé 8
Gazdasági alkalmazott — — — — 2 — 2 4
Önálló kereskedő — — — — 1 — 1 2
Kereskedelmi alkalmazott — — — 1 2 3
Önálló iparos — — — 1 5 4 4 3 17
Ipari alkalmazott — — — 1 3 2 1 2 9
Tőkés — — — — —
Járadékos — — — — — — — — — —
Magánzó — — — — — 2 2 1 — 5
Nyugdíjas — — — — 2 3 7 5 1 18
AÍtiszt — — — — — 1 1
Szolga — — — — — — — — — — —
Házmester — — — — — — — — — —
Munkás — — — — — — 1 — — 1
Napszámos — — — — 3 —■ — — 3
Egyéb — — — 1 — — 2 — 3

összes: 31 31 ! 43 29 38 172
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3. Általános tanulmányi statisztika.

Osztály I. II. III. IV. V.
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i 1

> S igazolatlanul
J Z - o t
2

1 I

1



É v f o l y a m o k I.

Ö
ss

ze
se

n II.

Ö
ss

ze
se

n III.

Ö
ss

ze
se

n IV.

Ö
ss

ze
se

n V.

Ö
ss

ze
se

n

0  s z t á l y z a t o k 75_o
o ;0 el

ég
s.

el
ég

t.

I je
le

s

;0 el
ég

s. GO'CD

I je
le

s

:°

75Ö0
O el

ég
t.

je
le

s
jó

75; 00 
<5 

: <D el
ég

t.

je
le

s

•2.

75 í

<15| O

Hit- és erkö lcstan ................................. 19 9 3 31 20 10 1 _ 31
1
31 11 , 43 ■25 4 _ 29

i
29 9 _ _ 38

A testi élet ismertetése . . . . — — — — 9 14 8 — 31 — — — — 1 — - - |-- *-- — —
oc í»-« A lelki élet ismertetése . . . — _ — — — — — — — 13 18 12 43 — - — — — — —— “ Nevelés- és tanítástan . . . . ! 18, 8 3 — 29 — — —|03 C3 != = Neveléstörténelem........................ — — — — — — — — 27 7 4 38

Iskolaszervezettan........................ — — — — — — — — — — — — —!— — — — 32 3 3 _ 38
Nevelési és tanítási gyakorlat . . . . — — — — — — — — — — — — — — 13 15 1 — 29 4521 2 — 38
Magyar nyelv és irodalom................... 10 8 12 1 31 13 11 7 — 31 14 16 13 — 43 13 13 3 — 29 12 16 10 — 38
Német n y e lv ........................................... 9 7 14 1 31 6 15 10 — 31 11 14 18 — 43 ■14 10 5 — 29 24 12 2 — 38
T ö rté n e le m ........................................... 8 11! 12 — 31 19 11 1 — 31 22 15 6 — 43 23 6 — — 29 — — — — —
A lk o tm én y tan ...................................... — — — — — — — — — — — — — — — — — — 14 12 12 — 38
F ö l d r a j z ................................................ 6 10 13 2 31 8 15 8 — 31 22 17 4 — 43 23 6 — — 29 — — — —
M en n y iség tan ...................................... 5 13 10 3 31 3 13 15 31 10 20 13 43 7 14 8 — 29 14 14 10 38
Természetrajz és k ém ia ........................ 4 13 12 2 31 9 17 5 _I 31 14 23 6 _i 43 16 12 1 — 29 — — - — —
F i z i k a .................................................... — — — — — 12 16 15 — 43 15 9 5 — 29 — — - — —
E gészség tan ........................................... — — — — — — — — _:__ — 29 9 _ 38
Gazdasági ism eretek ............................. 11 14 6 31 1611 4 —1 31 2117 5 — 43 23 6 — 29 — — — —
K ö z g a z d a sá g tan ................................. — 38
Rajz 13 16 2 —H 31 15 16 —— 31 16 24 3 — 43 18 9 2 — 29 33 5 38
S z é p í r á s ................................................ [1611 4 — 31 1 —
Ének 13 11 7 — 31 16 12 3 — 31 27 13 3 — 43 21 5 3 — 29 27 9 2 38
Zene 18 8 5 — 31 18 í i 2 — 31 23 14 6 — 43 19 7 3 --1 29 24 12 2 — 38
K é z im u n k a ................................. .... 16 10 5 — 31 27 3 1 — 31 35 8 — --1 43 -- '--- — — — — — — — —
Testgyakorlás........................................... 23 8 _ — 31 [19 12 — — 31 130 13 _ 43 20 9 — — 29 36 2 — 1 38
írásbeli dolgozatok külső alakja . . . 11 16

i
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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-ig. A kérvényben fel kell említeni, hogy a folyamodó 
óhajtja-e az internátusba való felvételt is. A kérvény mellékletei:
1. Születési anyakönyvi kivonat. 2. Hatósági orvosi bizonyítvány 
arról, hogy az illető a tanítónői pályára alkalmas, 3. Eddigi tanul
mányait igazoló iskolai bizonyítvány 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 bizonyítványt, 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 
tanítónőképzőkbe is benyújtsák egyidejűleg. Minthogy az interná
tusbán csak 100 férő hely 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.
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Kimutatás a díjakról.
Minden növendék fizet egy évre:

Beiratási d í j a t .......................................  6 pengőt
Tandíjat ev. növendék.............................

,, ref. „ ...................................
„ r. kát...........................................
„ izr. ........................................

Bútor- és zongorahasználatért . . . .  
Fönntartási já r u lé k o t ..............................

80 „ 
84 „ 
92 „ 

160 „ 
6 „ 

70 „

Csak bentlakó növendék fizet egy hónapra:

Gyógvkezelési d íja t ...................................
Köztartási d í j a t ........................................

F20 „ 
5 0 — „

Kiintlakó, bentétkező és bentmosató növendék 
fizet egy hónapra:

Gyógykezelési d íja t ...................................
Köztartási d í j a t .......................................

1-20 „ 
4 0 — „

Kiintlakó, de bentétkező növendék fizet 
mosás nélkül egy hónapra:

Gyógykezelési d í ja t ...................................
Köztartási d í j a t .............................

120 „ 

3$ ~  ”

Ev. bentlakó növendék havi fizetni valója 
is beleértve) összesen 67.40 pengő. A  díjakat 
húsvét és az évvégi vizsgálatok hónapjában is 
napra kell fizetni.

(a tandíjat 
karácsony, 
egész hó-






