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Előszó  

A polgári iskolák helye és betöltött szerepe működé-

sük idején is vitatott kérdés volt. Hasonló a helyzet a 

felszabadulás utáni időszak pedagógiai szakirodalmában 

is, ahol igen kevés a polgári iskolákkal foglalkozó tör-

téneti irodalom, pedig értéke, jelentősége az utókor szá-

mára sem lebecsülendő. A megfelelő értékeléshez igen nagy 

segítséget nyújtott Dr. Simon Gyula: A polgári iskola és 

a polgári iskolai tanárképzés története Magyarországon 

-  témájú kandidátusi értekezése, melyet  a  Tankönyvkiadó 

1979-ben jelentetett meg. E könyv átfogóan értékeli a pol-

gári iskola pedagógiai jelentőségét, tisztázva helyét, 

szerepét közoktatásunk történetében,  egyben  felkelti az 

érdeklődést  a  helyi sajátosságok további kutatása irányá-

ban, mivel  a  polgári iskolák sajátosan alkalmazkodtak  a 

helyi adottságokhoz, körülményekhez. A felszabadulást kö-

vetően újjászervezett alsófokú oktatás pedig sokat merí-

tett  a  polgári iskolák tantervi -módszertani nevelési gya-

korlatából. 

Hazánkban a  polgári iskola hivatalos megszervezését 

az  1a68. XXXVIII. törvénycikk tette lehetővé, de előtör-

ténete a  korábbi évszázadokra is visszanyúlik. A polgári 

átalakulással kapcsolatos társadalmi szükségletek hívják 



életre, melynek egyik fő sajátossága, hogy a tőkés áta-

lakulásért és a nemzeti önállóságért folyó harc össze-

fonódik egymással. Ez a folyamat hívja életre a  polgári  

iskolát, a reáliskolát, majd a szakiskolák különféle tí-

pusait, amelyekben a művelődési célkitűzések, a hasznos-

ságra való képzésre, az élettel való szorosabb kapcsolat-

ra irányul. A polgári iskolát mint önálló iskolatípust a 

népoktatás felső, rangosabb lépcsőjét, vagy mint a közép-

iskola alsó tagozatát értelmezik, gyakran együtt emlege-

tik a reáliskolával - funkciójuk keveredő értelmezésével. 

Ez a bizonytalanság végigkíséri a 80 éves hazai történe-

tét, funkciójának zavarait csak történeti összefüggések-

ben lehet feltárni. 

1868-tól a magyar neveléstörténelem igen gazdag e-

seményekben, a dualizmus korától kezdve felöleli az I. 

világháború, az 1918-as polgári demokratikus forrada-

lom, a tanácsköztársaság, a fehérterror, az ellenforra-

dalmi korszak és a II. világháború időszakát. E törté-

nelmi események sajátosan hatottak az iskolai életre, 

fejlődésre, függvényeként a mindenkori művelődéspoliti-

kának. A polgári iskolák megalakulását követően széles-

körű fejlődés bontakozott ki működésükben, melyet az el-

ső világháború megszakított. Ez időszakra esik az isko-

lák történetének első virágzása, mely az alkalmazott 

nevelési módszerekben, tárgyi feltételekben több ponton 



lényegesen elhatárolható az ellenforradalmi rendszer 

neonacionalista nevelési irányultságából. 

A második virágzási korszak pedig az 1923-24-es 

tanévvel kezdődik, de ez már nem hasonlítható össze a 

korábbival. Egy-egy rövid időszak - 2-3 tanév - lelke-

sítő felvillanásait megtörik a gazdasági nehézségek. Az 

optimizmus és a lelekesedés kevés volt ahhoz, hogy a re-

ális fejlesztési igény megvalósuljon. A magyar közokta-

tásügy történetének fontos szakasza ez, melynek megírásá-

val - részeredmények ellenére - adós még neveléstörté-

netírásunk. 

A kutatómunka témaválasztását már a fentiek is in-

dokolttá tennék, de objektív és szubjektív tényezők is 

ösztönöztek e téma elmélyültebb tanulmányozására. Nyír-

egyháza város iskolahálózatában nagy jelentőséggel bír-

tak a polgári iskolák. Országosan is az elsőket követően 

alakult meg a Gróf Apponyi Albert Polgári Leányiskola, 

megelőzve az 1906-ban alapított Községi Jókai Mór Polgá-

ri Fiúiskolát. Tovább gazdagította a polgári iskolaháló-

zatot a Leánykálvineum Polgári Iskolája. Tevékenységük 

értékelése, történetünk feldolgozása - eltekintve néhány 

évfordulóhoz kapcsolódó rövid megemlékezéstől - "fehér 

foltként" szerepelnek a város történetében. Működésük 

feldolgozása iránt jogos a város igénye. 



A városi polgári iskolák története országos jelentő-

ségeket is igazol. Pozitívan értékelendő,hogy a tantestü-

letek tagjai közül többen résztvettek a tantervi vitákban, 

még tiltakoztak is a polgári iskolákat érő hátrányos in-

tézkedések megszüntetése érdekében. A helyi sajátosságok 

figyelembe vételével a tantestületek tagjai a polgári is-

kolák elé tűzött cél megvalósításáért dolgoztak, hogy ta-

nítványaikat felkszíthessék a gyakorlati életre, bizto-

sítva az elhelyezkedéshez szükséges ismereteket, az álta-

lános műveltség társadalom által igényelt szintjét. 

Szubjektív természetű motiválást adott, hogy 1975-ben 

megbízást kaptam a 2. sz. Jókai Mór Általános Iskola igaz-

gatói tisztségének betöltésére, mely jogutódja volt a köz-

ségi fiúiskolának. Ez az intézmény az 1981-82-es tanévben 

ünnepelte alapításának 75. évfordulóját. Jelentőségét az 

is növelte, hogy az iskola Nyíregyháza város - sőt egy i-

dőszakban a megye - egyetlen polgári fiúiskolája volt, 

pedagógiai tevékenysége országos szinten is figyelemre-

méltónak bizonyult. A megnevezett iskolák történetének 

tanulmányozása, az iskolák múltjának ismerete jó alapot 

adott irányító munkámban, s a múlt és jelen összekapcso-

lása, a tradíciók, a hagyományok felelevenításe, mélyíté-

se az iskolák múltjának tiszteletére, mostani iskolai é-

letünk színesebbé tételére ösztönöz. 



Ezen intézmény hazai története a népoktatási alap-

törvénytől számítva 80 esztendő. 37 éve - 1948-ban - 

adtak utolsó bizonyítványt a "polgáristáknak", s ezzel 

megszűnt működése az egyik igen érdekes és sokat vita-

tott iskolatípusnak. Létezése a köztudatban egyre inkább 

a feledés homályába merül. 

A kutatás munkájánál nehézséget okozott, hogy az 

iskolák 1920-ig terjedő időszakának jelentősebb iratai 

főlet a román intervenciós csapatok megszállása ide-

jén - megsemmisültek. A polgári leányiskola írásos for-

rásai az idők viharában teljesen eltűntek, levéltárban 

sem találhatók. A Kálvineum anyagában főleg anyakönyvek, 

tanárkari jegyzőkönyvek olvashatók, az ügyvitel tényle-

ges iratanyaga nagyon hiányos. Ezért elsődleges jelentő-

ségű forrásként kezeltem az évkönyveket, de a községi 

polgári leányiskolában az évkönyvgyűjtemény is töredékes. 

Dolgozatomban kiemelten foglalkozom a polgári fiú-

iskolával, melyet országos híre és jelentősége indokol. 

Az iskola történetét alapul véve, belső életének feltá-

rásán keresztül szeretném érzékeltetni a három városi 

polgári iskola tevékenységének mélyebb összefüggéseit, 

esetenként eltéréseit, az országos tanügyi eseményekhez 

való kapcsolódást, azalapítás időrendi sorrendjétől el-

térően. 



Köszönetemet fejezem ki Dr. Ágoston György tanszék-

vezető egyetemi tanárnak, a neveléstudományok doktorának 

lényegre irányuló útbaigazításaiért. Személy szerint i-

gen hálás vagyok Dr. Simon Gyula kandidátusnak, az MPT 

társelnökének a kutatás iránt megnyilvánuló érdeklődésé-

ért, buzdításáért, a feldolgozásban nyújtott segítségért. 

Kutatómunkámban nagy segítségemre voltak a Szabolcs-Szat-

már megyei Levéltár dolgozói, akiknek ezúton is köszöne-

tet mondok. 
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I. 	Visszatekintés a polgári iskolák szervezésének 

külföldi és hazai előzményeire  

Az emberi társadalom fejlődése során egyetlen tár-

sadalmi mozgalom vagy szellemi áramlat sem kerülhette 

meg a nevelés kérdésével való foglalkozást. Az uralomra 

törő vagy uralomra jutott osztályok, társadalmi rétegek 

nevelési-oktatási igényeikben is igyekeztek érvényre jut-

tatni érdekeit. 1  E törekvést figyelemmel kísérhetjük a 

polgári társadalom kezdeti  kialakulásától. 

A gyakorlati pályákra történő iskolai felkészítés 

gondolata már a XIII-XIV. században megfogalmazódott. Az 

ipart és kereskedést űző városi lakosság - a polgárság - 

első felvirágzásának idején jelentkező igényének - töb-

bek között - kezdetleges eredményei voltak a Németor-

szágban szervezett Schreib, Rechenschule-k. Ezeket te-

kintjük a polgári iskolák ősalakjainak. Az iskolákban 

anyanyelven folyt az oktatás, számtant, üzleti fogalma-

zást és mértékek ismeretét tanították, a polgárság igé-

nyeinek megfelelően. Mind olyan tantárgyak voltak, ame-

lyekre a középkori egyházi irányú latin iskola ügyet 

sem vetett. Ezek az iskolák minden továbbfejlődés nél-

kül megszűntek. A humanizmus a reális életre jobban fi-

gyelő közgondolkodást a jelen viszonyaitól elterelte és 

egy rég letűnt világ felé fordította. Arisztokratikus 



irányultsága miatt az alsóbb társadalmi osztály művelő-

dési igényeivel sem törődött. A középkorban kialakult 

iskolázás a XVI. században a humanizmus és reformáció 

hatására módosuláson ment keresztül. Az egyetlen iskola: 

a "Tudósiskola" azonban kizárólag egyházi érdekeket 

szolgált, a praktikus ismereteket figyelemve se vette. 

A XV. - XVI. - XVII. században az ipar, a kereske-

delem, a gazdálkodás fellendül. Gondoljunk a felfedezé-

sekre, a találmányokra, ezeknek elméleti, gyakorlati, 

közgazdasági és politikai következményeire. Az igények 

az anyanyelvi oktatás, a természet és matematikai tudo-

mány, a praktikus ismeretek és készségek tanítását egy-

re jobban sürgetik. E polgári törekvésekkel Németország-

ban találkozunk, ahol egyrészt a latiniskola keretei .kö-

zött keresik a megoldást, másrészt külön iskolákat szer-

veznek. Utóbbit névlegesen ugyan reáliskolának nevezik, 

de tartalmában a polgári iskola gondolatát akarták meg-

valósítani. 2  

Élénkebb, szinte lázas érdeklődés jelentkezik a 

felvilágosodás korában. E kor demokratikus irányzata é-

lénk közgazdasági érzéke kedvező háttért teremtett az 

újabb kísérleteknek. Az északi német (protestáns) álla-

mokban rendkívül megszaporodtak a polgáriskola gondola- 
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tárak megvalósítására irányuló kísérletek, a déli német 

(katolikus) államokban is jelentkeztek hasonlók. 

K. V. Magers (1810-1858.) a Bürgerschule pedagógusa 

tisztázta az új iskolatípussal felmerülő lényeges kérdé-

seket. Megkülönböztet alsó- és felső polgáriskolát. Sze-

rinte az igazi polgáriskolák a tanulókat 10 évtől 16 é- 

vig képezik, feladatuk a modern, művelt polgár nevelése. 

A gyakorlati irányú középfokú iskolát többféleképpen ne-

vezték, szervezetük is tarka képet mutatott. A már emlí- 

tett Bürgerschule mellett megtalálható volt a Stadtschule, 

Mittelschule, Rektoratschule, stb. iskolatípus. Ezek az 

iskolák a helyi körülményekhez igazodva helyi igényeket 

elégítettek ki.  3  

A legszükségesebb alapismereteket nyújtó elemi isko-

la és magasabb tanulmányokra előkészítő latain középis-

kola között szükséges volt olyan iskolatípusra is, mely 

a kispolgári rétegeket, iparosokat, kereskedőket képezi, 

akik a népiskolától magasabb gyakorlati irányú általános 

műveltséget igényelnek, de tudományos pályákra nem törek-

szenek. A praktikus életpályák iránti igény Európa-szerte 

megnövekedett. Ilyen iskolatípus volt Guizot francia köz-

oktatásügyi miniszter által létesített (1833-ban) ecole 

primaire superieur, mely az elemi iskola 6 osztályára é-

pül három évfolyammal, valamint a svájci Secundarschule, 
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mely szintén az elemi iskola hat osztályára épült kettő, 

három vagy négy évfolyammal. Az elemi ismeretet bővítő 

teljes és befejezett, inkább gyakorlati életre, mint to-

vábbtanulásra előkészítő iskolák voltak. A velünk szom-

szédos Ausztriában a 19. század 60-as éveiben alakult 

meg a Bürgerschule, amely porosz mintához hasonlóan a 

népiskolákhoz tartozott. Rendkívül nehézkesen fejlődött 

tovább, éppen az iskolarendszerben való tisztázatlan he-

lye miatt. 4 

A kísérletekben az elnevezés, a szervezet, a taní-

tás színvonala és szelleme tekintetében kezdetben zűrza-

var uralkodik. A XIX. század első felében már észrevehe-

tők az elkülönülésre és rendeződésre irányuló törekvések. 

Bizonyos típusok kezdenek kialakulni: ipari szakiskola, 

tudományos reáliskola, kereskedelmi iskola, alacsonyabb 

és magasabb színvonalú általánosan képző polgári iskola. 

Mindezek kialakulása szorosan összefügg a társadalmi élet 

fejlődésével, tagozódásával. 

A helykeresés, a szervezés nehézségeit Dr. K. V. Ma-

gers a következőkben fogalmazta meg: "Az úgynevezett re-

ál- vagy magasabb polgári iskola viszont szomorú helyzet-

ben van, bolygó lélekhez hasonlít, amely testet  keres,  és 

nem tudja azt megalkotni, mert a hozzátartozó elemeket 

vagy teljes egészében megtagadják tőle, vagy pedig eleme- 
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ket szánnak neki, amelyekből nem tud magának alkalmas 

testet formálni." 5  

A magyarországi városfejlődés az iskolák átalakulá-

sát is maga után vonta, s a polgárság igényeinek megfe-

lelő ismeretek szükségessége is már korábban jelentke-

zett. 6 

Idagyarország iparos, kereskedő, gazdálkodó társadal-

mi rétegének oktatásügyi igényét a Ratio Educationis 

(1777) tartalmazta. A Ratio az egységes oktatásügyi szer-

vezetnek az alábbi rendjét állapítja meg: I. nép- vagy 

nemzeti iskolák (falusi, városi, nagyvárosi minta vagy 

főelemi iskolák); II. grammatikai iskolák; III. gimnázi-

umok; IV. akadémiák; V. egyetem. Ezek egymás fölé emel-

kedő, belsőleg összekapcsolódó iskolaszervezetek. A pol-

gárság megfelelő oktatása az I. és II. szervezeti egység-

hez kapcsolódik. A patio megállapítja, hogy a normál is-

koláknak tekintettel kell lenniök arra, hogy a tanulók 

egy része iapri vagy kereskedelmi foglalkozást választ, 

ezért figyelembe kell venni a vidék sajátos viszonyait. 

A grammatikai iskolákban elsősorban azokról kell gondos-

kdoni, akik ezen iskola elvégzése után életpályát válasz-

tanak. Ez utóbbi iskola három osztályból állt. Tárgyai: 

vallástan, latin, írás, számtan, pénznemek, súlyok mérté-

kek ismerete és a természtesrajzon kívül - gazdasági és 
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ipari szempontok figyelembe vételével - történelem és 

földrajz. Rendkívüli tantárgyként gyakorlati geometria 

(földmérés és ipar) a polgári életben előforduló jogügy-

letek (fontosabb törvények) szerepeltek. 7  

A felvilágosodás korában Pozsony szépen fejlődő 

polgárvárosaink egyik legjellegzetesebb települése, a-

hol az ipari, kereskedelmi, tudományos és iskolai élet 

a XVIII. században rohamosan fejlődésnek indul. 8  A po-

zsonyi ág. h. evangélikus egyházközség 1785-ben újra-

szervezi iskoláját, s itt jelenik meg először a Bürger-

schule elnevezés. E hat évfolyamos iskola felső két év-

folyamában ipari, kereskedelmi pályákra lépőknek szük- 

séges ismereteket tanítottak. Hasonló iskola létesült a 

sporoni evangélikus egyházközség kezdeményezésére (1798), 

amely rövid idő után megszűnt. 9  Az új típusú iskolákat 

a filantropizmus pedagógiájának szelleme hatja át. A ne-

velés célja, hogy az életbe kikerülő diák mesterségét kel-

lő észszerűséggel a maga és embertársai javára tudja űzni. 

Külön említést érdemel Tessedik Sámuel szorgalmatos-

sági iskolája, amely felsőbb osztályaiban már túlmutatott 

az elemi iskolán. 10 

A reformkor kezdeti periódusában elkezdődött a harc 

a nemzeti szellemű művelődés megteremtéséért. Bár az erő-

viszonyok nem körvonalazódnak élesen, mindenesetre a so- 
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rok rendeződni  kezdenek.  ll  A fejlettebb városi polgár-

ság igényeinek megfelelő művelődési lehetőség megterem-

tésére törekedett, melynek erősebb kibontakozását a re-

formkor későbbi periódusaiban lehet megfigyelni. "A re-

formkor kiemelkedő politikusai valamennyien véleményt 

nyilvánítanak a szakképzés, a reáliskola felkarolása 

polytechnikum létesítése mellett." 

Összehasonlítják hazánk és a külföldi polgári álla-

mok iskoláztatását. Szemere Bertalan könyvében mintának 

állítja a polgári iskolát. Kossuth és Széchenyi is sür-

geti a realisztikus képzés kiterjesztését. 12 

A XIX. század elejétől kezdve hazánk sok városában 

alakultak polgári iskolák, részben kísérleti céllal is: 

Lőcsén 1801., Debrecenben 1830., Pesten 1840., Nagysze-

benben 1842., Késmárkon 1844., Brassóban 1845., Szarva-

son 1863., Nagyváradon 1867. Ezek az iskolák egységes 

szervezet és irányítás nélkül működtek, létrejöttük i-

gazolja, hogy valós társadalmi igényt elégítettek ki. 13 

A kísérleti polgári iskolák lehetőséget nyújtottak 

bizonyos tapasztalatok összegzésére. Sághelyi Lajos ta-

nulmányában idézi a budai polgármedEr elgondolását a 

polgári iskoláról, mely megelőzte a népoktatási tör-

vényt, s talán előkészítette annak célkitűzését, amikor 
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a  polgári iskola feladatául "oly értelmes iparűző osz-

tály" nevelését jelölte meg, "mely nemcsak jobban és ön-

tudatosabban tökéletesíthesse iparágát, hanem szelleme 

és kedélye is annyira műveltessék, hogy akár szakbeli, 

akár szépirodalmi művek olvasására is képessé tétessék". 

Amit a budai polgármester igényként támasztott az ipa-

ros réteggel szemben, hasonló igényként merült fel ez a 

kereskedőkkel, a vidéken élő gazdálkodókkal szembe is. 14 

Az önkényuralom bukása után lehetőség nyílt arra, 

hogy a közoktatás ügyét is sajátos módon a polgári állam 

érdekeinek megfelelően újjászervezzék. A polgári társa-

dalom felülkerekedésével és fejlődésével a vezető osz-

tály belső tagozódása meggyorsul, s ez a közoktatás e-

gész szervezetére is kihat. 

Az erőteljes fejlődéssel párhuzamosan egy olyan is-

kolatípus iránt jelentkezett igény, amely többet ad a 

legfontosabb alapismereteket nyújtó népiskolától, de ke-

vesebbet, mint a magasabb tanulmányokra előkészítő kö-

zépiskola. Példaként a nyugati fejlettebb demokráciák 

polgársága lebegett szem előtt, melynek hiánya érződött 

korabeli társadalmunkban. Olyan iskolára volt tehát szük-

ség, amely önálló és öncélú gyakorlati képzést nyújt. Ma-

gasabb szellemi színvonalon képezni, nevelni a kereskedő, 

iparos és gazdálkodó réteg gyermekeit, úgy, hogy ezek ne 
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csökkenjen bennük a gyakorlati életre irányuló hiva-

tásérzet. 

A társadalmi szükségleteknek megfelelően Csengery 

Antal indítványára Magyarország első népoktatási tör-

vényének 1868. XXXVIII. tc . II. fejezetében a felső 

népiskolákkal együtt ,jóváhagyták a polgáriskolák léte-

sítését. Felső népiskola felállítását a törvény (59. 

paragrafusa) minden olyan település számára kötelezővé 

tette, melynek lélekszáma az 5 ezer főt eléri, vagy ha 

a község anyagi ereje megengedi, "polgári iskolákat ál-

lítani s tartani fenn". Bár választási lehetőség volt a 

két iskolatípus között, azonban  társadalmi  igényben, il-

letve szervezeti felépítésben eltérő vonások érvényesül-

tek. A felső népiskola az elemi iskola 6. osztályából 

vette fel tanítványait, a fiúkat három, a lányokat két 

évig foglalkoztatta. Ezzel szemben a polgári iskola az , . 

elemi 4. osztályára épült, a fiúknak hat, a lányoknak 

négy év tanulmányi idővel. A szervezeti különbségek mel-

lett lényeges tartalmi eltérések is voltak. A felsőbb 

népiskolára vonatkozó javaslatokból hiányzott a cél meg-

jelölése, továbbá a középfokúság egyik legjellemzőbb .kel-

lé .ke, az idegen nyelvű oktatás is. 15  

IIazánkban a polgári iskola igazi "atyja" Csengery 

Antal volt, a kiegyezés korának jelentős publicistája, 
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nemzetgazdasági szakember és művelődéspolitikus. Nem 

véletlen, hogy javaslatára a polgári iskola terve tör-

vényhozás elé került. Nagy szerepet játszott a nemzet-

gazdasági, pénzügyi vitákban, mindent elkövetett, hogy 

az államháztartásban "rend és okosság" érvényesüljön. 

A kiegyezés korában meginduló polgárosodás, a gazdasági 

életben jelentkező vállalkozó kedv egybeesett azzal az 

általános igénnyel, hogy olyan iskolát hozzanak létre, 

amely az iparosodás személyi szükségleteit (középfokon) 

képes kielégíteni. A polgári iskola létrejötte szerve-

sen épült bele a hazai gazdasági fejlődésbe, mint aho-

gyan Csengery Antal iskolapolitikai terve beépült a 

gazdaságpolitikai koncepcióba. 16 

Az új iskolatípus akkor valóban közszükségletet e-

légített ki, ennek köszönhette aránylag gyors felvirá-

gozását, és széleskörű elterjedését. 

A népoktatási törvény megjelenése után gyors ütem-

ben szerveződtek a polgári iskolák, főleg a főváros te-

rületén: 1869-ben Budapest Székesfővárosi községi fiú; 

III., Kiskorona u., 1870-ben Budapest Székesfővárosi VI., 

Nagymező utca Polgári Fiú, 1870-ben Budapest Székesfővá-

rosi Leány IV. Prohászka Ottokár utcában nyílt meg ilyen 

iskola. Az iskolák szervezésében nem maradtak le a vi-

déki nagyobb települések sem: 1869-ben alakult a Ceglé- 
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di Állami Leány Polgári Iskola és Kalocsán az Iskolanő-

vérek frseki Római Katolikus Leány polgári Iskola. Külö-

nösen erős ütemben fejlődött ki a polgári iskolai háló-

zat Szeged városban és környékén. Szegeden 1873-tót kez-

dődően hat polgári iskola szerveződött, szinte egymást 

követő években. 17  Nem véletlen, hogy ide helyezték az 

Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolát, melynek 

gyakorlati képzőhelyeként leány és fiú polgári iskolát 

alapítottak. 

Nyíregyháza városban 1880-ban alakult meg először 

"Gróf Apponyi Albert" községi Polgári Leányiskola, míg 

Debrecen városban 1896-ban szervezték meg az első Római 

Katolikus Leány Polgári Iskolát, s ezt követte további 

négy iskola a századforduló után. 

Alig telt el nyolc év a népoktatási törvény megje-

lenése után, 1876-ban már 66 polgári iskola működött az 

ország területén, számuk egyre növekedett a felsőbb nép-

iskolák rovására, melyet erős állami támogatással igye-

keztek életben tartani. Az I. világháború végére, 1919-

ben a polgári iskolák száma elérte az 570-et, a felső 

népiskolák száma kettőre csökkent. 

A polgári iskolák számának kezdeti  gyors növekedé-

sében jelentős szerepet játszott az 1879. évi 21293. sz. 

rendelet, mely megnyitotta a polgári iskolát végzettek 
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előtt mindazokat a pályákat, amelyekre eddig csak a kö-

zépiskolából és a vele egyenrangú intézményekből mehet-

tek a tanulók. Ennek révén közvetlen felvételt nyerhet-

tek felsőbb tanintézetekben is. E rendelet megjelenésé-

ben döntő szerepet játszott, hogy a kiegyezés utáni La-

gyarország értelmiségi munkapiaca szinte korlátlan meny-

nyiságben tudta felvenni a jelentkezőket. E korszakra 

jellemző, hogy a fiúiskolák növendékeinek átlag fele la-

tint tanult. Különösen a vidéki polgári iskolákban volt 

általános a Latin tanulása, s mindez versenytársat jelen-

tett a gimnáziumoknak s egyben lehetőséget a polgári is-

kolákban tanuló szegényebb sorsú tanulók társadalmi fele-

melkedésére. A kedvező rendelet kiadását komoly viták kí-

sérték és az 1883. évi I. tc. a képesítésről hatályon kí-

vül helyezte mindazt, amit az 1879. évi rendelet mega-

dott. E jogszabály érettségi bizonyítványhoz kötötte sok 

olyan életpálya megkezdését, amelyekre addil3 a hat osz-

tályú polgári iskola is képesített. A polgári iskola is-

mét elkülönült a gazdag polgárság és nagybirtokos osztály 

gyermekeit foglalkoztató gimnáziumoktól. 

A képesítési törvény megjelenését kétségtelenül a 

kor politikai, gazdasági helyzete indokolta, de hozzájá-

rult ehhez a művelődési szakemberek, sőt a tanítók el-

lenszenve a polgári iskolák iránt. Erről Csengery Antal 
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így ír: "A népiskolai tanító egy része ellenszenvvel 

viseltetett az új intézmények iránt, mely a felsőbb nép-

iskola mellé, sőt fölé állíttatott magasabb képzettségű 

tanítókkal. A középiskolai tanárok egy része pedig ve-

télytársat lát az új intézetben." 18  Kétségtelen, hogy 

nem a tanítók ellenszenvének hatására vonták vissza az 

1879. évi pozitív rendeletet, hanem döntő volt ebben, 

hogy a kispolgárság gyermekeit a kor szellemének megfe-

lelően igyekeztek távoltartani az azonos művelődési le-

hetőségek révén biztosított magasabb tisztségek elnyeré-

sétől, a magasabb művelődéstől. 

A képesítési törvény természetes következmény volt, 

hogy a polgári iskolák 5. és 6. osztályai fokozatosan 

elnéptelendtek, hisz a felső két osztály elvégzése képe-

sítő hatóság szempontjából teljesen illuzórikussá vált. 

A .képesítési törvény hatását Tamáska Endre, az iskola 

tanára így fogalmazta meg: "Egyszóval tőlünk megkíván-

nák, hogy V., VI. osztályainkat csupán a tudomány osz-

togatásával tegyük népessé, holott ilyen biztatással még 

az egyetem kapuit is be kellene zárni, mert hihetőleg 

mutogatni lehetne azt a hallgatót, aki nem valami dip-

loma elnyerése céljából kerülgeti a tudomány legfőbb 

csarnokát." 19 
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Sikertelenek maradtak azok a törekvések, melyek-

ben  szakirányúvá váló fejlesztéssel remélték megmente-

ni a polgári iskola felső tagozatát. E kísérletekből 

fejlődött ki később önálló intézményként a felső ipari 

iskola és felső kereskedelmi iskola, melyek a polgári 

iskola 4. osztályából vették fel tanulóikat. Ezek a 

törekvések eltérítették fejlődésének igazi irányától a 

polgári iskolát. 

A századforduló utáni első évtizedben alakult ki 

a polgári iskola realisztikusabb reformtervezete, mely 

már a 4. osztályos önálló befejezett polgári iskolát 

veszi alapul. Az újonnan létesült polgári iskolák je- 

lentős többsége több korabeli szakember szerint viszony-

lag modern felszerelésekkel, képzett tanárokkal rendel-

kezett, népszerűek voltak. Tantervükben és rendtartásuk-

ban megfigyelhető a modern pedagógiai törekvések szaba-

dabb formában történő áramlása, a helyi viszonyokhoz va-

ló fokozottabb alkalmazkodás. Ennek következtében bizo-

nyos eltérések  mutatkoztak egyes iskolák tanulmányi i 

rányitásában, nevelési eljárásaiban. Többirányú törek-

vés tapasztalható a gyakorlati irányú képzés különböző 

formáinak fejlesztésében. 

Az I. világháború hatása erősen érződött az alkal-

mazott nevelési módszerekben, gazdasági hatása negatí- 
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van mutatkozott meg az iskolák felszereltségében, fej-

lesztésében. Több polgári iskola nevelőtestülete hala-

dó szerepet töltött be a Magyar Tanácsköztársaság ide-

jón. Az itt tanító fiatal nevelők egy része látta a kor 

ellentmondásait és aktívan tevékenykedett a helyi di-

rektóriumokban. A Tanácsköztársaság a polgári iskola 

megszüntetése mellett foglal állást, annak ellenére, 

hogy a polgári iskolát a "legkevésbé reakciós iskolá"-

nak nevezik. A tervezett 8 osztályos népiskola megalko-

tása feleslegessé teszi létét. 

A trianoni békeszerződés után az 570 isko)á ól 311 

a megállapított országhatáron kívül esett, de a fejlő-

dés üteme nem állt meg, az 1937-es, 1938-as tanévben 

már újra 455 polgári iskola működött az ország terüle-

tén. A polgári iskolák hálózatának fejlődését érzékel-

tetik az alábbi adatok: 20 

Lanúv  due I sk. kált 

lány - 

isk. Össz. fiú 
tan. 

lány 
tan. Összesen 

1880-81 57 - 53 110 4573 5367 9940 

1900-01 113 - 186 299 14375 26250 40623 

1917-18 210 - 340 550 52891 84895 137786 

1932-33 195 - 200 395 40302 48227 88529 

1938-39 103 100 154 357 34771 48806 83677 
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Számbeli gyarapodásukban, népszerűségükben - e-

gyetlen középfokú intézmény sem vetekedhetett vele - 

helytálló e megállapítás. Sok iskola azonban tanuló-

létszámát tekintve és gazdaságilag megalapozatlan volt, 

fenntartásukat csak a mesterségesen felszított lelkese-

dés biztosította. 21 

Az első magyar proletárdiktatúra megdöntése után 

minden haladó törekvés ellen bosszúhadjáratot indítot-

tak. Az internálások, bebörtönzések, kivégzések megbé-

nítják a magyar proletariátust, ugyanakkor a burzsoázia 

sem érzi magát elég erősnek, hogy tiszta parlamenti for-

mák között gyakorolja hatalmát. A hortysta-rendszer i-

deológiájának szolgálatába állalbtta az oktatásügyet. Az 

értelmiségi  és kispolgári rétemre a sovinizmus, a faj-

gyűlölet a nemzeti egység, a marxizmus elleni harc gon-

dolataival igyekeztek hatni. A sovinizmus szításának leg-

főbb eszköze volt a trianoni békeszerződés elleni tilta-

kozás. Igen nagy energiát fordítottak a széleskörű ide-

ológiai propagandára, a politikai öntudat elhomályosítá-

sára. 

A kormánynak sikerült elérnie a politikai konszo-

lidációt, melyet 1924-ben külföldi segítséggel pénzügyi 

stabilizáció is követ. Fellendül az ipari termelés, ja-

vul a gazdasági helyzet, amit az 1929-es óv második fe- 
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lében kirobbanó gazdasági válság megszakít. A tőkés tár-

sadalom minden ellentmondása elmélyül. A gazdasági hely-

zet katasztrofálissá válik. A pénzügyi válság 1931-ben 

lemondásra kényszeríti a Bethlen-kormányt. 

A gazdasági élet 1933-tól kezd lassan javulni. A 

Gömbös-kormány a válságból kivezető utat a fasizmus be-

vezetésében látja, mely törekvések eidolgozó tömegek el-

lenállásával találkoznak. A  Darányi-kormány  kül- és bel-

politikájában az egyoldalú német orientáció ellensúlyo-

zására törekszik - sikertelenül. Háborús konjuktúra kez-

dődik. Az antiszemitizmus kormányprogrammá válik, az 

1930-ban megkötött müncheni egyezmény a fasiszta Német-

ország kiszolgálójává teszi hazánkat. 

A Horthy -fasizmus művelődéspolitikájának megíté-

lése szempontjából legfontosabb a gazdasági válságot 

megelőző 4- 5 esztendő. Ez tekinthető a Bethlen-klebeb-

bergi kultúrpolitika aktív szakaszának, amely a társa-

dalom stabilizálását a művelődés, a kultúra eszközei-

vel is fokozottabban kívánja szolgálni. Nem véletlen, 

hogy a Horthy-rendszer ezen szakaszát a polgári isko-

lák szakírói a felvirágzás időszakának tekintik. A pol-

gári iskola státusa átmenetileg megszilárdul. Se nem 

népiskola, se nem középiskola, hanem önálló, saját cé-

lú középfokú iskola. Négyosztályos, önálló, sajátos mű- 
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velődési eszménye azonban egyrészt lezárt, másrészt a 

középfokú szakoktatás szempontjából alapozó képzést 

nyújt, "félzsákutcásan" illeszkedik az iskolahálózat- 

ba. 22 

A polgári iskolák 1918-ban nyertek új tantervet, 

melyhez az 1929-ben egy-egy osztályfőnöki órát csatol-

tak, így alakult ki a végleges irányvonal. Az 1924-25-

ös iskolai évben kiadott  központi  rendtartási szabály-

zat ellenőrzöttebb keretek közé szorította az iskolák 

működését, melyet az 1927. évi XII- tc. teljes mérték-

ben szabályzott. E törvény 7. paragrafusa meghatározta 

a polgári iskolák feladatát, mely - természetesen a 

neonacionalizmus szellemének megfelelően - "a tanulót 

vallásos, erkölcsös, és nemzeti szellemben, gyakorlati 

irányú általános műveltséghez juttassa és ezzel közvet-

lenül a gyakorlati életre vagy pedig .középfokú szakis-

kolára előkészítse". Többek között intézkedett a polgá-

ri iskolák számbavételéről, fejlesztéséről, ellenőrzé-

séről, 	 tanárképzésről. irá nyítasa kérdéséről, a tanarkepzesrol. Rende- 

zi a polgári iskolákban tanítók sokat vitatott helyze-

tét. 

A kezdeti lendületet megtöri a gazdasági válság. 

A fenntartók kevés összeget fordítanak az iskolák fenn-

tartására. Az iskolázási, művelődési viszonyokat köz- 
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vetlenUl érinti a bérmunkákból élők alacsony jöve-

delmi. Ha  képet vetít elénk erről Földes Ferenc: A  

munkásság és a parasztság kultúrális helyzete Magyar-

országon című művében. Megállapítja, hogy az 1930-31-

es tanévben mindössze 2365, vagyis minden 108. munkás-

gyermek, és 844, vagyis minden 478. szegényparaszt  

gyerek jut el a középiskolába.  

Kezdetben főleg a polgárság, illetve nagygazdák  

rendezettebb anyagi körülmények között élő gyermeke-

iből szedi tanítványait, később a kispolgárság, illet-

ve a feltörekvő munkásság és parasztság iskolája lesz,  

amelyen keresztül - hosszú ideig - egyedüli út vezetett  

a középszintű általános műveltség megszerzéséhez. A  

polgLI:-i iskola társadalmi jelentőségére utalnak az 1938-

as adatok. A  Horthy-korszak  173 gimnáziumában 30 ezer  

gimnazista mellett 83 ezer polgárista tanul 357 iskolá-

ban, tehát csaknem háromszor annyi gyermek részére biz-

tos:t középfokú oktatást, mint a gimnázium. A polgári  

iskolák tanulóinak 71,1 %-a a munkás-paraszt származá-

sú, a gimnáziumok 5,1 %-ával szemben. Nyilvánvaló, hogy  

a lebecsült polgári iskola nélkül mennyivel több sze-

génysorsú gyermek akadt volna el a műveltséghez vezető  

útnak már a kezdeti szakaszán. ~ 3  
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A kor "legkevésbé reakciós iskolája", mely első-

sorban a feltörekvő szegényebb néprétegek művelődési 

vágyát igyekszik kielégíteni. A polgári iskola műkö-

dését és fennállását számos elismerés övezheti, hisz 

lehetővé tette a magasabb műveltségtől távoltartott 

tanulók részleges felemelkedését, bár zártabb rendsze-

rével meg is nehezítette a tehetségesebbek továbbtanu-

lását, a magasabb műveltség megszerzését. 24 

A tanárképzés megszervezésével, kialakult órater-

veivel, korszerű tantárgyi metodikájával a polgári is-

kola maradandóan beleépült közművelődésünk pedagógiai 

rendszerébe. 25 

Nyíregyháza város fejlődésének rövid ismertetése a  

XIX. században 

Nyíregyháza XIX. század eleji fejlődése szinte 

példa nélkül állt a korabeli városok között. E század 

közepén a város kilenc iskolával, néptanítókat képző 

intézettel, sőt kisdedóvóval is rendelkezik. 1858. 

szeptember 5-én befutott az első vasúti szerelvény 

Nyíregyházára. Ez gyorsította azt a folyamatot, mely-

nek következtében fokozatosan gazdasági centrummá vált 
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a megyének, s jelentőségét tovább növelte az 1876. 

évi 33. tc., mely Nyíregyházát tette a  megye  székhe-  

lyévé.  26  

A korábban tapasztalt gazdasági fejlődés fokozó-

dott és differenciálódott a város lakossága is. Az  

1881. évi népszámláláskor 24168 lakosa volt, s megin-

dul a város szépítése (utak kövezése, járdaépítés, a-

lagcsövezés), egyre inkább realizálódik a városias jel- 

leg kialakításának törekvése. Parkokat létesítenek (Nép-

kert, Bessenyei tér), új lakóházak, középületek épül-

nek, s mindez korabeli szemmel rohamosan, hisz egyik é-

pítése szinte a másikat követte. Így pl. az Alpár Ignác  

műépítész által tervezett vármegyeháza, igazságügyi pa-

lota, stb. és tervek készülnek a közvágóhíd, városi  

gőzfürdő, valamint újabb vasútvonalak építésére. 1891-

ben már 27000 fő a város lakossága. A szellemi élet is  

pezsgésnek indul. Ennek egyik jelképe az 1894-ben meg-

alakuló Bessenyei kör. Rendezik a város levéltárát,  

felépül a színház,  

1897-ben kigyúlnak az első villanylámpák. A szá-

zadforduló jellemzője, hogy a város továbbra is roha-

mosan gyarapodik. 1899-1902 között felépül az Erzsébet  

Kórház, megkezdik a mátészalkai vasútvonal kiépítését. 

hho~ létesült az Osztrák-Magyar Bank, az fltalános Hi-

telintézet,a Nyírvízszabályozó Társulat palotája. Szin- 
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te egycsapásra megváltozik a város arculata. A város fej-

lődésével párhuzamosan nőtt a polgárság száma is, és mind-

inkább elfoglalta helyét a város társadalmában. 27 

Gróf Apponyi Albert Községi Polgári Leányiskola rövid 

története  

Nyíregyházán 1806-tót a professzori iskola tette  le-

hetővé a  fiúk továbbképzését. Ez  - a  későbbi Kossuth Gim-

názim -  1861-től már nemcsak  a  11-14 éves fiúkat oktatta, 

hanem  magasabb osztályokat nyitott,  s  hamarosan érettsé- 

giztetési jogot is kapott. Nem történt  azonban  gondosko-

dás  a  város továbbtanulni vágyó leányairól. Már  a  70-es 

években felmerül  a  terve egy leányiskola szervezésének. 28 

"A  fiatal város egy szerű, de áldozatos lelkű polgárai meg-

érezték  és megértették, hogy az új életre ébredett hazában 

a hon  leányainak is szükségük van  a  női ]éleknek megfelelő, 

a régi  eszményekkel telített, de az új kor igényeihez al-

kalmazkodó  nevelésre. Meglátták, hogy leányaink előtt is 

meg kell  nyitni  a  tudás,  a  szellemi műveltség kapuit, hogy 

az  új női világ méltóan betölthesse helyét." 29  

1880. október 5-én nyílt  meg  "Felsőleányiskola" né-

ven,  egyelőre egy osztállyal, 28 növendékkel. A II. osz-

tály beindításához államsegélyt  kértek,  de nem kapták 
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meg. Poroszlay Adél toborzó tanító és igazgató két évig 

egyedül vezette az iskolát. Két év múlva (1882-83) a vá-

ros további segítségével már második osztály is indul. 

Tanos Irmát választotta meg az iskolaszék rendes tanító-

nővé. Az intézet az 1894-95-ös tanévig "felsőleányisko-

laként"  működött váltakozó 16-41 közötti első osztályos 

tanulólétszámmal és a második osztállyal. Igényességére, 

követelményeire jellemző, hogy  a  II. osztályban végzősök 

száma  nemegyszer az I. osztályos létszámnak  csak  a fele. 30  

Az  1890-es években az igényeket  a  "felsőleányisko-

la"  már nem elégíti ki, a fejlesztésnek  a  rossz gazdasá-

gi viszonyok is gátat szabtak. 1894-95-ben, fennállásá-

nak  15. évében átalakult polgári iskolává  és fejlődése 

hatalmas lendületet vett. Az 1895-96 -os  évben  megnyílik 

a III. osztály, s az iskola létszáma eléri a 116 főt, bár 

a  III. osztályban még csak 26 tanuló van, de az alsóbb 

osztályok iránt megnövekszik  a  bizalom,  az  érdeklődés. 

1895-ben már  a  IV. osztály is működik. Ettől  kezdve  folya-

matos  a fejlődés. Az elsó teljes évben 161 tanulója van, 

tíz év  múlva már 250 és fejlődést  az  első világháború sem 

szakítja  meg. Az iskola  igen  népszerűvé válik,  a  tanuló-

létszám  folyamatosan nő, míg 1924-25-ben  a  polgári isko-

la 30.  évében  elérte  a  legfelsőbb határt,  a  482 főt. 31 

A tanulók  létszámának  csökkenése 1926-tól  határozottabb, 
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melynek okát részben a háborús korosztályok csekélyebb 

számában, részben a vidéken megnyílt polgári iskolák 

belépésében, illetve a Bethlen Gábor utcai Kálvineum 

egyszerre négy osztállyal beinduló polgári leányiskolá-

jának megnyitásában lehet keresni. Mintegy 15 éven át 

300 körül van a nyilvános tanulók száma, majd ismét nö-

vekedés következik  be, s a felszabadulás előtti utolsó 

évben 1944-ben  a tanulók létszáma 458, s ide járul még a 

227 magántanuló vizsgáztatási gondja is. 32 

A váltakozó létszámok mellett állandóan felszínen 

volt az elhelyezés és az osztályok párhuzamosításának 

kérdése. Az első iskolaépület előzőleg kisdedóvó volt, 

melyet 1896-ban lebontottak (Luther u. 9. sz.).  Ennek 

a helyén épült az egyemeletes új épület, melyet 1896-ban, 

az ezredévi ünnepélyek során adtak át és ennek emlékére 

az épületben emléktáblát helyeztek el a következő szö-

veggel: "E községi polgári leányiskolát Magyarország ez-

redéves ünnepének emlékére emelte Nyíregyháza városa 

1896." 33 



A polgári leányiskola 1896-ban épült, a városköz-

pont rendezése miatt 1972-ben lebontott épülete 

Az új épület adott otthont a már szintén működő nőipar-

iskolának is. Az iskola népessége rohamosan fokozódik. 

Ennek következtében az 1900-01-es tanévben a nőiparis-

kolát más épületbe helyezik el. 1905-ben a város képvi-

selőtestülete az épületet egy rajz és kézimunkaterem-

mel, illetve tornateremmel bővíti. 1906-ban mind a négy 

osztályt párhuzamosítják, a kibővített épületben sem 

állt rendelkezésre elegendő tanterem. Három osztályt 

ideiglenesen az evangélikus elemi iskolában helyeztek el. 
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1911-ben az iskola szomszédságában lévő házat - mely a 

Nyírvíztársulat tulajdonában volt - megvásárolták és 

részben átalakították. 

Az érdeklődés az iskola iránt egyre fokozódott. 

Az 1913-14-es  tanévben  -  királyi tanfelügyelői enge- 

déllyel  -  annyi tanulót vehettek fel, amennyi a tanter-

mekben  elfért.  Az osztálylétszámok 45-60 fő között vol-

tak. Keserűen  írnak erről az évkönyvben: "Nem vehettünk 

fel azonban  a többi osztályokban sem néhány később je- 

lentkező  tanulót, mivel a Nyírvízszabályozó Társulat 

volt székházában lévő három és a régi épületben lévő 

egy  tantermünk oly kicsi, kettő pedig  a  régi helyet el-

foglaló  padok miatt oly szűk, hogy azokban még  a  törvé-

nyes létszámú  növendékeket sem lehet elhelyezni. Azt 

hisszük, hogy  a  fenntartó város nem sokáig térhet ki  a-

zon  kényszerűség elől, hogy az első osztályt újból pár-

huzamosítsa, a  Nyírvízszabályozó Társulattól átvett há-

zat a  követelményeknek megfelelően átépítse, s  az ösz-

szes osztályokat modern padokkal szerelje fel." 34  Ez 

az  épületegyüttes szolgálta felszabadulásig  a  polgári 

leányiskolát,  majd felszabadulás után lebontásáig V. sz. 

Általános Id laként működött. 36 

Az iskola nyugodt munkáját  az  1914-ben kitörő vi-

lágháború megzavarta. Az épület hadikórház lesz, a ta-

nulók ismét  az  evangélikus elemi iskolában  nyernek elhe- 
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lyezést. 1916-ban a katonai kórház elköltözik, a tanu-

lók rövid időre visszakapják az épületet. 1919. janu-

árjában a felvidék megszállása miatt a kassai katonai 

parancsnokság nyer elhelyezést az iskolában, majd később 

a Tanácsköztársaságot leverő román csapatok foglalják 

el, akik az épületben és felszerelésében igen sok kárt 

okoztak. 37  A világháborús veszteségeket az iskola 

képtelen volt pótolni, melyről az 1929-30-as tanév év-

könyvébe a következőket írják: "Összehasonlítva az is-

kola mai helyzetét a  háború előtti idővel, bizony szo-

morú  szívvel állapíthatjuk meg, hogy  a  trianoni nyomo-

rúság  rányomja bélegét az iskolákra is. Hol vannak  a 

háború  előtti vidám, gondtalan, anyagi bajokat  alig is-

merő gyermekek?"  38  Az elkeseredést elsősorban  a gaz-

dasági válság iskolára gyakorolt hatása okozhatta. 

1933  februárjában meghalt Apponyi Albert híres po-

litkus,  akit 1921-ben a város díszpolgárává választott. 

A  képviselőtestület február 10-én hozott határozata  a-

lapján  az iskola felvette a Gróf Apponyi Albert  nevet.  

Ez  így is maradt a felszabadulásig. Később az iskolát 

Berzeviczy  Gizelláról, a forradalmár pedagógusról és  a 

polgári  iskolai tanárképzés ügyének harcosáról  nevezték 

el.  39 

A nőneveléstől elvárt színvonalat nyújtotta a pol-

gári leányiskola, amelynek tanterve a közismereti tár- 
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gyakon kívül a gyakorlati életre is előkészített. "Az 

innen kikerülő nemzedék megállja a helyét úgy a ház-

tartásban, mint az ipari és kereskedelmi üzemekre be-

rendezkedett családokban, mint a házastárs és férj 

megsegítője. A családi nevelésbe pedig az iskolában 

négy éven át tanult és gyakorolt, valláserkölcsi ismere-

tekkel gazdagítva, bőséges tartalmat visz be." 40  A 

világháborús évek előtérbe helyezték a nőnevelés kérdé-

sét: "A tapasztalat beigazolta, hogy kellő tudással, mű-

veltséggel és inteligenciával bíró nők a férfiaknál nem 

kisebb értékű munkaerők." 41  A világháború befejezése 

utáni társadalmi, gazdasági állapotok továbbra is szük-

ségessé tették, hogy a nők egyre növekvő számban a ke-

nyérkereső pályákra törekedjenek. A polgári leányisko-

la az 1926-ig terjedő időben valóságos ostromnak volt 

kitéve. 

Az iskola nagy megbecsülésnek örvendett a város-

ban, s hogy mennyire jelentős szerepe volt a nőnevelés-

ben, mutatja az a félévszázados jubileum, amely az 50. 

tanév végén, 1930. június 1-én zajlott le, iskolai ün-

nepélyen és díszelőadáson a Korona dísztermében. A pol-

gármesterrel az élen megjelent a város vezetősége, részt 

vettek az egyházak igazgatói, lelkészei, állami előjárók, 

társadalmi egyesületek vezetői, társintézetek igazgatói. 
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A szereplők névsorát vizsgálva láthatjuk, hogy azok a 

nők, akik a huszas-harmincas években Nyíregyházán vala-

milyen közéleti szerephez jutottak, szinte kivétel nél-

kül ennek a leánynevelő iskolának voltak növendékei. Az 

iskolának ekkor már több volt növendéke kap helyet a ta-

nári karban. 42  Az 50 év alatt 13121 tanulója volt az 

iskolának, közülük 9508 helybeli és 3613 vidéki. A pol-

gári iskolák demokratikus szellemét mutatja a tanulók 

vallásfelekezet szerinti megoszlása: rámai katolikus 

3409, Üörög katolikus 894, református 2698, evangélikus 

2137, izraelita 3989, keleti 12 tanuló. 43  

Az intézménynek megalapításától az államosításig 

hét igazgatója volt, különösen az első években történt 

sok személyi változás. Poroszlay Adél 1880-82-ig, Nyes-

te Teri 1882-1883-ig, (ideiglenes megbízás) Kerner Jan-

ka 1883-1884-ig, Simkó Endre 1884-1887-ig és Werner 

László 1887-1895-ig tevékenykedett igazgatóként. Gás-

pár Gézáné sz. Bölcsházy Vilma 1895 szeptemberében fog-

lalta el az iskolánál az igazgatónői állást, személyé-

hez fűződik a polgári iskola megalapozása, továbbfej-

lesztése. Szerénységgel ír az első iskolai év után ma-

gáról az 1895-96-os év Értesítőjében: "Kezdő tanítónő 

még ha oly kitűnő eredménnyel is végezte a képezdei 

tanfolyamot, bizony minden tapasztalat nélkül csak ne- 
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heten birkózhatik meg a nagy képzettséget, tapintatot 

és körültekintést követelő igazgatói-tanítónői állás-

sal. Hogy az iskola, megfelelő vezető hiányában, mégis 

ez évben is haladt, fejlődött, s az iskolaszék és a 

szülők elismerését kiérdemelte, azt a tantestületünk 

buzgó munkájának tulajdonítom." 44  Valóban egyenesen az 

iskolából jött az iskolába, mivel alig két hónapja sze-

rezte meg az oklevelet, s mégis érdemesnek tartották ar-

ra, hogy az erőteljes fejlődést ígérő iskolának az élére 

állítsák. Tevékenysége alatt becsülettel megfelelt a hoz-

zá fűzött várakozásoknak. 1913-ban válik meg az iskolá-

tól. A Vallás- és Közoktatásügyi m. kir. Minisztérium 

103895/1913. sz. rendeletével saját kérésére nyugdíjaz-

ta.  45  Munkásságáról a következőkben emlékeznek meg: 

"Bölcs volt a vezetésben és .kormányzásban, s mindig el-

ső a munkában, kötelességteljesítésben, példaadásban. S 

hogy az iskola az ő igazgatói működésének 18 éve alatt 

hatalmasan fejlődött - hogy az osztályok száma négyről 

nyolcra,  a tanulóké 161-ről 403-ra szaporodott - hogy 

az iskola épülete, szertárai, felszerelése óriád módon 

megnagyobbodtak - szóval, hogy a  gyönge kis iskolá-

ból hatalmas intézet lett: ahhoz neki is van része, még-

pedig nem csekély. " 46 
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1913- t 6l felszabadulásig Adorján Ferencné sz. :ttu-

ravics :Anna vezette az iskolát. Tevékenységét nagyfokd 

hivatásszeretet, lelkesedés és hozzáértés jellemezte. 

Érzékenyen reagált a pedagógiai újításokra, lelkes kö-

vetője volt a cselekdtető iskola eszméjének. 

Az iskola a Kossuth Gimnázium mellett  - elemi is-

kolákat nem számítva - a város második legrégibb okta-

tási intézm únye. A fiú polgári iskola csak 1906-ban in-

dul meg. 

A Kálvineum  Polgári Leányiskolájának rövid története   

1902-ben a szabolcsi református lelkészek elhatá-

rozták, hogy a város különféle iskoláiban tanuló leány-

gyermekeI: számára a bejárással járó kellemetlenségek el-

kerülésűre internátust építettetnek. Tervüket még abban 

az évben megvalósították és a Bethlen utca 39. sz. alatt 

lévő telekre felépítette az internátus földszintes épü-

letét. 1907-ben kedvező anyagi lehetőségek révén sor ke-

rülhetett az épület bővítésére. A földszintes épületre 

emeletet építettek. 

Az internátus az 1. világháború idején nem működött. 

Irodák, katonai kórház, majd szükséglakások, így telje-

sen elvonták eredeti rendeltetésétől. A háború befejező- 
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désével ismét szükségesnek látszott, hogy az épület e-

redeti céljának megfelelően a leánynevelést szolgálja. 

A város gazdasági lehetőségei viszont nem voltak ele-

gendőek az internátus újbóli megnyitásához. 

Az Országos Református Lelkészegyesület Kálvineum 

Bizottsága az 1920-as évek elején úgy döntött, hogy a 

leány és fiú lelkészárvák számára internátussal egybe-

kötött iskolát állíttat, hol ezek a gyerekek ingyene-

sen lakhatnak, tanulhatnak. A fenti elhatározásból szü-

letett meg a gondolat, hogy a már 10 éve bezárt nyíregy-

házi internátus épületében polgári leányiskolát állítsa-

nak fel. A városnak azonban erre nem volt pénze, így a 

polgári iskola megszervezésének gondját, a Kálvineum 

Bizottság vállalta magára. Kiss Ferenc egyetemi tanár 

- a hajduböszörményi Fiúkálvineum alapítója - helyesnek 

találta a kezdeményezést és vállalta a megvalósítás mun-

káit. Felolvasásokat tartott, műsoros estélyeket rende-

zett, egyházaktól, lelkészektől adományokat gyűjtött. 47  

Nyíregyházán 1924. március 24-én végleges megálla-

podás született az intézmény egyelőre 50 évre történő 

átvételéről, mely tervezetet a felső- és középszabolcsi 

református egyházmegye 1924. április 29-án, a Kálvineum 

Igazgatótanács pedig 1924. július 16-án kelt határoza-

tában ratifikált. A gyűjtésből származó összeget némi 
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államsegéllyel egészítették ki,  amely elegendőnek  bi-

zonyult  az  intézmény újbóli megnyitásához. 1924. au-

gusztus 1-én  a  "Lelkészegyesület" első oldalán a kö-

vetkezőket olvashatjuk Kiss Ferenc tollából: "A  Leány-

kálvineum küszöbén: Mély megilletődöttség ünnepi  érzé-

sével  és  Isten iránti hála megszentelt indulatával  áll-

tam e küszöbön." 48 

1926 tavaszán  az  épület telkén új épület  építésé-

be  fogtak. A Búza utca 1. szám alá két emeletes  inter-

nátust építettek és  a  régi épületet mindkét irányban 

2-2 szárnnyal bővítették. Ezek a nagy eredmények  áldo-

zatos gyűjtőmunkából származtak: "1924-től 26-ig minden 

egyház, minden áldozatos református lélek,  akikhez el-

jutott a buzgó kérés meghozta a maga áldozatát.  A  Nyí-

regyháziak ámulva látták napról-napra emelkedni  a  fala -

kat." 49 

1926 júniusában a Nyírvidék című napilapban követ-

kező felhívást teszik közzé: "Felvételi hirdetmény  a Le-

ánykálvineumba. Az Országos Református Lelkészegyesület 

folyó év szeptember havában a Leánykálvineum internátu-

sát és református polgári leányiskoláját mind  a  négy 

osztályban megnyitja. Az intézetbe felvétetik 10 refor-

mátus lelkészárva ingyenes helyre, s 100 leány fizeté-

ses  helyre,  akik a  város bármely tagozatú iskolájába 
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jártak. Kijáró növendékek intézeti kísérővel mennek és 

jönnek. A polgári iskolások az intézetben nyerik képe-

sítésüket Az internátus egészségügyi, pedagógiai köve-

telményeknek megfelelően felszerelt épület. A felügyelet, 

a nevelés munkáját egy igazgatónő, négy tanárnő, egy né-

met nyelvű szaktanárnő, intézeti lelkész, s egy szintén 

német betegápoló "diakonissza" végzi. Az intézet érint-

kezési és társalgási nyelve a német. Cél négy év alatt 

teljes nyelvi készség elsajátítása. Külön háló, tanuló, 

zongora, olvasó, játszó, fogadószobák. Minden emeleten 

külön fürdő s betegszobák. Minden leány kap egy ágyat, 

külön mosdót, ruha, éjjeli, könyvszekrényt, s kétzáras 

fiókot saját kis külön lakattal. 

Ellátási díj ötszöri étkezéssel, mosással, satöbbi 

egy évre 800, lelkészi leányoknak 700, s külön mindenki-

nek 10 pengő mellékdíj. Orvos ingyen. A magántanulás ál-

landó tanári felügyelet mellett folyik. Különdíj csak 

francia, zongora, kézimunka, vagy továbbképző órákért 

számoltatik. 

Az intézet mélyen vallásos és jellegzetesen refor-

mátus világ és életnézet alapján rendezkedik be. Reggel 

áhítat, közös és magán bibliaolvasás, kátérepetíciók, az 

énekes könyv teljes begyakorlása, vasárnapi iskola, le-

ányegyesületi munka, vasárnap kétszer templom, rossz i- 
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dő esetén házi istentisztelet. Ruházatban, viselkedés-

ben a fenti elvek alkalmazása. A város művelt közössé-

gek bevonásával családi esték, tisztes táncok, torna 

tanítás keretében. A magyar dalköltészet gyakorlása sa-

ját énekkarral. 

Ha 20 jelentkező lesz továbbképző tanfolyamot is 

nyitunk, amelyen a polgári, vagy más középfokú iskolát 

végzett, s szakpályára menni nem szándékozó középosz-

tálybeli leányoknak 1-2 évi összefoglaló kurzust ren-

dezünk egyfelől az általános műveltséghez tartozó isme-

retekből, másfelől teljes képzést nyújtunk háztartás, 

házi kertészet gyakorlati elsajátítására. 

Nevelési elveink elfogadására senkit kényszeríte-

ni nem akarván, nyitvatartjuk a lehetőséget annak, hogy 

bárki az intézetből évközben ki]lohet, viszont a ki] te-

tés jogát az intézet is fenntartja magának. A felvételi 

kérvények folyó év július 20-ig alulírot thoz küldendő. 

Mellékelni kell az iskola, újraoltási s orvosi bizonyít-

ványt arról, hogy folyamatos internátusi életre alkal-

mas, árvákról ezenkívül keresztlevelet, községi bizo-

nyítványt a folyamodók anyagi és családi viszonyairól, 

valamint lemondó nyilatkozat az árva konventi nevelteté-

si segélyről. Minden felvett leányárvának a helyi gyü-

lekeztből lesz védőnője. (Lady patronesse) A felvétel-

ről a folyamadókat augusztus 1-ig az intézeti szám és a 
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részletes tudnivalók közlése mellett értesítjük. Kelt 

a Kálvineum Igazgatótanácsának 1926. július 18-án tar-

tott üléséről. Debrecen 1926.  július 18. Kiss  Ferenc 

egyetemi tanár elnök" 50 

E  felhívásban pontos leírást adtak az  intézmény 

elhelyezéséről, felszereltségéről, nevelési- oktatási 

elveiről és a  jelentkezés feltételeiről. 

Az  építkezés szeptemberre már csaknem befejező-

dött.  Az  iskola megnyitásáról a tiszántúli Református 

Egyházkerület 1926. évi jegyzőkönyvébe a következőket 

írták: 

"1. A  Leánykálvineumnal kapcsolatbraz református polgá-

ri leányiskolát szerveztünk Nyíregyházán, melyet  folyó 

év  szeptember  15-én meg is nyitottunk. Az  iskolába ed-

dig  beiratkozott  összesen 117 növendék. " 51  

A Leánykálvineum Polgári Iskolájában  az oktató-ne-

velő munka 1926. szeptember 15-én vette kezdetét.  Az  év-

nyitó a református templomban zajlott le Dobai  Sándorné 

igazgatónő és Ferenczy Károly intézeti lelkész  vezeté-

sével.  Párhuzamosan három irányú nevelőmunka kezdődött. 

148 tanulóval beindult a polgári iskola 1-4. osztálya, 

31 jelentkezővel a továbbképző tanfolyam egy  osztálya, 

és 110 növendékkel megnyílt az internátus. A  magas in-

dulólétszámot elősegítette, hogy az erősen túlterhelt 
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községi polgári leányiskolából a református vallású 

tanulók átiratkoztak ide. Az első növendékek közül 

79,16 volt református vallású, s ezt az arányt mi-

nimális eltérésekkel a későbbi években is megtartot-

ták, ami biztosította az iskola református jellegét. 52 

Az iskola főhatósága nagy figyelemmel kísérte az 

első szabolcsi Leánykálvineumban folyó oktató-nevelő 

munkát. Királyi és egyházkerületi szakfelügyelők láto-

gatták az intézményt. Dr. Veress István szakfelügyelő 

a következő jelentést küldte az egykázkerületnek: "Az 

iskoláról nyert benyomásaim a legjobbak. Annyi nehéz-

ség dacára is amivel az évet kezdték szép eredményeket 

értek el, s bár különböző iskolákból, különböző előkép-

zettséggel kerültek össze a növendékek, aa közepes kép-

zettséget elérték, sőt felül is múlták." 53  Benkő And-

rás királyi tanfelügyelő is kedvező véleményt továbbí- 

tott a felettes szernek, melynek következményeként a 

Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium a 40118/1927. é-

vi rendeletével véglegesen megadta az iskolának a nyil-

vánossági jogot.  

Az épület udvarán 1927-ben tornatermet és szertár-

helyiséget építettek, melyet kb. 2100 P értékben láttak 

el alapfelszereléssel. Az iskola teniszpályával, hinták: 

kal, krikett felszereléssel is rendelkezett. Az iskola 
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vezetése szeretett volna "kenyéradó oklevelet" bizto-

sítani a végzős növendékeknek, s ezért az 1928-29-es 

tanévben a Kálvineum keretében tanítóképzőt létesítet-

tek. Külön épület állítására nem volt lehetőség és a 

tanítóképző ideiglenesen a polgári iskolaa épületében 

kapott helyet. Tanteremhiánnyal küzdöttek, a szertára-

kat és a könyvtárakat is közösen használták. Átmeneti 

megoldásként a tornaterem fölé emeletet építettek, de 

a problémákat így sem sikerült végleg megoldani. 1934- 

-35-ben a nyílt lehetőség az intézmény bővítésére. Az 

újonnan vásárolt 500 négyszögöl nagyságú Búza út 5. sz. 

alatti telken új, modern, a korabeli pedagógiai követel-

ményeknek megfelelő épületet emeltek. Az iskolaépületben 

lévő hat osztályterem, nagyméretű ének- rajzterem, szer-

tárak és előadóterem lehetőséget biztosított a tanfolya-

mok elhelyezésére, sőt a népes osztályoknak a nehezebb 

tárgyaknál szükséges párhuzamosításra is. Az iskola meg-

lévő régi felszereléseit modern bútorokkal, előadóaszta-

lokkal egészítették ki. 54  Az iskola épülete és felsze-

reltsége ideális feltételeket biztosított a nevelő-okta-

tó munkához. A későbbi években is igen nagy figyelmet 

fordítottak a szertári állomány bővítésére, melynek meny-

nyiségét és értékét jól tükrözi az 1938-39-es tanév ingó-

ságainak nyilvántartási összegzése: 55 
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Szak- ós csoport rendszer darabszám érték 

Bútorzat, felszerelés 691 db 11.639,42 Pengő 

Fizika sertár 272 " 4.467, 88 	" 

Vegy-és ásványtan szert. 181 " 1.104,79 	" 

Természe t ajzi szertár 146 " 1.474,- 	" 

Egészségtani eszköz 9 	" 332,- 	" 

Számtan mértan 29 " 190,80 	" 

Földrajz szertár 32 " 325,60 	" 

Történelem szertár 46 " 248,74 	" 

Rajz- kézmunka szertár 47 " 227,44 	" 

Torna szartár 262 " 2.516, 40 	" 

Vetítőgép 1 " 610,- 	" 

Összes érték: 	 29.137,68 Pengő 

Ha összehasonlítjuk az iskola tantermi ellútottságát, bú-

torzatát és szertári állományát a községi leány és polgá-

ri fiúickola hasonló feltételeivel, megállapíthatjuk, hogy 

a kálvineum polgári iskolájában lényegesen jobbak a felté-

telek. .1 gazdasági válság hatásaként a községi polgári is-

kolák alig-alig jutottak fejlesztési lehetőséghez, a kál-

vineum intézménye pedig épp ebben az időszakban fejlődik, 

modernizúlódik. A református egyház lényegesen jobb és 

gazdagabb mecénásnak bizonyult, s ez is közrejátszott ab-

ban, hogy a Kálvineum leányiskolája vonzóbbá válik, mint 
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a közsé'ji polgári leányiskola. 

A Leánykálvineum tanárai fiatal pedagógusokból 

szerveződtek. Az intézmények megalakulásától 1941-ig 

15 éven keresztül Dobai Sándorné sz. Kolumbán Berta 

volt az első igazgatónője. "Erdélyben a Lófőszékelyek 

között született, Udvarhely megyében,  Bodrogfalván. 

Onnan hozta magával szigorú erkölcsi felfogását, ke- 

mény maÚyarságát és lángoló hazaszeretetét. Polgári is-

koláit Sepsiszentgyörgy ön, a tanítóképzőt Kolozsvárott 

és Budapesten az Erzsébet nőiskolát végezte, ahol 1990-

ban nyert oklevelet. 1902-ben férjhez ment. Hat gyermek 

anyja. A mai modern világban a magyar anyák e mintaképe 

úgy emelkedik a gyermekektől irtózó nők társadalmából, 

mint magányos tölgy a cserjék között." 56  Nyugdíjazása-

kor így emlékeztek meg róla: "Rendelkezett a jó pedagó-

gusnak azzal a nagyon nehéz tehetségével, hogy míg maga-

san a gyermekek felett állt hitben, tudásban, tapaszta- 

latban, mégsem vont távolságot közöttük. Tanítványai min-

dig macuk mellett érezhették, édesanyjuk, barátjuk volt, 

sőt ha ez vezetett célra pajtásuk." 57  A Kálvineum meg-

szervezésében maradandó érdemeket szerzett. 

Az első igazgatónő nyugalomba vonulása után a Kál-

vineum Igazgatótanácsa a mindjobban növekvő internátus 

és iskola ügyeinek igazgatását szétválasztotta, az in-

ternátus igazgatásával Kovács Ida tanárt, a polgári isv 
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kola ügyeinek intésével Vajas Klárát bízta meg. Vajas 

Klára nagy műveltségű, lelkiismeretes pedagógus volt.E-

lemi iskolai tanítóként Szabadkán végzett és ezt köve-

tően négy évig Nagyberegben tanított. Polgári iskolai 

tanárnői oklevelét magán úton szerezte meg, melyhez rop-

pant kitartásra és akaraterőre volt szüksége, hiszen Nagy-

beregről járt vizsgázni Pestre. Az akkori időkben útleve-

let nem kapott és ezért kénytelen volt a határon átszök-

ni.  A  későbbiekben a család áttelepült IJagyarországra, 

Vásárosnaményba. 1935-ben jött Nyíregyházára és vállalt 

állást  a  Leány kálvineumban. Komoly, kedves, szeretetre-

méltó egyéniségével hamar népszerű lett kollégái és nö-

vendékei között. Korának elismert költőnője volt. Művei 

elsősorban a Protestáns egyház lapjaiban, a Református 

Életben, Református Figyelőben jelentek meg. Cikkeket 

és vallásos jellegű verseket írt. Gyakori téma volt mű-

veiben a szülőföld is. A Virágoskert című gyermeklapnak 

is munkatársa volt. 

A  Kálvineum sajátossága volt, hogy egy fedél alatt 

három intézménytípus is működött. A polgári iskolai ta-

nárok egy része a tanítóképzőben is tanított, illetve 

felügyelt az internátusban. Ugyanez fordítva is elmond-

ható a tanítóképzőben főállásban dolgozókról. Ez tette 

lehetővé, hogy a Leánykálviuumban minden tárgyat szakta- 
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nár tanított, melynek értékét külön kiemelték az egyház-

kerületi jegyzőkönyvek. Hasonló színvonalat csupán a 

debreceni Dóczy intézetben és Kálvineumban tapasztaltak. 

Az intézet lelkésze Ferenczy Károly, aki a polgári isko-

lában református hittant, éneket, karéneket tanított, 

egyben a tanítóképző igazgatója is volt. Hozzá hasonlóan 

képzős tanárként tanított Nyulasiné Tóth Erzsébet, Nyu-

lasi Imre, Porzsolt István. E kiváló nevelők az oktatás-

ban a legkorszerűbb módszereket alkalmazták. Kiemelkedő 

munkát végeztek a polgári nevelők is. Boross Leona fizi-

ka, kémia órái élményszámba mentek. Dr. Kiss Margit lel-

kesedéséből és tudományos kíváncsiságából arra is futot-

ta, hogy Afrikába utazzon. 

A Leánykálvineum szerves részét képezte az interná-

tus, ahol szigorú tanulmányi és következetes nevelőmunka 

folyt. Házirendje a következő  volt:  

"Fél hétkor felkelés, fél nyolckor reggeli, amit reggeli 

áhitat követett. Tizenkettő ötvenig iskolai előadás, ti-

zenháromkor ebéd, tizennégytől tizenötig séta, vagy já-

ték az udvaron, tizenöttől tizenhatig tanulás, írásbeli 

feladatok elvégzése, tizenhétkor uzsonna, tizenhét har-

minctól tizenkilenc tízig leckefelmonás, szilencium. A va-

csora tizenkilenc harminckor volt, mely után esti áhitat 

következett. Húsz harminckor mosakodás, cipőtisztítás és 
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huszonegy tizenötkor villanyoltás." 58 

A kollégiumi növendékek felügyeletét a polgári is-

kolai tanárok látták el, akik együtt laktak a tanulókkal 

az internátusban. Dobai Sándorné sz. Kolumbán Berta az 

internátus igazgatóságának feladatát is ellátta. Az in-

ternátus önellátó volt, a nyersanyagok nagy részét a 

tanfolyamos növendékek gyakorló telepe adta. 

Az oktató-nevelő munkát nagymértékben könnyítette, 

hogy az internátusban és az iskolában is ugyanazon veze-

tés alatt voltak a növendékek. Így jobban kialakulhatott 

az osztályokban is az egységes szellem., s érvényesülhe-

tett egymás támogatásának törekvése. A tanítóképző bein-

dulásakor már nem tudtak minden polgári iskolai igényt 

kielégíteni, ezért engedélyezték a bejárást is. Az inter-

nátus népességének megoszlását és a fizetendő tandíjakat 

mutatja az 1936-37. évi értesítőben található táblázat: 59  

Melyik iskola 
növendéke? 

700 600 500 450 400 350 250 Ingyen Együtt 

Tanítóképző 6 4 31 	1 2 6 1 17 68 

Polg. isk. 4 - 27 	- 1 2 1 6 41 

Ág.ev.leány- 
gimnázium 

3 - 10 	- - - - 1 14 

Továbbképző 
tanfolyam 

4 1 1- 1 - - 3 10 

összesen: 17 5 69 	1 4 8 2 27 133 
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A nyíregyházi Leánykálvineum Polgári Iskolája mű-

ködésének huszonkét éve alatt megfelelt az adott kor 

társadalmi követeléseinek és kielégítette elsősorban a 

városi ós megyei igényeket. "Művelt magyar háziasszonyo-

kat" képzett, az itt végzett növendékek közül sok tanult 

tovább a Kálvineum testérintézetében, a tanítóképzőben, 

sokan ily módon jutottak kenyérkereseti lehetőséghet. 

III. A Községi Jókai Mór Pol,gári Fiúiskola megalapítása  

A város polgársága már szükségét érezte egy olyan 

iskolának, ahol a fiúgyermekek is gyakorlati irányú kép-

zésben részesülnek. Ez igénynek adott többek között han-

got a Uyírvidék 1905. július 2-án megjelent számának ve-

zécikke "Bezárt iskolák" címmel. Bírálja a hagyományos 

iskolarendszert, melynek különösen a felső- és középső 

foka elszakadt a társadalmi igénytől. "... vajon arány-

ban áll-e különösen a latin nyelvre fordított idő azzal 

az eredménnyel, melyet ettől a tantárgytól - az élÉére 

való nevelés vonatkozásában - elvárható. A régi hagyo-

mányos rendszernek különösen ez a része az, mely ellen 

a társadalom az átalakítást sürgeti." A gyakorlati élet-

ben alkalmazható ismeretek átadását kívánja. 
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A polgári iskola létesítésének ügyét 1906-ban a 

város képviselőtestülete vette kézbe és megbízta a köz-

ségi iskolaszéket, hogy a szükséges javaslatokat ter-

jessze elő. A szervezők meglehetős nagy óvatossággal 

kezdtek e munkához, az előkészítő tárgyalások elhúzód-

tak, eredménye bizonytalanná vált. A jelentkező igénye-

ket felismerve Dr. Bartók Jenő református lelkész vet-

te kézbe az ügyet, akinek meghívására Kardos István ak-

kor végzett polgári iskolai tanár Budapestről Nyíregyhá-

zára költözött. 6o  A Nyírvidék 1906. július 29-i számá-

ban a következő felhívást jelentették meg: 

"A taníttató szülők figyelmébe! Polgári Fiúiskola Nyír-

egyházán. Megnyílik szeptember 1-én. Nyíregyházán a F. 

évi szeptember 1-én, ha kellő számú tanuló jelentkezik, 

polgári fiúiskola fog megnyittatni. Az iskola magán jel-

legű lesz, s igazgatója Kardos István okl. polgári isko-

lai tanár fog lenni. Az iskola helyiségét az előkészítő 

idő rövidsége miatt az első évben a ref. egyház iskolája 

szívességből fogja szolgáltatni. Egyelőre az I. osztály 

nyittatik meg, s évről évre fokozatosan nyílik meg a 

többi osztály is. De azért, hatán a II. osztályra is 

kellő számú tanuló jelentkeznék intézkedés történne e-

zen osztály megnyitására is. A tandíj különbség nélkül 

mindenki számára 60 korona, melyet két egyenlő részlet-

ben kell kifizetni (szeptember és február 1-én). A 60 
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korona tandíjba  minden többi iskolai fizettség benfog-

laltatik.  Felvilágosításokat az igazgató helyett aláí-

rott  ad mindennap délelőtt. Ugyanő fogadja el egyenlő-

re  a  kötelező jelentkezőket is. Jelentkezni lehet f. é-

vi augusztus hó 7-ig bezárólag. Felhívok tehát minden  

szülőt,  aki  gyermekeit ez iskolába óhajtja járatni,  

hogy  augusztus  7-ig okvetlenül jelentse nálam  a  köte-

lező szándékát, mert az iskola csak akkor fog megnyit-

tatni,  ha a  jelentkezés igazolja, hogy ilyen iskola  

Nyíregyházán csakugyan életképes és így szükséges. Meg-

jegyzem, hogy az iskola ha tényleg megnyitható lesz,  

kötelezettséget vállal a maga részéről, hogy a nyilvá-

nossági jogot  már  az  előttünk álló iskolai évre is meg-

szerzi. Nyíregyháza,  1906. július 28. Dr. Bartók Jenő  

ref. lelkész."  

A megelőző előkészítés szervezetlensége miatt a  

felhívás nem hozta meg azonnal a kívánt eredményt, s  

ez  év  augusztus  12-én ismételt felhívással Jbrdultak a  

szülőkhöz.  

"A polgári  fiúiskola Nyíregyházán az eddig történt  

jelentkezésekkel még nincs teljesen biztosítva. Mind-

összesen 20-an jelentkeztek." "... ennek következtében  

újabb jelentkezéseket elfogadok, s a határidőt 

61 

augusz- 

tus 25-re állapítom meg. ~~ 
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Az ismételt felhívást siker koronázta - egyben i-

gazolta a meglévő igényeket - hisz kevesebb mint egy hó-

napos szervezőmunka után a Nyírvidék augusztus 26-i szá-

ma már az alábbiakat közölte: "Lrtesítés a polgári fiú-

iskoláról. I.Iély tisztelettel értesítem Kardos István 

polgári iskolai igazgató tanár úr nevében és megbízásából 

mindazokat a szülőket, valamint a nagy közönséget is, 

hogy az iskola szeptember hó elsején ténylegesen megnyí-

lik.  A  beiratkozások folyó augusztus 30-án és 31-én 

lesznek a ref. elemi népiskola egyik tantermében (Egyház 

tér 15. sz.) ..." 

A .községi polgári fiúiskola megalapítása, új épületbe  

való költözése  

Az első osztályba 33 növendék iratkozott be, az 

így megalakult polgári fiúiskola 1906. szeptember 4-én 

tartotta első tanévnyitó ünnepélyét. Az évnyitó ünne-

pyen megjelent Májerszky Béla polgármester, Balla Jenő 

közigazgatási tanácsos, Lengyel József a királyi tanfel-

ügyelőség kiküldötte. Kardos István igazgató tanévnyitó 

beszédében a polgári iskola feladatát és történelmi fej-

lődését fejtette ki. Ilájerszky Béla polgármester üdvö-

zölte  az  új intézményt. "Az iskola igazgatója  -  mondot- 
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ta - most egy életre való eszmét óhajt megvalósítani. 

Ugyanúgy mint a külföldi számos iskolában és mint az 

amerikai iskolákban a tanulók elméleti ismeretek szer-

zése mellett valamely gyakorlati pályán is kiképeztet-

nek. Ezzel az igazgatóság pedagógiai szempontból is he-

lyeselhető munkát végez, mert a test- és lélek harmoni-

kus fejlesztésére törekszik, másrészt pedig felkeltik 

növendékeikben az ipari pályák iránti érdeklődést és 

rokonszenvet." 62 

Az ünnepélyes tanévnyitó után megkezdődött a szor-

galmas hétköznapok sorozata. Helyiségül a református 

egyház az elemi népiskola egyik tantermét ajánlotta fel. 

Nehézséget csak a tanítási órák beosztása jelentett, mi-

vel naponként 10-13 óráig, szerdán és szombaton 14-16 ó-

ráig volt tanítás, amikor az elemi iskola szünetelt. A 

tanulmányi munkát az érvényes tanterv alapján szervezték, 

melynek eredményességét már az első évben megtörtént 

szakfelügyelői látogatás is igazolt. E látogatás eredmé-

nyeként a vallás és közoktatásügyi minisztérium a 

26291-1907. számú rendeletével az intézménynek megadta a 

nyilvánossági jogot.   

A nyilvánossági jog engedélyezése után 19o7. május 

30-án megalakult az iskola igazgató tanácsa. A városi 

hatóság évi segélyt szavazott meg az intézet számára. 

Az igazgató tanács - ismerve az anyagi nehézségeket, a 
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"gyors intézkedést" - azt kérte, hogy a város, mint is-

kolafenntartó vegye gondjaiba az intézetet, "emeljen 

neki hajlékot", s közben várakozóan bízott a kultúrmi-

nisztérium segítségében, melyet a királyi tanfelügyelő, 

Dr. Wilt György eredményességet tapasztaló látogatása u- 

tán kilátásba helyezett. Tervezetet nyújtottak be a váro-

si képviselethez azzal a kéréssel, hogy az intézetet te-

gyék községi jellegűvé. Az igazgató tanács még gondoskod-

ni kívánt a jövő évi tanerőkről. Kardos István igazgató 

mellé Tamáska Endre okleveles polgári iskolai tanárt hív-

ták meg, s egyben felkérték az ág. h. evangélikus egyhá-

zat, hogy az 1907-08-as tanévre két tantermet szívesked-

jenek átengedni. 63 

Az 1907. június 28-án tartott városi képvdseleti 

közgyűlés a tanács javaslatának elfogadásával kimondta, 

hogy a polgári fiúiskolát községi jellegűvé alakítja.  

Az alkalmazott tanerőket átvette, s az intézet ügyeinek 

intézését a községi iskolaszék hatáskörébe utalta. A 

véghatározatot a következőkkel indokolják: "A képvise-

lőtestület egyfelől a rendelkezésre álló, s ismerte-

tett adatokból, másfelől a magán polgári iskola első 

évi fennállásából meggyőződést szerzett afelől, hogy 

Nyíregyházán a gyakorlati életpályákra kerülő tanulók, 

különösen pedig a mezőgazdasággal, iparral és kereske- 
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delemmel foglalkozó életpályára szánt fiúgyermekek ré-

szére a túlzsúfolt, a különben is a tudományos pályák-

ra előkészítő főgimnázium mellett egy polgári fiúisko-

lára elengedhetetlenül szükség van, és hogy ez az is- 

kola nemcsak életképes, de előre láthatólag népes és 

virágzó közművelődési intézménnyé fog kifejlődni. Mint-

hogy pedig a magán polgári fiúiskola anyagi forrásai-

nak elégtelen volta miatt a szüksgleteknek megfelelően 

a törvény szerint 6 osztályú polgári fiúiskolává kifej-

lődjön, a városra vár az a feladat, hogy ezt az iskolát 

átvéve, azt mint községi polgári fiúiskolát többi osz-

tályaival fokozatosan kiegészítve teljesen kifejlessze, 

számára megfelelő helyiségről gondoskodjék és azt fenn-

tartsa. 64  (1. számú melléklet) Ez év augusztusában 

új iskolaszék alakult, s az alakuló gyűlésen az iskola 

gondnokául Dr. Bartók Jenő lelkészt választották meg. 

Az elnökséget megbízták, hogy a tanerők fizetésére hi-

ányzó összeget a tanügyi kormánytól igényeljék meg. 

I,iég ez évben épületet is kapott az iskola, ugyan-

is a helybeli ipartestületi székház eladásra került, s 

ezt a bizottság iskolának alkalmasnak találta, így a 

város 60.500 koronáért megvásárolta. 
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Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 18. szám 

Az ipartestület csak 1908. május 15-én adta át az épü-

letet, addig a tanítás az ág. h. evangálikus iskola két 

tantermében folytatódott. Az épület további alakítása, 

tornaterem és mellékhelyiségek építése 29.651 koronába, 

a berendezés és felszerelés 8.146 koronába  került. 65 

Megérkezett  a vallás- és közoktatásügyi miniszté-

rium segítsége  is, melyben 1908. szeptember 1-től meg-

lévő  két tanerő  részére 1800-1800 koronát utalt ki,  s 

előzetesen  évi 1200-1200 korona erejéig két új nevelői 
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állás létesítéséhez járult hozzá. Az 1909-es évtől kez-

dődően évi 5000 korona segélyt utalványozott a városnak, 

addig míg az épületre és felszerelésekre felvett 100.000 

korona kölcsönt nem törleszti. 66 

Az új iskolaépület átmenetileg megoldotta a polgá-

ri fiúiskola helyszükségletét, s két év szervezőmunkájá-

nak e='edményeként életképessé vált az iskola. Az 1908-09-

es tanévet a tanulók már megváltozott körülmények között  

kezdhették. Az épület vásárlásakor azonban nem vették fi-

gyelembe a várható igényeket, így a szűk épület hosszú 

évtizedekre meghatározta az iskola fejlődésének lehető-

ségeit. 

Az iskola nevelőtestülete  

A polgári fiúiskola megalakulásakor egyetlen neve-

lőként, igazgatóként tevékenykedett Kardos István pol-

gáriskolai tanító, aki Dr. Bartók Jenő javaslatára érke-

zett városunkba. Személyében hosszú időn keresztül meg-

oldást nyert az iskola igazgatói tisztsége. Lelkes szer-

vező tevékenysége, pedagógiai képzettsége, irányítókész-

sége segítségével alapozódott meg az intézmény, nyert 

elismerést a város társadalmában. Első tanítóként, igaz-

gatóként végzett tevékenysége érdemessé teszi néhány é-

letrajzi adatának ismertetésére. 



K.\RDOS ISTVÁN 
NyrreY);.azn vatu ,  kulturtnneic > sH 
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1884-ben született Szigetszentmiklóson, ahol é-

desapja tanítóként dolgozott. Szüleit korán elvesztet-

te, ezért Debrecenben a Péterfi utcai árvaházban he-

lyezték el. Tanulmányait a Debreceni Kollégiumban, majd 

a budapesti Polgári Iskolai Tanárképzőben végezte. 1906. 

május 5-én kapott  felső nép- és polgáriskolai tanítói 
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oklevelet. 22 éves korában érkezett Nyíregyházára, a-

hol jelentős tevékenységet fejtett ki a polgári fiúis-

kola megalakítsa érdekében. Az első tarári kar szerve-

zőjeként és igazgatóként 17 éven keresztül vezette a 

megalakított polgári iskolát. 

A korszerű nevelési-oktaási eljárásokra gyorsan 

és megfontaltan reagáló vezető volt. Pedagógiai koncep-

ciójára igen nagy hatást gyakorolt Ellen Key, a neona-

turalizmus fő képviselője. Ez gyakorlati munkájában ész-

szerűséggel, határozott célratöréssel ötvöződött. Élénk 

érdeklődéssel kísérte a korabeli pedagógia új irányú 

törekvéseit, melyeknek megvalósításával az iskolában is 

gyakran próbálkozott. Tanításában vezérelve volt, hogy 

a szemléltetésre és a megfigyelésre kell a fő hangsúlyt 

helyezni, melynek számos konkrét megnyilvánulása tapasz-

talható az iskola fejlődése során. (Iskolai bobanikuskert 

terrárium, akvárium, meteorológiai megfigyelőtelep léte-

sítése.) 1912-ben már vetített képekkel szemléltetett 

előadásokat tartott. 

Az iskola évkönyveiben gyakran jelentek meg tanul-

mányai. A debreceni kollégiumból hozta magával azt a 

gondolatot, ha szerény keretek  között is, minden tanár 

lépjen ki  a nyilvánosság elé, tartson székfoglalót. I-

lyen céllal írta meg az iskola első értesítőjébe: "Is- 
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kolánk és a modern pedagógia" című értekezését. Sora-

iból árad a gyermekszeretet. Érzi a nagy felelősség sú-

lyát, melyet a gyermeknevelés hárít a tanítással fog-

lalkozókra. Megállapítja, hogy ennek a nagy felelősség-

nek csak akkor tudunk eleget tenni, ha harci vérteze-

tünket a modern pedagógia fegyvertárából igyekszünk be-

szerezni és állandóan újítani. Az egyéni nevelés megva-

lósítása céljából a  gyermekek  tanulmányozására serkent. 

Kiemelt fontosságúnak tartja a szervezett továbbképzése-

ket és az önképzést. Ennek igazolásául szolgál, hogy az 

iskola tanári könyvtára már az első években felülmúlta 

a régi polgári iskoláét. Volt olyan esztendő, hogy az is-

kolából három tanár is külföldi tanulmányúton vett részt. 

A modern pedagógia megvalósítandó feladatai között nagy 

szerepet szánt az intenzív testnevelésnek. Az első hazai 

tanulmány megjelenése után azonnal bevezette a svédtor-

narendszert. Télen az iskola udvarán korcsolyapályát lé-

tesítettek és megfelelő számú .korcsolyán végezte a fris-

sítő gyakorlatokat. 

A világháborús évek tőle is emberfeletti munkát i-

gényeltek. A vezetői teendők ellátása mellett komoly 

feladatot jelentett a hiányzó nevelők helyettesítése, a 

menekültek ingyenes fogadása, a különböző gyűjtések, ha-

dialapítványok szervezése. Széles közéleti tevékenységet 
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végzett. Emberi magatartását mutatta, hogy kiemelkedően 

támogatta a szegényebb sorsú tanulókat és részükre sa-

ját pénzéből fedezte az alapvetően szükséges felszere-

léseket. A Tanácsköztársaság bukása után a legjobbakat 

mondja és a bíróság előtt kiáll Vajda Emil tanár emberi 

és pedagógiai magatartása mellett, védelmezte őt. 67 

1923 januárjában Nyíregyháza város helyettes kul-

túrtanácsnokává, majd decemberben kultúrtanácsnokká vá-

lasztják meg. Igazgatói tisztségéről 1924. január 8-án 

mond le, hivatalosan megköszönve az iskolaszék "szíves 

júindulatát, támogatását ...". Utódjául Tamáska Endre 

igazgatóhelyettest javasolja. 68  (2. számú melléklet) 

A nyíregyházi községi iskolaszék 1924. január 11-én 

megtartott ülésén foglalkozott a személyi változásokkal. 

"Az elnök a lemondással kapcsolatosan  megemlékezik Kar-

dos István kiváló érdemeiről a következőkben: "... A pol-

gári iskola igazgatását kiváló szakértelemmel és ráter-

mettséggel és körültekintéssel vezette. Tapintatossága 

és jóindulata városszerte közismert és általánosan isme-

retes az a tény, hogy a polgári fiúiskola mgas színvo-

nala Kardos István személyének köszönhető. Ez az iskola 

a polgári iskolák közt  az első helyen áll a vidéken, el-

sőbbségét felsőbb illetékes szakkörök is elismerik. Ez 

csak úgy volt elérhető, hogy az iskola igazgatója egész 

erejét és tehetségét az iskolának szentelte." Az isko- 
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laszék az elnök javaslatára jegyzőkönyvileg fejezte 

ki köszönetét az eredményes munkásságért. 

Fiatalon, 43 éves korában, 1929. május 1-én halt 

meg. Temetésén nyíregyháziak ezrei kísérték utolsó út-

jára. 70  Halálának 10. évfordulóján az iskola minden 

tanulója egy-egy szál virágot vitt sírjára. Városi szin-

tű mozgalom indul síremlékének elkészítéséért. Az emlék-

bizottsig élén Szohor Pál városi polgármester állt és i-

gen rövid idő alatt összegyűlt a díszsírhely felállításá-

hoz szükséges 2000 pengő. 



- 	66 	- 

A síremlék felavatásán megható emlékbeszédek hangzottak 

el, emlékezve életére, munkásságára: "Bár nem volt nyír-

egyházi, de teljesen belenőtte magát a "Nyírségbe"." 

Emlékeinek ébrentartása nem merült ki a gy ászünne-

péylekben, koszorúzásokban, megkezdett munkássága az 

iskola tartalmi tevékenységében is éreztette hatását. 

Iskolai szinten Kardos István irodalmi emlékpályázatot 

írtak ki, melyet évente értékeltek. Gyermekszeretetére, 

humanitására emlékezve az 1910-ben végzett növendékek 

20 éves találkozójukon "Kardos István" segítő alapot 

létesítettek. A befizetett alaptőke kamatát "Tekintet 

nélkül a jó tanulmányi előmenetelre, csupán az esetről 

esetre felmerülő alkalomkor (tandíj, írószer, ruházat, 

kirándulás, stb.) a különösképpen rászoruló, arra ér-

demes szegénysorsú növendékek között (teljes összegében, 

vagy részleteiben bármikor a tanév alatt) a legbölcsebb 

belátása szerint mindenkor a tanártestület osztja ki." 71  

(3. számú melléklet) 

Kardos István emberi nagyságát mutatja, hogy rövid 

életének áldozatos tevékenysége halála után is az élő 

példa erejével hatott. Ennél szebb és nagyobb öröksé-

get pedagógus nem hagyhat hátra. 

Az 1907-08-as tanévben nyer kinevezést rendes pol-

gári iskolai tanárként Tamáska Endre, aki 1923-tól az 
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iskola második igazgatója. 

Az iskola nevelőtestülete a megalakulástól az 

1909-10-es tanév végéig az alábbiak szerint alakult:  72  

N 1] V Beosztás 	Tanított tárgy 

Kardos István 	igazgató 	földrajz 

Beregi Ernő 	s. tanár 	számtan-mértan 

Nagyváthy Ferenc 	s. tanár 	term.rajz-rajz 

Tamáska Endre 	r. tanár 	magyar-testgyak. 

Zsák Endre 	óraadó 	éneklés 

Holéczy Miklós 	s. tanár 	rajz 

Kovách Árpád 	s. tanár 	nyelv-történelem 

Dr. Bartók Jenő 	ref. lelkész 

Csima Emil 	róm.kat.hittanár 

Halász Már 	izr.hitoktató 

Makroviczky Emil 	ág.h.ev.s.lelkész 

Szakképzett, lelkes nevelőtestület alakult ki az 

első négy tanév folyamán. Holéczy Miklós kivételével 

- aki okleveles tanári diplomával rendelkezett - vala-

mennyien polgári iskolai tanári oklevéllel rendelkeztek. 

Fiatalságuk, lendületük fogékonnyá tette őket a modern 

pedagógia befogadására, gyakorlati alkalmazására, s ez 
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pozitívan hatott az iskola oktató-nevelő munkájára. 

Az 1912-13-as tanév esemény Vajda Emil okleveles 

polgári iskolai tanár alkalmazása természettudományok 

és testnevelés tanítására. Személyével az új, korsze-

rűbb nevelési-oktatási eljárások alkalmazására, hala-

dó eszmék befogadására fogékony nevelővel gazdagodott 

a tantestület. Ugyanezen tanévben Holéczy Miklós rajz-

tanárt a rimaszombati főgimnáziumhoz neveték ki, állá-

sát .kétszeri pályázathirdetés után sem tudták betölte-

ni, így Sas István tanárjelöltet bízták meg a rajz ta-

nításával. Ó e tanév végén eltávozott az iskolából. 73 

Az 1913-14-es tanévben Balogh Sándor okleveles 

polgári iskolai rajztanár kinevezésével a korábbi há-

rom óv gyakoribb személyi változásai után ismét teljes-

sé válik a tanári kar. Munkájukat jó testületi légkör, 

lelkesedés, önzetlenség jellemezte, melyről az 1913-14-

es évkönyvben Kardos István igazgató így ír: "Tudatában 

vagyunk annak, egyénenként és összesen, hogy a tanítás 

és nevelés munkája áldozatkészséget, sok munkát önzet-

lenséget kíván mindannyiunk részéről." 74 

A  tantestület tevékenységét kezdettől fogva széles-

körű pedagógiai, társadalmi érdeklődés jellemezte. Be-

kapcsolódnak az Országos Polgáriskolák Tiszavidéki Köre 

tevékenysége, melynek 1910. november 7-én Debrecenben 
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tartott közgyűlésén az iskola részéről Kardos István 

és Tamáska Endre vett részt. Előbbi a gyermektanulmá-

nyozásról tartott előadást, ugyanis Nagy László modern 

pedagógiájának lelkes híve volt. Ugyanezen egyesület 

az 1911. évi Nyíregyházán tartott közgyűlésén Tamáska 

Endrét egyesületi jegyzővé választják meg. Az egyesület 

tevékenységében egyre szélesebb körben kapcsolódnak be. 

Előadásokat tartanak, javaslatokat tesznek a polgári is-

kolák korszerűsítésére. Aktivitásuk elismeréseként az 

1914. május 4-én Debrecenben tartott közgyűlés Tamáska 

Endrét titkárrá, Vajda Emilt jegyzővé választja meg. Be-

kapcsolódnak az országos rendezvényekbe is, így az 1911. 

november 18-án tartott Országos Polgári Iskolai Kong-

resszuson az iskolát Kardos István és Tamáska Endre kép-

viseli. Tagjai lesznek különböző országos egyesületek-

nek, így a Magyar Pedagógiai Társaságnak, a Természettu-

dományi Társulatnak, stb. Írásaik jelennek meg a Polgá-

ri Iskolai Közlönyben, a helyi lapban. 75 

A szorosan vett pedagógiai munka mellett a tantes-

tület tagjai tevékenyen részt vettek a közművelődés és 

oktatás városi terjesztésében. Kardos István igazgató 

a Nőegylet munkájának segítéseként nőipari iskolát szer-

vez, melynek igazgatói tisztét ellátja. Nagyváthy Ferenc 

ugyanitt - szintén díjazás nélkül - tanítja a közismere-

ti tárgyakat. Kovách Árpád a zenekedvelők egyesületének 
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karnagya. Tamáska Endre a Nyíregyházi Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület tisztje és tanfolyami előadója. 1913-ban Vaj-

da Emil, Kardos István $s Tamáska Endre előadásokat 

tartottak a városi Munkás  Otthon természettudományos, 

közgazdasági és  iskolapolitikai kérdésekről.  E munká-

juknak a  szerveződő nyíregyházi munkásmozgalmi élet 

szempontjából különös jelentősége volt.  Az egyre szé-

lesebbé váló városi tevékenység elősegítette  az iskola 

teljes  megszilárddulását,  tevékenységének  városi el-

ismerését.  Széleskörű közéleti munkájuknak köszönhető, 

hogy Vajda  Emil 1913-ban  a  város anyagi támogatásával 

németországi  tanulmányúton vett részt. Balogh  Sándor 

festészeti tanulmányaira  100 korona,  Tamáska Endre kül-

földi tanulmányútjához  300 korona segélyt  kapott. 76  

Az  1914-15-ös tanév  - az  első  világháborús év -  

a kor uszító  propagandájának hatására  lelkesedéssel, 

optimizmussal  tölti el  a  tantestületet, melyről  Kardos 

István  így  ír: "A tantermek falán áthatol  a mámoros és 

büszke  lelkesedés zaja, csodás melegség járja  át a szí-

vet és  kipirulnak  az  arcok." Legfontosabb  feladata az 

iskolának,  "hogy tanítsa és  hangoztassa, hogy a háború 

nemcsak nemzeti  létért,  fennmaradásért folyik, hanem az 

emberiség  nyugodt kultúrfejlődéséért,  a  békéért  és az 

igazság diadaláért harcolunk."  77 
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A lelkesedést hamar lehűtötte a reális valóság. 

Augusztus hó elsején elrendelt mozgósítás hadbahívja 

a tanári kar  tagjai közül Tamáska Endrét (Münchenben 

volt pedagógiai tanfolyamon), Kovách Árpádot, Vajda 

Emilt. A tanári kar itthon maradt három tagja vállal-

ta a távollévők helyettesítését, így a tanítás rend-

je is megváltozott. 8-12 óráig az első és második osz- 

tály járt iskolába. Kardos István 24, Balogh Sándor 28, 

Nagyváthy Ferenc 29 órát tartott hetenként. 

Az itthon lévők nem bírják a megfeszített munkát, 

Vietórisz Aranka és Lakner Erzsébet polgári iskolai ta-

nítók átveszik a nyelvtan, történelem, matematika és 

természetrajz tanítását. Kovách Árpádot végleg szabad-

ságolták és újra tanított. 

"IIarmadik éve, hogy a körülöttünk zajló világhábo-

rú minden gondloatunkat, erőnket lekötve tartja." - ír-

ják az 1916-17-es évkönyvbe. 78  Balogh Sándor szerve-

zete a fokozott munkavégzést nem bírja és megbetegszik. 

Aggasztóvá válik a nevelőhiány. Tomcsik József - kór-

házban ápolt volt növendék - nyújt segítséget a könyv-

tár rendbehozásában és különböző tantárgyak tanításá-

ban. Tamáska Endre 1916. június 5-én orosz fogságba ke-

rül. A még fronton lévő Vajda Emil írja az iskolának 

küldött levelében: "Háború - iskola: minél több ideig 

tart a háború, annál erősebben bontakozik ki a bilág- 
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béke eszméje ..." "Az iskola mindig mostoha gyermeke 

volt nálunk a társadalomnak. Valahányszor iskolareform-

ról volt szó, a társadalomnak mindig más, szerinte fon-

tosabb, égetőbb anyagi ügyei szorították háttérbe a pe-

dagóguskívánságot." Fontosnak tartja az iskola megvál-

toztatását: "Lehetetlen régi, avult jelzők köpönyegébe 

burkolózva éveken keresztül színes, hamis álomvilágban 

ringatni az ifjúságot, amikor az életet a maga rideg va-

lójában már a legzsengébb korban megismerni tanulja ..." 

Ez csak a nevelői feladat könnyelmű felfogása, mely bün-

tetlenül játszik a gyermeki gondolkodás legdrágább, leg-

befogadóképesebb korszakával." 79  Láthatóan már érző-

dik levelében a szocialista eszmékhez való erős .közele-

dés is. 

Az iskola tantestülete haladó szellemű, a kor szo-

ciális problémáit ismerő, azon változtatni akaró neve-

lőkből állt. Haladó nézeteiket - melyek főleg a szoci-

áldemokraták eszméit képviselték - a gyakorlati munká-

ban is érvényesítették, az iskola szellemi meghatározó-

jává ez az eszme vált. Szimpátiával nézték az őszirózsás 

forradalom, a Magyar Tanácsköztársaság eseményeit, a 

gyorsan bekövetkező változásokat azonban nem tudták esz-

meileg úgy értékelni, hogy cselekvően részt vegyenek 

benne. Kivétel volt a háborúból hazatérő Vajda Emil, a- 



- 73 - 

ki kapcsolatot teremtett a város munkásaival, haladó 

értelmiségével, sürgette a progresszív művelődési i-

ráriyvonal megvalósulását, a jobb szociális életkörül-

mények megteremtését. Véleményének írásban is hangot 

ad, a nyírvidék 1919. január 18-i számában a tanítók 

összefogását sürgeti: "Az egymásra utalt tanérők leg-

főbb szétválasztói: a vallás, az iskolafaj és az isko-

lafenntartó." Hasznosnak tartja a "Nevelő munkások Szö-

vetségét". Követeléseit így foglalja össze: 

"Mit kíván a tanítóság? Kívánja mindazon feltéte-

lek megoldását, amelyeket a modern nevelés lehetősége 

szükségszerűen megkövetel és ezek előfeltételeként kí-

vánja a tanítóság anyagi függetlenségét és szellemi el-

ismertetését. Az elsőt gazdasági, az utóbbit politikai 

szervezkedéssel vívhatjuk ki." A Nyírvidék április cik-

kében már a társadalmat veszi célba: "Hónapok óta visz-

szafojtott lélegzettel lestük már, merre dűl: jobbra-e 

vagy balra. Március közepén végleg eldűlt a kocka, mely 

maga alá temette a múlt átkainak sötét kísértését, a 

nép milliói vérére, csontjára, verejtékére, legázolt, 

letiport álmokra, tervekre, ágyúk-gépfegyverek, főpa-

pok, bárók, zsidó bérlők összaharácsolt millióira épült 

társadalom korhadt  viskóját, hogy egy újabb társadalmi 

rendet építsen fel, ahol minden dolgozó "honját lelhe- 
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ti e hazában"." Felismeri az iskola politikai meghatá-

rozottságát: "Nem ringathatjuk magunkat abban a meggyő-

ződésben, hogy az iskola formálja a társadalmat, ellen-

kezőleg: tudjuk, hogy a társadalom alkotja saját képmá-

sára az iskolát azzal a politikai céllal, hogy saját 

rendszerének fennmaradását biztosítsa." Szükségesnek 

látja a munkásokkal való összefogást, az osztályharc a-

lapj Ta való helyezkedést. "Érdekeink közösek. De a mun-

kásság, amely közvetlen termelő munkájával szoros kap-

csolatban a tőkével, rendelkezik is azokkal a hatalmi 

eszközökkel, amelyekkel az igazságtalan munkanélküli 

jövedelem megszüntetése útján egy jobb korba vezethet-

nek." 

1919 márciusában a megalakult nyíregyházi tanítók 

szakszervezetének elnökévé választják. 1919. április 

20-án a munkástanács alelnökeként fogadja a városba ér-

kező Pogány József népbiztost, a keleti hadsereg pa-

rancsnokát, aki részt vett a munkástanács ülésén. A 

munkástanácsnak mint szakszervezeti elnök 1919 január-

jától tagja. Ez év áprilisában vesz részt (április 1.) 

a szociáldemokrata párt által összehívott diákgyűlésen, 

ahol beszédet mondott. Egyik kezdeményezője volt a val-

lásoktatás városi megszüntetésének, mely megelőzte az 

országos intézkedést. 
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Az ellenforradalom felülkerekedése után 1919. no-

vember 20-án letartóztatták, Füsty vezető államügyész 

november 26-án emelt ellene vádat, két esetben nyomtat-

vány útján elkövetett izgatás bűntette címén. A vád 

tárgyát a Nyírvidék 1919. évi január hó 9-én megjelent 

számában a  "tanítók  szakszervezete" című általa szer-

zett cikknek a következő kitétele képezte: "Az osztály-

uralmon nyugvó államnak azonban szükségszerűen az az 

érdeke, hogy minél olcsóbb munkaerővel dolgoztasson, 

mert hiszen az álla m adóból fizet. Mivel a szegény nép-

osztály már roskadásig van adóval megterhelve, az adót 

a nagybirtokon, tőkén kell behajtani. A tőke, a nagybir-

tok azonban ma egyúttal az államhatalmat is képviseli, 

az pedig nem lesz soha annyira altruisztikus, hogy ön-

ként mondjon le a nyereség egy részéről." ".... láthat-

játok ebből, hogy az a társadalmi berendeződés, melyben 

az államhatalmat az egyének tulajdonában lévő tőke és 

nagybirtok alkotja - szükségszerűen ellentétben áll a 

tanítók érdekével." 

további vádként szerepelt a városban 1919. év áp-

rilisában a szociáldemokrata párt vezetője által össze-

hívott diákgyűlésen való szereplés, ahol a következőket 

mondta: "A diákoknak bele kell helyezkedni a mai álla-

potokba, alakítsátok meg a diáktanácsot, hogy ti is 
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számottevő erők legyetek a proletárdiktatúrában. " 

A nyíregyházi törvényszék ötös tanácsa a gyorsí-

tott eljárás szabályai szerint történő tárgyaláson meg-

állapította, hogy a "gyanusított úgy magán érintkezés-

ben, mint bizalmas, vagy nyilvános üléseken a szocia-

lista és kommunista elveknek hagos zászlóvívője volt." 

A tárgyalás során tanuként több diákot, tanárt, ügyvé-

det ás fogházban lévő Szamuely Györgyöt is kihallgat-

ták. A helyi pártfogók - korábbi érdemeire való tekin-

tettel - ügyében közbenjártak, s így csak két havi fog-

házbüntetést kapott. 80 

A letöltött büntetés nem elégítette ki a törvény 

urait, s így 1920 február 20-án a Szabolcs vármegye 

1623/1919. KB. sz . véghatározata alapján ismételt fe-

gyelmi eljárást rendeltek el. A fegyelmi eljárás jegy-

zőköny ie szerint Vajda Emil így nyilatkozik: "A ter-

hemre rótt fegyelmi vétségben bűnösnek nem érzem magam." 

Az ellene felhozott vádak elsősorban a "Nyírvidék" című 

folyóiratban megjelentek részletes felidézésén alapul-

tak, mely írását - a feltett kérdések alapján - elismer-

te a vádlott. Vádpontként szerepelt még: Pogány József 

népbiztos munkástanácsi üdvözlése, kapcsolattartása a 

budapesti tanítók országos szervezetével. Terhére rót-

ták az elnöklete alatt működő tanítói szakszervezet í- 
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rásbeli határozatát a vallás tanításának a középfokú 

iskolákban való szüneteltetéséről. Súlyosbította a 

helyzetet, hogy e határozat megelőzte a népbiztosi 

rendeletet. 

Az iskola tantestületéből Kardos István igazgatót 

is kihallgatták, aki a feltett provokatív kérdésekre 

sem adott terhelő választ. Kérésére jegyzőkönyve vet-

ték: "Ö mint tanárt és mint pedagógust az iskola kivá-

ló tanárának tartja, s az iskola érdekében nevezett mú-

ködéaét csak előnyösnek találja." 81 

A további vizsgálatot 1920. március 2-án folytat-

ták, kihallgatva az ügyészség fogházában letartóztatott 

Kiss Roland direktóriumi elnökit, Lyahovits Sándort, . 

Smid Llihály és Sticker Ernő párttitkárokat. Nevezettek 

kiemelkedő szerepet töltöttek be a tanácsköztársaság in-

tézkedésének helyi megvalósításában a szervező, irányító 

munka véga'sében. A tanuvallomások terhelő adatot nem 

tartalmaztak. 

A felvett jegyzőkönyv alapján Szabolcs vármegye 

közigazgatási bizottságának fegyelmi választmánya 1920. 

október 16-án a következő ítéletet hozta: "Vajda Emil 

nyíregyházi községi polgári iskolai tanár az 1876. évi 

XXVIII. tc. 7. paragrafus 3. pontjába ütköző fegyelmi 

véOséget követett el és ugyanapn tc. 4. paragrafusa a-

lapján fizetésének 10 %-át kitevő pénzbírsággal büntet- 
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tetik, súlyosbítva azzal, hogy fizetési előmenetele 

tekintetében két évig az előlépésben visszatartassék." 

Az ítélet indoklásában bizonyított tényként sze-

repelnek a már említett vádak, de szinte mindegyik mel-

lett enyhítő körülményeket is figyelembe vesznek. A 

jegyzőkönyvben szereplő vádak és a bíróság enyhének tű-

nő ítélete közötti  ellentmondás ismételten a helyi párt-

fogók közbenjárására utal. Benkő Lajos tanfelügyelő in-

tézkedésére fizetésének csökkentett részét ismét átve-

heti. 82  (4. számú melléklet) 

A bírósági ügyet végül a következő leirat zárta 

le:  "A  Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Úr folyó évi 

március hó 12-én kelt 134347/1920. IV. sz . rendeletével 

a vármegyei közigazgatási bizottság fegyelmi fálasztmá-

nyánal': az 1727/1920. KB. szám alatt hozott azon határo- 

zatát, amellyel Önt a proletárdiktatúra alatt tanusított 

magatartása miatt fizetésének 10 %-át kitevő pénzbírság-

gal, a fizetési előmenetel tekintetében két évig való 

visszatartással büntette, felülviszgálat alá vette s az 

ítéletet rendelkező részében megváltoztatta és Önt állá-

sáról való elmozdításra ítélte. Ebben az értelemben a-

zért döntött így a Miniszter Úr, mert mint az ítélet in-

doklása is mondja, a proletárdiktatúra alatt tanusított 

magatartásával súlyosan vétett a tanítói és nevelői kö-

telessége ellen, és mert izgatásért fogházra történt el- 
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ítélése miatt - amit ki is töltött - tanítói és neve-

lői szolgálatra nem alkalmas. Erről tudomás végett ér-

tesítjük." 83  

"Tajda Emil a helybeli banknál vállalt állást, a 

körülményekre tekintettel látszólag visszahúzódva az 

aktív politikai tevékenységtől. 

Serényi Jenő és Dobránszky Sándor, illetve az 

1924-25-ös tanévben Triefbrunner Ernő új nevelők kine-

vezésével stabilizálódik a nevelőtestület, hosszabb i-

dőre kialakultak a folyamatos nevelő-oktató munka sze-

mélyi feltételei. 84 

Ilamáska Endre igazgató vezetésével -akit három 

évre megbízott igazgatói munka letöltése után a 

20119. ATI. sz .rendeletével véglegesített - ismét új 

lendületet kapott a nevelő-oktató munka. Pedagógiai kí-

sérletekkel, rendkívüli tanfolyamokkal, a szabadidő 

hasznos eltöltésének megszervezésével sokirányú munka 

bontakozik ki. Részt vesznek az új pedagógiai módszerek 

terjeésztésében, erőteljesen bekapcsolódnak a város köz-

életi tevékenységébe. Tamáska Endre igazgató például az 

1927-28-as tanévben a következőknek tett eleget: 

A polgári iskolai tanárok Tiszavidéki Körének alelnöke, 

a Cserkészszövetség IX. ker. intéző bizottságának tagja, 

Szabolcs vármegyei Sdketségének pedig ügyvezető elnöke. 
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A Nyíregyházi Gyorsíró Egyesület alelnöke, a helybeli 

Polgári Olvasó Egyesület titkára, a Nyíregyházi Önkén-

tes Tűzoltó Egyesület alparancsnoka, a Szabolcs várme-

gyei Lövész Egyesület főlövészmestere, a Bessenyei Kör, 

a Magyar Nemzeti Szövetség Torna- és Vívó Egyesület vá-

lasztmányi tagja, a községi iskolaszék előadója. 

A polgári iskolai tanárok Tiszavidéki Körének éves 

közgyűlési anyagában publikációja jelenik meg: "Javasla-

tok a Rendtartás módosításához" témában. Előadásokat 

tart a református egyház vallásos estéjein: "Arany János 

vallásossága" címmel. Elméleti tanfolyamot vezet a tűzol-

tók részére és irányítja a tavaszi gyakorlati képzést. 

Vonósnégyes tagjaként fellépett a helybeli Turáni Kör i-

rodalmi estélyein és a mátészalkai cserkészcsapatok hang-

versenyén. Mindezek mellett nagy hozzáértéssel és peda-

gógiai tapintattal irányítja, szervezi a polgári s peda-

góiai munkáját. 

A tantestület többi tagja sem tétlen. Berényi Jenő 

a Keresztény Iparosok Egyesületének tart mozgóképes e-

lőadást "A bányától a kohóig" címmel. A Tiszalöki Taní-

tói Kör közgyűlésén bemutatja a saját találmányú tájo-

lóját és előadást tart "A látóhatár és a világtájak új 

módszerű ismertetése" témában. Dániel Lajos a hadsereg 

felé orientálódik. Heti két órában természettant tanít 
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a 12. honvéd gyalogezredben és több előadást tart a 

csendőriskolában: "Bevezetés az elektromosságba" cím-

mel. Kovách írpád a helyi zenei élet fejlesztésén mun-

kálkodik. Európai hírű művészek bevonásával hangverse-

nyeket rendezett. Szalay Pál rajztanár több országos 

folyóin t munkatársa, illusztrátora. 85 

A tantestület létszámában több mint 10 éven ke-

resztül 1935-ig nem történt változás. Az iskolában vég-

zett színvonalas nevelő-oktató munka, valamint az igen 

széleskörű közéleti tevékenység eredményeként a város, 

sőt maga a megye társadalmának elismerését is kivívták. 

Az 1933-34-es tanévben központilag is erősen szor-

galmazott névmagyarosítási mozgalom keretében az iskola 

nevelőtestületéből: Triefbrunner Ernő - Mélykúti Ernőre, 

Schrenk Károly - Zalán Károlyra, Luka Jenő - Imecsfalvy 

Jenő névre magyarosította vezetéknevét, melyet a BM 

7176-1934. III. sz . leiratban engedélyeztek. Az 1940-41-

es tanévben Tamáska Endre 40 éves működése után nyuga-

lomba vonul. A 40 évből 21 évet tanári minőségben, 19 

évet Iig az iskola igazgatói állásába töltött be. Tan-

ügyi működésének mind a 40 évét Nyíregyháza közművelődé-

sének adta. Fiatalon került az iskolához, Kardos István-

nal együtt indították be azt, igyekezve megfelelően el-

ismertetni a városban. Ehhez a munkához folyamatosan 
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gyarapította tudását. Két nyári szemeszteren át volt 

a jénai egyetem polgári hallgatója, a német nyelvet 

kiváló szinten elsajdította. Elmélyülten foglalkozott 

a német nyelvtudománnyal és irodalomtörténettel. Az is-

kolában a magyar nyelv mellett a német nyelvet nyugdí-

jazásáig tanította. Nevéhez fűződik az első iskolai 

zászlóalj megalakítása. Részt vesz az I. világháború 

eseméyneiben, 1916-ban hadifogságba kerül és jól meg-

tanul oroszul. Emberi magatartásával, pedagógiai mun-

kásságával érdemelte ki  azt a bizalmat, mellyel szemé-

lyét 1924. január 11-én az iskola igazgatói tisztségé-

re jelölték. Tevékenységét jó szervezőkészség, alapos 

szakmai tudás, humánus emberi magatartás jellemezte. 

Tanártársai bizalommal fordultak hozzá problémáikkal, 

tudása elismerést váltott ki az iskolán kívüli körök-

ben is. Közvetlenségével széleskörű kapcsolatot épített 

ki. 86 

Átmenetileg Nagyváthy Ferenc c. igazgató az isko-

la igazgatóhelyettese töltötte be, a végleges igazgatói 

megbízatást 1941. június 1-től az iskola nevelőtestüle-

téből Imecsfalvy Jenő kapta meg. 

A világháborús évek alatt gyakorivá vált helyette-

sítés. Az üres állásokat csak átmenetileg sikerült be-

tölteni. A nevelők katonai kiképzése is zavarta a fo- 
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lyamatos munkát. Az 1944-45-ös tanév szomorú eseménye 

volt Dániel Lajos számtan-fizika szakos nevelő várat-

lan halála - az évkönyvben így emlékeztek meg róla: 

"Született nevelő és legkiválóbb tanár volt. 1944. őszén 

a budai szanatóriumba vétette fel magát, ahonnan 1945. 

márciusában tért vissza, hogy munkába álljon. 1945. má-

jus 12-én halt meg. Számtan-fizika szakos tanárként or-

szágos viszonylatban  is elismert volt. Rendkívüli vará-

zsával jó eredményeket ért el. 23 évet tanított az is-

kolában." 87  A hosszú ideig lényegében szinte változat-

lan nevelőtestület lassan felbomlik. Az 1944-45-ös tan-

évben Nagyváthy Ferenc - aki az iskola első alapító ta-

nárai közé tartozott - majd 1946-ban Lamping Fülöp 43 

éves szolgálattal nyugdíjba vonult. 

A nevelőtestület szakmai összetételének igénye is 

megváltozott. 1945. júniusában bevezetik az orosz nyel-

vet, majd később, mint folyamatosan megszűnő polgári 

iskolának, a tanítói állások megszervezésére volt szükeé-

ge. Tovább bonyolította a helyzetet, hogy az 1944-45-ös 

tanévben a községi leány polgári iskola tanulói is a 

fiúiskolában tanultak. Így ideiglenesen más iskolák tan-

erői, illetve szükségből érettségizett nők is megbízást 

kaptak. 88 

A nevelőtestület szervezésekor kezdettől fogva 

stabilitásra törekvés figyelhető meg. A véglegesen ki- 
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nevezett nevelőknél messzemenően figyelembe vették a 

szakmai és pedagógiai felkészültséget, emberi magatar-

tásukat. Az alkalmazott nevelők szinte mindegyike ki-

váló nevelővé forrta ki magát, iskolai és iskolán kí-

vüli munkájukkal megalapozták az intézmény - országos 

viszonylatban is - jó hírét. Eszmei-politikai magatar-

tásukat józan realitás jellemezte. Tanítványaik sorsán 

és egyéni megbecsülésükön keresztül felismerték a tár-

sadalom ellentmondásait. Társadalmi helyzetükből adó-

dóan, nem végeztek aktív ellenzéki tevékenységet, de 

álláspontjukra utal többek  között  Dániel Lajos tanár el-

len 1924-ben lefolytatott fegyelmi vizsgálat, a megyei 

szintű elmarasztalás Albrecht főherceg és a "Vitézi Szék" 

nyilvános szidalmazása miatt. 89  A soviniszta-naciona-

lista uszító propaganda hatása esetenb5nt rövid ideig 

tartó szavakban nyilvánuló lelkesedést vált ki, de a 

gyakorlatban mértéktartóak. Legfontosabb feladatuknak a 

színvonalas nevelő-oktató munkát tartották és lehetősé-

geikhez képest igyekeztek száműzni a politikát az isko-

lai falai közül. Az előírásoknak természetesen eleget 

kellett tenniük, de több alkalommal pedagógiai okokra 

hivatkozva nem szerveztek megemlékezéseket, vagy csak a 

tanulók kis részét mozgósították. 

Nem volt véletlen tehát, hogy egyes időszakonként 

a nevelőtestületből többen szakfelügyelői tisztséget 
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is betöltöttek, ami igen nagy megtiszteltetést, egy-

ben elismerést jelentett. A szatmárnémeti tankerületi 

királyi főigazgatósághoz tartozás időszakában a kerü-

let polgári iskoláinál Imecsfalvy Jenő magyar nyelvből 

és történelemből, Lamping Fülöp német nyelvből, Dániel 

Lajos mennyiségtanból és természettanból, Zalán Károly 

mezőgazdaságtanból, Szalay Pál rajzból látták el tanul-

mányi felügyeletet. A tankerület szakmai felügyeletét 

szinte teljesen az iskola nevelőtestülete adta. 

Az iskola nevelő-oktató munkájának színvonalát a 

mindenkori állandó nevelőtestület határozta meg. A sze-

mélyi változások jelentős többsége a világháborús évek 

idejére esett, ekkor ugrásszerűen megnőtt a helyettesí-

tések száma is. Az iskolánál így összességében nagy szám-

arányú nevelői foglalkoztatás mutatható ki, (5. számú 

melléklet) de a jelen lévő törzstag nevelők biztosítot-

ták a folyamatosságot. A tapasztalt színvonalas pedagó-

giai tevékenység az újjászervezett általános iskolába 

is átmentődött. Az iskola régi nevelői közül Zalán Ká-

roly általános iskolai igazgatóként dolgozott tovább. 

Az újonnan alakult testületben tovább élt a polgári is-

kolai oktatás minden hasznos tapasztalata és ez az ál-

talános iskola nevelő-oktató munkáját - ötvöződve az új 

eljárásokkal - a későbbi években is kedvezően befolyá-

solta. 
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Az oktatás tárgyi feltételeinek biztosítása  

Az első két tanév "vendégeskedésként" telt el más 

intézményekben, mely során különösebb tárgyi fejlesztés 

nem tapasztalható. Az 1908-as év mint minden más terü-

leten, itt id döntőnek bizonyult. Az új iskolaépület le-

hetővé_ tette a megfelelő tárgyi feltételek biztosítását. 

E munkát tudatosság és tervszerűség jellemezte, tükrözi 

ezt, hogy korszerű, gyakorlati képzést nyújtó intézmény 

megalapozására törekedtek. Igen fontos szerepet szántak 

a könyvtárnak, mint a nevelői továbbképzés fő lehetőségé-

nek. Két év alatt az alábbiak szerint alakult a tanári 

könyvtár: 90  

Szakok szerinti 

megoszlás 
1908-1909 19E9-1910 

a. Filozófia,pedagógia 31 kötet 53 kötet 

b. Irodalom,nyelvtudomány 156 " 261 	" 

c. Történelem 31 tt 62 	" 

d. Földrajz 15 " 17 	" 

e. Természettudomány 20 " 31 	it  

f. Matematika 5 It  5 	" 

g. Folyóiratok 6 6 

h. Vegyes művek 29 kötet 34 kötet 

Könyvtári állomány értéke: 5.081 korona 
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A tantestület igényeit jelzik a szakmai könyvek 

mellett a pedagógiai témájú könyvek, pl. Rousseau: Emil, 

Browning 0.: A nevelés elméletének története,. Platon: 

Válogatott művei, Dederot: Válogatott tanulmányok köte-

tei. A nevelő könyvtár fejlesztését a későbbiekben is 

kiemelt figyelemmel kísérték,: az 1910-11-es tanévben 

811 kötet, az 1911-12-es tanévben már 1040 kötet áll a 

tantestület rendelkezésére. Joggal állapítják meg, hogy 

az iskolai könyvtár számbelileg és tartalmilag felülmúl-

ja a régebben alapított polgári iskolák könyvtárait és 

jó lehetőséget nyújt a nevelői önképzéshez, szakmai, pe-

dagógiai ismeretbővítéshez. 

Az ifjúsági könyvtár fejlesztését nem végezték ha-

sonló ütemben, de itt is rendkívüli gondossággal történt 

a művek kiválasztása. A szabályzat szerint kezdetben két 

csoportban kezelték a könyveket, az első és második, ill. 

harmadik és negyedik osztályos tanulók részére elkülönít-

ve. Az 1908-09-es tanévben csoportonként 84, illetőleg 

94 könyvvel rendelkezett az ifjúsági könyvtár. 

Az 1911-es évtől kezdve változás történt az ifjúsá-

gi könyvtár használatában. Minden tanulócsoport számára 

külön osztálykönyvtárat alakítottak ki, melyek 80-90 kö-

tet könyvből álltak és az osztályfőnökök kezelték. 

A legnagyobb gonddal válogatták ki az életkori sa- 
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játosságoknak, az érdeklődés igényének megfelelő köny-

veket és az osztálykönyvtárak igen hasznosnak bizonyul-

tak az olvasóvá nevelés, a tanulói önképzés kielégíté-

sében. 

Hasonló gazdagság figyelhető meg leány polgári is-

kolánál is. A Gróf Apponyi Albert Községi Polgári Leány-

iskola 1940-ben 958 kötet 8798,82 P értékű tanári és 

330 kötet 1163,48 P értékű ifjúsági könyvállománnyal ren-

delkezett. A Leánykálvineum Polgári Iskolájában a tanári 

és ifjúsági könyvtárat Dr. Kiss Ferenc alapozta meg, sa-

ját könyvállományából 360 mávet ajándékozott az iskolá-

nak. A könyvtár témakörönkénti megoszlásából következ-

tethetünk a tantestület érdeklődési körére, a tantárgyak 

tanításának elméleti, gyakorlati színvonalára. Az 

1938-39-es tanévben az alábbi könyvállománnyal rendel- 

91  keztek:  
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Szakok  szerinti 

megoszlás 
kötetszám érték 

Egyházi  71 kötet 381,98 Pengő 
Szépirodalmi 692 " 3137,60 " 

Pedagógiai 125 " 685,04 " 

Földrajz 75 H 728,70 " 

Történelem 49 " 672,- " 

Term. tudomány 84 " 550,55 " 

Műv. tört. 24 " 222,50 " 

Testnevelés 29 " 752,70 " 

Zene 21 " 76,62 " 

Statisztika 31 " 130,- " 

Vegyes 50 H 549,40 " 

Összesen: 1251 kötet  7637,29 Pengő 

Igen figyelemreméltó a szépirodalmi és pedagógiai mű-

vek nagyobb számaránya. Az ifjúsági könyvtár 716 kötetből 

állt, 2060,73 Pengő értékben. Az 1927-28-as taáévben meg-

lévő 330 tanári és 360 kötet ifjúsági, 2400 P értékű 

könyvtári állomány 10 év alatt értékben az ötszörösére nö-

vekedett. 

A fiúiskolai "tanszergyűjtemény" beszerzésekor kez-

detben a legnagyobb összeget a fizika szertár, illetve a 

tornaterem berendezésére fordították. A gyakorlati kép-

zésre .való törekvés jól megfigyelhető a szertári állomá-

nyok értékéből, melyet igazolnak az 1911-12-es tanév ösz- 
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szesített adatai az iskola felszereltségéről és szer-

tári állományáról. 92 

Liegnevezés darab 	 érték 

Bútorzat 	 628 
Törtcnelmi szertár 	 33 
Földrajz szertár 	 34 
Rajz szertár 	 679 
Fizika szertár 	 269 
Torna szertár 	 233 
Természetrajz 	 494 
Ifjúsági Könyvtár 	 390 
Tanári könyvtár 	 1040 

6.270 korona 
265 

536 

818 

2.176 

1.654 

1.521 

1.268 

5.913 

A szertárfejlesztést nagyszerűen szolgálta a tanulói 

gyűjtőmunka, melyet rendszeresen szerveztek. A tanulók 

által készített szemléltető eszközöket külön is nyilván-

tartották. 

Az eszközbővítés költségvetésen kívüli lehetősége 

volt a különböző hatóságok, intézmények, kereskedők ado- 

mányai, melyek esetenként komoly jelentőséggel is bírtak. 

Pl. a TTyíregyházi Fűszer- és Gyarmatáru RT.: maggyűjtemény, 

Kolozsvári Botaikuskert: különféle virágok magva, kőzet-

gyűjtemények, stb. 

Komoly gondot fordítottak az iskola berendezéseinek, 

felszereléseinek megőrzésére, melyet jól tükröz az iskola 
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Rendtartása. A II. f. 29. pontja az alábbiakat tartal-

mazza: "Az iskolaépületnek és minden tartozékának tisz-

taságára a tanuló köteles ügyelni. A falak, padok és e-

gy éb bútorok megrongálása, befirkálása fegyelmi kihágás-

nak, s egyszersmind kártételnek tekintetik. Mindennemű 

kár, melyet a tanulók iskolaszerekben, vagy egyéb tár-

gyakban tesznek, a kártevő által, vagy ha az ki nem tu-

dódik, az e gész osztály által megtérítendők." 93 

A világháborús évek gazdasági helyzete nem teszi le-

hetővé a felszerelések, berendezések további fejlesztését, 

sőt a meglévőkben is jelentős kárt okoznak. A világháború 

kitörésekor hadikórházat rendeznek be az iskolában, az 

1916 őszéig működik az iskolában. 

Sebesültek az iskola udvarán 
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Helyt adtak erdélyi menekülteknek, nyaraló osztrák 

gyermekeknek, itt volt 1918-ban a polgárőrség és csen-

dőrség laktanyája. A Magyar Tanácsköztársaság elleni 

harcban burzsoá intervenciós résztvevő román hadsereg 

katonái három alkalommal is elfoglalták azegész épüle-

tet, így a tanévet korábban fejezték be. A megszállás 

épületben, bútorzatban, felszerelésben 170 ezer korona 

kárt okozott. Ez időszak alatt megsemmisült az iskola 

irattárának jelentős része, komoly károkat szenvedett 

a könyvtár is. Az iskola belső munkájába nem avatkoztak 

be, de szervezési és több ember együttműködést igénylő 

feladatokat már engedélyhez kötötték. 94  (6. számú 

melléklet) 

1920. március 10-én vonultak ki a románok a város-

ból, helyüket a "nemzeti hadsereg" előcsapatai foglalták 

el. Az ellenforradalmi rendszer politikai, gazdasági 

helyzete nehezen stabilizálódott. Az iskola nevelő-okta-

tó munkáját a hiányzó felszerelések és berendezések erő-

sen hátráltatták. A nehéz feltételekről így írtak az 

1920-21-es tanév évkönyvébe: "Csendes, folyamatos, e-

gyetértő munka, a tanítás színvonalának emelésére irá-

nyuló törekvés jellemezte a tanévet, mindennapos küz-

delemmel a tanítás feltételeiért. A tanulók számának év-

ről-évre való gyarapodása, helységeink szűk és kevés 
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száma, a tanítás eszközeinek megdrágulása, járványszü-

net, felszereléseink hiányossága, az élet anyagi gond-

jainak, a szülők, tanárok, gyermekek lelkére gyakorolt 

lenyűgöző és fokozódó hatások bénítják a nevelői munkát. 

Ha mindezek mellett a nevelő szívében a Csonka Magyaror-

szág keserű érzete támad, tisztes szegénysége, társadal-

mi közöny közepette végzi a munkát." 95  

'.z elkeseredés hangja mellett már érzékelhető a na-

cionalizmus eszméjének országos kibontakozása, mellyel a 

gazsági problémákat igyekeztek elhomályosítani. 

:1z áldatlan állapot megszüntetése érdekében a tanári 

kar és az iskolaszék részletes memorandummal fordult az 

iskolafenntartó városhoz, mozgósították a közvéleményt. 

Napilapoly is foglalkoztak az iskohfejlesztés szükségessé-

gével, melyet a következőkkel indokoltak: "A város lakos-

ságának zömét tevő iparos, kereskedő és kisgazda osztály 

ifjabb generációja a gyakorlati élet számára nevelő pol-

gári fiúiskolából regrutálódik. Ezzel a tizenöt év óta 

működű polgári fiúiskola az elé tűzött feladatokat klasz-

szikus példaszerűséggel oldja meg. 

"Lehetetlen, hogy a város vezetősége világos tuda-

tába ne legyen annak, mennyire az egészséges városi tár-

sadalmi élet jele az, amikor ez az iskola mind kereset-

tebbé lesz, és hogy a legörvednetesebb kultúrális jelen- 
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ség a polgári fiúiskolának a tizenöt éve adott keretek 

immár szégyenítő zsúfoltsága. Ennek az izmosodó polgá-

ri iskolának mindenképpen segítségére kell sietni a vá-

rosnak. Erre a segítségre pedig most sürgős szüksége 

van a polgári fiúiskolának. A meggyarapodott létszámhoz 

képest új termekre és tanerőkre van szüksége, s ezt 

készséggel meg kell adni a városnak, mert nincs örven-

detesebb, mikor az élet parancsára nyitunk új iskolaka-

pukat." 96  Felteszik' a kérdést: "Vajon engedheti-e a 

város, hogy a tanulni szándékozó ifjak közül egyet is 

visszautasítsanak, abból az iskolából, amelynek felállí-

tására országos törvény kötelezi a városokat, akkor, a-

mikor minden ifjútól megkövetelik - legalábbis - a négy 

polgári elvégzését? Vagy kibővíti a város az épületet, 

vagy ki kell zárni a növendékeket." 97  Lrdekes adatok-

kal igazolták, hogy a város eddig saját polgári iskolá-

jára aránylag igen keveset  költött,  úgyszólván "Hamupi-

pőkéje" az iskola. Ipartestülettől megvásárolt épület 

költségét, a 100.000 koronát államsegélyből fedezte, a 

tanszékek fenntartása is államsegélyből és az iskola be-

vételéből oldódik meg. Mindössze az iskolaszolga fizeté-

sére szolgáló 1500 koronát adják. Javasolták a négy osz-

tály párhuzamosítását, az eddigi 6 tanszék mellé két új-

nak a szervezését, négy új tanterem, egy slöjd és egy új 

tanári terem építését. 



- 	95 	- 

A képviselőtestület a széleskörű véleménynyilvání-

tás hatására az 1921. évi októberi közgyűlésen elfogad-

ta az iskolaszék javaslatát és az 1922. év júniusában 

bemutatott tervek és több milliós költségvetés alapján 

elhatározta az építést. Ezzel egy több évtizedes áldat-

lan huzavona vette kezdetét, szinte lényeges eredmény 

nélkül. A város a következő évben felemás intézkedést 

hozott. Az iskola tornatermét elválasztással két tante-

remmé alakította át, így a 7 osztálynak 6 tanterem és 

egy rajzterem állt rendelkezésére. A tornaterem felszá-

molása újabb problémaforrássá vált. Komor képet feste-

nek az iskola udvaráról: "A rozoga fakerítés nap-nap u-

tán kopik, a kapu használhatatlan. Az iskola udvara nél-

külözi a kutat." 98 

A kormánynak sikerült elérnie a politikai konszoli-

dációt, melyet 1924-ben külföldi segítséggel pénzügyi 

stabilizáció is követ. Ennek eredménye apróbb örömökben 

az iskolában is megmutatkozik. Adományokból 200.000 ko-

rona gyűlt össze, melyet a város kiegészített és az is-

kola egyik régi tanítványa önköltségen elkészítette a 

régen hiányolt kutat. Az iskola Színház utca felé néző 

telke új deszkakerítést kapott. 

Az 1924-25-ös tanév további változásokat hozott. 

Tatarozták az épületet, a külső homlokzatot. A tervezett 

építkezésből most sem lett semmi, de a minimális igé- 
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nyek kielégítésére újabb átmeneti megoldás született. 

A város képviselőtestülete 1924. augusztus hó 1-én dön-

tött arról, hogy a polgári fiúiskola meglévő szolgala-

kását tanteremmé átalakítja és helyette újat épít. Jel-

lemző a város szegénységére, hogy e szerény fejlesztést 

is a többletbevételek terhére szavazták meg és biztonsá-

gi fedezetként ismét a Sas és a Három rózsa kocsmák ela-

dását tervezik. 99  A bővítés megtörtént, kielégítve ez-

zel a minimális igényt, ami hosszabb távon így is maradt. 

Az 1933- 34-es tanévben újra központi kérdéssé vált 

a tanulók tantermi elhelyezésének ügye, mivel a beisko-

lázott első osztály létszáma jóval meghaladta a korábbi 

évfolyamokét. Kéréssel fordultak a fenntartó városhoz, 

hogy az iskola költségvetésében gondoskodjanak egy tan-

terem bérlési lehetőségéről és egy helyettes tanári ál-

lás szervezéséről. Ez a gondoskodás meg is történt, a-

zonban a kivitel hajótörést szenvedett, mivel alkalmas 

és közellévő helyiséget nem találtak. Az iskola bővíté-

sének ügyében a szolgálati út betartásával ismét a mi-

nisztériumhoz fordultak. A vállszról a királyi főigazga-

tó értesítette az intézményt: "... hogy az iskola megfe-

lelő elhelyezéséről az iskolafenntartó tartozik gondos 

kodni, abba a jelentett módon a nagyméltóságú VKM Úr, 

sem hivatalom nem folyhat be! A magam részéről a tanu-

lóknak két épületben való elhelyezését sem tanulmányi, 
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sem ellenőrzési szempontból nem tartom kívánatosnak." 100 

Az 1939-40-es tanévben ismét felcsillant a remény. 

A tanügyi főhatóság sürgetésére a fenntartó város a 

mérnöki hivatallal elkészíttette az iskolafejlesztés 

tervét. A tervezett  bővítés a szinte már megszokott e-

redménnyel zárult. "Az iskolafenntartó város pénzét el-

vitte  a  felső-kereskedelmi  iskola bővítése." 101  Maradt 

a  bizalom, hogy  a  jövő évi tervben előirányzott 40.000 P 

fedezetet talán sikerül majd előteremteni. A világháborús 

évek viszont kedvezőtlenül hatottak az iskolafd.esztésre, 

a  gond továbbra is fennmaradt, sőt az optimális feltéte-

leket a mai napig sem sikerült megvalósítani. 

A tönkrement szemléltető eszközök és berendezések 

pilása,  a  anyugodt munkafeltételek biztosítása hasonlít 

az iskolafejlesztés üteméhez. 1922. május 26-án, épp  a 

legszorgosabb munkaidőben csendőriskola részére lefoglal-

ják az iskola helyiségeinek felét, akik a következő, 

1922-23-as tanévben is lakói maradnak az épületnek. A 

tiltakozás eredménytelen. A javítóvizsgákat az udvaron 

tartották. Ez utóbbiról így írtak  az  évkönyvbe: "Igazán 

kár volt fonográfban meg nem örökíteni ezt  a  harsány ve-

zényszóval és a kaszárnyastílus virágaival tarkított pe-

dagógiai csodát." Nem véletlen, hogy így összegzik az é-

vet: "Nehéz, küzdelmekkel telt esztendőt zártunk le. A 
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nehezedő anyagi gondok nemcsak az ország létét támadják 

meg, de pusztulással fenyegetik főképpen azokat az in-

tézményeket, melyeket másodrangú kérdésnek minősítenek. 

Sajnos ilyennek tekintik nálunk a közoktatás ügyét, és 

ennek keretében méginkább a mindig mostohagyermekként 

kezelt polgári iskolát. Magunk szűk körében nehézségek 

tömege halmozódott fel. A katasztrófa szinte elkerülhe- 

tetlen." 102 

Az iskola felszereltségét jellemzi az az öröm, mely-

lyel az 1924-25-ös tanévben leszállított 24 db új padot 

fogadták. A tanulóknak így nem kellett tovább a tornapa-

dokon, vagy otthonról hozott székeken görnyedni. A javu-

ló gazdasági helyalt eredményeként átmenetileg ismét gyor-

sabb ütemben fejlesztik az iskola bútorzatát, szemlélte-

tő eszközeit. I'Iost is kiemelt figyelmet fordítottak a 

könyvtár állományának folyamatos növelésére, a földrajz 

és természetrajz szertár fejlesztésére. A fejlesztés el-

lenére sem tudják pótolni a korábbi károkat, hisz az 

1928-29-es tanév után már ismét csökken beszerzési meny-

nyiség, ami jól érzékelteti a gazdasági válság oktatás-

ügyre gyakorolt negatív hatását. 

Ugyanez jellemzi a II. világháborús évek beszerzé-

seit. Két tanterem új padokat kapott, szerény mértékben 

gyarapodott a könyvtár, illetve a szertári állomány. Az 

iskola felszereléseinek értéke az 1943. december 31-i 
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leltári záráskor a következő volt: bútorzat 7793 P, 

tanári könyvtár 10366 P, ifjúsági könyvtár 2462 P, tör-

ténelem szertár 117 P, földrajz szertár 693 P, mennyi-

ségtan szertár 204 P, természetrajzi szertár 1781 P, fi-

zika szertár 4026 P, vegytan 578 P, rajz 437 P, kézimun-

ka 128 P, tornaszertár 617 P, a felszerelések összes ér-

téke 26.744 pengő volt. A gazdasági gyakorlókert 4632 P 

értékű felszereléssel rendelkezett. A szertári felszere-

lések, anyagok értékéből a nehezebb körülmények között 

is jól lehet következtetni a gyakorlati irányú képzés el-

sődlegességére, a tanórán kívüli ismeretszerzés igénylé-

sére. 

A szovjetradsereg 1944. október 30-án szabadította 

fel Nyíregyháza városát. Az iskolában a harcok közeled-

tével október 15 és november 20 között teljes tanítási 

szünetet tartottak, majd hozzákezdtek az iskola ideigle-

nes rendbehozásához, hogy a tanévet folytatni lehessen. 

Az 1945-46-os tanévben fejezték be a gyakorlókert erő-

sen megrongálódott épületének helyreállítását. Az isko-

la bútorzatát házilag hozták rendbe és elérték, hogy a 

tanulók mindegyike padban ülhetett. E tanévhez fűződik 

a polgári iskola megszűnésének kezdete, ugyanis az ide-

iglenes nemzeti kormány 6650/19$5. ME . sz . rendelete 

értelmében a polgári iskolai első osztály helyett már 

az általános iskola 5• osztálya indult. A következő, 
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1946-47 -es tanév még mindig az újjáépítés jegyében 

telt el. Tanárok, tanulók, szülők közös munkával állí-

tották helyre a megrongálódott épületrészeket, "rombú-

torzatból" újakat készítettek, házilag gyártott szem-

léltető eszközökkel pótolták a hiányzókat. Az iskolaé-

pület belső és külső tatarozást kapott - lemeszelték a 

falait. Az elkorhadt deszkakerítést új, téglakerítés 

váltotta fel. Az iskola udvarán 13.268 Ft értékben új, 

mélyfúrású kút készült, megoldva az egészséges ivóvíz-

ellátás igényét. 

1947. június 30-án megtartott leltár a megmaradt 

iskolai felszerelések értékét a következők szerint re-

gisztrálja: iskola bútorzat 9799 Ft, tanári könyvtár 

8308 Ft, történelmi szertár 50 Ft, földrajz szertár 

211 Ft, emennyiségtan 103 Ft, természetrajz 764 Ft, 

temÉszettan 1740 Ft, vegytan 414 Ft, rajz 353 Ft, tor- 

naszertár 477 Ft, gyakorlókert 3465 Ft, ifjúsági könyv-

tár 1046 Ft. A háborús károk jól érzékelhetők, ha ösz-

szevetjük a fentieket az 1943. évi leltár értékeivel. 

Erősen megrongálódott, illetve eltűnt a természettudo-

mányi tantárgyak szertári állománya, jelentősen csök-

kent (megrongálódás, eltulajdonítás miatt) a könyvtári 

kötetek száma. Ez utóbbit nagyban elősegítették a köte-

lezően elrendelt selejtezések, melyek nyomán olyan 
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könyvek is süllyesztőbe kerültek, melyek ma könyvrit-

kaságnak számítanak, és igen nagy pedagógiai értékkel 

bírnak. LIeg kell állapítanunk, hogy a megmaradt érték 

kellő alapot biztosított a folyamatosan belépő általá-

nos iskola megalapozásához. 103 

Az 1947-48-as tanévvel fejezik be tanulmányaikat 

a polgári iskolák utolsó,negyedik osztályos tanulói. Az 

általános iskola 1-8 osztályának kiépítése új fejezetet 

nyitott az iskolák történetében. A Jókai Mór Községi 

Polgári Piúiskola épületében jelenleg is általános is-

kola működik. A Gróf Apponyi Albert Községi Polgári Le-

ányiskolában felszabadulás után az V. sz. Általános Is-

kola kppott helyet, az épületet 1972-ben a városközpont 

rendezése miatt lebontották, helyét körút épült. Az in-

tézmény jogutódja a Sarkantyú utcán létesült új V. sz. 

Általános Iskola. A Kávlineum épületében a Bethlen ut-

cán leánykollégium és gyors- és gépíró iskola található, 

a Búza utcán pedig a Pedagógus Továbbképző Kabinet mű-

ködik. 
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Tanulók felvétele, származásuk szerinti kategorizálás 

A polgári iskolába való beiratkozást feltételekhez 

kötötték, melyek az alábbiak voltak: első osztályba azok 

a tanulók nyerhettek felvételt, akik 9. életévüket betöl-

tötték és az elemi iskola 4. osztályát sikerrel elvétez-

ték. Felvehető volt az is, aki 4. osztályos követelmé-

nyekből felvételi vizsgán megfelelt. 

A  lehetőség megvolt a 2., 3., j. soztályokba törté-

nő beiratkozásokra is. Az elemi iskola 5. és 6. osztá-

lyából átiratkozók különbözeti vizsgát voltak kötelesek 

tenni, melyek a felsőbb évfolyamokban komoly követelmé-

nyeket jelentettek. A gimnáziumból lényegesen kevesebb 

nehézséget jelentett az átiratkozás, bár  3.  és  4.  osz-

tályokban itt is különbözeti vizsga volt kiírva. Az is-

kolában magántanulóként is lehetett tanulmányokat foly-

tatni. 

A beiratkozási díj 2 korona volt. Külön t koronát 

kellett fizetni a könyvtár használatáért. A tanulók kö-

telesek voltak tandíjat fizetni, melynek összegét 1906 -

ban 60 koronában állapították meg, ezt később 1908-ban 

40 koronára mérsékelték. A tandíj és a felvételi díj 

összege  a  későbbiekben is többször változott, függvé-

nyeként  a  város, illetve az iskola gazdasági helyzeté- 
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nek. 1920-ban például 140 koronában határozták meg a 

tandíj és 20 koronában a felvételi díj összegét. A 

felemelt összeg a tantestület tiltakozását is kivál-

totta, iskolaszéki ülésen állást is foglaltak ez ügy-

ben: "A tandíj nagymértékű felemelése miatt attól le-

het tartani, hogy a szegényebb sorsú polgárság a nehéz 

megálhetési viszonyok között nem lesz képes gyermekei-

ket taníttatni s el lesz zárva az iskolától. Már pe-

dig a polgári iskola növendékei legnagyobb részben a 

szegényebb, de törekvő néposztály gyermekei közül ke- 

rülnek ki." 104 

Az 1934-35-ös tanévben tovább differenciálják a 

befizetendő összeget. A magántanulók tandíja magasabb 

összegben volt megállapítva. Az anyagi kötelezettségek 

a következők szerint oszlottak meg: 105 

Díjak Nyilvános 
tanulók 

Magán 
tanulók 

1.  Felvételi díj 2, 50 2, 50 

2.  Járulékok 1,70 1,70 

3.  Tandíj 10 havi részl. 44,- 56,- 
4.  Kérvénykezelési díj - 1,50 

5.  Elnöki díj - 6,50 
6.  Magánvizsgálati díj - 40,- 
7.  Filmdíj a tandíj 3 %-a 1,20 

Összesen: 49,40 P 108,20 P 
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A felvételhez szükséges díjak befizetése jelentős 

anyagi terhelést jelentett a szülőknek, s az anyagi gon-

dok több esetben szinte lehetetlenné tették volna az is-

kolába való beiratkozást. Igazolja ezt a városi képvise-

lőtestület döntése is, mely szegénysorsú tanulók támoga-

tására tanulmányi ösztöndíjat létesített: a 15134-1908. 

sz. határozat e célra osztályonként 100-100 korona ösz-

szeget tervez, legnagyobb ösztöndíj 30 korona lehetett. 

A tanulmányi eredmény alapján a tantestület *aslatára 

ítélték oda a támogatást, melynél figyelembe vették a 

család vagyoni helyzetét. 

Külön alapítványt létesített az izraelita hitköz-

ség, melynek kamatából 200 korona összeget két szegény-

sorsú, szorgalmas, jó előmenetelű izr. vallású tanuló-

nak adományoztak. 

Aránylag nagyobb segítséget jelentett a tandíjmen-

tesség különböző formája. Az 1909-10-es tanév 168 tanu-

lója közül 112 fizetett teljes összegű tandíjat, a töb-

biek fizetése az alábbiak szerint  alakult: 
 106 

egész 	7 tanuló 

háromnegyed 	8 tanuló 
Tandíjmentesség: 	

fél 	23 tanuló 

negyed 	18 tanuló 
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A szülők anyagi helyzetének rosszabbodása jól nyo-

monkövethető a tandíjkedvezmények összegében, melyet 

természetesen az iskola és a város gazdasági helyzete 

is szorosan behatárolt. Az 1931-32-es tanévben már 69 

tanuló kapott teljes tandíjmentességet és további ked-

vezményt 82 fő, összesen 2200 P értében. 

A beiratkozás mellett külön anyagi nehézséget je-

lentett a polgári iskola által igényelt tankönyvek meg-

vásárlása. A gazdasági helyettől függően a tanulók 

8-15 '-a évenként tanszersegélyben részesült, melyet 

adományokkal még fokozni tudtak. Ezen adományokat min-

den évben rendszeresen megkapták a különböző cégektől, 

hivataloktól. Rendszeresen és nagyobb összeget folyósí-

tott a takarékpénztár. Egyes magánkereskedők a tanulók 

vásárlásától függően kedvezményeket biztosítottak. A vá-

ros egyszerűbb lakói az iskolához és a tanulókhoz fűző-

dő érzelmi kapcsolat megnyilvánulásaként egyéni, alka-

lomszerű adományokkal támogatták az intézményt. Ilyen 

volt többek között Balogh Lajos zenész felajánlása is, 

aki 1924. április 29-én egy táncmulatság 61.000 koronás 

bevételét adományozta a szegénysorsú gyerme.kekeegélye-

zésére, igazolva ezzel az iskola népszerűségét, a vég-

zett munka megbescülését. 

Az iskola elsősorban városi igén$eket elégített ki, 
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de beiratkoztak tanulók Szabolcs megye, sőt más megyék 

területéről is. A lakóhely szerinti beiskolázás arányát 

a következő táblázat tükrözi, melyek az 1909-10-es tan-

év statisztikai adatait tartalmazzák: 107 

Területi megoszlás 1.o. 2. o. 3. o. 4. o. Összesen 

Helybeli tanuló 	46 	36 	32 	24 	135 
Szabolcs megyéből 	4 	3 	3 	4 	14 
Más  megyéből 	4 	1 	2 	- 	7 

Az iskola vonzásköre a tanulólétszám növekedésével 

párhuzamosan egyre növekszik. Nagyobb számban iskoláz be 

főleg Szabolcs-Szatmár megye területéről. Vonzáskörének 

növekedéséhez hozzájárul, hogy 1911-ben megszűnik a kis-

várdai polgári fiúiskola, így a megye egyetlen polgári 

fiúiskolájává válik. Nagyobb számban keresik fel távo-

libb megyékből is. Vonzáskörét érzékeltet a 8. számú 

melléklet, amely a Polgári Fiúiskola 1908-09-es, 1915-16- 

os, 1916-17-es évek anyakönyvi adatait tartalmazza. 108 

Figyelemre méltó a polgári leányiskolák széleskörű 

beiskolázási területe is, A Községi Polgári Leányiskola 

elsősorban városi igényeket elégít ki, de számos vidéki 

tanuló is otthont kapott falai között. Az iskola 1906-

-0$-es tanévi anyakönyvébe beírt 256 tanuló közül 189 fő 
109 

nyíregyházi, 67 fő  (25,9 %) vidéki lakos volt.  
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A Kálvine um Polgári Leányiskolájában igen jelentős 

volt a vidéki tanulók száma. Jól tükrözi ezt az 1938-39- 

es tanév kapcsolatos kimutatása: 110 

I. II. III. IV. Össz. 

Az iskola székhelyén 30 26 34 31 121 
Szabolcs m. más község 12 30 21 16 70 
Csibnka í:i. orsz. más megye 7 11 9 17 45 
Jász-_Tagykun-Szolnok megye - 1 1 2 4 
Szatmár megye 1 3 4 6 14 
Ha j d u megye - - 1 1 2 
Pest-Lilis-Solt-Kiskun m-. - - 1 2 3 
Borsod megye - 1 - 1 2 
Zemplén megye 3 4 i 3 11 
Bihar megye 1 1 - 2 4 
Bereg megye 1 - 1 1 3 
Abaúj-`_orna megye 1 1 - 1 3 

Összesen: 49 67 64 65 245 

Az 1938-39-es tanévben 47 ó volt a vidéki tanulók a-

ránya, az iskola internátusában jó körülményeket biztosí-

tottak a leánytanulók bentlakásához. Szintén az interná-

tusban helyezték el a lelkészárvákat, illetve számba kell 

venni a Kálvineum vallási vonzását is. 

A tanulók jelentős része az elemi iskolák 4. osztá-

lyából került az iskolákba, de találkozunk átiratkozások-

kal is. Jól érzékelhető a polgári fiúiskola 1909-10-es év 

statisztikai adataiból, mely az első 4 év beiratkozásait 

összegzi. 111 
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1. 2. 3. 4. Össz. 

1. Nyilvános tanulók száma 56 41 41 30 168 
2. Kimaradt 2 1 2 2 7 
3. Kiz áratott - - 2 - 2 
4. Elemi iskolából jött 

a. helybeli 35 
b. vidéki 15 

5. Láo polg. iskolából - 3 1 4 
6. Gimnáziumból jött 6 4 2 2 12 
7. Felvételi vizsg. tett - 7 2 2 11 

A fenti táblázatban megfigyelhető, hogy átiratkozások-

nál a kevesebb nehézséget jelentő gimnáziumi átiratkozá-

sok dominálnak, természetesen hozzájárul ehhez, hogy a 

kezdetben nagyobb terhet vállaló kispolgárság gyermekei 

később a gyakorlatibb területet választják. Az 1908-09-es 

tanévtől kezdve lehetőséget adtak a magántanulóként való 

iskolábajárásra is. Ez zömében a várostól távolabb lakó 

szegénysorsú - elemi iskolát végzett tehetséges tanulók - 

középfokú művelődését biztosította. E tanulók szülei a-

nyagilag nem tudták fedezni gyermekeik városi elhelyezé-

sét, s a tanítás egyéb költségeit. A magántanulók között 

kevesebb számba találkozunk kényelmi szempontokkal is, 

illetve nyilvános tanulók átiratkozásával, melynek zömé-

ben anyagi okok játszottak szerepet. Az iskola tanulólét- 
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Száma dinamikusan növekszik, igazolva az iskolatípus é-

letképességét, melyet a melléletben szereplő, tanéven-

kénti létszámösszesítés jól tükröz. 112 (9. számú mel-

léklet) 

Az iskola fejlődését az is jellemzi, hogy az első 4 

évben már 168 fő volt a végzett nyilvános tanulók száma. 

Az első viláháborút követően az iskola tanulólétszámának 

ugrásszerű megnövekedése érzékelteti a Hogy-rendszerben 

erőltetett "Kultúrális fellendülés" országos irányzatát. 

Hasonlóan magas a tanulólétszám a gazdasági válságot kö-

vető fellendülés, illetve a második világháborús években. 

A magántanulók száma is főleg ez időben növekszik ugrás-

szerűen, igazolva a szociális problémák növekedését. 

A  polgári iskola társadalmi funkciójának megítélését 

a létesí t és célja és atantervi célkitűzések határozzák 

meg. Csengery Antal szerint a polgári iskola a "művelt 

polgári középosztály" iskolája. Az 1879-es polgári isko-

lai tanterv célmeghatározása: az iskolának olyan általá-

nos műveltségetkell nyújtania, amelyekre a tudományos pá-

lyákra nem törekvő minden "jobb módú" magyar állampolgár-

nak szüksége van. 113 

A  célkitűzések később kiegészülnek a praktikus isme-

retek tanításának igényével, a vállásos és nemzeti szel-

lemű nevelés szükségességével és a "jobb módú" állampolgá-

rok meghatározás a kispolgárság szintjéig süllyed, amely 
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szerint a polgári iskola az iparosok, kereskedők, gaz-

dálkodók iskolája. A "polgári" meghatározást mai szemmel 

is fenntartással fogadjuk. Kifejezője az anyagi feltéte-

lek jobb szintjének, a kispolgári tudat pedig világnézeti, 

politikai nevelés szempontjából nem lehet közömbös. Lrde-

kes meLvizsgálni, hogy a beiratkozott tanulók származás 

szerinti megoszlása milyen szinten feltételezi ezt. Az is- 

kola 1909-10-es tanévének statisztikai adatai ezzel kapcso- 

latban a következőket tartalmazzák: 114 

S 	á  r  m a z á s 1. 2. 3. 4. Össz. 

nagybérlő - - - 2 2 

őstermelő középbirt. 
kisbirt. 

1 
4 

2 
3 

- 
2 

- 
- 

3 
9 

gazd.tisztviselő 1 - 1 - 2 

nagy iparos 
iparos kisiparos 24 9 10 8 51 

előmunk.-munkás - 1 1 1 3 
nagykereskedo - 2 3 

kereskedő kiskereskedő 5 2 4 4 15 
vállalkozó keresk.tisztv. 2 1 1 1 5 

altiszt v. szolga 5 4 9 2 20 
közszolg.v. állami tisztv. 3 5 3 1 12 
más értel- önálló értelmiségi - - - 2 2 
misé:&i közhiv.alk.altiszt 1 6 3 10 
napszámos 1 - 1 
nyugdíjas v. más jövedelemből él 4 3 1  magánzó  	3 1 2 6 

A statisztikai adatokból szinte lehetetlen következ-

tetni a tényleges vagyoni  viszonyokra.  A kisbirtdos kate-

gória például olyan rétegeket foglalt magába, amelyek tár- 
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sadalmi és gazdasági helyzetük alapján más-más társa-

dalmi osztályba tartoznak. E kategória összegzi a 0-5 

kat. holddal, vagy a 90-100 kat. holddal rendelkező 

földtulajdonosokat. A statisztikai adatok félrevezető 

összesítéseit földes Ferenc (1941.) nagyszerűen igazol-

ta a "7:unkásság és parasztság kultúrális helyzete P:7a-

gyarorscáron" című művében. Az ismertetett táblázat is 

jelzi azonban, hogy az iskola tanulóinak zömét már kezdet-

ben is a kevésbé tehetős polgárság gyermekeit alkották. 

A:  iskolai anyakönyvek valóságosabb képet tükröznek, 

melyekbe bemondás alapján jegyezték fel a szülők konkrét 

foglalkozását. A "bemondást" - bár nem hivatalosan igazolt 

adat  -  reális tényként fogadhatjuk el, alapozva a tanárok 

és szülők közvetlen kapcsolatára. Erre utalnak a bejegyzé-

sekben történt változások is, ugyanis egy-egy szülő fog-

lalkozásának megváltozását az anyakönyvben is átvezették. 

A  származás szerintiarányokat így világosabban tükrö-

zi az 1915-től 1920-ig terjedő időszak anyakönyvi adatai-

nak összesítése, amely 1191 tanuló adatait tartalmazza 

115 sajátos csoportosításban.  
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4 
5 
- 
3 

32 
9 

79 
36 
4 
2 
5 
5 
2 
7 
3 
2 

1$6 

3 
— 
6 
3 

28 
4 

13 
- 
5 
5 
- 
67  

112 MED 

Vizsgált tanévek 	1915-16. 1916-17. 1917-18.1918-19.1919-20. 

Tanulók létszáma 

I. Jómódú szülők 
nagybirtokos-bérlő 
köz. bírt. - köz.bérlő 
nagyiparos 
nagykereskedő 
Ósszesen: 
II. Kispolzárság  
kisbirt.-kisbérlő 
gazd. t iszty. 
kisiparos 
kiskeresk.-vállalkozó 
ipari tisztv. 
vasút,posta,kr.tisty. 
köztisztv. 
pap, tanár, tanító 
másféle értelmiségi 
katona altiszt 
ny ugd. tisztv. 
háztulajdonos 
Osszesen: 
III. E yéb  jövede- 

leciból élők 

197 226 241 254 

7 6 4 4 
6 2 11 6 
- - - 1 
1 3 3 - 

14 

6 23 23 32 
5 13 13 14 

80 59 56 59 
17 36 38 33 
3 3 2 2 
- 1 6 3 

11 3 4 7 
1 5 5 4 
2 2 1 1 
- 2 1 3 
2 4 6 5 
- - 1 - 

127-  161 156 163 

mezőgazd.napszámos 1 - 1 7 
gazd. cseléd - 1 - 1 
előmunk.-ipari urunk. 10 6 3 8 
házaló, piaci árus - 2 2 8 
vasút,post.ker.tisztv. 28 32 30 27 
ker.v.közl.munk. - - 9 2 
közhiv.alk.v.szolga 8 14 11 14 
napszámos 1 1 - 2 
nyugd.altiszt v.szolga 3 2 8 3 
eltartásos,v.magánzó 3 4 3 8 
Házi cseléd - 1 - - 

Osszesen: 56 53   67 80 

A  különböző foglalkozások sajátos összevonása, pl. va-

súti-postai altiszt, vagy a kisiparosok, kiskereskedők ösz- 
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szegzése sem tükrözi teljes hitetlességgel az eltérő fog-

lalkozási ágakat, feltételezhető anyagi viszonyokat. A ka-

tegorizálást nehezíti, hogy az egyes osztályok, rétegek a 

nyilvántartásokban szinte a felismerhetetlenségig össze 

vannak keverve. Az egyes kategóriákba való besorolást is 

differenciáltan kell értelmeznünk, mivel az ipari munkások 

tuti t6nyezői, esetenként anyagi viszonyai eltértek a va-

sútnál -agy postánál dolgozó altisztekétől, azonban több 

jellemző vonásban hasonlítottak is. E sajátos csoportosí-

tás vij:ont lehetőséget ad a szociális összetétel főbb jel-

lemzőinél: vizsgálatához. Az adatokból megállapítható, hogy 

a vizsgál időszak alatt a tanulók szüleinek 5 ;';-a tarto-

zott a módozabb rétegek közé és jelentős többséget, 66 5-ot 

a kispolgárság képviselt. 29 2L-ra tehető a különböző munka-

terüle  t ol:cn, fizikai munkában foglalkoztatott altisztek, 

hivatalszolgák, munkások, napszámosok, vagy eltartottak szá-

ma. Dobos 1,ászló: Az  egykori  Polgári iskola szerepe iskola -

rendszerünkben című tanulmányában megállapítja, ho gy még 

az elmúlt század hetvenes, nyolcvanas éveiben a vagyonuk-

ból élő szülők gyermekei országosan kétharmad többségben 

választották a polgári iskolát, a századfordulón arányok 

35,8 -'a csökkentek. Ez a csökkenő tendencia jól érzékel-

hető a vizsgált évek összegzésében. A vagyonos szülők egy-

re inkább a magasabb műveltséget nyújtó, továbbtanulási 
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lehetőséget biztosító gimnáziumba iratják be gyermekeiket,  

így a polgári iskola valóban a .kispolgárság iskolájává vá-

lik.  

A  kispolgárság látszólagos anyagi biztonsága felszíne-

sen ítélhető meg, ha csak a statisztikai adatokra támaszko-

dunk.  ~:z  1915-16-os tanévben járt iskolai tanulók anyaköny-

vének vizsgálata igazolja azt a feltételezést, hogy az évek  

arányában szinte a legnagyobb létszámot adó kisiparos-kiske-

reskedő vállalkozó szülők gyermekeinek anyagi biztonsága  

több esetben nem volt megalapozott. A jelzett tanév első  

osztályába járó 21 kisiparos szülő foglalkozása a követke-

zők szerint oszlik meg: 4 fő borbély, 2 kovács, 2 szabó-

mester, 2 hentes, 2 kerékgyártó, 2 gépész, ácssegéd, molnár,  

kéményseprő, varrónő, szűlésznő, fuvaros, 1-1 fő. Hasonló  

az arány a második osztály 25 fő  kisiparos származású tanu-

lójánál is. A szülők foglalkozása itt a következő: cipész,  

csizmadia 4 fő, cipőfelsőrész-készítő 1 fő, kőműves 2, asz-

talos 3, kerékgyártó 2, ácsmester 2 fő, szabó 1 fő, varró-

nő 1 fő,  kazánkovács 1 fő, gépész 1 fő, vasalómester 1 fő,  

bérkocsis 1 fő, pékmester 1 fő, vasöntő 1 fő, mészáros 2 fő,  

szeszfőző gépész 1 fő. A fenti foglalkozásokat vizsgálva  

megállapítható, hogy több esetben a tisztes megélhetés biz-

tosítása is gondot okozott.  

Az ellenforradalmi korszak általános jellemzője volt,  

hogy  a  kisipar aránytalanul nagyobb részt képviselt az i- 
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par egészén belül. Az ipartelepítési politikának különö-

sen elhanyagolt területe volt Szabolcs-Szatmár megye - e-

zen belül Nyíregyháza városa. A szülők foglalkozásai sajá-

tosan vetítik elénk a város társadalmi összetételének, ipa-

ri fejlődésének jellemzőit, igényeit. A hamrincas években a 

város még nem rendelkezett jelentősebb ipari üzemmel, így a 

lakosság  foglalkoztatása főleg a vasút, a kereskedelem, a  

földm~ -:élés, a kisipari területekre, illetve a különböző 

közhi - :'a ,alokra, honvédségre összpontosult. A kisipar kon-

arválódása elősegítette a polgári iskola gyorsabb fejlődé-

sét. Gyermekserege azonban tovább differenciálódik. Az 

1931-32-es, valamint az 1935-36-os tanévek anyakönyveinek 

vizsgálatánál már jól nyomon következő az a folyamat, mely-

ben a jobb módú városi és falusi középosztálynak szervezett 

intézmény egyre inkább helyet biztosít a művelődésben maga-

sabb szintre törekvő városi ipari munkásság és falusi pa-

raszts ég gyermekeinek.  116 e  

A két tanévben vizsgált 425 szülő 165 foglalkozási ág-

ban dolgozott. 117  A foglalkozások elemzésénél megállapít-

ható, hogy lényegesen csökkent a vagyonukból élő módosabb  

szülők gyermekeinek száma. Összesen 3 szülő (2 bornagyke-

reskedő és 1 földbirtokos) iratta be gyermekét az iskolába.  

:o:ábbra is meghatározó az önálló iparral, műhellyel  

rendelkező szülők - 75 fős - számaránya. A jövedelmi vi- 
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szonyokról itt is sokat elárul a foglalkozások vizsgálata, 

mely inkább a szűk és kis műhelyekben egyedül, vagy eseten-

ként segéddel dolgozó kisiparosok felé tolódik át. A 75 fő-

ből 14 cipész, 12 szabó, 6 hentes, 6 kőműves, 5 kovács és 

4 fő asz talos mesterséggel foglalkozott. hasonlóan szerény 

jövedelmi feltételekre mutatnak a: bérkocsis, taligás, fod-

rász, k 1tfúrómester, szíjgyártó, kerékgyártó szakmák, mely-

lyel a fennmaradók foglalkoztak. 

A I:izpolgárságon belül külön réteget képviseltek a ke-

reskedelemmel, vendéglátással foglalkozó szülők, számsze-

rint 34 fő,  akik fűszer-, tej-, baromfi-, liszt-, termény-, 

fa-, rőfös üzletekkel rendelkeztek. A kocsmáros és vendég-

lős szülők  száma 6 fő volt, akik többségében vidékiek vol-

tak. 

A mezőga aságban való foglalkoztatottság jellemzője 

a városnak. A környező bokortanyák lakóinak egyetlen jöve-

delmi forrása volt ez és a szülők nagy számban iratták be 

gyermekeiket a polgári iskolába. A vizsgált időszak 53  me-

zőgazdaságban dolgozó szülője között 3 kisbirtokos talál-

ható. A földművelés és gazdálkodó foglalkozást 40 fő je-

lezte, tovább 4 fő bérlőként, 3 gazdasági ispánként és 3 

fő gazdatisztként szerepelt. A földműves és gazdálkodó 

foglalkozásból nem lehet következtetni az anyagi feltét- 

lekre, ziszont megbízható adatokat kaphatunk a város hely- 
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történeti kutatásaiból. A várost környező bokortanyák sa-

játos etnikai egységet képviseltek, lakóikat a korábban 

bevándorló szlovákokat gúnynevükön tirpákoknak nevezték. 

A családokat bizonyos fokú zártság jellemezte, akik ügyes 

gazdálkodással és igen következetes takarékossággal több-

ségében rendezett anyagi feltételek között éltek. Igen 

kíméletlen, szinte önsanyargató munkát végeztek a megszer-

zett vagyon megtartásáért, további gyarapításáért és élet-

vitelükben e célnak rendeltek alá mindent. E folyamat e-

gyenes következménye volt, hogy egyes családok elszegényed-

tek, a még megmaradt néhány hold földön gazdálkodtak, s jö-

vedelmüket bérmunkával egészítették ki. A polgári iskola 

tanulói többségében az utóbbi szülők gyermekei voltak. 

A város másik jellemzője volt, hogy jelentős létszámú 

katonaság nyert elhelyezést falai között. A polgári iskola 

így társadalmi rangot jelentett az itt tevékenykedő katonák, 

csendőrök, rendőrök és fogházőrök gyermekei számára. A 46 

fős szülői számarány jelentős. Jellemző azonban az össze-

tételre, hogy a legnagyobb rangfokozatú szülők főtörzsőr-

mesterek voltak, összesen 7 fő. Szerény számarányt képvi-

seltek a postánál, banknál, bíróságnál, járási, illetve 

vármegyei hivataloknál tisztviselőként dolgozók (9 szülő). 

Ugyanezen intézményeknél altisztként, hivatal- vagy isko-

laszolgaként viszont 24 szülő dolgozott. Az értelmiséget 1 

állatorvos és 4 tanító szülő jelentette. 
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A vizsgált időszakban igen vonzó foglalkozás volt a 

vasút szolgálatába lépni. A rendszeres havi fizetés, a 

nyugdíj viszonylag nyugodt megélhetést biztosított. A je-

lentkezők közül a MÁV válogatott, így a szakmai képzett-

ség, vagy a magasabb iskolai végzettség előnyt jelentett. 

Nem véletlen, hogy az iparilag fejletlen város lakosságá-

ból igen sokan szerettek volna a vasútnál elhelyezkedni. Az 

ott dolgozó szülőknek társadalmi felemelkedést, vagy szin-

tentartást jelentett, ha gyermekeik a polgári iskola el-

végzése után a vasútnál kaptak beosztást. ;z megmutatko-

zott a vasutas szülők számában is, amely a vizsgált idő-

szakban 73 fő volt. A vasutas szülők gyermekei a viszony-

lagos anyagi biztonság ellenére sem sorolhatók a nyugodt 

körülmények  között  tanuló gyermekek közé. A 73 főből 6 fő 

mozdonyvezetőként, 7 fő mozdonyfűtőként, 8 fő pályőrként 

dolgozott. A többiek kalauz, váltókezelő, vonatfékező, pá-

lyélőmunkás, portás és gépészeti segédmunkás munkakörök-

ben tevékenykedtek. Kiemelkedő a 18 fős  1IJ 1 altiszti lét-

szám, ahol a bejegyzésekből csak 2 esetben lehet követ-

keztetni a végzett munkakörre, akik vonatkísérő altisztek 

voltak. A felsorolt foglalkozások csaknem mindegyike fizi-

kai munkát igényelt - napjainkban is e kategóriába tartoz-

nak. 
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Mai értelemben vett munkáskategóriába 40 szülő sorol-

ható, akik a nyomdánál, villanytelepnél, malomnál és a fa-

raktárnál dolgoztak. A kétkezi munkából élők sorát gyara-

pították a kisiparosoknál dolgozó segédek (6 fő), a 7 fő 

mezőgazdasági és tovább 8 fő hadirokkant napszámos. 13 szü-

lő hadiözvegyként, vagy egyedülállóként nevelte gyermekét, 

2 fő  min ;  hadirokkant munkát sem tudott vállalni. Találkoz- 

hattunk, ma már kevésbé ismert foglalkozásokkal is, mint pl. 

gk. egyházfi, kóserliba-kimérő. 

A  vizsgált időszak igazolja, hogy a korábban kispol-

gárinak ítélt iskola egyre inkább balra tolódik, demokra-

tizálódik. IIelyet kapnak benne a feltörekvő munkás -  és pa-

rasztgyermekek, akiknek egyedül a polgári iskola biztosí-

totta a IWzépfokú műveltséget, a reményt, hogy magasabb 

iskolatípusba is eljuthatnak. A szülői foglalkozások iga-

zolják, hogy egyre inkább a szegények iskolájává válik és 

a Horthy-korszak legdemokratikusabb iskolatípusa a polgári 

iskola. 	folyamat jól érzékelhető, ha összehasonlítjuk az 

1915-20-as évek, illetve az 1935-36-os tanév szülői foglal-

kozása.';. (10. számú melléklet) A tanulók szociális össze-

tételé.'k ilyen irányú alakulása ebben az időben azt mu-

tatja, hogy a polgári iskola felszabadulást megelőző évti-

zedekben fontos szerepet töltött be a proletariátus művelő-

dési harcában is. 118 

A  szociális összetétel megváltozott arányát támasztja 

alá, ha összehasonlítjuk a felszabadulás utáni 1946-47-es 



Szülők foglalkozása 

kisbirtokos 
birtokos napszámos 
egyéb őstermelő 
gazdasági tisztv. 
földműves napszámos 
kisiparos 
ipari segédszemély 
ippri napszámos 
kereskedő, árus 
keresk. tisztv. 
keresk. segédszemély 
keresk. napszámos 
közl. segédszemély 
közl. napszámos 
pap 
más értelmiség 
közhivatali altiszt 
katona altiszt 
nyugdíjas köztisztv. 
egyéb nyugd. tisztv. 
napszámos 
ismeretlen foglalkozás 

120 IMP 

tanévben a beírt 168 fő általános iskolai tanuló és a 

még meglévő 200 fő polgári iskolás s:ülői  ne1  foglalkozá-

sát. 119 

Ált. isk. 

tanulók 
Polg. isk. 

tanulók 
Összesen 

fő 

32 61 93 
9 2 11 
4 1 5 
1 - 1 
6 2 8 

40 39 79 
11 14 25 
1 4 5 
8 6 14 
1 - 1 
4 5 9 
1 1 2 

16 19 35 
2 1 3 
- 1  
7 1 8 
11 12 23 
- 1 1 
6 1 7 
6 11 17 
- i 7 
3 4 7 

Az összehasonlításkor figyelembe kell vennünk, hogy az 

általános iskolás tanulók a felszabadulást követően irat-

koztak be, és kötelező  jellegénél fogva a szülői foglalko-

zások tükrözik a korabeli városi lakosság társadalmi össze-

tételét. A polgári iskola tanulói viszont a feladabadulást 

megelőzően nyertek felvételt. Az összehasonlításnál valóban 
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szembetűnően több apolgári iskolába beiratkozott kisbir-

tokos szülők gyermekeinek száma. E számarány viszont nem 

jelenthet reális összehasonlítási alapot. _ .iíg az általá-
nos iskolák csak a város területéről vettek  fel  tanulókat, 

addig a polgári iskolába a vidéki, földműveléssel foglal-

kozó szülők gyermekei is bekerültek. A kisbirtokos megje-

lölés egyébként is igen változó anyagi biztonságot takart. 

A kisiparosok, kereskedők, értelmiségiek, tisztviselők, te-

hát a feltételezett jobb anyagi körülményekkel rendelkezők 

számaránya az általános iskolai tanulóknál jobb. A .külön-

böző foglalkozási ágak napszámosainak, segédszemélyeinek 

nyugdíjas tisztviselőinek aránya -a szerényebb anyagi kö-

rülmények között élőké - a polgári iskolára jellemző. Az 

összehasonlításból kitűnik, hogy a polgári iskolába na-

gyobb számarányban kerültek be szegényebb sorsú gyerekek, 

mint az általános iskolába. Ez utóbbi érthető, hisz köte-

lező jellegénél fogva nem adott választási lehetőséget, e-

gyenlő művelődésifeltételeket nyújtott a társadalmi osztá-

lyok számára, míg a felszabadulás előtt a szülőknek válasz-

tási lehetőségük volt a polgári iskola es a nagyobb művelt-
séget nyújtó gimnázium között. Az adott tanév tanulóinak 
szociális megoszlása is alátámasztja, hogy a polgári isko-

la a felszabadulást megelőző évtizedekben a valóságban már 

nem volt "polgári". 
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Mindkét leánypolgári iskola tanulóinak szociális 

összetétele fő vonásaiban hasonlít a polgári fiúiskolá-

éhoz. Rövid időszakonbelül is jól megfigyelhetők a szü- 

lői foglalkozások a Leánykálvineum Polgári Iskolájában. 120 

Szülők foglalkozása 	1937-38. 1938-39. 1939-40. Össz. 

Középbirtokos 	2 	- 	2 	4 
kisbirtokos 	32 	20 	36 	96 
egyéb önálló ősteret. 	4 	1 	- 	5 
gazdasági tisztv. 	3 	2 	3 	8 
egyéb gazd.segédszem. 	4 	4 	- 	8 
kisiparos 	33 	29 	33 	95 
egyéb ipari segédszem. 	1 	2 	3 	6 
kiskereskedő 	18 	19 	20 	57 
kereskked. tisztv. 	1 	1 	4 	6 
egyéb keresk. segédszem. 	1 	2 	4 	7 
közl. kisváll. 	1 	1 	- 	2 
közi. tisztv. 	14 	1C 	7 	31 
egyéb közl.seédszem. 	13 	20 	16 	49 
köztisztviselo 	17 	16 	19 	52 
pap,tanár,tanító 	31 	35 	38 	104 
más ért e lm.orv os-ügyvéd 	11 	11 	12 	34 
közhiv.alk.altiszt 	4 	3 	6 	13 
nyugdíjas köztisztv. 	1 	14 	11 	26 
egyéb nyugd.tiszty. 	19 	3 	5 	27 
házicseléd 	11 	11 	3 	25 
egyéb ismeretlen fogi. 	10 	3 	9 	22 
árvaházi,szeretetházi tan. 	3 	2 	1 	6 
katonatiszt 	- 	2 	1 	3 
katona altiszt 	- 	21 	8 	29 

Az évkönyvek statisztikai adataiból foglalkozásokra, 

vagyoni  viszonyokra  utaló pontos következtetést nem von-

hatunk le. A Községi Polgári Fiúiskolához viszonyítva a-

ránytalanul magasabb az értelmiségi származású szülők 

száma. Ennek elsősorban az intézmény reforcmtus jellege az 
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oka, de az is szerepet játszhatott, hogy ebben az időben 

m.& jóhírű intézménynek számított a Leánykálvineum Polgá-

ri Iskolája. A szerényebb, de a módosabb anyagi viszonyok 

között élő értelmiségi szülők igényeit is kielégítette, 

ha leánygyermekük polgári iskolai végzettséget szerzett. 

Egyértelműen érvényesül a polgári iskolai jelleg. A kis-

birtokos, kisiparos, kiskereskedő szülők mellett a tár- 

sadalom alsóbb rétegeinek gyermekei is igénylik ezt az is-

kolát. 

Jobb összehasonlítási alapot képez a Gróf Apponyi  

Albert Községi Polgári Leányiskola 1906-07-es, illetve az 

1916-17-es tanévek anyakönyvi adatainak elemzése. E két 

tanévben 257, illetve 391 szülő foglalkozásának adatait 

elemeztem a fiúiskolánál is alkalmazott sajátos csopor-

tosításban, külön zárójelben téve a rangsorolt foglalko-

zásokat. 121  A szülői foglalkozásokat ismerve már bizo-

nyos mértékig következtetni lehet a vagyoni  viszonyokra  

is. Gondot jelentett, hogy az 1906-07-es tanév anyaköny-

vében a foglalkozásokat nem jelölték konkrét megnvezés-

sel, csak általános néven, pl.: kisiparos, kiskereskedő, 

stb., a hivatalnokoknál, tisztségviselőknél már ponto-

sabban jártak el. Az általános foglalkozás jelölés az 

1916-17-es évben is tapasztalható, bár a foglalkozások 

köre már jóval differenciáltabb. Az 1906-07-es évben 
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62 főfoglalkozás található. A kategorizálást itt is ne-

hezíti, hogy egyes foglalkozások vagyoni vonzatára i-

gen nehéz következtetni, nehéz felismerni a fizikai dol-

gozókat és az értelmiségieket. E kategorizálási gondok 

ellenére is jól megfigyelhető e foglalkozások "polgári" 

irányba való eltolódása. 

V*zsgált tanév 	1906 -07. 1916-17. össz. 

Tanulók létszáma 

I. Jómódú szülők 
nagybirt.bérlő (földbirt.) 
Középbirt.középbérlő 
nagyip. (vasgyáros,malom tul.) 
nagyker. 
összesen: 

II. Kispolgársál 
kisbirt.gazd.berlő(földműv.) 
kisiparos: építőmester,fürdős, 
válla lkoz ó, gy ógy kovács, arany-
műves, szabó, fordrász,cipész, 
kalapos, órás,mészáros,kocsi-
gy ártó,ács,kov ács,kárpitos,szűcs, 
bádogos,temetkezési vállalkozó, 
kályhás, ke lmefe st ő, géplakat os, 
asztalos, szobafestő,kőműves,ké-
ményseprő,pék,gépész. 
kiskereskedő: vendéglős,kanti-
nos,fűszerker.,borker.,sörrak-
táros,üzletvez.,kocsmáros, 
term.kereskedő,vasker.,szík-
vízgy áros,képker.dohány árusító, 
ecetgyáros. 
Bari tisztviselő:  ,gyérvez., 
sorgy árig.,szeszgy ári üzletvez. 
műszaki ellenőr,műszaki ta-
nácsadó,dohánybeváltó felű. 

257 391 648 

2 13 15 
- - - 
2 2 4 
+ - - 

4 15 19 

19 15 34 

56 97 153 

41 72 113 

- 8 8 
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Vizsgált tanév 	1906-07. 1916-17. Össz. 

vasút, posta,.keresk.,  
tisztv.: állomásvezető,va- 
súti e llenőr, e lőlj áró, pos- 
tamester,postafelü.,posta- 
tiszt,bankhivatalnok,iro- 
datiszt,pénztáros. 	5 	13 	18 
tisztviselő: hivatalnok, 
pénzügyi titkár. 	26 	13 	39 
köztisztviselő: törv.sz.ír-
nok, jegyző,főjegyző,megyei 
hiv.,tQv.kiadó,adóvégrehaj-
tó,áll.előljáró,tollnok, 
könyvelő,telekkönyvvez., 
szegényházi gondnok,vámos, 
árvaszéki eln.,ülnök,áll. 
felvigy.,városi földmérnök, 
ta nácsos,adótiszt,városgaz-
da,közszölgabíró,kórházi 
gondnok. 
Pap - tanár - tanító 
Másféle értelmiségi: orvos, 
általános ügyvéd,gyógysze-
rész. 
katona, csendőr,rendőr,tűz-
oltó,fogházi altiszt 
katonatiszt(alezr.százados) 

3 4 7 
- 1 1 

8 

- - - 
- - - 
- 1 1 
- - - 

2 20 22 

nyugdíjas tisztv.:adótárnok, 
járásbciró,hivatalnok,pü. 
szemlész. 
háztulajdonos 

összesen: 

III. Egyéb jövedelemből élők 
mezőgazd.napszámos 
gazd. cseléd 
ipari munkás(gy árimunkás) 
házaló,piaci árus 
Vasút,posta,keresk.alkal-
mazott vagy altiszt: pos-
tgkezelő,vasúti raktárnok, 
MAV szertárgelü yelő,kiadó-
őr,vasutas, postas, segéde l-
lenőr,zenész. 

15 18 33 
24 22 47 

7 7 14 

2 9 11 
2 1 3 
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Vizsgált tanév 1906-07. 1916-17. Össz. 

Vasúti munkás: pálya őr, hor-
dár, pályafelvigyázó,kalaaz, 
kézbesítő, váltókezelő, moz-
donyvezető. 
keresked.vagy közl.munkás: 

4 11 15 

bérkocsis,fuvaros,szállító 
hivatali alk.munkás v.szolga: 

4 1 5 

ápolónő,vármegyei kapus,út-
biztos,ratkáros. 2 9 11 
özvegy,háztartásbeli - 21 21 
napszámos - 1 1 
magánzó 29 23 52 
ügynök 9 2 11 

összesen: 50 90 139 

A jómódú szülők számaránya kevesebb a polgári fiúis-

kolánál, különösen akkor, ha az 1916-17-es év 13 földbir-

tokos megjelölésnél számolhatunk azzal a tévedéssel, hogy 

a kisebb földtulajdont is földbirtoknak ítélték és jegyez-

ték be.  A jómódú lányos szülők a "jó parti" reményében in-

kább az előkelőbb iskolákba iratták be gyermekeiket. 

E kimutatásból is kitűnik, hogy az iskola valóban a 

kispolgárság iskolája volt, ahol jelentős számarányt kép-

viseltek a kisiparosok és kiskereskedők gyermekei. A va-

gyoni feltételekre jól utalnak a zárójelben lévő foglalko-

zások, ahol több esetben a tisztes szegénység is elképzel-

hető. 

Feltűnő, hogy a mezőgazdasággal foglalkozó (napszá-

mos, gazdasági cseléd) szülők közül senki sem iratta be 
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gyermekét a vizsgált két évben a leány polgári iskolába. 

Ennek kétségtelenül anyagi okai voltak, illetve "haszon-

tEanságnak" is ítélték a leánygyermek taníttatását. A 

leánygyermek intézményes nevelése-oktatása mindig szoros 

összhangban van a társadalom igényével. A szerényebb jö-

vedelműek elsősorban a fiúgyermekek taníttatását tűzték 

ki célul, a lányok háttérbe szorultak. Kivételt képeztek 

a rendszeres állami fizetéssel rendelkező vasutasok, ill. 

a világháborús években az özvegyi nyugdíjból élők. A vi-

lágháborús évek fellendítették a női munkaerő iránti ke-

resletet és a szülők a leánygyermekek taníttatásakor a 

társadalmi ranglétrán való felemelkedést is várták. 

Továbbtanulási lehetőség, pályaválasztás 

Az iskola tanulóinak pályaválasztása szorosan össze-

függ a tanulók szociális összetételének váltzásaival. A 

továbbtanulási lehetőségeket vizsgálva bizonyos zártság 

tapasztalható. A tanítóképzők és felső kereskedelmi isko-

lák kivételével a többi felsőfokú intézmény zárt kapukkal 

fogadta a tanulókat. Bejutásuk roppant nagy erőfeszítést 

igényelt ezektől a tanulóktól, így kevesen vállalkoztak 

rá. Egyre inkább előtérbe kerül a gyakorlati életpályák 

választása. 
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A polgári iskola három, esetleg két osztályát siker-

rel végzett növendék átléphetett: ipariiskolába (fém, fa, 

szövőipari), ipari szaktanfolyammal kapcsolatos felső nép-

iskolába, földműves, rétmesteri és vincellériskolába, bá-

nyászati iskolába, valamint a cs. és kir. alreáliskolák 

megfelelő tagozatába. 

A  4. osztály elvégzése után továbbtanulásra a követ-

kező lehetőségek adódtak: Felső kereskedelmi iskola, ta-

nítóképző intézet, budapesti állami középipariskolák (é-

pítészet, gépészet, vegyészet, vas- és faipari szakosztá-

lok), budapesti állami felső építőiskola, gépészeti- bá-

nyászati-mechanikai, elektrotechnikai, iparművészeti is-

kolák, cs.  és kir. haditengerészet, hadapródiskola, pos-

tai, távírdai, segédtiszti tanfolyamok. 

Akik a polgári iskola elvégzése után munkába kíván-

tak állni, többek között az alábbi munkaterületeket vá-

laszthatták: pl. postánál: altiszt, postamester, kiadó, 

fogyasztási hivataloknál: adószedő, ellenőr, lehetettek 

állami vagy törvényhatósági hivatalnokok, irodatisztek, 

bekerülhettek a már ma nevetségesen hangzó sóhivatalba 

ellenőrnek, vagy sótárnoknak. 122 

A polgári iskola yakorlati irányú képzését mutatja 

az a pályaválasztási felmérés, melyet az 1910-es év ele-

jén végeztek. A tanulók igényei zömében egybeesnek a re- 
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ális lehetőségekkel. Azért is érdekes e felmérés, mivel 

a gyermekek igényei 9-14 éves korban nem mindig kellően 

megalapozottak, találkozunk irrealistással, fantáziával,  

legnagyobb részük általában a szülők igényeit, elképzelé- 

seit tükrözik. 1~3  

Választott  

pálya  
1.o. 2.o. 3.o. 4.o.  összesen  

vasutas 7 10 9 2 28  
iparos 7 5 8 7 27  
hivatalnok 3 5 4 6 18  
katona 9 2 5 2 18  
tengerész 4 2 1 2 9  
kereskedő 4 2 1 1 8  
gazdálkodó - 3 -  3 6  
tanító 2 1 2 1 6  
tanár 2 - - 2 4  
vadász 1 - 1 1 3  
orvos - - 1 1 2  
jegyző - - 1 1 2  
pap 1 1 - - 2  

A legjobban megbízható képet a IV. osztály felmérése  

mutatja, hiszen ők már közel álltak a végleges döntéshez. 

Érdekes például megfigyelni a "hivatalnok és katona" vá-

lasztott pályákat, ahol ellentétes növekedés, illetve csök-

kenés tapasztalható. Hol tanultak, illetve hová mentek dol-

gozni a polgári iskolát végzett tanulók? Az 1910-11., az 

1911-12., illetve az 1916-17-es polgári iskolai évkönyv 



130 	- 

részletezi a végzős tanulók pályaválasztását, melyet az 

alábbi táblázat foglal össze: 

1910. 
1911. 

1911. 
1912. 

1916. 
1917. 

4 10 6 
4 3 4 
3 - - 

2 3 - 
1 5 6 
1 1 1 
- 3 - 

7 5 5 
4 - 3 
- 1 - 

- - 2 
- - 2 
- - 5 
- - 2 
1 3 6 

27 34 43 

ipari pályára lépett 
kereskedői pályát választ. 
pénzügyhöz ment 
hivatalban alkalmazott 
vasutas 
katonai főreálisk.tanul 
ipariskola 
keredkedelmi iskola 
tanítóképző 
posta 
fémipari szakiskola 
kereső pályára lépett 
gimnáziumban tanul tovább 
katonának soroztatott 
évet ismétel, otthon van 

Összesen: 

A  végzett tanulók pályaválasztása szinte egyértelmű 

gyakorlati irányultságot mutat. Mindez igazolja, a társa-

dalmi igényt, hogy az iskolának kell felkészíteni a tanu-

lókat a  gyakorlati életre. A tanítóképző, a gimnáziumi to-

vábbtanulás és a katonai iskola kivételével mindhárom év-

folyam tanulói azonnali vagy rövidebb távon jövedelmet 

hozó foglalkozást választottak. 

E  pályaválasztás szorosan összefüggött a társadalmi 

viszonyokkal. A szegényebb származású gyermeknek társadal-

mi emelkedést jelentett  a  polgári iskola elvégzése, mely 
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képesítette őt egy anyagilag viszonlag stabilabb életpá-

lyára. A kispolgárok gyermekei zömében szüleik vagy ah-

hoz hasonló életpályát választottak, így igen kevesen 

vállalták a továbbtanulás nehézségeit. A tanulók szülei-

nek jelentős részénél a pályaválasztásban elsősorban a 

szociális szempontok döntöttek, bár a tanulmányi eredmény 

sem volt mellékes. 

Az 1920-as években már a köztudatban is jobban tisz-

tázódott a polgári iskola funkciója. Az 1900-as évek hi-

vatalnokképző jellege átadja helyét a gyakorlati életpá-

lyákra való felkészítésnek. A tanulók pályaválasztásával 

tudatosan foglalkozott az iskola nevelőtestülete is. Er-

ről az 1913-14-es tanév évkönyvében így írnak: "Az isko-

lának kötelessége, hogy egészséges és jó tanácsokat adjon 

a praktikus pályák felé irányításra. E tekintetben telje-

sítjük kötelességeinket, rámutatunk a gyakorlati pályák 

boldogulási lehetőségeire, a szellemi pályákon való túl-

termelésre." 124 

A továbbtanulási lehetőséget biztosító intézmények 

az iskolán keresztül minden tónévben tájékoztatták a ta-

nulókat az adott intézménytípus jellemzőiről, követelmé-

nyeiről, a munkába állás lehetőségeiről. A Tanítóképző 

Intézet igazgatója évenként felhívta a figyelmet a tehet-

séges tanulók pályairányítására, elsőbbséget biztosítva 
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az iskola által javasoltaknak. A kiadványok azt igazolják, 

hogy az 1920-as éveket követően a polgári iskolát végzett 

tanulók pályaválasztása, pályairányítása országos szinten 

is jól szervezett volt. 125 

A  tanulók továbbtanulását azonban döntően behatárol-

ták az adott időszakra jellemző társadalmi, gazdasági fel-

tételek. Jól megfigyelhető,ha összehasonlítjuk az 1927-28-

as tanév, illetve a második világháborús évek pályaválasz-

tási acitait. 126 

1927. 1940. 1942. 
1928. 1941. 1943- 

ta né ve k  

I. ̀ továbbtanulók  
A 4. osztályt megismétli 	- 	1 	4 
Gimnáziumban 	 9 	- 	1 
mezőMazd.középiskolában 	- 	1 	- 
felsó mezőgazd.iskolában 	- 	- 	1 
ipari középiskolában 	- 	- 	1 
felsőkeresk.iskola vagy 
ke:,esk. középiskolában 	18 	31 	35 
líceumban 	 10 	5 	10 
gazdasági, ipari, vagy más 
szakisk.vagy tanfolyam 	1 	- 	- 
katonaiskolában 	1 	4 	- 
fémipari szakiskolában 	- 	2 	2 
Gépipari szakiskolában 	- 	12 	- 
bányászati szakiskolában 	- 	2 	- 

II. pereskedő pályára léptek  
mezőgazdasági pályára 	3 	- 	3 
ipari pályára 	17 	1 	18 
kereskedelmi pályára 	6 	4 	5 
vasúthoz 	 2 	22 	2 
otthon maradt 	 - 	3 
egyéb: Amerika 	- 	3 
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.^  családok anyagi lehetőségei elsősorban a rövidebb 
időtartamú, kevesebb költséggel járó továbbtanulásra ösz-

tönöznek. A tanítóképző még mindig vonzó. A város kereske-

delmének és iparának lassan bontakozó fejlődését igazolja, 

hocy a tanulók egyre növekvő számban választják az ezekre 

felkészítő közép- vagy szakiskolákat. A nehéz megélhetési 

feltételek miatt ugrásszerűen megnőtt a kereső pályára 

lépők aránya. 

A  fiú és leány polgári iskolák működésének összeha-

sonlításakor egyik legnagyobb eltérést a továbbtanulás te-

rületén érzékelhetjük. A leánytanulók jelentős többsége a 

polcúri iskola elvégzésével befejezte tanulmányait és ott-

hon maradt. A továbbtanulási igényt és lehetőségeket már 

a leánynevelés célja is meghatározta: "Nagy súlyt helye-

zett tantestületünk a növendékek nevelésére is, azt az el-

vet vallva, hogy a nőt nem annyira a nagy tudás, hanem 

lelkének nemessége képesíti női hivatásának áldozatos be-

töltésére"  127  - írják a polgári leányiskola évkönyvébe. 

Mire is jogosította a leányokat a 4 polgári elvégzése? 

Továbbtanulhattak a leánygimnázium V. osztályában, a fel-

sőkereskedelmi iskolában, óvónői és tanítóképző intézet-

ben, az országos női ipariskolában és mintarajziskolán. 

Elvégezhették a postai, távirdai, vasúti, és női kézimun-

ka tanfolyamot, a m. kir. zeneakadémia zongora-tanítónői 

tanfolyamát. Tehettek állam-számviteli vizsgát, alkalmaz- 
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hatták őket a közigazgatási és egyéb hivatalok segéd- és 

kezelőszemélyzetként. 128  Megállapíthatjuk, hogy ezek 

jóval szerényebb lehetőségek, mint a fiú tanulóké. A le-

ányok továbbtanulási kedvét,illetve irányát mutatják az 

1940-41-es év és az 1942-es tanévek továbbtanulási adatai. 129  

I. Továbbtanul 

1940-41. 1941-42. 

Kereskedelmi iskola 3 8 
Líceum 5 11 
Női kereskedelmi tanfolyam 15 13 
Gépíró tanfolyam - 1 
II. sereső pályára lép 

Ipari pálya 9 3 
Közszolgálat 3 1 
Egyéb pálya: irodai gépíró 3 - 
Otthon maradt 18 31 

Összesen: 	(I. , II. ) 58 68 

Nem  véletlen, hogy a Leánykálvineum Polgári Iskolája 

intézményen belül kívánt egy befejezett egészet nyújtani. 

Sokan tanultak tovább a Kálvineum testvérintézményében a 

tanítóképzőben, illetve végezték el az intézmény tovább-

képző tanfolyamát. Ilyen jellegű képzést az ország egyet-

len polgári iskolájában sem végeztek. Az egyházkerület 

véleménye a tanfolyamról a következő  volt:  "Ez a tovább-

képző nggyon célszerű, főleg azoknak a gyermekeknek, akik 

sem tudományos pályára nem valók, sem a nagylányok sorá- 
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be  nem kívánkoznak idő előtt soroztatni." 130  Igen érde-

kes kezdeményezése volt ez a I,eánykálvineumnak. A tanfo-

lyamon részt vevők óratervek szerint készDltek, s nagy 

gondot fordítottak a gyakorlati irányú képzésre. A tanfo-

lyam időtartama 2 év volt, úgy tűnik, mintha a 6. osztá-

lyos polgári iskolai elképzelés realizálása jelent volna 

meg más köntösben. Az 1929-30-as évben már határozott 

tanterv szerint dolgoznak, tantárgyaik: "Magyar irodalom-

történet, Német nyelv kezdőknek és haladóknak, Művészet-

történet, Neveléstan, A kettős könyvvitel alapja, Gép- és 

gyorsírás, Konyhai gyakorlat, kertészet." A zene és a 

francia nyelv, mint fakultatív tárgyak külön díjazásért 

oktathatók. A délutáni órákban felváltva az egyik évfo-

lyam felsőruha szabást és varrást, a másik fehérnemű ké-

szítést tanult iparilag képzett mesterektől. 131  A tan-

folyam sikerét látva az Egyetemes Konvent határozatot ho-

zott: "A továbbképző tanfolyam egyedülálló kezdeményezés 

országszerte. Az Egyetemes Konvent a 172-1929. sz. hatá-

rozatával hívta fel az egyház kerületeket, hogy állítsa-

nak fel továbbképzői tanfolyamokat... 2. A tanulmányi a-

nyag két részből álljon: I. a műveltség fejlesztéséer, 

mélyítésére, II. A gyakorlati készség elsajátítására al-

kalmas tárgyakból " 132  
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1933-ban már 6 növendék tett ipari vizsgát és ka-

pott munkakönyvet. A tanulók gyakorlati foglalkozásokon 

is részt vettek. Igen népszerűvé vált a szülők körében,  

"menyasszonyképzőnek" nevezték. 1939-ben új iskola-

típu t vezettek be, a líceumot. Az érettségi vizsga csá-

Lí'.él'ú ;ált, mint a gyakorlati nevelés, az ipari munka-

köny  .-ct ígérő iskola. A tanfolyam létszáma egyharmadára 

csö'_?:ent.  Az  újabb elképzelések megvalósítására már nem 

kerii"L v  sor. 

-a nultu ny i munka  

A  város polgári iskolái az 1879-es tanterv alapján 

kezdték meg munkájukat. E tanterv célja a közéletre tar-

to.zá olyan általános műveltség nyújtása, amelyre a tudo-

mányos pályákra nem törekvő minden jobb módú magyar ál-

lem.polárnak szüksége van. A követelmények sorában külö-

nösen a gyakorlati képzés hangsúlyos. A számtan és mér-

tantanítás célja "biztosság és ügyesség a számolási mű-

veletek végrehajtásában, jártasság a polgári életben elő-

forduló mindenféle körülményekhez alkalmazott szám- és 

mértani fogalmak, feladványok megfejtésében." 133  A könyv- 

vitelt elméletben és gyakorlatban tanítják. A természeti 

törvényeket kísérletek útján kívánják megismei1 tni, kiemelve 

a anult ismeretek gyakorlatban való alkalmazását. Az 1879- 
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eő óraterv a következő:

Kötelezett tantárgyak I. II. III. IV. V. VI.
1. Hit- ós erkölcstan 1 1 1 1 1
2. Magyar nyelv ós irod. 5 5 4 3 3 3
3. -Tómét nyelv v.egy ha-

zai más nyelv - «M» 3 4 3 3
4. Számtan és mértan 5 5 4 4 3 3
5« Könyvvitel - - - 1 2
6. Termesze tra j z 3 3 3 - - —
7. Természettan - - 3 3 «a»
0. Vegytan * - - 2 2
9. Tóidrajz és statiszt. 2 2 2 2 - -

10. Történelem - - 2 3 3 3
11. Alkotmánytan és némi

jogi ismeretek - - — - 2 -
12. Mezei gazd.vagy ipartan - - an» 2
13- Szabadkézi rajz 3 2 2 3 - -
14. Mértani rajz 2 3 2 2 3 3
15. Szépírás 1 1 1 - - -
16. Éneklés 1 1 1
17. T o s t - é s fe gy ve rgy a k. 1 1

Összesen: 23 23 25 25 24 23

Az óratervben jelentős részesedése van a természet

tudományos tantárgyaknak, a szabadkézi es mértani rajznak 

ós az egészben kiemelt helyet foglal el a számtan és mér

tan magas óraszáma. Ez utóbbi lehetőséget biztosított ar

ra, hogy a polgári iskolai tanulók megfelelő jártasságot, 

biztonságot szerezzenek a számolasi-móresi ismeretek gya- 

korlati életben való alkalmazására.

Az 1879-es hat osztályra épülő óraterv már nem fe

lelt meg a századforduló utáni fiú polgári iskolának. Az
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első három tanév óraterve mégis erre épül, bár némi vál-

toztatás itt is megfigyelhető. A német nyelv tanítását 

első osztálytól kezdve heti 1 óráben bevezették, valamnt 

os::'-ályonként és hetenként 1-1 óraszámot kapott a test-

ne-:elés és ének tantárgy. A szabadkézi rajz óraszámát a 

második osztályban eggyel növelték. Az iskola sajátossá-

gainak megfelelően királyi tanfelügyelői engedéllyel a 

kö 	polgári leányiskolában is elvégezték e tantervi 

ko ekciót. Ők a számtan tanítására III. és IV. osztály-

ban, németre IV. osztályban heti 1-1 órával többet, a 

ház Tar tástan tanítására IV. osztá lyban heti 1 órával ke-

vesebbet fordítottak. 134 

tanulók  harmonikus fejlődése érdekében a tantes-

tület foglalkozott az egyes tanítási tárgyak módszerének 

kérdésével, bírálták a minisztérium által kiadott tan-

terve t . Kritikusan állapítják meg, hogy a 3 évtizeddel 

korábban kiadott tanterv nem számolt azzal a fejlődés-

sel, melyen a polgári fiúiskolák átmentek, s ezért nem 

felelt meg a jelenlegi közszükségleti igényeknek sem. A 

tan estület változásokat javasolt, melyet a felsőbb tan-

ügyi igazgatóság elé terjesztett. A felterjesztés egyes 

tan árgyak óraszámának növelését, a tananyag tartalmának 

átrendezését, illetve a kor  követelményének  megfelelő ki-

egészítését, bővítését tartalmazta. A javasolt és az egy-

ben az 1909-10-es tanévben a felsőbb tanügyi hatóság ál- 
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tal jóváhagyott óraterv a következő: 135 

Tantárgy I. II. 	III. 	Igy'. Az 1879-es óra 
rö ez visH8R. 

Vallástan felekezetenként 1 1 1 1 IMP 

Magyar nyelv és irodalom 5 5 4 3 - - 
Német nyelv 2 2 3 3 - 4 
Számtan 3 3 2 2 
Mértan 2 2 2 2 - MED 

^ermészetrajz 3 3 3 - 
Fizika - - - 3 MED 

T.Tértani rajz 2 3 2 2 - MID 

Szabadkézi rajz 3 3 2 3 - 1 
Szépírás 1 1 1 - - - 
Testgyakorlás 2 2 2 2 - 6 
Ének 1 1 1 1 - 2 
Történelem - - 3 3 - 1 
Földrajz 2 2 2 2 - - 

Összesen: 27 	28 	28 27 	- 	14 

Lényegesen emelkedett a német nyelv taní -tái óraszáma. 

A testület határozataként első osztálytól kezdve dirrekt 

módszer alapján kívánták tanítani. A javaslattevők valószí-

nűleg azzal a céllal tették ezt, hogy ellensúlyozzák a gim-

náziumok idegen nyelvtanítási elsőbbségét, valamint meg-

könnyítsék a gimnáziumba különbözetivel átmenők dolgát. A 

különbözeti vizsgákon ugyanis lényeges akadály volt a pol-

gáristák gyenge idegen nyelvtudása. 136  Az órák számszerű 

változása mellett az igazi korszerűsítést a tanítandó is-

meretek tantervi átrendezése és az újabb ismeretanyag be- 



139 - 

vonása jelentette. Jól megfigyelhető az a törekvés, mely-

ben az 1879-es óraterv 6 osztályra tervezett ismereta-

nyagát a megmaradt 4 osztály keretei közé igyekeztek be-

illeszteni. P1.: történelemből a korábbi harmadik osztály 

2 óraszámát 3 órára növelték. E tantárgy keretében kí-

vánták megoldani a közéletben oly szükségesnek tartott 

alkotmánytani fogalmak (korábban az 1879-es óraterv V. 

osztályának anyaga) megismertetését. 

A  természettudományi tantárgyakat a természetes fej-

lődésnek és a pedagógiai követelményeknek megfelelően ta-

nítják, így I. osztályban leíró állattan, II. osztályban 

növénytan, III. osztályban ásváyntant tanítanak kémiai 

alapon. (A vegytan korábban az V. és VI. osztály anyaga 

volt.)  A  VI. osztályos természettan keretében fizika ta-

nítására került sor. Mértani rajz keretei között II. osz-

tályban ábrázoló geometriát tanítottak. A testnevelést 

heti 1 óráról 2 órára emelték. 

A gyorsírást - feltétlen fontosságára való tekintet-

tel - felvették a rendkívüli tárgyak közé (heti 2 órában 

önként jelentkezők részére tanították, akikkel kezdők és 

haladók csoportbontásban foglalkoztak).  Ezt  elsősorban a 

tanulói munkábaállás miatt szorgalmazták. 

A  változásoknál igen körültekintően jártak el, pl. a 

természettudományos tantárgyaknál figyelembe vették több 
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fővárosi és vidéki fiúiskola azon irányú tapasztalatát, 

mely szerint e tárgyak a felsőipari iskolában folytatan-

dó továbbtanulás esetén igen hasznosak. Az előbbi tan-

tárgyakat a későbbiekben is különös figyelemmel tanítot-

ták. A gyorsírás tanítására anyagi problémák miatt Tamás-

ka Endre és Beregi Ernő külön díjazás nélkül vállalko-

zott. Mindenképpen elő akarván segíteni a rászoruló ta-

nulókat gyakorlati ismeretszerzési lehetőségeit könnyebb 

elhelyezkedésük érdekében. 

A két óraterv összehasonlításakor megfigyelhető a 

korszerűsítési törekvés, mellyel a kor haladóbb pedagó-

giai irányzatainak igyekeztek eleget tenni. Arra töreked-

tek, hogy a négy osztályos polgári iskola művelődési a-

nyaga befejezett egészet alkosson. 

Az  1912-13-as tanév nevelőtestületi megbeszélésein 

ismét elégedetlenségüket fejezik ki a polgári iskolák 

1879 óta érvényes tantervével kapcsolatban, melyet "krip-

taszagú tantervnek" és intézkedéseit "özönvíz előtti in-

tézkedésnek" nevezték. Így érzékelhető az egyre élesebb 

összeütközés a társadalmi elvárások, illetve a tanterv 

adta lehetőségek között.  Pl.  Magyarország történelmét 

III. osztályban heti két órában tanítják, ugyanakkor gim-

náziumban III-IV. osztályokban heti  3- 3 órában foglal-

koznak vele. 
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Az 1917. év végén megjelent miniszteri rendelet a-

lapján a IV. osztály második félévétől bevezették az e-

gészségtan tanítását. A hadipedagógia több gyakorlatot 

és kevesebb elméletet kívánt  az iskolától. 

A háborús évek komoly  kihatásai mellett - hangne-

mében visszafogottan - az áj tanterv megjelenésére vá-

rakozva újra napirendre kerül a polgári iskolák helyé-

ről és szerepéről szóló vita. Reménykedtek, hogy az új 

tanterv a gyakorlati életnek a polgári iskolák felé köz-

vetített igényeit kielégíti. Gyakorlati színezetű, de 

minden egyoldalú szakszerűségtől mentes, a maga egészé-

ben kellő általános műveltséget adó iskolává teszi. Az 

új tanterv 1918. április 30-án jelent meg, amelynek óra-

terve a következő volt: 137 

Tantárgyak I. II. III. IV. V. Vi. Össz. 
-6 	t an 2 2 12 
Magyar nyelv 5 4 4 3 3 3 22 
Német nyelv 3 3 3 3 3 3 18 
Történelem - 2 3 3 3 3 14 
Földrajz 3 2 3 2 2 2 14 
Számtan-mértan 4 4 4 3 4 3 22 
Könyvvitel,levelezés - - - - 1 1 2 
Növény-és vegytan 3 3 - - 2 8 
Ásvány-és vegytan - - - 3 - 4 7 
Természettan - - 3 - 4 - 7 
Élet-és egészségtani 
ismeretek - - - 2 - 1 3 
Közgazd.jogi ism. - - - 2 - 1 3 
Mezőgazd.és ipari 
ismeretek 1 1 1 1 1 2 7 
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Ének 1 1 1 1 1 1 6 
Testgyakorlás 3 3 2 2 2 2 14 
Rajz 3 3 3 2 2 2 15 
Kézimunka 2 2 1 1 1 1 8 

Összesen: 30 30 30 30 31 31 182 

tanterv már figyelembe veszi a fejlődés szükségle-

teit, a gyakorlati életre való felkészítést, illetve a 

szakiskolákba való továbbtanulás igényeit. Művelődési a-

nyaga 1-4. osztály viszonylatában is egészet alkot, mely 

törekvés korábban jól megfigyelhető volt a fiú iskola 

1909-10. évi sajátos óratervében, megelőzve ezzel az új 

tantervet. 

Véget ért a világháború. A tanítást 1918. szeptem-

berében I. osztályban már az 1918. évi új tanterv alap= 

ján kezdik meg, a többi osztályban a régi tanterv szerint 

haladnak. Az első osztály tanmenetét részletesen és gondo-

san előre feldolgozta a tanári kar, melyet a minisztérium 

is jóváhagyott. A tananyagot nem tudták elvégezni, mivel 

a tanév az év eleji spanyol járvány, az őszirózsás for-

radalom eseményei, illetve a Tanácsköztársaság bukását 

követő román megszál)é miatt csak 140 nap volt. A várme-

gyei direktórium - az országos intézkedést megelőzve -

1919. április 7-től megszüntette  a  vallásoktatást, s ez a 

szünetelés április 27-ig, a román megszállásig tartott. 

A vallástan helyett világi erkölcstant tanítottak, mely 
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mely egyezett a Magyar Tanítók Szakszervezetének orszá-

gos szintű reformjavaslatával. 

A Magyar Tanácsköztársaság közoktatása a nyolc-

osztályos általános népcola bevezetése mellett foglalt 

állást, ami gyakorlatilag a polgári iskola megszűnését 

jelentette volna. A polgári iskolák tanárai számára , e 

kétségtelenül kedvezőtlen állásfoglalás nem tudatosul-

hatott az iskolában és feltehetően ennek köszönhető, 

hogy a konzervatívabb szemléleti tanárok, ha közömbösek 

is maradtak a Tanácsköztársaság helyi eseményei iránt, 

viselkedésük nem volt ellenséges, sőt szimpátiával néz-

ték azt. A tanácshatalom alkotó munkája országosan is 

számos polgári iskolai tanárt aktivizált. Az iskola é-

letében erre Vajda Emil személye is konkrét példa 

A Magyar Tanácsköztársaság eltiprását követő román 

megszállás számos, szinte pótolhatatlan károkat okozott 

az iskolának. Előlről  kellett  a munkát kezdeni, s ehhez 

nagy segítséget jelentett az iskola nevelőtestülete ál-

tal felhalmozott gazdag tapasztalat. 

A proletárdiktatúra megdöntése utáni fehérterror, 

az országosan bizonytalan gazdasági és politikai hely-

zet, nem tette lehetővé, hogy a művelődésügyben lénye-

ges változások következhessenek be. "A fehérterror kul-

tuszminiszterii második vonalbeli politikusok, s mint 
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kultuszminiszterek sem képviselnek önálló s eredeti 

138 
Ez  a személyi szürke- 

ség 

	koncepciót." 	E 	y' 

séd; pontosan tükrözi azt a helyzetet, amelyet a kultúr-

politika a fehérterror rendszerében elfoglalt. 

A  polgári fiúiskola tanulmányi munkájában is jól 

érzékelhető az országos helyzet bizonytalansága. Az 

1919-21. között két tanévet a helyi gondok - határozott 

elképzelés nélküli - megszüntetésére való törekvés jel-

lemzi.  A  tanulmányi munka szervezése már az első három 

osztályban az új tanterv szerint történt. Eredményessé-

ge nem mérhető, mivel a tankönyvek, füzetek hiánya, í-

rószerek drágasága, rajzeszközök beszerezhetetlensége 

erősen gátolja a munkát. 

1920. szeptember 30-án jelent meg a közoktatási mi-

niszter 71306. sz. rendelete, mely lehetőséget biztosít 

a polgári iskolák gazdasági középiskolává való átszerve-

zésére.  E  rendelet érdeklődést vált ki a nevelőtestület-

ben,  mivel bevezetésecsetén engedélyt ad az V. osztály 

beindítására. Megállapítják, hogy Nyíregyháza város, 

mint nagy, gazdag vidéknek a gazdasági középpontja az 

elsők sorában számíthat az új típusú középiskolára. A 

testület álláspontja a realitás talaján maradt: Meg-

állapodtak, hogy figyelemmel kísérik e lehetőséget, de 
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új osztályt nem indítanak. 139 

Az ország politikai, gazdasági helyzete lassan 

stabilizálódik és ez a .közoktatásügyben is érezteti ha-

tását. Az 1923-24-es tanév során új tanügyi reformok 

életbelépését várják. A remények részben valóra is vál-

tak. "Az áttekinthetetlenül sok rendelet, utasítás,szo-

kásjog által irányított gyakorlatot az 1924-ben életbe 

léptetett Rendtartási Szabályzat összefogja, és az is-

kola tanulmányi, nevelési, fegyelmi és adminisztrációs 

ügyét egységesíti. A Rendtartás lényegében a középisko-

la alsó négy osztályával azonos szabályozásra törek-

szik." 140 

Az 1924. június hó 2-án megjelent Rendtartásról a 

kaetkezőket írják az iskola évkönyvébe: "Az örömből ju-

tott a polgári iskolának is: amely a kultúra palotájá-

nak egyik sötét kuckójában szemelgeti a nemismerés,fél-

reismerés, az írígység és rosszakarat szürke hamujából 

a közművelődés tiszta búzáját. Megkapta végre ő is a 

Rendtartás formás cipellőjét, melyben mostohatestvérei 

már évek óta páváskodnak." 141 

Élénken foglalkoztatja a nevelőtestületet, hogy 

országos szinten is szóba került a polgári iskolák to-

vábbi sorsa, fejlesztésének koncepciója. 1926-ban szü-

lői aláírásokat gyűjtenek tiltakozásul a várható tör- 
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vényjavaslat ellen, felzárkózva ezzel az országos til-

takozó akcióhoz. Az 1927. XII. tc . megjelenése már 

kész tények elé állította a nevelőtestületet. A tantes-

tület korábbi években végzett körültekintő és előrelátó 

munkáját is igazolja az évkönyvben szereplő összegzés: 

"Örömmel állapította meg a tanári kar, hogy az utasítás 

rendelhetéseinek legnagyobb részét már meg is valósí-

tottuk az iskolánkban, mert a középfokú iskolák számára 

kiadott utasításokat mindig figyelemmel kísértük és ha 

valamit hasznunkra fordíthattunk, azonnal igyekeztünk 

azt gyakorlatba venni." 142  

Az új törvény 1 paragrafusa meghatározza a polgá-

ri iskola feladatait, mely szerint a növendékeket "val-

lásos, erkölcsös és nemzeti szellemben, gyakorlati irá-

nyú általános műveltséghez" kell juttatni oly célból, 

hogy őket a "gyakorlati életre, vagy pedig középfokú 

szakiskolákra előkészítse". 143 E célkitűzés hiányzott 

a régi törvényből, s ez megújuló vitákra adott alkalmat. 

Csengery szerint a polgári iskola feladata az, hogy ma-

gasabb műveltséghez juttassa azokat, akik felsőbb okta-

tásra nem törekszenek. "A műveltséget - szerinte - kellő 

mértékben csak mindazon humanisztikus és reális ismere-

tek összehangzó oktatása oldhatja meg, amelyeket a pol- 

144 gári iskola egész tanterve felölel." 	Ezért tilta- 
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kozott az ellen a terv ellen is, hogy polgári iskolák 

felsőbb osztályai gazdasági vagy ipartani ismeretek á-

rán szakiskolákká alakuljanak át. Ez  szerinte olyan esz-

telen törekvés, mintha "valaki egyidőben akarná építeni 

az épület alapját és falait". 145 

A  2. paragrafusa a tanítandó tantárgyakról intéz-

kedik.  A  polgári iskolának az a feladata, hogy vallásos, 

erkölcsös és nemzeti szellemben gyakorlati irányú álta-

lános műveltséget adjon, és ennek megfelelően, ezzel 

közvetlenül életre vagy pedig a középfokú szakiskolákra 

előkészítsen. 

A  polgári leányiskolákban ehhez még egy feladat já-

rult:  A  művelt, magyar polgári háziasszony nevelése. A 

polgári leányiskolák rendes tantárgyai a következők vol-

tak: 146 

Hit és erkölcstan 	Magyar nyelv 

Német nyelv 	Történelem 

Földrajz 	Számtan és mértan 

Növény és  állattan 	Ásványtan  -  vegytan 

Illet-és egészségtani ism. 	Természettan 

Háztartási és nevelési ism. 	Rajz 

Szépírás 	Női kézimunka 

IJnek 	 Testgyakorlás 

A  rendes tárgyakon kívül rendkívüli tárgyak  (vala-

mely élő nyelv, gyors- és gépírás, zene, stb.) is tanít- 
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hatók. 

A régi törvény szerint "a polgári iskola négy év-

folyama alatt, habár kimerítőbben, ugyanazon tárgyak 

tanítandók, melyek a középiskola 4 alsó osztályában. A 

többi tantárgy főleg a két utolsó évben adandó elő".  147 

A négy osztályra csökkentett "csonka polgáriban" áthi-

dalhatatlan nehézséget jelentett ennek megtartása. Az 

új törvény a régi tárgyak megtartására törekszik. A mér-

tant és könyvvitelt egyesíti ugyan a számtannal, a sta-

tisztikát a földrajzzal, viszont új tantárgyként felve-

szi a kézimunkát. A tantárgyak ily módon való összezsú-

folása a 10-15 éves tanulók túlterhelését eredményezte. 

A  törvény 3-8. paragrafusa szervezeti kérdésekről 

rendelkezik. Kimondja a 4 osztályra való leannkítást, 

szabályozza az iskolai felvétel előírásait,  a  tanulók 

heti óraszámát (I-II. osztály 26 óra, III-IV. osztály 

28 óramelybe nem számít bele a testgyakorlás) a tanu-

lócsoportok létszámát (50 fő). A tanárok heti kötelező 

óraszámát 22 órában határozza meg, érdekesség, hogy 24 

óránál többre még külön díjazás esetén sem vállalkoz-

hatnak a pedagógusok. Különösen az egyház részéről i-

gen éles támadásban részesült a törvény 9. paragrafu-

sának az  a  része, mely a tanárképzést,képesítést ille-

tően felhatalmazza a minisztert, hogy az érvényben lé- 
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vő törvényektől eltérően rendeletileg szabályozhassa 

azt. 

A törvény 11. paragrafusa a polgári iskolák felü-

gyeletéről, a fenntartók személyéről, azok jogairól és 

kötelességeiről intézkedik. Az iskola nevelőtestülete 

nagy lelkesedéssel és bizakodással fogadta a 16. prag-

rafust, amely felhatalmazza a minisztert, hogy a megfe-

lelő épülettel nem rendelkező polgári iskoláknak állam-

segélyt vagy kölcsönt adjon. 148  

z  iskola nevelőtestülete - a pillanatnyi fellel-

kesedés mellett is - elvileg szembehelyezkedett az 1927. 

évi =_II. t.c. szervezeti koncepciójával, véleményükkel 

szervesen kapcsolódnak a beindult országos tiltakozó 

mozgalomhoz. Kedvezőtlenül fogadták - bár gyakorlatban 

már régen megvalósult - a polgári iskola hat osztályról 

négyre való csökkentését. A törvény nem tisztázta a pol-

gári iskolák helyét és szerepét a közoktatás egészében, 

ezért 21. paragrafusként a következőket szerették volna 

látni a megjelent rendeletben: "A vallás és közoktatás-

ügyi miniszter felhatalmazást nyer arra, hogy ha szük-

ségét és lehetőségét látja,a polgári iskolákat a német 

közoktatásügyi rendszerben már meglévő nemzeti közép-

isko)ívá fejlessze." Küldöttségileg kérték az országgyű-

lési képviselőt, hogy e reális igényt indítványként 
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vesse fel. 149 

A törvény végrehajtási utasításának kérése egyre 

inkább központi problémává válik. Súlyosbította a hely-

zetet, a 8 osztályos népiskola tervezete, illetve azon 

miniszteri rendelkezés, mely megszüntette az egyenlő 

elbírálás elvét a kereskedelmi iskolába lépő középisko-

lai és polgári iskolai tanulók felvételénél. Nem vélet-

len, hogy a következőket írták az 1929-30-as tanév év-

könyvébe: "Az utóbbi néhány évben megnehezedett az idők 

járása a polgári iskolák felett. Mintha megirigyelte 

volna tőlünk a sors azt a kicsinyke verőfényt, mely a 

magyar tanügy európai látókörű vezérének és kiváló mun-

katársának jóvoltából osztályrészül jutott, most újra 

a megpróbáltatás rögös útját jelölte ki számunkra." 150 

A III. Egyetemes Tanügyi Kongresszus (1928. július 2-5.), 

tanácskozásain is igen komoly vita folyt a polgári is-

kolák labilis helyzetéről, az oktatás szervezésén belü-

li funkciójának tisztaságáról, az átmeneti szükségletek 

kielégítő szerepéről. 151  A polgári iskolákról szóló 

országos vitát, a helyi bizonytalanságot és nyugtalan-

ságot a végrehajtási utasítás 1930-as megjelenése, va-

lamint a gazdasági válság szinte elmosta. 

A polgári iskolai nevelők kezdettől fogva önmaguk-

kal szemben is komoly igénnyel léptek fel. Az iskolai 
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munka minden területén alkalmazták a korszerű pedagógi-

ai, módszertani elveket. A tanulókkal szembeni elvárá-

saikban igényesek és következetesek voltak, Nem vélet-

len, hogy a városi polgárok az iskolát a későbbi évek-

ben "Jókai Egyetem", illetve a leányiskolát "Apponyi 

Egyetem" néven említették. E neveknek a mgasszintű mun-

ka elismerése mellett gunyoros visszacsengése is volt, 

ami a szegényebb sorsú tanulók "felsőbbfokú" képzését 

illette. 

Ahhoz, hogy világosabb képet alkothassunk az isko-

la tartalmi munkájának korszerűsítési törekvéseiről, ér-

demes megismerkedni Beregi Ernő számtant tanító nevelő 

tanulmányával, amely a polgári iskola évkönyv 1909-10-es 

számában található. A tanulmány megírására egyik szak-

mai folyóiratban megjelent cikk ösztönözte, melyben a 

számtant tanító nevelő feladatául a tanulók módszeres 

gondolkodásának képzését jelölték meg. Vitába száll az 

egyeoldalú céllal és saját módszerét írja le igen érde-

kes módon. Nem az elméleti, hanem a gyakorlati számtan-

tanítást tartja fontosnak. Ő a tanítást konkrét tárgykö-

rök köré csoportosítja, melyek megfelelnek a tanulók ér-

telmi színvonalának. Fontosnak tartja a tantárgyi kon-

centrációt, pl. a haza földjére vonatkozó adatok feldöl-

gozása legyen párhuzamban a földrajz tantárggyal. 
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A  tanulói önállóságról, a tanár felkészültségéről, 

a tanítás technikájáról a következőket írja: "Csak ak-

kor lesz eredményes a tanítás, ha a növendékek a tanul-

takat  alkalmazni is tudják a feladatok megoldásában." 

Hiányolja a "mindennapi életre" való felkészítést. Szo- 

rosabb kapcsolatot kíván a gazdasági élettel: "... a pol-

gáiskola növendéke ebből tanulja megbecsülni az élet 

értékét, a testi munkát, s az keltse fel a kérges kéz i-

ránti tiszteletet". Saját módszerében igen fontosnak 

tarja a külső formát, de azt a belső tartalomnak rende-

li alá. Híve a rendszeres ellenőrzésnek, "mely fáradsá-

gos, de nem felesleges". A tanítási órák elején közösen 

oldanak meg feladatokat, a következtetést tanulókkal vo-

natja le: "Hadd mondják ki ők a szabályt, s ne könyvből 

tanulják meg szajkó módjára." Az óra hátralévő részében 

a  növendékek önállóan dolgoznak. Súlyt helyez a gyen-

gébbekkel való foglalkozásra is. Befejező gondolata: 

"Fő törekvésem volt értelmes, ügyes embereket nevelni, 

nem mások szava után induló bábokat, nem ismeretek fel-

halmozása, hanem lelkük művelése és értelmük fejleszté- 

se lebegett szemem előtt. Ara törekszem, hogy ne erősza-

koljam.az ismereteket a gyermekre a tekintély erejével, 

hanem szerezze meg a tudást ő maga a saját gondolkodásá-

val, mert csak így lesz az ismeret egészen a saját tu-

lajdona, s csak így tudja majd a növendék azt alkalmaz- 
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ni és átalakítani." 152  

Amit Beregi Ernő tanulmányában leírt, az mai szem-

mel is korszerű. Sok-sok megállapítása, pl. a tantárgyi 

koncentráció, a differenciált foglalkozás, a tanulói ön-

álló munka, a rendszeres ellenőrzés, az alkotóképes is-

meret nyújtása, stb. napjainkban is követelmények a 

számtant tanítók előtt, de más tantárgyakra vonatkozóan 

is. 

Az 1912-13-as tanévben ismét foglalkozik a számtan 

tanításával. A ,yakorlati igényt erősítették meg. Fonto-

sabbnak tartják a számolási műveletek begyakorlását, mint 

az elméleti szabályok megállapításait. hülönösen fontos-

nak ítélik a fejbeli számolások gyakorlását. A hazai és 

külföldi pénznemek ismerete érdekében pénztáblázatot ké-

szítettek. A házi dolgozatoknak szintén gyakorlati jelle-

get tulajdonítottak. A mértan tanításához mérőasztalt és 

tanulóeszközöket szereztek be. A határban lévő szabad te-

rületek mérésével is foglalkoztak. A szemléltetés érdek-

ben az 1913-14-es tanévben minden tanterem falára négy-

zetmétert festettek, deciméterekre, centiméterekre osz-

tották. Így teremtették meg a feltételeket az alkalmazóké-

pes számtantatításhoz. 

Az 1910-11-es tanév új vonása, hogy az érvényes tan-

tervtől ismét eltérve bevezetik a slöjd-kézügyességi mun- 
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kák tanítását. E tantárgy tanítására Nandrássy D. Aurél 

szakképzett slöjdoktatót kérik fel, aki a svédországi 

Naasben szerzett szakképzettséget. A tanulók az alsóbb 

o:  ztá  lyo'.:ban agyag- és papírmunkát, a felsőbb osztályok-

ban faunkát végeztek. Örömmel foglalkoztak e munkákkal 

és a tanév végén szép kiállítást rendeztek. Sajnos, egy 

évca próbálkozás után megszüntették a slöjd tanítását. 

Az iz. ola kérelui - bár az Országos Kézügyesítő Egyesü-

let igazgatója is támogatta - a miniszter fedezet hiá-

ny ában elutasította, s a város sem vállalta a szükséges 

költségek biztosítását. Az érdeklődés felkeltése és a 

muni:a oglalkozások megszerettetése mellett jelentős se-

gít- zcget iyújtott a slöjd tanítás az iskolai szertárak 

és berendezések bővítéséhez. 153 

nevelőtestület meghatározta a magyar nyelv  taní-

tásával kapcsolatos feladatokat. Itt is érvényesíteni i-

gyekeznek  a  gyakorlati életre való felkészítés elvét és 

az egységes nevelői eljárások megvalósítását. Fő gondot 

a helyesírás és fogalmazás tanítására fordították. 01-

vasmányok tárgyalásánál az iparral és kereskedelemmel 

foglalkozókat helyezték előtérbe. Az általános műveltség 

megfelelő biztosítása érdekében ügyeltek arra, hogy a kö-

vetelmények tanulásánál a költő életével, munkásságával 

is megismerkedjenek a tanulók. Ismerve a versek szókincs-, 
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beszédkészség- és jellemformáló hatását, a- T. és IV. 

osztály számára 50 költeményből álló megtanulandó vers-

sorzatot állítottak össze. Ezeket előre a tanulók tudo-

mására hozták. A megtanulandó versek száma első osztály-

tól kezdve fokozatosan csökkent. Érdemes megvizsgálni 

egy-egy osztály követelménysorozatát. Első osztályban 

16 költemény volt előírva, így: Arany János: Rege a cso-

daszarvasról, Nyalka Huszár, Petőfi Sándor: Tisza, Füst-

be ment terv, Anyám tyúkja, Három fiú, Kölcsey Ferenc: 

Himnusz, Gyulai Pál: A vándor fiú, Hadnagy uram, Revicz-

ki Gyula: A munka népe, Kisfaludy Károly: Szülőföldem 

szép határa című költemények. A versek számszerinti meg-

állapításánál a mai álláspontunk szerint ugyan maxima-

lizmus tapasztalható, tartalmuk azonban jól illeszkedett 

a tanulók életkori sajátosságaihoz. Közülük több vers a 

jelenlegi iskolai tanterv anyagában - hasonló életkor-

ban - megtanulandó költeményként szerepel. 

Megállapodtak, hogy az új olvasmányok és költemények 

tárgyalását mind a négy osztályban egy napon (szombaton) 

végzik, egyik héten olvasmányt, másik héten költeményt 

tárgyaltak meg. 

Szabályzatot dolgoztak ki az írásbeli dolgozatok el-

készítési idéjére, sorrendjére, mennyiségére vonatkozóan 
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is, melyet a királyi tanfelügyelő jóváhagyott. Az írás-

beli dolgozatok céljául a tanulói értelem és önállóság  

fejlesztését, s a helyesírási gyakorlást jelelték meg.  

A mai gyakorlatban is érvényben lévő kétféle formát vá-

lasztottak: házidolgozatot (a tanuló hazavihati) és is- 

kolai dolgozatot (a szülőnek évközben megmutatják). Nagy  

gondot fordítottak az írásbeli dolgozatok külsejére: 

tisztaság, rendes kivitel, szépírás volt a követelmény. 

Az egységes füzetvezetést (sorkihagyás, baloldali írás, 

jobboldali javítás) külön szabályozták.  

=_;_°dekesen szabályozták a dolgozatok tartalmi  köve-

telményét, melyet mindenkor a tantestület hagyott jóvá,  

figyelembe véve más szaktárgyat tanítók véleményét is.  

Rend'_ 	i~ l 

 

jó lehetőség volt ez a tantárgyak közötti kap-

csolat, a koncentráció elvének érvényesítésére. A terv-

szerűség érdekében meghatározták a dolgozatok írásának 

időponc ját is, így magyar nyelvű dolgozatot kéthetenként, 

nim.et nyelvből havonként írtak. Minden hónap első és har-

madik hete magyar, második hét német, negyedik hét szám-

tan dolgozatírás időpontja volt.  Mechanikus  intézkedésnek 

tűnhet ez, pedig a tanulók egyenletes terhelését szolgál-

ta, ami  - hasonló eljárást alkalmazva - napjainkban is 

hasznos lenne. 
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Külön pontban szabályozták a dolgozatok előkészíté-

sének, iratásának, javításának módját, melyek napjainkban 

szintén megfontolandó elvek lennének. Alapállásunk: "Min-

den írásbeli dolgozatot elő kell készíteni. Az előkészí-

tést ne az írásbeli órától vonjuk el, s a gyengébb tanu-

lók szellemi képességeihez mérten alkalmazzuk. Már az ol-

vasmány tárgyalásakor történjen meg az előkészítés." 

A dolgozatok írásakor a nevelő jóindulattal viselked-

jen, adjon útmutatást, irányítson, segítsen. A javítások 

módjára egységes iskolai jelhasználatot alkalmaztak. A 

helyes pedagógiai hatás érdekében kívánatosnak tartották, 

hogy a tanár mielőtt javítsa ki a dolgozatot. Újabbat ad-

dig nem lehetett iratni, míg az előző ki nem volt javítva. 

A tömegesen előforduló hibákat osztálytanításon beszél-

ték meg, de lehetőséget kerestek az egyéni korrigálások-

ra is. 

Fontos szerepet szántak az írásbeli dolgozatoknak, a 

témájukat, feldolgozási módjukat a célnak megfelelően vé-

gezték. Pl. első osztály anyaga: A kis patak és a tenger 

(másolás), Lehel Kürtje (szótagolás), A pacsirta és fiai 

(szótagolás), A virág és a felhő (másolás), Egy- és több-

tagú szavak írása (diktálás után), tőmondatok írása (dik-

tálás után), A madarak haszna (olvasmány diktálás után), 

A tanterem, Az iskolaépület, Lakóház, A Duna (kérdések a-

lapján). A vándor fiú, Füstbe ment terv (vers emlékezet- 
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ből), A nyúl és a teknősbéka (mesetartalom) Attila és 

Buda (diktálás után). Érdemes megfigyelni az életkori 

sajátosságok messzemenő figyelembe vételét, a fokozatos-

ság érvényesülését, a nyelvtani és irodalmi ismeretek a-

rányát, a témák megválasztását. 154 

Az 1913-14-es tanévben kísérleteket tettek szabad-

tárgyú dolgozatok írására. Véleményük szerint az ilyen 

dolgozat felbátorítja a tanulókat a gyors fogalmazásra, 

arra, hogy friss közvetlenséggel fejezzék ki gondolata-

ikat. Irattak olyan dolgozatot is, amelynél csak a kezdő 

szót, vagy a bevezető mondatot adták meg, s a többit a 

tanulóra bízták. Pl. az egyik dolgozat bevezetője ez 

volt: Giling-galang. A másiké: Tegnap hallottam a bará-

tomtól a következő érdekes történetet... Ha öt koronám 

volna, mire költeném el? Ezek a kísérletek a tanuló fan-

táziát, kreatív gondolkodást hasznosan fejlesztették, 

jól szolgálták az élettel való szoros kapcsolattartást. 155  

hasonló szervezettség figyelhető meg a később be-

induló leánykálvineum magyar tanításában is. Az 1934-35-

ös tanév negyedik osztályában például a következő címe-

ket adták: "Miért szép a mi új iskolánk? (levél) Milyen-

nek látta Petőfi a múltat, s jelent? (költemény alapján), 

Zrínyi Ilona átadja Munkás várát (képmagyarázat), Helye-

sen ítélt-e Kreon? (Sophokles: Antigoné című drámájából), 
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A kádár Kata című népballada legtragikusabb alakja (köl-

temény alapján), Önéletrajz. 156  A címek alapján ítélve 

ahhoz, hogy a növendékek értékes dolgozatokat készíthes-

senek széleskörű irodalmi és művészettörténeti ismerettel 

tellett rendelkeznSök. 

A német nyelv tanításával kapcsolatban elsődleges 

célként határozták meg, hogy a tanulók figyelemre méltó 

nyelvi képességekkel kerüljenek ki az iskolából. Ennek ér-

dekében minden órán 6-10 új szót tanultak meg, szójegyze-

teltek és ezeket minden tanítási óra elején számonkérték. 

Az előzetes tanulói felkészülést elősegítette az írásbeli 

dolgozatok témáinak tanév eleji megállapítása és közzété-

tele. A tanítási órákon a beszéd gyakorlására fordítják a 

fő hagnsúlyt. Kezdettől fogva teljes német nyelven folyt 

a tanítás, arra törekedtek, hogy az új német szó képzete 

ne a magyar szóhoz, hanem közvetlenül a tárgyhoz kapcso-

lódjon. E módszer megkívánta a szemléletes nyelvtanítást, 

melynek érdekében Balogh Sándor rajzszakos nevelő színes 

szemléltető képeket készített. A betűtanítás érdekében a 

szépírásórákat is igénybe vették. 157  A leánykálvineumban 

Nyulasiné Tóth Erzsébet a német nyelv tanításában gyakor-

lásként hanglemezt is felhasznált. 

Vajda Emil kinevezésével új lendületet, korszerűbb 

irányvonalat vett a természettudomány tanítása. Az 1912- 
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-13-as tanévben elsősorban a feltételek megteremtésére 

fordítanak nagy energiát, ügyelve a gyakorlati ismeretek 

elsajátítására, gyakoroltatására, alkalmazására. Az épü-

let udvarán iskolakertet létesítettek, ahol 90-100 db 

kis jelzett növény szolgálta a természetrajz tanítását. 

A növényeket 20 cm-es négyzetes táblába helyezték el, 

közbeékelve egy-egy fűvel bevetett négyzetes területet. 

A kert gondozását a tanulók végezték. Az eleven szemlél-

tetés iskolai feltételeit biztosították, ami napjainkban 

is alapvető követelménye a korszerűségnek. 

Meteorológiai megfigyelő telepet létesítettek, hogy 

a tanulók megismerjék a műszereket, s ezek tartozékait. 

(Napóra, széljelző, szélerősségmérő, barométer, maximum-

-minimum  hőmérő,  esőmérő.) Mindezek a természet jelensé- 

geinek megfigyelését tették lehetővé. Napjainkban is alap-

vető követelmény lehetne a helyes világszemlélet kialakí-

tása érdekében. Sajnos csak töredékei találhatók meg e-

zeknek a jelenlegi iskolában, s a város 18 iskolája közül 

csak egy rendelkezik az akkorihoz hasonló felszereltséggel. 

Téli időszakban vetített képekkel előadásokat tart-

tottak, így Kardos István: A magyar Tengerpart és Észak-

Olaszország, Tamáska Endre: Bécs, Németország témákkal. 

Az előadásokat a rajzteremben tartották meg és rendszere-

síteni kívánták. Városi viszonylatban úttörő voltak az 
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audiovizuális eszközök iskolai hasznosításában. 158 

Az 1913-14-es tanév újabb jelentős eseményeket ho-

zott. Az iskola botanikuskertet továbbfejlesztették. Rácz 

Imre máramarosi polgári fiwskolai igazgató 70 db különfé-

le fenyőfát küldött, melyet elültettek. 

Az  iskolai botanikuskert maradványai 1978-ban 

A  növénytan tantermében virágokat és növényeket he-

lyeztek el,  a  tanítási órák anyagának megfelelő aktuali-

tással.  Az iskola folyosóit virágokkal díszítették.  A nö- 
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vények teleltetésére házilag üvegházat készítettek. Az 

álattan szemléletes tanítása érdekében Vajda Emil egy 

terráriumot és akváriumot készített. A bennük lévő álla-

tokat (gyíkok, teknősök, halak, vízi bogarak, lepkék,ro-

varok) a tanulók élénk érdeklődéssel nézegették. Minde-

zekkel az volt a céljuk, hogy a tanulók megfigyeléseket 

végezzenek, láthassák a növények fejlődését, szemmel kí-

sérhessék a fejlődés különböző fokozatait. Ápolásuk, gon-

dozásuk során a tanulók megismerkedhettek a növények és 

állatok életfeltételeivel, sokirányú gyakorlati tapasz-

talatra tettek szert. 

Joggal állapítja meg a szakfelügyelői látogatás, 

hogy a természettan tanítása modern, biológiai alapon 

történik. Vajda Emil kötelességén felül munkálkodott a 

tanítványok érdeklődésének kielégítéséért. 159 

Az 1912. és 1914-es évek között a természettudomá-

nyos tárgyak tanítása érdekében a mai korszerű szaktan-

termek szinte azonos értékű elődjeit teremtették meg. A 

természetrajz tanításához megteremtett feltételek (mun-

káltatás, megfigyelési-kísérletezési lehetőség) napja- 

inkban is bőségesen elegendők a szaktanteremmé nyilvání-

tás feltételeihez. Hasonló volt a helyzet a földrajz taní-

tása terén is. Az osztályterem mennyezetére felrajzolt 

szélrózsa, az udvaron elhelyezett napóra, a tornaterem 
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tetején működő szélirány- és szélerősségmérő készülék 

biztosította a korszerű tanítási feltételeket. 

A természet utáni rajzolás módszerével történt a 

rajz  tanítása. Itt is érvényesítették a gyakorlati fel-

készítés igényét. 

Felsőbb osztályos tanulók év végére már maguk ter-

veztek, rajzaik, festéseik jó megfigyelőképességről, íz-

lésről, biztos ceruza- és ecsetkezelésről tesznek tanu-

bizonyságot. A tanulók is készítettek rajzmodelleket, pl. 

a saját készítésű mértani testeket igen jól hasznosítot-

ták a távlati rajzolásban. Az 1913-14-es tanévben az is-

kola belépett az Országos IJagyar Iparművészeti Társulat 

tagjai sorába. Tanév végi kiállások, pályamunkák, mutat-

ták, hogy a rajz tantárgy megfelelően illeszkedik be a 

tanítandó tárgyak sorába. 

Az iskola rugalmas vezetési szemléletét és a korsze-

rűségre való törekvés igényét jól példázza a testgyakor-

lás tanítása is. Az 1912-13-as évben hírt hallottak a 

svéd tornarendszer pozitív hatásáról. Ugyanezen évben Ta-

máska Endre megbízást kapott e rendszer németországi ta-

nulmányozására. Az 1913-14-es tanévben már be is vezet-

ték a svéd tornarendszert. A tágas udvar lehetővé tette, 

hogy a testgyakorlatok, ezzel kapcsolatos testmozgások 

szabad levegőn történjenek. Ismerve a szabad levegő és a 
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napsugár jótékony hatását a fejlődő szervezetre, ezért 

erre külön hangsúlyt is fordítottak. Ügyeltek a külső 

megjelenésre, helyes testtartásra, magatartásra. A tor-

naszerei: állományát folyamatosan bővítették. Téli idő-

szakban rendszeressé vált, hogy az iskola udvarán kor-

csolyapályát készítettek, mely biztosította a szabad le-

vegőn való mozgás lehetőségét. 160 

Pendszeressé vált a vetítettképes előadás, melyet 

havonta egy alkalmal tanítási időn kívül díjtalanul néz-

hettek a tanulók. Így került sor Nagyváthy Ferenc: Csil-

lagászati földrajz, Vajda Emil: A tenger életéről, Tamás-

ka Endre: Toldi témájú előadására. 

A tanulók számára széleskörű ismeretszerzési lehe-

tőséget biztosítottak, s érdeklődésük irányát, mélységét 

folyamatosan fikyelemmel kísérték, a szerzett tapasztala-

tokat hasznosították. Példa erre az 1910-es évben végzett 

felmérés, melyben a kérdésként szerepelt : "Melyik tantár-

gyat szereted a legjobban és miért?" A válaszok sorrend-

je: történelem, magyar, természetrajz. A nem kedves tan-

tárgyak közé a német és a mértan tartozott. Néhány válasz 

a miértekre: nehéz, nem tudjuk megcsinálni a rajzot, ma-

golni kell, vagy nem látják értelmét. Több tanuló szerint 

161 az ábrá:oló mértant csak időtöltésből tanítják.  
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1913-14-es tanévben az iskola folyosóján gyűjtő-

szekrényt helyeztek el. Céljuk az, hogy a tanítási órá-

kon hallottakról, vagy egyéni érdeklődésből fakadóan a 

tanulók kielégítő választ kaphassanak problémáikra. Ezért 

egy papírlapon bedobhatták kénréseiket, név ráírásra nem 

volt szükség, csak az osztály megjelölésére. A legköze-

lebbi óra elején abban az osztályban az illetékes szak-

tanár felelt a kérdésre. Ilyen kérdések voltak pl.: Mi-

ért sárgul meg ősszel a fa levele? Hol van több pénz for-

galomban: Ausztriában vagy nálunk? Miből készítik az üve-

get? Egyik tanuló nem érti, hogy mit jelent a könyvben az 

a kitétel, hogy: "A sónak sem ideje, sem helye nem volt a 

kristályosodáshoz." Hogy kell helyesen írni: kesztyű vagy 

keztyű? Egyik osztály tanulói arra kérték a szaktanárt, 

hogy szíveskedjen még egyszer megmagyarázni a tárgyalt 

anyag egy részét, mert nem értik és vitatkoznak rajta. 

Megfigyelhető a kérdésekből a gyakorlati dolgok iránti 

érdeklődés. sajátos munkakapcsolat-tartási formája volt 

ez a tanár-diák viszonynak, melyben lehetőséget adtak az 

őszinte érdeklődésre, problémafelvetésre, 162 

Nehezebb tárgyi feltételek között működött a Közsé-

gi Polgári Leányiskola. A pedagógiai tevékenység színvo-

nalának megalapozásához hozzájárult, hogy több városi 

szinten is kiemelkedő pedagógus óraadói tevékenységet 
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vállalt az iskolaépítés első éveiben. Ilyen volt pl. 

Dr. Vietórisz József a Kossuth Gimnázium tanára, igazga-

tója, aki a polgári iskolává válás esztendejétől 13 éven 

át tanította a magyart a legfelsőbb osztályban és vezet-

te az önképzőkört is. Az első világháború időszakában a 

fiú polgári iskolához hasonlóan rossz tárgyi feltételek 

közé kerültek és ez befolyásolta az oktató munkát. Tor-

nát például nem tanítottak, helyette kertészeti gyakor-

latokat vezettek be, melynek kettős haszna is volt. Fi-

zikai erőkifejtésreísztette a tanulókat, a mggtermelt 

növények javították az ellátást. A III., IV. osztályos 

leányok részére latin tanfolyamot indítottak - mivel a 

háború kitörése után szükség volt a magasabb képzettségű 

nőkre. 163  

A  Ieánykálvineumban a jobb személyi- és tárgyi fel-

tételek kedvezőbb körülményeket biztosítottak. A jól fel-

készült pedagógusok nagy figyelemmel és meretettel oktat-

ták növendékeiket, részt vettek minden tevékenységben. 

Együtt játszottak, sportoltak novendékeikkel, ezzel ki-

érdemelve azok őszinteségét, feltétlen bizalmát. 

ftlagosan három hónaponként tartottak tanárkari ülé-

seket, értekezleteket, ahol a tanítás-nevelés fő kérdése-

it vitatták meg. Folyamatosan látogatták egymás óráit, 

sőt más intézmények munkájába is betekintettek, az így 
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szerzett tapasztalatokat megbeszélták, hasznosították. 

Az oktatásban a legkorszerűbb módszereket alkalmaz-

ták. Boross Leona fizika, kémia óráin - elbeszélések sze-

rint - o növendékek 2-3 fős csoportokban önálló kísérle-

teket, megfigyeléseket végeztek. A földrajz órán a tanu-

lók ClE általuk készített terepazstalon ismerkedtek a dom-

borzat fogalmaival, a dia- és filmvetítő pedig közelhoz-

ta a távoli világot. Kiss Margit is a tanulók aktív rész-

vételével vezette az órákat. Nemegyszer egy-egy növendék 

készült kiselőadással, a pedagógus mint irányító vett 

részt.  A  testgyakorlás tantárgy mellett ritmikus tornára 

és nemzeti táncokra is tanították a leánynövendékeket. 

Mindezek a tények bizonyítják, a gyakorlati irányú kép-

zés előtérbe helyezését. Az iskola színvonalas pedagógi-

ai munkáját jóhírű pedagógusok alapozták meg. Egyike volt 

ezeknek Boross Géza okleveles rajztanár is, aki a szeg-

halmi református gimnáziumból jött. A képzőben a teljes 

óraszámának felében tanította a rajzot. Munkássága nem 

korlátozódott csupán az oktatásra. Korának elismert festő-

művésze volt és művei múzeumban, magánkézben ma is megta-

lálhatók. 

Mindkét polgári leányiskola ugyanazon tankönyveket 

használta, bár a leánykálvineum szemtfe volna a Konvent 

kiadványait  -  magyar irodalomtörténetből és vallástan- 
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ból - bevezetni. A művelődési anyag követelményrendsze-

rében a két intézmény tevékenysége alapvető azonosságot 

mutatott, az átadás módjában, a nevelőhatások &vényesí-

tésében azonban érzékelhetők az eltérések. 

Jól szolgálta a tanulói ismeretbővítést a minden 

évben megszervezett kirándulás, amikor a tanulók megis-

merkedhettek az ország távolabbi tájaival, városaival 

(Budapest, Kassa, stb.). A tanulmányi kirándulásokat 

rendkívül szervezetten készítették elő, beillesztve a 

tanév munkájába. Ezek a kirándulások több naposok voltak, 

s eléggé igénybe vették a tanulók szüleinek anyagi hoz-

zájárulását. Az 1913-14-es tanévben a korábbi lehetősé-

gek meghagyása mellett változtattak a kirándulási prog-

ramon, biztosítva ezzel a szegényebb tanulók részvételi 

lehetőségét is. Az egy-egy napos kirándulási tervben a 

következők szrepeltek: 

1. Debrecen - esetleg a Hortobágy megtekintése, 

2. Tokaj  - Tercel  

3. Nyírbátor történelmi nevezetésségei - Bóni gyártelep 

4. Tiszabercel - A Tisza és Bessenyei szülőháza 

5. Szabolcsi földvár 

6. Hiskolc - Diósgyőr 
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A kirándulási helyek megválasztásának tudatosságát 

igazolja, hogy napjainkban a város iskolái szinte kivé

tel nélkül felkeresik ezeket a hegeket. Ezeken túl ta

nári vezetés mellett a tavaszi idő beálltával hetenként 

kirándultak a tanulók a közeli erdőbe, mezőre, rovar- és 

növénygyűjtés, valamint szórakozás céljából. A gyakorla

ti érdeklődés fokozását elősegítette, hogy elvezették ő- 

ket a helybeli ipartelepekre, gyárakban tettek látogatást

A tantestületi megbeszéléseken a tanult ismeretek 

értékelési-ellenőrzési módszere szinte minden tanévben na

pirenden volt.
A tanulók értékelésére egységes rendszert dolgoztak 

ki, mely a korszerűség jegyeit viselte: "Bevezettük azt a 

pedagógiai módszert, hogy a tanulókat nem csupán egyes 

feleltek szerint osztályozzuk, hanem képessegüket, tuda—
16 A sukat folytonos figyelemmel tartva ítéljük meg."

Az ismeretek ellenőrzésében keményen következetesek 

voltak. Az 19O8-O9-es tanév 7 kitűnőjével szemben 14 ta

nuló 1, kilenc tanuló 2, és 11 tanuló 2-nél több tantárgy- 

bél kapott elégtelen osztályzatot.
Az 1909-10-es tanévben 7 tanuló osztályt ismételt, 

22 tanuló tett javítóviszgát. A kimaradt 7 tanuló közül 

több tanulmányi okokból távozott. Ez 20-30 %-os bukási 

átlagot jelentett, ami egy kissé magas. Különösen az I. 

osztály elvégzése jelentett nehezseget. Az osztályzás kö—
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vetke:eességét, szigorúságát tükrözi az 1910-11-es tanév 

összesített statisztikai adatai is: 165 

Tanulót, eredménye I. II. III. IV. Össz. % 

Általános kitűnő 3 4 1 - 8 5 
Általános jeles 3 - 5 2 12 7 
iltalános jó 12 10 2 13 37 21 
Altalános elégséges 20 10 13 7 50 29 
1 tárgyból elégtelen 1 - 2 1 4 2 
2 tárgyból elégtelen 6 3 2 1 12 7 
3 tárgyból elégtelen 5 5 6 2 18 10 
Osztályismétlésre utalt 16 6 6 6 34 19 

Az elégtelenek számát - mely több esetben a lemorzso-

lódást is jelentette - tovább növeli a tanév közben törté-

nő kimaradás, melynek okait a szociális problémák mellett 

főkém a magas tanulmányi követelmények magyarázzák. 

Az 1914-16-os tanévben az iskola osztályozási rend-

szerében változás történt, amennyiben a polgári iskolai 

osztályozási rendszer helyébe a középiskolai mintára ké-

szült osztályozási rendszer lépett. A bukási és lemorzso-

lódási arányokon ez sem változtatott. Az ellenőrzés rend-

szerében továbbra is igen következetesen értékelték a taní-

tási anyag legfontosabb részeinek tudását, az alapismerete-

ket, melyeknek mennyisége nem volt kevés. 

Az ellenforradalmi rendszer hatalomrajutása után csak 

az 1921-22-es tanévben elemzik átfogóan a kialakult hely-

zetet. 
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A polgári fiúiskola ezen időszakban mint egyetlen 

fiúiskola működött a megye területén. Az iskolai tenni-

valók emellett nagy gondot jelentett a magántanulók nö-

vekvő száma, akik közül sokan nem tudtak eleget tenni a 

tantervi követelményeknek. Az 1923-24-es tanévben érde-

kesen írnak a magántanulókról, ami egyben az iskola kö-

vetelményeire is utal. E tanévben összesen 86 magánta-

nulója volt az intézménynek, akik vizsgát is tettek. "Ez 

a nagy szám tekintettel arra, hogy az egész vármegyében 

ez az egyedüli polgári fiúiskola, aránylag nagyon cse-

kély. Írásbeli bizonyítékaink vannak arról, hogy iskolán-

kat a felületes tudású magántanulók túl szigorúnak tart-

ják ás kerülik, sőt másodízben kellett e tárgyban jelen-

tést tennünk a nagyméltóságú Vallás- és Közoktatásügyi 

Miniszter Úrnak is."  166  A miniszter az iskolai eljárást 

helyben hagyta. 

Az 1924-től 1928-ig terjedő időszakot a tartalmi 

munka minőségének javítása, a gyakorlati képzés irányá-

nak erősítése jellemzi. Igen nagy jelentőséget tulajdo-

nítanak a fejszámolás fontosságának, a koncentráció fo-

kozottabb érvényesítésének. A VKM 87320-1925. VI. sz. en-

gedélyével német társalgási és rajz tanfolyamot indítot-

tak, melyekre 54, illetve 56 tanuló jelentkezett. A tanu-

lők szorgalmát, tanulmányi fegyelmét jónak ítélik, melyet 
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a tanévek sorrendjében az évismétlések számának csökke-

nése is mutat. (7,5 %b 4,5 %, 3,8 10). Ismét elérték, 

hogy valamennyi tantárgyat szakos nevelő tanított. Újí-

tásként bevezették az "ellenőrző könyvecskét", melynek 

eredményességét folyamatosan figyelemmel kísérték. Meg-

elégedéssel számoltak be, hogy: "A szülői házzal való 

kapcsolat céljából nagy szolgálatot tett az ellenőrző 

könyvecske, ebből minden szülő állandóan figyelemmel kí-

sérheti gyermekeinek magaviseletét, vagy szorgalma ellen 

tett kifogásainkat. " 167  

Ezen időszak tanulmányi munkáját a viszonylag za-

vartalan külső feltételek következtében magas színvonal 

jellemezte, jelentős része volt ebben az egyre egysége-

sebbé váló nevelőtestületnek. Nem véletlen, hogy az éves 

szakfelügyelői vizsgálatot követően a városi tanács el-

ismerését és köszönetét fejezte ki az iskola igazgatójá-

nak és tanári karának a jegyzőkönyvben is rögzített e-

redményes nevelő-oktató tevékenységéért. (11. számú mel-

léklet) A tapasztalt színvonalas pedagógiai munkát a VKT.i 

64555-1925. VI. sz. levelében is dícsérőleg ismerte el. 

Az 1928. évi június 13-i osztályozási jegyzőkönyv szerint 

a tanulók 20,7 %-a kapott egy vagy több tantárgyból elég-

telent. (12. számú melléklet.) 
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A gazdasági válság egyre erősebben érezhető meg-

élhetési gondokat okozott, mely a tanulmányi fegyelem-

re is hatással volt. Minimális programmal szervezik a 

tanulmányi kirándulásokat, több tanulónak hiányos a ru-

házata, iskolai felszerelése. A kilátástalanság érzése 

morális problémákat is felvetett. Jelentősen megnöveke-

dett a osztályismétlésre utasítottak száma (10,8 %). A 

testület véleménye szerint tanulóik nem vették komolyan 

a javítóvizsgára való felkészülést sem, bíztak a tanárok 

jóindulatában. A hiányos tanulmányi munka - az anyagi 

gondok nagyobb aránya miatt is - főleg a vidékről bejá-

ró tanulókra jellemző. A tanári kar következetesen ra-

gaszkodott a Rendtartás azon intézkedéséhez, mely a ha-

nyag és rossz magaviselet esetén a bejárási engedély 

megvonását írja elő. Főleg ezen intézkedések hatására az 

1928-29-es tanévben 19 tanuló már év közben kimaradt. 168 

Az 1930-as évtől - a végrehajtási utastítás megje-

lenésének következményeként is - új lendületet kapott a 

tartalmi munka korszerűsítésének folyamata. Jól érzékel-

hető a reformpedagógia térhódítása, mely elsősorban az 

új iskola mozgalom eszméinek megvalósulásában mutatko-

zott. A polgári iskolák tartalmi munkájának megújulásá-

ban országos szinten kezdeményező szerepet töltött be a 

fővárosi Mester utcai polgári és a szegedi Cselekvés 
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Iskolája. 169  Mindkét intézmény kiemelkedő tevékenysé-

get végzett a reformpedagógiai eszmék helyi alkalmazásá-

ban és ezen kereszttel országos népszerűsítésében. A gyors 

és széleskörű alkalmazást elősegítette, hogy a polgári 

iskolák új követelményrendszere - a gyakorlati nevelés i-

génye - "legpregnánsabban a reformpedagógusoknál, főkép-

pen a Deweynél és Kerschensteinernél fedezhetők fel". 170 

A tantervek, a tankönyvek, a szemléltetés és a pél-

dák megvalósulásában, a laboratóriumi és szertári munká-

ban az "életserűségre" törekedtek. Módszerbeli álláspont-

juk lényege, hogy alkalmat adjanak a keresésre, a felfe-

dezésre, az alkotó munkára. 171 

Kratofil Dezső a szegedi gyakorló polgári iskola i-

gazgatója átfogó tanulmányban összegzi a szegediek törek-

véseit. A pedagógia helyét egyrészt a pszichológia, más-

részt a három normatív tudomány, a logika, az etika és 

az esztétika között állapítja meg. A szociálpedagógiától 

és a kultúrpedagógiától átvett szélesebb szemlélet azon-

ban a további fejtegetésekben leszűkül az oktatás elmé-

letére és a módszertan területére. A művelődési javak át-

adásánál a kapcsolat lényege egyfelől a tanár és a tan-

terv, másfelől a tanár és az oktatás alanya, a gyermek 

között van. Itt is összeötvöződik és egymához illeszkedik 

a nevelést az oktatás területére szűkítő késői herbarti- 



175 	 - 

ánusok felfogása a  Natrop által  is  hangoztatott reform-

pedagógiába  átkerült elvvel:  a  gyermek  a nevelésnek nem 

tárgya, hanem alanya.  Kratofil szerint  arra  kell töreked-

ni, hogy:  "a  gyermekeknek mint fejlődő lénynek  és a  ta-

nárnak,  illetőleg  a  nevelési célokat,  eszményeket és ér-

tékeket tartalmazó  tantervnek  és a tanárnak egymáshoz va-

ló kölcsönös  kapcsolatait mennél jobban megkönnyítsük, 

hatásosabbá és  teljesebbé tegyük." 

Az új  iskola mozgalom törekvéseit szembeállítja  a 

tanulóiskola  pedagógiájával. Az utóbbit  elmarasztalja, 

mert az emlékezet  túlzott megerőltetésével jár,  a  gyer-

meket  receptív lényeknek tekinti. A tanulóiskola oktató 

és nem nevelő  intézmény, ahol tömegtanítás folyik,  a  pe-

dagógus nem  ismerheti tanítványainak egyéniségét, lelki 

fejlődését.  Módzserében  a  parancsoló tekintély  és az en-

gedelmesség elve az  uralkodó. 

Az  új iskola ezzel szemben  a  gondolkodás fejleszté-

sére helyezi a  fő súlyt,  a  tanulókban kutató szellemet 

és  ítélőképességet fejt szt. A tanuló önálló szellemi és 

kézi  tevékenységet fejt ki,  a  pedagógus mindenben alkal- 

mazkodik a  gyermek fejlődési sajátosságaihoz. Az új isko-

lába a  nevelés  a  szociális együttérzés dominál,  és arra 

törekszik,  hogy meghittebbé, vonzóbbá tegye  a  gyermek é-

letét. 



176 	- 

A cselekvő iskola munkatöbbletet igényel a nevelőtől, 

nagyobb szakmai kultúráltságot, körültekintést, gondos-

kodást kíván. Az egyéni, csoportos osztályfoglalkozta-

tás mellett élni kell a kollektív módszerrel is, komp-

romisszumot teremtve a modern és hagyományos eljárás 

között. A cselekvő iskola módszerei közül nem nélkülöz-

heti a munkafüzeteket, a rajzot, mint kifejezési esz-

közt az év végi kiállításokat. Igen fontos a munkálta-

tó tanítás, a csoportoktatás. A legmodernebb értelem-

ben vett munkaiskola az "öntevékenység iskolája". 172 

A reformpedagógia eszméit országos szinten is el-

sők között vezetik be a város polgári iskoláiba. A fiú_ 

iskolában 1930-ban már testületi értekezlet tárgya volt 

az adaptációs módszer bevezetése a német nyelv tanításá-

nál. Napirendre tűzik a hazai és egyetemes történelem 

kapcsolatát. Havonként egy alkalommal iskolai filmelőa-

dásokat tartanak és egységes füzeteket vezetnek be a 

város valamennyi középiskolájában. Az 1932-33-as tanév-

től kezdve a tantestület rendszeresen foglalkozik a mun-

kaiksola kérdésével, melyet az értekezletek témái is i-

gazolnak: "Általános elvek a munkaiskola megvalósításá-

ban, számtantanítás a munkaiskolában." 173  Tanmenetü-

ket úgy készítették el, hogy a szakirodalomból és a sa- 

ját tapasztalatból származó módszertani állítások beépül- 
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hessenek. 174  Igen nagy hangsúlyt fektettek a tartalmi 

munka folyamatos korszerűsítésére. Ezért iskola szinten 

tekintették át: "A tanári munka az önvizsgálódás tükré-

ben, valamint az osztályfőnöki órák jelentősége nevelé-

si szempontból" pedagógiai kérdéseket. A tanmeneteket az 

1934-35-ös tanévben sem tekintették befejezett egésznek, 

az újításoknak folyamatosan helyet adtak. A testület fi-

gyelme a cselekvő oktatás eszméje felé fordul, a gyerme-

ki aktivitást minden tantárgynál igyekeztek hasznosíta-

ni, óvakodva azonban a "túlzás hibájába" eséstől. 175 

Az 1935-ös év nyarán a tantestület két tagja továbbképző 

tanfolyamon vett részt Szegeden, a cselekvő oktatással 

kapcsolatos elvek megbeszélése érdekében. Az új tanév meg-

kezdése után Berényi Jenő decemberben és márciusban a 

természetrajz, földrajz, vegytan tanításáról, Dániel La-

jos októberben a kísérleti fizika és mértan Tanításáról 

számolt be mintatanítással érzékeltetve az újításokat. A 

tapasztaltakat közösen értékelték, s megállapodtak abban, 

hogy a látottakból kiválogatják azokat, amelyek a túlzsú-

folt osztályokban megvalósíthatók. 176 

Az 1936-37-es tanévben látogatást tettek a budapesti 

Mester utcai polgári iskolában, s az itt szerzett tapasz-

talatok megerősítik a cselekvő oktatás iskolai irányvo-

nalát. E tanévben vetítőgépet vásároltak, s ezzel új a- 
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lapokra helyezték a szemléltető tanítást. Iskola gyakor-

lattá vált, hogy az azonos szakos tanárok kölcsönsen lá-

togatták egymás óráit, az alkalmazott módszerekről kicse-

rélték tapasztalataikat, törekedve az egységes iskolai kö-

vetelményrendszer megvalósítására. A tanulmányi munka so-

rán kiemelt figyelmet fordítottak a gyakorlati életre ne-

velés követelményeinek megvalósítására. 

Az "életszerűség" követelményének realizálódása min-

taszerűen megmutatkozik az iskola gyakorlati oktatásának 

megszervezésében. Az iskolafenntartó város 1939. április 

hó 7-én 2 kat. hold, 225 négyszögöl területet bocsájtott 

az iskola rendelkezésére, melyet apolgári iskolai törvény 

írt elő a gazdasági ismeretek eredményes tanítása érdeké-

ben. 177 	Az iskola épületéből viszonylag távol lévő te- 

rületet - a rádióközvetítő állomás szomszédságában, a mai 

Derkovits utca - az 1938-39-es tanévig 6 kat. hold, 1273 

négyszögöl nagyságra bővítették. A tanulóktól igen komoly 

erőfeszítést igényelt a telek beépítése, rendbehozása, 

mivel "új birodalmunk alig szétverhető rögökkal borított 

terültén minden kapa kicsorbul". 178  E sívár terület vi-

ruló gazdasággá változott a félezernyi gyermek kezemun-

kája nyomán, akik a kútfúráson és építkezésen kívül min-

dent maguk végeztek. A kert egyharmadába gyümölcsfákat 

ültettek, gondosan ápolva azokat. A növénytermesztésen kí- 
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vül házinyulat és baromfit is tenyésztettek, a tanulók 

igen nagy érdeklődéssel figyelték a méhészet üvegfalú 

kaptárait. A heti 10-14 órában végzett osztályonkénti 

gyakorlatokról munkanaplót vezettek. A téli órákat mor-

zsolásra, magválogatásra, szerszámkezelésre és az elmé-

leti ismeretek elmélyítésére használták. A tanulók nagy 

része nyári szünidőkben is önként felkereste a gyakorló-

kertet. 179  

A lánypolgári iskola is az elsők között kapcsoló-

dott be a munkaiskola eszméjének gyakorlati megvalósítá-

sába. tapasztalatszerzés céljából felkeresik a Szegedi 

Gyakorló Polgári Iskolát és a budapesti Mester utcai pol-

gári iskolát. Figyelemre méltóan számoltak be az 1934. 

április ]2-14 közötti  szegedi lágogatásról, ahol megte-

kintették az ott megjelent szakkönyveket, kiadványokat, 

s "megállapíthattuk, hogy a gyakorló polgári iskola ta- 

nyíri  kara az összes pedagógiai és metodikai eljárásokba 

a munkaiskola elvét igyekszik megvalósítani. Az érdekelt 

minket elsősorban, hogy ezek az elvek miképpen érvénye-

sülnek a mintaiskolába, miként kapcsolódik be a tanulók 

tevékenysége a tanítási óra anyagának feldolgozásába, mi-

képpen tagolódik az óra a számonkérés, az új anyag fel-

dolgozaéa, begyakorlása szempontjából, milyen lelki hatá-

sokat vált ki a tanulókból a közös munka, milyen segéd- 

180 eszközök állnak a tanárok rendelkezésére". 	A lá- 
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tottak, hallottak maradandó hatást gyakoroltak a részt-

vevőkre, melyről egy német óra meglátogatás után a kö-

vetkezőket írják: "Megragadó a munkaiskolai hév, a cse-

lekvés tüze e nehéz tárgynál a közös munkában egyesíti 

a tanárt és tanítványt." 181 

A munkaiskola elvének gyakorlati érvényesítését a 

pedagógiai munka középpontjába állították, a tanárok ha-

vonkénti értekezleteinek egyik kiemelt napirendje volt, 

melyet az itt tartott tanári beszámolók témái is tükröz-

nek: "Dániel Lajosné: A vegytan tanítás módszerei, Imecs-

falvy Jenőné: A kapcsolatok, vonatkozások előkészítése, 

haszna, Straky Henrik: A Mester utcai polgári iskolába 

szerzett tapasztalatok, Szomolányi Jánosné: A film je-

lentősége a tanításban, Vajda Emilné: Fegyelmezésről a 

munkaiskolában." 182  A tanári kar örömmel fogadta az 

1935. VI. tc-t, melynek végrehajtási utasítása részletes 

rendelkezéseket tartalmaz a polgári iskolai ügyvitelre, 

a tanári munka irányítására, ellenőrzésére, a cselekdte-

tő iskola elvei szerint való módszeres eljárásra. Nagy 

gondot fordítottak az önképzésre, a szakirányő folyói-

ratok és könyvek mellett rendszeresen végezték tanulmá-

nyi megfigyeléseiket. 183 

A gyakorlati bevezetésének azonban lényeges nehéz-

ségei is voltak. Nehezítette a munkát a magas osztály- 
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létszám és a tanterembeli gondok. A korábban alkalma-

zott nevelési eljárásokat pl. feltétlen fegyelem, ne-

héz volt felváltani a tanulói öntevékenység, a sponta-

anitás elvével, vagy az új típusú tanár-diák viszonyt 

kialakítani. A tanulók túlterhelése továbbra is fenn-

állt. A modern módszerek  keveredtek  a továbbélő hagyo-

mányokkal. 

Hazánk területén 1945. április 4-én befejeződtek 

a harcok. Az iskola életképességét megújulni tudását 

jelezte, hogy 1945 júniusában rendkívüli tantárgyként 

már orosz nyelvet tanítottak. Az 1945-46-os tanévben 

szabadoglalkozások keretében szabadon választható, e-

gyéniségnek jobban megfelelő programokat ajánlanak az 

általános iskolás tanulók részére. Két csoport alakult: 

1. I.Iezőgazdaságtan és idegen nyelv vagy zene, 

2. kézimunka és  idegen nyelv vagy zene. 

Tanulóik a következők szerint vették ezeket igénybe: 184  

Llezőgazdaságtant tanult:  

Kézimunkát tanult:  

Angol nyelvet tanult: 

Német nyelvet tanult: 

Orosz nyelvet tanult: 

Zenét tanult:  

58 fő  heti 2 órában 

55 fő heti 2 órában 

13 fő  heti 3 órában 

76 fő heti 3 órában 

14 fő  heti 3 órában 

13 fő heti 3 órában 
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Az 1946-47-es tanévben ünneplik az iskola 40 éves 

fennállását, rövid visszatekintésben számvetést készí-

tettek: az iskolában 40 év alatt 12.943 nyilvános tanu-

ló járt, s az itt végzett magántanulók száma 2.761 fő 

volt. 185  Ellenszolgáltatás nélkül megszervezik Tisza-

bercelen, Kótajban és Apagyon a parasztdolgozók polgári 

fiókiskoláját. A polgári iskola már az utolsó napjait 

élte és az igényt ezekben a helységekben 70 fő jelentke-

zése jelezte, ami meglévő népszerűségét igazolja. Egyet-

len olyan iskola a városban, ahol az általános iskolai 

tanulók igénybe vehették a gazdasági gyakorlóterületet. 

"A" és "B" osztályok keretében továbbra is biztosítják 

az előző évben megkezdett fakultatív programok választá-

si lehetőségét. Újszerű kezdeményezésük igen népszerűvé 

vált, mivel 98 tanuló választotta a mezőgazdasági és 59 

fő a műhelygyakorlatokat. Angol nyelvre 22, németre 118, 

oroszra 17 tanuló jelentkezett. A meglévő polgári isko-

lások is szabadon választhattak nyelvtanulási lehetősé-

get, így a német nyelv mellett angol nyelvre 18, orosz 

nyelvre 9 fő jelentkezett. 

Az 1947-48-as tanévvel megszűnt a polgári iskola, 

befejeződött ezen intézménytípus pályafutása. Az intéz-

mény 41 éves polgári iskolai fennállása alatt maradan-

dót alkotott. Az összegyűlt hasznos tapazstalatok to- 
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vább .kamatoztak az általános iskolában, a kialakult 

egységes eljárások iránytűként szerepeltek a későbbi 

években is. "Német László - a polgári iskola kitűnő 

ismerője - ezt írja a népoktatás felszabadulás utáni 

fejlődéséről: 

"Az általános iskola a polgári iskola szintjét az 

egész nemzetre kiterjesztette. Megtisztelő sorok az 

általános iskolának és megelégedéssel tölthetik el 
186 a volt polgári iskolai tanárokat is."   
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Nevelőmunka  

Bár formai okokból külön elemzem az iskola nevelé-

si tevékenységét, az áttanulmányozott anyag arra enged 

következtetni, hogy az oktatás és nevelés már az iskola 

első éveiben is szoros egységben volt. Sőt, idézve azt 

a célt, hogy a nevelőtestületet a gyermekek tanulmányo-

zására vezérelve az 1909-10-es tanévben a nevelőmunka 

előtérbe állításáról beszélhetünk: "Az újabb pedagógiá-

nak, mely középpontul a gyermeket állítja, egyik leg-

fontosabb elve az egyéniség nevelésének kérdése. Ennek 

fontos eszköze a gyermekek tanulmányozása." 187 

Gyermekközpontúságról, mint nevelési elvről konk-

rétan nem beszélhetünk, de az iskola több intézkedésé-

ben erre való törekvés megnyilvánult. Szeretettel,  jó-

indulattal, ha szükséges volt teljes szigorral léptek 

fel a kor nevelési eszményének megfelelően törekedve a 

tanulók erkölcsi érzékének fejlesztésére, jellemük meg-

szilárdítására. Érdekes tükörképe ennek az előzőekben 

már idézett "Rendtartási szabályok" előírásai, mely 3 

részből, illetőleg 40 pontból áll.t (13. számú mellék-

let)  

I. A tanulók kötelességei általában 

II. A tanulók kötelességei az iskola iránt 

III. Fegyelmi büntetések 
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A vallásos nevelésre aránylag kevés hangsúlyt fektet-

tek. Kötelező volt mindenkinek vallása szerint az un. 

"istentiszteleteken" résztvenni. Ezen kívül még egy 

helyen találkozunk utalással: "Mivel minden tanuló Is-

ten után legtöbbet szüleinek köszönhet, irántuk való 

háláját jó magaviselete és szorgalma által tanusítsa." 188  

- de itt a szülői szeretetre nevelés domborodik ki in-

kább. Több pont célozza a tanulók erkölcsi fejleszté-

sét: a kötelező tisztelet megadását a tanároknak, osz-

tálytársakkal szemben tanusított előzékeny magavisele-

tet, a hazugság megvetését, stb. Szigorú előírások sza-

bályozzák az esti kint tartózkodást, eltiltást a ven-

déglátó helyiségek látogatásától, sőt az utcai "bámész-

kodástól" is. Színházba csak szülői kísérettel mehet-

tek. illem szabad pénzt kölcsönözni, az iskolai 10 per- 

ces szünetek alatt az ablakon kinézni. 

Az iskola a tanulók iskolai és iskolán kívüli te-

vékenységét is szabályozza, melyet így fogalmaz meg a 

Rendtartási szabályok 1. pontja: "A polgári iskolába 

felvett tanuló köteles magát a tanintézet szabályainak 

feltétlenül alávetni, melyek alól ót a szülők vagy a-

zok helyettesei (gondviselő) sem menthetik fel." 

A tanulók kötelességeinek meghatározása a kor pol-

gári erkölcseinek megfelelő.  A Rendtartás csak köteles- 
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ségeket határoz meg, a gyermek egyéniségét kevésbé ve-

szi figyelembe. A gyakorlati munka azonban azt mutatja, 

hogy igyekeztek a normákat a tanulókkal elfogadtatni, 

és több területen - éppen nevelési célból - önálló te-

vékenységi lehetőséget biztosítani. P1.: A tanulók a 

tanítás befejezése után visszajöhettek játszani az is-

kolába.  Ida  is gyakran és jogosan hiányolt lehetőség ez, 

amit akkor így fogalmaztak meg: "Szívesen megengedtük 

növendékeinknek, hogy naponként du. 3-4-ig, valamint 

szerdán és szombaton du. 2-4 óráig az udvaron játsza-

nak, mert az iskola ellenőrzése rájuk ily módon köny-

nyen kiterjeszthető volt." 189 

Következetesen jártak el a felszerelések beszerzé-

sében s különös szigorral az igazolatlan mulasztásokkal 

szemben. A követelményeket az 1908-ban jóváhagyott 

"Rendtartási szabályzat" több pontja is tartalmazza: 

"Minden tanuló köteles magát tanév elején a tanuláshoz 

szükségest tankönyvekkel, füzetekkel, rajzeszközökkel 

ellátni." Több pontban intézkedtek a mulasztásokról: 

"Az igazolatlan mulasztások aztnkívül, hogy bizonyít-

ványba kitétetnek, a magaviselet osztályozásánál is 

hátrányos befolyással vannak." "Ha valamely tanuló i-

gazolatlanul, habár szakadozottan is annyi órát mu-

lasztott atanév során amennyi a heti tanóráinak az ösz- 
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szege, akkor az intézetből kilépettnek tekintetik." 190 

Ez utóbbi pontnak több esetben is érvényt szereztek. 

Bekapcsolódtak az akkor Kecskemétről kiinduló "Is-

kolai zászlóaljak" szervezésébe. E mozgalom célja: rend-

szeretetre nevelni növendékeiket, ápolni a hazaszeretet 

teljes igényét. Kecskemét városát is felkeresik tapasz-

talatszerzés céljából és az 1908-09-es tanévben az is-

kolában kiépítették ezt, a naposok és ügyeletesek rend-

szere aktívan máködött ettől kezdve. Lrdekes a Zászlóalj 

iskolai megvalósítása. A naposok kötelessége volt a tan-

terem rendbentartására és tisztaságára ügyelni. A tan-

szereket és kulcsokat megőrizni, az óraközi szellőzte-

tésről, virágöntözésről, táblatörtlésről, stb. gondos-

kodni. Az ügyeletes pedig minden osztályból az udvaron 

vigyázott az óraközi szünetekben és a mellékhelyiségek-

re ügyelt fel. A 24 órás szolgálatot katonai formaság-

gal adták, ill. vették át a tanulók. Munkájukat a tan-

év végén így értékelték: "Tanulóink dicséretére mond-

hatjuk, hogy egész éven át mintaszerű rend és tiszta-

ság volt iskolánkban, az udvaron és a mellékhelyiségek- 

ben." 191 

Az iskolai zászlóaljak külön szabályzattal rendel-

keztek, mely a következő tanévben már a katonai szel-

lem fokozását igényelte volna az iskola tanulóitól, a- 
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mi már az első világháború előrevetített árnyéka. Az is-

kola nevelőtestülete igen józanul járt el ebben az eset-

ben is. Határozatilag kimondták, hogy a zászlóaljat é-

le t be léptetik, de csakis a pedagógiailag és gyakorlati-

lag lényeges részét veszik át a használatban lévő szer-

vezeA szabályzatnak. Az előző tanév kereteit meghagyják, 

de nem tartják szükségesnek az utcán való tisztelgést, 

jelvények viselését, szakaszokban való hazamenetelt, stb. 

Sőt az iskolában is célszerűenek látták azt, hogy az i-

gazgatói és tanári szobába belépve a szokásos módon kö-

szönjenek a tanulók. A katonai viselet kizárólag a  tor-

naórákra vonatkozott. Joggal írja Tamáska Indre : "Zász-

lóaljunk lényegesen különbözött a különösen elemi isko-

lákban dívó parádés gyermekhadseregtől." 192  

Az egységes nevelő eljárások alkalmazásával, a kö-

vetkezehesen szigorú, de egyben humánus bánásmóddal,sa-

játos, bensőséges tanár-diák viszony alakult ki. Nagy-

ban elősegítette ezt, hogy maguk a tanulók is részt vet-

tek a rend és fegyelem fenntartásában. Az iskola környe-

zetének fejlesztésén, szépítésén együtt munkálkodtak ne-

velőikkel. Kapcsolatuk - bár nem volt mentes a korabeli 

iskolák formaságaitól - lehetőséget adott az őszinteség-

re, problémáik feltárására. Igazolja ezt, hogy a koráb-

ban végzett növendékek rendszeresen felkeresték volt ta- 
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nárail:at, segítségkérés, eligazítás céljából. A nevelő-

testület egységesen törekedett a tanulói személyiség 

megismerésére, s ennek érdekében rendszeresen végeztek 

családlá t ogatásokat, gyermektanulmányokat. Törekedtek 

a jó osztály- és iskolaközösség kialakítására. Tudatos-

ságukat bizonyítja az is, hogy az 1912-13-as tanévtől 

kezdődően bevezették az osztályfőnökök felmenő rendsze-

ré t . finnek az volt a célja, hogy a többéves együttes 

munka alkalmával a tanulók jobban bízzanak nevelőikben 

s így lehetőség nyílik az együvé tartozás érzését "szo-

ciális közösséget" és egymás megbecsülését mind jobban 

ki:j leszteni. 

A  tanulókról való gondoskodás sajátosan alakult a 

napközis ellátás formájában. Kezdetben nevelési problé-

mát jelentett a vidéki tanulók magatartása, a vonatin-

dulásig eltöltött idő haszontalansága. Az 1911-12-es 

tanévben számukra délutánra egy tantermet jelöltek ki, 

ahol étkezhettek, olvashattak, tanulhattak.  A  termet 

csak félórával a vonatindulás előtt hagyhatták el.  A 

bejárók között megszervezték a felügyelői hálózatot. 

Az 1913-14-es tanév téli időszaka alatt már az étkezé-

si feltételekről is gondoskodkak. A Szabolcs vármegyei 

Pártfogó Egyesület Népkonyháza 20 fillérért, a Leány 

Egyesület konyháza ingyen étkeztet néhány tanulót. A kö- 
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vetkező tanévben már több tanuló egészhetes ellátását 

is megszervezik. 

Gondot fordítottak az egészséges életmódra nevelés-

re. J célt szolgálták a már említett kirándilások, nyári 

és téli sportfoglalkozási lehetőségek. Rendszeres volt a 

tanulók egészségügyi vizsgálata. Az iskola szomszédságá-

ban lévő Hungária fürdőben kedvezményes fürdési lehető-

séget biztosítottak a növendékeknek. Rendszeresen ellen-

őrizék as 1908-09-es tanévben elkészített egészségügyi  

szabályzat megtartását. 

A világháborús évek nevelésének szelleme nem sok-

ban tért el a megelőző évekétől. Nacionalista, sovinisz-

ta, ;túlzottan vallásos nevelés nem tapasztalható. A kü-

lönböző tantárgyakban történt megnyilvánulások mellett az 

első háborús évbekben fokozott névmagyarosítási akció 

zajlik (az iskola viseli a költségeket), mely az 1910-es 

évtől kezdődően országosan is tapasztalható. A háborúval 

való érzelmi azonosulást a különböző jótékonysági akciók-

kal igyekeztek fokozni, így gyűjtöttek pénzt, könyvet, 

gyógynövényeket, fémhulladékot, segítették az erdélyi 

menekültek gyermekeit. Összegyűjtött fillérjeikből 400 

korona összegű hadialapítványt tettek a szegényebb, tá-

mogatásra szoruló társaik számára. A háborús évek egyre 
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jobban igényelték a gyermeki munkaerőt. A tanítási szü-

netekben egyre több tanuló vesz részt mezőgazdasági mun-

kában. P1.: 1917-18-ban 45 tanuló végzett mezőgazdasági 

munkát összesen 905 órában. A tantestület figyelemmel kí-

sc_i a tanulók nagy részének egyre súlyosbodó életkörül-

ményei t , s lehetőségüktől függően ezen könnyíteni igye- 
L  ,. 19 3 

A  háborús évek vége 1917-18.) már fegyelmezési prob-

lémú jelez, különösen a bejáró tanulóknál. "Azt tapasz-

toljuk,  minél tovább tart a háború, annál több kihágás 

fordul elő." 194 

c  iskolában kialakult jó szellemnek tudható be 

- 	nyíregyházi középfokú és ipariskolától eltérően - 

ho' y a tanácsköztársaság idején a tanulók megtartották 

az iskola törvényeit. 

1  ifjúsé; szervezkedésének hírét egy debreceni 

tanuló közvetítette a városban, melyre több középfokú 

intézmény azonnal reagált. A hír az iskolába is elju-

tot t .  ^L  tanulók nevelőiktől kértek tanácsot és a követ-

kező programot fogalmazták meg: 

1. Diákinternátus létesítése vidéki tanulók számára, 

hogy kellő ellenőrzés és felügyelet mellett tanul-

hassanak. 

2. Napközi otthon felállítása iskolánként, hol ifjú-

sági iratokat olvashatnak. 
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3. Szegénysorsú tanulótársak segélyezése. 

4. Analfabéta szegénygyerekek írni, olvasni tanítása. 

5. Szociális előadások, de nem külső előadókkal, ha-

nem az iskola részéről. 195 

Az iskola égetőbb kérdéseivel foglalkozik a közös 

program, de társadalmi problémák megoldását is követeli. 

A program elkészítésével azonban az iskola mozgalom ki 

is merült. 

Az 1918-19-es évvel bezárólag az iskola történeté-

ben véget ért az első felvirágzás korszaka. Ezen idő-

szakhoz fűződik az iskola megalapítása, munkájának si-

keres kibontakozása, melyet a világháborús évek már a-

laposan megtépáztak. 

A politikai - gazdasági élet változásai jól nyo-

monkövethetők, az iskola életében, különösen a nevelő-

munka területén. Az 1919-20-as tanév nevelőmunkáját, bi-

zonytalanság, a szegénységgel való küzdés jellemezte. A 

balom érzékeltetésének jelképe volt Horthy Miklós nyír-

egyházi látogatása, mely napon (1920. április 15.) ta-

nítási szünetet rendeltek el. A következő tanév pedagó-

giai célkitűzéseiben már tükröződik a nacionalista szel-

lem térhódítása. Tervszerű munkálkodásunk középpontjában 

- írják az évkönyvbe - "a nemzeti irányú és szebb, jobb 
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jövő kialakulhatását elősegítő nevelési eszmét helyez-

tük." Ez évtől a "Magyar Hiszekegy" elmondását tanítás 

előtt és után kötelezővé teszik. Az imádságot egy ta-

nuló mondja, a napos és a többi tanuló pedig kezét i-

mádságra téve csendben marad. A naposság és ügyeletes-

ség korábbi rendszerét fenntartották, de részükre új 

szabályzatot dolgoztak ki. 196 

Az 1921-22-es tanévben került először szóba az is-

kola elnevezésének kérdése. A testület javaslatának, 

melyben Bethlen Gábor nevét kívánták felvenni a követ-

kezőkkel indokolták: 

"1. Nemzeti szabadsághős 

2. Erdély aranykorának emléke, melyet Trianon békével 

elszakított. 

3. Az iskola ebben az utcában van. 

4. Ez a cserkészcsapat rare is." 197  

A névadás végül is elmaradt. E tanévhez fűződik Dr. Imre 

undor államtitkár iskolai látogatása. A magas szintű lá-

togatás nem hagyott túlságosan mély nyomot a testületben, 

melyet híven tükröz a következő megállapításuk is: "a 

közoktatásügy Magyarországon nem elsőrendű életszükség- 
198 let, érzi ezt minden tanító-tanár ember."  
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Sok gondot jelentett, hogy a tanulók magatartása 

és fegyelme nem javult érzékelhetően. Az 1923-24-es tan-

évben egyszerre három tanulót zártak ki. "Ezek megtéve-

lyedését is lehetne menteni a háborút követő közéleti 

romlottsággal, azonban szigorú példaadás céljából eny-

hébb büntetést nem alkalmazhatott a tanári kar" - írják 

az évkönyvbe erről. A kizárások később is gyakran alkal-

mazott fegyelmi büntetések voltak, melyek kialakult for-

ma szerint történtek. Az iskola tanulóit felsorakoztat-

ták az udvaron, velük szemben kiállítatták a kizárásra 

kerülő tanulót vagy tanulókat. Ismertették a fegylmi vét-

séget, majd a "bűnösnek" hátraarcot vezényeltek. Megszó-

lalt a dob és a vétkes tanulót az iskola növendékei zárt 

sorokban az intézmény Bethlen Gábor utcai bejáratához 

kísérték és amikor elhagyta az iskolát becsapták mögötte 

a vasajtót. Igen kemény, a tanuló személyiségét megalázó 

büntetési forma volt ez, s különösen elítélhető, ha en-

nek oka a társadalmi problémákra vezethető vissza. 199  

A soviniszta, nacionalista eszmék propagálása volt 

jellemző a Magyar Nemzeti Szövetség vármegyei fiókja ál-

tal hirdetett irodalmi páylázat kiírása, abból a célból, 

"hogy a vármegyei középiskolák ifjúságát magyar irreden-

te eszmékkel minél behatóbban és eredményesebben foglal-

koztassa". Pályadíjként az 1923-24-es tanévben 60.000 ko- 
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rona szerepelt, mely díjtételt később növelték. A pályá-

zati témákat az életkori sajátosságok figyelembe vételé-

vel írták ki, pl.: VII - VIII. osztályos középiskolá-

soknál a következőket: "Melyek azok a történelmi tények, 

melyeknek alapján bizonyítani tudjuk a nemzet igazát és 

megcáfolhatjuk az ellenségeink azon rágalmait: 1. hogy 

a háború okozói mi voltunk, 2. hogy a nemzetiségeket el-

nyomt uk , 3. hogy minket a harctéren legyőztek." Az II-I. 

osztályos középiskolásoknak levelet kellett írniuk, a meg-

szállás alatt szenvedő iskolatárshoz, melyben ki kellett 

fejteniük, hogyan éreznek irántuk, hogy készülnek arra, 

hogy őket felszabadítsák. A tanítóképző hallgatóinak: "A 

magyar I=iszekegy iskolai tanításának módszeres feldolgo-

zása" :olt a téma. 200 

pályázatokat még az 1930-as években is kiírták és 

az iskola tanulói rendszeresen részt is vettek ezeken. 

Az intézmény nevelési rendszerében ez a forma képvisel-

te legerőteljesebben a nacionalizmus elterjesztését, 

melynek iskolai szintű kiterjesztése az 1923-24-es tan-

évtől kezdődően tapasztalható. A pályázatokat jelentős 

számban díjazták, ami ösztönzőleg hatott tanulóikra, 

így például az 1923-24-es tanév 31 pályázatából 15, az 

1924-25-ös tanév 49 pályázatából 33, az 1925-26-os tanév 

29 pályázatából 27 tanuló nyert díjat. A pályázatok té- 
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mái évenként természetesen változtak. Az 1926-27-es 

tanévben az I-II. osztályban: "Magyar gyermek imája 

elszakított területeink visszaszerzéséért", a III-IV. 

osztályban: "Hogyan viselkedjünk a hősök emlékünnepén" 

- címmel. A pályázatok revizionista eszmék ébrentartá-

sát szolgálták, megmozgatva - a tanulók fantáziáját,ér-

zelmi erőit, és alkalomszerűen az iskola egész tanuló-

ifjúságát. Jól példázzák ezt a következő években kia-

dott pályái témák, pl.: "Mit hallottunk Rothermere 

lordról", "Magyar  fiú köszönő levele Rothermere lord-

hoz", "A mi Tiszánk" (mint összekötő kapocs),  vagy 

"Mely nemzetiségeink rokonszenvére támaszkodhatunk a re-

vízió ügyében". Ösztönzőleg hatott a díjak mellett,hogy 

a pályázatot 15-20 oldalas körlevelekben értékelték,ki-

emelve ebben egy-egy iskola részvételi arányát, a tanu-

lók "szép gondolatait". 

Az iskola tanulóit más irányból is mozgósították. 

Az 1927-28-as tanévben levélben köszönhötték születés-

napja alkalmából Rothermere lordot, s ilyen volt az 

1928-29-es tanév két levele, "melyet hazánk két kiváló 

barátjának, lord Rothermere-nak és Mussolininak küldött 

ez ifjúság". A levelek megírására az iskolát külön fel-

szólítják és "az üdvözlés céljaira 10 db levélpapírt és 

borítékot" is küldenek az "igen tisztelt Igazgatóságnak" 201  

(14. számú melléklet) 



197 	- 

A  pályázatokon való részvételből, illetve ezek tö-

megesítéséből nem vonható le az a következtetés, hogy az 

iskola nevelési irányzata túlságosan a nacionalista esz-

mék irányában tolódott volna el. A testület magatartását 

józan megfontoltság, a mindennapi problémákra való rea-

gálás jellemezte, természetesen nem függetleníthették ma-

gukat az országosan is jellemző eszmék hatásaitól. Az év-

könyvek feljegyzései és a volt diákok visszaemlékezései 

igazolják, hogy ezek a pályázatok, akciók csak apróbb 

részmozzanatai voltak az iskolai életnek és nem jellemzői. 

Az 1924-25-ös tanév története igen gazdag volt ered-

ményekben. Ebben az évben ünnepelte a város a "jobbágyi 

sorból való megváltás százéves emlékünnepét". 202 

Y második nagy ünnepre Jókai Mór születésének 100. 

évforudlója kapcsán került sor és e megemlékezéshez fűző-

dik az iskola névadásának története, melyről a következő-

ket írták az évkönyvbe: "Az aranytollú író országos ün-

neplése egyébként olyan kitüntetéshez juttatta iskolánkat, 

milyennel eddig kevés polgári iskola dicsekedhet. " 203  

"Az 1925. évi március hó 6-án tartott rendkívüli díszköz-

gyűlés Kgy: 205-1925. sz. alatt egyhangúlag azt a végha-

tározatot hozta, hogy a város községe által alapított és 

fenntartott községi polgári fiúiskolát Jókai elmlékezeté-

nek megörökítására Nyíregyháza város Jókai Községi Polgá- 
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ri Fiúiskolájának nevezi el." 204  (15. számú melléklet) 

Ehhez a VIHET a 40761-1925. VI. sz. alatt kelt rendeleté-

vel hozzá is járult. A tanulók szinte erőn felüli vállal-

kozással nagyszabású Jókai ünnepélyt rendeztek a városi 

színházban. Az évforduló alkalmából a város képviselő-

testülete Jókai Mór emlékére irodalmi pályadíjakat tű-

zött ki, ezzel széleskörűen mozgósította a város tanuló-

ifjúságát. 

Az  ország szűkös gazdasági helyzete, a tanulók szü-

leinél tapasztalható szegénység iskolai szinten szociális 

és nevelési problémákat is jelentettek A bejáró tanulók 

számára hiányolják a diákétkezőt, ahol olcsón, a szegé-

nyebbek pedig ingyen juthatnának meleg ételhez. Az isko-

lai követelmények szigorú betartásával sem sikerült a 

lorábban tapasztalt iskolai fegyelmet, fegyelmezett maga-

tartást visszaállítani, mivel a társddalmi problémák,az 

életben tapasztalható példák hatását nem ellensúlyozhat-

ták. Az évkönyvekben gyakran szerepel panaszként a túl-

zott lárma, a durvaság, hogy "meggondolatlanságukban tár-

saik testi épségét sem kímélik". 205 

A gazdasági lroblémák ellensúlyozásaként az 1930-as 

években egyre erőteljesebbé válik a soviniszta, naciona-

lista eszmék terjesztése, mely az iskolai nevelőmunkában 

is érezteti hatását. A magatartás és tanulmányi fegyelem 
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mellett egyre nagyobb figyelmet fordítanak a tanulók ha-

zafias, vallásos és erkölcsös nevelésére, a zászlókultusz 

elmélyítésére. Az iskola nevelőtestületének józan meglá-

tásút mutatja, a nevelőmunkában tapasztalt megfontoltság. 

Szavakkal lelkesen csatlakoznak az országosan meghirde-

tett eszmékhez, de tetteikben ez kevésbé mutatkozik meg. 

"hazafias nevelésünk minden alkalmat felhasznál, hogy nö-

vendékeinkből jó magyar állampolgárokat formáljunk, hogy 

ebben a munkában a csonkíthatatlan Magyarország szolgál-

jon vezérelvül." 206  A nemzeti zászlókultusz szerepét 

külön hangsúlyozzák, de nem tartják célravezetőnek,hogy 

a növendékek minden nap ünnepélyesen tisztelegjenek a 

nemzeti lobogó előtt, mik$nt több iskolában teszik. "Ez 

a megoldás jó szolgálatot tehet a kultusz begyakorlásá- 

nak, de nem hisszük, hogy nap-nap után ugyanazt a magasz-

tos hazafiúi érzelmet váltanák ki a gyermeki ]élekből." 207 

A nemzeti lobogó előtt csak tanévnyitó és záró ünnepsé-

geken, illetve október 6-i és március 15-i megemlékezé-

seken vonulnak el a tanulók. 

Az 1931-32-es tanévben fokozottan előtérbe került a 

vallásos nevelés: "Minden igyekezetünk arra irányult, 

hogy a hitoktatókkal karöltve növendékeinket egyházunk 

hű és hitbuzgó tagjaivá neveljük. A vallásossággal tel- 
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jesen azonos erkölcsi értéknek tartjuk a hazaszeret ne-

mes érzését. A két érzelem összekötő kapcsának tekintjük 

a napi imákat a Magyar  Hiszekegyet. " 208  1935-ben a 

Gróf Apponyi Albert Polgári Leányiskola és a fiúsikola 

református vallású tanulói köztltt hittan tanulmányi ver-

senyt rendeztek. A vetélkedőn 67 tanuló vett részt, 

melynek témáit a bibliaismeret, ószövetségi történetek 

tudása, újszövetségi történetek, egyháztörténelmi isme-

retek, keresztény erkölcstan és gyakorlati vallásosság, 

valamint egyházi énekszöveg és dalismeret képezte. Az 

egyre fokozódó erőfeszítéseket nem koronázta kellő si-

ker. A tanulók szívesen távolmaradtak a templomi isten-

tiszteletről és a jelenlévők sem voltak teljes értékben 

ott. 1936-ban keserűen állapítják meg az évkönyvben, 

hogy i'a magasabb osztályú tanulóknál vallási kötelessé-

geik teljesítésében nem mindig és mindenkinél tapasztal-

ható a lélekből fakadó belső meggyőződés". 209 1937-ben 

már erőteljesebb eszközöhöz nyúlnak: "A vallásos köte-

lesség elmulasztását szigorú elbírálásban részesítjük." 210  

Tovább folytatják az egyházi témájú tanulmányi versenye-

ket, lényeges eredményt azonban nem sikerült elérniük. A 

világháborús évek szabadabb szelleme, az apák távolléte, 

a megélhetési gondok inkább rombolóan hatottak. 
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A hazafias nevelés keretében viszont egyre erő-

södött a nacionalista, soviniszta eszmék terjesztése. 

Az iskola sajátos lehetőségei, érzelmekre ható külső-

ségek, a tapasztalt és országosan is felszított mester-

séges lelkesedés a tanulókra is hatással volt. Jól fi-

gyelemmel kísérhető ennek növekvő intenzitása. Az 

1932-33-as tanévben a tantárgyak adta nevelési lehető- 

ségeket igyekeztek felhasználni, hogy ébren tartsák "meg-

csonkítottságunk fájdalmas érzését és boldog Nagy-Ma-

gyarország feltámadásában vetett hitüket". 211 1935-ben 

már a tanítványok figyelmét igyekeztek felhívni "arra 

a szent kötelességre, melynek e csonka haza minden fiát 

át- r_leg  át kell hatnia". 212 

1938-ban nagyszabású ünnepélyes megemlékezést tar-

tottak a "gyászos trianoni napokról". A gyermekekre tör-

ténő érzelmi hatást jól tükrözik az ünnepi programok. 

A tanulók a gyászbavont Csonka-Magyarország térképe e-

lőtt gyülekeztek. Megkondultak a város harangjai, me-

lyet vigyázállásban hallgattak. Egy tanuló elszavalta 

a Himnuszt. "A szüneteket némán és játék nélkül töltöt-

ték el a tanulók." Az iskola tanulói díszőrséget álltak 

a  felront országzászló előtt a városban. 

Az 1938-39-es tanév évkönyvének bevezetője "Hiszek 

Magyarország feltámadásában!" - címmel csupa lelkesedés 



202

a komáromi, kassai bevonulásért, s a márciusban visz- 

szaszerzett Kárpátalja iránt - bizakodás a többiek visz- 

szaszerzésóben. A tanulók rádióközvetítésen keresztül 

hallgatják a felvidéki bevonulást, részt vettek a váro

si revíziós ünnepélyen, melyet fáklyás-lámpás felvonu
lás követett. 2“^ Bekapcsolódtak a ’’magyar a magyarért” 

országos mozgalomba. Az 1940-41-es év évkönyvének meg

nyitójaként ’’Kelet felé” címmel üdvözlő, hálaadó köszö

nettel méltatják Erdély visszafoglalását. A hazafias ér

zelmek fejlesztése érdekében a tanulókat is mozgósítot

ták. ’’Alkalmat adtunk tanulóinknak, hogy lássák azt a 

mámoros lelkesedést, amit Kelet- és Észak Erdély hazaté
rése előidézett." 214 Résztvettek a városi hazafias ün

nepélyeken, a m. kir. II. Rákóczi Ferenc honvédgyalogez

red zászlóavató ünnepségén. A nemzeti zászló előtt dísz- 

mchettel tisztelegtek. A háborúba való belépés viszont a- 

zonnali érzékeny vesztesegekkel járt, s megszűntek az ün* 

népségek a diadalmenetek. 1942-ben még résztvettek a ke

leti harctérről hazatérő lovasdandár ünneplésén, azonban 

összes további tevékenységüket a hadbavonulók családjának 

segítése, a gyűjtőmunka jellemezte.
A hazafias, vallásos nevelés minden eldiginél job

ban áthatotta a Leánykálvineum munkáját. A pedagógusok 

erről így vélekedtek: "Minden tanítási óra alkalmat ad 

arra, hogy megszerettessük a gyerekekkel azt, ami ma

gyar, és rámutassunk arra a hiányra, amit nemzetünknek
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még pótolni kell. A mai háborús idők kiváltképp alkal-

mat adnak a munkás hazafiságra, s ezt igyekeztünk ki is 

használni, ráirányítva a gyermekek szemét a sebesültek, 

hadiá vák, harctéren küzdők hozzátartozói iránt való kö-

teleeeégükre." 215  

világháborús évek kényszerítő következményeként 

szervezték meg az iskolai diákkaptár mozgalmat. A mozga-

lomcélja a tanulói takarékosság, tőkegyűjtés volt. Az 

iskolában úgy átélik meg, hogy ez reménytelen vállalko-

zás a szülők anyagi színvonala miatt. A megszerzett pénz-

re azonnal szükség volt. Nem egy növendék nyári kereseté-

ből fedezte ruházatát, könyveit, tandíját. Főleg mezőgaz-

daságban, iparban dolgoztak, de gyakori a gyógynövény-

gyűjés, rovarirtás, őrzés, minisztrálás, irodai és más 

szellemi munka vállalása is. A tanulóknak igen jó az üz-

leti érzéke, szelleme - állapítják meg az 1939-40-es 

tanév évkönyvében. Igazolva látják ezt a csereberékről 

adásvételekről származó iskolai viták alapján. Ötlet-

versenyt írtak ki: "Hogyan szerez a diák pénzt" - cím-

mel. Az első helyezett 5 pengőt kapott a következőkért: 

1. Lrdei és mezei vifágok gyűjtése, 

2. szíkvíz árusítás a piacon, 

3. gyümölcsfametszés, 
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4. gyümölcsfaoltás, 

5. víznyomás a tartályba. 

További ötletként szerepelt még p1.: csizmaszár 

beszegése, kenyérhajgyűjtés, valamint bizományba eladás, 

gyengeszemű öregeknek pénzért feloliasni, stb. 216  A di-

ákkaptár mozgalom végül is az üzleti szellem erősítésé-

ben merült ki. 

Sokkal ügyesebben dolgozott a Községi Leánypolgári 

Iskola, ahol 1939. április 12-én 188 taggal hozták létre 

a Diákkaptár mozgalmat. Kezdetben vas- és fémgyűjtéssel 

foglalkoztak, később e mozgalomhoz kapcsolták a gyakorló-

kertez irányú tevékenységét, 1941-ben már 520,20 P betét-

tel rendelkeztek. A Kaptár állatállománya: borjú 7, malac 

25, kecske 2, nyúl 44, galamb 63, liba 85, kacsa 78, csir-

ke 222, selyemhernyó 360.000 db volt. 217 

Az 1938-39-es  tanévben erősödött fel az iskolai ál-

lat- és növényvédelem, valamint a nyelvvédő tevékenység 

mozgalma. Mindkettő szorosan kapcsolódott a háborús évek 

gazdaságához, illetve a pedagógiájához, bár ezeknek szeré-

nyebb előzményei a korábbi években is megtalálhatók. Az 

állat- és növényvédelem nemes emberi kötelességének az ok-

tatási anyag feldolgozásával, osztálykirándulásokkal, ma-

darak téli etetésével tettek eleget. A madarak és fák nap-

ján iskolaszintű ünnepélyeket rendeztek. A gazdasági prob- 



205 	- 

lémákra utal a kártevők igen jól szervezett irtása, pl.: 

versenyek kiírása cserebogár és galagonyalepke bábjának 

gyűjtésére. A nyelvvédő tevékenység törekvése az volt, 

"hogy a tanulók szóban és írásban kifejezett beszédét a 

ti ta. magyarság jellemezze". 218 c  ;  	Rendszeresen figyelem- 

mel 'kísérték a "Magyarosan" című folyóirat közleményeit. 

A magyar nyelv hatékonyabb tanítása minden tantárgy fela-

da ta  -  állapították meg. Kiemelt figyelmet fordítottak a 

hangtanilag helyes shókiejtésre, az értelmes szövegkife-

jezés -Ye. 

_1r  1941-42-es tanévben önálló iskolai leventecsapat 

szervetődött 189 fővel. A csapat parancsnoka: Mélykúti Er-

nő, őrsparancsnokai: Török Alajos, Csaba Sándor, Kemenczey 

Ferenc, Lengyel J.rpád tanítók, leventeoktatók voltak. Heti 

két alkalommal kedd és pénteki napokon tartották a foglal-

kozásokat, a tanítási órák ilyenkor 40 percesek voltak. 

ALeánykálvineum 1943. november 24-én határozta el az 

önkéntes levente leááycsapat megalakítását, egyenlőre  kí-

sérleti jelleggel. A munka 1943 decemberében indult meg 

24 tanulóval, kik harmadik osztályosak voltak. A foglal-

kozásokat hetenként egyszer tartották, melynek programja 

a következő volt: "Minden összejövetel imával kezdődött, 

majd erköloi megbeszélések következtek, a továbbiakban 

pedig a háztartás körébe vágó kérdésekről beszélgettek. "219  
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"A leventelány" csapattól azt várták, hogy egybeolvaszt-

ja az elszaporodott ifjúsági egyesületeket és így egyet-

len, de hathatós nevelési lehetősség fejlődik.  

A  háborús évek nélkülözései maradandó nyomokat hagy-

tak a tanulók egészségi állapotában. Bőroltással, majd  

röntgenvizsgálattal tüdőgümőkór szűrővizsgálatot tartot-

tak. Bőroltás szerint a 410 tanuló közül 204 fő (50,74 ,L)  

fert őzésmentes, míg 197 fő (49,26 i) fertőzött. A rönt-

genvizsgálat még kedvezőtlenebb képet mutatott. Nem ta-

láltak elváltozást 127 tanulónál (30,96 ;L), 283 tanuló  

(60,04 ; ~ ) egészségi állapotában elváltozást mutattak ki, 

közülük 8 fő súlyos beteg  volt.  220  

A  polgári fiúiskola "keménynek" ítélhető, de ember-

séges követelménytámasztásával szemben a leányiskolák ne-

velőmunkáját nagyfokú merevség, zártság jellemezte, kü-

lönösen jól érvényesült ez a Leánykálvineum munkájában.  

Az ellenforradalmi rendszer kultúrpolitikájában érvénye-

sülő nacionalista irányzat az iskolák nevelőmunkáját is 

meghatározta. 1925. szeptember 22-én Nyíregyháza város-

ban tartózkodó Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásü-

gyi miniszter beszédéből is érződik ez: "Nem elég  -  mond-

ta  -  ismeretekkel teletömni azt a kis koponyát, meg kell 

tanítani az ifjú nemzedéket akarni, meg kell tanítani sze- 

221 retni." 
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Előtérbe került a valláserkölcsi és hazafias neve-

lés, ennek megfelelően alakult az iskolák belső rendje  

is.  A  tanulóknak kötelező volt résztvenni az istentisz-

teleteken. A hazafias nevelés vezérszólama a következő  

volt: törhetetlen  magyar szívvel, magyarrá nevelni min- 

de  nk:i  t  .  222  

"~  fiúiskolához hasonlóan a leányiskolák is bekap-

csolódtak a Nemzeti Szövetség Szabolcs vármegyei Körének 

irredenta pályázataiba. A térmák hasonlóak voltak, pl.:  

"Miért imádkozik a magyar gyermek? Magyar Hiszekegy" stb. 

A  Le ány kálvine um tanévnyitóin Dobai Sándorné igaz-

gató érzelmektől fűtötten hívja fel a szülők figyelmét a  

helyes erkölcsi normák betartására egyben elmarasztalja  

a vétkeseket. Szavaiból jól lehet következtetni az isko-

la követelményeire, az iskola és a szülők kapcsolatára, 

egyben a. kor jellemzőire. Felhívja a szülők figyelmét a  

mulasztások káros voltára. A tanulóknak kötelező volt az 

egyenruha és kaDap az iskolában pedig a kötő viselése,  

melyet a bejáró növendékektől is megköveteltek. A kötele-

ző egyenruha sötétkék alapon fehér pettyel vagy csíkkal,  

nyáron tiszta fehér nyári ruhából állt. Az iskola növen-

dékeinek nem volt szabad körzózni, a bentlakókat is csak 

felnőtt kísérővel engedték ki a heti kimenőre. Tilos  

volt az iskolás növendékeknek más testület által rende- 
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zett műsorban résztvenni. 

..linden eszközt és alkalmat megragadtak az állami 

tanterv keretein belül, hogy az iskola növendékei val-

lásos alapon álljanak és őket "hívő szívű, buzgó magyar  

érzel.ű lányokká" neveljék. Nem tartották elegendőnek az  

e célokra rendezett ünnepélyek emelkedett hangulatát,  

"a: kel, hogy a mindennapi élet levegőjével szívja ma-

gába a: áhítatot és hazaszeretetet". Az addig gyakorlat-

ba: ló ő kezdő és befejező imához, hozzávették a napon-

kéni bilia olvasást is, keresve az igét is, melyet ima 

ut ~r _elolvastak. A vallásos érzés mélyítését szolgálták 

méh a. hót hetenként tartott vallásos esték, a vasárnapi 

iskolák ős a bibliakörök munkája. A református öntudat 

és éle  öcs ;mény negalapozására törekedtek. fA vasárnapi is-

kolai munka és a bibliai órák keretében annál világosabb  

lett a cél: az Ige fényénél a keresztény személyiség jel-

lemvonásainak megkeresése, s a laester Lábainál eltöltött 

órák megszentelő hatásainak a mindennapi életre (a szek-

rény rendbentartásától az egymással szemben felvett mo-

dor milyenségéig, stb.) való állandósítása.
" 223  

A  növendékek magaviselet érdemjegyeinek megállapítá-

sánál figyelembe vették a tanulók valláserkölcsi magatar-

tásá, nemzethűségét, egyeneslelkűségét, jóindulatát, fe-

gyelmezettségét, tiszteletadását, jellembeli tulajdonsá- 
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gait, kötelességtudását, szorgalmát, iskolában és isko-

lán kívül tanusított magatartását, társaira gyakorolt ha-

tását. Ezt a VKM 133592-1939. sz. rendelete szabályozta. 

A valláserkölcsi nevelés további elmélyítését szolgálta a 

kiflönböző egyesületek munkájába való bekapcsolódás. A köz-

ségi iskola katolikus tanulói a Mária Kongregációba, az e-

vangélikusok a Bibliakörbe, mindkét iskola református ta-

nulói pedig a Soli Deo Gloria diákszövetségben tevékeny-

kedtek. Ez utóbbi szervezet a I,eánykálvineum alsóbb osztá-

lyaiban "kis kollégiumokat" alakítottak. Az iskola vezető-

sége a későbbiekben viszont korlátozta a növendékek egye-

sületi tagságát. "Való igaz, hogy a vallásos, hazafias 

nevelés áll a középpontban, de a számtalan egyesület már 

veszélyezteti az iskola oktató-nevelő munkájának sikerét." 224  

A  Kálvineum falai között rendszeres időközönként e-

lőadásokat tartottak, melyre hazánk távoli részéről is 

hívtak előadókat. A rendezvényeknek kettős oka is volt. 

Egyrészt fel akarták hívni a messze élő kiválóságok fi-

gyelmét, s rokonszenvüket bekapcsolni az intézmény fejlő-

désébe, másrészt a helyi ismert előadók mellett bemutat-

ni más vidékek szónokainak, tudósainak legjavát. Többek 

között így tartott itt előadást Ecsedy Andor budapesti 

lelkész, Szűcs Ernő budapesti természettudós, Dr. Révész 

Imre, "Debrecen ékesbeszédű papja". Az egyházi témák mel- 
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lett Dr. Ecsedy István egyetemi magántanár a Hortobágy-

ról, Dr. Szabó Márton főgimnáziumi tanár "A forradalmak 

lélektanáról", Dr. Bessenyei Lajos tanárképző profesz-

szor Debrecenből a homéroszi nőkről, Dr. Veress István 

debreceni tanítóképző intézeti igazgató Svájc és hazánk 

történelmiI pcsolatairól szólt. Az előadásokon az in-

tézmény tanulói mellett a szülők és pedagógusok is részt- 

vettek. 225 

Nevelési gondokat jelentett a tanulók egymás közöt-

ti viselkedése. "Egy-egy rangosabb szülő gyermeke csodá-

latos arroganciával tudja felülről nézni jámbor kis tár-

sait, ... ősi nyomorúság jele, társadalmi fekélyek to- 

vábbterjedése." 226  Keményen fellépnek a terjedőben lévő 

"szépségverseny" járványa ellen. A két leánypolgári kö-

zötti különbséget az utóbbinál is lehet érzékeltetni. Az 

egyébként puritán nevelési elveket valló Községi Polgári 

Leányiskola 1930. évi ünnepségi beszámolóban még az is 

helyt kapott, hogy az egyik évben a Miss Nyíregyháza, 

Jánossy Maci is a polgári iskola egyik növendéke volt. 

A polgári iskolák igyekeztek távol tartani tanuló-

ikat a mindennapi politikai élettől, ami természetesen 

nem sikerült, mivel nem függetleníthették magukat a tár-

sadalmi hatásoktól. Értékelendő viszont a tapasztalt i-

gyekezet. A 4286-1933. sz. püspöki leirat így rendelke- 
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zett: "... a tanító és nevelő személyzet pedig szigorúan 

ellenőrizze, hogy nem jut-e vallás, nemzet, társadalom-

ellenes áramlat a növendékekhez, nem látogatnak-e olyan 

összejöveteleket, ahol világnézetük alakulásában kedve-

zőtlenül befolyásolódhatnak." 227  Jellemző az iskolák 

demokratikus szellemére, hogy a dühöngő fasizmus idősza-

kában sem utasította vissza egyik iskola sem az izraeli-

ta vallású tanulók jelentkezését. 

Igen kedvezően fogadták az osztályőnöki órák beve-

zetését. Ez jó alkalmat nyújtott a tanár és a növendék 

közeledésére, a kölcsönös megismerésre. Fő céljuk volt a 

"harmonikus leánylélek" kialakítása, de szerveztek lég-

oltalmi foglalkozásokat, megemlékeztek rendkívüli ese-

ményekről, művészeti nagyjainkról, a finnugor testvéri-

ségről, az Országzászló jelentőségéről, stb. 228 

A tanítási órán kívüli tevékenység - mozgalmi munka  

Az iskolában folyó nevelő-oktató tevékenységhez 

szervesen kapcsolódtak a tanítási órákon kívüli tevé-

kenységek változatos formái, melyek közül több hagyomá-

nyossá nőtte ki magát, túlélte a polgári iskolák léte-

zését. Az egyesületi tevékenységi rendszer több vonatko-

zásban hasonlított a Németországban szervezett ifjúsági 
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egyesületek tevékenységéhez. A tanulók becsületszóval 

fogadták a helyes magatartás és viselkedés, a kártékony 

élvezetektől való tartózkodás szabályainak megtartását. 

E tevékenységek fontos szerepet töltöttek be a jellem, 

az akaraterő, a becsületesség fejlesztésében. Első kez-

deményezésként 1909 szeptemberében alakult meg az Ifjú-

sági Egyesület, más néven Önképzőkör. 

Az önképzőkörök eredete a magyar iskolákban, mai ér-

telemben véve középfokú oktatásban legalább a XVIII. szá-

zad végéig világosan nyomon követhető. Általában olyan ó-

rán kívüli teevékenység, foglalkozás, amelynek keretei- 

ben, kisebb-nagyobb önkormányzattal tudományos vagy mű-

vészeti kérdéseket beszélnek meg, ilyen tárgyú dolgozato-

kat mutatnak be és bírálnak, esetleg szépirodalmi alko-

tásokkal jelentkeznek a tagok, szavalatot adnak elő. Az 

önképzőkörök jelentős szerepet kaptak az iskolai ünnepé-

lyek megszervezésében. Nyilvánvaló, hogy egy polgári is-

kolában a legfelsőbb osztályok vettek részt, és nem any-

nyira a tudományos kérdések vannak műsoron, hanem inkább 

önálló alkotások, szavalatok, ügyességi beszéd-kísérle-

tek. á bármennyire is elképzelhető, hogy ezek az "alko-

tások" nemegyszer utánérzések, esetleg összeszedett gon-

dolatok egybeszerkesztése, mindenképpen az önkifejezés, 
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a szereplés, az alkotás első kísérletének igen alkalmas 

színhelye az önképzőkör. 229 

Az elmúlt évszázad kiválóbb jellemei szinte kivétel 

nélkül az önképzőkörökben fejtettek ki először érdeklő-

désüknek megfelelő tevékenységet. Az üléseken minden sze-

replést minősítettek, olykor  zajos vita alapján elvetet-

tek. A sima dícséret kiemelkedőbb formája volt a jegyző-

könyvi dicséret. Az igen szép önálló alkotást az önkép-

zőkör könyvébe is bemásolhatta a szerző. 

Az önképzőkör tanácselnöki tisztét a háborús évek 

kivételével Tamáska Endre töltötte be. A tanulóifjúság 

saját köréből, a demokratizmus elveinek betartásával fő-

jegyzőt, jegyzőt, titkárt és pénztárost választott. Tané-

venként meghatározott számú összejövetelt tartottak, a-

hol alkalmat adtak tagjaiknak szavalatok, s zenedarabok, 

kézimunkák bemutatására, írásbeli dolgozatok ismerteté-

sére, felolvasására. Az egyesület fokozatosan fejlődött, 

egyre inkább kibontakozott a sokirányú önképzés lehető-

sége. ~30  

Az Önképzőkör alapszabályát 1911. november 25-én 

kelt 4018 sz. határozatával a Szabolcs vármegye királyi 

tanfelügyelője hagyta jóvá. Az alapszabály meghatározta  

az egyesület célját, mely szerint alkalmat akarnak nyúj-

tani, hogy tagjaik szavalásban, felolvasásban, vitatko- 
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zásban, fogalmazásban gyakorolják magukat, összejöve-

teleken bemutathassák egymásnak otthon készített raj-

zaikat, festményeiket, kézügyességi munkájukat. Az e-

gyesületbe a harmadik és negyedik osztályba járó ta- 

nulók léphettek be, akik havonta 10 fillér tagsági dí-

jat fizettek, mely összeget ifjúsági lapok rendelésére, 

pályadíjak kitűzésére fordítottak. Szabályozták a tiszt-

ségviselők választási módját, ezek feladatait. Alakuló 

ülésen csak a negyedik osztályba járó tanulók közül vá-

laszthattak elnököt és jegyzőt, míg az aljegyző,a pénz-

tárosi tisztséget a harmadikos tanulókból választották. 

A választott tisztség jogköre az évzáróval automatikusan 

megszűnt. Tanulókból álló választmány ügyelt a tiszt-

ségviselők tevékenységének színvonalára, s svéleményü-

ket évzárón a közgyűlés elé terjesztették. A foglalko-

zásokról hiányzó, vagy fegyelmezetlen tanulók büntetés-

pénzt fizettek. 

Az első két év kedvező tapasztalata vezetett el az 

alapszabályzat kidolgozásához. Tevékenységüket az 1911-

-12es tanév évkönyvében így értékelik: "Működésük nem az 

önképzőkörök hibájául felrótt alkotmányosdi játszásában 

merül ki,  nem is laposodik száraz, egyhangú versmondó 

és felolvasó délutánokká, hanem tagjainak az önállóság-

ra nevelés mellett igazán szórakoztató helye lett." 231 

Mindezt bizonyította, hogy az előző évek büntetéspénz fi- 
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zetését megszüntették és helyette a kitiltás büntetését 

alkalmazták, ami eseményszámba ment. 

Az alsóbb osztályok tanulóinak megnyilvánuló érdek-

lődését a pártoló tagság lehetőségével elégítették ki, 

mely a későbbiekben hagyománnyá vált. 

Az Ifjúsomi Egyesület a 94196-1923. VKL3 rendelet a-

lapján az 1923-24-es tanévben megváltoztatta alapszabály-

za t áé ésfelvette a "Bethlen Gábor Önképzőkör" nevet. 232 

A tagok között egy titkár, két jegyző és egy pénztáros 

alkotja a tisztikart. Az 1924-25-ös tanévben már 180 tag-

gal rendelkezett. Tevékenységük továbbra is a hagyomá-

nyokon alapul, elsősorban az önképzés lehetőségét bizto-

sítva. T.iunkájukról az 1927-28-as tanév évkönyvébe a kö-

vetkezőket írják: "Jóleső érzés az, hogy a tagoknak az 

önképzőkörben való megjelenését és szereplését nem az a-

lapszabályszerű kötelesség, hanem igazi szellemi szük-

séglet irányítja." 

A leányiskolák önképzőköri tevékenysége, szerveze-

ti felépítése alapjaiban megegyezik a fiúiskolában ta-

pasztaltakkal. A Községi Polgári Leányiskola Önképzőkö-

re a polgári iskolává válás esztendejével azonos. Az ön-

képzőkört 13 évig Dr. Vietórisz József vezette, majd a 

világháború végén leánya, Vietórisz Aranka, később férje 

nevén Vajda Emilné vette át az önképzőkörök vezetését. 
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Felvették a Bessenyei György nevét és emlékezetes ünne-

pélyeket, megemlékezéseket rendeztek. 

A leányok által feldolgozott témákból megállapítha-

tó, hogy a hazafias, honleányi nevelés középpontban állt, 

több dolgozatban foglalkoztak a szabadságharccal, Petőfi 

költészetével. Néhány pályamunkában tudományos hangú ér-

tekezést olvashatunk az erdő hasznáról, a víz jelentősé-

géről. Elég jelentős azon elbeszélések száma, amelyben a 

romantikus halálhangulat, a temető, a rossz álom uralkodik. 

Legérdekesebbek az útleírások, itt érezhető legjobban az 

egyéniség felszabadultsága. 233 

A Leánykálvineum Polgári Iskolájában az első évben 

alakították meg az önképzőkört, Dr. Koppányi Mária tanár-

elnök vezetésével. A tagok kezdetben a négy polgári isko-

lai osztályból kerültek ki, később bekapcsolódtak a mun-

kába a továbbképző tanfolyam és más iskolában tanuló in-

ternátusi diákok is. Így vált lehetővé, hogy a kezdetben 

bemutatott szavalatokon, mesejeleneteken túl később önál-

ló előadásokat is tartottak, pl.: 1928. május 25-én Ma-

dách: Az ember tragédiája, majd Moliére: Tudós nők című 

darabját mutatták be. Tevékenységük sokrétű volt, ezt i-

gazolják a ritmikus táncok, a népi jellegű táncos eleme-

ket tartalmazó jelentek. Az önképzőkör feladatának tekin-

tette a hazafias érzések terjesztését és az irodalmi is- 
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meretek bővítését. Az 1937-38-as tanévben átszervezték 

az önképzőkört, osztályfőnökök vezetésével osztálykö-

rökre tagolták arra gondolva, hogy kisebb csoportban a 

tanulók többször szóhoz jutnak. "Ilyen formában való mű-

ködésük elősegítette a növendékek tanulmányainak kiszé-

lesítését. Azokkal a dolgokkal foglalkozhattak, amelyek 

érdeklődési körükbe esnek, tanulmányaikban vágnak." 234 

Az iskolák önképzőköreinek tartalmi munkája válta-

kozó színvonal ellenére is jelentősnek ítélhető. Nagy-

szerű lehetőséget biztosított a szabadidő célszerű el-

töltésére, kialakította a tanulókban az önművelfdés,ön-

képzés igényét. Sokirányú lehetőséget biztosított a te-

hetségek kibontakoztatásához és az itt szerzett élmé-

nyek a későbbiekben meghatározóvá válhattak. Igen jó 

példa erre Váci Mihálynak - a fiúiskola volt tanulójá-

nak - irodalmi tevékenysége, aki az első indíttatást a 

polgári iskolában kapta. Az egyesület szabályzata lehe-

tőséget adott a közéletiségre nevelés, a tanulók isko-

lai keretek között készülhettek fel a gyakorlati élet-

re. A résztvevő tanulók nagy számából adódóan is megha-

tározója volt az iskola közösség mindenkori fejlettsé-

gi szintjének. A közösen végzett munka sikere, az isko-

lai hagyományok ápolása, a kölcsönös felelősség és füg-

gés helyes viszonyának kialakítása, a tanulói öniráriyí- 
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tás, önkormányzóképesség fejlesztéséhez adott nagysze-

rű lehetőséget. Mindez jól megnyilvánult az együvétar-

tozás érzésében, az iskolai közösség fegyelmében. 

Az 1920-21-es tanévben alakult meg az iskolában a 

cserkészcsapat. Szervezője Lénárt János felsőkereske-

delmi iskolai tanár volt, akit az intézmény tanári ka-

ra nemzeti és pedagógiai szempontból támogatásáról biz-

tosított. Az iskola nevelőtestületéből az 192-22-es 

tanévben Tamáska Endre vette át a vezetést. A csapat hi-

vatalos igazolása az 1922-23-as tanévben történt meg 

"189. számú Bethlen Gábor" név alatt. E tanévhez fűződ-

nek az első táborozások. 13 tanuló Gesztely községben 

két hetes táborban vett részt, 5 taggal képviseltették 

magukat a Vérmezőn, a 10 éves Cserkész jubileumon. A 

csapatot Faragó Bélaszágos főtitkár is meglátogatta. 

A változatosnak és hangulatosnak ígérkező cserkészmoz-

galom az első két év s viszonylagos lendülete után meg-

torpant. 235  Taglétszámuk 1925-ig 18-25 fő között moz-

gott, ami az iskolai létszámhoz viszonyítva igen kevés, 

s ennek zömében anyagi okai voltak. A gazdasági stabi-

lizáció hatására növekszik a létszám, az 1925-26-os tan-

év 54 tanulója két rajban nyer beosztást. Kísérletkép-

pen bevezették a kiscserkész alakulatot - farkasköly-

kök alakulta - mivel úgy vélték, hogy a felsőbb osztá- 
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lyokat nélkülöző iskolában maradandó cserkzm.unkát e 

nélkül nehéz elérni. A csapat munkájába Yriefbrunner 

Ernő cserkésztiszt, az iskola nevelője is bekapcsoló-

dott. E tanévhez fűződik a második nyári tábor, melyet 

Szamosújlak határában tartottak. 

A következő években folyamatosan csökken a létszám, 

1929-ben már csak 19 főből áll a csapat. 1926-ban még 

részt vettek a cserkészmozgalom "Nemzeti Nagytáborában", 

de a jubileumi alkalomból külön iskolai ünnepséget nem 

rendeztek. A nevelőtestület hozzállására is jellemző 

ennek indoklása: "A tanári kar állást foglalt az utób-

bi időben nagyon is gyakori ünnepélyek ellen." 236  A 

mozgalom visszaesését a következőkkel magyarázták: "A 

létszám csökkenését az alsó osztályok létszámának meg-

csappanása idézte elő, de nagyban hozz4Arult a szülők 

nehéz anyagi helyzete, mert hiszen a felszerelés beszer-

zése pénzbeli áldozatot kíván." 237 

A cserészmozgalom a polgári fiúiskolában nem töl-

tötte be azt a szerepet, melyet az országos szervezők 

elvártak tőle. Az iskolában soha nem volt széles tömeg-

bázisa. Okai összetettek. Kétségtelen, hogy a négy é-

ves polgári iskolai képzés időtartama csak alapkikép-

zések elvégzésére volt elegendő és hiányzott a nagyobb 

távlat. A fő nehézséget azonban a szülők szegénysége je- 
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lentette, akik nem tudták megvásárolni a szükséges ru-

házatot, nem tudták biztosítani a nyári táborozások a-

nyagi feltételeit. Érdekes volt az iskola nevelőtestü-

letének hozzáállása is. Már magát a szervezést is isko-

lán kívüli pedagógus indította be ésaz ünnepségeket, 

ha lehetett rendszeresen elhagyták. Az iskola tanulók 

többségéhek így fogalma sem volt arról, hogy mi a cser-

készmozgalom lényege, bár a cserkészcsapat az iskolai 

ünnepségeken rendszeresen felsorakozott. 

A kialakult iskolai szellemhez, az iskola és kör-

nyezetének szociális összetételéhez így a tartalmi mun-

kához is lényegesen közelebb állt az 1922 novemberében 

megalakult Vöröskereszt Ifjúsági Egylet tevékenysége. Az 

egyesület célja a munka megkedveltetése mellett a köze-

gészségügy ápolása és a jótékonyság gyakorlása volt. Ez 

utóbbira bőven volt lehetőségük. Az 1923-24-es tanévben 

megszervezték a közegészségügyi szolgálatot. A munkadé-

lutánok és a tanévi kiállítások jövedelmét szegénysor-

sú tanulók megsegítésére. fordították. Karácsonykor 50 

szegénytanulót vendégeltek meg 36.000 K értékben A 

csoport tanárelnöki tisztjét Luka Jenő és Szalay Pál 

töltötte be. A jótékonyság gyakorlása gazdasági helyzet 

miatt egyre nehezebbé válik. Az egylet által vezetett 

munka sikereit és erőfeszítéseit igazolja, hogy az 
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1926-27-es tanévben az ifjúsági vöröskereszt országos 

szintű "Elismerő oklevél" dícséretben, vezetőjük Szalay 

Pál ezüst érem kitüntetésben részesült. A következő, 

1928-as év is gazdag volt elismerésekben. A királyi tan-

felügyelőség a 439-1928. számú leiratban értesítette az 

intézményt, hogy Tamáska Endre igazgató érdemei elisme-

réséül "ezüst emlékérme" kitüntetésben, a községi pol- 

gári fiúiskola csoportja dícsérő elismerésben részesült. 238  

(15. számú melléklet) Ugyanakkor Nagyváthy Ferenc ta-

nárelnöknek a "Nagyméltóságú VK Miniszter Úr odaadó mun-

kásságáért alegfelsőbb elismerését nyilvánította." 

A vöröskeresztes csoport a sajátos helyi gondokra 

is reagált. Megszervezték, hogy télen a bejáró tanuló-

kat forró teával várják. Érdekességként érdemes az e 

célból rendezett gyűjtés összegzését megemlíteni. Az is-

kola tanulói: 50.925dkg cukrot, 4,08 kg teát, 0,9 kg 

citromsót, 30 db citromot gyűjtöttek önkéntes felaján-

lással. A tea kio3ztásánál minden nap a napos tanár fel-

ügyelete mellett két vöröskeresztes tanuló segédkezett 

az iskolaszolgának. 239 

A  nagy lendülettel beinduló értelmes ós humánus cé-

lokat szolgáló vöröskeresztes tevékenység  a  harmincas 

évek  után visszaesett. Nem birkózott meg  a  ro mint nap 

látható,  érzékelhető szegénység nyomasztó gondjával, 
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hisz nem oldhattak meg országos problémákat. A közös ak-

ciók azonban elősegítették a társadalmi tagozódás tisz-

tában látását, erősítették az együvétartozás érzését. 

A leányiskolák vöröskeresztes tevékenysége fő vo-

násaiban (segélyezés, gyűjtőmunka, stb.) megegyezett a 

fiú polgári iskoláéval. A leányiskoláknál speciális vo-

nás, hogy az Ifjúsági Vöröskereszt egyik fontos színte-

re az anyai hivatásra való felkészítésnek. Nevelési fela-

datuk volt az anya- és csecsemővédelem megszervezése. Az 

egyesület tagjai babakelengyét készítettek a Stafánia 

Egylet számára. 

Időben legkésőbb a KLI 25754- 1924. számú rendele- 

te alapján 1924. november 14-én alakult meg az egyik leg-

népszerűbb, jelentős iskolai hagyományokat kialakító egye-

sület az"Ifjúsági Sportkör". Már ez évben jégpályát ké-

szítettek az iskola udvarán, ahol tanítási órákat is 

tartottak. A sportkör tagjai díjtalanul használhatták a 

pályát. Az 1925-26-os tanévben már szervezettebbé válik 

a sportkör tevékenysége. A munkában 94 rendes és 36 pár-

toló tag vesz részt, az egyesület tanárelnöki tisztét 

Dobránszky Sándor töltötte be. Szakosztályok szerveződ-

tek, melyek elősegítették a célirányosabb tevékenysé-

get. 240  A szakosztályi létszámok jól mutatják a külön-

böző sportágak népszerűségét, melyet a következők vol-

tak: atlétika 18 fő, birkózás 8 fő, jégsport 24 fő, já- 
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ték 8 fő, torna 7 fő, turista 28 fő, labdarúgás 30 fő. 

Elért eredményeik is figyelemre méltóak. 

A  sportkör népszeráségét igazolja, hogy fennállá-

sának harmadik tanévében már 192 rendes és 113 pártoló 

taggal tevékenykedik. A tanulók hetenként egy-egy délu-

tán gyakorlhattak - eléggé mostoha körülmények között - 

mivel az intézmény tornateremmel nem rendelkezett. Kö-

zös  munkával az intézmény udvarát tették alkalmassá 

sportolásra, ugrópályát, labdajátékokra alkalmas pályát 

létesítettek. Legnépszerűbb és legeredményesebb sportág 

a labdarúgás és az atlétika volt. Az 1927-es, 1928-as 

tanévben a sportkör tiszteletbeli elnökévé Tamáska End-

re igazgatót választjákmeg, asportkör vezető tanára 

Triefbrunner Ernő lett. A tagságot négy korosztályba 

rangsorolták a következő megosztás szerint: I. korosz-

tály (10-12 éves) 15 fő, II. korosztály (12-14 éves) 

106  fő,  III. korosztály (14-16 éves) 43 fő,  Iv. korosz-

tály (16 éven felül) 4 fő. Ainglétszám megegyezett az 

iskola tanulóinak létszámúval. A szakosztályok száma a 

céllövő szakosztály beindításával tovább bővül. Munká-

jukhoz segítséget nyújtott a NYTVE egyesülete, akinek 

tornacsarnokában 1932-től hetenként 8 órában gyakorol-

hattak a tanulók. Rendszeressé váltak a tanév végi tor-

naünnepélyek, a házi bemutató versenyek, melyekkel a 
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szülők körében is népszerűbbé tették a sportot. 1935-

től a legnépsnrűbb, egyben a legsikeresebb sportág a 

labdarúgás lett. Az iskola csapata több alkalommal ve-

retlenül nyerte a körzeti bajnokságot, pedig ellenfelei 

közé tartoztak a jóhírű és nagyobb tanulólétszámmal ren-

delkező gimnáziumok is. 

A  sportkör a mostoha feltételbeli körülmények el-

lenére is kezdettől fogva a tanulók közkedvelt egyesü-

letévé vált. Tevékenységüket önállóság jellemezte, a ta-

nulók tagdíj±ól adódó bevételek az anyagi függetlenséget 

is biztosították. Az évenkénti pénzmaradványt minden e-

setben átvihették a következő évekre, s mivel kiadásaik 

minimálisak voltak, komoly pénzfedezet állt rendelkezé-

sükre. Gazdálkodásukról pontos nyilvántartást vezettek 

és az elszámolást minden évben nyilvánosan megjelentet-

ték az évkönyvekben. Az itt végzett munkát elsősorban a 

sokoldalú képzés, a testi harmóniára való törekvés jel-

lemezte. Igazolja ezt az is, hogy évente nyilvántartot-

tak többek között úszni tudó tanulókat is, bár úszó 

szakosztállyal nem rendelkeztek. Az egyesület lehetősé-

get biztosított arra, hogy a tehetséges tanulók a jobb 

feltételek között lévő társadalmi egyesületekben fej-

leszthessék képességeiket. 
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A sportegyesület tevékenysége jelentősen hozzájá-

rult az iskola tanulóinak együvétartozás érzésének e-

rősítéséhez. A szerény anyagi körülmények között élő 

vagy anyagi problémákkal rendelkező tanulóknak rendkí-

vüli élményeket, kiemelkedési lehetőséget jelentett a 

sport területén elért siker. A büszkelég érzése töltöt-

te el őket, amikor pl.: 5:1-re mggverték a királyi ka-

tolikus gimnázium csapatát, megmutathatták, hogy a tár-

sadalmilag megfelelően nem becsült intézmény esetenként 

lenézett tanulói is képesek nagyot alkotni. 

Az iskolák kapcsolatrendszere, helyük az iskolarendszerú 

ef;észóben 

A  községi polgári iskolák (leány és fiú) azonos mó-

don illeszkedtek be a városi, illetve országos szerve-

zetbe, különbség legfeljebb az iskolaszék személyi ösz-

szetételében adódott. Működésükről, beilleszkedésükről 

megfelelő képet alkothatunk, ha nyomon követjük a fiú-

iskola kapcsolatrendszerét. 

A  polgári fiúiskola tartalmi munkáját egy jól kié-

pített iskolai hálózat részeként végezte. 1931. július 

helyileg községi iskolaszék felügyelete alatt volt 

az intézmény. Az elnöki teendőket 1907 - 1919 között Me- 
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gyeri Géza ny. kúriai bíró, 1919-1931 között Énekes Já-

nos pápai prelátus, prépost-kanonok gyakorolta. Az in-

tézmény állami felügyelete a vármegyei királyi tanfelü-

gyelőség hatáskörébe tartozott, ahol 1919-ig Dr. Wilt 

György, majd 1931.-ig Benkő András tevékenykedett királyi 

tanfelügyelőként. Az 1927. évi XII. tc. végrehajtása-

ként 1931. július 1. után a Szegedi Kerület Polgári Is-

koláinak Királyi Főigazgatóságához kapcsolták az isko-

lát, 241  majd 1935. július 1-tőt az újjászervezett deb-

receni tankerületi főigazgatóság felügyelete alá került 

as intézmény. Az 1940-41-es tanév során újabb változás 

következett be, mivel a Szatmárnémeti tankerület látta 

el a felügyeletet. 

A nevelő-oktató munkához kapcsolódó tartalmi kéi0-

sekben a királyi tanfelügyelő, később a tankerületi fő-

igazgatóság döntött, míg a gazdasági kérdések az iskola-

széken keresztül a városi képviselőtestülethez tartoz-

tak. Az iskolavezetés önálló döntési tevékenysége ezért 

igen minimális volt, a felügyelőség következetesen ra- 

gaszkodott a jogköréhez, figyelmük a legapróbb helyi 

részletekre is kiterjedt. Az igazgatóság munkbát jelen-

tősen megnehezítette, hogy a jelentések sokaságát kel-

lett felterjeszteniük. A szegedi tankerületi főigazga-

tósúg pl.: 893-1932. sz. alatt körlevelet adott ki a 
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jegyzőkönyvek szerkesztésének újabb szabályozása tár-

gyában. 242  Októberben jelenteni kellett: a 2777-1931. 

sz. körrendelet állandó tárgysorozatát. Módszeres kér-

dések megbeszélését a Rendtartási Szabályzat 161. parag-

rafusa alapján. Jelentést adtak az ifjúsági sportkör 

megalakulásáról, a kirándulások tervezetéről, az elma-

radt rendes tanulók esetleges javítóvizsgálatainak jegy-

zőköny -.-éről, az ifjúsági és tanári könyvtár részeire meg-

veendŐ könyvek jegyzékéről (a könyv címe, szerzője, ára, ú 

enÜed61y száma), a szemvizsgálatról, stb. A jelentések 

so1:a. aa így szükségessé tette, hogy 1928-ban a polgári 

iskolai határidős naplót bocsássanak ki, mely részlete-

sen tartalmazta a jelentés tárgyát, határidejét,  E  ha-

táridős naplót egyre bővülő formában évenként megjelen-

tették. 243 

s adminisztrációra jellemző - ugyanakkor pedagógi-

ai igAnyességet is tükröz - a 688-1923. sz alatti tanme-

net jó áhagyása, melyet az Országos Magyar Királyi Képző-

művszeti Főiskola megbízott tanára részletes véleménnyel 

küldött meg az iskolának. A tárgyi feltételek problimái 

miau (tanteremhiány) mindenkor igen nagy gondot jelen-

tett az iskolai órarend összeállítása. Természetesen ezt 

is fel terjesztették a felügyeleti szerveknek. Az 1926-27-

es tané, órarendjét csak kivételesen hagyta jóvá a kirá- 
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lyi tanfelügyelő. (16. számú melléklet) 244  Hasonló-

an cselekedett a királyi főigazgató is az 1931-32-es 

tanév órarendjének az elbírálasakor. (17. számú mellék-

let) Az iskola felterjsztésében szerepeltek a  helyi  

gondo, (18. számú melléklet) az elmarasztaló vélemény, 

ennek ellenére indokolt volt, mivel messzemenően kép-

viselte az egészségügyi és pedagógiai kívánalmakat. (19. 

szánú melléklet) Kezdetben évente engedélyeztették az 

iskola által használt tankönyveket, később a 177-1932. 

sz. főigazgatói rendelet szerint csak öt évenként vál-

tozta. -L-hattak tankönyvet. 245  A túlságos beszabályozott- 

Ságot igazolja a királyi főigazgató 1934. októberi leve-

le, (20. számú melléklet) melyben a gyakorlókert költség-

vetésének jóváhagyásáról, illetve a vetésforgó megfelelő 

beállításáról, intézkedik. Hasonló formalitást tükröz az 

a .választ, melyben az iskola által beküldött eredmény-

táblázatra reagáltak (21. számú melléklet). 

A  minmális iskola önállóság következtében az ügy-

in ézés ezét igen nehézkes volt. Sok problémát jelen-

tett a magántanulók vizsgáztatásának vagy a javítóvizs-

gálmak az engedélyezése. Az engedélyeket itt is a felü-

gyeleti szerv adta ki. (22. számú melléklet) A pótvizs-

gázni sáándékozó tanulók írásban kérték az engedélyt, 

mellékelve az iskolai bizonyítványt. (23. sz. és 24. 
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számú melléklet) A tandíjmentesség ügyében az iskola-

székhez fordulhattak, szintén mellékelték a hatósági 

szegénységi bizonyítványt. (25. és 26. számú melléklet) 

Ez utóbbiak száma különösen a gazdasági válság éveiben 

nagyarányú volt. Olyan magántanulók is kértek tandíj-

mentességet, akiknek foglalkozása ezt nem feltételez-

te.  A  magánvizsgálatok színvonalára utal az 1943-as 

égről fennmaradt írásbeli dolgozat (27. számú mellék-

let).  

A  gazdasági kérdésekben az iskolaszék felterjesz-

tése alapján a városi képviselőtestület döntött. Minden 

évben meghatározták az iskola költségvetését. A gazda-

sági ügyintézést is bürokratizmus jellemezte. Példa er-

re a: 1923-24-es tanév tüzelőellátásának kérdése. Az 

iskola 1923 őszén hivatalosan megkapta a tüzelőfa kiu-

talás, melyet kiváltottak, de a fa minősége nem felelt 

meg. tótkiutalási engedélyezési kérelmüket a vármegyé-

hez való fellebbezési lehetőséggel elutasította a vá-

ros képviselőtestülete. Az iskola természetesen felleb-

bezést "támogatásával" visszaküldte a városi képvise-

lőtestületnek, akik 1924 májusában ismét tárgyal t ák az 

ügyet. A véghatároaatban a hiányzó fát az iskolaszolga 

kapta meg, mivel a "fűtési idény már befejeződö t t, az 

iskola tantermi részére már tüzelőanyag nem szükséges." 
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Az  iskola és a város vezetősége között egyébként 

korrekt munkakapcsolat áltt fönn. Az iskola közéleti 

tevékenysége széleskörű volt. A pedagógusok széleskö-

rű közművelődési és jótékonysági tevékenysége mellett 

az intézmény több szállal kapcsolódott a város éeleté-

hez. Helyt adott az intézmény a városi munkás dalkör-

nek (28. számú melléklet). Az iskola ünnepélyes rendez- 

ényein a város vezetősége mindig képviseltette magát, 

folyamatosan figyelemmel kísérték a nevelő-oktató mun-

ka eredméyneit, az iskola egyéb tevékenységét és nem 

fukarl>od tak az elismeréssel sem. 

° polgári fiúiskola több szállal kapcsolódott az 

országos polgári iskolai hálózathoz. Gyakoriak voltak 

a továbbképzések, tapasztalatcserék. Az iskolai kirán-

dulások szervezésekor kölcsönösen segítették egymást, 

lehe t őséget biztosítottak a tanulóifjúság barátkozására. 

A polgári iskolák érde .kévédelméért messzemenően össze-

fogtak. Jól példázza ezt többek között a polgári isko-

lai törvény elleni támadás kivédésére kezdeményezett 

budapesti felhívás. (29. számú melléklet. 

A Leánykálvineum a Református Egyetemes Konvent 

tiszántúli, debreceni tankerülethez tartozott. Az in-

tézmény pedagógiai tevékenységének fejlesztésében, gaz-

dagításában jelentős szerepet töltöttek be. Dr. havaszi 
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László és Dr. Baltazár Edzső püspök, illetve Dr. Kiss 

Ferenc kálvineumi elnök. A nevelő-oktató munka állami 

felügyeletét a községi polgári iskolákhoz hasonlóan 

végezték. 

A  Nyíregyházi Községi Jókai Mór Polgári Fiúisko-

1a41 éves fennállása alatt megközelítőleg 16.000, a 

Községi Polgári Leányiskola 18.000, a Leánykálvineum 

530C  tanulónak adott otthon. Az életre való felkészü-

lés tanulmányi munkáját a reális világszemlélet kiala-

kí.sá.zal ötvözte és irányt mutatott a helyes cseleke 

ké. eszmei állásfoglalása felé- A szegények "Jókai E-

gye temeként" így adott indíttatást Szamuely Istvánnak, 

Berky Nándornak, Váci Mihálynak. Az iskolavolt tanít-

ványai közül a felszabadulás után Benkei András beldgy-

minipzterként, Orosz Ferenc az MSZMP Megyei Bizottságá-

nak első titkáraként,Ifnrcz .kó Károly az MSZMP Városi 

Bizottságának első titkáraként tevékenykedett hosszú 

éveken át. Több volt tanítvány kiemelkedőt alkotott a 

tudomány és művészet, az ipari és mezőgazdasági munka 

terüle i; én. A tanítványok közül egyre több a nyugdíj-

ban lévők száma, sokan külföldre szakadtak, sokan meg-

haltak a háborúban. Az együtt töltött iskolásévek em-

léke, az osztálytalálkozókon felelevenedik. (30. szá-

mú melléklet) Többen levélben érdeklődnek, segítséget 

kérve volt osztálytársak felkutatásához. A régi barát- 
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sál;, a nosztalgia egyénenként is visszahozza iskolá-

jukba a "nyugdíjas tanítványokat". Emlékeznek. Volt,  

aki hosszú évtizedek után a felhőkarcolók közül érke-

ze ~~ , a polgári iskolán kívül emlékezetében nagyobb 

~ pt1e ~ mégsem létezett. Most idős emberként döbben rá, 

hogy milyen kicsi is ez az iskola. A polgári iskolák 

80 énes fennállásuk alatt valóban maradandót alkottak, 

u emléküket, eredményeiket nem szabad az emberi emlé-

kozeU lelejtésére bízni. 
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ZUSAMMENTASSUNG  

i,Tit der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft 

beschleunigte sich die innere Gliederung der führenden 

Klasse, and das wirkte sich auch auf die ganze Organisa-

tion des öffentlichen Unterrichtswesens aus. Den Ansprüchen 

des auch zahlenmássig anwachsenden Kleinbürgertums vermochte 

die Volksschuls nicht mehr zu entsprechen, die P.Zittelschule 

aber, die Vorbereitung auf höhere Studien zum Ziel hatte 

and auch Latein als Fremdsprache unterrichtete, überstieg 

diese. Es bildete Bich der Anspruch nach einem Schultyp he-

raus, der sozusagen eine Eittelstellung zwischen den beiden 

einnehmend selbstá ndig and selbst bezweckt eine praktisch 

betonte Ausbildung in erster Linie für die unteren Schichten 

des Bürgertums vorsah. Auch auf die Erfahrungen entwickelter 

bürgerlicher Gesellschaften gestützt and nach ersten Vera-

unchen and Anregungen am Ende des 18. Jahrhunderts wurde in 

Ungarn die Bürgerschule im Gesetzartikel 1868. XXXVIII ko-

difiziert. Sie sollte Bich als Fortsetzung der 4 klassigen 

elementaren Vdksschule für die Jungen mit 6, für die 

Mádchen mit 4 Jahrgángen aufbauen. Nach der Gesetzgebung 

wurde eine Schule nach der anderen geöffnet, in Ermangelung 

eines Qualifikationsrechtes für die genehmigte VI. Klasse 

verbreitete sich die Variation der 4 klassigen Bürgershule. 
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Die Entwicklung der Stadt Nyíregyháza im 19. Jahrhun-

dert vollzog sich ohne Beispiel unter den anderen Stgdten 

der Zeit. Das Anwachsende Bürgertum der Stadt trat im In-

teresse der Realisierung von Bürgerschulen immer energischer 

auf. So entschloss man sich im Jahre 1880 zur Gründung der 

sog. "hohen i.Tndchenschule", die im Schuljahr 1894-95 als 

bürgerliche L dchenschule ihre Aufgaben weitererfüllte. Die 

Institution nahm 1933 den Namen von Graf Apponyi Albert auf, 

nach der Befreiung wurde sie nach der revolutionáren Pádago-

gin Berzeviczy Gizella benannt. Die bürgerliche Jungenschule 

wurde 1906 ins Leben gerufen, trug ab 1925 den Namen des 

Schriftstellers Jókai Mór. Sie war eine Zeitlang die einzi-

ge bürgerliche Schulinstitution für Jungen im Komitat, die 

sich durch ihre pádagogische iátigkeit im ganzen Land einen 

Kamen scuf. Nach den Schuleinrichtungen auf Gemeindeebene 

öffnete 1926 die Bürgerschule des Mdchen-Kalvineums ihre 

Pforten. Alle drei Einrichtungen hatten eine bestimmende 

Rolle in der öffentlichen Erziehung der Stadt Nyíregyháza 

inne. W hrend ihres Bestehens waran sie die Ausbildungstgtten 

von nahezu 40 000 Schülern. Ein tell des glteren Jahrgangs 

der Intellektuellen der Stadt, des Komitates, ja sogar des 

Wissens bewusst and bekam hier die Impulse zum Weiterlernen. 

Die Arbeit der Bürgerschulen von Nyíregyháza Schloss 
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sich direkt oder indirekt eng an die-Tgtigkeit des Bürger-

schulnetzes des Landes an, in ihrer Funktion sind die 

Auswirkunge n der gesellschaftlichen VerEnderungen zu 

erkennen. Bereits einige Jahre nach ihrer Gründung hat man 

schon mit Kiassenraumproblemen zu kgmpfen, ein Umstand, 

der such von den wachsenden gesellschaftlichen Beürfnissen 

Zeugnis gibt. Die gut voranschreitende Entwicklung der 

personellen and sachgebundenen Bedi ;ungen, die niveauvolle 

Erziehungs- and Unterrichtsarbeit erfuhr durch die Ereignisse 

des ersten Vleltkrieges einen Abbruch, die erlittenen 

KriegsschEden konnten auch in der spgteren Zeit nicht 

völlig überwunden werden. VTghrend der Zeit der Ungarischen 

fgterepublik stellte man unter den ersten im Lande den 

Religionsunterricht ein. Die Lehrkörper der Schulen sympathi-

sierten mit den Ereignissen, Vajda Emil, Lehrer der bürger-

lichen Jungenschule, war sogar als stellvertretender 

Vorsitzender des Stadtdirektoriums für die lokale Verwirk-

lichung der Rátemacht aktiv tEtig. Dieser Haltung konnte auch 

die Tatsache keinen Abbruch tun, days die Rgtemacht praktisch 

für die Abschaffung der Bürgerschulen eintrat. 

Der Zeitabschnitt nach der Konterrevolution unik deren 

Konsolidation wird von den Fachautoran als Blütezeit der 

Bürgerschulen betrachtet. Die Organisation der Schulen and 
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ihr Lehrplan slabilisierten sich, in diesen Zeitabschnitt 

f811t auch die Eröffnung der bürgerlichen Schule des 

IJ dchen-Kalvineums. Die Popularitát dieser Schulen wáchst, 

die soziale Umschichtung ihrer Schuler beschleunigt rich, 

die Demokratisierung nimmt ihren Anfang. Im Hinblick auf 

die soziale Herkunft der Scüler ist eine wahrnehmbare 

Veránderung zu beobachten. Das Interesse der Mittelschicht 

wendet sich immer starker den mittelschulen zu, was zur 

Polge hat, dass die Bürgerschulen ihre Settler in erster Linie 

aus den armeren Schichten des kleinbürgertums, aus dem 

Stadtproletariat bzw. den Kindern der in der Stadtnáhe ar-

beitenden Bauernschaft gewinnen. Trotz de bescheidenen ma-

teriellen Umstánde ist die Erziehungs- and Unterrichtsarbeit, 

die sich in diesen Schulen entfaltet, von Rang. Die pgdago-

gische Tatigkeit der Bürgerschulen, die hervorragend 

befáhigten Lehrern zu verdanken ist, wird im ganzen Land 

berühmt. Von áhnlicher Bedeutung im LandesmalBstab sind die 

vom T.dchen-Kalvineums organisierten Weiterbildungskurse, die 

den Absolventen der Bürgerschule den Arbeitsantritt erlich-

terten. Alle drei Schulen machten rich unter den ersten an 

die praktische Verwirklichung von der Vorstellung einer 

Arbeitsschule, die von der Budapester Schule in der Mester 

Starasse and der Ubungsschule in Szeged ausgehend angestrebt 

wurde. Die Erziehungsarbeit der Schulen war von vernünftigen 

Uberlegungen bestimmt. Verbal Scholl man sich zwar begeistert 

den nationalistischen Ideologien der damaligen politischen 
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Strömung an, in der praktischen Arbeit hielt man sich 

aber im allgemeinen nicht daran. Von den Lehrkrgften wurde 

die schlechte materielle Lage der Familien weitgehend 

gewürdigt. Der auf das praktische Leben gerichtete Unter-

ridhtsprozess war von dem Bemühen um die Herausbildung 

einer realen Weltanschaung, begleitet, richtungsweisend 

fill- die ideologische Stellungnahme rechten Handelns. 

Nach der Befreiung hatte die Einführung der 8 klassigen 

Grundschule 1948 die Aufhebung der Bürgerschulen zur Folge. 

`ghrend der Zeit ihres Bestehens haben die Bürgerschulen 

viel Bleibendes geschaffen. Sie waren für die augstrebende 

Arbeiterund Bauernjugend eine Möglichkeit, sich kulturell 

zu erheben, stellten aber infolge der Eigenheiten dieses 

Schultyps gleichzeitig auch ein Hindernis dar. Als 

"Apoonyi- bzw. Jókai-Universitat" der Armen ermöglichten 

sie zahlreichen hervorragenden Persönlichkeiten des poli-

tischen Lebens unseres Vaterlandes and seiner náheren 

Umgebung einen Start, schufen Bleibendes auf dem Gebiet 

der Wissenschaft un Kunst. Gleichzeitig sind sie wichtige 

Stationen der Geschichte des ungarischen Schulwesens. Was 

ihre pádagogische, unterrichtsmethodische Kultur, ihre 

Lrziehungsarbeit betrifft, so können sie noch heute in 

vieler Hinsicht als Beispiel für unsere Schulen dienen. 
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51. A tiszántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyvei 

az 1927. évről 473. o. 

52. Ny. L. K. P. I. É. 1928-39. 15. o. 

53. A tiszántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyvei 

az 1927. évről 473. o. 

54. Ny. L. K. P. I. É. 1928-39. 16. o. 

55. U. a. 1938-39. 39. o. 

56. Háger László: Szabolcs vármegye fejlődés és kortörté-

nete 1939. 87. o. 

57. Ny. L. K. P. I. É. 1941-42. 8. o. 

58. U. a. 1941-42. 12. o. 

59. U. a. 1936-37. 18. o. 
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60. Háger László: Szabolcs vármegye fejlődése és kortör-

ténete I. rész Nyíregyháza megyei város 1929. 75. o. 

61. Nyírvidék 1906. augusztus 12. 

62. Nyírvidék 1906. szeptember 9. 

63. Ny. P. I. É. 1907-08. 16. o. 

64. Szabolcs-Szatmár MegyeiLevéltár VIII. 64. Nyíregy-

házi Községi Polgári Fiúiskola iratai Kgy.: 216. ad. 

K. 10894/1907. (Későbbiekben rövidítve:  Sz-Sz. M.  L.)  

65. Háger László: Szabolcs vármegye fejlődése és kortör-

ténete I. rész Nyíregyháza megyei város 188a. 76. o. 

66. U. a. 1929. 

67. Sz-Sz. M. L. Vajda-féle perirat Jegyzőkönyv készült 

1920. évi február 26 napján - Közigazgatási Bizott-

ság iratai 

68. Sz-Sz. M. L. VIII. 64., 46. Nyíregyházi Községi Pol-

gári Fiúiskola iratai 

69. U. a. VIII. 64, 46. Nyíregyházi Községi Polgári Fiú-

iskola iratai 30/1929. sz. jegyzőkönyv. 

70. ITy. P. I. É. 1928-29. 2. o. 

71. Sz.Sz. M. L. VIII. 64. Községi Polgári Fiúiskola 

iratai 

72. Ny. P. I. É. 1912-13. 4. o. 

73. U. a. 1911-12. 8. o. 

74. U. a. 1914-15. 2. o. 

75. U.  a.  1913-14. 12. o. 
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76. U. a. 1915-16. 17. o. 

77. U. a. 1915-16. 19. o. 

78. U. a. 1916-17. 18. o. 

79. Nyírvidék 1919. április 1. 

80. Sz-Sz. M. I.  Vajda-féle perirat. Közigazgatási Bi-

zottság iratai Jegyzőkönyv Készült: 1920. évi feb-

ruár 26. napján. 

31. U. a. 

02. Sz-Sz. K. L. VIII. 64. Nyíregyházi Községi Polgári 

nőiskola iratai 90/1920. 

33. Sz-Sz. M.  L. Vajda-féle perirat Közigazgatási Bi-

zottság iratai III/1921. 

84. ITy. P. I. É. 1923-í24. 5. o. 

35. U. a. 1927-28. 4-5. o. 

86. U. a. 1940-41. 7. o. 

87. U. a. 1944-45. 11. o. 

88. U. a. 1944-45. 13. old. 

89. Sz-Sz. M. L. VIII. 64. Szabolcs vármegye Közigazga-

tási Bizottságábtil 1359/1924. Kb., illetve Nyíregy-

háza város polgármestere K: 17753/1924. 

90. Ny. P. I. É. 1908-09. 57. 1909-10. 77. o. 

91. ily. G. A. A. K. P. L. É. 1938-39. 40. o. 

92. U. a. 1910-11. 28. o. 

93. U. a. 1908-09. 44 o. 

94. U. a. 1930-31. 7-11. o. 
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95. U. a. 1920-21. 2. o. 

96. U. a. 1921-22. 2-3. o. 

97. U. a. 1921-22. 4. o. 

93. U. a. 1922-23. 23- o. 

99. Sz-Sz. M. L. UIII. 64. Községi Polgári Fiúiskola 

iratai Kivonat a képviselőtestületi ülés jegyzőköny-

véből Kgy.: 731/1924. 

100. Sz-Sz. M. L. VIII 64. Az iskola bővítése 112/1934.sL. 

határozat 

101. fly. P. I. É. 1939-40. 3. o. 

102. J. a. 1922-23. 2. o. 

103. U. a. 1946-47. 8. o. 

104. Sz-Sz. M. L. VIII. 64. Községi Polgári Fiúiskola ira-

tai 99/1920. sz. Jegyzőkönyv iskolaszéki üléséről 

105. Try. P. I. É. 1934-35. 32. o. 

106. U. a. 1908-09. 2-16. o. 

107. U. a. 1909-10. 26. o. 

108. Sz-Sz. M. L. Nyíregyháza községi Polgári Fiúiskola 

Anyakönyve 1908-09., 1915-16., 1916-17. VIII. 57.a. 9. 

109. Sz-Sz. M. L. Nyíregyháza Községi Polgári Leányiskola 

Anyakönyve 1906-07. VIII. 57. o. 

110. Try. L. K. P. I. É. 1938-39. 37. o. 

111. Try. P. I. É. 1908-09. 3-16. o. 

112. U. a. 1922-23. 31. o. 1923-24. 1946-47. 
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113. Dr. Simon Gyula: A polgári iskola és a polgári iske-

lai tanárképzés története Tankönyvkiadó Budapest 

1979. 24. o. 

114. :37. P. I. L. 1909-10. 24. o. 

115. Sz-Sz. M. L. Nyíregyháza Községi Polgári Fiúiskola 

Anyakönyve 1915-16., 1916-17., 1917-18., 1918-19., 

1919-20. VIII. 57. o. 

116. Dr. Simon Gyula: A polgári iskola és a polgári is-

kolai tanárképzés története Magyarországon ILandi-

dátusi értekezés tézisei Budapest, 1975. 9-10. o. 

117. Sz-Sz. M.  L. Nyíregyháza Községi Polgári Fiúiskola 

Anyakönyve 1931-32., 1935-36. VIII. 57. o. 

113. Dr. Simon Gyula: A polgári iskola és polgári isko- 

lai tanárképzés története Tankönyvkiadó 1979. 107. o. 

119. Ny. P. I. L. 1946-47. 12. o. 

120. Ny. E. K. P. I. L. 1937-38., 1938-39., 1939-40. 

121. Sz-Sz. M. L. Nyíregyháza Községi Polgári Leányis-

kola Anyakönyve 1906-07., 1916-17. VIII. 57. 

122. U. a. 1909-10. 85., 1911-12. 54-55. o. 

123. U. a. 1909-10. 35. o. 

124. U. a. 1913-14. 53. o. 

125. Sz-Sz. M.  L. VIII. 64. Nyíregyháza Községi Polgári 

Fiúiskola iratai 24/1926. 

126. Ny. P. I. L. 1927-28. 42., 1940-41. 9., 1942-43. 25.o. 
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127. Ny. G. A. A. K. P. L. É. 1914-15. 8. o. 

128. U. a. 1925-26. 25. o. 

129. U. a. 1940-41. 38., 1941-42. 31. o. 

130. A tiszántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyvei 

1927. év 473. 

131. 7y. L. K. P. I. É. 1929-30. 13. o. 

132. A tiszántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyvei 

1929. év 473. 

133. Dr. Simon  Gyula:  A polgári iskola és a polgári isko-

lai tanárképzés története Tankönyvkiadó Budapest, 

1979. 25-26. o. 

134. ry.  . G. A. A. K. P. L. É. 1914-15. 8. o. 

135. Ny. P. I. É. 1908-09. 18. o. 

136. U. a. 1909-10. 23. o. 

137. Dr. Simon  Gyula:  A polgári iskola és a polgári isko-

lai tanárképzés története Tankönyvkiadó Budapest, 

1979. 30. o. 

138. U. a. 36. o. 

139. Ny. P. I. É. 1920-21. 4. o. 

140. Dr. Simon Gyula: A polgári iskola és a polgári i9ko-

lei tanárképzés története Tankönyvkiadó Budapest, 

1979. 65. o. 

141. Ny. P. I. É. 1923-24. 3. o. 

142. U. a. 1927-28. 17. o. 
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143. U. a. 1926-27. 4. o. 

144. U. a. 1926-27. 4. o. 

145. U. a. 1926-27. 4. o. 

146. Dr. Simon Gyula: A polgári iskola és a polgári  isko-

lai tanárképzés története Tankönyvkiadó Budapest, 

1979. 66. o. 

147. Ny. P. I. É.  1926-27. 5. o. 

143. U. a. 1926-27. 5. o. 

J_ 49. U. a. 1926-27. 6. o. 

150. U. a. 1926: 27 . 3. o. 

151. Dr. Simon Gyula: A polgári iskola és a polgári isko-

lai tanárképzés története Tanköny;kiadó Budapest, 

1979. 75. o. 

152. ;ry. P. I. É. 1909-10. 1-12. o. 

153. U. a. 1910-11. 1-3. o. 

154. U. a. 1912-13. 18-26. o. 

155. U. a. 1913-14. 11. o. 

i56. Ny. L. K. P. I. É. 1934-35. 8. o. 

157. T1y. P. I. É. 1912-13. 27. o. 

158. U. a. 1912-13. 28. o. 

159. U. a. 1913-14. 26-27. o. 

160. U. a. 1930-31. 1-7. o. 

161. U. a. 1909-10. 20. o. 

162. U. a. 1913-14. 28. o. 
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163. 

164. 

165. 

166. 

167. 

Ny. 	G. A. A. 	K. 	P. L. É. 	1915-16. 	12. 	o. 

Ny. 	P. 	I. É. 	1908-09. 	18. 	o. 

U. a. 	1910-11. 	57. 	o. 

Ny. 	G. A. A. K. L. É. 	1933-34. 47. 	o. 

Hy. L. K. P. 	I. É. 	1929-30- 8. 	o. 

168. Ny. 	P. 	I. É. 	1922-23. 	5. 	o. 

169. U. 	a. 1923-2g. 22. 	o. 

170. U. 	a. 1925-26. 18. 	o. 

171. U. 	a. 69. 	o. 

172. Dr. Simon Gyula: A polgári iskola és a polgári isko- 

lai tanárképzés története Tankönyvkiadó Budapest, 

1979. 70. 	o. 

173. Ny. P. 	I. É. 	1932-33. 	12. 	o. 

174. U. 	a. 1933-34. 6. 	o. 

175. U. 	a. 1934-35. 6. 	o. 

176. U. 	a. 1935-36. 1 2. 	o. 

177. U. 	a. 1932-33. 17. 	o. 

178. U. 	a. 1933-34. 8. 	o. 

179. U. 	a. 1933-34. 9. 	o. 

180. Ny. 	G. A. A. K. 	P. 	L. É. 	1933-34. 	10. 	o. 

151. U. 	a. 1933-34. 18. 	o. 

182. U. 	a. 1936-37. 7. 	o. 

183. U. 	a. 1939v40. 4. 	o. 

184. U. 	a. 1945-46. 6. 	o. 

185. U. 	a. 1946-47. 2. 	o. 
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105. Dr. Simon Gyula: a Polgári iskola és a polgári isko-

lai tanárképzés története Tankönyvkiadó Budapest  

1979. 149. o.  

-y. P. I. L. 1909-10. 20. o.  

1 50. Sz-Sz. M. L. VIII. 64. Rendtartási Szabályok I/5.  

105. "y. P. I. É. 1909-10. 7. o.  

190. Sz-Sz. M. L. VIII. 64. Rendtartási Szabályok II/3.  

20, 21.  

_5. P.  I. É.  1908-09. 20.  

T. a. 1930-31. 14. o.  

193. L. a. 1930-31. 1-15. o.  

154. U. a. 1917-18. 8. o.  

155. a. 1918-19. 7. o.  

,~ . = .y. P. I. L. 1919-20. 8-9-10. o.  

197. U. a. 1921-22. 9. o.  

190. 7. a. 1921-22. 3. o.  

i99. U. a. 1923-24. 6-7. o.  

200. :.i. L. VIII. 64. Községi Polgári  Fiúiskola 

iratai 46. o.  

201. u. a. VIII. 64. 46. K. 3821/1929.  

202. =:,y . P. I. É. 1924-25. 3. o.  

203. :57. P. I. L. 1924-25. 3. o.  

204. Sz -Sz. T,T. L. VIII. 64. K. 10632/1925.  

205. TT.y. P. I. É. 2929-30. 7. o.  
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206. U. a. 1928-29. 7. o. 

207. U. a. 1928-29. 7. o. 

208. U. a. 1931-32. 29. o. 

205. ü. a. 1936-37. 12. o. 

210. U.  a. 1937-38. 20. o. 

2i1. U. a. 1932-33. 7. o. 

212. -J . a. 1935-36. 5. o. 

213. = Ty. p: I. É. 1938-39. 17. o. 

214. U.  a. 1940-41. 19. o. 

215. l:,y. L. K. P. I. É. 1942. 17. o. 

216. iT,y. P. I. É. 1939 -40. 20. o. 

217. ITy. G. A. A. K. P. L. É. 1941-42. 16. o. 

218. U. a. 1941-42. 6. o. 

219. I;y. L. K. P. I. É. 1943-44. 6. o. 

220. J. a. 1939-40. 15. o. 

221. =:y. G. A. A. K. P. L. É . 1925-26. 8. o. 

222. Polgári iskolai kisenciklopédia Budapest, 193o. 

Atheneum 

223. 

 

U.  a. 1927-28. 8. old. 

224. ü. a. 1933-34. 14. o. 

225. U. a. 1927-28. 9. o. 

226. U. a. 1929-30. 2. o. 

227. A Leánykálvineum Polgári Iskolájának tanákari 

jegyzőkönyve az 1933-34-es iskolai évről áz -áz. 

1.I. L. VIII. 52.,43. old. 
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228. _iy . G.  A.  A. K. P. L. É. 1939-40. 10. o. 

229. T .rargócsi József: Száz éve kezdte működését a nyíregy-

házi polgári leányiskola Pedagógiai Műhely Nyíregy-

háza, 1980. június 	76. o. 

230. I'y. P. I. É. 1931-32. 11. o. 

231. . a. 1911-12. 15. o. 

232. U. a. 1923-24. 17. o. 

233. Margócsi József: Száz éve kezdte működését a nyíregy-

házi polgári leányiskola Pedagógiai Műhely Nyíregyhá-

:a, 1980. június 	77. o. 

234. :Ty. L. K. P. I. É. 1939-40. 6. o. 

235. PTy. P. I. É. 1922-23. 12. o. 

236. U. a. 1926-27. 19. o. 

237. U. a. 1927-28. 22. o. 

238. sz - Sz. M.  L. Községi Polgári Fiúiskola iratai 

VIII.  64. ad. 439/1928. 

239. Ly. P. I. É. 1928-29. 16. o. 

240. U. a. 1931-32. 17. o. 

241. ITy. P. I. É. 1931-32. 8. o. 

242. r:. -Sz. M.  L. Községi Polgári Fiúiskola iratai 

893/1932. 

243. U. a. VIII. 64/46. 

244. U. a. VIII. 64/46. 

245. U. a.  VIII.  64/46. 
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Mellékletek jegyzéke  

1. sz. melléklet: 1907. június 3-án kelt képviselőteetii-

leti ülés jegyzőkönyve a polgári fiúis-

kola községi jellegűvé alakításáról. 

2. sz. melléklet: Kardos István igazgató felmentési kérel-

me. 

3• sz. melléklet: Kardos István Alapítvány jegyzőkönyve 

4. sz. melléklet: Vajda Emil bérének megszüntetése 

5• sz. melléklet: Összegző kimutatás a polgári iskolában 

tanító nevelőkről 

6. sz. melléklet: Iskolaszéki ülésre magyar- és román 

nyelvű engedélykérés - 1919. nov. 8. 

7. sz. melléklet: A tankerületi főigazgató véleménye az 

iskola bővítéséről. 

8. sz. melléklet: Az iskola vonzáskörzete 

9. sz. melléklet: Tanulói létszámadatok 1906-tól 1948-ig. 

l0.sz . melléklet: Szociális összetétel változásai 

ll.sz. melléklet: Városi Tanács reagálása a hivatalos 

szakfelügyelői látogatás jegyzőkönyvi 

megállapításaira. 

12.sz. melléklet: Tanulmányi eredményekről készült jegy-

zőkönyv 1927/28-as tanév. 
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13.sz. melléklet: 

14.sz. melléklet: 

15.sz. melléklet: 

15/a. melléklet: 

16.sz. melléklet: 

17.sz. melléklet: 

18.sz. melléklet: 

19.sz. melléklet: 

20.sz. melléklet: 

21.sz. melléklet: 

22.sz. melléklet: 

23.sz. melléklet: 

24.sz. melléklet: 

25. sz.melléklet: 

38/1908. sz. alatti fegyelmi szabály-

zat. 

Felhívás Mussolini üdvözlésé tárgyában 

Határozat az iskola elnevezéséről 

Vöröskeresztes munka elismerése, 

Tamáska Endre kitüntetése. 

Királyi tanfelügyelői vélemény az is-

kolai 1926-27. évi órarendről. 

Az iskola 1931-32. évi órarendje. 

Az órarend felterjesztésben való in-

doklása. 

A királyi főigazgató véleménye 

A gyakorlókertre vonatkozó főigazgatói 

utasítás - 1935. 

A tanulmányi eredmény főigazgatói vé-

leményezése - 1934. 

Javítóvizsga engedélyezése - 1925. 

Tanulói kérelem pótvizsga engedélye-

zéséért 

Polgári fiúiskolai bizonyítvány 

(magántanuló részére) 

Tanulói kérelem tandíjmentesség en-

gedélyezésére 
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26.sz. melléklet: 

27.sz. melléklet: 

28.sz. melléklet: 

29.sz. melléklet: 

30.sz. melléklet: 

Hatósági vagyoni bizonyítvány - 19 

hatósági szegénységi bizonyítvány 

Magánvizsgálati írásbeli dolgozat 

Munkásdalkör az iskolában - 1924. 

A minisztériumi intézkedés szervez 

országos szintű támogatása 

Tanulók iskolai búcsú oklevele. 

Öreg diákok találkozója. 

30., 

-1929. 

-1943. 

ett, 
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J  e g 	z  Ő k  6 n y V • 	 • • 
, .. 	.. 	. 4 	4  . I .,, ,,  

a v,Irogi Jókai Itór poli,..ri fiuiskolában 1910-ben  
. 	.. 	. 	. r 

növenci:Aeqctiek Nyiregyházán, 1930•Julius hó 6-tin tartott, 20 '.V8 talta• 

	

i 	. 

kozój:;.r61.  

.. i 	Jultn vunnak 	.14 i •  .L ilb zliay .11(2.4 1.X4 ?A 4  y i0 111.46.t.12X Alta.  it itir. Ity.háza It  • • 	••• 	46, 	
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, 1 	• . e 
•lagisti 	 1  •1:Ats4‘;01•i 	 16t 1 Srd°x 113 A 7 it ....... J :ios15kiza.  gG. 	4 	i......:I:... 	: 	........ 	i  	 • s t  

4P4a4.g  István Nyháza, Klein  Lip6t llyb.tiza, Ter/6k József Gáva, Horváth ` .t'`,. 
	  • . 

Gyula Nyháza, Maleczky András Sajókaza, Herina Barna liyháza s . Fekete -  '.':- .c , 
Of 	 q 	 ■ 

Gyula Nyháza  t".:s Leumann S;indor Nyhriza.  •• 
.•,...,14 	,.-:, 
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• • • • O 
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Liezkai Baa ur LatitiLlnyt tez, egy "K a r do 8 IstvA 	' 

8 'egW; ,alap - letesitclu6re. k 1: 	 elc;terjeztese uLLIn 

zati jav,A51-itot telliszt elő, mtai 	sl6b0 feloorolt 	mugu-:i 
• _:,,, 

k',Svd_tette .if._ s___a___Jav_,eicthau 1-tAtő-  ° Kötele ző-t--air=irt4,k . 	.: 	:q 1 ,  ..,_, 	. 3,:-.\ 	..., 	- 1 ,'S.\ 	 . 
. 	 • ,! . • Iii alulir.otta,•:, akik  1'u- tol  1910-i6 a helybeli-vilroal Jókai. 

,. 	______ 	_ ___________-_-. 	, - _ _ 	_  

	

,.. 	, 
]ór  - i)olga.i fluielcolnak a növendk,:i 1,T1tunk, akikttek megadta u Jó  

A r T 	• 
litten, hogy megjxtülc 20. ,:vfyrdul6i44t anni_x, hogy mögöttünk az iskolu 

-,;•- 	,.,i: 
kapui iwzáródta .4 s hudz Lvos bajt.a.J1 tal;akuAóra 66d4ug;ydl11ottiinki 	. .. ;A  

• , 	, 	:4,,  
x '--. ■ : a I‘4 Aoicula pó,t4ilhatatl-n kulturmiosiót betöltő munk-ssag_nak - '',.!';',I 

nt14,iraboe4fle, a.uetünk.nujtuti drk6losi t;i3 anyagi töke 6rt6ke16se, • 

az iskola völt és 	tan:krteetülcte érzett tisztelet 6t, hLla • 

k j 	o 	6ppen*  a hus 	.rvfordulóban, folejthotellen igagatónknak - 0  

Karcion 	ty-.nzia h,lá1;. '1ktUnbó1 megnyilv:Lnuló nagy f::.jdalmunk, veszte.. 

84i.ink4a őszinte rilizvétink, • tov:Ibb:4. az őszinte  bajtárai  együtt6rzésnek 

,42Jii-ttikro ztuk, ho L;y :'.urdou is tv.4n sekitő-alapot / 

nem mi g iiat§tidij,-sulapitvAny .t.• hanem telJeuen a tanAri tatület kozeltisé* 
. 	. . 	• 	 4 , 	• 	, 

1vő t:16n 	•egitő-alitpot 	lutesitünk. 



iskula igazetcia:Lgáho. 	 

ter ! 

1.4A, 
• elirirVri-1,- .•41- W0,11,NY4. 04104y114 

..... . . 	t, • 	• • al • • • 	0 

• • tip .  • 

sőbb 1931. v junauis 30-ig havonr:inti r(;u:-letekben az alább ni:ofsz.erint 

felaj .Inlott kieszedeket 	iokola 14;a7t6,..)::.hoz, ki azt 
... 

rákbetéti könyviin kezeli. Az ala:p folytonosap  nő  a  megalakltandó 

sag  tagaisi belép4sekor felajAalott összeg egy óv alatt rtiazleteaképt4- 
t 	• • 	 - 

baffzet.'151-101. 	 1 

. 	, 
A mindonkor riiitet1nti1haiyand.(5 	 ko.niatt az 31932 

-33.i5kolai vtol kezdődőleg t e ic intet n 	k  U 1 IA J:45 
s lösisnetelre, csupin az esetiől'esetre felmprdlCralkalowiter 

t 	, 
t 

j1114.4.1 jil, 	 hirándulLls, ótli.,/ a . kaliindak4peti raal.ör 
(.. 	ti 	 444.. 

rTa, Ardeilles sy,,eL;JNyeoreu ni.ivend:,kek 
------- 

rt:szleteib ,m b.rmitcor a tanclv alatti a ledb8lcaebb 	ezeriftt'iln 

denkor a tanart,rottilet ourtja Xi. '  

A seu:lyben r6szeoillő növend ,;k neve, a•seGay ősozege:CV• 

seg ,ayez,:s indoka az 6vv6gi 	közteendo'. .. . . . . 	. . 

KÖT.: 

A feillitic. Jainan texintetben 	At ‚iizU' , 

tében maganic,".:vá teek,em 	laakLata, lioet;)t 	sObb 19,31.junius. ooT , 

L 

havi....  	r,:071etekben.. .4''  . őt 	i'zit 

havi .. 	 .pel4;ots 

AW6M1'.. left2'6 , .vi.. .4'.  	' 	' »enuus r..,sL.Letben. 	
..- 	i• 
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~ . szelm,í me  llúkle  t  

(l3gzega  kimutatás a lol.lári iskolában tanít6 novolők- 

I~07-19 e.%  

1907-1924  

1907-1941  

1908-1910  

1900-1944  

1909-1912  

14x~voűot 	tonbrokt 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Kardon István igazGató 

Tam<.íaka Emirs tanár, iGazGatú 

Boreal. Ernő emir 

nagyvalag Peron o tanár 

liolúczy Tli klúa tanár  

6.  lCovách 	tan•ir 1909-1948  

7.  Jztraka-Gúclor &ám3 tauar 1910-1911  

8.  Vajda Emil tanár 1912-1919  

9.  Ba1och Jándor tanár 1913-1917  

10.  'Jzcilay Pál tanár 1917-1948  

11.  Lanpinc Fülöp tanár 1919-1946  

12.  Idúnc afalvy Jenő  

(Luka Jenő) tanár iGa<<:a tú 1921-1949  

13.  Daniel Lajos tanár 1922-1945  

14.  Zaldn Y(a.i tolu 	
\ (aQhrenk ~%lroly ) tanár iGa^G tŰ 1922-1968  

15.  Csa11ft Búla tanár 1922-1928  

16.  l3er6r~yi Jenő tanár 1923-1983  



17. DoU3.°iín3r.Iy 0 áru3or tanár 	1923-1941  

18. Wlykú  t  i '~..1z•nű  

( Triofbrunner -+;rnű) tanár 	1924-1954  

19. Tarbes  I,a j oaná - Iítivy  Jolán tanár 	1942-1947  

20. r3aráti I'erenc tanár 	1943-1950  

21. Boke L-zoábet tanár 	1945-1951  

22. özv. Pazomi Iu44snc3  

Ladányi Tortiz tanár 	1945-1948  

23. 1anpin8 Erzaábet tanár 	1945-1948  

24. Iloil "alria tanár 	1945-1949  

25. Darvas Artúrncí - Yoloata Anna  tanár 	1945-1950  

~..o'i;  t0 f31 ~̀ Ű— ts~ t7áÚ i:ü2~t~,~2$ 
~ ~~~.. 	 .. 	 ..~~.~..~. 

1. Izoük 4]nal-e 	 1907-1909  

2. Bodo Iatvá.n 	 1907-1909  

3. Idanclrüa3y D. AurGl 	1910-1911  

4. Gtibe  1 ~ ~.rpúcl 	 1910-1911  

5. Sao István 	 1911-1913  

6. Vie t oriaz Aranka 	1915-1919  

7. Lakner 2rzaábe  t 	1915-1919  

8. Juhdaz La  j oa 	 1915-1916  

9. Tanoeik JozaQi 	Z916-1919  

10. awl. 'min 	 1516.II.-VI.  

11. iiunkila©i Antal 	1919-1922.  



12.  

13.  

14.  

Artner I. Árpid 

M. Fekete Póter 

Kollonay István 

1919-1922  

1922-1923  

1923.II.-VI.  

15.  Parlagi Irón 1935-1939  

16.  Nagy Kam,án 1935-1936  

17.  Bollovics Imxt 1937-1939  

18.  Lstók Bertalan 1937-1939  

19.  Takács József 1939-1940  

20• Jzapsy Talm.is 1939-1940  

21.  Kádár Ti.Bomór 1940-1941  

22.  Nagy Góza 1940-1941  

23.  Bálint Bóla 1940-1941  

24.  Limping iTzsóbet 1940-1945  

25.  Bocs<ínczi Idsrgit Zsuzsanna 1941-1945  

26.  also  iJrzsóbet 1941-1945  

27.  Lógrádi József 1941-1942  

28.  :.;zilasi Rózsa 1941-1942  

29.  Toldi Zoltdn 1942-1943  

30.  újvári j •űndor 1942-1943  

31.  Potraskó Lűszló 1944-1945  

32.  Iloil i: •I~►ri.a 1944-1945  

33.  1'opovics Ern5nó 1944-1945  

34.  Iladházi György 1944-1945  

35.  Iladházi Györgynó 1944-1945  



36. Rállray István 	 1944401945  

37. Caiswvu Julian= 	1944-1945  

38. i:ozBáli Katalin 	1944-1945  

39. Berko Ilona 	 1944-1945  

40. Tu'róc4y Zrzsőbet 	1944-1945  

41. Kovác s  4-Ax1 	 1944-1945  

42. Jalab Józscf 	 1945-1946  

43. 33Cüa Gyula 	 1945-1946  

44. An;' i~ vonc 	 2946-1949  



. 0;1 Fraiottif 	Si 1 ,0 1st 1% 	. 	...• 

111w IBILOLASaki. 

4;1 f:t3. 411 	441.t,  t11,1 , 

,Ge 1.1! 0. ,  teiRiintietto  

isKouszpicg 

011 O .  a ilk(7 	Wit/ 1-0 	.140U 	 - 

C? 	 , 	 01.4,1 *01 e ntt4 t , 4-(:)w, vol.: 'Li-  
e etitc, (..v1.c. -Noc•.*, , t1,tylt , (141144 tv 114)-uf warp4- 	 ou it& citai 1)-17, it', COI/ 

t 

jtAill 41 I -" E‘ ....V di-'v  .'! tő? rift of 0. - er  A''' 	 C 01 441114/ 	C. 0 e■i• .-.Icti" 1-1,4 &to] ttrytA/ ty4)4Arovetpxfoi4 
5 

4104.4i rkeiti 	.1%1 	t 	t.‘ t 	 ( .4) crttl 	ti(t 1 i.04./ tit Y.14:1-Xfz, IOU a clAY/ 3 1.411 A-4V Cat 

AI Cole c' 	 0-botte, 	°Lisa/ 01-iletktucii-a/nefleteu. 

/ C„. • g 0 
tli""-11) 11 °t  z 	( 	.1"ec,ar 1.11)tyt 4 I 	1 g 

       

       

k 	- _ 

  

Jeb 	oc41,0-6 

4".2.614 1.801C.-141424.4'  

tvrt2-aqtL, Cau.n.4.4. 5co 	Oratt 



• ••udllr ~.~.+~~~•.:Ml.e , r..H •.. . ..~...1:.ycy. ..w 1. . 	. •.i,..:y~•._ . 

7,  sz, vríel ~ é lc let  
i :.  

'EGEDI KER(~LET POLCAFI FKOL.AINAK  
KIRÁLYI  FÖIGAZGATOSAGA. 	 . 	 r  

• 
•= `112/1934. szám. 

r • 

Tárgy: az iskola 'bővitéue.  
i 	 ( 	 , 

Hiv.sz.: : A/1934 . 	• 	• 

; lde ll . sL. : 
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~ 	. 	• ~ 	. 	, 	 . 	. 	~ 	 . 	. 	J  	, 

	

s. +. . -. ,. 	 ... 	., 	. 	. 	, 	.. 	. 	. 	. 	• 	. 	. 	. 	. 	, 	- 	 . 	 . 	. 

•  

}.özc.polg. fiuiaY..Tekintate3. Igazgatóságának :  

• , 	 Nyi  re  gy  ház  a.'   

c••• 	; ~ 

..  

Fent i  számu és tQrgyu jelentéséré értesitem a  Tok  
► .. 

Igazgritós á!;ot,hogy az iskola megfelel ,ő elhelyezéséről riz lskolar' fi  ' 	. 	, ~ . 	 -•' 

'fenntartó tartozik gondoskodni, abba  a jelentett módon ,sem,  a nag  

méJt.VI:M.Ur',sem hivatalom nem folyhat' be!  

Igazgató Ur tárgyalja meg bizalmasan a közölt el  

lyezési lehetőséget a Polgármester Urral és a városi fő ijegyzőve 
i 	 . 	' 	. 	y 	~ . 	.. ~1..T '1  

akik egyuttal az iskolaszók  vezetői  is.A magam részéről e. tana , 0  4'j1  • , ( L 
 

nak .kés _épületbe a való elhelyezését sem tanulmányi, sem •ellenőrzés 
 

szempontból nem tartora _ ki.vánatosnak.Inkább  az aghkz-iskala-m,egfk 

lőbb és-nagyobb épületbe való'' áthelyezésére törekedjék 
/ iskolafe  

P'!!':;14  

r:. 

e, kérdéssel és ha  negfelelő,megnyugtató megoldást nem találna. ' -azn' 

iskolaszék: hozzon oly értelmü határozatot,hogy 	jövőben csak '; i 

férőhelyeknek megfelelő' létszámu és  elsősorban helybeli  tanuló y, 

hető fel az egyes osztályokba. 	 . 

Szeged,1934 . j anuár hó 15-én.  

y ••••■  x•1.I.. M M'+•.I 
~~ 	~- - 

46 és igtizl;atóság egyaránt. 	, .  

• 

' Az 1294-2/1933. jegyZőkönyvi záradékosa '3. pont jánn1 m9  

felelőn az iskolaszék is foglalko::zék a  bizalmas  tárgyalások  utá 
I  

kir. főigai ;Fató.  
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16. Nagykálló  
J.T.•_- TUreaberce 1 . 	  

18. Eimpret  
- 	 -- - -  -=-  
~ 

1. Ny ire gyhg.za  
Z. Tiszaoaalár  
3. Bököaap►  

lsve-l:aEk 	 

30. lliyirpazorLy  
31!__4ivlmbepuszta  

32. Wiítaas  - _ 	 _ 	
itt  

34. Pátroba  

35. Jéke  
36. Kállásem.j  én  
37. P.isrosvásárhs  1y  
38. G@m$ao  

39. Komoró  
40. Pusztadobos  

41. Tarnyoepdlca  
42. Kák  

43. óPehárt  ó  

20. Nylribrány  
21. Galva  
22. Dombnád  
23. Tiszadade  
24. Topa]  

25. Ibrány  
26. Nagyhalész  
27. Brassó  
28. 3zováta  
29. Oros  

5. Balkém  
6. Kemecse  
7. eu j  
8. Vaja  
9. BasllAloffi  
10. Sótaj  
11. Biri  
12. Újfehértó  

13. Ór  
14. Denecser  

15. G6g6ry  



9. szüraü  cx~ lz~let 

.'t3nti V 1.  2.  3.  4. Ü3oz . ;abUántan.  

1906 - 1907 35 - - - 35  

1907 - 1906 52 36 - - 08 -  

1908 - 1909 49 47  33 - 129 10  

1909 - 1910 56 44 41 30 163 27  

1910 - 1911 76 43 42 34 195 14  

1911 - 1912 72 54 41 32 199  44  

1912 - 1913 55 63 43 40 201 35  

1913 - 1914 77 47 48 42 214 37  

1914 -  1915 75 51 45 47 218 27  

1915 - 1916 54 62 43 44 203 38  

1916 - 1917 108 48 52 47 255  73  

1917 - 1918 98 81 41 37 253 101  

1918 - 1919 86 74 78 39 272  03  

1919 - 1920 78 64 64 67 275  138 

1920 - 1921  101 68 54 57 280 110  

1921 - 1922 126 95 45 58 324 96  

1922 - 1923 123 122 77 36 358 84  

1923 - 1924 118 123 101 65 407 82  

1924 - 1925 120 117 102 91 430 59  

1925 - 1926 106 117 89 87 399 53  

1926 - 1927 87 98 107 76 368 116  



1821E3 V 1 • 2 • -‚• A Y• Ú88ü • L1E10'112,1; an • 

1927 - 1928 61 94 72 36 329 128 

1923 - 1929 57 76 92 71 296  83 

1929 - 1930 83 60 68 73 284 43. 

1930 - 1932. 124 35 60 59 328 9 

1931 - 1932 2. 46 120 73 50 389 6 

1932 - 1933 130 127 107 63 427 22 

1933 - 1934 130 127 115 90 462 19 

1934 - 1935 111 116 104 101 432 16 

1935 - 1936 139 114 105 85 443 21 

1936- 1937 108 121 96 93 418 19 

1937 - 1938 121 110 98 94 423 33 

1938 .- 1939 116 113 93 92 414 29 

1939 - 1.940 115 109 101 79 404 60 

1940 - 1941 111 119 95 92 417 78 

1941 - 1942 161 114 117 86 478 143 

1942 - 1943 107 159 115 99 480 188 

1943 - 1944 121 116 154 107 498 336 

1944 - 1945 59 69 83 91 302 108 

1945 - 1946 - 94 105 111 310 201 

1946 - 1947 - - 95 105 200 131 

1947 - 1948 - - - 86 86 79 
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A POLGÁRI ISkOLAI TANULOK SZARMAZAS-  
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A közsági polt;. -f  iuiskolai 3zani alügyelő hivatalos  13gogat4•  

sa alkalmival felvett jer,_yzőkönyv.  

Határozat.  

A  városi tanács  a községi polg. fiuiskolai azakfelü;yeld  

folyó évi március hó 20, 21 és 23 napján tartott hivatalos láto  -at484 ,  

ról felvett jegyzőkönyvből őrömmel értesül, hogy az iskola érdemes  

tanárkard a tanitís és nevelés érdekében milyen eredményes és buzgó mü)  

kássígot vógez. Ezért a munkájáért a  tanács  elismerését és köszönetét  

nyilvánitja az iskola igazgatójának és tanárkarának.  

Az iskola épületének 68 felszerelésének hiányainál a vár i  

tanács arra fog törekedni, hocy a hiányokat megszüntesse s how  az iekf  

tanárkara nevelői munkássál t a szükséges helységek 68 felszerelések  

rendelkezésre bocsátásávalvégezhesse,  

Kelt 'iyireaháza város tanácsinak 1925 évi junius hó 8-64  
tartott üléséből.  

:Uainik.  

.  i;:.:(2fVeö11: ~ ' 

:3l0':i%tiJn .1;locl  i `~JFr:áÜ.1 

.  w ~i ~ lel1 

.1í5a  1 
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deltetésüknek megfelelők legyenek.  • 
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egfelelóen ejtik meg,melynek eredménye': az alanti páblázat~,~+a 
i 	 . •_  

Jé1e ~► vanr}ó ~r~ Tomás ka  Endre  . i gaz go tó  e1 oök.~iQ te.;. me,11 ~  t t`' 
 ~ ~éa014 t tagjai. 	 , •• 	 : ;  

.. 	 •    	' 	, 	.i 	`, 	 ...r,. ~ 

Ecnölt- igazgató felk4ri a ta ~~árokat,hogy ,  ~~z .  ~ , sz,•talyag ~,~  

lelki ismeretesen dllap i  Csák meg s  lehetőleg j ., 'végleges', jegyR I~ 

,Osztály  

7r• 

old  •  telte' 	'  
tölt ' 

tár  •  yból  
Létszúm. .Jeles  elégságes  

— 	at. ino woo ow r_  mil _fon — awn. —_ 

• 1  I/A.  
or, .~._ - ~ at,~— ..... a  

~  

------- - 2 . ~ 

• ■••■ —r+ —wT--  
/

~ 

T 

7.• 

qt -  

~• III/br. 34 "  9.  
~ 

IY~A 

r•a._ ~J~. 	. ~ . ~ ; 	\ 	 

Összesen •  -  
	  "fr .~,~ 

,    

Több .ta .rgy . nem , 1  év.én e1 nök- i gazga  tó az  'értekezl ete  t berekesi,~,~~~ 

In 	of on __ ;_3_  

j/1 
~~

. 

— — — r  

... 

9z. 



' $2,..nle.114k let 
•-e ' 	. 

t • 

4 

. J. 
-. , -=. - 	s  . ' 	i`1".■ 4; g . . 1 

.. 	 . 	 . 	 . ,1 
4' • 	 t- 	4 	 tt 	s 	i s* lit 	t  ' I 

4./t- 724,,i' 

..2-6? 	.ez. 4frai-ak' 
4 ".  

"tt>"te410 	°glair:jai a 40Zer4 	 .44.1,14. -4 4 a 
/I 	111 fe,4401 	4,4(41,44. 1.‘.0,4L4  

_  
- 

KI(.41,a /1724 § 	 uda," 44,n, 	 4tR4 

..4014444.4 
, 

44.,4odele ,e-O 	eame::41;.zta..1 4  

/I 

a* 4Yr411-0.»,4 .011ree 47,n 74  • . lele:4-44444  
.Ii151.1(4.44 34  

- 

4 j'Zipatel/G a e:t 	 '411114z.t.a:t. 4 ■z 444:.:4c 
L 4/44:z46„zlizrekil 

et, 	z.- 
-C2 	cfeti-entt. , 	, 	4;1.47.44,4:elet 

14;X h-71a4' 	o-Drizetne* éciiitletet 

vaAca nr 
'ZI‘r‚t4;7‘1114A-"'4(' 	4€"4/  '46 41.i  4476" fla41111/n-•  t , 

.L 

-rq mar' 4.4.caio4it-,4.0, 	 4 .4714-14: 

4 	 a. MG.  a tteivietle,1017)* 
• - 

ea,reAvItc' 	.€71. 	 , 	3 

gaza-6ad 

, 	4444-suz4z7a- a 4 7Z1.1.4;"‘ 	ete•iG 1/%2/7 .  

ti4t a 2;(-4,a.-1/e4icia-4 4/* 	coagoler , 	t -1-vx.eva n 

Vi .1-1;ka 	 141. rit 	4‚71 

if7e;tete:0-t 	 . 	71.4,44 '142rn  
p4.<  

,t4;t44CLC 	; 4/4 .0 tra 4   

fray/ gritt 	 2  442,0 •0.a,1  erWria 	.e4Z71.1-44/444, 
-• 	 r' 	; vietee:471e . • 



=~rto a~r'a e fii,~-ac 
. . 	 .i 	, 	 ,   

 ,  

 

.

• 	

.

i 

  

 

	

, 

••;  ;vi i "77".- ~ 	,y .~ 
f ~ei2tt~ 

 

iyi 

 
Zo 	[A PLó t O ryC •,~

/ 

	

p L . 

	

I
t47tw~ 14 WZWcao04A 	7utQG2z R/K, ostFiGez 	14:tew-Vr ti

7 

4.a 11.44,  PC.I444G.14
i 

 0141.436" . DüLol- RjaL a-le' 
 

 - E%tic.t a .46,ziejA;  
o_/ 	 ~ 	 ;  

~íP~~j-tiYL E ~p i/ae~ f/ei4  gfis'Z / 
~

7 
 L

~LG ; .  

• - (/ - 

• ; 

 	

' '/\ yf y1ra y

-  
)' ~ 

 

• 
t

. 

	 ..V A 	;♦ .
440 

 

~~
,  l. . • . `' r  ir : i  %~ 'Qi■  ... . . 

L
e  ' / 

F~377[1.Gf./~✓  /V •'  ~~~~'.r  r^'`~~ ~ ~Y/  'j ' R.~/ f/W'N✓r✓  
--4) 

~~J~ `á,f,i(~[i(~~j •~ . ~wy~ 

• -~~ 	i • ~   r 	••
~~ 
 	 \~} , 	 ~ 	 d 

a..: ~zi+~~a,  , 

	

 

 ~ 

	
f q 
 
~  1a 

Z4,0142110;0' ~ A~~ . 	 ~~~ ~~~ 47.7€.06,4" 43. 
 

4/6P.',,•  
,• :i  

F kit ti{.  

Atn42,14-,  

.caa/iC 4Q4%44/rtQ.+¢ . 4 ~ ~  ~l.11aadyt ek ' 4.o4,4etae,n, .  
 

•~~/f7~~. 

eé

~ 

t 

 

 ' 

Qgn4rtPNv eCae ~.Qú;e{.t ~~s ~ z~+t. e, 
;
ikGi1,A 

 
:

~ 

 

4 

.

G

.4

o~  

ozG 

- 

  

 

	

~ 

 ~ 

 

. 

;̀~ 144, ..A.a t rucl ' 	 .4.uricI . ~IO  
4 '4')-€‚7 	 - 	- 	 '11--;.

. 	~ 	. 	 ~ 	 • 	` 

.~ . 

_3"
. 

,4.  -■ 
 

_r 471444  

~42/14e4'
'  -~~ át ~.~  
 -- -  +' ~ ~  • 

x;;c:1P./(e  4e441, 	ele6e 
• _  _ 

 `j.-Y  ;  _  -_ 	 ~.  

•G~  M. ta   ne.ta; 
 

~ 
. • / . 

	• 	' 	 _ 	. 	" - 	. 1 . -. . . . 	
: 	' i  C ~~~ 	 _ 	 ~ 	 ~ •~ 

D  // 	•  

~ Pe?~ ./X41ite . ~ r 4012K044‘e —:`' 

ú-!'Z=i/ 4 -  • . - 

. ~ 
y._ j i  ~~ ~ -~~ruc~aox~`~Ii 	~12,u~~a-  

' • /  _  ' ~ '~7M  +' 	~ ~• ~ ~ ~ ~~
-'  

a'.ax4.  

~f4 
	

~

Q 
~QH:iC/7A4GG`L r~ 

~r-Hti•  .e  
9fiG~~~►~,lő-, z.~-.~ 

~-~ . ~.~~,  
. A 	A  

• 
• • i " 	-1,7'  



• 

C-_ 

, c ,s 	 . ,w  
,v: 

~fi ,  ,dfi{~~¢ 

á. . ~ • 	
.  

S 

, 

, 

" 
•... 

  

\ 

 L 

, ~,4 ~Á.~1 1,T g.:44444  .Q 

  

 440G R+a fIi 2 ra' (
a 
 

? 
 ..
0 
 O-  4 

 R 

 

r~sll

'  

4O
_
~ 
 ►

'  

4ÁG1X4l'Q414G444. 4;2 14/V ~~~:(i,6 ! t%c.44.L 

'  	.4geZge*If ■P;'a t nu-& 4,4446 t1 o11aq4 04, 14a04., 

 

,,'' 
 

~ 
~~ -- 

4:7  
•  , 

vatoPatt-.t órwnuclaórta:-.4016  
. 

~ 

~
/
~

l 

• 
  

re, 

/11144,74,~ t tna.cuim.a.l ő az~ye, \.
`t~t~.-- • 	

• 	

t 

l

~

v

~

~

.

u 

 

C~ 

 

 

~ st- 	
, 

4 

	

sCI 2c 0 	 .tt 	_4.: 

	

•

.

: 

	 .

' 

r

-

. 

 

-

~

~ 

 

 
01.4 	o, ~ ,paa~C~l[.~lji7v

~~  O 	!  ~ ~!1~~ . . 	 •  
:  

~~ée~etet ,P,CrCo- 	
~~  •_ . 	~ , 

~  .G~erea  
;   	 ~

, 

T 	
4.7wria,a, ,4z 

 

drz.44710n,  a2442,  

~ 
 
-. 	 . ;... 

~cacaQcG ~né~cr~f~ó~ ~,ó ~o~eo ~iGa . 	 ~ 	 ~ 

ig i. ~~ ~ ~ .1iti~000 full  ni ' 4,* a.aZ-tz e~•• 	.P. rai CL 4,z, 	.~GSA~~  

~iA~  l.~ ~nfiryv 	a , ,a~¢%o~  a dáu~ ., . 
 

.. 	 ,     

• . 
• e4.4 -,;n;;;1dé't„ddt‘rk

ja/to aC?- 

~!Fo~ö:YCt. 

. 

 

~  41-14444h.sv 21p~tetiGsv  

.~w .. . 

.• 	 .. 
	40140 .zazzz

.  

~~jj.~~~~ 
 `,  

~~~~.~Y~ ~.~~ 
J

~q,r~~'Q~ ~
,

}• 441"
~p" 

~/  
 

• .  . `- ~ • .~~ 7 "- 
	_ R. 

N,`~ /: . ~ ~• e ~ 	,,~ • 

.

~ 

 

I

á
.

• 

w

\ 

•

_

)

/ 

 Is.. . 

.4G 44te0
: !.  

 

~ azwn.et u/a-tt 

,~ = 
t-;:vzPáetB 	co„4.4f ',er-7;44/ 

._

, 

- 

 . 

I 
 

 

I

, 

 

~

: 

 +

:

~

/ 

 

~

_

~

..

. 

  

.  

L

.  

!~ 

 

~ 

  

 ~

~

~

✓

_ 

 /

~
I

v

~

1 

 

 

  

 

.  

e

• 

i

: 

 C~

' 

N

/

~ 

 

y 

is 
 
	

~ 	
1,,,,  ..1.4 
 ~,

, 

~ 

 

	

•
, 	

~ Y 	 ' 	 Zi ,• a'} 

	

l0 .GÖ~~0 	 ` 
6. 	-6., •  	 rG W71X .G~ .a 4 Y4/ 	 7Z . 	 ~ 	

.... 
-  ~

r~~ 

 ~ 	

,  / 

	 • 
`

(e~ _ yyv 	 .0.f .4 	 i,  f  • / 	
. 

	
•. 	,•. .. ~` x,• 

.Jr ,L~ v~.Q
~ • 

`1?. .)• .,  e, 1.1b6 	'~  y 	
~i

,'.:4,4 t , 
	 `

`~

, 

	.  	 ...`. P

'y~ 

~ 

 

b 

 

:: 
 

• ~•' y e.M~~_ .  

~

~

~

t

~

,

y

.

/

'  

[

,

~

.

~

, 

 

 

 

i 

 

y

~ ~

~

.

~

.  

 

/

. 

i í

.

~ 

 

(

.

f~

,

.

4k-

-

i 

s~
,; 

. 

' 

. 

iri 

y 

• 

, 
~• ,~ .14rucL 	

.cv
41144

a
e/

ty
, 

. 	; 	~ 	a 
°:i,Yiiosis.t: . ✓I~G w~ca.r•,Ci ' 	0.  S  - y~(~~~ ~1  .7 A  i~~V'  

j•` 

.- ~ 

• v~ 	. ~  
- 

16."
3  .4 ~ ~ i „y~ . , ~  0 

1//,:%. .. 

~ 
. 

 

f~

~ 

( Q ; Q
~t~ P

,
~  44 	..65:V 

• 

~

- 

 

~

Q

. 

 

.  ~ , • 

:eat.u
:düa~ r 

! 

 

 
 \ 

 

~

r

♦ 

  

i ~ 

. 

 c ,4.ea1C-1, 	;irw,ct-.axzo~~ 
 

 ,v 

at. ,,9 441.61.-ak  

,yteyr•í%u 	 4a,m•  

n 



r 	

, .lhL{!YLa ~firY 

4;24.044
Dr 

Q? 4-;#  

élt4i4,  44  

444:;. ~ 	a-k,A.a.doye 	L 	 ,eky„..,4
~ 

	

•,r,

, 
 

A44.4- 	42:4nR.,~e :77e~,~~~d 

 sq./ ~_~ 

,12441ftt4t) 4.. ~~Ge ., 4.  •  

;ait 4.z •GL-G74/ 4~-~ 

 

.~
- 

- 
‚4!1441-  //1""44 ,~~o mn$n

,
d 10  

•M ~~o 
-
/
ót 4tele, a .o 

 

 . 	! 

;  
41-$44v %.44  

a4 1;044. ; 

72. 	6/‘ 
~ ~~~ 

~ ~ - ,. 

.44z4-40(4'  
31 Wail  ,rá , 	~~~ ~°.41

~
4 ,~~  

.4a~/  4Gc• 
/
~

I, D 
 40-4464. 

 / .  L  ~ 
 ~ a A~ú ~ ti 

ik ~~z~Gt~G  i~
v 
 t,Gl~et, 

 4 ~ / ' / ,  
-€r~~4 :1 t1,1~iu'. ~ IA~O~i1~R~w .~  

	

'4e,l1,‘AdAu, i ~/ ~~~ce-iea so ta/7 	,U0  r  

44; irrz inie;zet  

ue.4a  .~ 	 4; 	4/e4 ,ax4,632.d '  , 
.,1 . 

	

.cILGo•ttizan--/eat .42.4e:ta.n.‘; AXerrLtPrKi 	*i  

4r.4 	ee41 ",;.e1 ~ ~ t. .~z '444 4;140  

	

~•l.l~J ~ 	
• 
" 

 

ve.//e  

_ -_   
_ _ •  _  ~ 	' 	~ ~f-  . 	

+..~   	-_ _ 
S
- 

	

# •  /' 	 (Ail". 	44;  4.  11.4
_ 
 ($ 

'.---_ - -_
) 
 
~

- 
 

V. ~  • 
t a~p5 	 ,  ,~•! 

j~~ 	
, 	 • 

a  Z~.•r,
~li~.~áai~ ,Cagle .aaC ~l'!v~  

~ss ~ 

	
~a / 	

~  
~ ~a~  ( ~~~-~e~ ~~ a~  

i, 	 , 	~  , 	~~~  

c-st ,axc Átiz - 

4.v ‘r4t-ted ága-i'jL-e-  

4/27#-4e-417e-dc;)  

i  

	

~~ ,~ 	 . ~~~~~~~ 4 
 

4;-,, 
	

; 
	

~ ~~
/ 

 
~ 

~ . -~ '~~ .4.`  

*4:44gice-4,,,t~`.~  

.~~ 

.~ . 
.;•, 

, 	
}: 

    "e':‘41-*"e':‘41-*:€~°~~ ,,,2 .4.4464

44. 	 et.z 

~. 	
- 

, -t

y   r‘  

440f  410,,•74m/ 	1Aa4:1  

 

; 	
~  

.  ~  

t 
 ~R~GC~~ZG..~ 

• YS 



'» C 214 4  4:4;4 4.44 , C    	

a ` ~~ . ✓ 	 ~zr.~~ ► PiG/~ 

~~  ~ ~~ ~4 ~iy.~ ~~~  ,  

• 	j~;,?y.~~,r,irn.g. 444404k  

J 

9f. ele-s1v/1 111'44

rao 
 

X71.1& 	 ok 4,44e-4444 

 

aziutk 
 e  v

rze:/to 

 .. 

.ze- 

" 4-. ~Gesek ‚tau- 

77  Tit& 	 4„„;0  á~ e;
I L  

' 42.4 aox 	
,
~ ; 

á4"1164441q 

 

 f4a/‘ti 
77 
	~~  dextoe  

4.4irei•oi  
e4kre~.ti4a, 4.u~i. ikecomt.c4444tm ,w 6tiear4-2 

 ~

,rati,. 

,i ez /  I 	 .€ e46 é,s~ 

 

" 	 ' '.~.~ ~ ~.~. , 

~~ 	 ' 	 414e8/ 484-t 
 

~ ,4/ZZ■1Wrt.H,  ~ 4~ ,4,  ' ~,~~ 
,~~!~ 	 %~  

,a ~ZZ4 , -  - 	 ate4e-ljg e/f/ :-2-14ekizt7.  

	

a. ~'  ~ 	Gw R -44.1444-64 .e ~i-TL'  
 

/128444/
, 	

~ 
el 

 
/128444/ G~ -metr~o.~  

Ottul 	i14J414  dts Ii 6 8.  ca....r.,h..a 	3i - eu  

enk.heL lLivv+ .  
... 	 ,\%%SKU!-t  

/  Q~ 

(1°"8-4:  

wk,t.~  

~~-- 

64-ies-pz
,,  

444,  

,8á.n./e4  
.~ 
 , 



/14.5z. rnellklet  
21141/19;..9. 

liuuoolini ildvijz16o,1 ti:alvellxin 
.,.4,, 	'. ., liatarozat. 

\ 
Eunoolini 0,1o.2zoru:3(.4 tainiterolrfolco nicir v.Au9dizbozi . 4 

Lilt idiabt a világ olőtt4Lz Itj;z34{,ii)lan trianoni bálco rovizi6ja dz., 
; 41i ben.- 

. 4'. '.1'firsa.dalrd lityon:il.otok Sziivotuto oltp.túrorta,0??Ezr  
linit a inikvar itliza41.3'-`6rd)sok6b...m tott bátor 60 fórfiaa nyilutkozq 

4 i 
0 l' • alkalr. ből taolv- rranehizli ciu ori,v.iit,ou tiozglraut inclit e llory az 

. \111,93:1 	;Sttitib *ssil.‘.41-  ,spolcAri.,,..:i.o ocy6nerikánt ildv ;ziiljo 6u fujoi442.: 11 ,1i, 
11Aliiii.1..t rto!i•izotilr,* ntItzt Laratjü. ulGtt.- 	 ... ,I. 

ItillAirittiliLlnifktithOlt 	 44,6.k. 6 	 u ' l 
.Az tidvözléu c61jt ra 10 drb. 1uv61g-lirt 6u boritóko 

Iolzat 	nu 	u 1c6rocadlotv lot_zron ziVoti 
,..V. kat ,waqarul oa pilr aorbani. aliera val6 tanul& által racinttni titi-`: 

_kadottli-  -11--iA_41LatiSOZ 4 Zil:13:0 : Gaz.i.Accollonzalett Be-nit6--Ltutiolini-  prim ' , ró d„ Italia.lm.Palazz6 Chi(A'jsk. 	 I .'i 
,  

1.joild011 OZCOL\ 10114re 	‚!1113r02ll6roa rx)stabólyoc rucasztp.n
74

4 
.::,01.iljt az IL;en ,t'izzt'olt, lui.....Gatáuác; tLztolotora nyilii !  

I  i 

nitaaút.- ' 	; 	. 

	

..L.41.144,,...:. 	 

-- • 



• . J:1 	I 1 

.11 

"  
• 	I •; . • •

I $
■ ••.1

j 1• • 	• 	7. 

C1-332/19‘;'5 411 

s,\ 

'4  5 sz mall  

\ 	. , 	. 	 .. 

	

1.» 	. 

\ 
• 

• . 

. 	- 1 	• 	 1. • 

• s  . 	%7.. 

• , 

1201Éqri 	 c3,novuz6Je 

1. at "Lro 	1.- 
• 

	

h'L 6vi 1.16.reitt:3 116 	tart*t-t renclkivüli 

	

fIzzli alatt of-viianc,-tAlk; 	 vttrofi 

örioéGi3 altal alviiitutt j,k; Qnntartott 	 jokai 

6kozot600l: ,.11o6iirekuti2oro 	 v(1-ors Jókai kozs6c,i o1.r  i  fitlisko 

neverAl 
_ 

Arri.il a 	1:3 (.1 	: 	' 

iciizsérd 	 1.,sa.zu-at c",o,",-f,CIA, 6:3 tanArilcartit-a-onni31---ért 011itelil e  

a méritiiki 	 iakohlry. a Jókai olneve- 
t irasoa 	u u 1:iiranci•»)(»)t.ou iz.iv ut 	 3o/tit - 

el! 6.11a.p11.'3ri  
- 	. re 	• 	. 	. • 	,,..„ 	 _ - 	 

ab. 

1,1.kir.kortZnyfilaacaos 

,)(.) ti.:1".ruo  ter 

 

•■• • 	 . 
 

/ 1 • 4.41  



~ . f,r . Yé iii i~l~L,1~_I41_ x~,ll ~~m  lio , a 	házal .. , _, - ~ _ ~ _~#. --   _  
•_ 	 r:n4- 11. 	a. 	 ^- 17. 55 1•••  

_~•~,_ __- Az erről szSló okiru_tot 	 t3ti a - fent 1 éi; jélölt napon  

fogom átadni.  

4~ir/i~/  b L . Il ( 	 4,v 
 

'zabol:,r, 43 U_1;; ::üzi,:;.egyelőre egyesitatt veíraegyék kir.tanf4ltil;yelóje  

ad  439/928.sz.  
---  

.ekintt;tc::;  

At f s k a 	h: r1  d 	G 	U rTla lf  

kezs. t ~ol~ . i5'KUl1ai ig£lz4l td.  

"yirecr hríza.  

A iia yar If jusági Vöröskereszt Egyesület érde-

kében fife jtett: érdbmei elismeréséti) nevezett Egyestile  

Intézőbizottsága 1exintetességedet eziist emlőkérmé--

vel tüntette ki.  

Midőn erről örömmel 'írtesite m, felkérem, hogy  

ezen kitüntetés r£tadésa céljából a folyó h6 28.-án dél-

előtt 11. órakor helybeli közslgi polgd.ri leányibkola  

tornatermében megjelenni cziveskedj6k.  

Egyben is lk3r.; még,ho y ez alkalommal az ifj.  

csoportot is felrendelni 3::ive okod jék.  

lv.yiregyháza, 1928. juniug 20.  

/', ~~•f~f~ +Y  ~ - _ 
kir. tani'elügyel6  

a 1.•:1inrar lf  j.  vörös kereszt Eg  
let .megbizott  ja.  
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.»allé ►rletel~ sdálica: 6.  

sze,ed i %fer'ületi ;;olgíri 	 te%i4tetes 
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~~:~~ riiírAÍY.s~r. -s ♦  -  ~+ú-i~ i'í~Y_—.-' Eri1f 4117%Á!f/~• ! .7"  

%«s,:itGSét,h() ►sc.'r/i 	 Is,rogy helyisig t+1lln'/ulran  

.egi'r jelekezet%a%r a jdlersezetü- elc;::i i skolújúvo ;rell iti ttor.áráro  
jár ~:io... t ►~ tÍ.U;.y p's ~i i g igy cs1%: 	 üres tereni,erre az idő-  
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r~' /sell ~ tt ieos:.tu ,.:✓ -t;; a  i,iita ►~ t.:.',. vis~o~.t ,,.as irözsur;:are.ti tárgy  

^r•út s ig'r ;,iecasin,%;oy'y p1.szán.ta ►i 11-11.'-re  
tirlrs t:60S2 tvO.  

3. 	 i et ta e .,t:os:rtdst a,1 elsr V' osw túly  
lie'l:íllití :;? s a if.os::titl'/ 	 o/ch::.'O pl.lon o razda-  
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A BZEGEDI KCRCtL.ET POLGáFI E,  KOL1iEfIAa  

• , : I~tRat.Yl FOICAZGATbSAQA.  
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I

'  
• ,  
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Közs.polg.Zluisk.t,elcintyteA Igazgatóságának  
' 	 r 	, 

~ 	 .~ 	 ' 	 i •}► 
.  

.. 	 . 	I  ~ 	
~ 	 l r•ly~~ 
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• 

A nyiregyházi községi polgári fiuitkola'04  
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• . •~ , 

i ;4:  

- / tanitása egy -tatzár kezében  tegyen.-Nagyobb gond lenne  • ~ ' . y  

 
--,- 	 ~ 	- dó -arra 	 , hngy z  e Imé 1e ti 
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tArvv~  T~e ri~ lo~ae~ _ 	a  mes~ 	• r  

tanévi tantárgybeosztását.órarendjét és órarendi kimutat ~R~ , 	 ' ~r 

	

kivételesen jóváhagyom, 	 \   

• ~ 
 '   

U~jabb__ munkálatok _ öeéze~. 11itáea ;  e s et én mé~~, , 	► , 

	

---- 	 • 	 ;'~~ :~;  
gondot fqrditson a tek. ~gaz g~tóság a mind a négy óa ztá l~p;,' é.  

~ 	 - 	, ' ~  •  `~~? ~  
} •leg a parallel osztályokon  is  végighuzodó,valamínt a  roko `,. 

 

• ' 	 , ~ `'~ :~~  . 	. 	. 	 I  •„  i,.ln.u:d  
gyaknak egy  tanár  kezébe  leend ~ heLyexeFére..Törekedni k e h `-;$~ 

' is.hogy a magyar és német nyelvnek ugyanazon osztályban 
v .~ . 

•  
..,,. 

tan a munkaidő elsó felére kervLjön.A heti kétl  óráz kézi!¢  ,,` w t  
óráknak egymás mellé helyesése célszer4ibb,mint azoknak e~ !T;í.  . 	 .. i,• 
vala'ztása.Kerülni kell az ének és torna; óráknak 	p egymá

,
P41  

helyezését is 	az egészségügyi  Y 	g 	güfGY i ee pedagógiai Yivapgl~e;,  
• 

kat igyeke7'ék jövőben nagyobb mértékben érvényre  juttatÁ~~'~; 
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EGEOI  KERÜLET POLGÁP1 i _ KOLAINAK  
KI  RALYi FOIGAZ GA16SAGA.  

Tárgy: A nytregy}iázi. köz  
gazd.gyak.térület  
költségvétése;  

IIiv. sz . : 192/1934:  
Moll. sz.: 	 ' 	~ A 
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f. 	 • 
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Kö zs. polg,• fiuisk. Tek inte tes ; Igaz gatósá gápaE 
; ~ • 

• 

` 	 ' 	, 	, 	
. 	 • 	 ~ 	 , 	..<T ~ . A nagymélt.iVKM.Ux r.évi  szeptember 	294111,10);~ - 

46.689/1934, V/2,ü.o. s zámu renci:elet•éből é srtésitem a Tek.Igazgatóságs~~=a~'' ,  
hogy az iskola gyákorló'területének 19354 évi •termesz . tési i ~költségyaq ~r~;~;é 
205. -pengő 'bevétellel ,108.51 pengő  

 : 
	

kiadással,96,•. 49. ~en  gg várha 
del emme l a nm.VKM.Ur óváhágyt 	; 	~ , 	

tb
p 
 ;~ 

 4 
 

• Fel  
 

azonban a Tek.Igazgatóságot ,hogy..  a ~:la - .  
tófQldre =tervezett vetésforgót változtassa meg,,tnert,'a.'moetáni al tar~, iat mellett elkerülhetetlen, hogy kalász os, kalász os után ne kériiljt irk'x,t :  
nemcsak helytelen,de ellenkezik is "az el  Ole tben, tenitoCtakkal;,I~e~y~,~; < 
volná, ha a szántóföldi termelésre négyes "vetésforgó á1 i ttatnék  
amely  nemcsak  a, erwelés,hanem a szemlélt etés érdake_i$e~s' a__lg -0 . ' 

. megfe'1e1. ", ,_.—_~ ~__ --=`;zeged,31934.októbér ~ó 3=án  • ,~~  • ~,  
kir,főig az  

,. 	• 
 .~ 
,, 
,. 	~  

4 .yY 
-: ~ -
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1911-1 /1934. is zám.  
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EGEDI KERULCT POLGÁRI IőKOLA(NAr •  
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►- 	 •  

ad .2140- 3/1934 .szám.  

 ,  
Tárgyi Novemberi jegyz őköuyy x 

16 jelentéa. . 	;( 
Hive az.:• 204-3/1934.,  

4; 

'~ :•+. 

t ,  

Kp zs  .polg.fiuisk.Tgkintetea Igazgatóságának  

. 	• 	 v.  

N~ íre ~ . h 
 

,az a  , , i ~ ~ 
~ i.`

. 	! " 

[ 
~̂ 'i~~f. 

A  pótlóan beküldött eredménytáblázat• alapi  ~ 
iskola tanulmányi előmene 	 gyengének itélem.' ,, • ; ' ~ 

• Külö nö sen a következő tárgyakból gyenge az  erai 
; I. A.o.magyar nyelv, I .B. o .számtan . =m,értan, raj z, . ` I'Z.A.o . magYar ~~.~, 

számtan-mértan,kézimunka,, III:A t o.ezorgalom /50 %/, ' számtan=taéxffi + 
rajz,' III.B.o.magyar, IV.A.,o,nécpet,ezámtan.- mértam , IV.B,o.né~t~ s~  
ásvány tan. ,, ' 

 

"' ,'' ; Felhivom 'a' sz akt anárokat,  hogy  e t'árgyak,bóh': 
nek e l imin$ent az ' eredmény megj -.avitásárá  

Szege d,1934.de6ember ;hó 28rán.7  • • 

~
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FIÚISKOLAI BIZONYÍTVÁNY.  
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Közgaut. is jogi ismeretek  . 
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TEKIIITETES I "; A  Z _, A.  T Ó S  Á G_'  

Julius  hó g.-én a sajtóban at  Moll-ári iskolai törvény  
ellen egy cikk jelent meg.A budapesti és bucíapest-környéki tanárság  

azonnal kereste az okot,hogy mi inditotta az illető képviselőt  
a cikk megirására.Jii ugy véljük,hogy a képviselők nagy része meg  

akarja hius itani a készülő polgári iskolai törvényt .Nem nézhetjük  

karbatett kezekkel az ellenünk megindult hajszát,minden eszközt  
meg kell ragadnunk, hogy a polgári iskolai törvényjavaslatunkból  

törvény legyen.A kultuszminiszter Tlrnak könnyen elvehetnék kedvét  

hasonló sajtótámadások,ho nem sietünk erkölcsileg támogatására.  

A budapesti es budapest-környéki tanárság körében fel-
vetődött az az eszrne,hogy tanácsos ienne,ha a polgári iskolai ta-
nártestületek sürgönyileg üdvözölnék a polgári iskolai törvényja-
vaslatért a kultuszminiszter  Urat.  

A sürgöny szövegezésénél a következő szempontokat méltóz-
tassék figyelembe venni : 

1./  A  támodó.cikkel a polgári iskolai tanárság nem azo-
nositja magát  és  kérjük a mini,ztert,hogy alkotó kedvét ne szegje  
hasonló cikkek me jelenér.e,hiszen az egész magyar közvélemény és  
az 5000 főből álló hitalmos atátu,s örömmel és hálával viseltetik  
kultuszminiszter Ur terveivel szemben.  

2./  A  sürgör.'hen domboro0jé1 ki c'z a hitünk,hogy a mi-
niszter Urtól távol áll az a gondola t, hogy a polgári iskolát csak  
átmenetnek tartja .a 8 osztályu elemi iskola felé.  

3./ Kérje az i€Y,e z ggatóság, illetve tanártestület,hog„y a  
kultuszminiszter Ur ismert akaraterejével minél előbb emelje tör-
vényre törvén y j~avaslatunkat. 

4./ Ia:l tóztassú}• a helyi g a z. d a k ö r ö k e t és  
.• i p r a t e s  t  ü l e t ti k c t hasonló szövegü sürgöny megirására  

rábirni.A GAZDAKOZITSrG ÉS IPAROSSÁG SURGÓNYE13EII HA}IGSULYOZNI KELL,  

hogy A POLGÍRI ISKOLA A GAZDA ÉS IPAROS TÁRSADALOM KÖZEPFOKU IS- 
X OLA:'A .  

. A sürgöny szövegével ne méltóztassék t»karé.koskodni,a  

költséget az iskola pér.ztárd tedt:zzc:.A legkomolyabb és legszentebb  

ügyünkről van szó, ha 	pol;fár i iskolai törvényjavaslatunkat el- 	•  
vetik,akkor iskolánk szép jövendőjét hiusitották meg.Önálló pol-
gári iskolai törvény nélkül som erkölcsi, sem anyagi téren nem vár- 
h:- tunk előreholadást.A sürgönyt le-velünk vétele után azonnal mél-
tóztassék feladni.  

13ud.3pest,l)2( julius 17. - €n.  
Kortár:si üdvöztettel :  

A budii.r,c:.ti és t.udr.j,e5t-körné ~ ki V  
}:oiErct, i iskolai toná.rok.  

:'I  
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—  Árki Ferenc! — Ismeretlen helyen.  — 

Bach  Sándor!  —  Jelen.  —  Balázsi Lajos! 
— Jelen!  —  Burik János!  —  A háborúban 
maradt! — Hauptmann János! — A hábo-
rúban maradt.  —  Havasi Jenő!  —  Jelen. 

Hatvanhárom név hangzott el szép sor-
jában a minap, a nyíregyházi Jókai Mór 
polgári iskola egykori tantermében. A 
negyvenöt évvel ezelőtt végzett tanulók 
találkoztak egymással, s egykori iskolájuk-
kal. A legtöbben közel fél évszázad után 
most találkoztak először, s bizony, az első 
percekben csak találgatták, vajon „te ki 
lehetsz?" Aztán Balázsi Pál, a szervező 
bizottság elnöke egy ötven- esztendővel ez-
előtti fényképet vett elő, s azonosították a 
jelenlévőket. Hogy volt aki nem ismert ma-
gára? Nem lehet csodálkozni, hiszen egy 
teljes emberöltő telt el azóta. 

Harmincan jöttek el az egykori jókaisuk 
közül. Hatvanhárman voltak, de időköz-
ben bizony nagyon sokan örökre eltávoz-
tak, a háborúban maradtak. vagy eltűn-
tek. Itt volt viszont Mélykúti tanár úr,  — 

az egyetlen élő, az akkori tanárok közül — 
aki németre, meg tornára tanította fiait. 
Most Gödöllőn él, de nagyon szívesen jött 
el tanítványai közé, akik időközben szét-
szóródtak szinte a világ minden tájára. A 
legtöbben azért Nyíregyházáról érkeztek, 
de volt aki a fővárosból, Miskolcról, Érd-
ről, Debrecenből jött a Bethlen Gábor ut-
cai iskolába. 

Elhomályosult a tekintet, amikor Szabó 
László, az iskola jelenlegi igazgatója kö-
szöntötte az öregdiákokat az úttörők pedig 
virágcsokorral kedveskedtek. De régen 
volt, amikor még ők is ez iskola küszöbét 
koptatták! 

— Emlékeztek  —  Nagyváthi tanár úrra, 
az osztályfőnökünkre? — kérdezte az ebéd 
után Kordován Mihály, az osztály egyko-
ri mókamestere. 

— Hogyne emlékeznénk! — nevettek 
többen is.  —  Aki mindent megpróbált, 
hogy embert neveljen belőled?  —  évődtek 
a társak, akiknek eszébe jutott, hogy Mis-
kával bizony rengeteg gond volt. Nem 
akart tanulni egy időben az istennek sem, 
pedig Nagyváthi tanár úr mindig mondo-
gatta: „Tanulj fiam, tanulj, mert nagyon 
megbánod!" 

— Tudjátok-e, hogy mikor megérkeztem 
Nyíregyházára, első dolgom volt felkeresni 
az öreg házát. Ha valaki látott, biztosan 
bolondnak tartott, mert én bizony megáll-
tam a ház előtt, s megemeltem a kalapom. 
Mert ritka becsületes ember volt. 

— Hát arra emlékeztek-e, amikor a má-
sik osztályban a Lábas Marci nem tudta 
kifizetni a tandíjat, s úgy volt, hogy ott 
kell hagynia az iskolát, és az osztállyal kö-
zösen az öreg fizette ki a szükséges ösz-
szeget? 

Egy pillanatra elhallgatott mindenki, 
majd újból következtek az emlékek Zalán, 
és Mélykúti tanár úrtól, aki soha nem buk-
tatott meg senkit, meg persze Tamáska 
igazgató úrról, aki messze földön híres volt 
nagy tudományáról, s nem utolsósorban fé-
lelmetes szigoráról. 

Estébe nyúlt a találkozó, de még akkor 
is meséltek történeteket pajkos csínyekről, 
diákkori szerelmekről, nagy-nagy elhatáro-
zásokról, melyekből bizony jó néhány so-
ha nem vált valóra. Újból meg újból eszé-
be jutott valakinék egy történet, s fel-fel-
hangzott az „emlékeztek?" 

Persze hogy nem tudtak mindent elmon-
dani egymásnak, hiszen arra egy hónap is 
kevés lett volna talán. De öt esztendő múl-
va újra találkoznak... 

Balogh Géza 
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doktori szigorlata.  
Melléklet: 1 db disszertáció 

bksz. 

cCSNtC -{2re.< C  
dékánhelyettes 

Dr.Szántó Imre elvtársnak  
egyetemi tanár  

H e l y  h e n  

Professzor Elvtárs!  

Mellékelve Szabó Pike461.1 A pyArlgybAzi polgári 1akola4 oktatta • • •  
története 1880..1948.  

cimü doktori értekezését tisztelettel felkérem, hogy azt megbirálni  

sziveskedjék. Legyen szabad Professzor Elvtárs szives figyelmét fel-

hvnom tanácsülésünk ama határozatára, amely a birálat elkészitésének  

és benyujtásának legkésőbbi határidejét a kézhezvételtől számitott  •  

harmadik hónap utolsó napjában állapitotta meg.  

9 mellékelt értekezést a birálat elkészitése után sziveskedjék átadni  

tanszéke könyvtárosának leltárba vétel és a könyvtárban való elhelye-

zése céljából.  

Sze úd ,19$•  

9 kiadmány hiteles: 	t  
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főelőadó  

Kap -6ák. 	 
ragaeton Gtrór emr.t.  

Dsr.$sílbtfó Yaré 	 •~ . • társbiráló  




