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Mire ez igénytelen gondolatok napvilágot látnak,
bizonyára. már eljutottunk a napjainkban végbemenő
óriási méretü történelmi tragédiának utolsó felvonásához.
Mig most a lázas feszültség, az aggodalomnak és várakozásnak az érzelme üli meg ilyen nagy, erős felindulásokhoz, feszültségekhez nem szokott idegrendszerünket,
nemsokára ujjongva fogunk tapsolni a mi szövetségesünknek,
a bámulatosan nagy és erős német népnek
győzelméhez és talán kárörvendve vagy sajnálkozva
fogjuk tudomásul venni a francia nemzetnek nagy világEz időszerint még úgy áll a
történelmi katasztrófáját.
dolog, hogy a németek hadiszerencséjét már alig változtathatja meg bármi is; amely győzelem a természeti törvény kérlelhetlenségével, feltartóztathatatlan erejével halad
a teljes tökéletes megvalósulás felé. Azért nem lesz időelőtti, ha kissé elmélkedünk s mi pedagógusok is igyekszünk az eseményekbőllevonni
a tanulságokat.
Temérdek szálló ige kering -rnost izgult agyvelőnkben. «iS70-ben anémet
iskolamesterek verték meg a
franciákat.»
«A németek mostani nagy imponáló fellépése
és fölényes ereje a Kant világnézetének a Voltaire-féle
világnézet feletti értéke nagyobb beesének a követ- kezménye. »ilyeneket hallottunk már emlegetni, amelyekben tagadhatatlanul az igazság egy-egy magja rejtőzködik. De nekünk legjobban a fülünkbe
cseng, fül~nkbe
Magyar

Tanítóképző.
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zúg nagy nemzeti költőnknek,
Berzsenyinek
azon mondása: «Minden ország támasza, talpköve a tiszta erkölcs.»
Semmiféle bizonyításnak,
bizonyito érvnek nincs meg
az az ereje, mint magának a ténynek, a tapasztalásnak.
Ilyen hatalmas,
őserejü, megcáfolhatatlan,
kétségbevonhatatlan bizonyító tény, érv egy ilyen nagy világháboru.
Képletesen azt szoktuk
mondani, hogy a háboru olyan
mint a vihar, rombol, pusztít is, de egyuttal megtisztítja
a levegőt, sok, az életre és a tenyészetre káros miazrnát,
bacillust és más egyebet pusztít eJ. Még mélyebben járSRQP
a z a gondolat,
hogy a háboru a legnagyobb
értékelő
valami. Az eszméknek,
a vi~á _nézeteknek,
az erkölcsi
értékeknek
nagy fokmérője
Nietsche akarta a modern
eszméket, nézeteket átértékelni,
megváltoztatni.
Nos, amit
az -ő gyarló agyveleje tökéletlenüf-próbált,
azt tökélete-'
sen megcsinálja
ez a nagy hábor9,zt,
ami világnézetünkben,
gondolkodásunkban,
hitünkben, vallásunkban,
érzelmeinkben
és akaratunkban,
törekvéseinkben
valóban
értékes, azt megerősíti,
megpecsételi,
megszenteli ; ami
értéktelen, felszines, azt könyörtelenül
elpusztítja, 'megsemmisíti.
Sok balga illuziót, .sok téves nézetet, ferde
hitet és meggyőződést
pusztítvánél,
megtisztítja
szellemi
élctünknckrTelk!
világunknak
!magasabb- atmoszféráját.
E sorok irója .sokat járt Németországban
és megfordult többször Franciaországban.'
Nekem mindig imponált és bámulatot
keltett az az abszolut) feltétlen becsületesség,
megbizhatóság,
nyers
őszinteség,
~zinte
a
ridegségig
menő ragaszkodás
a tényekhez,
amelyet a
nérnet nemzetben tapasztaltam
nagyjainál és kicsinyeinél
egyaránt, az utolsó nevetlen hordártól' fel egészen a legnevesebb egyetemi tanárig. Mintha Kant erkölcstanának
veleje a kategorikus
imperativus
minden ember- homlokára irva, szivébe vésve lett volna:' «Du kannst, denn
du sollst.»..
\

•
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Most legutóbb is, mikor a németeknek is tudornásuk volt arról, hogy a véres háboru kikerülhetetlen,
szinte láttam, éreztem, tudtam, hogy minden német lelkét
két érzés hatja át minden mást absorbeálva, minden egyebet kiszorítva onnan! A nemzeti nagy öntudat, az együvénagy hatalmas érzése, mellyel
tartozás, a közösségnek
szemben az egyéni érdek elvész, megsemmisül; az egész
faj életének, értékének átérzése, melybe az egyénnek
bele kell olvadnia. A másik a kötelességnek az érzése ':
hogy minden egyes egyén kell, hogy lerójja önkényt,
jó szivvel a haza, az egész, a faj, a közösség, a nagy
német egység iránti tartozását és kötelességét,
Felejthetetlen reám nézve, mikor a mozgósítás első napján,
ezer meg ezer göttingeni student ajkán, zendült fel eget.
verően, viharosan a Wacht am Rein dala.
Való ban anémet iskolamesterek ideális világnézetet,
nemzeti öntudatot) bizó hitet, önfeláldozó készséget,
hazaszeretetet tudnak önteni tanítványaik lelkébe. ,Az
igazi, az ideális szocializmusra tanítják meg őket, mely
belátja, hogy az egyén csak .porszem a nagy szocietásban, értékét az összességtől, a szocietástól kapja, azért
hálával, egész egyéni rnindenségével tartozik a házának)
a nemzetnek, hogy az élet, az egyéni élet 'nem a. leg-SRQPONM
nagyobb jó és a hazáért, a szociétásért meghalni annyi,
mint a jobb jövendőt előkészíteni, azon munkálni; a
hazáért meghalni a legnagyobb jó, ez az igazi dicsőség.
Mikor a német lapokban olvastam, hogy a lüttichi csatában a jénai egyetem fiatal fizikus tanára Karl Baedecker
is elesett, arra az ernlékre is gondoltam, mely az új
lipcsei egyetern kupoiacsarnokában
van felállítva és
amelyen azoknak a tanároknak és egyetemi hallgatóknak a neve van megörökítve, kik a 70-iki porosz-francia
háboruban hősi halált haltak.
"Néha
azt is olvassuk a lapokban, hogya németek
t
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túlnyomó számban
vannak a franciák
felett. 'És ki ~e
gondolna ekkor arra, hogy igenis, a német tisztes, józan
polgári családéletet
él, nem hajhássza
a rafinált érzéld
tekinti és menél vezeteket ; a gyermeket Isten .áldásának
nél több van, annál nagyobb az öröme, annál szivesebben viseli a neveltetéssei járó gondokat és bajokat. És
a családi élet tisztasága
és a 'gyerrnekszaporaság
terén"
is bálványozott
mintaképe
maga a császár jár elől jó
példával. - Hát nem bizonyos-e, hogy az egy gyermekrendszer Franciaországnak
katasztrófájában
nem a legutolsó tényező leend.
erősen
- Végül csak azt említsük még, hogy anémet
vallásos, mélyen érző nép. A katonák a táborban Luther
énekeivel és imáival térnek nyugovóra,
a_nérnet császár
a harc előtt Isten segítségét
kéri és győzelem esetén nem mulasztja
el, hogy háláját
ki ne fejezze a
mindenhatónak.
Németországban
még nem küszöb ölték
ki a vallást a népiskolákból.
A laikus iskolának is talán
lesz némi része a nagy francia katasztrófában.
Mi magyar. tanítók is e nagy időkben kisséwvutsrqponmlkjihgf
gondolkozzunk és a ztá n dolgozzunk.
Dr . Székely Györ gy. ZYXWV
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A tanítás közben előforduló s használható magyarázó rajzok
rendszeres összegyüjtése és az ezzel összefüggő kérdések tisztázása olyan nagy feladat, melynek sikeres megoldása csak hoszszabb időn át történő közös munkának lehet eredménye. Épen
ezért előre is kérem igen tisztelt kartársaimat, hogy a legjobb törekvéssel és lelkesedéssel készitett munkám gyengeségei vei és hiányaival szemben' elnézők legyenek.
1) Felolv:statott

a t. évi február 28-iki v, ülésen,

373zyxwvutsrq

Fölolvasásomnak célja a táblai magyarázó rajzra (vagy amint
sokszor halljuk, illusztrativ rajzra) hivni fel kartársaim figyelmét,
részesüljön, amint. a jelenben
hogy ez nagyobb méltánylásban
történik.
Nem akarok én senkit mulasztással vádolni s nem azt állítom, hogy tanításaink közben egyáltalában nem használjuk a táblai
magyarázó rajzokat, mert magam is láttam több tanító- és tanítónőés növendékeinek
előadás alatt készített
képző intézet tanárának
vázlatos rajzait. (Főként testi-élet-, természettan- és természetrajztanításánál,
valamint a biológiai gyakorlatok alkalmával készített
rajzokat.) Úrhegyinek az elemi iskola tantárgyainak, de különösen
a történelem tanításának rajzzal való összekapcsolása úttörő munkásság. De az is igaz, hogy mindenült még sem fordítanak a táblai
rajzolásra kellő gondot.
- Felolvasásomban épen tanításaink közben használható és szük·
séges magyarázó rajzok fontosságát, gyakorlati hasznát, anyagát
és technikáját kivánom fejtegetni és végül néhány rajzot óhajtok
bemutatni,
A tanítás szempontjából a művészi rajzoknál sokkal becsesebb, ha a tanár s tanító a táblai jellemző magyarázó rajzok készíréseben járatos.
Szükséges tehát, hogy minden tanárnak es tanítónak meg legyen az a rajzolási készsége, melynek birtokában
néhány vonással értelmesen fel tudja a táblára rajzolni tanítása
közben mindazt, amit a valóságban -szemléltetni egyáltalán nem
lehét, vagy aminek szemléltetése nagy nehézségekbe ütközik; sőt
amit könnyebben szemléltethetünk sem árt, ha egyszerüsített alakjában is lerajzoljuk
és lerajzoItatjuk. Mert nincs az a tantárgy,
táblai rajzainkkal ésszemléltető
képekkel érthemelynek tanítását
tőbbé ne tehetnők.'wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
Gya kr a n a tá bla i ma gya r á zó-r a jz
vilá gosa bba n beszél sok szóná l .

. A rajznak tehát nagy szerepe van a szernléltetés
szolgálatában még a legbőségesebben
fölszerelt iskolában is, mert táblái
rajzainkkal élénkebb é, érdekesebbé tehetjük tanításainkat ; a lényegesre irányíthatjuk a növendékek figyelmét; maradandóvá tehetjük
a .tanultakat;
s a kéz munkája által pedig egy más kifejezésmódot: a "grafikus beszédet" sajátítják el növendékeink.
A tanterv értelmében a képző-intézeti
rajztanítás egyik célja
az, hogy a növendékek
olyan technikai ügyességeket .és mód-'
szertani ismereteket sajátítsanak el, melyek birtokában
sikeresen
tudják a rajzot az elemi népiskolában tanítani; a másik nem ke·
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vésbbé fontos célja pedig az, hogy a rajzot a többi tantárgy tanítása közben ügyesen tudják felhasználni, alkalmazni.
A .rajzórák, tapasztalatom szerint nem elegendők arra, hogy
f l táblai
rajzolást kellő mértékben gyakorolják,
a növendékek
hanem szükséges, hogy a többi tanórákon. is minél többet rajzoljanak. Csak így lehet ~ rajz képző erejét és gyakorlati hasznát
kellőképen kiaknázni. (Azért szükséges, hogy minden növendék'
nek félíves nagyságú palapapirral bevont táblája legyen, amelyet
minden órán használhat.)· wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
(Lechnilzky

Gyula ,'

"Néhá ny

szó a jövő munka pr ogr a mmjá -

cimü tanulmányában (1. Magyar Tanítóképző 1912. okt., nov.,
dec. számait) nagyon helyesen emeli a táblai sematikus rajzolás
szükségességét, töbD példával igazolja értelem képző hatását s a
táblai rajzolás kérdésével foglalkozó -külföldi műveket sorol fel.
Dienes Ká r oly.' "A nor má l ta nmenet"
c. cikkében szintén
fejtegeti az illusztrativ táblarajzot. (L. Magyar Tanítóképző
1913.
évi decemberi számát.)

r ól"

Ta ga dha ta tla n, hogy ta nítá sa ink közben a r a jz csa knem nélkű·
lözhetetlen s mégsem for dítunk er r e a nnyi gondot, . a mennyit ~élfá n megér demelne!

Ennek egyik oka szerény nézetem szerint, 'első sorban az,
hogy nem láttuk s nem .tanult~k a táblai rajzolást. Hiszen, ha
visszagondolunk tanuló éveinkre, az elerni-, közép- és felsőiskolai
tanulmányainkra, bizony egyáltalán nem, vagy csak nagyon ritkán
kisérték tanítóink s }anáraink előadásaikat magyarázó rajzokkal.
P edig a ta nítóna k,

kr étá va l

a kezében, r a jzolva

kell ta níta nia !

Mivel magunk nem tanultuk s nem foglalkoztunk a. táblai
rajzolással, nem ismerhetjük annak technikai fogásait. Ha mégis
rajzolunk és táblai 'rajzaink nehány kisérlet után nem sikerülnek
eléggé; elkedvetlenedünk s könnyen lemondunk arról, hogy tanításainkat rajzokkal kisérjük. Mivel nincs elég gyakorlatunk a táblai
rajzok készítésében, restellünk tanítványaink
előtt rajzolni. Már
pedig, ha a ta ná r s ta nító nem já r jopéldá oa l
elől a tá bla i r a jzolá sba n, növendékei sem fogna k

r a jzoini

!

Egy másik ok, amiért a táblai rajzolás nem részesül kellő
az, hogy vannak, akik azt állitják, hogy nem tudnak rajzolni megtanulni. Akiknek ez a felfogásuk, iegtöbbször
nincs kedvük és türelmük a rajzzal foglalkozni. A rajzot, mint
bármi mást, csak rendszeres és kitartó munkával lehet megtanulni !
A táblai rajzolás nem művészi célokat akar szolgálni, tehá;
méltánylásban,
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ide nem kellenek szédületes technikával készített muveszi rajzok;
csak, értelmes, jól demonstráló, az apró részleteket kerülő, a lényeget kiemelő, lehetőleg szines krétával előállított egyszerü magyarázó rajzok.
A rajztanár bármilyen ügyesen rajzolhat, azért például egy
állat belső szervét vagy növény szerkezetét nem tudja természetrajzi alap os ismeretek nélkül értelmesen és biztosan felrajzolni ;
míg kevés gyakorlás után világosabb és érthetőbb rajzokat készíthet a természetrajz szaktanára.
Hogy a táblai magyarázó rajzok készítését megtanulhassuk,
első föltétel, hogy legyen kedvünk és kitartásunk a rajzolás gyakorlásához. Mivel pedig meg vagyunk arról győződve, hogya
sikeres tanításhoz a táblai magyarázó rajz okvetlenül szükséges,
a gyakorláshoz kedvnek és kitartásnak kell lenni. -Ha tekintetbe
vesszük, hogy az egyes tanítási órákon alig fordul elő egy-két rajz,
nem okoz nagyobb. nehézséget ennek a néhány rajznak órárólórára való begyakorlása. (Amit jól begyakoroltunk, nem feledjük el
egyhamar.)
"SRQPONMLKJIHGFEDCBA
táblai rajzolást nagyban megkönnyíti a jó felszerelés,
A
mint pl. nagy fekete tábla, jól iszapolt fehér kréta s néhány szines táblai kréta, (citrom- és narancs-sárga,
égetett sienna, piros,
barna, világos és sötét-kék, világos ibolya, világos- és sötét-zöld.)
A krétát nem kell megfaragni,
mivel rajzolás közben tervszerüen vezetve a krétát, mindig lesznek élei, ha ezek lekopnak,
lapjai és ismét élei. Vannak, akik a krétát papirosba burkolják, vagy
nikkel tartóba teszik, hogy kezök ne piszkolódjék be, az ilyen
krétával jól rajzolni nem lehet.
Eleinte nagy méretü kézügyesítő gyakorlatokat kell végezni,
hogya kéz nyerje el azt a készséget és biztosságot, amelyre a
táblai könnyed vázlatos rajzolásnál szükség van. Gyakorolni kell
a különböző
vastagságu vonalak rajzolását. Meg kell tanulni a
krétával elérhető vonal és szin hatásokat. Ha a krétát frissen, szélesen rakjuk a, táblára, élénk, erős szinhatásokat érünk el; ha a felrakott krétát száraz vászonruhával
elkenjük, ugy elveszti világító
erejét és bágyadt árnyalatot kapunk. A halvány, elmosódott alapra
ismét élénkebb 'szineket rakhatunk fel. Egy jól kicsavart, nyirkos
szivaccsal nagyon könnyen kimoshatunk egyes részeket a fölrakott
krétából, amelyre rajzolás közben gyakran van szükség. Eszerint
megkülönböztethetünkwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
a ) tiszta krétakezelést
(vonalak, foltok, eldörzsölése), b) nyirkos krétakezelést (a szárazon felrakott kréta egyes
I
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részeinek
fél nyirkos szivaccsal
való, törlése). A táblai rajzokat előállíthatjuk:wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Csupá n

kör vona la kka l (per spektivikusa n isl ;
és á r nyékolá ssa l (per spektivikusa n
is);
3. foltha tá sokka l ;
4. a z előbbeni r a jzolá sieljá r á sok
kombiná cióioa l, esetleg fényés árnyékhatások
visszaadásával.
A táblai magyarázó
rajzoknál
egyszerü,.
jellegzetes,
gyors
vázolási és rajzolási
módot, széles krétakezelést
kell elsajátítani.
2, kör vona lla l

I

A fősulyt nem az aprólékos részletekre,
kelJ fektetni. Kerülni kell a hosszadalmas

hanem mindig a lényegesre
árnyékolgatást,
de sokszor

egy pár vonással való árnyékolás,
perspektivikus
elváltozás
visszaadása és plasztikus
hatás feltüntetése
elkerülhetetlen.
Ügyelnünk
kell arra, hogy a rajzokbana
főbb arányok
mindig' meglegyenek,
mert a felületes rajzokkal
nem érjük el a kivánt célt.
,

-Mivel a táblai magyarázó
ennélfogva
tanításaink
közben

rajzok
emlékezet
után készülnek,
előforduló
rajzokat nagyon jól be

kell gyakorolnunk,
különösen
kezdetben, hogy azok jól sikerüljenek.
Bizony
eleinte, egy-egy
feladatot
többször
le kell rajzolni, amig
kellőképen
begyakoroljuk.
Később
gyorsabban
felfogjuk és emlékezetünkben
megtartjuk
a befoglaló formát, arányt, főbb részleteket
szint s jobban sikerülnek
rajzaink is.

Egyébként a .sok elméletnél legtöbbet ér a gya kor lá s, mer t
eközben ismer jük és ta nuljuk meg 'iga zá n a kréta kezelés techniká já t,
a nntlk minde'T! csínjá t-binjá t!
Amint felolvasásom
bevezető részében jeleztem, az egyes tantárgyak keretében
használható
és alkalmazható
magyarázó
rajzokat
egy ember teljes egészében összegyüjteni
alig képes. Én sem kisérlem
meg ezt tenni, 'csak ink~bb példákat
óhajtok felsorolni.
A gyakorlóiskola
és tanítóképző
egyes tantárgyainál
előforduló
egyének
állíttáblai magyarázó -rajzokat nálam sokkal hivatottabb
hatják rendszeresen
össze, a rajzok
kiviteli módjára, elkészítésére
magam isszivesen
vállalkozom.
. (Folytatás köv.)
Kolozsvár.

.
,

Divia czky
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Uj.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
á l l a m i t a n í t ó k é p z ő k . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZ
A folyó 1914/15. évi állami költségvetésben a kormány bejelentette, hogywvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Munká cson
állami tanítóképzőt fog állíttatni. E
-n tanítóképző-intézet
létesítése indokoltságát abban a körülményben
találja, hogy a képesített férfi tanítók létszáma ezidőszerint is nem
fedezi a szükségletet" és sok helyen nem képesített tanerők taníta- .
nak, másutt meg egyáltalán szünetel a tanítás. E bajon képesített
tanítónőkkel segíteni nem lehet, mert egyfelől az említet! iskolák
nagyrésze olyan félreeső helyeken van, ahová a nők nem pályáznak, másfelől meg a tanítói állások rendszerint kántori teendők
-végzésével vannak egybekapcsolva.
A munkácsi tanítóképző felállítását Munkács városa már régidő óta kérelmezi s a költségek
részbeni fedezésére Munkács városa és annak egyik áldozatkész
polgára egyenként 150.000 K-t, összesen 300.000 koronát ajánlottak
fel. Az intézet első évfolyama most szeptemberben nyílott meg,
Szondi J á nos igazgató vezetésével. .
A munkácsi tanítóképzővel
az állami tanítóképző-intézetek
száma az 1868. évi XXXVIII. t.-cikkben meghatározott számra, 30-ra
emelkedett. A magas kormány mindazonaltal evvel nem elégedett
meg, hanem az áll. tanítóképzők számának a további szaporítását
vette tervbe és már a folyó évben egy másik uj állami tanítóképzőt
is szervezett Nyír egyhá zá n, amellyel meg Nyiregyházának
teljesül
nagyon régi óhajtása. Az első évfolyam rnost szeptemberben nyílott
meg Kuza illa . P éter megbizott igazgató vezetésével.
E két tanítóképző szervezésével természetesen a tanítóképzők
tanári létszámának a fokozatos szaporítása fog együtt járni.

E lm é le t.
A

W e b e r -F e c h n e r -fé le

törvérryre

v o n a tk o z ó

k a p c s o l a t o k . SRQPONMLKJIHGFEDCBA

különböző tárgyak egyes részeiben tanultak.közötti
kapcsolatok megbeszélése alkalmával oly thema vetődött fel, melynek e
helyen való tüzetes ismertetését sem gondolom feleslegesnek.
A pszichológia tanítása kapcsán szóba kerül a Weber-Fechnerféle pszicho-fizikai törvény is. A törvény fogalmazásában mathematikai fogalmak is szerepelnek s igy természetes, hogya mennyiségtanban tanultak szóba kerülnek. A törvény egy gyakori fogalmaÁ
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zása, nevezetesen: érzetSRQPONMLKJIHGFEDCB
= az inger logarithmusával, vagy- jelekben
irva é = log i, éppen a mathematikai alakjánál fogva teszi nehezen
érthetővé magát az egyébként egyszerü törvényt. Ezek szolgáltak
foglalkozzam:
Awvutsrqponmlkjih
Weber indító okul a~ra" hogy eme kérdéssel
P echner féle tör vény ia nítá sá ná l
dékek ma thema tika i ismer étei ?

hogya n

ha szná lha tók fel

a növen-

A pszichológia tudományos
művelői e törvényt igy fogalmazzák: Bármekkora legyen a törvény érvényességi határain. belül
az inger, a hozzátartozó relatív különbségi küszöb
mindig ugyanazon értékü, de ezen állandó,a
kísérletezésnek
alávetett egyének
szerint különböző. E fogalmazás semmi esetben sem tartandó meg,
mivel a benne szereplő "relativ különbségi
küszöb"
szóval jelölt
fogalom csak felesleges módon zavarja az érthetőséget. A törvénynek az iskolában eredményesen használható, fogalmazása ez lehet:
Az inger t mindig 1Itgya na zon szá za léká va l kell megnövelni, -hogy a z
ér zet észr evehetőleg növekedjék. E szá za lék szá mér téke a kísér letező
személyek szer int különböző. Igy tehát amidőn az izomérzetek körében kutatva, súlyokkal történik .a kisérletezés, mindig azt kell ki-

számíttatni, hogy hány Ofo-ával kellett a kézben tartott súlyt növelni,
hogy az észrevehetőleg növekedjék. E százalékot minden kezdő
súlynal körülbelül
egyformának találva, a törvény beigazolódik. A
százalék kiszámítása
az egységre hozatallal történhetik, arnidőn
tulajdonkép a relativ különqségi küszöb 100-szorosát számítjuk ki.
Éppen azért tartom feleslegesnek a relativ különbségi küszöb fogalmának a behozását,
mivél ezzel egyértékű fogalommal, a százalék
fogalmával, nemcsak ismerősek a növendékek, hanem az iskolai
életük folyamán az azzal való éléssel már megbarátkoztak. Igy, ha
pl. a kisérlet szerint 225 g-hoz 9 g ot kell tenni, hogy annak érezhető
súlya növekedjék, mond ható, hogy 1 ,g súlyra esik 2:5 = 004 g
s 100 gra esne 100 X 0'04 = 4 g. A 225 g kezdő súlyhoz tartozó
relatív különbség
küszöb
0'04, mig a 4% azt mondja, hogya,
225 g súlyt 40f0-ávál kellett növelni, hogy a súly észrevehetőleg
növekedjék. Hasonló számítások végzendők a 225 g-tól különböző
kezdősúlyole
esetében is. Mennyiségtanilag igy fejezhető ki ezek~tán a törvény:
Ha Q a kézben tartott súly, akkor azt mindig pO/o ával, azaz
l~O Q-val .kell
n:egoövJlni, hOgya' súly észrevehetőleg növekedjék,
vagy is : Q és Q + 1:0 Q s ú ly p k okozta érzetek éppen csak észrevehető nagysággal különböznek.
A p számértéke egyének szerint
változó, tehát az egyén "á IÍa ndói" közé tartozó szám.
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A törvény egyéb alakjai a most mondottakból mathematikai
átalakítások révén kaphatok. Mielőtt az iskolai alkalmazásokról szólnék, magát a levezetéseket közlörn áttekintés céljából.
A törvénynek
távolabbi célja oly összefüggést szolgáltatni,
mely az érzet intenzitását .az inger függvényeként megadja. Igy a
hangjelenségek
körében
a hang objektiv inténzitásából
annak;
szubjektiv intenzitása volna meghatározandó. Az izomérzetek körében is kérdezhetjük, hogy az objektiv súlyból minő függvény alapján számítható ki 'a szubjektiv súly, vagyis, hogy az érzet minőfüggvénye a súlynak. E keresett függvény az előbbi tapasztalati
törvény alapján meghatározható, de csak akkor, ha a következő
hipothézist -' 'tehát már kisérlettel nem igazolható feltevést tesszük s ezt alkalmazzuk:wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
Az ér zet bá r mely na gysá ga , mellett
mindig ugya na zon e ér zettel növelendő, hogy a z a z előbbitől különbözőnek muia tkozzék:

Legyen a Q ingerhez tartozó érzet ismeretlen értéke q. Növeljüle
a Q inger nagyságát értékének pO/o-ával, azaz l~O Q val; a q érzet
ekkor e-vel nőtt. Igy tehát a Q + l~O Q = Q (1 + l~O) Ingerhez tartozó érzet q + e lesz. Ha most v a következő ismert számot jel.öli.
v=

1

+

(1)

l~O'

akkor mond ható ez is: Ha a Q kezdő ingert v-vel szorozzuk, akkoraz érzet e-vel növekszik. E szabályt ismételten is alkalmazhatjuk,
amikor is a kezdő inger Q v s a hozzátartozó
érzet q + e, Ennélfogva (Q o) v ingerhez tartozó érzet (q + ej + e; vagyis
a Q
a Qv
a Qv'2

a Qv3

inger keltette érzet: q,
"
"
,.

"

,

"
"
"

"

"

"

Irható tehát, hogy ha az inger

q+ e,
q+ 2e,
q+ 3e,

I= .Qvn ,

(2)'

·E= ne.

(3)

akkor az ér zet növekedése:

-380

san,

Most levezettekból
hanem ugrásszerüen

következik,
és pedig

hogy ha az ingert nem folytonoa

Q, Qv,
geometriai

Qv2 ,
Qv3 ,
szerint növeljük,

haladvány

+

••

akkor

+

+

'"

Qv"
a megfelelő

érzetek

a

+

2 e, q
3 e, ....
, q
n e
q, q
e, q
számtani
haladvány
szerint nőnek.
Tgy tehát: -Hogy a z ér zetek szá mta ni ha la dvá ny szer int növekedjenek, a r r a nézve a z inger t oly geometr ia i ha la dvá ny szer int kell
növelni, melynek quoiiense a miwde« egyénr e nézve kisér letekből megha tá r ozha tó p á lla ndó ból a

v= l

+ l~O

szá míta ndó ki. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ
•
A Weber-Fechner-féleSRQPONMLKJIHGFEDCB
törvénynek
ezen alakja
tehát
nem
teljesen
egyértékü
a legelső alakjával.
Az érvényességi
határokon
belül mindenféle
nagyságu
inger figyelembe
van ugyan véve, de a
törvény
igy kimondva
egy hipotézist
tartalmaz.
MeJlékesen
megjegyezhető
most az is, hogy csak kivételes esetnek -gondolható
az,
.amidőn p
100 S v
2. Igy tehát a valóságos
eseteknek
éppen
nem megfelelő e példa: (Q
1).
Ha az inger 1, 2, 22, 23, 24, .. , ~ geometriai
haladványban

.képlettel

I

/

=

nő, akkor

=

az érzet

=

számtani

Áttérünk
a törvény
A (3) egyenletból

haladványban

egy más

növekszik.

gyakran

használt

alakjára.

E

»= v,
-s

ezt behelyettesítve

a (2) egyenletbe:

.

1= Qv(~

vagy Q·val osztva:

!: .= v(~

.J.

Q

Válasszuk
most
érzet mértékegységének,

a kezdő ingert
vagy tegyük
I
-=1

~

akkor

írható

"

.

ez is:

E

'e·'

Q

-= e

mértékegységnek,

s e-t az

,

i= vé,
"Vagy áttérve

logarithmusokra

e= logt

logi
=Iogv

log o reciprók

értékét

I

Jelöljük

most

(4)

:
~ .

é= A

iog i.

A-vál,

akkor

.

(5)
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Ez az a keresett

függvény,

mely

arra

szolgálhat,

hogy

adott

a megfele~ .érzetet kiszámíthassuk.
Szavakban:wvutsrqponmlkjihgfedcbaZ
Az ér zet
a r á nyos a z inger loga r ithmusá va l s a z a r á nyossá gi tényező SRQPONMLKJIHGFEDC
(1
l~O)
loga r ithmusá na k
a r ecipr ok ér téke.
A törvényefogalmazásban
egyértékü
az előbbi vel, csak alakjára nézve különböző, de tartalmára nézve nem. Az előbbi hipofhézist .
ingerhez

+

szintén

tartalmazza.
Formailag
még másként
Differenciálva
az (5) egyenletet,

is kifejezhető
ered:

az (5)

összefüggés

..

di

d'=A
ei'
A Weber-Fechner-féle

törvény

tehát

u. n. elemi

törvények

alakjában
kifejezve igy szólhat:
Az inger bá r mely ér téke mellett a z
ér zet elemi növekedése egyenes a r á nyba n va n a z inger növekedéséveI
s for dított a r a nyba n ma gá va l a z inger r el.
Most, hogy a kérdéses törvény mathernatikai
megvilágosítása
a növendékekkel
közölhető
formában
is előttünk áll, .a 'szükséges
kapcsolatoknak
az állandó tanmenetek
számára való megállapítása
a
kellő

eredménnyel
1. A lélektan

történhetik.
tanításakor.

a megfelelő

alkalommal,

a II. éves

növendékek
megismerik
kisérleti
alapon
a tapasztalati
Web erFechner-féle törvényt
s ekkor a lélektan tanára a hozott mennyiség.
tani ismeretekre
támaszkodva,
a százalék . számítás
alapján
meghatározza,
vagy
"p állandóját."

meghatároztatja

2. A mennyiségtan

tanára

lehetőleg
a százalék

minden

egyes

számítás

növendék

tanítása

kap-

csán a Weber-Fechner-féle
törvényre
vonatkozó
számítást is vesz .
fel példaképen,
amidőn a törvény maga is szóba kerül. A függvények ábrázolása
alkalmával
(4) vagy esetleg az (5) képlettel meg- .
határozott
függvény
is ábrázoltatandó
lítandó a y = i grafikonjával.

s a nyert

kép

összehason-

~ kamatos kamat számításra
vonatkozó
ismétlő össz~foglalá-·
tüzhető ki, a kellő előkészítés ek után, a
sok alkalmával
feladatul
törvény második alakjának
levezetése
az elsőból.
A levezetés feltétlen sikerül a növendékeknek,
mivel az még formailag is teljesen
egyezik
a kamatos
kamat
képletének
levezetésével.
Amidőn
a
növendékek
önállóan levezetik a kivánt törvényt, nemcsak a sorok
alkalmazására
1átnak példát, s nemcsak a kamatos
kamat
levezetésénél használt okoskodásokat
ismétlik meg, hanem bizonyos önálló
alkotással
saját maguk jönnek rá a kivánt összefüggésekre,
Ezek ..
után

a törvény

(4) és (5) alatti

alakját

a tanár

érintheti

is.
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3. A fizikában a hang erősségének tárgyalásakor érintendő a
-törvény valamelyik alakja.
Ezeket tartom azon szem előtt tartandó kapcsolatok nak, melyek
a törvény helyes tanítására kivánatosak. A II. évtől kezdve a Ill.
.és IV. éven, minden évben szóba kerül a különböző
tárgyak körébenSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a törvény, de mindig más és más szempontból.
A benne
szereplő mathematika, igy járva el, nem elhomályositásra, hanem
.a dolog lényegének teljes megértésére vezet. Az is érthetővé lesz,
(hogy az érvényesség nem a mathematikai levezetéstől függ, hanem
.az alapul vett tapasztalati törvény helyes voltátóI. Rendesen azt
-hiszik, mivel a törvény megfogalmazásában
mathematikai fogalmak
szerepelnek, hogy a törvényt magát tisztán mathematikai dedukciók
.révén nyerték s a kisérletek közben mutatkozó esetleges. eltéréseket
.éppen a mathematikai eljárásoknak
helytelen körben , való alkalma-zásában
keresik s vélik feltalálni, de igy járván el, világosan áll
növendékcink
előtt, hogya Weber-Fechner-féle
törvény ép olyan
tapasztalatí törvény, mint pl. a gázokra vonatkozó Boyle-Mariette-féle törvény.
(Modor.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
Csa da Imr e. ZYXW

K ü lö n fé lé k .
W agner

Ján os.

P\. tanitóképző-intézeti szakfelügyelet fejlesztésére a kormány
az 1914-15 .. év költségvetése keretében immár a harmadik szakfelügyelői állást szervezte, mely állásra Wagner Jánost, a budapesti
VI. ker. áll. tanítónőképző igazgatóját nevezte ki.
A tanítóképző tanárság a legtermészetesebb
okokból. nagy
-fígyelemmel kiséri a szakfelügyelet
fokozatos fejlesztését. Mindannyiunk érzi, hogy a szakfelügyelet megerősödése nyomán' mind
jobban és jobban gyengül az a terméketlen kapocs, mely a tanítóképzést a tanfelügyelethez füzi. A szakfélügyelet fejlődéseazonban
uj állás szervezése mellett .erős személyi
az évről-évre történő
.garanciát követel. Ezt a személyi garanciát látja biztosítottnak a
tanítóképző tanárság Wagner János kinevezésében,
egyúttal az
-immár harma aik állás betöltésében biztosítottnak látván a választmány kifejezett óhaját, mely az ügy érdekében a személyi érdekek
teljes kízárásával az. állások betöltésénel az egyéni arravalóságban
;,fejeződik ki.
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Bizvást mondhatom, hogy Wagner János kinevezését a tanítóminden egyes tagja örömmel, megelégedéssel fogadja.
Erre a kinevezésre Wagner János erősen rászolgált. Az a nagy-SRQPONML
szabású
tudományos munkásság, mely mögötte van, mindenkor
kivételes helyet biztosított neki a tanári statusban s nem szólásmondás annak kijelentése, hogy az
botanikai tudásaa külföld
tudós köreiben- is értékes helyet biztosított számára. Nem akarom
Wagner általánosan ismert nagyszabásu
munkásságát felfedezni,
de szükségesnek látom azt legalább vázolni, hogy avval mindenki
előtt éreztessem,
hogya
még fejlődésben levő szakfelügyeleti
személyében is olyan munkást nyert, ki hivatottan
:intézmény az
veheti ki részét az intézmény végleges kifejlesztéséből.
Munkássága
nyitott könyv előttem.
Büszke vagyok reá, hogy. a legalsó iskola padjaitóI kezdve
a legutolsó napokig összekötött vele jó sorsom s nagyszabásu
munkássága szemeim előtt folyt le. Hány tervezgetésének voltam
tanuja, hány sikerének voltarn örömteli részese! Láttam munkáját
.'
.
az iskola padjaiban, láttam éveken át mint tanártársamét, láttam
mint igazgatómét s adja a jó Isten, hogy uj murikakörében
is
megtalálja lehetőségét
annak, hogy első es. utolsó szerelméhez, a
botanikához hű .lehessen.
Wagner munkássága az iskola padjaiban kezdődik. Amikor
meg más élvezi a diák évek soha vissza nem térő örömeit, ő már
dolgozik, fárad, kutat és produkál.
Megirja Turóc megye flóráját.
l892-ben még a Paedagógium hallgatója s mikor a szeptemberi
tanév kezdetén összejövünk
s vidáman számolunk be az elmult
nyár kellemes napjairól, Wagner hatalmas növénygyüjteménnyel
jelenik meg s elénk tárja Kelet-Rumelia még nem ismert növényvilágát s mikor elmondja azt a sók nehézséget, .szenvedést, minek
utjában részese volt, amikor elmondja, hogy élete hányszor volt
veszedelemben a Balkán elhagyatott, v~d vidékein, akkor megállapitottuk, hogy az, ami Wagnert a botanikához
füzi, nem szeretet,
- annál sokkal több, - az már szenvedély. Ez a szenvedély vitte
a következő évben 1893· ban a már ismert veszedelmek dacára
vissza Kelet-Rumélíába
s ez a szenvedély eredményezte azt a nagy
munkásságot,
mit. egész tanári pályája alatt kifejtett.
Munkái egymásután jelentek meg. Az Akadémia megbizásából
megírtawvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ma gya r or szá g
Cenla nr eá ina k
ismer tetését ; a természettudományi társaság kiadványában megjelent Ma gya r or szá g vir á gos
növényei cimű munkája; a földmivelésügyi
miniszter megbízásából
képzötanárság

ő

ő
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megirtawvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ma gya r or szá g
gylmnövényeii"
mint pályadijnyertes
felkutatja a Deliblá i homokpuszta növenyvilá gá t s az azt ismertetőmunkáját sajtó alá rendezte;
1904·ben a kormány megbízásából
beutazta Európa északi és nyugati országait a természetrajz ta-nítása megfigyelése céljából, rnelynek eredményeként
megjelent a
nagy pedagógiai érzékkel megírt munkája A ter mészetr a jz ta niiá sá na k módja és eszközei SRQPONMLKJIHGFEDCBA
c í m e n ; tudományos
elmélyedése mellett megirta a Ter mészetr a jz ta nítóképzők r észér e cimű tankönyveit s talált
arra is időt, hogy a kis gyermekek lelkéhez is hozzáférkőzzék a
Kis ker tész és Kis tudósok cimű ifjusági munkája igazán bájos
hangjával. Ha azután ehhez a - munkához
hozzávesszük
azt a
muzeális értékü herbáriumát, melynek minden darabját őmaga
ásta ki, preparálta, gondozta, akkor mindenki igazat ad nékem,
mikor ismételten azt mondom, hogy Wagnert az ő nagy stilü
nem a szeretet - a szenvedély vezeti.
botanikai munkásságában
S aki így tud lelkesedni a tudományért, aki éjt-napot eggy é
tud tenni, hogy nemes szenvedélyét kielégítse - az lelkesíteni is
fog tudni. Az meg fogja találni abban a tanárban azt, ami benne
nemes, az fogja tudni lelkesíteni, munkára serkenteni - s milyen
szivesen fogad el a tanár ösztönzést, buzdítást, lelkesítést attól.kinek egész mult ja egy lelkesen végzett munka.
Wagner János szakfelügyelövé
történt kinevezése kiváltságosan megérzett cselekedet. A fejlődő szakfelügyelet ujból megkapta
Ur hegyi Ala jos. ZYXW
méltó munkását.

O k ir a ttá r .
U j R e n d ta r tá s i-

és

Kép~sítői-szabályzat.

Hosszú és beható munka után végre teljesen elkészült a
és tanítónőképző intézetek Rendtartási Szabályzata, melyet
a vallás- és közoktatásügyi miniszter a revideált, uj Képesitő-vizsgálati Szabályzattal együtt folyó évi május hó 4-én adott ki a
következő fendelettel :

tanító-

31,152-1914_

szám.

VI/bo

A tanítóképző-intézeti

1.
kir, szakfelügyelői

hivatalnak.

II.

Valamennyi kir. tanfelügyelőnek. akinek tankerületében
tanító- vag,9' tanítónőképző-íntézet
van.

állami
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A m. kir. állami elemi népiskolai tanító- és tanítónőképzőintézetek eddig érvényben volt Rendtartását 45,781. sz. a. 1900.
évi december hó 18-án adta ki hivatali elődöm. E Rendtartás,
mely kilenc fejezetben foglalja össze a tanítóképző-intézetek
szervezetére, rendjére vonatkozó intézkedéseket, annak)dején
mindenesetre fejlődést, haladást jelentett a hazai tanítóképzés terén; mert
az 1877-ben kiadott Szabályzat még alig mutatja a tanítóképzőintézet szakszerü hivatását és nem foglal magában az intézmény
szervezetén
kivül mást, mint pusztán
a, fegyelmi szabályokat,
a tanár, az igazgató, a tanári testület és az igazgatótanács
teendőire vonatkozó tételes intézkedéseket.
A gyakorlati képzéstől,
az
anyag módszeres feldolgozásáról,
a szakszerüséget biztosító
különösebb intézményekről az 1877. évi Szabályzatban
még nem tört6ntek intézkedések.
nagyobb igyekezettel
Az 1900. évi Rendtartás a korábbinál
domborít ja ki az intézmény szakszerü jellegét.
Az 1900. évben kiadott Rendtartást két évvel később i902·ben - követte a Tanterv kibocsátása, mely a jelöltek gyakorlati kiképzésének az eddiginél nagyobb mértékben való előtérbe
szakiskolai jelIegét már erősen
helyezésévei a tanítóképző-intézet
sejteti.
Az 1902. évi Tanterv kibocsátását követő időben nagy változások történtek. Ekkor alakult ki a tanítóképző intézeti tanárképzés, rnely az eddigi csekély eredményü kisérletezések
után, az
1906. évben kiadott Szabályzattal intézményileg szerveztetett, - és
a tanítóképző-intézeti tanárok, kik még nemrégiben idegenül jártak el a gyakorló-iskola ajtaja előtt, csakhamar a hatóságokkal
egyetértve kezdték értékelni a gyakorló-iskola fontos szerepét és
nagy horderejét a tanítóképzés munkájában
; ti~ztázták úgy a gyakorlati kiképzés módszerét, mint a szaktárgyaik népiskolai methodikájának módozatait.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r
E vonalon alakult ki a mai' gyakorló-ískolá.
A reális- élethez, való közeledés, a tanítósággal folytatandó
közös munkálkodás gondolata, a továbbképzés célját szolgáló tanfolyamok, valamint a. tanárok külföldi tanulmányútjai
nyomán mind
határozottabban kialakuló szociális irányzatok eredménye. gyanánt
,

Magyar Ta~1tóképzö.

.
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pedig, az egész vonalon hatosztályuvá fejlesztetett a tanítóképzőintézeti gyakorló elemi népiskoláknak
addig csaknem kivétel nélkül csonka négy osztálya és beállíttatott az ismétlő-iskola és az
ifjusági egyesület is,
Majd a tanítóképzés egyik legégetőbb, de egyuttal legnehezebb kérdése,· a képesítő -vizsgálat ügye, már 1911-ben megoldást
nyert s ugyanebben az esztendőben jelent meg a módosított Tanterv és vele együtt az :Utasítás,SRQPONMLKJIHGFEDCBA
E munkálatok
természetes következményeképen,
a magyar
tanítóképzésben általában, de a tanítóképző-intézetek beléletében is,
a következő idők rendje az előzőktől teljesen elrekesztődött, Az
1900. évben kiadott Rendtartás legtöbb intézménye elévült. A revizió is szükségletté lett: elrendeltern tehát. A mű elkészült sannak
egésze a, következő alapelveket valósította meg:
1. A nép iskolai közoktatásról szóló 1868. évi XXXVIII. törvénycikknek a tanító- és tanítónőképző intézetekre vonatkozó §§·ai
ma már ez iskolafaj szerkezetét, tanulmányi életét a maga teljes
egészében egyáltalában nem mutatják. Ebből a körülményből folyt
az uj Rendtartás egészére vonatkozó elméleti természetü, első elv:
a mai tanítóképzés teljes szervezetének, rendjének bemutatása.
2. A Rendtartás tervezete azonban nemcsak az előző pontban foglalt elv alapján öleli fel a tanítóképzés egészét.
Az alapvető elvek, uj intézmények megfelelő elhelyezése és
körvonalozása
mellett, kiterjeszkedik
a tanítóképző-intézetnek
a
és a helyi környezetbe
gyakorlati élettel való szoros kapcsolatára
való szerves beleillesztésére is, amely gondolat uj területekre,
'a fejlődésnek uj utjaira vezet.
3. A 2. pontban kifejezett elv a jövőre vonatkozólag biztosítja a fejlődés lehetőségét;
a mű jelenlegi formája s a revizió
körül követett elv pedig valóra váltja e tételt a multtal szemben.
Az 1900. évi Rendtartás ugyanis nem más, mint az 1877. évi
Szabályzat fejlődésbeli eredménye.
A mostani tervezet is történelmileg épül fel; amellett, hogy uj területekre vezet és uj irányokat jelöl, meg tart ja a multból azt, ami állandó értékü s felhasznál mindent, ami felhasználható.
4. A Rendtartás tartaimát az előző pontokban foglaltak általánosságban már körülirják; az uj intézmények szervezéséből következett a ·tartalom másnemü közelebbi meghatározása
is. Egyes
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elméleteket, mint amilyenek: a gyakorlati tanítások, a tanári mintatanítások, a demonstrációk, valamint a gazdasági ismétlő-iskolának
és az ifjusági egyesületnek
a gyakorlati kiképzésbe való belekapcsolása, valamint küls 9 iskolák látogatása, nemcsak realizálni
kellett, de szükség volt itt ezek rendjének a' tételes kialakítá-SRQP
sara IS .
. 5. Az együttlevő anyag összeszerkesztésének
alapelveit a,
Rendtartás tartalomjegyzéke
mutatja, mindazonáltal a szerkesztés
elveinek ismertetésénél meg kell említeni, hogy az anyag az Általános meghatározásokon kivül három részben kereteződik.
Az első rész Szervezeti szabályok címe alatt, bemutatja az
iskola tagozatait : a tanítóképző-intézetet,
a hat-osztályu mindennapi iskolából, az ismétlő-iskolából és az ifjusági egyesületból
álló gyakorló iskolát; ugyanezen rész második szakaszában:
Gazdasági ügyek cime alatt, a köztartást s a gazdaságot.
A második rész a tanító-személyzettel
foglalkozik, tehát a
tanári testület egészével: nevelőkkel, tanárokkal, igazgatókkal.
A harmadik rész a tanulmányi rendtartás, mely a tanári testület együttes munkáját, az összhangzatos
tanulmányi élet rendjét,
hivatásos és szakszer-ü működését körvonalozza.
A Függelék a hivatalos nyomtatványok
mintáit tartalmazza.
A tanítóképzés teljes szervezetének három alapvetője : a Tanterv és Utasítás, a Rendtartás és a Képesitő-vizsgálati
Szabályzat
közül-tulajdonképen
az utóbbi került leghamarabb revizió alá s az
uj Képesítő-vizsgalati
Szabályzat az 1911. évi -30,000.' számu rendelettel ki is adatott.· Fontos és mélyenjáró tanulmányi érdekek
tettékszükségessé,
hogy a vizsgálat rendszerére vonatkozó határotulajdonzatok megelőzzék a revizió sorrendjében a tanítóképzés
képeni kánonját, a Tantervet.
Az 1900. évi 45,781. sz. rendelettel kiadott régi Képesítővizsgálati Szabályzat, a négy évre kiterjedő, terjedelmében és szakszerüségében
egyre növekedő
tanulmányi
tárgyak összességét
egyetlen alkalomra koncentrálta,
ugy, hogy a tudományok legnagyobb részét felölelő s körülbelül tizennyolc tárgykörre kit er,
jedő anyagból kellett e régi Szabályzat szerint képesítő-vízsgálatot
állaniok a jelölteknek.
, E rendszer egyfelől a tanítóképző-intézetek. kepesitő-vízsgálatalnak szintáját sülyesztette le aggasztóan alacsony fokra, de más
oldalról a vizsgálatnak pusztán a szerencsétől függő esélye majdnem minden esetben kockára tette a négy, évi munka _eredményét
,

•

I
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is. Ily körülmények között az 1900. évf Képesitő-vizsgálati Szabályzatnak a tervezett reformok minden más munkálatát megelőzőreviziója nemcsak elodázhatatlan szükséből,
hanem a legfőbb érdekek megvédésének kényszerhelyzetéből
is következett.
. Hogy az 1911. évi képesítő-vizsgálat
rendszerének
reformja,
tényleg ilyen okokból történt s közszükségletet elégített ki, legjobban bizonyítja ama körülmény,
hogyelfogadták
annak nemcsak
alapelveit, hanem egész rendszerét és minden pontját még azon
iskola-fentartó hatóságok is, melyeknél
a vizsgálat módozatainak,
megállapítása autonom jogokon alapszik.
Majd megjelent ugyancsak 1911-ben a Tanterv és az Utasítás s amaz okokból következőleg, melyeket a jelen rendelet első>
részében hangoztattam, revizió alá került a Rendtartás. Itt állt elő
uj helyzet -. A három művet összhangosítani kellett s ez összhangosítás eredménye e most közrebocsátott munkálat,
A jelenlegi rendeletemmel kibocsátott Képesítő-vízsgálati
Szabályzat ilyenformán nem jelent reviziót. Nem, mert benne az 191 L
évi 30,000. sz. rendelettel kiadott hasonló rendeltetésü munkának
alapelvei, egész rendszere, intézkedései teljesen érintetlenül maradtak, sőt ez alapelvek, az ujabb tapasztalatok felhasználása
által,
még inkább realizálódtak.SRQPONMLKJIHGFEDC
Mivel pedig úgy a Rendtartási Szabályzatban, valamint a
Képesítő-vízsgálati
Szabályzatban foglaltak életbeléptetésének ténye
nemcsak nem zavarja az ügyek menetét, hanem ellenkezőleg: határozmányai úgy a tényleges teljes tanulmányi rendre, valamint az
ezzel s a vizsgálatokkal járó, időközben már gyakorlatba vett ügyvitel minden pontozatára szervesen ráhelyezkednek : mindkettőt a
mai naptól számított határidővel, teljes egészében s kötelezőleg
életbeléptetem. Egyuttal pedig rendelem, hogy az állami tanítóés tanítónőképző-intézetek
igazgatói a Rendtartási Szabályzat és a
. Képesitő-vizsgálatí
Szabályzat tárgyalását f. évi szeptember hóban
négy egymásután következő hétre értekezleti tárgyul tüzzék ki. Az
első értekezlet a Rendtartási Szabályzat szervezeti részével..a második a tanító-szernélyzettel,
a harmadik a tanulmányi rendtartással
fog foglalkozni. Minden résznek, külön előadóját, ha e tisztségre
a tanári testület kebeléből önként jelentkező tag nem akadna,
az igazgató jelöli ki. Épen igy külön értekezlet, külön eloadó
kiküldésével foglalkozzék a Képesítő-vizsgálati
Szabályzatban foglaltak taglalásával is. Az értekezletről külön jegyzőkönyv veendő.
fel és en-nek eredeti példánya az utolsó értekezlet határidejétől ,
számított nyolc nap alatt közvetlenül hozzám felterjesztendő..'
I

,
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Amidőn a tanítóképzés
e fontos és egész szervezetét,
tanulmányi .életét mélyen érintő szabályzatokat
kibocsátom,
ama bízal"fiamnak adok kifejezést,
hogy az a tanítóképző-intézeti
tanárság,
.amelynek
'~ek; az

összessége
belevonásávalezen
munkálatok
a tanári státus,
amelynek
egyetemessége,
a maga legjobb tudásával
-munkálatokhoz ilyképen

előkészitteta vonatkozó
hozzájárult .:

.az ügy iránt érzett
nemes
lelkesedésévei
. valóra
váltja
s csak
-erősíteni fogja azt .az egységet,
'összhangzatot,
melyet a tanító-képzés hármas könyve, a Tanterv
és Utasítás,
a Képesítő-vizsgálati Szabályzat
és a Rendtartási
Az eddig érvényben
volt
:Szabályzatot

egyidejüleg

.Szabályzat
Rendtartást

hatályon

kivül

képvisel.
és Képesitő-vizsgálati

helyezem.

II.
A .RéndtartáswvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1Z·2. §-ában
foglalt vonatkozó
rendelkezések'nek kapcsán
'kézheivételétől
akár állami,
r

felhivom a Tanfelügyelő
urat, hogya
jelen rendelet
számitottan,
a Tanfelügyelő
ur -tankerületében
lévő
akár
községi,
akár
felekezeti
iskolához
intézendő,

iÍletőleg azokra vonatkozÓ
minden rendeletet
a tankerületeben lévő
m " kir. ~íl1ami elemi népiskolai tanitóképző-intézet
gyakorlo iskola.lánák

is küldjön,

meg.
-Ill.

Valamennyi
főtisztelendő
egyházi· Főhatóságnak,
kinek fővan.
hatósága
alatt ,tanító- vagy tanitónőképző-intézet
- Az állami tanítóés tanítónőképző-intézetek
részére
kiadott
és egyidejüleg
végleg
megfelelő példányszámát

életbeléptetett
(a püspöki

Rendtartási
iroda részére

Szabályzatnak
két példányt,

mindenik intézet részére szintén két-két példányt),
oly tiszteletteljes
megkéréssel
van szerenesém
a főtiszt.
Főhatóságnak
tisztelettel
megküldeni,
hogy annak használatát
a tanítóképzés
egységessége
-érdekében
u főtiszt.· Főhatóság
bölcs fönhatósága
~latt álló tanító- é s tanítónőképző-intézetben
is esetleg
elrendelni,
esetleg
pedig
.hasonló értelemben
intézkedni
Ugyanezzel
a kérelemmel
lati - Szabályzatnak

ujabb

méltóztassék.
mellékelem

kiadását

is, mely

ide

a Képesitő-vizsgá-

voltaképen

csak annyi-

ban tér el a jelen rendelettel
hatályon
kivUI helyezettől,
hogy az
eddiginél részletesebb
utbaigazítást
ad a vizsgálat
körüli eljárás
minden esetlegesen
felmerülhető esetére. Ez uj kiadásra' azonban
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nemcsak a gyakorlati élet szempontjából volt szükség, de mellőz'hetetlen volt az átdolgozás a Tanterv és Utasítás, valamint az
uj Rendtartási Szabályzat tanulmányi és ügyviteli intézkedéseinek
kellő összhangosítása céljából is.
A Képesítő-vizsgálati
Szabályzat egyébként a fizetéskiegészí'tésí államsegélyt élvező felekezeti tanító- és tanitónőképző-intézetekre nézve, a szerződéses megállapodásból
folyólag és az érvényben levő rendelkezéseknéi fogva, kötelező,
Budapest, 1914. május hó 4.SRQPONMLKJIHGFEDCBA
A miniszter
rendeletéből :wvutsrqp
Dr . Bá r á ny

Ger ő,

elnöki titkár helyett:
miniszteri titkár.ZYXWVUTS

A

női

k é z im u n k a -ta n Í tó n ő k

új

k é p e s íté s i

s z a b á ly z a ta .

A vallás- és közokt. m. kir. miniszternek 1914. augusztus hó
14-én 61071(914. sz. a. kelt rendelete a polg. leányiskola, felsőbb
leányiskola és tanítónőképző-íntézetí
női kézimunkatanítónők képesítéséről szóló szabályzat életbeléptetése tárgyában.
1.

Az orsz. m. kir. Képzőművészeti

főiskola Igazgatóságának •.

II.
A budapesti

áll. Erzsébet

Nőiskola Igazgatóságának.

1 -1 1 .

Úgy a polgári leányiskolák és a felsőbb Ieányiskolák, valamint
tantervében az' egyes tanulmányi ágak:
a tanitónőképző-íntézetek
fokozatosan növekedő intenzitása által eleve kifejeződik az egyes
tárgyak szakszerü ellátásának gondolata sebből kiindulólag a rokon,
tanszakok kapcsolásával már majdnem minden vonalon kiépült a
tanerőnek szakszerű
és az arra hivatott intézetek által történőképzése és képesítése.
Ez lLtóbbi tekintetben kivételt tett, még pedig mind a három
megnevezett iskolában, a női kézimunka, melyre eleddig csak
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magánuton lehetett képesítést szerezni. E kivételes és a nevezett
intézetek tanulmányi érdekeit mélyen érintő kérdést ezért rendezni
kellett. E rendezést sürgette az a kivánalom, hogy a képzés és
képesítés az összes többi tárgykörök ellátásához, hasonlóan, azonoslegyen; de sürgette a rendezést a női kézimunkatanítás _nagyfontosságu érdekei mellett még az a tarthatatlan állapot is, hogy a
nevezett iskolákban a női kézimunka tanítására magánuton képea tantervben szereplő csekély óraszám miatt,
sített tanítónőket,
bármily hosszu szolgálat után sem lehetett rendes tanítónőkké
előlépterni.
A szóbanlevő tárgy szakszerüsége szenvedett ugyanis elsősorban azáltal, hogy ellátása intézményesen csak magán uton képesített egyének kezében volt, de szenvedett az által is, hogy az
alkalmazottak a csekély óraszám miatt, többnyire csak megbízottak
lés igy a feltételezhető
vagy óraadók vagy segédtanítónők
voltakwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU
legj.obb esetben sem lehetett annak az egységes tervszerüséggel, a
nevelés és tanítás összes érdekeinek állandó nyilvántartásával
működő tanári testületnek szerves tagjai, amelyiknek összhangzatos
munkája az iskola szellernét és életét jelenti.
A rendezés alapelveit kiegésaitettem egy fontos és tanulmányi
tekintetből is teljesen jogosult feltétellel; azzal nevezetesen, hogy
a női kézimunkatanítónői
képesítés, necsak a tanítási óraszám
érdekeire való tekintettel, hanem e tárgynak a rajzzal való benső
rokonsága érdekeiből is, összekapcsoltassék
a rajztanítónői képzéssel és képesítéssel. E kapcsolás által a tanszék kérdése most már
végleg rendezve van, még pedig nemcsak a kézimunkatanítónőre,
hanem a szintén csekély heti óraszámmal ellátott rajztanítónőre
is. A rendezésnek ezen Jl1ódja által kifejezésre jutott tehát egyszersmind ama gondolat is, hogy a női kézimunka nem lehet el a
rajz nélkül s hogy e két tárgy mind a képzést és képesítést, mind
pedig annak ellátottságát tekintve; az őt megillető helyre, a szóban
levő intézetek összes egyéb tantárgyaival azonos fokra emeltessék. Midőn pedig ezekután a polgári leányiskolai, felsőbb leánynői kézimunkatanítónők
képzéséről
iskolai és tanítónőképző-intézeti
és képesítéséről szóló s -ide mellékelt szabályzat ot -ezennel életbeléptetem, a szabályzat 2. §-ában foglaltak alapján az "Országos
magy. kir. női kézimunkatanítónői.
vizsgáló-bizottság+-ba
öt ,évi
megbizatással kinevezem elnökké: dr. Szinnyei József egyetemi
nyilvános rendes tanárt; ügyvivő alelnökké: Berta Ilonát, a magy.
kir. Erzsébet Nőiskola igazgatóját és tagjaivá : 1. Várdai Szilárdot
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az orsz. magy. kir. Képzőművészeti Főiskola igazgatóját; 2, Czakó
Elemért az orsz. magy. iparművészeti iskola igazgatóját; 3. Eberhardné .Jausz Jozefin áll. Erzsébet Nőiskolai felsőbb leányiskolai
rendes tanítónőt; 4. Lépesné Baur Irén budapesti II. ker. m. kir. áll.
elemi népiskolai tanítónőképző-intézeti rendes tanítónőt és 5. dr. Décsy
Béláné, budapesti VI. ker. m. kir. állami .felsőbb leányiskolai rendes
tanítónőt.
A kinevezéseket tartalmazó hivatalos értesítést az' illetőkkel
közölní 'fogom, a t. Igazgatóságot pedig értesítem, hogy az orsz.
m. kir. női kézimunkatanítónői vizsgáló-bizottság
megalakításáról a
bizottság elnökét értesítettem.
Értesítem végül a t. Igazgatóságot, hogy a jelen intézkedésnekvisszaható
ereje nem lévén, kivételképen, amely azonban semmi
körülmények
között sem szolgálhat pre ce den sül, . megengedem,
hogy mindazok, akik a kézimunka-tanítónői osztály- és képesítővizsgálatokra előkészítő tanulmányaikat
a régi gyakorlat és rendszer alapján kezdették meg, tanulmányaikat
a rendszer alapján
folytathatják és be is fejezhetik.
[ u n i u s hó
Ezen kedvezmény
azonban csak az 1916. éviSRQPONMLK
végéig marad érvényben:' Azontul csakis a jelen rendelettel kiadott
szabályzatban foglalt módozatok mellett lesz a kézimunka-tanító női
képesítés megszerezhető.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC

I r o d a lo m .
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A ném et nyelv tudásának fontosságát ma már nem szükséges
indokolni. Minden mástól eltekintve, maga az az élénk összeköttetés, amely közöttünk
és Ausztria meg a N émet birodalom között
fennáll; .s z í n t e nélkülözhetetlenné teszi a német nyelvnek az ismereté t
Ezért' a fenti cim alatt valóban közszükségletet
kielégitő
vállalat létesültA "Der;'bie, Das" szerkesztősége
az évek folyamán eredményesen .bevalt . nyeívészetigyüjteményét
rendszeresen' összeállította
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olyan terjedelmes
magyarázatokkar
látta el, hogy bárki igen
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minden
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alapismerettel
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és az egyes
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terjedelmére
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nézve a már megjelent
<60 oldalas,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
kettős szá mu füzet- (1. és 2. levél) minden mellékkörüíményre ,nézVe tájékoztatást
nyiijt,
E munka

olyanok

részére

készült,

'behatóan
akarnak
foglalkozni,akik
be ható tanulmányozás
után ugy

kornolyan,

a nyelvet nehány
hónapi alapos,
elméletileg mint gyakorlatilag
el-

sajátítani óhajtják
és akiknek se idejük,
;tartóhiábavaló
kisérletezésekhez.
A füzetek kéthetenkint
jelennek
feladatok
(mondatszerkesztés
;következő
füzet hozza.

se kedvük

nincs az évekig

meg s az egyes
füzetekben
stb.) helyes 'megfejtését a

'közlött

1

akik a nyelvvel

Előfizetési
dij havonta
(két füzetre) 2 korona;
egy füzet ára
korona. Kettős szá mu fÜZr et (1. es 2. levél) -ára 2 korona, Meg-

'rendelések

a "Der,

Die, Das"

nyelvterjesztő-vállalathoz.

Budapest,

V. Bank-utca 5. intézéndők,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
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é le t.
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h a la s z ta to tt,

E hónap
elején szétküldött
felhivásban
egyesületünk
már röviden jelentetté
igen tisztelt kartársainknak,

hogy
háborus
időkre és arra való tekintettél,
, igen' soka'n bevonultak 'a hadsereghez,
az október

elnökhogy a

kartársaink
közül
4-5·re
tervezett

jubiláris közgyülés megtartását
későbbi időre halasztotta.
Ugyanezen
okokból a rendes havi választmányi
ülések is elmaradnak
egyelőre,
Azt hisszük, hogy az elnökség
e határozata
e kartársak
helyeslé.sével találkozik. Mihelyest a nyugalmasabb
icÍők bekövetkeznek,
az
elnökség
azonnal' megteszi a szükséges
intézkedéseket.
_hogy az
.egyesületí

~özgyülés

rendes

munkásság

ujból

. meginduljon

a legr övidebb idő a la tt megtartassék.

s a z elha lqsztott
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V egyesek .

S z a k fe lü g y e lő i
k in e v e z é s .
Vallas- és közoktatásügyi magyar _miniszterem előterjesztésérewvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
J fa gner Jánost, a budapesti VI. kerületi állami
igazgatóját, tanítóképző. intézeti szakelemi népiskolai tanítönöképző-intézet
felügyelővé a VI. fizetési osztályba kinevezem. Kelt Bad-Ischlben,
1914.
julius h6 23-án. F er encz J ózsef s. k. J a nkoviclz Béla s. k.
K in e v e z é s
a V I . d ijo 8 z tá ly b a .
Vallásés közoktatásügyi magyar
miniszter em előterjesztésére P á lma i Lenkér, a kolozsvari állami elemi népiskolai tanítönöképzö-intézet
igazgatónőjét, - Dúzs Máriát, az eperjesi állami
elemi népiskolai tanitönöképzö-intézet
igazgatónőjét, - Hódossy Bélát, a
sárospataki állami elemi népiskolai tanítóképző-intézet igazgatóját, - Ba r ká ts
igazgatóMáriát, a szabadkai állami elemi népiskolai tanírönöképzö-intézet
nőjét a VI. fizetési osztályba kinevezem. F er ence J ózse} s. k, J a nkovich

Béla

s.SRQPONMLKJIHGFEDCBA
k.

I g a z g a tó i k in e v e z é s e k .
A vallas- és közoktatasügyi
magyar királyi
miniszter kinevezte Ková cs Béla m. kir. állami tanítóképző-intézeti rendes
tanárt, megbizott igazgatót il. zilahi m. kir. állam-i elemi népiskolai tanítóképzö-intézet
igazgatójává a VII. fizetési osztályba. - Kó'tse István m. kir.
állami tanítóképző-intézeti
rendes tanárt, megbizott igazgatót a pápai
m. kir, állami elemi népiskolai tanítóképző-intézet igazgatójává a VII. fizetési osztályba. - Szondi János kiskunfélegyházai m. kir. állami elemi népiskolai tanítóképzőintézeti tanárt a munk ácsi m. kir. állami elemi népiskolai
tanítóképző. intézet igazgatójává a VII. fizetési osztályba. - Dr . Ger encsé;
István kolozsvári m; kir. állami elemi népiskolai tanítóképző-intézeti tanárt
a VII. fizetési osztályba a budapesti VI. ker. m. kir. állami elemi nép'
igazgatójává. - Ta bódy Ida m. kir, állami,
iskolai tanítónöképzö-iutézet
elemi népiskolai tanítönöképzö-intézeti
tanítónőt a pozsonyi m. kir. állami;
elemi népiskolai tanítónőképző-intézet igazgatójává a VII. fizetési osztályba,
Ig a z g a tó i
m e g b iz á s .
A vallas- és közoktatásügyi
magyar kiralyi
intézeti tanárt a
miniszter Kuza ila Péter kolozsvári állami tanítöképzöhelyezte és ezen intézet igazgatói
nyíregyhazai
állami tanítóképző-intézethez
teendőinek végzésével megbizta.
E lő lé p te té s e k .
A vallas- és közoktatásügyi magyar királyi miniszrer
kinevezte Ripa y Dániel budapesti II. ker. m. kir. állami elemi népiskolai
tanítönöképző-intézeti
tanárt a VII. fizetési osztályba. Kuza ila
Péter
kolozsvári m. kir, állami elemi népiskolai tanítóképző. intézeti tanárt a
VII. fizetési osztályba. - Révfy Géza temesvári állami elemi népiskolai
tarrítóképzö-intézeti
tanárt a VII. fizetési osztályba. Ká r l'á ti Károly
kiskunfélegyházai m. kir. állami elemi népiskolai tanítóképző-intézeti tanárt
a VII. fizetési osztályba . .-:.. Bobok Karola pozsonyi m. kir. állami elem
népiskolai tallítónőképző-intézeti tanítónőt a VII. fizetési osztályba. - Ha nva i
Gyula stubnyafürdöi
állami elemi népiskolai tanítóképző-intézeti
tanárt a.

VIlI. fizetési osztályba. -wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
Entz Jolán budapesti II. ker. m, kir. állami
elemi népiskolai tanüönöképzö-intézeti
tanítónőtSRQPONMLKJIHGFEDCBA
il. VIlI. fizetési osztályba.
VtYr óssné Tomeskó Stefánia eperjesi állami elemi iskolai tanítónőképzőintézeti tanítónőt a VIlI. fizetési osztályba. - Németh Sándor dévai m, kir.
intézeti tanárt a VIlI. fizetési osztályba.
állami elemi .népiskolai tanítóképző- Dr a ghincesczt György kiskunfélegyházai m. kir. állami elemi népiskolai
tanítóképzőintézeti tanárt a VIII. fizetési osztályba.
P inker t Zsigmond
kiskunfélegybazai m. kir. állami elemi népiskolai tanítóképző-intézeti tanárt
a VIlI. fizetési osztályba. - Ma r gitta i Antal stubnyafürdöi
m. kir. állami
elemi népiskolai tanítóképző. intézeti tanárt a VIlI. fizetési osztályba. -'
Sá ghiTa má s sepsiszentgyörgyi m. kir. állami elemi népiskolai tanítönöképzöintézeti tanárt a VIlI. fizetési osztályba. - Dr . J a nkulov Boriszláv bajai'
m, kir. állami elemi népiskolai tanítóképző-intézeti
tanárt a VIlI. fizetési
osztályba. - Dr . Ra dna i Oszkár budapesti m. kir. állami elemi népiskolai
tanítök épzö-intézeti
tanárt a VIlI. fizetési osztályba. - F olmta Lajos csurgöi
m. kir. állami elemi népiskolai tanítöképzö-intézeti
tanárt a VIlI. fizetési
osztályba. - Csa da Imre modori m. kir. állami elemi népiskolai tanító
képző-intézeti segédtanárt a IX. fizetési osztályba rendes tanárrá. - Kiss
"jános
székelykereszturi m. kir. állami elemi népiskolai tanítóképzö-intézetsegedtanart a IX. fizetési osztályba rendes tariarra. - Bokor Irma pozsonyi.
rn, kir. állami elemi népiskolai tanítónőképző-intézeti
tanítónőt a IX. fizetési osztályba. - Téger Bélát 'az orsz. pedagógiai könyvtár
és tan szermuzeumhoz szolgalattételre berendelt .m. kir. állami elemi népiskolai tanítóképző-intézeti
segedtanart a IX. fizetési osztályba rendes tanarra. Semeta na József aradi m. kir, állami elemi népiskolai tanítóképzö-intézeti
segédtanárt a IX. fizetési osztályba rendes tanárrá. - Má nczos Zoltán
sárospataki m. kir. állami elemi népiskolai tanítóképző-intézeti segedtanart
a IX. fizetési osztályba rendes tanárrá. Or bá n Béla máramarosszigeti
intézeti gyakorloiskolai tanítót
m. kir. állami elemi népiskolai tanítóképzőa IX. fizetési osztályba. - Dr ozdy Gyula modori m. kir. állami elemr
népiskolai tanítóképző. intézeti gyakorlöiskolai
tanítót a IX. fizetési osztályba. - Ka posi Károly csurgói m, kir. állami elemi népiskolai tanítóképző-intézeti
gyakorloiskolai tanítot a IX. fizetési osztályba. - Tót!l Mihály
sárospataki m, kir. állami elemi népiskolai tanítóképző-intézeti
gyakorlóiskolai tanítót a IX. fizetési osztályba. - Szelenyi Dezső temesvári m. kir •.
állami elemi népiskolai tanítóképző-intézeti
segédtanárt a IX. fizetési osz~
tályba ·rendes tanarra. - Br a er i Angélia budapesti m, ki~. állami elemi népiskolai tanítönöképző-intézeti
tanítönőt a IX. fizetési osztályba. - F er enczi
István székelykereszturi m. kir. állami elemi népiskolai tanítöképzó-intézeti
gyakorloiskolai tanítót a IX. fizetési osztályba. - Mester há zy Jenő modori
m. kir. állami elemi népiskolai tanítóképző. intézeti segédtanárt
a IX. fizetési osztályba rendes tanárrá. - Sza bó Endre dévai m. kir. állami elemi
népiskolai tanítóképző. intézeti segédfanárt a IX. fizetési osztályba rendes
tanárrá. ~ Blickling Antal csáktornyai m. kir. állami elemi népiskolai-
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tanítóképző-intézeti segédtanárt a IX. fizetési osztályba rendes tanarra. ~wvutsrqp
-(? édei Jenő sárospataki m. kir. állami elemi népiskolai tanítóképző-intézeti
segedtanart a IX. fizetési osztályba rendes tanárrá. Székely Zoltán
-csurgöi m. kir. állami elemi népiskolai tanítóképző-intézeti segédtanárt 'a,
ix. fizetési osztályba rendes tanarra. - Ková cs Ferenc bajai m. kir. állami
,~Iemi népiskolai tanítóképző-intézeti
segedtanart
a .1X. fizetési osztályba
rendes tanarra. - Scha ffer Ferenc lévai m. kir. állami elemi népiskolai
tanítóképző-intézeti segédtanárt a IX. fizetési osztályba rendes tanarra. Dr . Molná r ' Imre stubnyafürdői m. kir. állami elemi népiskolai tanítóképzőintézeti segedtanart a, IX. fizetési osztályba rendes tanarra. - Mezei József
az orsz. paedagógiai könyvtárhoz és tanszermuzeumhoz
szolgalattételre
berendelt m. kir. állami elemi népiskolai tanítóképző-intézeti
gyakorlóiskolai t,anítót..a IX. fizetési osztályba. - Teszá r Irén orsz. m. kit, iparművészeti iskolai szaktanítónőt a kolozsvári m. kir. állami elemi népiskolai
.tanítönöképaö-intézethez
a X. fizetési osztály 2. fokozataba rendes tanítóiskolai szak-nővé. "; Ssa la ine P a p Mária orsz. m. kir. iparművészeti
tanítónőt a budapesti II. ker. m. kir, állami elemi népiskolai tanítönöképzö-intézethez a X. fizetési osztály 2. fokozataban tanítőnövé.
- J a 7icso
Gabriella budapesti II. ker. m. kir. állami elemi népiskolai tanítónőképző-·
intézeti segédtanítónőt a X. fizetési osztályba rendes tanít~nővé. - Sza la tsy
Richard szolgalattételre a tanítóképző-intézeti kir. szakfelügyelőséghez beosztott elemi népiskolai tanítóképző- intézeti gyakorlóiskolai tanítot a X. fize.tési osztályba nevezte ki.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A ;'allásés közoktatásügyi magyar kiralyi
T anári
k in e v e z é s e k .
-mini~zter kinevezte' Ber zá tzy László okl, zenetanart a székelykereszturi
.m, kir. állami elemi népiskolai tanítóképző-intézethez a ~.fize,tési osztályba
.zenesegédtanarra, - Ba r a bá s Tibor okleveles tanítök épzö-intézeti tanárt a
.kolozsvári m, kir. áll~mi elemi népiskolai tanítóképző-intézethez a X. ~zetési osztályba segédtanárrá. - Lá zá r Károly 01;.1. tanítóképző-intézeti tanárt
~Z- iglöi m. kir. állami elemi népiskolai 'tanítóképző-intézethez
a X, fizetési
osztályba segedtanarra. - F ekete József okl. tanítóképző-intézeti tanárt a
lévai m. kir. állami elemi népiskblai tanítóképző-intézethez
a X. fizetési
.osztalyba segedtanarra. - P a pp György okl.: tanítóképző-intézeti
tanárt .a
-maramarosszigeti m. kir. állami elemi népiskolai taníroképzö-intézethez a
X. fizetési osztályba segédtanarra, -: La dos József ok!.., tanítóképző-intézeti'
tanart a modori m, kir, állami elemi népiskolai tanítóképző-intézethez
a
X. fizetési osztályba segedtanarra. La jos Mária okI. tanítónöképzó'intézeti tanárnőt az eperjesi m, _kir. állami elemi népiskolai tanítönöképzőintézethez a X, fizetési osztályba segédtanarnövé, - Bléllessy János okI.
tanítóképző intézeti tanárt a csurgöi m, kir, állami elemi népisk.olai tanítóképző-intézethez
a X. fizetési osztályba segédtanárrá. - Bor bá th Lujza
.okl. tanítönöképző-intézeti
tanárnőt .a kolozsvári m. kir. állami elemi népskolai tanítönöképzö-intézethez
a X. 'fizetési osztályba segédtanarnövé. ,Kostyá l Ilona okl. tanítönöképző-intézeti
tanárnőt a szabadkai m.ikir,: állami

elemi

népiskolai

tanítónőképző-intézethez

a

X. fizetési

osztályba

seged-

tanárnővé.
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Ká dá r Ilona ok!. tanítónóképző-intézeti
tanárnőt
a pozsonyi
a X. fizetési osztályba
m. kir. állami elemi népiskolai tanítönöképzö-intéeerhez
segédtanárnövé,
pozsonyi

Kor ber ' Aranka

--

m. kir.

állami

a X. fizetési

tanítóképző-intézeti
képző-intézethez
okl.

tanítóképző-intézeti

tanárt

tanítóképző-intézeti

iskolai

P ódiir

zilahi

m. kir. állami

osztályba

a X. 'fizetési

ok!.

tanárt

segédtanárnővé.

segedtanarra.
segédtanarra
m. kir.

segédtanárrá

tanítónőképző-intézeti
tanítönöképzö-intézethez

..

állami
.•

tanárnőt
az
a X. fize-

okJ. tanítóképző-intézeti

elemi népiskolai

tanítóképző-intézethez

.

segédtanárrá.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

osztályba

K in e v e z é s e k

a. csurgöi

Or bá n András

-

P ojity

-

m. kir. állami

a X. fizetési osztályba

m: kir. állami

nép-

m. kir. állami

a sárospataki

tanárt

tanítóképző-intézethez

a nyiregyházai

segédtanárrá.

a X. fizetési osztályba

tanítóképző-intézeti

elemi

segédtanárrá.
- Vá r a di
m. kir. állami elemi nép-

a X. fizetési osztályba

tanítóképző-intézethez
ok!.

népiskolai

Ta má s Anta.l

.. -

a székelykereszturi

ok!. tanítóképző-intézeti

népiskolai

a X. fizetési

Sándor

m. kir. állami

osztályba

tanárt

- Ber tha Mária ok l. elemi népiskolai
eperjesi m. kir. állami elemi népiskolai
tanárt

a X;. fize-

elemi

segédtanárrá

a stubnyafürdői

tanítóképző-intézethez

Béla

tési osztályba

a .

tanítónőképző-·
tanítönöképző-

F lór a

-

a X. fizetési osztályba
tanárt a temesvári

okJ. tanítóképző-intézeti

elemi .népiskolai
elemi

a

tanárt

tanítóképző-intézethez

elemi népiskolai
Wa czek Béla

-

segédtanárnővé.

a X. fizetési

iskolai tanítóképző-intézethez
József ok!. tanítöképzö-intézeti
Károly

tanítónőképző-intézethez

Dr . Alber t Anna okl,
m. kir. állami elemi népiskolai

osztályba

tanárnőt

t~nárt a bajai m. kir. állami elemi népiskolai
tanítóa X" fizetési
osztályba
segedtanarra.
Kelemen Miklós

tanítóképző-intézethez
okl.

tanítónőképző-intézeti

elemi népiskolai

tési ositálybasegédtanárnővé.
intézeti tanárnőt
a szabadkai
intézethez

okl.

és

e lő lé p te té s e k

a

p o lg .

is k .

ta n ító -

és

ta n ító n ő k é p z ő -

A vallas- és közoktatásügyi
magyar királyi miniszter kinevezte
Tor da i Gr a il Erzsébet, Erzsébet Nőiskolai áll. polgári iskolai tanítönöképző-

in té z e te k n é l.

intézeti

tanárnőt

a VII.

iskolai

tanítoképző-

J a usz

Jozefin

intézeti

Erzsébet
iskolai
Nöiskolai
nőt

Erzsébet

Nöiskolai
állami

a

szolgálattételre

osztályba.

-

herendelt

felsőbb

Zá vodszky

képző-intézeti

-

fizetési

osztályba.

állami

Erzsébet

gyakorlóiskolai

Er őss Ilona

a VIn.

Ulr eich Vilma

rendes

Nöiskolai
tanítónőt

Nöiskola
iskolai

Bock Ida
gyakorloErzsébet

gyakorloiskolai
állami

fizetési osztályba.

polgári

-

tanítónőképző-intézeti

osztály ba. -

Erzsébet

leányiskolajahoz

Margit

VIlI.

iskolai

fizetési

Kmetykó János állami polgári
osztályba.
Eber ha r dné
polgári
iskolai tanítönöképzö-

fizetési

iskolai tanítónőképző-intézeti

felsőbb leányiskolai
tanítónőt
Mocsá r y Malv'int az állami
Nöiskola

a

polgári

VIlI.

polgári

fizetési

a VII.

tanítónőt

állami

tanítónőt

osztályba .. -

tanárt

Nőiskolaiállami

gyakorlóiskoJai

a VIlI.

fizetési

intézeti

Erzsébet
-

felsőbb
rendes

tanítóNőiskolai

Dr . Steimcker né
leányiskolájahoz

tanítónőt,

Erzsébet

tanító nővé a IX. fizetési osztályba.
állami
a IX.

polgári
fizetési

iskolai
osztályba.

tanítónő-

Hdry>

.
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Erzsébet

iskolai

tanítónőt

Nöiskolai
a IX.

állami
fizetési

polgári

tanítönöképző-intézeti

gyakorlo-

-wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR
Dulcz Irma állami Erzsébet

osztályba.

- Nőiskolai
felsőbb leányiskolai
tanítónőt
a IX. fizetési osztályba. - Ra iszné
tanítönöképzö-intézeti
Tur csá nyi Olga Erzsébet
Nőiskolai
állami
polgári
gyakorloiskolai

segédtanítönöt

a X. fizetési

- Seidl Emma okl. középiskolai
· felsőbb
leányiskolájához
a X.
· Koncz Erzsébet
tanítónőt
tési

ok!.

tanárnőt
tési

Nöiskola

tanító nővé.

az Erzsébet

osztályba

tanárnőt

fizetési

zenetanárnőt,

az Erzsébet

osztályba

az állami

Nőiskola
Erzsébet

állami
-

tanító nővé.

Erzsébet

rendes
felsőbb

Nőiskola

tanítonövé.

leányiskolai

-

rendes

leányiskolájához
a IX. fizeSimonidesz Lujza okI.. zene-

felsőbb leányiskolájához
Dr . Da psy Alice okJ.

Nöiskola

segédtanítónővé.

állami

állami felsőbb
Tompó jözsefné

-

rendes

az állami

osztályba

kassai

segédtanítónővé.

tési osztályba

esztalyba

rajztanárnőt

a XI.

fize-

középisk olai

IeányiskolajáhozSRQPONMLKJIHGFEDCBA
? - XI. fize-

felsőbb

Na gy Vilma ok!. polgári iskolai tanítónőt
Nöiskola
felsőbb leányiskolajához
a XI. fize-

· a budapesti
állami Erzsébet
· tési osztályba
segédtanítönövé.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A th e ly e z é s e k .

A vallas-

és közoktatásügyi

magyar

királyi

mimszter

áthelyezte
P á lma i Lenke sepsiszentgyörgyi
m. kir. állami elemi népiskolai
tanítönöképzö-intézeti
igazgatót
jelen
minöségében
a kolozsvari
m. kir.
állami

elemi

népiskolai

tanítönöképző-intézethez.

m. kir, állami elemi népiskolai
a sárospataki
m. kir .. állami

· Za la

István

intézeti

székelykereszturi

tanárt

ezen

állami

elemi

székelykereszturi
ezen

népiskolai

m. kir.

minöségében

a

tanítóképző-intézethez.
népiskolai
.állami
m. kir.
ben

állami

elemi

a kolozsvari

elemi

népiskolai

kiskunfélegyházai

Molná r

-

népiskolai

állami

m.

Imre

tanárt

m. kir.

elemi

-

tanítóképző-intézeti
elemi

népiskolai

népiskolai

, szeti és rajztanfolyamot
végzett
népiskolai
tanítóképző-intézethez

_ intézethez.

Róna i

Sándor

elemi

tanárt
népiskolai

m. kir, állami

elemi

a munkácsi

m. kir .

Mester há zi Jenő modori
tanárt ezen minöségétanÍtóképző-intézethez.-

tanítöképzö-intézethez,

okl. tanítot
nevelövé. -

csáktornyai

állami

József

és Tanszermuzeumhoz
szolgálattanárt
ezen minöségében
a

népiskolai
tanítóképző-intézeti
,a budapesti
m. kir, állami
-

Miha lik

-

minöségében

A nna okl. polgári iskolai tanítónőt
az eperjesi
iskolai tanítönöképzö-intézethez
nevelőnővé.
-

.. áll. .elemi
minöségében

tanítöképzö-

elemi

tanítóképző-intézeti

kir.

tanítóképző-intézethez.
népiskolai

m. kir. állami

állami

népiskolai

stubnyafürdöi

ezen

Tiger Béla ai Orsz. Paedagógiai
Könyvtár
-tételre berendelt
állami
tanítóképző-intézeti
· modori

elemi

m. kir. állami

tanítöképzö-intézethez.

tanítóképző-intézeti

elemi

állami

a losonczi

csurgöi

tanárt ezen 'minőségében
tanítóképző-intézethez.
-

népiskolai
Ková cs Ábel losonczi m. kir. állami elem! néptanárt
ezen minöségében
a székelykereszturi

tanítöképzö-intézethez.
iskolai tanítóképző-intézeti
m. kir.

m. kir.

minöségében

F olenta Lajos

-

tanítóképző-intézeti
elemi népiskolai

m. kir. állami
Bloicsek Rezső

-

Vla dá r

elemi népiparmúvé-

a lévai m. kir. áJlami elemi
Lzgá r t Mihály pápai m. kir .
gyakorloiskolai
elemi népiskolai

m. ,kir.

tanítót
ezen
tanítöképzö-

áll. el. népiskolai

tanító-
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képző-intézeti

tanárt

K in e v e z é s

az

orsz.

a kolozsvari

m. kir,

állami

el.

A vallas-

ta n ító k é p z ő n é l.

és közoktatasügyi

Nöiskolahoz.

A

vallas-

és közoktatásügyi

Dúzs Erzsébet
eperjesi m. kir. állami elemi néptanítónőképző-intézeti
tanárnőt ezen minöségében
a budapesti állami
királyi

iskolai
Erzsébet

miniszter

Nőiskola

felsőbb

Á th e ly e z é s •. A

.

Rózsa Albert
képző-intézeti
intézethez

kertészt

jelenlegi

bizonyítvány
letételétől

A

állami

m. kií'. állami

berendelte.

magyar
elemi

kiralyi

népiskolai

elemi népiskolai

miniszter
. tanítönö-

tanítóképző-

áthelyezte.

az

ország

és egyidejüleg

miatt

ezen

összes

tanítönö-

intézetekben

és óvónőképző

a magánvizsgálatok

is eltiltotta.
Özv. Szá ntó Edéné

betegség

1914/15.

az aradi

hamisítása
kizarta

1914. augusztus

hosszas

m, kir.

minöségében

H a lá lo z á s .

helyezték

szolgalattételre

és k özoktatasügyi

az ország összes tanítónöképzöiből.
A vallas- és közoktatáskiralyi miniszter P olt Gizellát tanítónöképző-intézeti
osztály-

magyar

intézeteiből

leányiskolájahoz

vallas-

sepsiszentgyörgyi

,K iz á r á s

tónő

iz r .

az Erzsébet

B e r e n d e lé s

magyar

ügyi

minőségében

miniszter kineveztewvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
Róna Jakab orsz, izr. tanítóképző-intézeti
tanítót a IX. fizetési' osztályba
gyakorlóiskolai
tanítóvá.

magyar
kiralyi
gyakorlóiskolai
.

jelenlegi

tanítóképző-intézethez.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

népiskolai

örök

hó

után

r a-én

nyug.

reggel

Budapesten

áll. tanítónőképző-intézeti

6 órakor

meghalt.

életének

Augusztus

taní-

63-ik

r a-én

évében

Szabadkán

nyugalomra.

s e lm e c z b á n y a i

tanévben

á g o h . e v . e g y h á z k e r ü le ti

már

egészen

különállöan,

a jövő
és gazda-

ta n ító k é p z ő -in té z e t

gyakorlói:>kolával

sági szakoktatás sal, az állami ta nj erv és utasítás
teljes keresztülvitelével
folytatja: a Csemez-alapítványböl
emelt uj épületben
tanítói
és nevelŐi
munkaját.
révén

Fenntartója

az állam

az internarust

A tandij
ban

felvesz
évre

negyedévenként,

24

realiskola

illetve

növendékek

és a szükséges

tankönyveket

zőbe

Az orvosi
nem járók

segély

maguk

nélkül

vagy

K, az élelmeződij

jó magaviseletü
kapják.

szerelte

valláskülönbség

ki a gimnázium,
egész

kivül a tanárok

segítségéve!

fizetéskiegészítése

fel szertárait

és építteti

is.

Az intézet
:tanulót,

az egyházkerületen

is. Utóbbinak

havonként
tan-

pedig
is

az intézet

IV.

200

könyvtárából

elvégezte.
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K . Ez összegek azonSzegénysorsu

elengedésben

növendékekre

gyógyszertári

14. évét betöltött
osztályát

törleszthetők.

és élelmeződij

az összes
fedezik

minden

polgári-

hasznalatra
dijtalan,

és

részesülnek
kölcsön-

de az élelme-

szükségleteiket,

A Magyar Tanítóképző rendesen megjelenik havonkint,
de a rendkivüli viszonyok következtében csak a hónap végén.

Szlves' t u d o m á s u l . Dr . Novy F er enc egyesületi pénztá r osunk
ka tona i szelgá la ir a
'Vonult 'ke. Tá vollétében a pénztá r osi teendők
végzését Déká ny Mihá ly szer keszto vá lla lta ma gá r a , miér t is tová bbi
intézkedésig mindenemű pénzküldemény az
cimére (Budapest VI.,
ö

Felső-erdősor

3) kűldendő.-

.
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P á l y á z a t . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT

A pápai m. kir. állami elemi népiskolai tanítóképző-intézetnél áthelyezés folytán megüresedett gyakorló-iskolai
tanítói állásra pályázat hirdettetik.
Az állás a X. fizetési osztály 3. fokozatának megfelelő fizetésböl, a.
szabalyszerü
személyi pótlékból és lakáspénzből álló illetményekkel javadalmaztatik; a kinevezett tanító azonban fokozatosan a VlII. fizetési osztályba léphet elő.
Az ezen állás sal járó kötelességek közé tartozik - a tanítójelöltek
kivül - a mindennapi és ismétlő gyakorlo-iskola;
gyakorlati kiképzéséri
továbbá az iíjusagi egyesület, valamint az ifjusagi könyvtár összes ügyeinek külön díjazás igénye nélkül való ellátása.
Pályázhatnak oly okleveles elemi vagy polgári iskolai tanítók, esetleg tanítóképző-intézeti okleveles tanárok, akik huzamosabb tanítási gyakorlatot tudnak igazolni.
A "vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszterhez cimzett s kellőképen
anyakönyvi kivonat, minden rendü tanulmányi és szelfelszerelt (születési
gálati bizonyítványok, családi értesítő stb.) pályázati kérvények a Veszprém
vármegyei kir. tanfelügyelőhöz küldendők azon kir. tanfelügye1őség utján;
amelynek terül etén a pályázó jelenleg működik vagy tartózkodik.
Csakis ezen szabalyszerü
úton beérkezett kérvények fognak figyelembe vetetni.
Apróbatanításra
behivottak útiköltségei megtéríttetnek.
Pályázati határidő folyó évi október ho 10. napja.
P á ly á z a t.

Az állami polgári iskolai tanítóképző-intézettel kapcsolatos gyakorlo
polgári iskolanal (Budapest, 1. Győri-ut IS.) nyugdijazás következtében
megüresedett egy rendes tanítói állás, melyre ezennel pályázat hirdettetik.
Pályázhatnak polgári iskolai tanitöi oklevéllel biró oly polgári isko·
lai tanítók, akik a mennyiségtani és természettudományi
szak csoport targyainak tanításával hosszabb idő óta eredményesen foglalkoztak.
Ezen állás a VIlI. fizetési osztály 3. fokozatának megfelelő javadalommal van egybekötve.
A pályázati határidő 1914. október hó 10.
A kellően felszerelt (életrajz, születési anyakönyvi kivonat, az összes
végzett tanulmányokról szőlö, eddigi szolgalatokat és családi állapotot igazoló bizonyítványok, esetleg irodalmi munkásságot feltüntető mellékletek)
pályázati kérvények a vallas- és közoktatásügyi m. kir. miniszterhez cimezve
az állami polgári iskolai tanítóképző-intézet
igazgatóságához küldendök.
A próbatanításra meghivottak útiköltségei meg fognak téríttetni.
S z e r k e sz tő i

üzen et.

Tanítóképző-intézeteink mélyen tisztelt igazgatóit nagyon
kérem. hogy hadbavonult kartársaink névsorát sziveskedjenek a
szerkesztővel közölni. Eddig csak kevés helyről érkezétt be erről
értesítés.

