




AZ 1885. ÉVI ORSZÁGOS ÁTALÁNOS KIÁLLÍTÁS

NEVELÉSI, KÖZOKTATÁSI és IPAROKTATÁS!^

(XXXI .  ÉS XXX. )  C S O P O R T J A I N A K

KÜLÖN KATALÓGUSA.

SZERKESZTI

AZ ORSZÁGOS BIZOTTSÁG ÉS AZ OKTATÁSÜGYI ORSZÁGOS SZAKBIZOTTSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL

SUPPAN VILMOS.

BUDAP E S T ,
PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZ VÉNY-TÁRSASÁG.

1885.





Tájékoztatásul.

Ezen katalógusban csak azon iskolák és kiállítok tárgyai 
vannak felsorolva, melyek az oktatásügyi és a testgyakorlatok 
csarnokában helyeztettek el.

Budapest, fővárosának iskolái és árvaházai a főváros pavil- 
lonjában állítottak k i ; tárgyaik a fővárosi pavillon külön kata
lógusában vannak felsorolva.

Az I. cs. kir. dunagőzhajózási társaság pécsbányatelepi nép
iskolája a nevezett társaság pavillonjában állított ki rajzokat, 
térképeket és gyakorlatokat.

A horvát-szlavonországi iskolák a horvát-szlavón pavillon- 
ban állítottak k i: tárgyaik ezen pavillon külön katalógusában 
vannak felsorolva.

Az erdészeti, bányászati, mezőgazdasági és állatorvosi szak
iskolák más csoportokhoz tartozván, ezen csoportok pavilonjaiban 
állítottak ki.



Tartalomjegyzék.
Oldal.

V.
X X X I. csoport. Nevelés és közoktatás.

-4. (íyenneknevelés (bölcsődék, gyermekkertek és kisdedóvók)
/>’. Népoktatási intézetek :

'0 gyűjtemények, taneszközök, statistikai kimutatások
h) Kiérni és felső népiskolák
t j  Népiskolai liáziparoktatás
il) Fmberharáti intézetek és egyesületek
r) l’olgári riu- és leányiskolák
í ) !•'elsőbb leányiskolák ... ... ....
<l) Tanitóképezdék ....... ...............
k) Tanitónőképezdék ...

C. Középiskolák :
a) (gyűjtemények, kimutatások ..... .........................
b) ( lyniuasiumok ... ..............  ........
<:) Reáliskolák ....

J). Felsőbb oktatás (egyetemek, műegyetem, akadémiák)
K. Szakoktatás:

n) Közmívelödési szakiskolák
b) Kereskedelmi szakiskolák ... ..................

/•’. Tudományos és tanügyi intézetek és társulatok
Cf. Magáiikiallitők tudományos és tanügyi munkálatai .....
H. Iskolai bútorokat és taneszközöket készítő iparosok ........
./. Könyvkiadók „ .....................  ....... ......
K. Testgyakorlatok csarnoka............... ......................

X XX . csoport. Iparoktatás.
.1. Iparoktatási orsz. bizottság; iparmuzeumok ........  ..........
fí. Alsófokú ipariskolák ... ...............
C. A fiildmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. ministerium 

vezetése alatt álló ipari szakiskolák és tanműhelyek:
a) Textil-ipar . . .. . . . . . . . . .
b) Faipar ............... .............
c) Keramikai-ipar ................ ........  ...

1>. Nőipariskolák .............. ,. ...... .........
E. Tanitóképezdékkel, felső nép- és polgári iskolákkal kapcsola

tos ipartamnühelyek ... ...........  ......
V. Középipartanodák, iparművészeti tanoda .....................

4
13
•20
21
26
29
30 
34

36
36
43
44

66
57
66
72
75
90

94
95

97
101
103
104

106
109



B e v e z e t e s .

Hogv az olvasó országos kiállításunk oktatásügyi csarnokában 

kiállított tárgyakról szóló ezen névjegyzékünket (katalógus) 

helyes szempontból lóghassa tel: szükségesnek tartjuk hazai 

közoktatásunk előmozdítására szolgáló intézeteink egvmasfeletti 

és egymással kapcsolatos állását röviden megismertetni s ez 

által egyszersmind ezen ügy' alkotmányaiba kellő bepillantást 

ny ujtani.

Az oktatás ügye, egészben véve, a nép egyeteméért leven lel- 

felállitva és rendezve, azt egészen úgy tekinthetjük, mint a haza 

földjéből kinőtt s abból táplálkozó nagy tat üresből kiágazó termő

ágakat és gallyakat.

K törzs egyik oldalra nyúló főága: a népoktatás.

Másik oldalra nyúló főága : a szakoktatás.

Középső ága: o középokta'ás. melynek tetőzetét alkotja: a 

felsőbb oktatás.

Oktatásunk ügyének ily módon alakult lombsátorában keres

sük meg az egyes főágak elágazásait., az.tan azoknak egymással 

kapcsolatos szerves összeköttetéseit.

Az ogvik oldalra kiágazó népoktatási főág tevén ott allanak 

a lisiledóvodák (gyermekkertek), mint a nevelés megkezdő, de meg 

nem tanitó intézetek.

Aztán a képzett nagy fatörzs egyik oldalra kiágazó nép

oktatási főága mindjárt a tövén két ágra oszlik : egyik ága ennek a
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gyermekek és serdülők, a másik ága a nép felnőttéi oktatására 

szolgáló intézeteket és intézkedéseket mutatja.

A gyermekek és serdülők nevelő és tanitó intézeteit mutató 

ag ismét két ágra oszlik ; egyik : a mindennemű népiskolák ;

a másik : az emberbaráti intézetek ága.

A mindennemű népiskolák ága tövén állanak az elemi iskolák, 

melynek egyik hajtása :

a mindennapi (hat osztályéi) elemi népiskola, a mi magában 

is foglalja, de másik hajtásaként, itt ott, ki is ágaztatja, a közép

iskolákat megelőző négy osztályéi elemi iskolát.

A mindennapi hat osztályú elemi iskolában a rendes tan

tárgyak mellett, gyakorlatilag oktattatnak a fiúgyermekek mezei 

gazdasági és házi-ipari foglalkozásokra, leányok női kézimunkákra 

és n konyhakertészet mellett a háztartásra.

A hat osztályú mindennapi elemi népiskola három termő

ágat ereszt magából, melynek egyik termőgallya : a három évig

tartó ismétlőiskola; másik termőága: a felső népiskola, a har

madik : a polgári iskola.

A felső népiskola szintén három évi tanfolyamot foglal ma

gában, úgy azonban, hogy egyik termőgallyán táplálkoznak: «  

felső népiskolák fiuk számára, rendszerint kapcsolva van gazda

sági. vagy ipari népies szakoktatással, vagy mindkettővel, mind

kettő oly fokban, hogy az innen kilépő ifjak a mezei gazdaság, 

kertészet stb. művelésében, avagy valamely iparágban oly szak

ismeretet szerezzenek, hogy azokkal vagy a magok gazdaságában 

vagy mások ilynemű szolgálatában haszonnal foglalkozhassanak, 

vagy a megtanult iparágban, mint segédek, mestereknél folytat

hassák mesterségüket,

A felső népiskola másik termőágán táplálkozik a leányok 

számára rendezett felső népiskola, mindenütt nagy gonddal tanít

tatva a női kézimunkák, úgy is mint házi, úgy is, mint keresetre 

vezérlő ipar.

A mind mnapi hat, osztályú elemi népiskolának harmadik termő

aga a polgári iskola. Ez az ága az elemi népiskolának már nem
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a hatodik, hanoin a negyedik tanulási éve bevégzésénél válik ki 

és elválik polgári fia- és polgári leányiskolára. Mindkettőnek a 

e/.élja, hogy a felső népiskolánál alaposabb és magasabb fokú ki- 
nüvelödhetésre szolgáltasson alkalmat a nép azon osztályának, mely 

magasabb míveltségre kivan szert tenni.

-•1 polgári fiúiskola tanfolyama hat. évig tart; 10 éves korú 

gyermekek lépnek belé az elemi iskola negyedik osztályából s 1 ti 

éves korukban lépnek ki belőle.

Ezen iskola harmadik osztályát végzett gyermekek ugyan

csak ez iskola mellé állitott, vagy valamely iparágat tanító ipar- 

tanmahelyben tanulhatnak egyszersmind egy iparágat, vagy egy

szersmind kereskedeimi szaktanfolyamot folytathatnak, vagy a 

mezei gazdaságban nyerhetnek oktatást hivatásuk és választásuk 

szerint; megjegyezvén, hogy ezen különböző ágakban való ok

tatásban részesülők egybe olvadnak az átalános ismeretek tanítási 

óráin s tanulásaikat e részben együtt folytatják egészen a 4— ti-ik 

évi tanfolyamokon át: tehát tanulhat velők az is, ki sem egyik, 
sem másik szakirányban nem kíván haladni.

Az emberbaráti intézeteket mutató másik ág eloszlik az : 

árvaintézeteket (szeretetházakat), az erkölcsjavitó házakat, a siket- 

némákat és vakokat nevelő s oktató intézetekre.

Az egyik oldalra kiágazó népoktatási főág lövőn két ágra 

oszló második ága tetején két főágra szakad. Ennek egyik ága 

szakoktatási irányban ágazik el, a másik ága pedig átalános tani- 
tási irányban oszlik szét.

A szakoktatási irányban haladó elágazás egyik ágán tenyész

nek a földmives-iskolák ; a másik ágán az iparos tanulói:, iskolái 
(tanoncziskolák).

Az átalános tanítási irányban haladó ág megoszlásain tenyész

nek : a felnőttek és a fegyenczek oktatására szolgáló intézetek.

A főtörzs középága, mint fent érintetett, tartja és táplálja a 

középoktatási intézeteket, melynek mellékhajtásán, a polgári isko

lákhoz hajolva, növekszenek a felsőbb leánynevelő intézetek hatévi 
tanfolyamai.
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A középág két főága egyikén .állanak a gymnasiumok, a mási

kon reáliskolái;, mindenik nyolez-nyolez évi tanfolyammal s min- 

deniknek iskolafolyama az érettségi (elbocsátó) vizsgával zá- 

ratik be.

A középiskolák tetőzetét alkotják egyik irányban az akadé

miák, másik irányban az egyetemek (universitas) és a harmadik 

irányban a műegyetem (polytechnikum).

A  főtörzs harmadik irányában kiinduló harmadik főágán álla

nak a szakoktatási intézetek.

E harmadik főág egyik ágán díszlenek 1. a tanitóképezdék, 

még pedig :

A ) Elemi tanitóképezdék férfitanitók,

Jl) Elemi tanitóképezdék tanítónők számára.

Ezek nemcsak veteményes kertek a népiskolai tanítók és 

tanítónők számára, hanem képei a nép- és elemi iskoláknak. 

Ugyanis mindenik mellett fennáll egy-egy gyakorlóiskola, mely 

mindenik osztatlan iskola egy-egy gyakorló tanítóval, melyben a 

tanít óképe/.dei növendék látja és gyakorolja, mi képen kell nekie a 

népiskolában tanítani. Azért ez osztatlan iskola, hogy mindenik 

tanitó maga előtt az iskolának azt a mintáját lássa, amilyen leg

több van a hazában.

De iskolái, a tanitóképezdék, egyszersmind a népnevelés gya

korlati irányzásának, mivel mindegyiknek van egy kis gazdasága, 

kertészete és mindenikben tanulják a házi-iparnak nehány ágát, 

hogy az innen kikerülendő tanítók bele vezethessék a nép gyer

mekeit jö vő  életbeli foglalatosságaik észszerű folytatásába.

Az elemi tanitónőképezdék mindenike mellett szintén van egy 

hasonló gyakorlóiskola leányok számára; aztán mindenikben ki

válóan taníttatnak a leendő tanítónők a nőipari munkákra, a 

konyhaiirli:s;etrc és a háztartásra, hogy idővel növendékeiket 

• •/••ki i- limit hassák: és mindenik nevel is, különösen munkatanitó- 
ltokét, kiknek a/, elemi tanitónői oklevél mellett az erről kiállított 

vi/ ' iilal után még nőipari, elemi Iskolákra szóló tanítói oklevelet 

r. mllial
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Az elemi képezdei növendékek pályafolyama 4 év.

Az elemi tanitóképezdék fölött a fővárosban fennállanak a 

felső nép- és polgári iskolai tanítókat és tanítónőket képező két 

főintézet. A pályafolyam mindenikben 3 év.

C) A felső nép- és polgári iskolai tanitóképezdében a tanítók 

szakcsoportokra oszlanak :

a) Egyik szakcsoport tanulói készülnek : nyelvészeti, történelmi 

és földrajzi tárgyak tanítására;

b) a másik csoporté: mennyiség és természeti adományok ta

nítására ;

c) a harmadik csoporté : az ének és zene tanítására;

d) a negyedik csoportban : ipartanifók neveltetnek.

Van ez intézethez csatolva egy hat osztályú gyakorló -polgári 

iskola, hat tanítóval és rujztanitókkal.

Az ipari csoport ipartanmühelylyel van ellátva, iparnmvezető 

tanítóval, még pedig mind a polgári iskolai növendékek, mind 

a leendő ipartanitók számára külön-külön műhely van be

rendezve.

/>) A felső nép- és polgári, iskolai tanitónőképezdének két, 

főága van :

a) Az egyikben szintén szakcsoport,ok (nyelvészeti, mennyiség- 

tan) szerint neveltetnek •'! év alatt a tanítónők.

h) A másikban neveltetnek a ne velőnők (Gouvei nante-ok).

Van az intézet mellett ben tartással és lakással berendezett 

leánynevelő intézet, mely alkotja a kettős irányú elemi és polgári 

iskolai gyakorló iskolái.

c) Kapcsolatos >■■/ intézettel az iparmankalandónók csoportja, 

kik polgári és nőiparmunkai szakiskolák vezetésére készíttet

nek elő.

2. A harmadik főág másik ágán állanak a l.ir.ijiiskolai tanár- 

képezdek. Ezek a budapesti és kolozsvári tud. egyetemekkel, rész

ben a műegyetemmel állanak szoros kapcsolatban: képeztetnek itt 

szakszeriuti csoportosítással: gymnasiumi és reáliskolai tanárok.

-1. A harmadik főág egy ágán díszlenek a közép-ipariskolák.
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a) Ezek közt főhelyet foglal el a budapesti közép-ipariskola, 

melybe a tanulók a polgári vagy a középiskolák 4-ik osztályából 

léphetnek be és 3 évi tanfolyamban tanulnak : még pedig az első 

évben együtt az iparra tartozó átalános ismereteket, azután a 

második és harmadik évben feloszolnak

Építészekre;

Gépészekre kétirányban. átalános gépek és gazdasági eszkö

zök gépészeire;

Vegyészekre, még pedig szervetlen es szerves anyagokból dol

gozókra :

Fémipari munkák ;

Faipari munkák;

Szövőipari munkák készítőire, de ez utóbbi még nem lépett 
eletbe.

Mindenik munkaág számára be van rendezve lehető tökélylyel 

egy-egy ipartanműhely, a hol a növendékek szakukhoz képest 

eladásra szánt vagy gyárak által megrendelt műveket készítenek.

Az intézet munkavezetőket nevel nagyobb ipari vállalatok 
számára.

Kapcsolatban áll az intézettel, a gyakorlati életben már mun

kálkodó, de elég alapismerettel nem biró épitn-iparosok számára 

egv mellékiskola.

Szintén kapcsolatos az intézettel a cséplőgép-kezelő kovácsok 

és lakatosok elméleti és gyakorlati tanítása.

Szoros kapcsolatban áll az intézettel a technológiái iparmuzeum 

is, 'l gyakorlati életben működő iparosok gyakorlati oktatására.

ő\ Ehhez hasonló, de csak gépészeti irányban működik a kassai 
gépészeti középipariskola.

4. A harmadik főág másik ágán vannak a közép kereskedelmi 
iskolák.

5. Ugyané főágon virágoznak a művészeti iskolák, még pedig:

a) Az országos minta - rajztanoda önálló épületben — a

figurális rajzra és festésre; a technikai és a decoráló rajzolásra.
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Ez intézetben képeztetnek egyszersmind rajztanárok közép

iskolák és rajztanitók tanítók épezdék és polgáriskolák számára.

ti) Az iparművészeti iskola, eddig fa- és fémmű-metszési, 

réz- és xylographikai csoportokkal ; kapcsolatban áll ezzel az 

iparművészeti nnizeum.

e) A festészeti mesteriskola önálló épületben.

d) Az üvegfestészeti intézet, szintén külön épületben.

<•) Az országos zeneakadémia, szintén saját épületében.

f )  A színészet/ iskola ismét külön.

t>. Ugyancsak a harmadik főág egyik ágán helyezkednek el a 

wi.-óvári gazdasági akadémia és a/, ország különböző részein fenn

álló gazdasági intézetek.

7. Ugyancsak e főág egyik ágán áll az állatorvosi intézet.

8. .1 selmeczi bányászati akadémia.

9. A fiumei tengerészeti akadémia.

10. A budapesti Ludovica-akadémia.

Azt felesleges volna elősorolni e helyen, hogy ezen három 

főágra állított tanintézetek egymással szerves összeköttetésben 

állanak, a mennyiben az alsók a középsőkre, a középsők a szak

iskolákra és felsőbb tanintézetekre készítik elő növendékeiket.

Meg van adva a lehetőség arra is, hogy a polgári és a közép

iskolák növendékei bizonyos pontokon átléphetnek egyik közép

iskolából a másikba; sőt lehetőség nyujtatik arra is, hogy midőn 

a reáliskolai növendék szabály szerint csak a műegyetembe léphet, 

egy feltétel teljesítése mellett a tudomány-egyetem némely facul- 

tásába is bejuthat.

Szükségesnek véltük közoktatásunk alkotmányának e rövid 

vázlatát előre bocsátani azért, hogy az oktatásügyi kiállítás csar

nokában levő tárgyakat és csoportokat a szemlélő jobban meg

érthesse; megjegyezvén, hogy nehány szakiskola kiállítását,részint a 

mezőgazdasági-, részint az erdészeti, részint a pénzügyi ministerium 

pavillonjában lehet feltalálni.

Oktatásügyünk állapotának áttekinthetésére közlünk még ne

hány statisztikai adatot, a mint következnek:
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I. A népiskolák állapota.
1. A tanköteles (/yermekek száma.

Mcu/yurorsziiyon tanköteles yyennek volt 1883-ban 2.242,537, 

mely a lakosságnak lO'SÜ'Vo-át tette.

2. Ezek közül iskolába já rt 1.756,8:10; e szerint a tankötele

seknek 78’34%,-ka járt iskolába: még pedig a mindennapi is

kolába járt

a 0— 12 éves korbeliek közül 1.354.534 vagyis a tankötele

seknek 8 l'53°/0-ka;

ismétlő iskolába járt a 13— 15 évesek közül 402,302, vagyis 

a tanköteleseknek 02’47°/o-a.

3. Népiskola volt -Magyarországon 1883-ban 16,090.

Ezek közül jellegére nézve:

állami iskola volt . . . . . . . 423

községi iskola volt . . . . . 1,793

felekezeti iskola volt . . . 13,675

magániskola , . . . 167

egyesületi iskola „ . . . . . 32

Ugyanezek fokozatukra nézve következőleg oszoltak fel :

elemi iskola volt . . . .

felső népiskola................... . . 68

polgári is k o la ................... . . 129

4. Tanító volt összesen: 22,984, kik közül

férfi tani tó v o l t ................... . . 20,207

nőtanitó „ ................... . . 2,189

A tanitók nyelvismeretük szerint megoszoltak:

magyar anyanyelvű volt . . 18,814

magyarul beszélni tudó . . . 1,021

magyarul keveset tudott 1,773

magyarul nem tudott . . . . 1,376

5. .1 nejiiskolák fentartási kőtísrtjei 1883-ban tettek összesen

1x7,825 forintot.

6. Tanitóképezde volt 1883-ban 71.
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Ezek közül:

állami tanituképezde volt . . . . 24

felekezeti tanitóképezde volt . . . . 4ü 

magán jellegű , , . . . 1

7. Tanitóképezdei tanár volt (374.

8. Tanitóképezdei növendék .‘1,594.

Tanítóvá képesíti etet t 1883-ban 104!*.

Ezek közü l:

férfitanitó v o l t ................................. 717

nőtanitó........................................ 402
lu. A tanitóképezdék fentartása került 1883-ban 803,158 írtba.

11. Az ipari szakoktatás.

a) A házi ipari oktatás fo lyt majdnem minden jóra való 

elemi iskolában.

5) A budapesti középipurkola és kassai gépészeti iskolán kiviil 

59 ipartanműhelyben 83 tanító által 2529 tanuló oktattatott. 

Ezen tanműhelyek évi költsége 9(3,479 forint volt.

12. Kereskedelmi iskola volt 40, melyekben tanult 3,793 tanuló; 

került ezek fentartása 159,079 forintba.

13. Kisdedócoda volt 346; járt beléjük 36,228 gyermek, 514 

kisdedóvóval; fentartásuk került 17,240 forintba.

14. Az emberbaráti intézetek.

" )  Siketnéma tanittatott

V á e z o n ................................................93

Budapesten........................................... (30

Nevelésük és tani Máltásuk kerüli 53,337 forintba.

h) Vak tanil.látott, a budapesti országos intézetben 86, a költ- 

síig reájuk 32,351.

<•) Árvák intézete (szerel etházak) volt 58, volt bennük 2001 

árva, azaz 1008 hu és 993 leány, kerültek 123,298 forintba.

II. A középiskolák állapota.
1. Középiskola volt Magyarországon az 1883/4. iskolai év

ben 178.



XIV

Ezek közül

gvninasium volt . 

” • ’ la
147

o A középiskolák tanulói szám szerint voltak 30,4
pedig

gymnasiális tanuló volt . . . . 35,243

reáliskolai , „ . . . 5,230
A tanulók nyelvére nézve

magyar volt................................ . 26,471
német volt ............................ 5,787

román „ ............................ 2,236
olasz , ............................ 171*
tót ...................................... 1,684
szerb-horvát v o l t .................. 794
ruthén , .................. 144
másnyelvű „ .................. 225
érettségi vizsgát tett . . . . 2,639

Qo. Középiskolai tanár volt 2,256.

4. A 178 középiskola fentartása került- 3.924,80i
még pedig:

« ) A gymnásiumok kerültek 3.133,843 írtba.
b) A reáliskolák , 790,959

III. A felsőbb tanintézetek állapota.
1. Hiltani hiteset volt 51. Tanult ezekben 1857 tanuló; tanít

tattak 298 tanár által.

2. Jogakadémia volt 13. Tanult bennük 78-1—763 tanuló; 

taníttattak 135 tanár által, — kerültek ezen intézetek 21,435 
forintba.

3. A budapesti tudományegyetemen volt 3369 hallgató; tanít

tat ott 173 egyén által, — fentartása került 833,463 forintba.

4. A kolozsvári Ferencs Jóssef-egyefetnen volt 417 hallgató; 

tanított 62 tanár; került 53,921 forintba.

5. A ni. kir. miiegyetemen volt 571—645 hallgató, — 38 tanár, 
került 269,068 forintba.



0. A szülésznőképező tanfolyamon hat helyen volt 881 tanuló; 

fentartásuk került 20,000 forintba.

IV. Közmivelödési intézetek.
1. Az országos színészen iskolában volt 40 tanuló, — volt. 

benne 13 tanár — került 15,000 forintba.

2. Az országos zeneakadémiában volt 134 tanuló, tanitott 

benne 10 tanár, fentartása került 28,000 forintba.

3. A festészeti mesteriskoláiban, még első évében működött 

11 növendékkel — 1 tanár, került 7410 forintba.

4. Az országos mintárajztanodüban volt 109 növendék; 

13 tanár, került 52,020 forintba.

5. A  m. kir. iparművészeti iskolában vo lt 40 tanuló; 9 tanár.

0. Uvegfestőintézelbcn működik egy tanár és egy segéd.

7. Magyar nemzeti múzeumban működik 45 égvén, fentartása 

kerül 100,000 forintba.

8. Az országos képtár és magyar történelmi képcsarnok, mű

ködik benne 3 egyén s kerül 29,510 forintba.

9. Az országos magyar iparművészeti múzeum, működik benne 

5 egyén s kerül 20,900 forintba.

10. A m. kir. technológiai iparmúzeum, működik benne 

10 egyén s kerül 20,000 forintba.





XXXI. csoport. Nevelés és közoktatás.

A. Gyermeknevelés.
Bölcsődék, gyermekkertek és kisdedóvok.

1. Pesti első bölcsőde-egyesület. Működik 1.352 óta s három 
bölcsődét, (art fenn Budapesten, melyekben naponkint '200—250 
gyermek nyer gondozást. A bölcsőde ezélju,: szegény, lakáson ki. 
vftl dolgozó szülök kisdedeit a negyedik évig felvenni és őket nél
külözés, baj és betegségtől gondos felügyelet és ápolás által meg
óvni. A szülő reggel, mikor gyermekét, behozza, 5 krt tizet; 
ezért a gyermek háromszori étkezésben, ágy'- és fehérneműben, ápo
lásban és felügyeletben részesül. Az egyesületnek van -IS agyala
pit,váltva, alaptőkéje 72,237 frt és két ház, mely berendezéssel 
együtt 100,000 frt értéket képvisel. Minők gróf Károlyi Sándorné.

K/nllilju : a VJ.II. kerület nagy templom-utczában levő bölcsödé
nek gipszmintáját. mely annak teljes berendezését mutatja.

2. M agyarország i központi Fröbel-nöegylet,  Budapest. Ala-
pit.tatot.t 1860. évben. Czéljai : a) oly' gyermek-kertek fel -
a Hibása és meghonosítása, melyekben •'!■ •! éves gyermekek a 
Mröbel-féle rendszer szerint ok* zeni lég neveltetnek; ó) gyermek- 
kerrésznők kiképzése a. fennálló hatóságilag ilismeit nyilvános 
képezdében ; r ) ez irányban keletkező minden mozgalomnak köz
pontjául szolgálni. Az. egyesület vagyona 1884. év végén tett 20,675 
IVI 7ö krt. A költségek fedezésére szolgálnak a következő jövedelmek : 
A magyar államkincstár és a főváros által éven kint engedélye
zett. segélyösszegek : az. alapitó-tőkék kamatai, a tagok által be
fizetett. tagdíjak, végre adományok és az. egylet által rendezett

í
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mulatságok jövedelni". Az egyesület védnöke özvegy Majláth 
Györgyné szül. Prandau Stefánia bárónő. Elnökség: Szögyény- 
Márlch Mária, tisztb. elnök : Edelsheim-Gvula. bárónő, tisztb. elnök : 
Batt óyány-Strattmann herczegné, elnök ; Rosenzweig-Saphir Sarolta, 
alelnök és az iskolaügyi bizottság elnöke. Az egylet számlált 1884. év 
végével 40 tiszteletb -li-. 35 alapitó- és 256 rendet tagot. Az 
egylet a fővárosban (Széchenyi-t.ér 2. szám alatt) egy gyer- 
mek-kertésznő képzőintézetet tart fenn, mely egyidejűleg a vele 
ka csolatban álló I-ső gyermek-kerttel, még 130!). évbjn állíttatott 
fel. A  képzőintézet 1*74. évbe t újjá szervezt etvén, a tanfolyam 
két évre terjesztetett ki. Az új szervezésnek megfelelő tanterv ti 
vallás- és közokt. m. kir. ministerium által jóváhagyatván, a ké- 
pezde azon joggal rubáztatott fel, hogy állami érvényességű bizo
nyítványokat éj okleveleket állíthasson ki. A  képzőintézetbe a 
gyermík-kertésznői pályára készülő leányok valláskülönbség nél
kül vétetnek fel. Az összes növendékek az oktatást és a tan
eszközöket díjtalanul nyerik, sőt szorgalmas növendékek még pénz
segélyben is részesülnek. Eddig 115 leány nyert oklevelet. A képző- 
intézeten kivül az egylet jelenleg 5 gyermek-kertet tart fenn, 
melyekből 3- -0 éves gyermekek valláskülönbség nélkül a Eröbel- 
féle rendszer szerint hazafias szellemben neveltetnek.

Kiállítási tárgyai: Üvegszekrényben képezdei növendékek ál
tal készített 32 db. díszmunka. Továbbá fokozatos alapminták, úgy
mint : papitfüzés, kivarrás, tűzés és domborítás, papirhajtogatás, 
papirgyiirés, papirkimetszés, dupla fonás, borsómunka, agyag
munka, vesszőragasztás, magragasztás, vösszekötés, rajz, lombfüré- 
szelés. A gyermekkert be járó gyermekek munkáiból van 50 db. kész 
munka és fokozatos alapminták.

3 .  Országos kisdedóvó-eyyesiilet, Budapest. Alapit tatott 1873-ban. 
Elnöke Tisza Kálmánná, alelnöke gróf Szapáry Gyuláné. Va
gyona 1884. év végén 150,4-42 frt 77 kr. Ugyanazon évben bevételei 
35,131 frt 13 krra, kiadásai 22,078 tit 11 krra mentek. Eentart. 
egy óvóképezdét 2 osztálvlyal, mintaóvodát, mely egyszersmind árva
ház, segélyez vidéki óvodákat és előmozdítja az óvodáknak ország
szerte való elterjedését. Az utóbbi czélra múlt évben 2,521 frt 
11* kr. fordít tatott. A  kép.zdének múlt évbrn 73 növendéke volt : 
képe őt ö vizsgát tett 43 jelölt. A mintaóvodában 147 ki-ded ré
szesült megóvás és nevelésben.

Kiállítási tárgyai 3 csoportot alkotnak : Az I-ső csoportba
tartoznak az óvóképe/.de munkálatai, magukba foglalva az összes



Fröbel-féle foglalkozható eszközöket fokozatos összeállításban, a 
szemrontó kitüzdelési és domboritási munkálatok elhagyásával, 
másrészt kiegészítve az úgynevezett vessző-levarrás és leragasz- 
tás s a magmunkálatok táblázatos mintagyakorlataival, mely 
utóbbi foglalkozások Dömötör Géza óvóképezdei igazgató által 
alkalmaztattak először a mintaóvodába járó kisdedek körében > 
•azóta'meglepő sikerrel gyakoroltatnak ; végre 1! kötet szabászati rajz- 
minta. A Il-ik csoport a mintaóvoda foglalkozásait tünteti fel a fo
kozatos haladás szigorú megtartásával s különös tekintettel arra, 
hogy a készítmények az elvont szépészeti idomok helvett inkább a 
természeti testek utánzására terjedjenek ki. A 111-ik csoport egy 
teljes óvodai felszerelést, nevezetesen az. öntevékenység ápolására 
szolgáló Fröbel-féle eszközöket és a mintaóvoda szemléltetési tár
gyait tünteti fel, kiterjeszkedve a kisdedeket környező termé
szeti testek, a le.közönségesebb állatok és növények proportionális 
utánzatai, a házi- és konyha-eszközök, a földmivelő s a külön
böző iparosok eszközeire, végre a közéletben előforduló legközön- 
ségesebb készítményekre.

4. Borsod-Miskolczi példány-óvoda
Az intézet története egy kötetben.
5. Oobsinai községi óvoda.
Az óvoda leírása egv füzetben, helyiségének rajzával. Egy 

borítékban foglalkoztató munkák mintái. 14 db. gyermekek által 
készített különféle tárgy.

6. M áram aros-szigeti  Erzsébet kisdedóvó intézet. Fennáll l!S4ö. év 
óta. Fontaidatik az. Erzsébet kisdedóvó-egyesület által, melynek 
idén Várad}' Gábor országgyűlési képviselő fejt kiJ buzgó tevé
kenységet.

Az épület homlokzata és alaprajzai két keretben falon. 
A gyermekek mindennemű munkái. Ertesitő.

7. Robonyi Géza polgáriskolai igazgató, Galgócz
A galgóezi polgáriskola ipartanműhelyében készített külon- 

li le Fröbel-féle foglalkoztató eszközök ; épitőkoczkák fából.
8. Szakolcza i kisdedóvoda.
24 darab gyermekmunka.
9. Szegedi községi óvoda.
Az. óvodai épület homlokzata és alaprajzai, falon.
10. Zi lahi kisdedóvó-egylet óvodája.
Növendékgyermekek munkái.

i •
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B. Népoktatási intézetek,
a. Gyűjtemények, taneszközök,*) statistikai kimutatások.

I .  Vallás- és közoktatási magy. kir.  ministerium.
K iá llítja : az általa kiadott, tan-és vezérkönyvek és taneszkö

zöknek egy részét.
a) Tan-és vezérkönyvek, Gönczy P.: ABC olvasókönyv. Vezérkönyv 

az ABC olvasókönyv tanításához. Fali tábla (24 darab). írásbeli moz
gatható betűk, 80 betil táblapapirból kivágva. Nyomtatásbeli moz
gatható betűk, !)0 betű táblapapirból kivágva. - Gáspár I.: 11—VI. 
olvasókönyv. Csiky Kálmán : A magyar alkotmány tan és .jogi 
ismeretek kézikönyve a polgári és elemi tanitóképezdék növendékei 
számára. A hazai alkotmány és jogismeret alapjai polgári és felsőbb 
népiskolák számára. Gönezy Pál: Pestmegye és tájéka viránya. 
Torkos László: Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv a felsőbb leány
iskolák számára I — II. kötet. — Sonnenfeld Zs.: Német nyelv- és 
irodalmi kézikönyv a felsőbb leányiskolák számára I—II. rész. — 
Dr. Kmeriez.y-Kárpáti: Vezérki nyv a népiskolai földrajztanításban. 
Földrajzi eredménytől-. Atlasz. Kiss és Mnyer: Vezérkönyv a tör- 
ténet-tanitáshoz. Magyarok története V. oszt. számára. Nagy L .: 
Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok tanításában. Vezérkönyv 
a magyar nyelvtan tanításában I — II. Nyelvtani gyakorlókönyv I — II. — 
Groó Vilmos: Magyar nyelvtani vezérkönyv nem magyar ajkú iskola, 
számára. — Maszák Hugó: Útmutató az elemi rajztanitásban. Kivá
gott papírminták, 25 darab alak. Fali rajzminták (24 fali tábla). Kézi 
raj'/.min iák. 4 rész, egyenként 32 tábla. tíartalus István: Enek- 
tanitó vezérkönyv 1 -ÍV. évfolyam. Éneklő ABC a népiskolák szamára 
1—VI. évf. Vezérkönyv a zongora és orgona játszására.— Sz. Nagyi.: 
Vezérkönyv az énektanításban. Gyakorlókönyv az énektanításra. - 
Ábrányi K .: A magyar dal és zene sajátságai. Zenészeti aesthetika. 
Számolási gyakorlatkönyv a népiskolák számára. Számolási gyakor
lat-könyv, a főelemi és városi iskola számára 1. 11. rész.

h) Épülettervek. Gönczy P. Népiskolai épülettervek.
c) Tantervek, szabályrendeletek, utasítások, nyomtatványok.
d) Felkl-féle fuldgiimhűk. 21, 315 és 47 centiméter átmérőjű délkör

rel. Tellurium. Planetárium.
c) Térképek. Gönezy P.. Berghadx: Osztrák-magyar monarehia 

domború térképe. — Gönezy P. Lausehman: Magyarország emelke
dési színezetű fali térképe. - Gönezy P. Berghaus: Osztrák-magyar 
monarehia fali térképe. Magyarország fali térképe. Európa fali tér
képe. — Gönezy P .: Ázsia fali térképe. Afrika f. t. Kszak-Amerika f. t. 
Dél-Amerika f. t. Ausztrália f. t. A föld öt része f. t. Osztrák-magyar 
monarehia kézi térképe. Magyarország k. t. Európa k. t. Ázsia k. t. 
Afrika k. t. Amerika k. t. Ausztrália k. t.. A föld öt része k. t. 
Gönczy P. Stieler, iskolai atlasza.

f) Szemléleti képék. I. sorozat: 1. Az emberi test részei. 2. A házi 
állatok és néhány kutyafaj. 3. A tölgyfa és makk termese. 1. Az iskola 
udvara, ö. A falusi piacz. 6. A földműves őszi foglalkozásai. 7. A töld-

*) E csoportban említett taneszközök vagy külön jelentettek be, 
vagy a. bejelentő intézet tárgyaitól elkülönítve állíttattak ki a- fő
bejárattól jobbra.



műves téli foglalkozásai. 8. A vásár. 9. .Marhavásár. 10. Sertésvásár. 
II. sorozat: 1. I.égi tünemények. 2. Alma- és körtefák. 3. 1‘arasztszoba 
belseje. 4. Juhászat és sajtkéazités. 5. Földműves tavaszi foglalkozása, 
(i. Konyhai életkép. 7. Dió-, mogyoró-, gesztenye- és naspolyáink.
s. Esti kép. 9. Lóistálló belseje. 10. A falu környéke és közlekedési 
eszközök. III. sorozat: 1. Diszkért és virágok. 2. A nyirfa és feldol
gozása. 3. Szilva-, cseresnyc-, mandula-, nyári és őszi baraezkfák. 
4. Zöldséges és gyümölcsös kert. 5. Tehenészet. 6. Három ti tolva r. 
7. Különféle malmok. 8. A fenyő feldolgozása. 9. Kerékgyártó és kovács. 
10. Lóvásár. IV. sorozat: 1. Alföldi gazda udvara. 2. Felföldi gazda 
udvara. 3. A földműves nyári foglalkozása. 4. Zöldségpiacz. 5. Gyü
mölcsfáidat. (í. Fazekas és takács. 7. Épülőfélben levő házak. S. Iskola- 
terem belseje. 9. A bükk- és gyertyán fa. 10. Mocsaras vidék tájképe.

Hartinger, Természetrajzi színezett fali táblák Az emberi test 
Loncztana (5 tábla). A hazai mérges növények (12 tábla). Az ehető 
és mérges gombák (12 tábla).

Hnrtiiij/er. Ga.dászati színezett táblázatuk. Alagcsövelés. Uétöntö- 
•zés. Dohánytermelés. Lentermelés. Itaromtitenyésztés (2 tábla). Hasznos 
és nem hasznos madarak (2 tábla). Métermértékek fali táblája, 
llaseh természetrajzi fali ábrái (16 színezett tábla). Hopp természet- 
tani fali ábrái (10 színezett tábla). Hopp természettani (géptani) fali 
táblái. Számológép golyókkal 141 centiméter hosszú. Hopp méter
mértékek gy ü j ten í é n y e.

A. könyvek és taneszközök nagyobb része német, tót, szerb, 
román, horvát. ruthén és vend nyelven is adatott ki.

2. Népiskolai természettani,  vegytani és ásványtani hármas  
gyűjtemény. Összeállították é. használati utasítással ellátták Heller 
Ágost és Kozocsa T'ivadar tanárok, mint az országos tanszer
múzeum állandó bizottságának tagjai. Kiállítja az őrs/., központi 
tanszerraktár.

Ezm gyűjtemény a tanszermúzeum állandó bizottsága által 
elfogadva s a nagyméltóságu in. kir. vallás- és közoktatási mi- 
nisterium által népiskolák számára ajánlva van. Czélja oda hatni:
1. hogy a népiskolában a t rmés/.ettan, vegytan és ásványtan, 
szóval a szervetlen természet tárgyainak, tüneményeinek és tör
vényeinek ismertetése szerves kapcsolatban tartassák, hogy ez 
által a gyermekeknek ez m dolgokról való ismereteik annál töké
letesebbek és világosabbak legyenek, hogy az együvé tartozók
nak együtt tartása által ismereteikkel annál könnyebben rendel
kezzenek s azokat a gvakorlati életbe ■ mindenkor értékesíthessék ; 
továbbá, hogy az ezen tantárgyak különválasztásával járó túl
terhelésnek eleje vétessék: 2. hogy népiskoláinknak lehetővé té
tessék magukat alkalmas és minden tekintetben megfelelő hazai 
gyüjteménynvel ellátni, a külföldi gyűjteményekéi nélkülözhe-
t. ővé tenni s ez által a hazai tanszeripart fejleszteni. Hogy ezen 
kulturális és nemzetgazdasági czélzattal összeállított gyűjtemény 
csakugyan megfelelt az összeállítók intentiójúnak s hogy ezen 
gyűjteményre valóban szükség volt. ezt a tans/.ermuzeumi bizott
ság bírálatán és a mmister ajánlatán kívül világosan bizonyítja 
még azon körülmény is. hogy a gyűjteményből nem teljes két.



r,

ív ;■ lati. nem is számítva a nagyszámú részletes megrendelése
ket., több mint tJO teljes gyűjtemény kelt el úgy az állami, mint 
a községi és felekezeti népiskolák, illetőleg népiskolai hatóságok meg
rendelésére. A gyűjtemény külön-külön is megrendelhető 1 csoport
ból áll. Az I. csoport. -r>7 db. fizikai eszközt tartalmaz s ára 33 frt. 
A II. csoport 32-féle vegytani eszközből áll, ára 0 frt. 60 kr. — 
A 111. csoport 46 üvegben elhelyezett vegytani anyaggyüjteményt 
képez, melynek ára 9 frt 40 kr. — A IV. csoport 67 db. ás
ványt, kőzetet és ásványt chno’ogiai készítményt, tartalmaz, ára 
11 frt. A gyűjteménynek mind a 4 csoportja egyszerre megren
delve 60 írtért, melyhez még 2 frt. csomagolási költség is járul, 
melyben a gyűjteményhez mellékelt .Használati utasítás* ára 
(60 kr.) is bentoglaltafik. Ezen terjedő mes és csino- kiállítású 
füzetben, melyet a gyűjteményhez magok az összeállítók Írtak, 
nemcsak a gyűjtemény czélja s az ennek összeállításával és hasz
nálatával szem előtt, tartott, illetve szem előtt tartandó irány
elvek vannak részletesen kifejtve, hanem az egyes eszközök hasz
nálata, conserválása é; minden egyes kisérlet kivitele tekintete
ben oly részletes utasítások vannak adva, melyeknek segítségével 
a kísérletezésben egészen járatlan egyén is a gyűjteményt köny- 
nyen és sikerrel használhatja. Megrendelhető az országos központi 
tanszerraktárban, honnan a megiendelt gyűjtemények csak egy 

épen az összeállítókból álló felügyelő bizottság megelőző 
felülvizsgálata és approbatiója után küldetnek el a megrendelőknek.

3. Népiskolai á l l a t - ,  növény-, és gazdaságtani hármas gyű jte 
mény. Összeállította Kozocsa Tivadar tanitóképezdei tanár, mint az 
országos tanszermúzeum állandó bizottságának tagja. Kiállítja a 
budapesti állami elemi és polgári iskolai tanitókepezde.

Ezen gyűjtemény az. első hármas gyűjtemény kiegészítője 
s czélja: 1. az élő természet tárgyainak és t.ü eményeinek a.
népiskolában való ismertetésénél szemléleti anyagot szó gáltatni ;
2. oda hatni, hogy a í épiskolában a természeti ajz a gazdaságtan
nal összefoglaltassék ; 3. hogy a tanításban a gyermekekre nézve 
tnlterb- ló s rájuk nézve semmi érdekkel nem biró systematicus irány 
belvett a gyermekekre nézve sokkal könnyebb, őket közelebbről 
érdeklő, a magyar nemzeti jellemmel is jobban összeférő bioló
giai irány érvényesít jön : 4. hogy a természetrajz a népiskolában 
a gazdaságtan érdekeit szolgálja s ezáltal az okszerű gazdálkodás 
terjedését elősegítse; 5. hogy a hazai tenné z.et tárgyaiból hazai 
gyűjtők és praeparateurök által összeállított gy jteményekkel lát
hassuk el iskoláinkat s e tekintetben is emancipáljuk magunkat, vala
hain a külföldtől. A gyűjtemény 10csupor bői áll. Ezek a követ kezok. 
besöpört. Rovargyüjtemény 56 faj. 116 db., melyek a czrls/.rnibb 
es könnyebb szemléltetés végett 10 külön skatulyában vannak el
helyezve. II. csoport. Csiga- és kagybihéj-gyüjtemény 22 faj, 
26 db. ugyanannyi külön kis skatulyákban elhelyezve. 111. .-sö
pört. Tojásgyüjtemény M  faj, 13 db. ugyanannyi külön kis skatu
lyákban elhelyezve; mi d ilyan tojások, melyek vagy táplálék
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gyanánt, vagy tenyésztésre használtatnak. IV. csoport. Osont- és 
bőrvázak 7 táj, < db. V. csoport. liorszesz-praeparatumok üve
gekben 10 faj, 21 db. a gerinczesek, molluskák, izlábúak és fér
gek köréből. VI. csopcrt. Virágos és virágtalun növények herbá
riuma, három fasciculusban, gyakorlat i csoportok szei int rendezve, 
140 faj, ugyanannyi példány. V II. csoport. Fametszetek gyű jte
ménye, az iparban használt legközönségesebb fákból 10 faj, 21 db., 
ezek közölt 3 boritólemez (fournier), borokalából készült szivar- 
ládában elhelyezve. V III. csoport. Maggyüjtemétiy gyakorlati cso
portok szerint rendezve 124 üvegesében, 12-4 faj, ;! kártyapapir- 
skatulyákban elhelyezve; mind olyan magvak, melyek a kerti és 
mezei gazdaságban vetés alá kerülnek. IX. csoport, Fanemesitési 
módok és eszközök táblái 2 db., melyek közül az. egyik 14-féle 
nemesitesi módot tüntet löl a tábláról levehető mintákban, a 
másikban 9-léle fanemesitési eszköz van felfűzve, melyek szintén 
levehetők és tényleg használhatók. X. csoport. Konyhakerti eszkö
zök 12 dl)., részint a közönségesen használt alakban cs nagyság
ban tmérő- léez. sorhnzó zsinór, ültetőfák, jelzőfácskák. mag
választó rosta, magcsiráztató készülék), részint a gyermekek ál
tal használható kisebbített alakban (ásók. kapák, gereblye, öntöző 
kanna). E gyűjtemény, mely mint. első mintagyüjtemény a budapesti 
állami tauitóképezde gyakorló elemi iskolájának tulajdona, az 
országos tanszermúzeum állandó bizottsága által el van fogadva 
ugyan, de a bizottság utasítása szerint un ég kiegészítendő állat- 
növénytechnologiai gyűjtemény nyel és a legközönségesebb mező- 
gazdasági gépek és eszközök mintáinak gyűjteményével, továbbá 
használati utasítással is ellátandó. Ennélfogva a gvüjteménv csak 
a jövő iskolai év folyamában fog a kereskedés útján töhbsz.örö- 
sitve forgalomba kerülni, a midőn is a teljesen kiegészített 
gyűjtemény körülbelül 160 Írtért, vagy pedig csoportok szerint 
később megállapítandó árakon lesz megrendelhető az országos köz
ponti tanszerraktárban.

4. Ásvány-,  közét-  és fö ldtani felszerelés felső nép- és polgári  
isko lák  szám ára . Az országos tanszermúzeum állandó bizottsá
gának megállapodásai szerint összeállították Kozocsa Tivadar t.anitó- 
kepezdei és Miklós Gergely polgári iskolai tanárok. Kiállítja 
a budapesti állami elemi és polgári iskolai tauitóképezde.

A gyűjtemény czélja: 1. a felső nép- és polgári iskoláknak 
egy olyan mintagyüjteményt nyújtani, mely magában foglalja az 
asvánv-, kőzet- és földtani oktatáshoz szükséges összes szemléleti 
anyagot, a mire minden ilyen iskolának szüksége van ; 2. czélja oda 
hatni, hogy a tudománynak ezen 3 ága a tanításnál egymással foly
ton szerves kapcsolatban tartassák : 3. hogy némileg megmutassa 
azon tananyagot és tanmenetet s visszatükrözze azon tanítási 
czélt és szellemet, mely a felső nép- és polgári iskolát az általá
nos műveltség és a gyakorlati élet követ.elménvei szerint legjob
ban m egilleti; 4. hogy a haza földjének ásvány-, kőzettani és
geológiai viszonyai hazai ásvány- es kuzetpéldanvökön legyenek



'/.riiilrllfthetük s ;i külföldi gyűjtemények e tereli is nélkülözhe
tők legyenek. E végből a gyűjteménybe esak a legközönségesebb 
ásvány- és kőzetfajok vannak felvéve, de a meglevők a kiképző
dés különböző módosulataiban. A ritkább s csupán csak syste- 
matikus szempontból érdekes fajok a gyűjteményből kihagvattak. 
Az ásványok és egyszerű kőzetek nincsenek külön választva, ha
nem egy és ugyanazon csoportban mindenik kőzet a maga ás
ványa mellé van sorozva. A gyűjteménybe ásvány- és kőzettecli- 
nologiui készítmények is vannak felvéve, de csak olv mennviség- 
ben és minőségben, a minőben ezt a polgári iskola általános 
czélja megkívánja. Ezen technológiai készítmények sincsenek kü
lön csoportba véve, hanem mindenik a maga ásványa, illetve 
kőzete mellé van beosztva. Külön-külön csoportokba vannak fel
véve az összetett kőzetek és a kövületek. A fölszerelés teljes
sége czéljából fölvétettek a gyűjteménybe a kristályrendszereket 
feltüntető sodronyhálók és azon egyszerű és összetett alakoknak, 
valamint ikerkristályoknak részint kártyapapirból, részint fából 
készült mintái, melyek a gyűjteményben levő ásványok leg
gyakoribb és legfeltűnőbb alakjait mutatják. Ezeken kívül van 
még a gyűjteményben két geológiai térkép és az ásványtani kí
sérletekhez nehány legszükségesebb eszköz. A gyüjteménv négv 
csoportból áll, úgymint : A ) Ásványok, egyszerű kőzetek 100 db. 
és ásvány technológiai készítmények 100 db., összesen ‘200 db.
B ) Összetett kőzetek természetes és cs szolt állapotban 2ó db.
C) Az egyes nagyobb geológiai korszakokat kiválóan jellemző kö
vületek 20 db. — I ) )  Kristályminták 20 db., sodronyhálók 0 db., ás
ványtani kísérletekhez szükséges eszközök 9 db., térképek 2 db., 
összesen 50 db. — A gyűjtemény — mely a tanszermúzeum ál
landó bizottsága által felső nép- és polgári iskolák számára igen 
czélsz.erűnek találtatott és a ministeriumhoz ajánlás végett fölter
jesztetni határoztatott - a budapesti állami tanitókepezde pol
gári gyakorló iskolájának tulajdonát képezi s megrendelhető az 
országos központi tanszerraktárban 150 Írtért.

5. Rovargyüjtemény és ezzel kapcsolatos rovargyü jtö  és prae- 
paráló eszközök és szerek gyűjteménye. Kozocsa Tivadar tanitó- 
képezdei tanár tervezete szerint összeállította Ivutliy Dezső ent.o- 
molog. Kiállítja a budapesti állami elemi és polgári iskolai 
tanitokepez.de (saját fülkéjében).

Ezen ke.tös gyűjtemény az elemi tanitóképezdék minta- 
gyűjteménye akar lenni. (.Vadja egyrészt a hazai rovarfaunaból 
az egyes rendek és családok legtipikusabb és a gyakorlati életet 
hasznos vagy káros voltuknál lógva leeközvetlenehlml érdeklő 
alakok bemutatását lehetőve tenni, másrészt megismertetni a 
tanítójelöltekkel mindazon eszközöket es szereket (használatuk
kal együtt), melyek a rovarok gyűjtéséhez és preparálásához 
Szükségesek, hogy a tanítójelöltek ez áltál iiemesak a népiskolai 
tanításhoz s/.ükseoes képességet megszerezzék, hanem hogy is
kolájuk vidékein k )"V;u-taunajat i- kepesek legyenek összegyüj-



leni s ez által mindmegannyi gyűjtőkké és prueparateurökké vál
ván, a külföldi behozatalt ez irányban is lehetőleg mérsékeljük, 
esetleg megszüntessük, legalább azon fajokra nézve, melyek ná
lunk is közönségesek. Maga a rovargyiijtemény ti kemény fából 
készült s parafával bélelt skatulyában van elhelyezve, melynek 
légmentesen záró, de levehető ablakai vannak. A (5 skatulyában 
van összesen ‘2-34 genus 319 fajjal képviselve 397 praeparatum- 
bán, melyek között igen sok a biológiai praeparatum. Ara 150 frt. 
— A gyűjtő és praeparáló eszközök részint táblára fölfűzve 
vannak (10 db.), részint különálló darabok (22 db.), 38 db. Ara 
85 frt. Mindkét gyűjtemény megrendelhető az országos központi 
tanszerrakt árban.

6. Ábrái Lajos, tőreáliskolai tanár, Arad.
Egy fali számolótábla 00 darab faszeggd, 5 darab kártya- 

papirból és egy darab bőrből készült számolótábla, 3 darab 
irkára alkalmazott számolótábla, ezekhez való kúpocskák. Egy 
kis orosz számológép.

Az utóbbinak kivételével a bemutatott számolótáblák a 
l’ vthagoras-nak tulajdonított „abax*, a rómaiak „abacusá“-nak 
felelevenítései. A számirás legfőbb elvének, a positió elvének 
intensivebb mugvilágitására akarnak szolgálni. A számoló táblák 
csak 4 rovatot foglalnak magukban : egyesek, tízesek, százasok, 
ezresek számára. Ezek elhelyezése megfelel a számirásnak. A táb
lácska olcsósága lehetségessé teszi, hogy minden gyermek által 
megszereztethessék, sőt esetleg a gyermek maga is készítheti.

7. Arad szab. k i r .  város isko laszéke.
Arad szab. kir. város községi elemi iskoláinak részletes 

tanterve, bekötve.

8. Dér József tanító, Horgos.
Időismertető, szemléleti taneszköz. Ábrázolja az órát, a 12 hóna

pot a napokkal, az 52 hetet és a négy évszakot.

9. É r t i  H e r ib e r t  t untó, Nándorvölgy  ( u. p. Vereskő, Gömor- 
megye).

A „Garam forrás vidéke*, domború térkép. „Sumjácz vidéke* 
(Királyhegyalja) domború térkép. Magyar gyakorlatok.

10. Fábry  János, Rim aszombat.
5 skatulyában eszközök az. érzékszervek gyakorlásához. 

1. A  látás gyakorlásához : 52 színtábla 8 csoportban; 120
mértani alak, 4 csoportban; (i csomag a mennyiségre; 4 ol
vasó. tábla. 2. A hallás gyakorlásához : !S iiv glemez. (c — c 
skala); 18 fémkörlap; 10 falemez; G szilánk. 8. A tapintás gya
korlásához : 8 tá ’da a felszín minőségének észlelésére ; 5 tábla a 
domborúság észlelésére: 10 lemez a. kiterjedés észlelésére; 20 db.
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súly 2 sorozatban: 4 db. a hőkülönbségre. 4. Az ízlés- és szag
lás gyakorlásához: az ízléshez 25 anyag, 9 csoportban: a szag
láshoz 20 anyag, 7 csoportban.

11. Fogarasl Jenő ref. tanító, Ároktőn, (Borsodraegye).
Kiállítási tárgyai: Az ároktői ref. iskola mintája. Az árok

tői ref. iskola alaprajza. Ároktő község domború térképe. Ároktő 
határának térképe. Irálygyakorlatok. Borsodmegye földrajza.

12. Fürth Samu néptanító, Érsekú jvárt .
Saját szerkezetű számolótábla. Egyik lapján az. orosz 

számológép egész épségében meg van tartva. Másik lapján 
azonban oly szerkezettel bir, hogy az 1-től 10-ig, illetőleg 
20-ig terjedő számmennyiségeket csoport sitva, azaz számképek
ben lehet szemléltetni, úgy hogy ezen számmennyiségek, mint 
valódi testek képei hatnak a gyermek képzeletére. Továbbá azon 
előnynyel bir, hogy a legalsóbb fokú számvitelek szemléltetése 
nemcsak a szemek, hanem a tapintási érzék segítségével is eszkö
zöltetik és pedig nemcsak egyszerű természetes módon, hanem a 
gyakorlatnak mcgfelelőleg is. Végül megemlítendő, hogy a gyer
mek sajátkezűleg a számképeket gombokkal betöltheti, mi által 
a tanítás fölötte érdekessé tétetik,

13. Groó Vilmos kir. tanfelügyelő, Budapest.
Gömörmegyei népiskolák épületeinek rajzai, könyvalakban

bekötve.
14. Grosz Mór tani tó, Kis-Kun-Halas.
Szemléltető táblázatok az. 1X1 és 1:1 alapos begyakorlására; 

egy a talon, kettő könyvalakban az asztalon.
15. Griin Adolf  Jakab izr. tanító, Galánta.
A galantai járás térképe, keretben, falon.
16. Inczés József tanító, Szeged.
Számolótábla. Egy álló fehér tábla 10 sorba elrendezett 10O 

lyukkal, melyekbe fekete, kék vagy vörös gombokat lehet tűzni 
s ez által különféle alakú számképeket előállítani. A gombok a 
tábla alján levő fiókban állanak, melynek előlapján a számjegye
ket lehet szemléltetni. A fiók az egész gombokon kivül, fél. har
mad és negyed gombokat is tartalmaz a törtek szemléltet,-s. re.

17. Knopfler Sándor S.-A -Ujhely.
ti db. népiskolai tankönyv.
18. Krompaszky Ignácz tanító, Makó.
Makó város és Csongrádinegye térképe; a makói népiskola 

alaprajza. A földrajzi oktatás első fokán használt taneszközök.



19. Krünner Anna fővárosi tanítónő, Budapest.
A kötés és horgolás ütenys/erinti tanmódjának fokozatos me

nete, bemutatva két keretben levő munkák és hozzá való magya
rázó szöveg által.

20. Kund Vilmos tanító, Sopron.
25 db. fali olvasótábla, 19 db. kép az olvasás tanításához.
21. Kurz Sámuel ev. tanító, Budapest.
Budapest és környékének helyrajza (keretben, falon). Szá

mológép, szétszedhető és használható az egész számok, közönséges 
és tizedes törtek, valamint a hosszmértékek szemléltetésére.

22. Lévay Lajos debreczeni ref tanitó.
Természetes és dombor térképező. (A  földrajzi társaság kiállí

tása közelében.) Egy asztal, melynek lapjába üveg van bemetszve ; 
ezt telehintjük finom, szitált homokkal, melybe belérajzoljuk a 
folyókat, reá helyezünk hegyeket ábrázoló kis köveket., városokat 
jelző koczkákat és útvonalakat képviselő halcsont-darabokat.

23. Magvassy Mihály és Pál Budapest.
Szemléltető szekrény népiskolák, óvodák és magánoktatás 

szamára. Magában foglal az elemi oktatáshoz szükséges minden tan
eszközt: u) az irva-olvasás hangoztató tanmódjához; 6) irótáblát 
az Írásra; c) táblát a számoláshoz; d) számológépet 100 golyó
val : e) 50 darabból álló gyűjteményt magvakból, fűszerek és 
festékekből: f ) rajzolótáblát, melynek hátulsó oldalán a direct 
színek vannak; ff) egy fiókot ür- és súlymértékekkel; h) 2 fiókot 
ásványokkal; /) egy fiókot mértani testekkel; /, ) egy fiókot szi
vacsosai, krétával, törlőruhával; I) az irva-olvasáshoz és szám
jegy-ismertetéshez szükséges hetük es számjegyek a szekrény 
alján két fiókban vannak elhelyezve; m) ugyanott egy széles ür 
látható, mely a Gönczy-féle szemléltető képek elhelyezésére va ló ; 
n) a szekrény oldalán egy összehajtható méter függ; o) a másik 
oldalon egy mutató- és fenyitő pálcza lóg. A szekrény a lábon 
tengely körül forgatható.

24. Országos gazdasági egyesület, Budapest.
Állványon az iskolai takarékpénztárak elterjedését feltüntető 

térkép.
25. Pausch Rafael tanitó, Székes-Fehérvár.
Fehérmegye domború térképe.
26. Putsch Tóbiás, Szepes Igló.
Figyelő méhészeti kaptár, me.yben 8 keretben vannak :

1. anyabölcsők, 2. dolgozóméh-sejtek, ■). heresejtek, 4. műsejtek



félig kiépítve, ö. ugyanazok egészen kiépítve, 6. átmeneti sejtek,
7. fedett méz. Ezen kívül megvannak benne a méh nemei: a) ki
rálynék : li) dolgozóméhek ; c) herék. Népiskolákban való használatra.

27 . Remekházy Károly , Tem esvárt.
Arad- és Temesmegye térképei. Araduiegye kis kézi térképe.

28. Schaffer Károly népiskolai igazgató, Temesvárt.
•Schatfer-féle szélrózsa. Iskolaberendezési tárgy, mely a tan

terem mennyezetének egy alkalmas pontjában megerősítendő a 
világtájak folytonos szemléltetése végett. Készítette : Weigl Eerencz 
esztergályos, Temesvárt. Aha 2 frt.

29. Spronz Dávid tanító, Miskolcz.
Magyarország szédszedhető néma térkepe. Borsodmegye szét

szedhető néma térképe, hegyekkel. Ugyanaz hegyek nélkül.

30. Dr. S za lkay  Gyula főreáliskolai tanár, Budapest.
Egy zárkában hasznos termények a novényországbói. Gyűjte

mény népiskolák, polgári- és ipariskolák számára.
Tartalmaz: 1. Szárított gyógy- és takarmánynövényeket.

2. A gabona-nemek kalászait, 8. A lombos- és tűlevelű-, valamint 
a gyümölcsfák és cserjék képviselőit. 4. A ruházatot szolgáltató 
és kereskedelmi növényeket. 5. Az emberi és állati eledelül szol
gáló terményeket, (i. A ház gyógyászatban használt: gyökerek-, 
kérgek-, füvek-, levelek- és világokat. 7. A fűszereket, és olajakat.
8. A festőszerül és technikai czélokra használt terményeket. - - 
Tömeges rendelésnél, ha legalább 1(M) iskola rendeli, ilyen 100 
terményt tartalmazó gyűjtemény ára csak ö frt.

31. Székely-udvarhelyi állami föreáliskola .
Készülék a törtek tanításához: szerkesztette Kohlbauer I V- 

rencz, főreáliskolai tanár. Állványa olyan, min az orosz számoló
gép, a golyók helyét fahengerek pótolják. Az első sodronyon egy 
fahenger tolható ide s tova. a második ugyanolyan hosszúságú 
hengernek */2 részei, a harmadik u >/s részei stb. A csinos ki
vitelű készüléket székely-udvarhelyi iparosok készítettek

32. Szepesi tanitó-egyesii le t .
Szepes megye térképe. Szepesmegye geológiai térképe

33 . Szi lágyi Mór igazgatő-tanitó, Orosháza.
Tábla n törtek szemléltetésére: körcikkekre oszlott k....k

különféle sziliekben. A körlap ábrázolja az egészet, ré-./ei a elü
ket. Készítő szerint a körczikk jobban szemleltei 1 n t•.i 11■ i mint 
a hosszúság része: mer; ez mindig egész. A tábla felt tiniéi i .■gy. 
uttal a törtek .bővítését* és .rövidítésé:*.
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34. Szirmay József, Vágujhely.
Magyar olvasó* és nyelvképző könyv, 5 kötet. Magyar nyelv* 

képző iskola, 3 kötet. Vezérkönyv a magyar nyelvnek a német
ajkú iskolákban való tanításához, 1 kötet.

35. Tóth József kir. tanácsos, pest-kis-kúnmegyei kir. tan
felügyelő, Budapesten.

Pesl-Kis-Kúnmegye népoktatási viszonyait feltüntető 10 tér
kép, még pedig: 1. Az iskolázás községenkint 1868-ban. 2. Az 
iskolázás községenkint 1884-ben. 3. A megye iskolái és iskolázás 
politikai kerületenkint. 4. A tankötelesek felekezeti viszonyai.
5. A tankötelesek nemzetiségi viszonyai, ti. A rom. és gör. kafh. 
gyermekek iskolázása, 7. A lielv. és ág. liitv. gyermekek iskolá
zása. 8. A magyar ajkú gyermekek iskolázása. 0. A német és 
szláv ajkú gyermekek iskolázása. 10. Az iskolázás időtartama közsé
genkint. (A  földrajzi társaság mellett.)

36 . Tóth Lajos ref. tanító, Debreczen.
400 db. vaslemezbetű és hozzávaló szekrény. 'Partosabbak 

mint a papirosból készült betűk s könnyen tisztíthatok.
37. Vasmegyei tanítótestü let.
Vasvármegye fali térképe. Kiadta a tanítótestület: készült 

Posner K. L.-nál lludapesten. Ara 5 irt.
38. Weinberger Alajos Budapesten.
A rajzolás elemei hálózatban. 1. 11. Gyakorlati rajzminták. I. lí.
39. Wolkenberg Gyula és Schön József fővárosi tanítók, Budapest.
Iskolai fehér szitui nagy tábla fekete állványon, melyben a

tábla eharnior segítségével mozog. Az állvány karikán jár.
40. Kunst Károly tanító, Cs.-Somorja.
Általa kitömött madarak és állatok (az Akadémia szekrénye 

mögül t i üvegszekrényben).
41 Ballagj Károly, kir. tanácsos és tanfelügyelő, Miskolcz.
Adalékok Bnrsodmegye népiskoláinak történetéhez.

b. Elemi és felső népiskolák.
1 Aranyos-maróthi áll. elemi és felső leányiskola.
41 drb kézimunka; számtani, nyelvtani, s/.épirási és rajzi 

dolgozatok minden osztályból.
2 Auspitz Adolf, tanintézettulajdonos, Nagyváradon.
írásbeli dolgozatok és rajzok a tiu-és leánynövendékektől es 32 

drb kézimunka a leánynövendékektől.
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3. Bajai ág. hitv. evang. iskola.
A növendékek irásmutat ványai.
4. B aja i róm. kath. elemi iskolák.
Két könyv rajzokkal. Szépirási irkák.
5. Bajai reform, elemi iskola
Az iskola története és néhány irásmutatvány egy füzetben.
6. B aja i izr.  elemi és felső leányiskola.
Rajzok, szépirási lapok, értesítők, őU drb kézimunka.
7. Bakabányai áll . elemi leányiskola.
15 dü>. kézimunka.
8. B alassagyarm ati négy osztályú áll . népiskola.
Tanulók Írásbeli munkái és rajzai. Iskolai háziiparoktatás 

eredményei: szalma-, lombfürész-, gép-, könyvkötő- és kefekötő 
munkák (7 darab.)

9. Bánffy hunyadi áll . el. és felső népiskolák.
Számtani, nyelvtani dolgozatok, szabadkézi és térképrajzok; 

női kézimunkák.
10. B á r t fa i  róm. kath . nönövelde.
15. drb kézimunka.

11. Brassói áll . elemi flu- és leányiskolák.
Értesítők; a fiúiskola részletes tanterve; osztálynaplórészlet; 

tanulók magyar, német, földrajzi, számtani és szépirási írásbeli 
dolgozatai, rajzai. A női kézimunka tananyagának fokozatos fej
lődésben csoportosított munkakönyvé.

12. Csáczai áll . elemi fiú és leányiskola.
A tanulók Írásai.
13. C sitár i  Germanecz Károly barsmegvei kir. tanfelügyelő, 

Aranyos-Maróth.
Barsmegyei elemi iskolák tanulóinak munkái.

14. Debreozeni helvét hitv. egyház iskolaszéke.
Jelentések, értesítők és tantervek. Női kézimunkák, rajzok 

írás és fogalmazás-füzetek. A tömött hímzés iskolája, Bernjén 
Erzsébettől. — Gyűjtemény a természet rajzi oktatáshoz, Pap 
Pétertől: ezíme: ,A  vas előállítása és feldolgozása, összeállítva 
a találmányok könyve után*. Tartalmazza a vasérczeket, az 
olvasztásnál használtatni szokott anyagokat, a nyersvasat és vas
ipari czikkeket. — 400 drb pléhbctűlap betiiszekrényben, Tóth 
Lajostól (lásd 1;!). — Virágok Kovács Lujzától. — Alakítva fog
lalkoztató és szemléltető taneszköz a földrajz tanításhoz, Lévai 
Lajostól (lásd 11). — Két nagy térkép (Debreczen vidékét ábrázolva).
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15. Debreczeni ront. kath. elemi leányiskola.
Egy rajzfüzet és 2 drb kézimunkakönyv.
16. Diósgyőri á l l .  elemi iskola.
Női kézimunkák. Rajzok. Szépírások. Irály-gyakorlatok.
17. Dobsinai községi iskola.
Az iskola értesítője. A használatban levő tankönyvek (13 

darab). Dobsina térképe, az iskola terve, tornatér, uszoda. — 
Szekrényben: „Miként készül a vas?“ Ugyancsak szekrény
ben: „Hogyan készül a vászon (Technológiai gyűjtemé
nyek az olvasmány-tárgyaláshoz.) Egy füzet szépírásokkal; egy 
rajzokkal; egy Írásbeli dolgozatokkal; 2 0  darab női kézimunka.

18. É tfa lva -zo ltán i  községi elemi iskola (u. p.) Gidófalva, Három  
székmegye.

A növendékek rajzai két kötetben.
1 9 .  Fe lső s tu b n ya i községi elemi leányiskola.
1  drb kézimunkakönyv, 1 2  drb tábla.
2 0 .  Fiumei áll .  elemi és felső leányiskola.
Rajzok, 7 drb tábla kézimunka és több drb kézimuuka.
2 1 .  Fiume városi elemi iskola.
Tankönyvek, Írásbeli dolgozatok, rajzok, kézimunkák.
22. Földeáki róm. kath. zá rd á i  leányiskola. (Néniéih .Sándor 

iskolaszéki elnök.)
Az iskola zászlója; egy album a növendékek női kézimunkái

va l ; kivágott jegeczalakok; egy albumban az iskola története, 
szabályzatai és nevelési eszközeinek leírása.

2 3 .  Giczl (k is b é r i )  népiskola.
A növendékek próbairatai.
24 . Hód-mezó-vásárhely i közs. gazd., ipari és keresk. felső nép

iskola .
Értesítő. A mintagazdaság kettős könyvvitellel vezetett szám

vitele az 1884. évről, m. p. pénztári számvitel, napló és ebben 
a terményszámvitel, főkönyv, [az év utolsó napján felvett leltár. 
Az intézet leírását és osztálynaplóját tartalmazó konvv.

25. Jólsvai ág. ev. iskola.
Tanulók Írásbeli dolgozatai.

26 . Kalocsai r Miasszonyunkról “ nevezett  iskolanővérek veze
tése a la t t i  isko lák. 1. A kalocsai anyaház b. e. Kunszt .lózsef 
néhai kalocsai érsek által 1860. évben alapittatott : az évek során 
át Haynald Lajos bibornokérsek által bővíttetett. Ezidő sze
rint az intézet á l l : három tanfolyammal biró polgári és felső 
népiskolai tanít ónőképezdéből, 7 tanerővel, és 4 tanfolyamú elemi



*;ini<ón•'»kt-pezJéből. 10 tanerővel. Minő a két tanitónőkópezde 
növendékei benlakást, élveznek. Az elemi tanitónőképezdénél 
Haynald Lajos bibornok-érsek kegyességéből 18 alapítványi 
hely van, évi 150 Írttal. Továbbá: 4 osztályú polgári iskolából, 
melyben bentlakó növendékek nyernek oktatást; nőnöveldéből, 
melyben a növendékek felsőbb nevelésben részesülnek ; 6  osztályú 
népiskolából; óvodából, mely két tanfolyami! óvó-tanitónőképez- 
dével áll kapcsolatban; árvaházból, mely dr. Haynald Lajos 
bibornok-érsek által 4 ti árva részére 1874. évben alapíthatott. Az 
árva gyermekek, nemük szerint, az elemi ti- és leányiskolában 
nyerik elméleti kiképcztetésöket. Hasznos kézimunkákra az árva
házban négy nevelőnő vezetése alatt oktathatnak. — Fiókházak : 
O-Beesén ti osztályú 1 ányiskola és óvoda; Topolyán (i osztályú 
népiskola a leánynövendékek számára. Baján dr. Haynald Lajos 
bibornok-érsek által alapíthatott leányiskola, mely jelenleg áll 2 
osztályú felső népiskolából leányok számára, ti osztályú elemi 
népiskolából és óvodából. Szabadkán nőnövelde, árvaház, felső 
népiskola, 6  osztályú elemi népiskola, óvoda, Bácskán elemi nép
iskola, árvaház és óvoda. Alapító dr. Haynald Lajos bibornok- 
érsek. Újvidéken felső népiskola, elemi népiskola és óvoda. Kun
baján 4 osztályú leányiskola, Jankováczon ti osztályú elemi leány
iskola, Temerinben ti osztályú magyar tannyelvű és 1 osztatlan 
német tannyelvű népiskola. Moholyon ti osztályú népiskola. Az 
anyaházban és a 1 0  fiókházban levő felső és elemi népiskolákat, 
és óvodákat összesen 5452 tanuló látogatta az 1887*. tanévben. Ezek 
oktatásával és vezetésével 89 tanerő foglalkozott.

Kidllilitsi tárgyak: Az anya ház és 10 fiókház tervei rámák
ban. A polgári és elemi hanitónőképezde, a polgári és elemi leány
iskola tantervei 11 kötetben. Ezen intézetek növendékeinek fogal
mazványai (1 kötet), rajzai (4 kötet), kézimunkái (3 kötet).

27. Kassai községi elemi leányiskola.
Kézimunkatáblák.
28. Késmárki róm. kath. elemi leányiskola.
Szépirási minták, rajzok, kézimunkák.
29. Kisvárdai áll. elemi leányiskola.
Szépirási minták, rajzok ; kézimunkák, fokozatos rendben, 

nagy mappával.
30. Kubini községi német a jkú elemi leányiskola.
Egy hímzett, szőnyeg és egy kötött mintaszalag.
31. Liptó-szentmikiósi áll . óvoda, elemi és polgári leányiskola.
ős drb kézimunka.
32. Liptó-újvári áll. elemi leányiskola.
Tanulók szépirási, nyelvtani, rajzi és kézimunka dolgozatai. 

Az áll. elemi iskola mellett szervezett gyermektápintézet emlék
könyve, (iám ik  Lajos gondnoktól.
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33. Marosvásárhelyi ev. ref. elemi leányiskola.
Egy kézimunka mintakönyv.
34. Munkácsi áll .  elemi leányiskola.
1 2  drl) tábla kézimunkákkal.
35. Nagyváradi elemi fiú- és leányiskola
Iráslapok, leánytanulók kézimunkái.
36. Nagyváradi községi felső leányiskola.
Tanulók földrajzi, Írás-, szám- és nyelvtani dolgozatai, kézi

munkái.
37. Nagyváradi iz r. orth. iskola.
Rajzok, iráslapok, nyelv- és számtani dolgozatok.
38. Nagyváradi rém. kath. elemi fiú és leányiskolák.

írásbeli dolgozatok, rajzok, kézimunkák ; iskolai épületek fény
képei 8  keretben, falon.

39 Nagyszebeni áll . elemi fiú- és leányiskolák.
írásbeli dolgozatok, szépirási füzetek, a leánygyermekek kézi

munkái 5 táblán, a figyermekek kézimunkái 2 táblán, azonkívül 
1 drb lombfürészmunka.

40 N.-velenczei iz rae l i ta  iskola.
Tanulók rajzai -1 füzetben.

41. , Országos nöképzö-egylet" tanintézete, Budapest.
I. elemi osztály: A kötés kezdete, harisnya. II. elemi osztály : 

Harisnya, mintaszalag (horgolás), mintaszalag (kötés). III. elemi 
osztály: Harisnya, mintaszalag (horgolás), mintaszalag (kötés), 
elöke (horgolás és kötés), gyermekkabát (norgolás), gyermekfej- 
kötd (horgolás). IV. elemi osztály' : Harisnya, csipke (kötés), csipke 
(horgolás), csillag (kötés), csillag (horgolás), párnabetét (horgolás), 
pólyakötő (horgolás), ülőke (horgolás), gyermekezipő (kötés), gyer
mekkabát (kötés), gyermek fej kötő (kötés), jegyzőkendő, kis terítő 
(horgolás és keresztöltés). I- polgári osztály : Mintaszalag (kötés), 
mintaszalag (tunézi horgolás), gyermekszoknyácska (norgolás), zseb
kendő horgolt csipkével, kötény horgolt betéttel, gallér (hor
golás), kötény (kongreszkelme keresztöltés), gallér (kongreszkelme 
keresztöltés), törülköző (keresztöltés), törülköző kereszt- és vegyes 
öltéssel, esik ; burkolás), zsebkendő ; burkolás). II. polgári osztály: 
Csík (horkolás), zsebkendő (burkolás), védteritö (tüllbehuzás), 
gallér (tüllbehuzás), kötény (tüllbehuzás és színes hímzés), nőing, 
rátét (fehér hímzés), krodenezteritö (vászonhimzés), asztalfutó (vá- 
szonhimzés), terítő (mileu, petit point). perzsa kis szőnyeg. III. pol
gári osztály: Mintakendő (fehér himzésg kötény (fehér liimz.és),

2
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kredenczteritő (vászonhimzés), asztalfutó (vászonhimzés), szék- 
boritócsík, terítő, milieu (színes hímzés), védteritö (tüllbehuzás). 
IV. polgári osztály: Varrókendő, mintaszalag (rcezés), női ing, 
hálókabát (fehér hímzés), párnahaj (fehér hímzés), fésülködő kö
peny (fehér liiinzé-), mintakendő (magyar színes hímzés), törül
köző (roeoco hímzés;, terítő (színes magas hímzés), ablakszőnveg 
(bársony hímzés), zsebkendőtartó (mórhimzés), gallér, varrott- 
csipke (point de laee), terítő, milieu (selyem és arany mór hím
zés). 1. telső osztály: Yédkendő (vászon, vegyes öltéssel), véd- 
kendő (keresztöltéssel, kétoldalon egyf.), párnahaj (fehér hímzés), 
b'sülkndö köpeny (fehér hímzés), zsebkendő, varrott csipke (point 
de laee). II. felső osztály : Nőiing (fehér hímzés), fésülködő köpeny 
(fehér hímzés), párnabaj (fehér hímzés), nyakkendővég (varrott 
csipke), zsebkendő (varrottcsipke és hímzés), pamlagpárna (elefánt- 
csonthimzés). III. felső osztály : Pamlagpárna (bársonyra selyem- 
hímzés), legyező (aranyhimzés), kályhaellenző (rátét és hímzés) 
misemondó-ruha (rátét és aranyhimzés), kehelytakaró (rátét és arany
himzés), stóla (rátét és aranyhimzés), karék (rátét és aranyhimzés), 
nagy- és kis bursa (rátét és aranyhimzés), bölcsőkészlet (selyem 
es arany, magas es áttört hímzés), takaró, bölcsőfüggönv. bölcső- 
kispárna, pamlagvédterito (régi magy. selyem, aranyhimzés) 
mintakendő monogramokkal, rajztanitási módszer.

42. Pancsovai áll . el leányiskola.
29 drb kézimunka.
43. Rimaszombati községi elemi fiú iskola.
Értesítők. Atlasz a népiskola II .—IV. osztályának földrajzá

hoz. Az iskola berendezése.
44. Rozsnyói áll . segélyezett elemi leányiskola.
Írásbeli dolgozatok, rajzok, értesítők és egy kézimunkakonvv.
45 . Szakolczai községi felső leányiskola.
10 drb kézimunka. Az I, oszt. német Írásbeli dolgozatai; az

1. és II. oszt. nyelvszaki dolgozatai és rajzai.

46. Szegedi községi elemi népiskola.
1. Belterületi népiskolák: A bel- és alsó városi népiskolai 

épületek tervrajzai (9 drb) és a tantermek felszerelésének leírása. 
Kimutatás a taneszközökről. A tanulók fokozatos haladásának fel
tüntetésére szolgáló nyelvtani és szépirási gyakorlatok, szabad
kézi rajzok és térképek, a belső- és rokusváros részekből. Kézi
munkák a leányosztályoktól. Az összes városrészi iskolák értesítői 
187-'! — 81. tanévről. A tanít ótestület kiállítja Vass Mátyás olvasó-
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könyveit és a-b-czés könyvét, Nagy János nyelvkönyvét; továbbá 
Iczés József tanító javított számolótábláját és Marosi Mór szép- 
irástanitó ütemtanmód gyakorlati részéhez „ vezér-mintalapokat.*

2. Külterületi (tanyai) népiskolák: A zabosfai iskola terv
rajza (2 drb) és unnak leírása. Berendezés leírása. Tanulók Írásai 
és fogalmazványai. Értesítők. Bicskával faragott gyufatartó.

47 . Szepes-iglói ág. h. ev. egyház elemi és polgári leányiskolája .
Rajzok és kézimunkák.
48. Szi lágy-csehi állami elemi leányiskola.
1 drb kézimunkakönyv.
4 9 .  Szilágy-somlyói gór. kath. román népiskola.
Román és magyar szépírások ; rajzok.
50 . Szilágy-somlyói községi elemi népiskola.
írásbeli dolgozatok, szabadkézi rajz, térképrajz, kézimunkák,
51 . Temesvári községi iskolaszék.
Jelentések és értesítők. A vasárnapi iskola írásai. Földrajzi 

tanmenet a tanulók rajzaiban bemutatva (belvárosi kozs. fiú
iskola). Ugyanezen iskolából a 111. osztály rajzai. Tankönyvek 
Hetzel Samutól. A gyárvárosi leányiskola növendékeinek kézi
munkái. A belvárosi leányiskola növendékeinek kézimunkái. Szél
rózsa Seháfer Józseftől.

52 . Tiszolczi állami elemi népiskola.
A női kézimunkatanitás tanmenete. A rajztanitás tanmenete. 

A szépirástanitás tanmenete. Nyelvtani és számtani gyakorlatok-
53. Újpesti állami elemi leányiskola és óvoda.
Írások, rajzok, 32 drb kézimunka, Fröbel-munkák.
54 . Varannói elemi iskola.
Rajzok, szépírások, nyelvtani dolgozatok.
55 . Zay-ugróczi állami elemi leányiskola
15 drb kézimunkák.
5 6 .  Zi lahi községi elemi belleányiskola.
írásbeli dolgozatok, rajzok, egy kézimunkakönyv 8  táblával.
57. Zólyomi községi elemi népiskola.
Értesítő. Ellenőrző könyvecske. Női kézimuukák. I anulók 

rajzai, szépírásai. Az épület fényképe. Fapuska mint tornaeszköz.
: Az elemi iskolák közé tartoznak még a képezdei 

gyakorlóiskolák, melyeknek kiállítási tárgyai az. illető anyaintézet 
tárgyai mellett találhatók. Ilyenek: a bajai, a budapesti áll.,
budapesti izraelita, iglói, modori elemi t-anitukepezdék, a budapesti 
VI. kér. tanitónóképez le gyakorin iskolát.
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c. Népiskolai háziiparoktatás.
(A középső ajtótól balra eső ablak alatti asztalon.)

Az 1868: XXXVIII. törv.-ezikk értelmében kiadott tanterv 
folytán az elemi népiskolában, a hol csak lehet, a háziipar e g j ’ - 
két ágát is gyakorolni kell. Ezen intézkedés következtében a házi- 
iparoktatás a népiskolában országszerte el van terjedve, kivált a 
falusi iskolákban s különösen oly vidéken, hol inkább iparral, mint 
mezei gazdasággal foglalkoznak. Sopronmegye lt>8 iskolája közül 
például alig van egy, melyben a gyermekek a házi-ipar egy-két ágá
ban nem gyakoroltatnának s az ottani falusi ember gyermekei 
által készített szalmakalapokat visel ; :J8  községben külön ter
mesztik a fonáshoz való szalmát. Minthogy ezen oktatás min
denütt a vidék viszonyaihoz és szükségleteihez alkalmazkodik, azért 
igen különféle alakulást mutat; azonban általában két irányt kü
lönböztet betűnk meg; az első tisztán gyakorlati s czélja, értékesít
hető czikkeket előállítani ; a második paedagogiainak nevezhető, a 
mennyiben a készített tárgyakat nem egyenesen a piac/, vagy a 
ház használatára szánja, hanem inkább csak a kézügyesség fej
lesztésére fekteti a fősúlyt.

1. Bethleni állami elemi népiskola iparoktatás i  osztá lya.
Két darab műgyapjúból szőtt függöny (a 25 frt) ; egy végben 

(j darab műgyapjúból szőtt butortakaró (á 1 frt 2 0  kr.
2. Búcsúi állami elemi népiskola Beregszász .
Különféle gyékény munkák: késtartó, névjegytartó, kötő- és 

diszkosár : nagy és kis szatyor.
3. Gömörmegyei népiskolák ház i- iparoktatása . Ezen czim alatt 

Groó Vilmos királyi tanfelügyelő Rimaszombatban gyűjteményt 
állított egybe Gömörmegye népiskoláinak házi-iparoktatásának fe l
tüntetésére. A falon középen levő térkép feltüntet az iparokta
tásnak nevezett megyében való elterjedését. Ugyanott látunk 5 
táblát famunkával ; 1 táblát. 2 0  drb fa- és pléhmunkával : 1 táblát 
28 drb szalmafonással; ezeken kívül van, részint a falon, részint 
a fal előtti asztalon fakutya, kút ágas, fazekas korong, szán, faragó 
szék, talyiga, szövőszék, mázőrlő, sétabotok, seprűk, székek es 
támlás ülőpad vesszőfonadékkal, kis kosár (háncsfonadék), két kosár 
(vesszőfonadék), festett vesszőkosárfonáshoz, kötő- es kézi ko
sarak, kalapok, szalmapokróez, szalmakas, czirokseprü, különböző 
tárgyak papirosból; agyagból mintázott gyümölcsök, állatok, gyufa
tartok, edények.

4 Halmii  állami elemi iskola (Ugocsam.'.  Igazg. l ’etriez Sándor*
G y ekényszövetek, gyékénykosarak, gyékény szatyor, névjegy - 

(ártó es különféle gyékénymunkák.
5. Kopnitzky János néptanító Júzsefházatanya iBüd-Szt.-Mihály,  

SzabolC8megye.)
Tanyai e lem i népiskolai növendékek altul készített vessző- 

munkák. lm v pe lig közönséges szemétbordó kosarak, ruha- és
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gyümölcstartó kosarak: gyékéuymunkák. még pedig lábtörlők, 
méhkasok, szakajtók, dobozok. Készítettek II. V. osztályba járó 
gyermekek.

62 . Kalmár Ferencz tanitó. Bihar-Diószeg
Székek tengeri (kukoricza) csuhából; ezenkívül a leánynöven

dékek női kézimunkái egy táblán. Kitömött állatok.
63 . Lipcsey Ignácz tanitó, Ér-Diószeg.
Népiskolájában készült kisebb-nagyobb székek tengeri csuha

fonadékkal ; ruhaseprők : kitömött állatok.
64. Őreit Lajos, kir. kath. Terézárvaházi tanitó. Nagy-Szeben.
Elemi népiskolai kézimunkák czimen teljes tanmenetet mutat

be. I. oszt. borsóimulkák. II. papirfüzés. 111. szalmakirakás. IV. 
és V. lombfürészelés. VI. berakott munkák.

Ezen csoporthoz tartoznak még a balassa-gyarmati népiskola 
a nagyszebeni áll. népiskola, a zólyom-lipcsei Gizela munkás- 
árvaház, a siketnémák váczi intézete, a hülyék budapesti intézete 
által beküldött iparoktatási tárgyak: továbbá az iglói áll. tani- 
tóképezde által kiállított tanmenetek.

d. Emberbaráti intézetek és egyesületek.
1. Háromszékmegyei .E rz s é b e t-  árvaleány-nevelö in tézet ,  Kézdi- 

Vásárhely. Létesittetett 1883-ban báró Szentkereszty Stefanie 
buzgalma folytán a háromszékmegyei hölgyek által. Alapvagyona 
26,832-86 fri. Az intézetben van 6  elemi és 1 ismétlő osztály. Az inté
zet fel van szerelve a női kézimunkák előállításához szükséges segéd
eszközökkel s van baromfitenyésztésre és növénytermelésre 1 0 0 0  in* 
területe, melyen a növendékek a gazdasszonyi ismereteket gya
korlatilag is szerzik. Eddig 60 árva talált felvételt.

Kiállítási tárgyai: Az intézet épületének rajza. A  női kézi- 
munkaoktatás rendszeres feltüntetése: min kezdődik és minden 
egyes fokon, meddig halad, könyvben és a falon.

2. Magyar gazdasszonyok országos egyesületének árvaháza és 
nevelőintézete Budapesten. Az egyesület 1861-ben alakult Dam
janich Jánosné elnöklete alatt s feladatául tűzte ki árva
leányok egyszerű, házias felnevelését és kiképeztetését. E czélra 
létesítette a fővárosban árvaházát és nevelőintézetét, mely az 
1866-ik évben nyittatott meg. egyelőre 1 2  árvaleány elhelyezésére 
berendezve: jelenleg teljesen felszerelve 0  elemi. 1 polgári es 1 

szabászati- és varró-osztályt foglal magában. A növendékek 
száma az 1884 -85-ik tanévben 100. Ezek kozott az egyesület 
költségén ingyenes van 60. alapítványon ■"> es fizető növendék 35. 
— A tanítótestület 11 tagból áll. — A törvény áltál előirt tan-
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tárgyakon kivül a zongorában és franczia nyelvben külön oktatást 
nyernek a fizető növendékek szüleik kivánatára. — Az egyesület ' 
vagyonát képezi a teljesen felszerelt. 100,009 frt értékű saját háza. 
Az alapítványok befizetése, rendes tagsági dijak, állami és 
fővárosi segély, hagyományok és a perselygyüjteményekből az. 
1884-ik évi jövedelem volt,: 23,897 frt 20 kr., a kiadás ugyan
azon évben 23,421 Irt 15 kr.

Kiállítási tárgyai: Árvák írásbeli dolgozatai; rajzok, térkép- 
rajzó ki»«iifc{''darab kézimunka; az árvák ruházata.

3. M ár ia - in té ze t ,  Budapest. A budapesti Maria-intézet, az 
.isteni szeretet leányai társulatáénak vezetése alatt all. 1871. év
ben alapit,tatott a nevezett társulat főnöknője, Leehner Francziska 
által. Czélja szegényebb sorsú, árva leánykáknak részint díj nél
kül. részint csekély fizetés melletti nevelése, oktatása, mely czélra 
az intézetben ezen bennlakó növendékek számára, nyilvános joggal 
felruházott ti osztályú elemi iskola létezik. Ezenkívül az intézet 
helynélküli cselédeknek, minden dij nélkül, ideiglenes menhelyet 
és teljes ellátást ad s elhelyeztetésükröl is gondoskodik s azokat 
a vasárnapi iskolában a legszükségesebbre oktatja. Az intézet fön- 
tartása azon csekély összegen kivül, melyet a fizető növendékek
től bevesz, csupán kö> yöradományok gyűjtésébe 1 történik, miután 
az. intézetnek alapja nincs.

Kiállítja  az intézeti növendékek női kézimunkáit egy szek
rényben.

4. Pesti  iz ra e l i ta  nöegylet á rvah áza . Alapittatott 1866-ban. 
Arvaháza megnyílt 18f>7-ben. Azóta  109 árvát képezett ki. Az. 
egylet vagyona 1884—85-ben 290.383 frt 56 kr. Elnöknő : Bischitz. 
Dávidné.

Kiállítási tárgyai: Az árvaház. épületének és termeinek fény
képéi. Növendékek írásbeli dolgozatai és 56 dar ab kézimunka.

5. Zólyom-l ipcsei „G ize la *  árvahaz. A „Gizela-1 munkás árva- 
ház létesiftetett 1872-ik évben. Ezen intézetben kincstári bánya-, 
kohó- és erdőmunkások árvái neveltetnek. — Felvétetett eddig 
148 árva, kihelyeztetett 74, kik nagyobbrészben iparosok, keres
kedők, bánya- és kohó altisztek, tanítók. Jelenleg neveltetik 65 
tiu. — Az intézet vagyona 340,000; évi átlagos kiadása pedig 
12,600 frtra rúg. Lakásbért az intézet, nem fizet, a mennyiben 
összes személyzete s növendéke számára a magas kincstartói a 
zólyom-lipcsei várat élvezi s az. a körül elterülő s evenkint körül
belül 80 frt hasznot hajtó sziklás területet.

Kiállítási tárgyai: Iskolai Írás- es rajzbeli dolgozatok. A 
munkaoktatás eredményei: faragott, óratartó, t.ekcjalek, lomb-
fürészmunkúk, szalma- és fűzfaveszszőkalap, kézi kosár.

6. V akok budapesti országos intézete. (Igazgatója dr. Mihalvik 
Izidor.) Alapittatott 1825-ben József nádor állni. Az intézetnék 
van jelenleg 108 alapítványa. Ezek kétfélék : országosak es ma-



gan alapítványok. Az intézetnek 1884 — 85-ik tanévben volt 80 ta
nulója, ebből 83 alapitványos, azaz kik ellátást, ruházatot és tani- 
tást díjtalanul nyertek, 1 fizető és 15 bejáró tanulója. Kiképezteté- 
sükkeí 12 tanító és tanár foglalkozik és 3 vallástanár. A tanfolyam 
7, esetleg 8  év; azokra, kik e upán kézimunkára vétetnek fel 3— 4 
év. Fölvételi kor a leányokra nézve 8  16 évig, fiukra pedig
8— 18-ig. Kivételesen fiuk magasabb korban is fölvétethetnek. Az 
intézet vagyona, beleértve a kétemeletes ház becsértékét is, 1884. év 
végén volt 558,691 frt 20 kr. Az intézet tiszta jövedelme ezímén 
1885. évre elő volt irányozva 22,592 forint. A rendes dologi 
kiadások és személyi járandóságok megszavazott összege volt 
1885. évre 38,985 frt. A rendkívüli, azaz átmeneti kiadásokkal együtt 
1885. évre; 41,602 frt.

Kiállítási tárgyai: Tanárok és növendékek szellemi termé
kei (5 darab). Tanszerek és eszközök az olvasás, irás és 
földrajz tanításához (15 darab). Egy közönséges kosár készítésé
nek fokozatai a tanmenet feltüntetésére: (i) fenékkaró; b fenék- 
kereszt: c) megkezdett fenék; <l) kész fenék; e) megkezdett ko
sár : /’) kosár befejezése ; 7 1  kész kosár. Kosárfonó-munkák (7 darab). 
Női kézimunkák. Hebald-féle írógép, hazai készítmény : kiállítja 
•lutheil Adám tanitó.

7. Siketnémák kir .  országos intézete, Vácz. Alapittatott
1802. Vagyona gyümölcsöző tőkében 312,626 Irt 25 krt tesz. 
A mennyiben ezen összeg kamatai nem elégségesek, a törvény- 
hozás gondoskodik a hiány fedezéséről: 1885. évre 37,000 frt sza
vaztatott meg. Az intézet feladata: hallástól megfosztott mindkét 
nembeli gyermekeket oktatni és nevelni és keresetképes embe
rekké képezni. A tanítói és nevelői személyzet 20 tagból áll. 
A növendékek 8  osztályban nyernek oktatást. A lefolyt tanévben 
az intézetnek 59 fiú és 34 leánynövendéke vo lt ; ezek között benn
lakói 78, bejáró 15; alapítványon 74, tápdijt fizető 4.

Kiállítási tárgyai: Értesítők. Tananyag kimutató a. Fali táb
lák. A növendékek ruházata. A tanulók rajzai, női kézimunkái, 
általuk készített, kosarak, varróasztal, varró-szekrény, tükörállvány, 
lószerszám, czipők.

8. Iz rae l i ta  siketnémák orsz. intézete. Budapest. Alapittatott 
1874. évben elhunyt Fochs Antal budapesti lakos nagylelkű 
adományából, ki tekintélyes vagyonának legnagyobb részét neve
zett intézet alapítására hagyományozta. A lefolyt idő alatt 361 
siketnéma f„ Ív ét el ért folyamodott, felvétetett ezek közül 107. 
Az oktatás egv igazga ó vezetése alatt 3 tanitó es 3 tanítónő ál
tal, hat csoportban, minden jelbeszéd kizárásával magyar nyelven 
történik. Az intézet, a hagyományozó akarata szerint, tan- és 
nevelő-intézet és zsidó jel.ege daczára mindenkor több keresz
tény siketnéma is nyeri benne kiképezteteset.



Kiállítási tárgyai: Jelentések, tankönyvek. Növendékek mun
kái a beszéd és értelemgyakorlatok, rajz és földrajz, női kézi
munkák köréből. Leánynövendékek ruhája és köténye.

9. Első m agyar hülyék nevelő* és ápoló-in tézete Budapesten  
(I. kér.  a lko tás -u tcza  16. s í . ) .  Igazgató és tulajdonos Frim Jakab. 
Alapittatott 1875. évben K.-Palotán „Munka* czím alatt, a „Munka* 
szabadkőmives-páholy által föntartva; 1877-ben átalakult magán 
intézetté ugyanott, honnan ugyanazon évben Budapestre helyezte
tett át. Az intézetben az igazgató, egy segédtanító, egy segéd- 
tanítónő, két ápoló és egy ápolónő működik. Egy növendék even- 
kint .'500 — tiOO írtba kerül ruházat nélkül. Községek által elhelye
zett szegények 300 írtért, fogadtatnak be. Eddigi létszám Iki, ebből 
meghalt 5, az intézetben van jelenleg 25, kilépett ■1 2 . Közülük 
tanult irni-olvasni ‘24, írni ti, olvasni 8 , se irni, se olvasni ‘24. 
Siketnéma volt 3, kik tanultak irni-olvasni; nehézkóros 8 .

Kiállítási tárgyai: A növendékek iras és rajzmutatványai éj 
kézimunkái (lombfürészelés és papírmunka). Továbbá Frim Jakab 
számoló-gépe. Egy fatáblán 10 sorban 100 fabábú van elhelyezve. 
Mindenik sor más szinti (vörös, fehér, zöld, kék, sötétbarna, car- 
min, sárga, viola, világosbarna és fekete). Ily számoló-gép min
den egyes tanulónak adatik kezébe. Előnyei : Minden tanuló egy 
időben szerezhet meggyőződést a számolás menetéről: a figyelem 
ébren tartatik: a fegyelem nem zavartatik, mert nem kell a 
gyermeket helyéről elszólitani; olcsó, sót a tanitó maga készít
heti; a bábuk különböző színei a tanulók szinérzékét fejlesztik.

10. Budapesti népoktatási kör. (Elnöke: Irányi Dániel.) A la
kult 1870-ben. Czélja: a felnőttek oktatása. Eszközei: Ingyenes
tanfolyamok az egyes városrészek iskoláiban az esti órákban : 
népszerű felolvasások rendezése; külön tanfolyamok idegen ajkúak 
számára a magyar nyelv megtanuló-ára, taneszközök kiadása. A le
folyt 15 év alatt, 11,-570 férfi és 8,003 nő vett részt a tanfolya
mokban és láttatott el ingyen tanszerekkel.

Kiállítja  az egylet által kiadott, és használt olvasókönyvet, 
a felnőttek oktatásánál dolgozott irófüzeteket, az egylet műk.- 
désének leírását dr. Gyulai Bélától.

11. A budapesti rabsegé ly iő -egy le t.  Megalakult 187-1-ben. Mű
ködését a budapesti büntető bíróságok elé először került vizsga
lati foglyoknak és elítélteknek, valamint a 1 0  évet meg nem hala
dottaknak, ha visszaesők is, erkölesnemesités ezéijából való lá
togatására. oktatására s ezeknek, ha a fogságból kihocsuttattak, 
mm kával ellátására és egyéb segélyezésére terjeszti ki. Oktata-i, 
segélyezési és gazdasági bizottságokat alakított. Az oktatási bi
zottság kellő gondot, fordított arra, hogy a fővárosi börtönökben 
levő foglyok czélszerű oktatásban részesüljenek; iskolákat szerve



zett, a szükséges taneszközökkel ellátta és a tanítás eredményéiül 
évenkint kimerítő jelentést ad. Szükségesnek mutatkozott továbbá 
a foglyokat és a kiszabaduló rabokat népszerű erkölcsnemesitő 
olvasmánynyal ellátni, mi czélból irodalmi vállalatot inditott meg, 
melynek ezime .Magyar Könyvtár*. A lefolyt 1884-ik évben a fő
városi börtönökben összesen 587 férti és l'-!2 nő részesült taní
tásban. A segélyzés legszükségesebb neme, a munkával ellátás és 
az alkalmazás szerzés eleintén sok nidiézségekbe ütközött, nu 
az egyletet arra a meggyőződésre vezette, hogy a segélyezés lég- 
czélszerűbb módja .menedékház* fölállítása lenne, a melyben a 
kiszabaduló foglyok lakást, munkát és élelmet találnának addig, 
mig maguknak másutt kenyeret vagy alkalmazást szerezhetnének. 
Ezért a hajlékot nyert tartozik a mene 'ékházban dolgozni s a 
mig ott tartózkodik, szigorú fegyelem alatt áll. Hogy az egylet 
eszméjét megvalósíthassa, évenkint csekély jövedelmének egy ré
szét- félretette és igy az 1880. év végén már 3,600 frt meggaz
dálkodott vagyona volt. t’ z időben azonban az egylet oly kedve
zésben részesült, a mely gyorsabb fejlődését, és működésének széle
sebb alapra fektetését lehetővé tette. Ugyanis az igazságügyi 
minister I’ auler Tivadar ó nm. indítványára az új büntető törvény 
könyvbe intézkedés vétetett föl. hogy a büntetéspénzek rabsegély 
•zésre és fiatal rabokat javitó intézetek fölállítására fordittassanak. 
Ez lehetővé tette, hogy az egylet az 1884-iki évben megnyithatta 
Kőbányán 80,000 forint értékű menedékházát. Az 1884. év folya
mán összesen 78 személy ke esett és talált benne békés megvonu- 
lást és pedig 6 6  férfi és 1 2  nő; az egylet fönnállása óta pedig 
segélyezd etett 862 egyén 5,566 frt 72 krral.

Kiállítási tárgyai: Falon a menedékház fényképe es alapra jza. 
Asztalon: a pestvidéki kir. törvényszék fogházában letartóztatott 
és gyermekkorukban iskolába nem járt férfi rabok és foglyok Írá
sai két évről, két kötetben. A női rabok Írásai 1883 —4. évről, egy 
kötetben. A .Magyar Könyvtár* eddig megjelent 10 kötete. 
A  rabsegélyző egylet alapszabályai és jelentősei.

125. Országos fegylntézeti  isko lák  és az aszódi jav ító  intézet.
A magyar királyi országos fegyintézetekben való oktatás szerve
zetéről tájékoztatást nyújt a kir. igazságügyi ministerium által ki 
adott s a kiállításon ingyen kapható kis füzet.

Kiállítási tárgyai: 1. A lipótvári kir. orsz. fegyintézeti is
kola részéről a fegyenczek próbairásai 2  kötetben, számtani próba 
lapok 2 kötetben, rajzmutatványok 1 kötetben. 2. A váczi kir. 
orsz. fegvintézeti iskolából a próbairások 3 kötetben, rajzmutatvá
nyok 1 kötetben. 3. Az.'illavai kir. orsz. fegy intézeti iskolából a 
próbairások 2 kötetben, rajzmutatványok 1 kötetben. 4. A mun
kácsi kir. orsz. .fegyintézeti iskolából próbairások 2  kötetben, 
számtani próbalapok 1 kötetben. 5. Pmbairasok a számos-újvári



(3 kötetben), mária-nostrai (2 kötetben) és nagy-enyedi kir. orsz. 
fegyintézet! iskolákból. Falon látható az aszódi in. kir. javitó-inté- 
zet.nek látképe és alaprajza (Werdenstetter Szilárd tanár művei).

e. Polgári fiú- és leányiskolák.
I. Alsó-Lendvai polgári iskola.
Egy mappa az I. oszt.; egy a II., egy a III. és egy a IV . 

oszt. szabadk. rajzaival ; továbbá egy mappa a II. — IV. oszt. 
mértani rajzaival; egy mappa a IV. és V. oszt. mértani rajzaival; 
mértani rajzfüzetek és műirási füzetek. Falon keretben a III. és 
1 \. oszt. nehány rajza.

2 B a ja i  iz ra e l i ta  polgári iskola .
Szépírások, rajzok, Írásbeli dolgozatok.
3. Balassa Gyarm ati á l lam ilag segélyz közs. polgári fiúiskola.
Szabadkézi rajzok 1 kötetben. Mértani rajzok 1 kötetben.

Könyvviteli dolgozatok 1 kötetben. Térképrajzok 1 kötetben, 
írásbeli dolgozatok 1 kötetben. Szépírások 1 kötetben. Ügykeze
lési ivek.

4 .  B a lassa-G yarm at i  ; II. segélyzett  községi po lr .  I tány isko la .
Írásbeli dolgozatok, ügykezelési ívek, szépírások, 7 drb. kézi

munka-tábla.

5. Békés Gyulai polgári fiúiskola.
Tanulók díszitményi rajzai és földrajzi térképrajzok.

6. Beregszászi állami polgári fiúiskola.
15 darab skatulyában Beregszász környékének ásványai és 

egy üveg timsólúg. Két könyvben a tanulók rajzai. 4 könyvben 
nyelvtani dolgozatok.

7. Beregszászi állami polgári leán y isko la .
Az. intézet programmja. írásbeli munkák, számtani, szépirási 

gyakorlatok: rajzok; rajzok a földrajzi oktatás köréből; egy női 
kézimunkakönyv.

8. Brassói áll . polgári fiú- és leányisko 'a .
A fiúiskola mértani és szabadkézi rajzai. A leányiskola térkép- 

rajzai, számtani füzetei. A fekérneműek és felső ruhák szabási 
rajzolásának rendszere. Az elemi és polgári iskola női kézimunka 
tananyagának fokozatos fejlődésben csoportosított mintakönyve.

9. Csikmegyei polgári leán y isko la ,  Csíkszereda.
17 kézimunka és 2  darab kézimunkakönyv.
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10. Czeglédi állam ilag segélyzett közs. polg. fiú- és leány
iskola.

Mértani és szabadkézi rajzok, 16 darab kézimunkatábla.
11. Deési á l lam ilag  segélyezett községi polgári fiú- és leány

iskola.
Mértani és szabadkézi rajzok és 17 darab kézimunka.
12. Fogarasi állami polgári iskola.
Szabadkézi és mértani rajzok.
13. Galgóczi áilami fiú- és leányiskola.
A fiúiskola magyar nyelvtani dolgozatai, rajzai és szépírásai. 

A leányiskola rajzai és egy kézimunkakönyv.
14. Gyergyó-szent-miklósi polgári iskola.
Gyergyó-Szt.-Miklós környékén előforduló ásványok és kőzetek 

gyűjteménye (94 darab). Szarvasféle állat, agancsa a Lóhavasról. 
A polgári iskola értesítői 1875- 1885. A  tanulók rajzai egy kötet
ben. Ezen kiállításhoz tartozik a csarnok közepén levő asztalon 
elhelyezett, Gvergyó-Szent-Miklós környékét ábrázoló domború 
térkép; készítették Hochschild Lajos és Hoppé Lipót tanárok.

15. Ipolysági polgári leányiskola.
Különféle kézimunkák ; rajiok : magyar, német és számtani 

Írásbeli dolgozatok.
16 Kaposvári á l l .  polg. leányiskola
3 darab kézimunkakönyv, Csorba Mária igazgatónő tervei 

szerint.
17. Kassai közs. polgári leányiskola.

Női kézimunka-táblák. Mintagyüjtemény a háló kivarrására. 
Az I— IV. osztály rajzai egy kötetben. írásbeli dolgozatok. Minta- 
gyűjtemény a háló kivarrására. Rajzok az I- IV. osztályból, egy 
kötetben. írásbeli dolgozatok.

18. Kolozsvári városi polgári fiúiskola.
Az intézet bérházának tervrajza (IV. osztályú tanuló műve.) 

Az iskola története 1853 1884-ig kéziratban; irta dr. Ferenozy 
Zoltán igazgató. Rendszeresen összeállított szabadkézi és mértani 
rajzgyüjtemények I [V. oszt A népvándorlás térképe (IV . oszt. 
tanuló műve), keretben, falon. Két rajz gipsz után. keretben, falon. 
Magyar, német és számtani dolgozatok. Értesítők az 1880- 1S84. 
évekről. Propper Ferencz rajztanártól a „mértékmutaló” czímű 
taneszköz, rajzmintákkal.

19. Lippai allami polgári iskola.
A növendékek szabadkézi és mértani rajzai 2 kötetben.
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20. Miskolczi polgári fiú- és leányiskola.
Egy kötetben az intézet története és értesítői. Az. épület 

terve, alaprajza. Rendtartási nyomtatványok. A  fiúiskola növen
dékeinek szabadkézi és mértani rajzai, valamint térképrajzai. 
A leányiskola növendékeinek szabadkézi és térképrajzai, magyar 
nyelvtani és irály tani, német nyelvtani, szépirási, számtani, könyv
viteli dolgozatai. A leányok kézimunkáinak gyűjteménye. A kézi- 
niunkaoktatás tanmenete egy Írott magyarázattal.

21 . Modor) városi polgári iskola .
Egy mappában a tanulók rajzai, m. p. az emberi fej ( 1 2  lap), 

virágok, tájképek ( 2 2 ), ékítmények ( 2 2 ), geometriai díszítmények 
( 1 2 ). geometriai és távlati rajzok ( 2 2  lap).

22. Nagy-enyedl á l l .  polgári leányiskola .
52 drb. kézimunka.
2 3 .  Nagy-röczei áll . segélyz. polgári iskola.
A tanulók szabadkézi és mértani rajzai.
24. Nagyszöllösi állami polg. leányiskola.
ö drb. kézimunka és egy kézimunkakönyv. Továbbá Ugocsa- 

megye domború térképe (1 : 72,000); készítették Láng Mihály és 
Hollmann Andor tanárok.

2 5 .  N agyvárad i közs. polgári fiúiskola.
Iráslapok. Gyümölcsfaoltási minták.
26 . Orsovai állami polgári iskola.
Az építendő polgári iskola tervrajzai két keretben. 4 kötet, 

szabadkézi-, két kötet mértani-, egy kötet földirati rajzokkal.
27 . Pancsovai áll .  polgári f iúiskola.
A tanulók szabadkézi és mértani rajzai.
28. Pápai polgári leányiskola.
Egy kötet a növendékek rajzaival. Egy kézimunkakönyv.
29. Pécsi községi polgári leányiskola .
Szabadkézi, térképrajzok. Kondirási füzetek. A fehér szaka

szat jegyzetei. 65 darab tábla kézimunkákkal.
30. Rimaszombati polgári leányiskola.
12 darab kézimunka. Értesítő. Havi Írásgyakorlatok (haladás 

és eredmény). írásgyakorlat (tanmenet). 5 darab emlékkönyv. 
Rajzok.

31. Sepsi Szt. Györgyi polgári fiúiskola.
A tanulók szabadkézi és mértani rajzai 2 kötetben.
32. S zabadka i községi polg. leányiskola.
6 6  darab tábla kézimunkákkal.
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3 3 .  Szegedi községi hatosztályú polgári fiúiskola.
A növendékek szabadkézi és mértani rajzai. Az iskola évi 

értesítői 1874 — 1881.
34. Szegedi községi négyosztályú polgári leányiskola.
Az iskolaépület tervrajzai CG darab) és a tantermek felszere

lésének leírása. Taneszközök szám- és szakok szerint, való ki
mutatása. A tanulók írásbeli, rajz és irodalmi munkáik fokozatos 
tanítási rendszerének feltüntetése (2 darab). A tanulók női kézi
munkáiban a kezdés és haladás fokozatos rendszerét feltüntető 
példányok: I. osztályból 7 tábla; II. osztályból 18 tábla; III. 
oszt. 1 2  tábla; IV. oszt. 1 2  tábla az egyes növendékek által el
sajátított gyakorlottságról tanúskodó 81 darab munka. Az iskola 
évi értesítői 1873— 1884.

35. Újpesti á l lam i polg. leányiskola.
Rajzok, szépirási lapok és 42 darab kézimunka.
3 6 .  Újvidéki áll .  polg. leányiskola
54 darab kézimunka.
37 . Versecz városi községi polg. fiúiskola.
Tanulók rajzai egy nagy mappában.
38. Zilahi áll . segélyezeti községi polgári iskola.
Értesítők 9 évről, egy kötetben. Az I -TV. oszt. írásbeli dol

gozatai egy kötetben. Az I. és II. oszt., szépírásai 2 kötetben. 
Rajzmutatványok 1 kötetben.

Megjegyzés. A polgáriskolákkal egybekapesolt iparfmműhelyek 
kiállítási tárgyai az illető helyen vannak felsorolva a XXX. 
csoportba tartozókkal együtt.

f. Felsőbb leányiskolák.
1. Beszterczebányai áll . felsőbb leányiskola.
Értesítők, írásbeli dolgozatok, az I. oszt. szabadkézi rajzai, 

egy kézimunkákö ny v.
2. Budapesti ál l .  felsőbb leányiskola.
Maiig tanár universalis készüléke a csillagászati földrajz ta

nításához ; készítette Ackermann Weinheimban.
3. Máram arosszigeti  állami felsőbb leányiskola.
írásbeli dolgozatok, rajzok, értesítők, kézimunkák,
4. Miskolczi protestáns felsőbb leánynevelö intézet.
Magyar nyelvi és számtani Írásbeli dolgozatok, értesítők, kézi

munkák.



5. Soproni állami felsőbb leányiskola.
Növendékek rajzai egy kötetben: 4G drb kézimunka.
6. Trencséni á ll .  felsőbb leányiskola.
Értesítők. Az I. VI. osztály rajzai ;l kötetben. Kézimunkák.

g. Tanitóképezdék.
1. A rad i állami tanitóképezde.
A házi iparoktatás eredményei: könyvkötészeti munkák 10 db., 

szalmakalapok 8  db., vesszőkosarak í! db.
2. B a ja i  állami tanitóképezde.
A képezdei növendékektől : szabadkézi rajzok 1 kötet, mér

tani rajzok 1 kötet, szépírások egy kötet, négy db. fanemesitési 
minta keretben, bárom db. fanemesitési minta táblákon. A gya
korló iskola növendékeitől 1 kötet szépírásokkal. Az intézet 
értesítői. I)r. Bárt seb • Ko vácsies .Szépírás módszere'. — A háziipar
oktatás tárgyai: 7 db. tengeri fii-kosár abroncsokkal és vasalás
sal, 2  db. vesszőkosár, 1 keményfa taliga (minta), 1 fogasborona 
minta vasból, selyemmotoláló (minta), földtörő-henger (minta).

3. Budapesti állami elemi és polgári iskolai tanitóképezde.
Országunknak a maga nemében egyedül álló ezen intézete magá
ban foglal : 1. Négy évfolyamú lenii iskolai tanitóképezdét.
2. Ennek gyakorló iskoláját, egy 4 osztályú osztatlan elemi nép
iskolát. Ú. Polgáriskolai tanitóképezdét négy, u. ni. nyelvtörténet- 
tudományi, mennyiség-természettudományi, z nemúvészeti, rajzi 
és ipari szakosztállyal, melyekhez mellékszakosztályként a torna 
szati szakosztály csatlakozik. 4. A polgáriskolai tanitóképezde 
gyakorló-iskoláját, egy ti osztályú polgáriskolát. 5. Az ipari 
szakcsoporthoz és a gyakorló polgáriskolához kapcsolt műaszta 
los tanműhelyeket, ti. A magyarors ági tanítók első országos árva- 
házát. Az el. uni iskolai tanitóképezdébe a növendékek a polgár
vagy középiskola 4. osztályából vétetnek fe l; a polgáriskolai 
tanitóképezdébe a felvétel az elemi iskolai tanítói oklevél, vagy 
középiskolai érettségi bizonyítvány alapján eszközöltetik. Az inté
zet benlakással van szervezve 1 2 0  növendékre, kik az intézetben 
nyerik a teljes ellátást. A tanári kar 42 tagból áll.

Kiállítási tárgyai több csoportra oszlanak: « )  A tanító 
képezde szervezetét feltüntető „Múltja és jelene' czíinű munka 
Gyertyánffy István igazgatótól: az intézet krisztinavárosi új épü
leteinek, a hálóterem és műhelyeknek fényképei ( 8  darab), az 
épület tervrajzai (7 terv mappában), a képezde dísz- és konyha- 
kertjének részletes tét vei (2 rajz a falon). Az elemi gyakorló- 
iskola órarendje. Taneszközök : b) Plastikus minták gyűjt eme-
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nve a rajzoktatáshoz polgári iskolák számára. Hz •> sorozatból áll. 
Az első sorozat. 7 távlati kísérletező és szemléltető készüléket, 
25 sodrony és 42 famintát tartalmaz. (Ezen mintákat Steriitschek 
Ferencz, bécsi mechanikus szolgáltatta.) A második csoport egy
szerű geometriai testekből alkotott építészeti alakokból áll. 
A  harmadik sorozat mintái a műformáknak a geometriai alakból 
való fejlődését szemléltetik. A  negyedik és ötödik sorozat mű- 
l'ormákat tartalmaznak. Az utóbbi három sorozat mintái a mintá
zás tananyagát is szolgáltatják. Ezen négy sorozat 54 mintái 
Gyulai László tanár tervezete nyomán az intézet gipszöntőjében 
készíttettek s ugyanott sokszorosittatnak s sorozatonként vagy 
egyenként előállítási áron megszerezhetők, c) Szemléltető készü
lék az ábrázoló mértan tanításához: tervezte Suppan \ ilmos, 
készítette Süss Nándor budapesti mechanikus. A használatban 
levő ilynemű taneszközöktől abban különbözik, hogy a tanulók 
szemei előtt állíthatjuk össze az illető feladatot szemléltető ponto
kat, vonalakat, síkokat és testeket: előttük rajzolhatjuk meg a 
feketére befestett képsíkokon az illető alakok képeit, d) torgási- 
hyperboloid fonalmintája: tervezte Suppan N ilmos. készítette
Süss Nándor. A felső körlap forgatható és az alkotókat ábrázoló 
fonalok hossza megváltoztatható, mi által a hyperboloid minden 
alakját s a két határalakot, a hengert és kettős kúpot is lehet 
egymásból származtatni és bemutatni. A két körlap levehető es 
más - még nem kész-alakokkal helyettesíthető, ugv hogy ugyan
azon állvány különféle felületek fonalmintainak bemutatására 
használható, ej Útmutató tornaszerek készítéséhez Oherolly János 
tornatanártól, f )  Elemi tanitóképezdei rovargyüjtemény; rovar- 
gyűjtő és praeparáló eszközök gyűjteménye; Kozocsa Livadar es 
Kuthy Dezsőtől (leírását lásd pag. S). fi) l ’olgáriskolai ás
vány-, kőzet- és földtani mintagyüjtemény, Kozocsa 1 ivadar es 
Miklós Gergelytől. (A fülkéből kiszorult, szekrényben Kuthy 
gyűjteményei mellett (leírását lásd pag. 7). /<) Népiskolai .illat-, 
növény- és gazdaságiam hármas gyűjtemény, Kozocsa I ivadartól. 
.(Kiszorult, a középiskolai természet rajzi mintagyüjleménynyel 
szemközt levő asztalon (leírását lásd pag. •’>)- * anulok dol
gozatai : (i) A gyakorló elemi iskola növendékéi Írásbeli dolgoza
tai nyelvtan, számtan, földrajz, szépírás és rajz köréből, 7 kötet
ben. I>) A gyakorló polgári iskola növendékeitől rajzok és egy 
domború térkép, f ) Az elemi iskolai tanit-nkcprzde növendékeitől 
szabadkézi rajzok, földrajzi niu kák, mértani jegyzetek és felada-
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fok, taneszközök rajzai, tanítási tervezetek és birá átok, torna- 
tanítási tervezetek, </) A polgáriskolai tanitóképezde növendékei
től mathematikai dolgozatok ( 2  füzet), vegytani elemzések jegyző
könyvei, összhangzat- és számjelzéstani dolgozatok, tanítási ter
vezetek és bírálatok, e) Az elemi iskolai tanitóképezde húziipar-okta
tásának eredményei: faragott léezek egy táblán, 6  kefe, 5 kosár, 
•'! bekötött könyv, mappák, névjegytálezák, pamuttartó, kottatartó 
papírból, kottatartó (lombfürész-munka), tolltartó, 4 diszesen fara
gott sétabot. A polgáriskolai tanitóképezde ipari szakcsoport jó 
nak tárgyai a XXX. csoport katalógusában fognak felsoroltatni.

4. Budapesti országos iz ra e l i ta  tanitóképezde.
A növendékek physikai és mathematikai jegyzetei egy kötet

ben. A növendékek praeparácziói gyakorlati tanításokra. A ké- 
pc/.de gyakorló iskolájából: a III., IV., V. osztály tanulóinak Írás
beli dolgozatai; a IV. és V. osztály tanulóinak szabadkézi rajzai 
és térképei; a IV. osztály tanulóinak héber nyelvtani jegyzetei 
és gyakorlatai.

5. C sáktorn yá i állami tanitóképezde.
Rajzok és szépirásminták. Háziipari készítmények. A liáziipar 

három csoportja gyakoroltatik : 1. Fa feldolgozása. Deszkából po
litúros kisebb asztalos-munkák. Vékonyabb deszkából lehetőleg 
gyakorlatias irányú lombt'ürészinunkák ; vesszőből kisebb-nagyobb 
kosarak : lián ta ti a ti természetes fából kerti székek, virágasztalok, 
függő kosarak. 2 . Köiiyvkütés és papírmunka: tűzés és kemény
táblába kötés ; papírkosarak, gyutát-artók stb. 3. Szőr- és szalma 
feldolgozóm : különböző kefék, - /.almakalapok. Ezeken kívül ké
szíttetnek népiskolai tanszerek. Mindezekből mutatványok kivan
nak állítva.

6. Csurgói állami tanitóképezde
A liaziiparoktutas köreim! : l.nnliliires/.nrunkak (szekrény,

mozdonyalak ó dohány lartu, s/.nlmnillvniiy): kelek; szalmataskák
és kalapok; szalmakirakns : : . / 1 v;i rla i’ezii : drnl munkák (zsemlye-
kosár, kötőkosarak'); bngozási munka ( iloliiiny/.aesko).

7. Dévai állami tanltóképozde.
Az 1. — IV. osztályból egy -egy növendék rajzai. Az 1. IV. 

Osztályból egyes rajzok keretekben. A/. I es II /I egy-egy 
növendékének földtérképi rajzni. Háziipari lingi.ik nr. véső, ka
lapács, ball a li vél, papirsimitii, nrntarlö, keretek, linlatnrlo.

8. Iglói állami tanitóképezde.
Kézimunkát,amtási tárgyak a népiskobi szánuir.i összeálli-



tóttá Putsch Tóbiás gyak. isk. tan. Áll következő részekből : 1 . 
Tanmenet, a papirfüzéshez (1 táblán ‘JŐ <lb.). 2 . Tanmenet a ki* 
varráshoz (1 táblán 30 db.). 3. Tanmenet a szalmamozaikhoz (1 tábla 
• '!8 db.). -1. Tanmenet a hintő festéshez ( 1  tábla '21 db.). 5. Tan
menet az agyagmintázáshoz (1 láda 35 db.), ti. Tanmenet az erdő
mozaikhoz (1 fatáblán 8  db.). 7. Tanmenet a kosárfonáshoz : a) 
húskosár 8  db; b) kenyérkosár 7 db. ; <■) palaczkkosár 8  db. 8 - 
Vesszőkirakás 2  db. 9. Szalmakötés 2  db. Igló környékének ás
ványai: összeállította Somogyi G. tanár. Faládában 40 db. A 
környékleiráshoz és alapvetésül az ásványtan tanításánál. — Alap
vető térképek a földrajz tanításához; tervezte dr. Emericzy Géza. 
<s db. — Tanmenet a rajzoktatáshoz a képezde 3 alsé> osztályában ; ösz- 
s/.eállitotta Kövi Imre, rajztanár. Tokban 20 tábla.

9. Kalocsai k ir .  érseki róm. kath. tanitóképezde.
Az intézeti helyiség rajzai. Az intézet lecz.keterve. Tanköny

vek jegyzéke. Értesítők. Rajztömb 14 db. rajzzal. Egy fanemesitő 
táblázat. A háziiparoktatás köréből: Füzvess/.őmunkák (1 közép- 
nagyságú, 4 kis kosár); sznluuununkák (1 kerek és 1 hosszúkás 
szakajtó); gyékénymunkák ( 1  nagyobb, 1 kisebb táska, 1 látogató
jegytartó, 1 szivartartó); egy gyékényműl'onási kezdet. (A  házi
ipar ez intézetben csak második éve, hogy tanittatik).

10. Kolozsvári állami tanitóképezde.
Értesítők. Egy kötet a növendékek rajzaival. Tanítási terve

zetek, tantervek és jegyzőkönyvek a próbatanitásokról. Falon két 
krétarajz, gipsz után, keretekben.

11. Lévai állami tanitóképezde.
Egy album a növendékek rajzaival. A  tanulók kosárkötési 

munkai (papírkosár, piaczi kosár, ételhordó, süteménykosár, evő
eszköztartó, szőlőkosár). A tanulók faragványai (keretek, név jegy- 
tálczák, óratartók, törülközőtartó, szivartartóasztal, dohányzó- 
ászt alku.)

12. Modori á llam i tanitóképezde.
Pozsonyinegye és Magyarországnak fából kés/itelt szétszed

hető térképei : képezdei növendékek munkája. A képezde IV- 
osztálya növendékei által rajzolt fali hálózatos níjzmintagyüj- 
teménv népiskolák alsó osztályai számára lokozai.os tanmenetben. 
A képezdei növendékek mértani és távlati a ni rajzai fokozatos 
menetben (egy kötetben'-. Szabadkézi rajzok fokozatos menetben 
(egy kötetben . Térképrajznk fokozatos menetijén egy kötetben



13 Sárospatak i  állami tanitóképezde.
Az intézet utolsó értesítője. A növendékek Írásbeli dolgo

zatai, szépírásai, szabadkézi és mértani rajzai. A növendékek házi- 
iparoktatásának eredményei: zöld fedeles kosár tengeri fűből
( 1 2 0  f r t ) ; fedeles kosár sárga tengeri fűből ( 1  frt) ; fedeleskosár 
fekete vesszőből (80 k r): fedeles kis kosár tarka fűzveszőbői
50 kr) ; fedél nélküli gyümölcskosár tarka vesszőből (25 kr) ; 
fedél nélküli gyümölcskosár fehér veszőbői ( 2 0  kr).

14. Számos-újvári görög kath. tanitóképezde.
A képezdei növendékek házi-iparoktatási munkái : lábtörlő

(30 kr), kenyértartó kosár (2'50 frt), pinczetok (3 frt), Ogyekény- 
kézikosár (á 00 kr), faligyékény (1-50 frt), tojástartókosár ( 8  frt), 
2 gyékénybe font kulacs (3 frt), női munkakosár (2 frt).

14. S zékely-keresztúri állami tanitóképezde.
A  képezdei növendékek műfaragásai (eladók).
16. Zi lahi állami tanitóképezde.
Az intézet értesítői. Tanítási tervezetek és bírálatok. Magyar 

nyelvtani dolgozatok. 1’érképrajzok. Rajzmutatványok. A képezdei 
kert tervrajza. Szilágymegye földrajza és térképe. Az önképzőkör 
„Eötvös-emlékkönvve.* Házi-ipari készítmények : 27 darab séta- 
pálcza; 14 db. kosár.

17. Znióvára l ja i  állami tanitóképezde.
A tanitóképezdei növendékek rajzai egy kötetben. Znióváralja 

község domborművű térképe: Turóczmegye domborművű tér
képe; Ulrieh Vendel gyakorló iskolai tanító vezetése alatt készí
tették a képezdei növendékek.

h. Tanitónöképezdék.
I .  Budapesti II. kér.  állami elemi tanitónö-képzö-intézet.
A növendékek neveléstani dolgozatai. A 1\. oszt. felvételi-, 

mulasztási és más naplódolgozatai. Az intézeti épület tervrajzai. 
Magyar, német és franczia nyelvi Írásbeli dolgozatok. Mennyiség- 
tani dolgozatok 4 évről. Az 1. és 11. oszt. térképrajzni. A növen
dékek növénygyűjteménye. A III. és IV. oszt. természeti ani raj
zai. Szabadkézi rajzok. Szekrényben 23 női kézimunka: Ing 
áttört hímzéssel; ing hímzett betéttel; hálókabát melllnmzéssel; 
hálókabát, alsó nadrág és alsó szoknya hímzett fodorral; alsó 
szoknya hímzett betéttel ; kötények csipkevei és hímzésekkel; 
törülközők: abroszok és asztalterítők : divátipárna; horgolt



paplan. Kemény táblákra felvarrva a kötés, horgolás, fehérvarrás 
és fehérhimzés fokozatai.

2. Budapesti VI.  kér.  állami polgáriskola i tanítónő és nevelinöképzö-  
in tézet  és az ezzel kapcsolatos gyakorló  polgári leányiskola és nevelő 
in tézet .  Fennáll 1872 óta; évenként átlag 20 növendéket bocsát 
ki. 1882-ben bennlakással összekötött nevelőintézettel kapcsol
tatott össze.

A gyakorló iskola rajzai és kézimunkái. A képző-intézet raj
zai és kézimunkái.

3. Győri á llam i elemi tanitónö-képzö-intézet.
Az épület, rajzai. A növendékek irálytani dolgozatai és térkép, 

rajzai. Gyakorlati tanítások könyve. Tompa virágregéi a nővén 
dékek által írva és illusztrálva. A fehérnemű és felsőruha szabás- 
rajzai. A szekrényben és falon női kézimunkák, művirágok, kosa
rak. Két salonasztalka fafestéssel.

4. Pozsonyi á llam i elemi tanitónöképzö-intézet.
Az épület tervrajzai. Értesítők. Nevelés- és tanitástani do l

gozatok. A III. és IV. oszt. gyakorlati tanításai. Zenedolgozatok : 
gyakorlati tanítások az ének köréből. Nyelvszaki dolgozatok 
(1 kötet és 30 füzet). Az I. és II. oszt. térképrajzai. Szabadkézi 
rajzok. Művirággyűjtemény. Nagy szekrényben női kézimunkák; 
a szekrény előtt ülőke, hímzett szék és egy teljesen felszerelt 
bölcső.

5. Szabadkai m. k ir .  áll. tanitónóképezde.
Egy nagy dobozban szabadkézi rajzok és színezés tanulmá

nyok. Munkakönyv. Szekrényben a következő 70 darab kézimunka : 
Nagy asztalterítő: pongyola ruha; disztakaró; asztalterítő; ágy- 
huzat; fichu : diványpárna: szerb kendő; kis takaró; kis asztal- 
terítő (X V II. századbeli minta után); hosszúkás asztalterítő; 
3 darab kis takaró; pluchpárna; 14 darab törülköző: asztal
terítő; varrott csipke (2 -fé le ): olasz kötény; asztalterítő: láb
párna; két nagy és egy kispárna; 5 darab zsebkendő: lábp,ima- 
huzat; 4 darab védkendő; kötött kendő; 3 darab tálcz.a takaró ; 
szőnyeg; kötény; buffettakaró ; ágy téri tő paplanlepedő; ágy huzat : 
díszpárnahuzat : gyermekpaplan : gallér és kézelő : csomózott r o jt : 
pólyakötő; gyermekruhácska. A kézimunkák tárgymutatója azok
nak leírásával egy díszes könyvben.

Megjegyzés. Ezen intézetek közé tartozik még a Miasszonyunk
ról nevezett kalocsai iskolanővéreknek elemi és polgáriskolai 
tanitónőképezdéje, mely pag. 15. alatt található.
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C. Középiskolák.
a. Gyűjtemények; statistika.

1. Középiskolai te rm é s z e tra jz i  m intagyüjtemény. A nemzeti mú
zeum gyűjteményeiből Osszeállittatott egy bizottság által, mely
nek elnökei őr. Klatnunk János és Szalay Imre minist, osztály
tanácsosok, tagjai Frivaldszky János, dr. Krenner József, Janka 
Viktor, Hermán Ottó, Paszlavszky József, Bertalan Alajos és 
dr. Staub Móricz. Magában foglalja mindazt, a minek egy közép
iskolai természetrajzi gyűjt eményben okvetet lenül meg kell lennie. 
A szekrény legnagyobb részét az állatok foglalják el : jobbról, 
részint a látható állványokon, részint a fiókokban az ásvány- 
gyűjtemény van elhelyezve. A növénygyűjtemény a szekrény alsó 
részében van, de a felügyelő köteles azt a látogató kérelmére meg
mutatni.

2. Magyarország ta n k e rü le t i  beosztása a középiskolák te k in 
tetében. Rajzol t i  Kolacskovszky Szilárd, tanár. 1885.

Feltünteti Magyarország tankerületi beosztását, valamint azt 
is, hogy mely városban mennyi, milyen jellegű s hány osztálylyal 
bíró középiskola van.

3. Dr. Németh Antal. kit*, főigazgató, Győr.
A győri tankerületbe/, tartozó középiskolák tanárainak iro

dalmi munkásságát feltüntető könyv.

b. Gymnasiumok.
1. A rad i k ir .  fögymnasium és áll . föreáliskola.
Órarend (fekete tábla rovat,ozással, melyen a leezkék fel

osztása annyiféle színű faszeggel jelöltetik, a hány tanár műkö
dik az. intézetben). A lyczeum tervrajzai (földszint és I. emelet) 
és a lyczeum kepe, falon. -Négy darab faliminta a szabadkézi rajz- 
oktatáshoz. Gymnasiumi tanulók írásbeli dolgozatai. Reáliskolai 
tanulók Írásbeli dolgozatai. Gymnasiumi tanulók rajzai. Reáliskolai 
tanulók rajzai egy nagy kötetben és 1 0  darab keretekben falon. 
Egy interieurt. ábrázoló olajfestmény Pálffy József V ili. rráloszt. 
tanulótól. Két szekrényben reáliskolai tanulók herbáriuma.

2. Balázs fa lv i  görüg-katholikus tanodák.
(Elemi iskola, tanitokcpez.de, gymnasium, papnövelde.)
Az újonnan épült finövelde tervrajza. Az iskola nyomdájában 

előállított 38 kötet tan- es imakönyv (a tankönyvek gyűjteményes 
kiállításában).
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3. Bajai c is te rc i  rendi ka th .  fogymnasium.
Iskolai értesítők ; fegyelmi szabályok : segélyzó-egy let alap

szabályai. Osztálykönyv. Magyar, német, latin és görög gyakor
latok. Szépirási füzetek. Rajzok az I IV. osztály tanulóitól 
1 kötetben.

4 .  B eszterczebányai k ir .  fogymnasium.
Az intézet értesítői 186-'!- 1884, három kötetben. Az épület 

tervrajzai mappában. A tanulók írásbeli dolgozatai 8  kötetben. 
A főgymnasiumnál működött tanférfiak irodalmi termékeinek 
gyűjteménye, 47 kötetben. ■ Falon reliefminták gipszből (í! darab) 
készítette Fodor László tanár, segédeszközül a távlati rajzolás 
tanításához.

5. Budapesti II. k é r .  egyetemi fogymnasium.
Az intézet történetét és tervrajzait tartalmazó könyv.
6. Budapesti kegyesrendi fogymnasium.
Egy mappában tanulók válogatott rajzai, 2 2 0  lap.
7. Budapesti V. ké r .  k ir .  kath . fogymnasium.
Keretben, falon : az épület főhomlokzata : mellékhomlokzata ; 

két metszete : fényképe. Az épület alaprajzai és leirása. Az inté
zet leltárai, egy kötetben. Tornázási statist ika Grabovieczky León 
tornatanártól. A  tanári kar irodalmi működésének termékei, áll
ványon 45 kötet. Üvegszekrény 15 darab kristálymintával; készí
tette dr. Fialovszky Lajos nehány tanuló segítségével.

E minták mindenike az egyik oldalon kiablakozott lapu, úgy 
hogy a centiméterről centiméterre felváltva vörösre és fehérre 
festett, a paraméterviszonyt felt öntő tengelyek és a tengelyek 
hajtását mutató szögmérők is láthatók ; az. egyes rendszerek (zöld) 
származékholoéderei és (piros: hemiéderei felerészben szintén
ablakosak. A lap paraméterviszonyait a fölváltva megfestett ten
gelyem kívül fonal is mutatja, mely a meghosszabbított tengelyt 
metszi. Ugyanazon minták plébből nagy alakban is láthatók.

Magyarország kirajzolni való iskolai fali térképének kisebbí
tett másolata, (üveg alatt, keretben).

E rajz, melynek eredetijét Fialovszky tanár palavászonra 
1 : 750,000 mértékben festette, a rajzoltató oktatás menetét illusz
trálja. A lap a fokhálózat metszéseit s a folyóhálózatot mutatja, 
melyen a tanulók feleléskor a vékonyan húzott folyót krétával 
vastagon kihúzzák, a hegységek irányát, csúcspontjait és szoro
sait, - a város karikáját., a határ- és vasutak vonulását — a 
földrajzi két koordinátát meghúzzák. A kiállított lap négy ne
gyede ezen fokozatos kirajzolást tünteti föl.

Magyarország összehasonlító kézi térképe 1 1 : 2.000,000, üveg
alatt, keretben).



Két. részből áll. Alsó fele néma és a mathematikai és fizikai 
viszonyokat mutatja ; az alföld zöld lemezére a dombvidéket ábrá
zoló halványbarna papirlemez helyezkedik s ezen a hegylánczok 
három színárnyalatban; a vizet kék szín jelöli. Ezen lap fölött 
átlátszó papiroson a városok (piros) karikái, a vasutak es a határ 
vonalai és a rövidített jelelés láthatók.

Tanulók rajzai 9 kötetben (az 1875 -  1885. tanévig külön-külön).

8 Budapesti VII. kér .  á l lam i fögymnasium.
Szekrényben az ó-kor sajátosságait ismertető, rendszeresen 

összeállított szemléltető taneszközök gyűjteménye. Összeállította 
Köpesdi Sándor igazgató.

A szekrény középső részében látjuk a görög istenek, isten
nőknek, Homeros [Hasának főbb alakjait fegyverzettel -- fel
tüntetve egyszersmind a görögök harczolásának módját is. 
E 19 14 cm. magas, szigorúan ó-kori emlékek és leírások nyo
mán terra-kott.ából készült szobrokat, kocsikat és felszerszámozott 
lovakat Wahliss Ede készítette Béesben. Fölöttük, valamint a két 
szélső oldal felső részében is ó-kori nevezetes személyek és tár
gyaknak az eredeti maradványról vett photographiái vannak. 
A  szekrény bal oldalát római tárgyaknak a nemzeti múzeumban 
készült igen hu másolatai töltik b e : onnan valók a jobb oldalon 
levő római pénzek, pecsétnyomók másolatai is; az ugyané rész
ben álló korinthosi, jóniai oszlopfőt s egyéb jellemző gipsz
öntvény részint a bécsi, részint a berlini múzeumból hozatott. 
A háttérben látható két kép Hölzel Ede bécsi czégnél jelent meg.

A szekrénynyel szemközt levő asztalon a gymnasiumi tanulók 
térképrajzai és földrajzi naplói vannak kiállítva.

9. Egr i kath . fögymnasium.
Egy kötetben 175 rajz és 2 darab rajzminta.

10. E perjes i k ir .  kath. fögymnasium.
Iskolai értesítők (11 darab). Tanulók rajzai.

11. Esztergomi szt-benedekrendi ka th .  fögymnasium.
Az épület homlokrajza, keresztmetszete, fűtési rendszerének 

es árnyékszékeinek keresztmetszeti rajza. Az intézet két évi 
programul ja. Tanulók rajzmutatványai mappában. A  természet- 
tani múzeum leltára. Az ifjúsági könyvtár indexe 6  kötetben.

12. Fehértemplomi áll . fögymnasium.
Mikroskopiai praeparatumok a növénytannak a gymuasium- 

ban való tanításához. Still Nándor tanártól; 100 drb egy ska
tulyában.

13. Fiumei m. k ir .  á l l .  fögymnasium.
Szekrényben a magyar tenger állat- és növényvilágát feltün

tető gyűjteménye; áll 310 száraz és borszeszben levő állati prae-



(járatúmból, 41 db. kagyló- és csigahéjból, 7 db. echinusból, 
105 lap tengeri algából. — Ezenkívül az I. <•* II. osztály szép
írás i lapjai egy kötetben ; 1.— IV. osztály rajzai 4 kötetben.

14. f iyőrl ka th .  fögymnasium.
Négy drb értesítő. Egy orgonaaszta] teljes felszereléssel, Hesse 

orgonakészitő müve. .
15. Hód mező vásárhelyi ev. re f .  fögymnasium.
Az intézet történeti vázlata; 18fil— 1884-ig egy kötetben; 

IV. —V ili.  osztálybeli tanulóktól 14 füzet magyar nyelvi dolgo
zatok ; pályadolgozatok különböző tárgyakról 5 darab; szépírás! 
lapok 1 kötetben; szabadkézi rajzok 3 kötetben; 3 darab tanulók 
által szabadkézzel rajzolt térkép.

16. Iglói ág. hitv. fögymnasium.
Skatulyában'a tanulók rajzaiból összeállított tanmenet és a 

gymnasium épületének tervrajza.
17. Jászberényi kath . fögymnasium.
Tanulók szabadkézi és mértani rajzai.
18. Kolozsvári ev. reform, collegium.
Falon az intézet képei (4 db.). Értesítők (10 db.). Három kö

tet iskolai pályaművek. Az olvasó-egylet történeti vázlata. Egy 
füzet.

19. Lévai kegyesrendi nagygymnasium.
Értesítők. Tanulók Írásbeli dolgozatai. Egy tokban tanulók 

által gipszből készített éremlenyomatok. Egy album a tanulók 
mértani és szabadkézi rajzaival.

20. Lőcsei k i r .  kath . fögymnasium.
Magas állványon : a Szepesség természeti viszonyait feltün

tető gyűjtemény ; összeállította Linkess Miksa tanár.
Az ásványországból Szepesmegyének főércztellérei, jellemző 

kőzetei és kohászati termékei, inemkülönben a Linkess Miksa 
által fölfedezett drevenyik barlangban talált újabb kőkor
szaki leletnek tárgyai vannak képviselve; egy oly termé
szetes kis barlanggal egyetemben, melyhez hasonlót csak 
ritkán lehet, találni. A növényországból a szepességi erdős 
vidék van ábrázolva jellemző virágtalan növényalakjaival és 
nagy gonddal praeparált természetes tűlevelű bicskáival; ezen
kívül a megyét jellemző fanemek könyvalakban, a szepes
ségi faneműek gyűjteménye a kiállított, tárgyak jó  részét teszik. 
Az állatországból a zerge és havasi morga, a fajdtyukok fészkeik
kel és tojásaikkal, a vidra es medve, nemkülönben a madarak 
közül több vendégfaj is van képviselve, mint a rózsaszínű csacs- 
kár, az éjszaksarki bukdár s mások: elvégre több őzagancs és 
koponya egészíti ki a csoportot. Ide járulnak még az intézet-
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nek két évtizedről szóló értesitvúnyei és Lőcse városának fény
képe is.

21. Losonczi áll. fögymnasium
A gymnasium épületének tervrajzai mappában. A bútorok 

rajzai mappában. Vázlatok a gymnasium háromszázados életéből 
az intézet régi és új épületének képeivel.

22 . M áram arossziget i  helvét-hitv. lyceum.
Az intézeti épület alaprajza, földszint és I. emelet, és a déli 

oldal homlokzata, keretekben. Kimutatás a főgymnasiumi tanulók 
összes létszámáról 18t>2/3— 188íJ/4; keretben. — A lyceumi magy. 
irodalmi önképzőtársaság havi közlönyéből, az ifjúsági lapokból 
az 1883-iki 11. évfolyam. — A lyceum tanárainak irodalmi ter
mékei; köztük: Gáti István, a természet históriája 1795: a m.- 
szigeti h. vallástételtartók főiskolájának tanitásbeli sistemája Hari 
Pétertől, 1802: — természeti törvény tudomány, Szilágyi Jánostól, 
181-1; és még 19 könyv.

23. Miskolczi ág. hitv. evang. gymnasium.
Az intézet értesítői. Emléklapok.

24. Miskolczi ev. re f  fögymnasium.
A fögymnasium épületének fényképe keretben, falon. Évi ér

tesítők egy kötetben. Magyar írásbeli dolgozatok egy kötetben.

25. Miskolczi m inor.tarendi kath. kisgymnasium.
Értesítők 1878- 84. egy kötetben. A tanulók magvar, német 

és latin írásbeli dolgozatai; rajzmunkái.

26. Nagybecskereki k ir .  kath. fögymnasium.
Szabadkézi és mértani rajzok egy kötetben.

27. Nagy enyedi Bethlen-fóiskola.
Az. intézet értesítői 8  évről. Szathmáry Károlyiéi a Bethlen- 

főtanoda története. A Bethlen-főtanoda történetét feltüntető 
Krónikás Tábla. Váró Ferenc/ tanártól. 12 darab ifjúsági pálya
munka.

28. Nagy-szebeni állami fögymnasium
Évi értesítők 5 kötetben. írásbeli gyakorlatok -‘1 kötetben. 

Falon keretben 17 darab válogatott ázsiai, chinai, arab, barbár, 
góth-érem a fögymnasium éremgyüjteményéböl. közt ük tinirumok. 
Éhez egy magyarázó füzet.

29. Nagyszombati érseki fögymnasium.
Latin és görög pensumok egy kötetben. Magyar rs német, 

pensumok egy kötetben. Gyorsirászati gyakorlatok egy kötetben.
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3 0 .  Nagyváradi prem. rendi főgymnasium.
Keretben üveg alatt a főgyinnasiumi épületek fényképe. 

Ezenkívül a testgyakorlatok csarnokában a gymnasiumi torna
terem mintája.

31 . Pancsovai állami reálgymnasiam.
Tanulók laboratóriumi készítményei : higanyéleg, higanyjodid, 

kénsavas réz, chlorbarium, kénsavas magnesium, kénsavas nátrium, 
chromsavas káli, eczetsavas ólom, szappan, aethylaether, aethye- 
lalcohol. eezetsav. Az intézet értesítői 1861 — 1884 egy kötetben. 
Fegyelmi szabályok. Az ifjúsági könyvtár alapszabályai. Az ifjú
sági segélyző-egylet kimutatása. Az önképzőkör alapszabályai. Az 
önképzőkör emlék- és diszkönyve. A tanulók által készitett 1'.' 
db. természetrajzi falikép egy mappában. Egy kötetben a tanulók 
mértani rajzai. Egy kötetben szabadkézi rajzok.

32 . Pozsonyi k ir .  kath . főgymnasium.
Értesítők. Egy füzet latin-, egy magyar-, egy görög-, egy 

német-, egy mennyiségtani és egy szépirási gyakorlatokkal, ol 
füzet rajzoló geometriai dolgozatokkal.

3 3 .  Priv igyei ka th .  algymnasium.
Ertesitők 1870—-1884. Tanulók iskolai dolgozatai, szabadkézi 

és mértani rajzai — Sus serofa koponyája; astacus fluviatilis ; 
nummulites Bajmóczról : agyagpala (léidéiről: mésztuft’ Bajmócz- 
ról ( 2  db.); kőszén 1 ‘ rivigyéról és Handlováról (4 db.): talajföl
dek Frivigye, Német-Fróna és Simnovány vidékéről (0 ka- 
tulyában.

34 . Rimaszombati egyes. prot. főgymnasium.
Emlékkönyv az intézet negyedszázados fennállásának emlékéül, 

1878. Értesítő 1877— 1884.
35 . Soproni kath . főgymnasium.
Az új és a régi épület fényképei. A tanulók rajzai két kötetben.

3 6 .  Szabadkai községi főgymnasium.
Az intézet értesítői 1874— 1884. Az intézet rend- és fegyelmi 

szabályzata. Az ifjúsági könyvtár jegyzéke, a szegény tanulókat 
segélyző egyesület alapszabályai. „Folyadék-hártya-hálózatok* sod
rony és czérnából üvegszekrényben Kosztolányi Árpád tanártól. 
Természetrajzi praeparatumok : 5 madárkoponyn, 1 béka-poronty 
Slosziarek János tanártól. Iványi István „Harsmegye történeimé, 
nek irodalma* és „a szabadkai régiségek* cz.ímíi munkái. A tanulók 
magyar, német, latin és görög Írásbeli dolgozatai. Mértani, szabad
kézi rajzok és szépirási füzetek.
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37. S zako lcza i k ir .  ka th .  a lgymnasium.
Évi értesítők 18G3 — 1884. Latin, magyar és nemet írásbeli 

dolgozatok. Mennyiségtani dolgozatok. Rajzok.
3 8 .  S za tm ár i  k ir .  kath . fögymnasium.
Üvegből összeállított 92 darab jegeezminta. Készítette Ylko- 

linszky Béla fdgymnasiumi tanár
39. Székely-udvarhelyi rém. kath. fögymnasium.
Egy fényezett ládában: az I.— ÍV. osztály tanulóinak rajzai. 

Az 1. oszt. 2 tanulójától sikmértani alakok; a II. oszt. 2 tanu
lójától mértani testek.

40 . Szombathely i k ir .  kath . fögymnasium.
Vasúti hidat ábrázoló állványon egv vasúti mozdony és szer

kocsi mintája */i.i nagyságban. Működésbe hozható. Pljelevits 
Ottó soproni vasúti gépész műve. Értéke 2000 Irt.

41. T rs z te n a i  kath . gymnasium.
Az intézet értesítői; fényképe és homlokrajza.
4 2 .  Ú jv idéki k ir .  hath. fögymnasium.
Az értesítők (11 db.). Az épület alaprajza, homlokzata, helyi

segeinek méretei és leírása. Szakjelentések a magyar, latin és 
görög nyelv köréből. A Vörösmarty-önképzőkör pénztári könyve. 
A segélyalap szervezete és kezelési szabálya. A  tápintézet alap
szabályai. A  főgymnasiumot érdeklő magán-alapitványok kimu
tatása. Az I.— V ili. oszt. magyar írásbeli dolgozatai, 40 db.

4 3 .  Ungvári k ir .  kath . fögymnasium.
A főgymnasiunmak egy századra visszaterjedő értesítői 1784-től 

1884-ig ; 10 kötetben. A tanulók rajzai egy nagy kötetben. Sze
melvények a fögymnasium önképző Dayka-körének munkálataiból 
egy kötetben. Falon kilencz üveges keretben a gymnasium rovar- 
gyűjteménye, összeállítva Sajó Károly tanártól. Állványon üti drb 
üvegjegeczminta, Pogány Gyula tanár készítményei. Üvegszekrény
ben egy praeparált emberi s z í v  és kéz. Állványon az ungmegyei 
kőzetek és ásványok gyűjteménye, 4G darab.

44 . Unitár iusok kolozsvári fögymnasiuma.
A főgymnasiumi épület és az unitárius templom olaj festésű 

képe. Tankönyvek a könyvgyűjteményben.
45. Z en ta i  községi algymnasium.
8  darab értesítő: fegyelmi szabályok; rámában a/, intézeti

épület és berendezésének tervei; az. ifjúsági könyvtár leltára. 
Magyar, német, latin nyelvi, számtani és matliematikai Írásbeli 
dolgozatok mind a négy osztályból. Földrajzi naplók a II. oszt.-ból. 
Mértani rajzok mind a négy osztályból.
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4 6 .  Zombori állami fögymnasium.
Az intézet évi értesítői 1872— 1884. Az új épület tervrajzai. A  

tanárok irodalmi művei (17 db). Az intézet fegyelmi szabályai; 
nyomtatványai. Szegény tanulókat segélyző egyesület alapszabá
lyai, Tanulók gyakorlatai, az I.— IV. oszt. rajzai, az I., II. osztály 
szépirási füzetei.

c. Reáliskolák.
1. Aradi á llam i főreáliskola . (Lásd a gymnasiumoknál.)
2. Budapesti II . kér.  állami föreá lisko la .
Falon : Tanulók által készített gipszöntvények. Ugyanott a 

tanulók laboratóriumi dolgozatai. Asztalon : Üvegszekrény az iso- 
morphismust feltüntető timsókristályokkal. Egy kötet válogatott 
szabadkézi és mértani rajzokkal.

3. Budapesti V. kér. áliami föreá l isko la .
Egy könyv szabadkézi rajzokkal. Egy könyv mértani rajzokkal.
4. Debreczeni városi reáliskola.
Szabadkézi és mértani rajzok egy-egy kötetben.
5. Dévai m. k ir .  á llami föreáliskola .
Értesítők 1871 — 1884. Téglás Gábor igazgató irodalmi mun

kai (10 füzet). A tanulók szabadkézi és ábrázoló geometriai rajzai 
egy-egy tokban.

6. Esztergomi városi négyosztályú reá lisko la.
Szabadkézi és mértani rajzok egy-egy kötetben.
7. 6yöri m. k ir .  állami föreá l isko la .
A tanulók mértani és szabadkézi rajzai két kötetben.
8. Kassai m. k ir .  állami föreá liskola .
A főreáliskola épületének tervei mappában. Az épület leírása 

egy kötetben. Az intézet 25 éves története.
9. Körmöczbányai m. kir .  föreá liskola .
Értesítők 1870 1884., 14 füzet. A tanulók geometriai raj

zai albumba kötve, az iskolaépület tervrajzaival. A tanulók sza
badkézi rajzai albumba kötve.

10. Lőcsei m. k ir .  állami föreá liskola .
Értesítők 2 kötetben. Az ifjúság magyar önképzó-körének ér

demkönyve. A tanári kar által kiadott Album. Magyar törté
nelmi nevek autografiainak Albuma, Demkó Kálmán tanártól. 
Kóth Samu és Theisz Gyula tanárok irodalmi művei. Tanulók 
szabadkézi rajzai.
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11. N agyvárad i á llam i föreá l isko la .
Egy kötet a tanulók mértani rajzaival.
12. Pécsi m. k ir .  á l lam i föreá lisko la .
A főreáliskola épületének rajzai albumba foglalva. A tanulók 

mértani rajzai egy kötetben. Falon 14 szabadkézi rajz keretekben.
13. Pozsouyi városi föreá liskola .
A tanulók szabadkézi rajzai tokban (néhány a falon). A ta

nulók mértani rajzai egy kötetben.
14. Soproni m. k ir .  á l lam i föreá l isko la .
Nagy mappában és a falon a tömegtanitáshoz készült szabad

kézi rajzminták, falitáblák TIauser tanártól. Tanulók szabadkézi és 
mértani rajzai 4 kötetben.

15. Sümeghi városi reáliskola.
Az. 1 -IV. osztály rajzai egy kötetben.
16. Szegedi m. k ir .  á l lam i föreá lisko la .
Az intézet, értesítői 18(58 — 74. és 1874 — 84. Az intézeti épü

let tervei bekötve. Az intézet leltárai. Osztálynaplón Tananyag
napló Magyar gyakorlatok 1 IV. és V -VIII. osztálytól; német, 
gyakorlatok I — IV. és V V ili.  osztály: franczia gyakorlatok
TII -VIII. Egy kötet mértani rajzokkal, egy mappa szabadkézi 
rajzokkal. i

17. S zékelyudvarhely i á llam i föreá l isko la .
Az intézet története, könyv- és szertárjegyzék egy kötetben : 

két táblázat a költemények elemei, tárgyi és alaki szépségei alap
fogalmaival Váró Ferenez és Vajda Emil tanárok tervezete sze
rint. Tanulók mértani rajzai egy kötetben, szabadkézi rajzok egy 
kötetben, földrajzi térképek egy kötetben, egy V. osztályéi tanuló 
herbáriuma. Ezen kívül a népiskolai taneszközük csoportjában el 
van helyezve egy* készülék a törtek tanításához, szerkesztette 
Kohlbauer Ferenez tanár.

18. Tem esvár i  m. k ir .  á l lam i fö reá l isko la .
Szabadkézi rajzok egy kötetben. Mértani rajzok egy kötetben.

D. Felsőbb oktatás.
I. Hantken Miksa egyetemi ny. r. tanár. Budapest.
1 . A buda-nagykovácsii hegység ó-harmadkori képződményeinek 

kőzetei és kövületei (<42 kőzet példány, 590 kövület). Ezen gyűjte
mény a nevezett hegység ó-harmadkori képződményeinek alkotá
sát földtani és palaeontologiai tekintetben teljes részletességben



'önteti elő és okszerű felosztásának biztos alapját nyújtja. Ki
emelendő az. ó-harmadkori képződmény tengeri rétegeiben roppant 
mennyiségben előforduló mikroskop kiesinységű fauna, mely az 
egyes tájékhoz csatolt rajzok által is van kitüntetve. 2. A ma
gyarországi mész- es szarukövek vékony csiszolnia inuk fényképei 
(148 darab). Ezen fényképek az illető kőzetek alkotásában részt- 
vevo szerves maradványokat mutatják, melyek azoknak lerakodási 
idejében az illető vidékeken uralkodó természeti viszonyok meg
ítéléséhez szükséges adatokat nyújtják. A kőzetek Magyarország 
különböző vidékeiről es a triastól kezdve valamennyi képződ
ményből valók. - - •'{. Buda vidékének földtani térképe. ( 1  : ÍOUOO.) 
Ezen térkép a kiállító saját felvételei alapján készült s annak 
szerkesztésében egv új mód van alkalmazva, a mennyiben a helyt 
álló. azaz a felszínen észlelhető rétegek sötétebb, a televénynyel 
fedett retegek pedig világosabb szilinél vannak jelölve. — 4 . Num- 
mulit-keszitmények gyűjteménye (144 példány). Ezen gyűjte
ményt, a kiállító es Madarász Zs. Ede készitették. A  készítmé
nyek tisztán mutatják u numinulitok belső szerkezetét s azok
nak biztosabb meghatározását lényegesen elősegítik.

2. Jendrássik Jenő egyetemi tanár, Budapest.
talon két keretben általa feltalált két készüléknek képei: 

1. Magától sorakoztató Myographium. 2. Polydromo-motor. A 
készülékek minden kedden, csütörtökön és szombaton d. e. í) 1 2  

óra kozott az egyetem boncz.tani intézetéljen megtekinthetők.

3. Dr. Lenhossék József az. egyetemen az 1-sö leiró és táj- 
boneztani tanszék ny. tanára, Budapest.

I. Az allo szekrény felső osztályában : 7 db. fatáblán az. em
beri logak kifejlődésének feltüntetése 4 hónapos gyermekkortól 
egész a 42-ik évi életkorig. A felső és alsó tejfogak a két állandó 
fogsor jelenlétében, felül s alul külön sorban láthatók. A tej- 
togaknak az. állandó fogakkal való helyettesittetésének feltüntetésére 
az állandó fogak egyenkint vörös kereszttel vannak megjelölve.

II. Az. allo szekrény alsó osztályában: 1. A  magzat és sz.ii- 
b p (placenta) közötti vérkeringés (circulatio sanguinis). A két, 
köldök iit.ér (artériáé umbilicales) earminnnal, a függ-ütér (aorta) 
rendszere vörössel, az üres viszerek rendszere (systema venarum 
eavarum) kékkel s a verőezviszér (véna portáé) zöld anyaggal be
fecskendezve. 2 . Négyszögű fekete fatáblán egy iker-szülöttnek 
sziilope (placenta), melynek mindegyike leánymagz.af volt. A k it 
köldök üt-ér (artériáé umbilicales) vörössel, a köldök viszér (venae 
umbilicalis) zölddel befecskendezve. ,4. Négyszögű keretben, üveg 
alatt három emberi here (testieuli). Az ondó edeiivek, vasa senii- 
rtaliai, az. ondo vezetéken (dnet.us deferens) keresztül higanynyal
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vannak betöltve. A belső ondó ütői* (artéria spermatiea interna) 
vörössel, a belső ondó viszér (véna spermatiea interna), valamint a 
vast i'onat (plexus pampini formis) sötét zöld anyaggal van befecs
kendezve. 4. Nagyobb négyszögű keretdobozban, üveg alatt egy 
38 éves férfiúnak gerinczagya, valamennyi mellső és hátsó, továbbá 
az Asch-féle gerinczközötti ideggyökökkel s az egyes és több
szörös Davida-féle idegduczokkal, az azokból kiin luló valamennyi 
ideggel, valamint a Xl-ik agyi idegpárral vagy Xillisius-féle já 
rulékos ideggel (XI. Mérvu.s accessorius W illisii) együtt láthatók.

III. Az. alsó előre álló üvegszekrényben corrosio készítmé
nyek: 1. A veseütér (artéria renalis) hasi és háti ága, egymás
tól különválasztva. 2. Egy 45 éves férfiú mindkét tüdeje (pulmo- 
nes) a légcsővel és hörgőkkel (bronehi) együtt. A légcsövek (vasa 
aérea) sárga-, a jobb tüdő-ütér vörös-, a k(;t baloldali tüdő-viszér 
kék anyaggal befecskendezve. 3. Egy 17 éves leány tüdeje. A lég
csövek (vasa aerea) sárga-, a 4 tüdőviszér kék anyaggal befecs
kendezve. 4. A vese-ütér hasi és háti ága egymástól különválasztva,a 
vese medencze a háti ág felett szabadon áll. A vese-ütér vörössel, a 
vese-inedeneze sárga anyaggal befecskendezve. 5. A jobboldali vese- 
ütér (artéria renalb ) vörös-, a viszér (véna renalis) kék anyaggal be
fecskendezve. Hasi felületről tekintve. 6. A baloldali vese-viszér 
zöld- és vese-medeneze sárga anyaggal befecskendezve. Háti felü
letről tekintve. 7. A máj viszerei (venae hepaticae), zöld anyag
gal befecskendezve. 8. A verőcz-ér (véna portáé) zöld- és a máj- 
ütér (artéria hepatica), valamint a verőcz-ér falainak finom táp
láló üterei (artériáé nutritieiae) vörös anyaggal befecskendezve.
0. Újszülött tüdeje a légcső- és a hörgőkkel együt t : a légcsövek 
sárga-, a tüdő-ütér két ága vörös anyaggal befecskendezve.
10. A bal vese-ütér vörös anyaggal befecskendezve. Hasi felület
ről tekintve. 11. A jobb vese-ütér vörös-, viszér zöld- és a vese 
nyirkedényei sárga anyaggal befecskendezve. Hasi felületről 
tekintve. 12. A jobb vese-ütér vörös anyaggal befecsken
dezve. Hasi felületről tekintve. 13. A jobb vese mély viszerei 
zöld-, vese-medencze sárga anyaggal befecskendezve. Hasi felü
letről tekintve. 14. A bal vese-ütér vörös-, vese viszér zöld s a 
vese-medencze sárga anyaggal befecskendezve. Háti felületről te
kintve. 15. A jobb vese mély viszerei kék-, a vese-medencze sárga 
anyaggal befecskendezve. Háti felületről tekintve. Hí. A jobb 
veseütér vörös-, a vese-viszér zöld- és a vese-medencze sárga 
anyaggal befecskendezve. Háti oldalról tekintve. 17. A jobb vese-
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liter vörös-, a vese-viszór zöld anyaggal befecskendezve. Háti felü
letről tekintve.

IV. A szekrénynyel szemben, asztalon üveg bura alatt ki
állító által szerkesztett górcsővi készülék : „Polyinikroseoi>huu‘ ,
mely a szekrény oldalán levő csavarnak forgatása által ( 1 0  górcső vi 
készítményt mutat egymásután. Az egyes górcső vi készítményeknek 
a szemlencséhez párhuzamosan való beállítása egy oldalsó csavar 
•segélyével eszközölhető, a mely azt, hogy a készítmény kellően 
be van allitva, egy éles, figyelmeztetó csattanás által jelzi. A gór- 
csövi rész egy új, 18815-ban kiállító által meghatározott lencse 
combinatio sze.int készült, mely positiv aplanatikus szemlencsék 
összetételében áll. A szekrény később úgy tökéletesít tetet t, hogy 
mellső és hátsó fala egész, hosszában felnyitható, mi által az egész 
szerkezet belsejét fel lehet tárnunk és megtekintenünk. A direct 
sugarak által való megvilágításon kívül, a visszavert sugarak fel- 
használása egy homorú s 8  centiméternyi átmérőjű tükör segélyé
vel minden irányban történhetik. A haj ó-szíj, melyre a t!0 tárgv- 
fogó erősítve van. egy kívülről alkalmazott külön szerkezet 
által, egy pillanat alatt, ha épen szükség van. jobban feszíthető 
meg s viszont megereszthető. A Polymikroscopium az ülő meg
figyelő szeméhez, egy alulról alkalmazott csavar segélyevei, ferde 
irányban megfelelő szög alatt liajli ható. Végül a polymicros- 
copium szuronyzár által van alapzatul szolgáló asztalához erő
sítve, melyről ugyancsak egy pillanat alatt le is emelhető.

4 . Dr. Szabó József, budapesti egyetemi tanár .
1. Pöldpátok lángkisérleti meghatározásának módszere, be

mutatva az alapul vett kiválóbb földpátokban és irodalomban.
Czélja ezen kiállításnak megismertetni a petrografiára nézve 

oly fontos földpát meghatározási módszerét az ő kiindulási pont
jában, a mi nem egyéb, mint kiállító által kapható minden földpát 
lángkisérleti viselkedésének tüneményeiből levont tulajdonság
csoport, a mi megfelel a chemiai összetétel oly tinóm árnyalatá
nak, a minő a Tscherinak által felállított. 1 0  sorozatban van ki
fejezve. Más ezéija azonban bemutatni, hogy a lángkisérleti mód
szer kapcsolatban a mikroskoppal is kitűnő szolgálatot tesz, úgy 
hogy a kőzetvizsgálás másik lényeges részét képezi. Hz be van 
mutatva több oly ásványnyal, melyről tanulmány van már közzé 
téve.

A ) A földpátok 10 sorozatának példányai kis darabokban 
(kurta kémcsövekben) kiállítva. I. Adulár sor: 1. Felsőbánya 
(Traehyt). 2. Valencziabánya (Mexico). 3. Jtivo di Quaglia (Vézuv 
környékén). 4. St. Gotthard (Svajcz). 5. Zillerthal (Tirol), ti. Baveno



( Lombardia). 7. Pozsony, Dévény felé (Gránit). 8 . Oravicza. ü. Béla- 
1 lánya (Trachyt). 10. Grinknreczkup (Totos; Mármaros). 11. Veres- 
patak (Kirnyik). 12. Vihnye (Selniecz, Trachifc). Dl. Alemjon 
(Középfrancziaország). 14. Tavetsch (Svájcz). 15. Hirsehberg 
(Bilézia). 1 • >. Bodenmais (Bajorország). 17. Ober-Wallis (Svajcz).
18. Bergen (Norvégia). 19. Cornwall (Angolország). 20. Langers- 
hausen. Koho-mellék-termény. 11. Arnazonit sor: 1. Minsk. (Szi
béria). 2. Delaware (E.-Amerika). 3. Tolfa. La Rocea hegy (Róma).
4. Vihnye (Selmecz). 5. Lomnicz (Bilézia). 6 . Nacs. Tvedestrand 
(Norvégia). 7. Bodenmais (Bajorország). 8 . Geletnek (Selmecz).
9. Porlenhardt (Siebengebirge). 10. /sjár (Zólyom megye). 11. d e r 
űmet (Franeziaország). 12. Zsjarhcgv. 1‘1. Pikes-Peak (Colorado). 
14. Valié Eloriana (T irol). 15. Bergen (Norvégia). III. Perthit 
sor: 1. Orenburg (Oroszország). 2 . Drachení'els (Rajna). 3. Neu- 
deek (Csehország). 4. Epomeo (Iscliia). 5. Auvergne (Franezia
ország). ti. Fredcrikswárn (Norvégia). 7. Perth (Canada). 8 . Ytterby 
(Svédország). 9. S.-A.-Ujhely (Fehérbányu). 10. Sárospatak (Ardó- 
hegy). IV. Loxoklas sor: 1. Hammond (É.-Amerika N. Y.) 2. ísehia. 
L ’Arso (Olaszország). 3. Rossie (E.-Amerika N. Y.) 4. At.tenburg.
5. Telkibánya (Viktória hegy). V. A lbit sor: 1. Fahlun (Svéd
ország). 2 . Ptitsch (Tyrol). 3. Szt.-Gottbard (Svájcz). 4. Bourg 
d’Oisans. Daupbiné. 5. Bcbmirn (Tyrol). 6 . Nadabula (Gömör- 
megye). VI. Oligoklas sor: 1 . Tvedestrand (Norvégia). 2. Arendal 
(Norvégia). Ytterby (Svédország). 4. Kászonyihegy (Beregszász). 
5. Nyitra (Zoborhegy). 6 . Salgó-Tarján (Józseftárna). 7. Feliing 
(Krems). 8 . Tarczal (Farkasoldal). 9. Wiborg és Lovisa (Finország).
10. Chester Count-y (É.-Amerika). VII. Andesit sor : 1. Dél Tyrol.
2 . Ojamo (Finország). •'!. Recsk (Lahocza Nagykőkereszt, Mátra). 
4. Kis-Bebes (Erdély). 5. Déva (Erdély). 0. Predazzo (Tyrol).
7. Sukoró (Fehérmegye). 8 . Labrador (Canada). 9. Szt.-Anna tó 
(Erdély, Büdös). V III. Labradorit sor: 1. Labrador (Canada).
2 . Kiew (Oroszország). 3. Szebb (Dunai trachitcsoport). 4. Gamsi- 
grad (Szerbia). 5. Ojamo (Finország). 0 . Visegrád (Dunai trachyt- 
esoport). 7. Maria-Nostra (Dunai trachytcsoport). 8 . Tolmács. 
Sólyomhegy (Dunai trachit csoport). 9. Rézbánya. (Biharinegye).
10. Zapidenka (Selmecz). 11. Fehérvár (Fehérmegye). 12. Kapivár 
(Sárosmegye). 13. Detunata (Erdély). 14. Moriach Mine (Eszak- 
Amerika N. Y.). 15. Euganeák (E.-Olaszország). IX. Bytownit sor:
1. Volpersdorf (Szilézia). 2 . Bytown (Canada). 3. Visegrád (Dunai 
traehytesoport). I.Dubnik (Sárosmegye). 5. Nógrad (Nógrádmegye).
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*>. Nagykövesd (Tokaj-Eperjesi trachitcsoport). 7. Volpersdorf 
(Neurude mellett). 8 . Kormosó. Selmecztől D. K. X. Ainorthit sor:
1. Mte .Sommá (Vezúv). "2. Húsz a tjeid (Island). Corsica. 4. Felső 
Fernezely (Szatmármegye). 5, Farkas-Mály (Mátra). 0 . Csenger- 
háza (Mátra). 7. Orákó. (Mátra). 8 . Gyöngyös Orosz, i (Mátra). 
9. Nagy-Maros (Dunai trachitcsoport). 10. Kolcz (Erdély). 11. Vise- 
grád (Dunai trachitcsoport). 12. Krivány (Zólyom megye).

B ) Földpátféle vulkáni ásványok : Leueit 1. Vezúv (Mte Somma). 
Nepheliu 1. Ditró (Erdély). Nosit-Haüyinit 1. Vezúv. Sodalit.h.
1. Ditró (Erdély). Mindezek meghatározás eredménye az e czélra 
szolgáló táblázatokban van bemutatva, a melyekből azután az 
altalános viselkedési táblázat, mely a kiállító könyveiben (Ásvány
tan, Földtan) előfordul, van bemutatva.

A kísérlethez megkivánt.ató egyszerű eszközök, úgy a száraz, 
mint a nedves utón tett, eljáráshoz láthatók az. ő egyszerűségük
ben. A káliumláng észleléséhez kiállító kobaltüveg prizmát készí
tett, azt azonban csak mint „étaiont* használja, mert tökéletesen 
kielégítő az üveg prizma indigo-oldattal megtöltve. Az indigó 
prizma a kiállításon látható nagyságban megfelel.

Az eredmény bemutatására szolgál a következő 0 tárgy :
1. l ’erthit (Canala). Ennek rétegenkint lehet az anyagát, vizs

gálni és meggyőződni, hogy a veres lemez, csakugyan orthoklas. a 
vele váltakozó fehér pedig albit-oligoklas.

2. Gránit. Assouan, Egyptom. A veres t'öldpat Orthoklas, a 
fehéres OHgoklus-Andesin :

•'!. Gránit (Kapakivi) Finnland. A belső mag Orthoklas, azt 
bevonja egy szürkés burok, az Oligoklas.

4. Gránit. Mautliausen, F.-Ausztria. Aprószemü. A Földpátok 
reátekintve hasonlók, de lángkisérlet.ileg az üvegesebb <)rthoklas, 
a kissé fehéres : Oligoklas.

5. Gömbdiorit. C'orsica. A fehér anyag: Hvtownit-Anorthit 
és igy a kőzet Anorthit-Diorit.

t>. Ditroit. Lángkisérletileg meghatározható, <le egyesítve a 
száraz és nedves utat : Orthoklas Andesin Nefelin Sodulith.

Azon ásványok, melyek tanulmányozásánál a lángkisérlet., 
egyesítve a mikroskoppal, döntő hatást, gyakorolt, úgy mint az 
egyes monográfiákban közölve vannak, e következők :

«■) Az Urvölgyit, melynek lángkisérleti charakterestikája meg
lepő linóm, gyors és csalhatatlanul biztos. Az igen határozottan 
eltér a hozzá annyira hasonló Erochantit és Langillol.

//) A Diallagit-Ileridotitnál főleg a Diallogit nyújtotta a tám
pontot. Az anyag a vékony csiszolatból feszitteteu ki, tehát az 
optikai vizsgálat eredménye egyesítve van felhasználva a mikro- 
chemiai vizsgálattal.

’ ) A Gránát és Dichroit parányi mennyiségeiknél a mikroskop 
é« a lángkisérlet szintén fényes eredményt engednek ■ lérni. A  nagy
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gránitok belseje nem egyöntetű anyag, miként a vékony csiszo- 
latok itt 1 0 -szeres nagyítású képekben is bemutatva bizonyítják.

il) A  Zeolithok mint földpáthidrátok a lángkisérlet által hatá
rozott csoportokra oszthatók, melyek tagjai további eljárás által, 
melyet Dr. Schafarzik ur dolgozott ki, fajlag is meghatározhatok 
a legtöbb esetben.

c) Ide tartozik az Epidot is, minek saját viselkedése van a 
lángban, melyről az könnyen felismerhető, miként azt a legjele
sebb mineralogiai példányai mutatták.

2. Csiszolat sorozat Magyarország és Szerbia kristályos vul
káni kőzeteiről, melyeket Fuess berlini optikus kérésére kálli'tó 
állította össze és rövid diagnózissal ellátva németül, hosszabb 
leírással magyarul adott ki, mint eredményét a mikroskopi és 
rnikrochemiai egyesitett tanulmánynak.

3. Az irodalom, úgy a magyar, mint az idegen. Ezen utóbbiban 
főleg fontos Fouqué és Miebei Lévy nagy munkája: felvette kiál
lító eljárásának megismertetését, valamint gyakorlatilag használ
ják Amerikában az Egyesült-Államok azon geologjai, kik a távol 
nyugaton a nagy kiterjedésű traehit vidék kőzeteit a tudomány 
mai színvonalán állva kutatják. Ezek azon meggyőződésről tesz
nek tanúságot (llerkor, Hagne, Iddings), hogy u lángkisérlet! 
eredmény a chemiai és optikai meghatározásokkal összevág, de 
sokkal gyorsabban juttat eredményhez.

Európa pet-rografjai még eddig legnagyobbrészt csak a mikro- 
skopra támaszkodnak, mi egyoldalúság és nem egyszer vezetett már 
tévútra. Volt idő, midőn Magyarország legtöbb Trachytjában a 
legelső tekintélyek egyike általánosan elterjedett. Nefelint látott. 
Most már tudjuk, hogy egy sincs; de Így járt a Teschenit Nete- 
linje is: most hí van bizonyítva, hogy Apathit. A mikroskop 
segítségével hányszor volt kimondva az Orthoklas: a chemiai 
kísérlet semmit sem talált. A lángkisérlet! módszer méltó ki
egészítője a mikrograiiának és különösen a földpátokra nézve, a 
minő egyszerű, oly gyors és biztos.

5. Dr. Than Károly egyetemi tanár, Budapest.
1. Előadáshoz való eudiometer. Egyszerűbb gázanalizisek- 

nek közelitő, de gyors végrehajtására alkalmas készülék. 2. Mó
dosított Hoffrnann-cső. Előnye, hogy könnyen és gyorsan tölthető 
meg tiszta gázokkal s az explosión kívül eszközölhető benne a 
keletkezett termények absorptiója is. 3. Előadáshoz való készü
lék a sósav elemzésére. A sósavgáz alkatrészei viszonyos mennyi
ségének demonstrálására, egyszerű és jól latható módon, fém nát
riummal való felbontás által. 4. Előadáshoz való módosított ké
szülék a szénsav synthesisére. Előnye, hogy nem törékeny, gyor
san tölthető meg tiszta ozygennel s a dugasz kenőcse nem gvu- 
ladkat meg. a kísérlet alatt. 5. Előadáshoz való módosított készü
lék a v í z  és sósav electrolysisére. Előnye, hogy néni törékeny s
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hogy a hosszas használat folytán tönkreinenő platina-electródok 
igen könnyen újakkal helyettesíthetők, ti. Készülék a sósav synthe- 
siséhez. 7. Előadáshoz való készülék a Mariotte-Gay-Lussac-féle 
törvény bizonyításához. Készülék a gázalakú testek térfogatvál
tozásainak bemutatására a nyomás és a hőmérsék, vagy a kettő 
együttes változásánál. 8 . Erjesztő készülék, annak bebizonyítá
sára, hogy az erjedésnél szénsav fejlődik, s erjedés csak ott megy 
végbe, a hol az erjedésre képes anyag az erjesztő anyaggal köz
vetlenül érintkezik. !). Készülék a higanyjodid összetevéséhez. 
1 0 . Előadáshoz való készülék az. acetylen összetevéséhez, Berthelot 
módszere szerint. 1 1 . Siemens-féle ozoniseur, eszköz az. oxvgent 
elektromosság által ozontartalmuvá tenni. 1 2 . Berthelot-féle ozo
niseur. Mint az előbbi. 10. Tábla előadásokhoz. A hetük a fa
táblára apró gombostűkkel lévén felszegezve, jó l láthatók és 
szükséges változtatás esetén könnyen másokkal helyettesíthetők. 
14. Előadáshoz való készülék két színképnek együttes projek- 
cziójához. Két fényforrás színképének nagyobb hallgatóság előtt 
együttes, összehasonlító bemutatására alkalmas készülék, 15. Elő
adáshoz való készülék a chemiui egyensúly bizonyítására. Készü
lék azon tapasztalati fény kísérleti bebizonyítására, hogy az. úgy
nevezett részleges vegyi átalakulások is teljesekké lesznek, ha az 
átalakulás által keletkező termény folyton eltávolíttatik. Ili. Előadási 
készülék ahydrogen hővezető képességének bizonyítására. A közönsé
ges levegőben elektromos aram által izzóvá tett platinhuza! hydrogen- 
nel telt hengerbe tolva megszűnik izzani, melv kísérlet, a hydrogen 
nagy hővezető képességét bizonyít ja. 17. Előadáshoz való készülék a 
Gay-Lussae és Avogadro-féle törvény bebizonyítására. Egyszerű 
készülék azon tétel kísérleti liebizonyitására, bog}' az illékony 
testek tömecssúlyainak megfelelő mennyiségek gőzalakban egyenlő 
térfogatokat töltenek be. 18. Készülék a forrásgázok felfogására- 
Nagyobb mélységekben is könnyűséggel alkalmazható készülék az 
'ásványforrásokból kitóduló gázoknak tisztán való felfogására és 
eltartására. 19. (kapilláris higanylopó. Kis mennyiségű higany föl- 
-szivására s vékony csövecskéknek (csapszáraknak) higanynyal 
megtöltésére alkalmas eszköz. 20. Revolver gáz.kád. Aránylag ke
vés higanyt szükséglő készülék a fejlődő gázok nagyobb mennyi
ségének több kis edényben való kényelmes fölfogására, minőleges 
vizsgálat és közelítő quantitat.iv elemzés czéljából. 21. Gazometer. 
Egyszerű készülék a gázoknak absolut tisztaságban való fölfogá
sára es hosszabb ideig eltartására, a nélkül, lioqv a gáztartó edény



leforrasztására szükség lenne. 22. Absorptió-gazometer. Oly gázele- ’ 
gyí k alkatrészeinek mennyiségi meghatározására szolgáló készülék, I 
melyeknél a kémszer által absorbeálható gáz mennyisége a többi
hez képest igen nagy. Egyszersmind czélszerűen használható 
vegytiszta methan és aethan előállítására, z.inkmethyl, illetőleg 
zinkaethylből. 23. Praecisió kémszerlopó. Az eudiometerbe vitt 
kémszer mennyiségének igen pontos meghatározására szolgáló ké
szülék. 24. Készülék egyenlő térfogatú gázok lemérésére. Egy
szerű készülék, melynek segélyével különféle gázok egyenlő tér- 
logatának lemérése szabatosan eszközölhető. 25. Készülék a Lrázok 
sűrűségének meghatározására. Segélyével bizonyos gáztérfogat 
absolnt súlyának meghatározása egyetlen méréssel, s aránylag 
kevés anyagból nagy szabatossággal eszközölhető. 2(1. Than-féle 
diffusioscop. Készülék, melynek segélyével a levegőétől eltérő sű
rűségű gazoknak (világító gáz, szénsav) kiömlése és a kiömlés 
helye könnyen felismerhető. 27. Egyszerű kathetoineter. Vízszin
tes síkban mozgatható, leolvasásra alkalmas távcső. 28. Meyer 
Viktor-féle gőzsűrűség meghatározó készülék. 29. Praecisió áll
vány. Csavarjai három, egymásra derékszögű síkban lévén moz
gathatók, bármely tetszésszerinti pontra beállíthatók. Pontos- 
szerkezetüknél fogva a esiptetők a végleges beállításnál nem 
mozdulnak ki eredeti helyzetükből. 30. Bunsen-féle állvány és 
lampa takarékossági szerkezettel. Az előbbi temperált vasból van 
készítve, mi által szabatosabban szerkeszthető; az utóbbi pedig- 
oly csappal ellátva, mely a lámpa közönséges állásánál csak félig 
lehet nyitva s igy automatikusan eszközöl a világitó gázban meg
takarítást. 31. Kiss-féle állandó nitrogén fej lesz t ő. Készülék nitro
génnek előállítása és készletben tartására a körlégből, alkalikus 
pyrogallussavas káli oldattal. 32. Liebig-féle hűtő új dephleg- 
matorral. Kz utóbbi, Murakozy-féb1 készülék segélyével a különböző 
torrpontú folyadékok elegycikból egymástól sikeresen elkülöníthe
tők. 33. Bunsen-féle eudiometer, szabatos gázelemzések eszköz
lésére. 34. Előadáshoz való légthennometer. Készülék azon ténynek 
kísérleti bebizonyítására, hogy a gázok hőmérsékével térfogatuk 
változik s hogy hőmersékük emelése által mechanikai munkát 
végezhetnek. 35. Bunsen-féle absorptiócső, a gázelegy ok bői absor- 
bealt és visszamaradt gázok térfogatának szabatos meghatározá
sára. 36. Yizgazometer fémrészek nélkül. Mosókés/.ülékkel ellátott 
gáztartó üvegedény üvegcsappal, alól vízzel zárva. Előnye, hogy 
a gaz csupán üveg és kaucsukrészekkel érintkezhetik s ű gáz ki



vagy befolyásának sebessége a inosókészüléken észlelhető. 37. Ueis* 
ler-féle módosított légszivattyú. 38. Sprengel-féle módosított lég- 
szivattyú. A köszörülések és csapok minden kenőcs nélkül, csu
pán higany segélyével szabatosan zárnak. 39. Geissler-csövek és 
csap, a legfinomabb, teljesen záró köszörüléssel. 40., 41. és 43. 
Három tábla az üvegtárgyak fokozatos alakításának bemutatá
sára. 41. Vaeuum-csap. Nagyobb nyomás alatt levő gázok átveze
tésére. a kimozdulás veszélye nélkül alkalmazható finom üveg
csap. 43. Kopfer-féle égető-kemencze. Könnyen illanó organikus 
testek szabatos mennyileges elemzésére szolgáló, kevés világító 
gázt szükséglő készülék. Valamennyi készülék a budapesti egye
tem vegytani intézetében készült.

6. Kolozsvári m. k ir .  Ferencz- lózsef  egyetem terméazettanl in tézete.  
(Dr. Abt Antal egyetemi tanár.)

Negvédés elektrometer pontos mérésekhez. A quadransparok 
megtöltése elektromossággal egy zamboni oszlop áltál történik. 
Az aluminiumtű kitérése távcsövei és tükörrel észlelt étik. Az 
elektromosság feszültsége a kitérési szöggel arányos. Az arányossági 
törvény egy őt) elemből álló réz-viz-czink battériánál ésaleltetett, 
fokozatosan szaporítva az elemek szamát. Az állandó differenczia, 
mely egy elemnek az elektrolitotorikus erejét fejezi ki, közép
értékben 3,973 skálarész. Ezen kis egység csekély feszültségi méré
sekre igen alkalmas és az. elektrometer annyira érzékeny, hogy a 
legkisebb elektromos feszültséget kimutatja, p. o. azt. mely egy 
könyvnek a felnyitásánál fejlődik. Ezen elektrometer a kolozsvári 
•egyetem terniészettani intézetében a légköri elektromosság meg
figyelésére nagv elónynyel bas/.náltatik. Kiállító utasítása sze
rint, készítette Süss Ferdinánd, a kolozsvári egyetem mechanikusa.
3. Bádogszekrény az elektromos fényhez. Előnye abban áll, hogy 
kettős fala van és a két fal közötti tér vízzel tölthető meg, nn 
által erős felmelegedése meg van akadályozva huzamos!) kísérle
tezésnél. Másik előnye az, hogy függőleges tengely körül for
gatható és a talpcsavarokkal a szekrény magassága és a lencse 
tengelyének iránya változtatható. Ilelől alkalmazott aszbeszttabla 
a lepattogzott izzó széndarabokat fogja tel. Az ártalmas szén- 
éleg eltávolítása végett a szekrény tetején levő bádogcső a sza
badba kivezethető. Kiállító utasítása szerint készítette Süss F.
3 . Egyszerű készülék a fémek tágulásához, vetítésre. Egy metet
il ossz ú. függőleges rézcső alsó vége meg van támasztva, felső 
vége pedig egy emeltvű-karhoz támaszkodik. Az emeltyű ten-
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gelyéhez egy kis egyenes tükör van erősítve, melynek irányát, 
változtatni lehet. Az emeltyűkart egy rugó nyomja a rézcsőre. 
Vízszintes fénynyaláb a tükrön visszaverődve, távol fekvő ernyőin 
felfogatik. A csőre lehelve, a kéjt mozgását, és a hűtésnél, melyet 
éter rácsepegtetés által gyorsíthatunk, az ellenkező irányú mozgást 
észlelhetjük. Fényforrásnak a nap, vagy az elektromos fény vagy 
egy erős petróleum vagy gázláng használható. Kiállító útmutatása 
szerint készítette Süss F. — 4. Fröhlich elektrodynamometere 
homogén mezővel, átalakítva úgy, hogy a bifilartekereset egy 
inikronieteresavarral pontosan lehessen beállítani és a tükröt a 
helyiségi viszonyok szerint bármily állásba hozni. Készítette Süss 
F. Az átalakítási munkát kiállító utasítása szerint Schwab 
Frigyes, kolozsvári egyetemi mechanikus-helyettes csinálta. 5 . L i
bellamerő, vagyis olyan készülék, melylyel valamely vízszintező

libella érzékenységi fokát meghatározni lehet. A mikro- 
metercsavar méretének a hossza 0,2454 milliméter. A körosztás 
legkisebb részének megfelelő szögérték (eltérés a vízszintes irány
tól) 1 , 0 1  szögmásodperez. ti. Öt darab festett rajz (Bahma sajtó, 
higany légszivattyú, Siemens regulatora az elektromos fényhez, 
Noé bőelektromos 'oszlopa húsz függőlegesen álló elemből és; 
D7-es dynamogép Siemens és Halske-től), mint czélszerű tan
eszközök a magyarázathoz. A természettani intézetben készítette 
dr. Pfeiffer Péter tanárjelölt. 7. Tiz tábla különböző összetett rez
gési alakokkal, grafikus utón vibrogratfal előállítva, mint czélszerű 
taneszközök a magyarázathoz. (Két tábla: 1 és l ' / 2 méter hosszú 
aezélhúr harántrezgéseivel, ha a dörgölés helye és iránya és a 
rajzoló szög helye változik. A többi nyolc/, tábla két hangvilla, 
összetett rezgéseit tünteti elő es pedig három tábla hanglebegése
ket, egyik egy villának alap- es felhangját stb.) Az intézetben ké
szítitek. 8 . Az intézet tervrajza.

7. Kolozsvári m. k ir .  Ferencz József-egyetem vegytani intézete.
Az egyetemi vegytani intézet tervei, leírása, a Vegytani Lapok

cziinü folyóirat.
8. M. k ir .  József-müegyef em, Budapest.
Keretben a műegyetem főépületének fényképe. A műegyetemi 

saját épületében rendezett kiállítást, mely szept. 1 -ig minden 
kedden és pénteken d. e. 9 órától 1 óráig látható.

9. Nagyváradi k ir .  jogakadémia.
Az akadémia épületének és termeinek fényképei egy keretben 

üveg alatt falon.



E. Szakoktatás.
a. Közművelődési szakiskolák.

I . Magy. k i r .  országos m intara jz tanoda és ra jz tanárképezde Budapest.
(Andrássy út 71. sz. Igazgató: Keleti Gusztáv.)

Az intézet czélja a jelenkor igényeinek s az ország szükségeinek 
megfelelő rajztanárok szakszerű kiképzése; továbbá tehetséges 
ifjaknak, kik a képzőművészetek valamely ágára, különösen a fes
tészetre szánják magukat, a hivatásukra szükséges ismeretek alapos 
megszerzésére alkalmat nyújtani. Az intézet ezen czéljainál fogva 
oktatást nyújt az alakrajzolásban és festésben, ornamentikában, 
épitészetben és szobrászatban, gyakorlati útmutatás és elméleti 
tanfolyamok segélyével. Áll egy előkészületi es három felsőbb 
évfolyamból. A tanerők száma kilencz, a tanulóké jelenleg 110. 
Az intézet 1871-ben alapittatott s 1870 óta Andrássy-úti saját, tan
épületében van elhelyezve.

Az orsz. mintarajztanoda és rajztanárképezde által kiállított 
tanuló művek: 1. Az. alakrajz és festészet köréből; Főszmintáról 
és élőmintáról rajzolt, és festett fejtanulmányok. Főszmintáról és 
élőmintáról rajzolt és festett alaktanulmányok. Boneztani tanul
mányrajzok. 2. Az ornamentika és iparművészet köréből: Fősz
mintáról rajzolt ékítmény-tanulmányok. Ekitményes styltanul- 
mányok : iparművészeti tanulmányrajzok és festmények. Ónálló 
ekitményes és iparművészeti tervezetek. 4. Az építészet köréből: 
Antik, középkori, valamint olasz IVanczia és német renaissance 
korbeli építészeti tanulmány ra jzok. Vas- és broncz-részletek. Fa- 
és tégla-épitészeti tanulmányt ajzok. Látképszerkesztési gyakor- 
latok az építészet köréből. 4. A szobrászat köréből: Féldomboru 
és dombom alak és ékitményes mintákról való másolati mintáza
tok. Elő minták nyomán készült fej- és alakmintázatok. Fény
képek és rajzok nyomán készült mintázatok. 5, A geometriai 
szakok köréből: elemi geometriai és ábrázoló geometriai szer
kesztések és rajzok. Szemléleti látszattam rajzok. A  látszattam 
szerkesztés alapműveletei. V kiállított munkák kivétel nélkül a 
tanulók sajátkezű készítményei.

2. Budapesti orsz. színészet! tanoda. Megnyittatott. 1865-ben. 
Czélja a drámai és operai szákiján elméletileg és gyakorlatilag 
képzett, színészeket és színésznőket képezni. Felvétetnek megfelelő 
testalkattal s egészséges szervekkel biró legalább 15 éves nők, 
18 éves ifjak, ha azok ily kornak megfelelő miveltséggel bírnak. 
A tanfolyam 3 évig tart.

Kiállítási tárgyai: Könyvek: A színészet! tanoda értesítői 
1874 1886. Húsz év története Várady A.-tol. Visszapillantás a



mim /. I i lanolin  1 0  évi működésére, l ’aulay E.-től. Aestlmtika 
ilioln jli.iii \ árad}' A.-tói. Jelmeztan Várady A.-tói. Az aesthetikai 
I r>l I art ás és mozgástan, Várady A.-tói. Színművek, Várady A.-tói. 
Szavalókonyv Várady A.-tói. Szülészeti tanoda könyvtárának jegy 
zéke. Színészet elmélete, l ’aulavtól. Mythologia, Csiky G.-t-ől.

b. Kereskedelmi iskolák.
1. B aja  városi áll . segélyzett kereskedelmi iskola. Jelen tan

évben fennállása 3-ik évében van. Felvesz (1 elemi osztályt jó 
sikerrel végzett tanulókat. A tanfolyam 3 éves. Tanulók száma 
1883/4-ben 2 osztályban 55.

Kiállítási tár<iijai: Szépírások 1 kötetben: könyvviteli dol
gozatok 1 kötet és 5 füzetben.

2. Kolozsvári felsőbb kereskedelmi iskola. A jelen tanévben 
fennállása hetedik évében van. Fentartói: a kormány, Kolozsvár 
sz. kir. városa s a kolozsvári kereskedelmi és iparkamara. Tan
folyama 3 éves, s azon ifjak részére, kik magukat a keleti keres
kedelemre i> ki akarják képezni, 1 éves. A felvétel a polgári 
vagy középiskola 1. osztályából történik. Tanerők száma : 8 . Tanu
lók száma 1883/4-ben 110.

Kiállítási tárt/i/ai: Értesítők. Keretben az intézet pro-
grammja ; 4 keretben a vegytani laboratórium, az I. osztály és 
a tanszerhelyiségek képei. 6  kötetben mintairodai munkálatok: 
könyvviteli dolgozatok, levelezések, másoló könyvek. Egy kötet
ben mutatványok a 111. osztály könyvviteli dolgozataiból. Egy 
kötetben mutatványok a III. osztály váltóismei munkálataiból. 
Egv kötetben mutatványok a 1 ). osztály kereskedelmi ismereti 
dolgozataiból. Egy kötetben az I. és II. oszt. könyvviteli dolgo
zatai. Egy kötetben az 1 . oszt. kereskedelmi ismereti dolgozatai. 
Egy kötetben keresked. számtani dolgozatok. Önképzököri dol
gozatok. A romániai mértékek gyors átszámítási kulcsa; tervezte 
Lehmann Róbert tr., az átszámításokat végezték a tanulók. Mutat
ványok a III. éves tanulók laboratóriumi dolgozataiból : vezet- 
vizsgálatok 4 üvegben : rumkészítmények 4 üvegben : tintakészít
mények 3 üvegben : petroleumvizsgálatok 3 üvegben : folyékony 
enyv 1 üvegben ; mikroskopikus készítmények üveglemezen ( 1 2  db.): 
.szövetvizsgálatok, egy mustrakönyv 43 gyolcson ; galvanoplastikai 
készítmények 2  db.: a laboratóriumi eljárást magyarázó könyv. — 
Végre: Kiss Sándor: a magyar-osztrák monarchia összehasonlíté> 
földrajza: Veress Vilmos: a kamatos-kamat, járadék és élet biz -
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tositás-ügyi számítások: Lehmann Róbert: gyors áts/.ámitó az 
összes hazai régi mértékekből méterreiulszeri mértékekké s viszont.

3. Kolozsvári alsó kereskedelmi ^tanoncz) iskola. Szoros kap
csolatban áll a felsőbb kereskedelmi iskolával. Áll 3 osztályból, 
melynek sikeres elvégzése a felsőbb kereskedelmi iskolába lépésre 
jogosít. Tanulók száma 1883/4-ben 51.

Kiállítási tárgyai: Könyvviteli dolgozatok 5 kötetben. Német 
nyelvtani dolgozatok 5 kötetben. Számtani dolgozatok 1 kötetben.

4. Miskolczi alsófokú kereskedelm i iskola.
Könyvviteli dolgozatok két kötetben. Számtani dolgozatok. 

Irálytani dolgozatok.
5. Wieszner Ferencz kózépkereskedelmi nyilv. m agánin tézete ,  

Temesvárt.
Az 1. osztályba járó tanulók dísziratai és írásai.

F. Tudományos és tanügyi társulatok és
intézetek.

1. Budapesti m agyar  gyorsíró  egyesület.
Gyorsírászati lapok 1863.--1882. - Bódogig gyorsírás-irodalmi

könyvtár. — Schiitz. M. Gyorsirási olvasókönyv. ■ Markovics 
gyorsirási vitairás. — Hegedűs F. Gyorsirási tankönyv 1. II. 
Nagy S. Gyorsirási könyvtár. — Szépirodalmi munkálatok. 
Három keretes kép.

2. Erdélyi muzeum-egylet, Kolozsvárt.  Az erdélyi muzeum-egylet 
alakult 1860. január 1-én néhai gróf Mikó Imre kezdeményezésére 
avval a ezéllal, hogy alapítsa és állandósítsa Kolozsvárt az , erdélyi 
országos múzeumot", egy intézetet, a mely áll n) egy közkönyv
tárból (és kézirattárból), /;) egy tcrmé.i/et tudományi gyiijteméux 
bői (állat-, növény-, ásvány- és földtani tár), r ) régiség- es elem
tárból, d) füvészkertből. Az egylet és intézel terv a volt Krdely- 
ország, működésének tüzetes le i a d u i n  , hoiiisme-. K < /el köve
tésében működött, az egylet, mint tökéletesen önálló mngnntarsulat 
1872-ig; ez évben felálliltatván a kolozsvári kir. Ferenc/ .lúzsef' 
egyetem, az egylet a maga gyűjteményeit az egyetem haszná
latába bocsátotta át, a füvészkeriet egészen átadta, a többire 
nézve azonban fentartotta tulajdonos- és szabad rendelkezési jogát. 
Vagyonát ma is önállóan kezeli, választmánya kormányzata alatt. 
Az egylet jelenlegi elnöke: gr. Jíszt.crházy Kálmán, Kolozsmegye 
és Kolozsvár város főispánja: alelnökök : dr. Mosel Antal. nyug. 
bányanagy és dr. Brassai Sámuel, kir. tanácsos és in ug. egyet, tanar : 
titkára : dr. Finály Henrik, kir. egvet. tanár. Az. egylet alapvagyona 
m. e. 23(1,000 irt o. é. : évi költségvetése 15 és 20 ezer forint



közt. all. ■ A muzeum könyvtára több mint 50,000 kötetnyi, a 
többi gyűjtemények is igen tetemesek, és együtt mintegy fél
millió értékűek. ■ Az egylet jelenleg két szakosztályban műkö
dik : '<) orvos-természettudományi szakosztály, b) bölcselet-, nyelv- 
es történettudományi szakosztály. Mindenik szakosztály időhöz 
nem kötött füzetekben teszi közzé munkálatait.

Kiállítási tárgyai: Az egyik szekrényben: 1. Erdély kris
tályos quarczváltozatainak gyűjteménye 39 drb. (Chrysopras, 
prasemachat, jáspis, jaspachat, rózsaquarcz, faopal, carneolachat, 
heliotrop, breceia aehat, chalcedonachat, szalagachat, amethyst, 
avanturin : Toroczkó, Tekerőpatak, Oláh-Rákos, Zalatna, Nyir-
mezö. Urad, Porkura vidékéről). - 2. Forráskövek (Arragonit) 
gyűjteménye 38 db. A Korond fürdőnél levő hideg sósforrások 
üledéke. — 3. Erdélyi márványok gyűjteménye, 35 db. 4. Erdély 
nephelinsyielitjeinek gyűjteménye, 35 db. 5. Erdély nevezetesebb 
tömeges kőzeteinek gyűjteménye, 12 db. ti. Az erdély-romániai 
Kárpátok kőzetei az erdélyi petróleum előfordulására tekintettel, 
az E. Xy. 1). K. szelvényben időszerinti sorban rendezve 292 db. 
A második szekrényben 32-féle kitömött madár, 8  db, ab ino, 
< db. kitömött emlős, 4 emlős csontváza, 4 madár csontváza, 
Is  denevér borszeszben, 11 db. héjjas borszeszben. A négyszeg- 
letos szekrényben (az ajtó mellett) : Meteorkő, 35.7 kg. súlyú, 
mely 1882. felír. 3-án K o 1 o z s m egy ében Móes mezővárosa mellett 
leesett. Mellette a muzeumegylet kiadványai.

3. M agyar  földrajz i tá rsaság -  Budapest. Fennáll 1872 óta. 
Czélja: a földrajzi tudományok terjesztése. Évenként több Ízben 
nyilvános felolvasásokat rendez : kiadja a .Földrajzi Közlemények* 
ezimű folyóiratot, mely magyar és franczia nyelven jelenik meg. 
A franczia szöveg kiadása rendkívüli fontossággal bir, mert a 
társaság csaknem a földünkön létező összes földrajzi társaságok
kal csere viszony bán áll s igy a Magyarországra vonatkozó nép
rajzi, s tat isti kai, művelődési stb. adatok nem rosszhiszemű kül
földi források, hanem eme magyar társaság közvetítése által ju t
nak a világba: minek üdvös eredményét a külföldön megjelenő 
Magyarországra is vonatkozó tankönyvekben és hirlapczikkekben 
már is észlelni. A .Magyar földrajzi társaság* gondozása alatt 
jelenik meg továbbá az „Utazások könyvtára*. A társaság éven- 
kint.  ̂a felsőbb iskolák tanulói részére, hogy azokban a földrajz 
iránti kedvet felkeltse, pályadíjakat tűz ki. A társaság védnöke 
líudolf trónörökös. Az évi jövedelem átlag 4500 frt. Ebből állam
segély 1 0 0 0  frt, az akadémia segélye 0 0 0  frt.

Kiállítási tárgyai szekrényben: a) A „Magyarföldrajzi társa
ság* részéről: „Földrajzi Közlemények* 12 kötet; „Utazások 
könyvtára* •> kötet. 5) A m. földr. társ. tagjainak munkái:



Dr. Hunfalvy János : A magyar birodalom természeti viszonyai
nak leírása, 4 kötet ; Eg és föld, 1 kötet; Dél-Európa, 1 kötet. 
Xánt-ns János: levelei Észak-Amerikábol, 1 kötet; Utazás California 
deli részeiben, 1 kötet; Borneo szigetén 1870-ben tett utazásom
ról. 1 kötet, Természettani földrajz, 1 kötet: Úti emlékeim 
Singapore és vidékéről, 1 kötet; Néhány hét Ceylon szigetén, 
1 kötet. Zsilinszky Mihály : A békésmegyei művelődés-történelmi 
társulat évkönyve, 9 kötet; Szarvas város történelme és jelen 
viszonyainak leírása, 1 kötet. Pesty Frigyes : A magyarországi vár- 
ispánságok története 1882.; A Szörényi bánság 1877 — 78., 8  kötet; 
Az eltűnt vármegyék 1880., 2  kö tet; Krassó vármegye törté
nete 1883--4., 4 kötet; Száz politikai és történeti levél Horvát
országról 1885. Dr. Szabó József: Jelentés Görögországba tett 
geológiai utazásáról 1870.; Utazási jegyzetek Szerbiáról ethnogr. 
es földr. tekintetben 1874.: (1875.) Amerikai utániból 1882. Heiin 
Péter : Budapest postaintézményei és forgalmuk a jelenkorban 
1881. -- Király Pál: Emery. A növények élete, fordította .Mendlik 
A. és Király Pál 188-3. ; Reelus E. A föld, fordította Király P. 
és Révész S. 1879— 80., 2 kötet; Egyetemes földrajz (irt. Ballagi 
K. és Király P.), 3 kötet. Hanusz István : Földrajzi értekezések, 
10 db., 1874 -1884. György Aladár: Európa 1881.: A föld és 
népei (Hellwald) 4-ik kötete. Dr. Havass Rezső: Értekezések
1878 9. 5 db.: Ritter Károly összehasonlító földrajza 1882. — 
Dr. Toldy László: Hellwald. A föld es népei 1879 -80., 2  kötet 
(1. és 11.): Földrajz Schotter után 1872 — 74., 4 kötet; Kereske
delmi földrajz 1884 2  kötet; Mongólia 1881.; Séta a világ
körül (irta Ilühner S., fordította dr. Toldy L.) 1884., 2 kötet. 
Revay testvérek (mint kiadók) Stanley, Utazásom Közép-A Inká
ban 1884.: U jfalvy Bourdon Mária : Paristól Samarkandig 1885. 
Gróf Széchenyi Béla keleti utazása 1882. - Dr. gróf Zichy Ágost: 
Értekezések 1877- 1881.. 9 db. -  A falon, asztalokon és állványo
kon : Péehy Im re: Budapest és környéke, domborművi térkép 
1:40.000; Konstantinápoly, domborművi térkép 1:15,000. — 
Homolka József : Magyarország földmivelési viszonyai 1884 — 85. 
1:900,000; Magyarország hegy- és vízrajzi viszonyai 1:900,000; 
Budapest térképe (kiadta Eggenberger köny vkereskedése). - - Lóczy 
Lajos: A Ta’-tsing birodalom térképe 1 :4000000. Braumüller 
Tivadar altábornagy : A magas Tátra domborművi térképe 1 : 75,000. 
T űit István: A korinthusi csatorna és vidéke, domborművi tér
kép; a panamai csatorna és környéke, domborművi térkép; a ko-



r int husi földszoros látképe. Lanfraneoni Enea: A Duna és mellék
folyóinak árterülete 1:144,000; A Duna hős/.szelvénye Magyar- 
országon ; A Duna Lanfranconitól 1880. (számos térkép) ; Közép- 
Európa vizi ulai és a Duna folyó szabályozásának fontossága, 
különös tekintettel a Dévény és Gönyő közötti vonalra. Is80. 
(Értekezés magyar és német nyelven); Magyarország ármentei 
sitése. 1882. (Értekezés magyar és német nyelven.) Szeged volt, 
Szeged lesz. 2 kép. — Kecskemét város törvényhatóságától két tér
kép ; az egyik Kecskemét városát, a másik Kecskemét város 
határát ábrázolja.

A felsoroltakon kivül tartalmazza e kiállítás a Magyarországra 
vonatkozó régi földrajzi munkák és térképek rendkívül becses 
gyűjteményét. Ebben első helyen említendő Lanfraneoni Enea 
megbecsülhetetlen gyűjteménye, mely 17 nagy diszkötetben 
Magyarországra vonatkozó földrajzi és történelmi képeket tartal
maz a X IV —XIX. századig, körülbelül 2000 lapot. Budapestről 
181, l ’ozsonyról 72, Esztergomról 00, Érsekújvárról 48, Győrről 
Ól térkép van e gyűjteményben; tetemesen több, mint a mennyit 
a „Nemzeti Múzeum* tud felmutatni. Fel kell emlitenem ezen kivül a 
magyar nyelven megjelent legrégibb földrajzi munkát: Csombor 
Márton Europica varietas, 1020. Továbbá Brever Lőrincz, Cisio, 
1050. (Mindkét munka Káth György kir. táblai tanácselnök gyűj
teményéből.) Bertalanfti Fái, világnak rövid ismerete, 1757.; 
Vétsey I. magyar geográfia, 1757.; Magda Fái, Magyarorszag 
geogr. leírása 1819. (Mind a három az orsz. statistikai hivatal 
gyűjteményéből.) Végre a Eosonczi-féle kis tükör első kiadása 
1771-ből (Széli Farkas kir. táblai biróé). Vegre említendő a Magyar- 
országra vonatkozó idegen nyelvű geográfiái munkák gyűjteménye. 
Legérdekesebb Berlinghieri olasz nyelvű munkája, mely 1478-ban 

jelent meg és VI. Fiús papa magánkönyvtárából származik. (Lan
franeoni Enea tulajdona, értéke 1000 irt.) Továbbá Ftolemaeus 
1490.; Schedel-Hartmann, Krónika 1490.; Braun-Hagenberg: Civi- 
tatis orbis terrarum 1572- 1018., 0  kötet, ('alamennyi Lanfran- 
coni könyvtárából.) Analecta la]»idum, 1590 ; Werner, de admirandis 
huné aquis 1551.: Hultius, Chronologia 1595. (Rátli György 
könyvtárából.) Ortelius, Chronologia 1602. (Szeli Farkasé.) 
Deseription exacte des royauraes de Hongrie et Dalmatie 1680. 
(Ágoston József könyvtárából.) Ortelius, Besehreibung dér ung. 
und siebenbürgiseken Kriegshándel 1065. (Statistikai hivatalé.) 
Ezen gyűjtemények egybeállítása a földrajzi társaság kiállítását 
rendező bizottságnak, kivált ezen bizottság elnökének l’écliy Imre 
és jegyzőjének, dr. Havass Rezsőnek az érdeme.

4. Kir. magy. természettudományi társulat,  Budapest. Czclja: 
mívelni a természettudományokat általában s különösen hazánkat 
e szempontból vizsgálni és a természettudományi ismereteket ter
jeszteni. Alakult 1-841. május 28-ikáu. Élete jelenleg gyűléseiben,



a megbízásából végzett természettudományi kutatásokban és pá
lyázatokban, kiadványaiban, könyvtára gyarapodásában és haszná
latában, tagjaihoz és más tudományos egyesületekhez való viszonyá
ban nyilvánul. Tagjainak száma 5792. Könyvtára 0900 munkából 
áll 14,002 kötetben. Tudományos egyesületek száma, melyekkel 
kiadványcserét folytat, 149. Alaptőke 66,000 forint: a forgótőke 
evenkinti forgalma 55,000 frtot tesz ki. Igazgatását az elnökség, 
titkárság és 32 tagú választmány végzi, a melynek tagjai a ter
mészettudományok különböző ágait mivelő szakférfiakból válasz
tatnak. A társulat alapításától 1841-től 1881. végéig átadott a 
magvar irodalomnak 2032 nyomtatott ivet 3406 rajzzal és 178 
műlappal. És hogy a társulat újabb korának irodalmi tevékeny
sége minő rohamosan fejlődött, mutatja az a statisztikai adat, 
hogv ama 2032 ívnyi produktumnak csak 13 százaléka látott 
napvilágot a Társulat életének első 27 évi időszakában, 87 száza
léka pedig az utóbbi 17 év alatt jelent meg ; úgy, hogy migaz első 
időszak irodalmi termelése csak •/* százalékot tesz, az új kor
szaké több mint 6  százalékra rúg évenkint.

Kiállította összes kiadványait s 10,000 példányban ismertető 
füzetet oszt szét ajándékul a kiállítás látogatóinak, a mely fü
zet a társulat működését ismerteti magyar, franczia és német 
nyelven.

5. Magyar orvosi könyvkiadó tá rsu la t ,  Budapest.
A társulat által kiadott könyvek.
6. Magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlése. Hogy a ter

mészettudományok a hazában terjedjenek es a szakemberek személyes 
érintkezése által kiki részt. v< hessen a közös munkában, alakult az 
1840. évben a magyar orvosok és természetvizsgálók vándorjyülése : 
egyszersmind hazánk legrégibb kulturális intézményeinek egyike, 
melynek befolyása tudományos életünkre nem maradt nyom nél
kül. Eddig 22 ilyen vándorgyűlés tartatott, melyeknek .munkálatai4 

díszes köteteket képeznek. (Pest, Pest, Beszterezebánya, Temes
vár. Kolozsvár, Pécs, Kassa, Eperjes, Sopron, Pest, Maros-Vásár hely, 
Pozsony, Rimaszombat, Eger, Fiume, Arad, Mehádia, Győr, Élő
patak, Máramaros, Budapest, Szombathely, Debreczen). A vándor- 
gvülések alkalmával az illető városok és megyék áldozatkészsége 
folytán a vándorgyűlés által látogatott vidék természeti, közgaz
dasági, közegészségügyi és társadalmi viszonyait feltüntető mono
gráfiák is jelentek meg, u. m. Pozsony és környéke, Gömür és 
Kis-Hont leírása, Heves és Külső-Szolnok leírása, Arad városa és 
megyéje, Herkules-ftirdő és Mehádia, Élőpatak és vidéke, Mára
maros vármegye, Fiume és környéke, Győrmegye és városa, Buda
pest és környéke, Szombathely monográfiája, Debreczen városának 
leírása, Hajdúniegye leírása. A XX-ik vándorgyűlés emlékéül jelent 
mesr Salamon F. .Budapest történetének I-ső kötete és aXXII-iki 
alkalmával ,A  Debreczen-Biharmcgyei gyógyszerész-testület tör
ténete*. Pályanyertes művei közül kiadta a vándorgyűlés dr. Barts 
József Orvos-gyógyszerészeti műszótárát.
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7. M agyar  történelmi tá rsu la t ,  Budapest. Alakult 1867-ben. 
Tagjainak száma 1850. A  társulat kiadványai : .Századok* 1807— 
1881. .Történelmi tár* 1878— 1884.

Kiállítási tárgyai: Vegyes kiadványok.

8. M a g yar  tudományos Akadémia, Budapest.
Kiállítja alapításától kezdve a legújabb időkig megjelent összes 

kiadványait, melyekről külön jegyzéket oszt szét a kiállítás lá
togatói között. A kiadványokat tartalmazó pompás szekrény a 
bártfai régi sekrestyés-szekrény mintájára készült.

9. Meteorologiai és fólddelejességi m. klr.  közp. in tézet Budapesten.
(Igazgató : dr. Sehenzl Guidó.) Az intézetnek feladata a magy. 
szent koronához tartozó országok klimatológiai viszonyainak ki- 
puhatolására kellőleg megbizható megfigyelési anyagot gyűjteni, 
azt további használatra feldolgozni és évkönyveiben közzé tenni. 
E mellett hivatva van még a földmágnességi viszonyok változá
sait, első sorban Budapesten, figyelemmel kisérni. Keletkezését a 
m. tud. Akadémia kezdeményezésén k köszöni, mely már 1860-ban 
kívánatosunk tartotta, hogy a „Magyarország természettudományi 
megismert éleséhez- való adatok gyűjtésére és rendezésére kiküldött 
bizottság ügyeimét a meteorológiai viszonyokra is kitorjeszsze és 
éveken át támogattaa budai IVireáltanodán létesült meteorologiai és 
földmágnességi observaloriumot. Mindazonáltal esnkis az alkotmány 
helyreállítása után sikerült ez állami intézetet szervezni, mely 
0  felségének 1870-ik év április 8 -án kelt legmagasabb elhatározá
sával lépett életbe. Ez idő előtt, már több helyt folytak az ország
iam időjárási megfigyelések, az észlelők a bécsi közp. meteorologiai 
intézet utasításai szerint jártak el és feljegyzéseiket oda is küldöttek 
be ; s azért az 1870-ik évig a magyarhoni időjárási adatok a bécsi 
intézet évkönyveiben találtak helyet. .Télén intézet alapításakor 
85 magyar meteorológiai állomás volt berendezve és vétetett át, 
melyek nagyobbrészt új műszerekkel (nevezetesen az. új mérték- 
rendszernek megfelelőlegl láttattak el ; s innen kezdve mind
annyian — a horvát-szlavon állomásokat is ide értvén — a m. kir, 
közp. meteorológiai intézet vezetése alatt állanak. Már az első 
működési év alatt 1 2  új állomás szerv ez tetett ? s a következő 
összeállítás logszabatosabb képet nyújt a magyar meteorológiai 
hálózat kifejlődéséről. Az. állomások voltak :

1871-ben -17 187ti-bau 85 1881-ben 154
1872 , 5 í 18/< „ 8 6  1882 „ 175
1878 „ 69
1874 „ 79
1875 , 78

1878 , 89
1879 „ 96
1880 . 109

1883 „ 205
1884 . 225
1885 „ 25U

Az állomások gyors szaporodása 1880-tól részint az. erdészeti 
meteorológiai-, részint az eső-állomások szervezésében találja 
magyarázatát. A személyzet jelenlegi létszáma: 1. az igazgató,
2. két observátor, 8 . egy irodatiszt, 4. egy szolga és 5. egy futár. 
Segédszemélyzete és saját helyisége az. intézetnek nincsen. Az in



tézek közvetlenül a m. kir. vallás- es közoktatásügyi mimsterium- 
jiak van alárendelve.

A kiállított táryyak három csoportra oszlanak : 1. csoport.
Az intézet eddigi működését feltüntetik: A ) A hivatalos kiadvá
nyok, u. m.: 1. Az évkönyvek I X III. kötet (a XlV-ik kötet a 
nyár folyamán jelenik meg), ezek az 1871- 188 fik  évi megfigye
lési eredményeket tartalmazzák. 2. Magyarország meteorológiai 
atlasza, vagyis a klimatológiai viszonyok grafikus feltüntetése 
(10 térkép van kiállítva). 8 . Magyarország földmágnességi atlasza, 
mely a mágnességi elhajlást, lehajlást és vízszintes erőt ábrázolja 
1850-ből és 1875-ből, egészben 0 térképen. 4. A megfigyelési állo
mások 1871-ben és 1885-ben, 2 térképen. 5. „Rövid utasítás a 
meteorologiai közp. intézet munkatársai számára.- 0 . Budapest 
meteorológiai viszonyai. 7. Magyarország esőzést viszonyai. Térkép a 
legújabb adatok nyomán, szerkesztette Dr. Schenzl ( 1 . igazgató.
8 . l)i'. Staub Móricz, Phytophílnológiai munkálatai. B) A nem 
hivatalos kiadványok, u. in.: 9) Útmutatás földrajzi hely-meghatá
rozásokra, irta: Dr. Gruber Lajos, kir. observator. 10. Útmutatás 
földmágnességi hely-meghatározásokra, irta Dr. Schenzl Guido, 
kir. igazgató. 11. Dr. Schenzl Guidó : „Adalékok a magy. koroná
hoz tartozó országok földmágnességi viszonyainak ismeretéhez.* 
Tartalmazza pedig Schenzl igazg. által eszközölt országos mág
nességi felvétel eredményeit. E munkák a kir. m. Terin. tud. 
társulat kiadasahan jelentek meg. ( ')  Eredeti megfigyelések Eperjes, 
Nagy-Szeben és Zágráb állomásokról. II. csoport.. Egy 2 -od osztályú 
meteorologiai állomás műszerei. Ezek: 1. Egy állomási légsúly- 
merő (ezekből o fajta van kiállítva). 2. Egy thermometer házacs
kában, hőmérő, psychrométer és maximum-minimum hőmérők.
8 . Eső-felfogó, mérő-üveggel. 4. Szélvitorla nyomó-táblával. 111. cső 
port. A ) Földmágnességi műszerek és pedig: 1. Meverstein-féle 
declinatorium; egyúttal utazási műszer. 2 . Intensitási készülék, 
Lamont rendszere szerint készítette Dr. Edéi mami T. Műm ima- 
ben, lengési szekrénynyel együtt. íí. Tükör-inklinatorium ti tűvel, 
Dr. Meyerstein M.-től. 1 . Leolvasási távcső skálával. 5. Kohlrauseh- 
féle Localvariometer. B ) Meteorológiai műszerek : 1 . Norma!- 
szivornya barométer Salleron-tól Párisban. 2. 2-od rendű Fort in- 
féle N ormai -barométer, készítette ifj. Kappeller Heur. Bécsben. 
o. Controll-barometer, Wild szerint készítette Fucss lí. Berlinben. 
4.Szivornya-barometer, Greinertől Münchenben. 5. Fémibarometerek. 
Aneroidok. (>. Celsius-normal-thermometerck. Ihless Jí.-től Berlin
ben. 7. Pmiillet-féle pyrheliometer. 8 . Sugárzási fvacuum-solar)
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íherniometer. !». Lestie-féle Differenzial-hőmérő. 10. Ecset (forrás-) 
hőmérő. 11. Egyéb fajta hőmérők. 12. Max.-min.-hőmérők (Ruther- 
ford, Six, Kappeller, Hormann és Pfiister) 1'■). Talaj-hőmérők. 
14. Hygro- és psychrométerek (u. m. Schvvackhöfer és Edclmann 
elnyelési hygrotneteroi, Dániel-, Rígnault- és August.-féle állandó 
es úti psychrometer, Saussure hajszálhygrometere és két szeleticze- 
hvgroskop.) lő. At.mometerek, (elpárolgásmérők), Wild-, üsnaghi-, 
Lamont-, Greiner- es l’ iehe szerint, lti. Sunshin-ltecorder (Nap
sütés -önjelző) Campbell és Stokes szerint. 17. Nephoskop, Dr. Braun 
R. szerint, (a felhők huzamának meghatározására). 18. Onjelző 
thermo- és hygroineter, Hot.tingertől Zürichben. 11). Onjelző eső
mérő Usteri és Reiinu hertől Zürichben (saját rendszere és készít- 
ménye). 2 *b Electrumos onjelző fémbarométer, Sch&ffer Ottótól 
Becsben. 2 1 . S/.éliraiiv minta tó (szélkerekekkel) és Robinson-féle 
anemomel cr ( szelsebe-ségniérő) elect romos jelzéssel, Schilffer Ottótól 
Becsben. 22. Viziillás-iuutató és jelző, elect.romos módszerrel, 
síchiiffer Ötté. becsi műszerész rendszere és készítményé.

10. .Nemzeti nőnevelés szerkesztősége, Budapest
A , Nemzeti nőnevelés' cz.imű tanügyi havi folyóirat eddig meg

jelent ó évfolyama.

11. Néptanítók L ap ja - szerkesztősége. Budapest.
A .Néptanítók Lapja' czímű tanügyi folyénrat újabb év

folyamai. Kiadja a vallás- és közoktatásügyi ministerium: meg
jelenik hetenkint kétszer. A népoktatási tanintézeteknek ingyen 
küldetik.

12. Országos középiskolai Tanáregyesület, Budapest.
Az egyesület által kiadott közlöny 17 kötete. Ifjúsági iratok 

tárának I — IV. füzete.

13. Országos magy. kir .  s tatisztikai hivatal,  Budapest.
1. Szekrényben ki vannak állítva a statistikai hivatal kiadványai, 

melyek tanúságot, tesznek keletkezésének, fejlődésének történe
téről és két évtizedre terjedő sikeres tevékenységéről. - Keleti 
Karoly min. tanácsostól, mint a hivatal igazgatójától következő 
művik vannak kiállítva: Telekadó és kataszter (1868) ; Hazánk és 
népe. az. I. kiadás Pest 1871, a második 1870; Statisti<|ue offi- 
eielle d<- la Hongrie (1809); Magyarország hivatalos statistikája 
és tovább fejlesztésének szüksége (1S7;>); Actenstücko zűr Orga- 
uisation dér Landesstatistik in Ungarn (1874); Honismertető 
(a bécsi világkiállitás magyar katahigusának bevezető része), 
magyar, n-niet • - franczia kiadásban : szőlészeti statisztika, ma-
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gyúr es fraiiezia kiadásban, zsebkönyv (187ó); A gyakorlati sta
tisztika kézikönyve; Magyarország közgazdasági állapota (1870); 
A balkán félsziget némely országainak és tartományainak köz- 
gazdasági viszonyai (1887). Hivatalos statistikai kiadványok: 
Statistikai Előadások, Pest, I X111. tüzet egy kötetben;
az 1870. es 1880. évi népszámlálások eredményei, az első egy folio 
kötet, Pest 18il, a második két nagy 4-ed rétű kötet. Budapest, 
1882. Hivatalos statistikai közlemények, 7 évfolyam, kilenc/ kö
tetben IStiS- ls7-l ; az. 187-')., ]s77. és 1882-ik évi Helységnévtár 
s a/. 18,:;.. 18,-1, 1870. és 1884. évi tiszti uz.ím és névtár: Fár- 
niczky Ede : Emlékirat Magyarország mezőgazdasági statistikájáról. 
Keleti K. : az 187(j-ik népesedési mozgalom. Magyarország l87ty 
187,. és 1 8 7 8 . évi hitelintézeteinek statistikája. Beöthy Leó: 
Magyarország vasutak Dr. Vargha Gyula és Knnitz József: Magyar- 
ország egyletei és társulatai 1878-ban. -lekelfalussy József: a köz
ségi adó és háztartás és ipurezimtár. Hindura Imre: az orsz. slat. 
hivatal kiadványainak bibliográfiái összeállítása és a st.at. hivatal 
szakkönyvtárának és térképgyűjteményének katalógusa. Magyar 
statistikai évkönyvek. J - XI. évf. 1872—1884. Konsuli jelentések. 
Budapest 1873/6. !> köt. 4°. Az 1878-ik évi párisi világkiállítás 
hivatalos jelentései két kötetben; Pékár Imre: Földünk búzája 
és lisztje, magyar és német kiadásban. A megyei mouograpliiák 
közül Czilhert, K .: Pozsony és Majláth I!.: Liptó megyéje, továbbá 
Hont, Sopron és Szopós. A behozott és kivitt árúk statistikája, 
havonként, félévenként és évenként 1 8 8 1 -től mai napig. St-atis- 
tisoke Nachrichten. Az. I87ti-ik évi IX. nemzetközi stal. kongres- 
sus nyomtatványai közül Programmes, Compte rendű, Bulletin és 
Emlékiratok stb., végre dr. Vargha Gyulától a hazai pénzintézetek 
statistikája, Budapest, 188-7.

2. Falon és a fal előtti asztalon ki vannak állítva Maisok 
Ignác/, m. kir. térképész által készített statisztikai térképek ; ezek 
közül már terjedelménél fogva is rögtön leköti a figyelmet 
„ A szent István koronája alatt levő országok népessége anyaitvelv 
Szerint az 1880-iki népszámlálás adatai alapján. ' 1 Az egyes 
anyanyelvűket e terkepedten a következő színek jelölik : rozsapiros 
a magyar, sárga szín a német, világos zöld a tót; az oker-sárga az 
• dali, barna a rnthen, kék a horvát és szerb, lila a bolgár, narancs- 
szín az olasz, végre tengerzöld a vend. - Ezen nagy térkép fölé 
van felfüggesztve „Magyarország geológiai térképe11 az ismeretes 
10 talajnem főbb alkatrészei szerint, megkülönböztetve. Ezek közül
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az áradmány színe a feliér, a vályog és lc'iszé czitromsárga, a Lo
mok és futóhomoké pontozott világos-sárga, az özönvizi kavicsé 
csíkozott zöldes szín. a harmadkori rétegeké világos zöld, az 
agyagos és kovás homokköveké tengerzöld haránt csíkokkal ; az 
idősb kovás paláké barna, a jegeczes tömeges kőzeté a rózsaszín, 
vízszintes csíkokkal; a meszeké kék; végre az eruptív kőzeti tuffok 
színe a vörös. — Jobbra ezen geológiai térképtől az évi közepes 
hőmérsékletet a narancssárga s balra az évi légcsapadék mennyi
ségét. kék színre fest ve milliméterekben egv-egy térkép teszi szem- 
lélhetővé: majd a könyvszekrény fölött az 18'38—1884. évi le
aratott szemes gabona és némely egyéb termény grafikai ábrázo
lása látható. — A kiállítást legvégül egy nagy tömb rekeszti be, 
a melyben tizenkilencz térkép tünteti fel Magyarország közigaz
gatási, törvénykezési, honvédelmi és közművelődési állapotát.

Ezek között kiemelendők ; 1. A viszonylagos népesség megyék 
szerint □  kilométerenkint. 2. Az országgyűlési választókerületek.
3. Hét darab a mezőgazdaságra vonatkozó térkép és pedig 
a) a búzatermés sárga, /<) a kétszeres termés zöld, <j a rozs- 
termés kék, (?) az árpa a sárgának más árnyalata, e) a repcze 1 

barna, f ) a zabtermés világosabb zöld; végre fi) a kukoricza a • 
sárgának egy újabb árnyalata által feltűntetve; mindegyik ter
mény az 1875— 1884. évekről szóló tízévi átlag kiszámítása szerint 
híven feltüntetve. 4. A földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
ministerium alá rendelt hatóságok és intézetek. 5. Két térkép közül 
az egyik a felsőbb, közép- és szakiskolákat, a másik a tanfelügyelő- j 
ségeket, tanitoképezdéket, polgári és felső népiskolákat jelzi. :
6 . Három a honvédségi, csendőrségi és hadkiegészítési beosztást j 
mutatja. 7. A törvénykezési beosztást. 8 . A pénzügyi hatóságokat. ;
9. A mértékhitelesítő hivatalokat. 10. Kórházakat, gyógyszertá
rakat és törvényhatósági orvosokat.

G. Magánkiállitók tudományos és tanügyi 
munkálatai.

I .  Antolik Károly gymnasiumi tanár, Arad 
1. Villanyos rajzok. Ezen képek nem mesterkélt módon vagy 

művészet útján állíttatnak elő, hanem azokban a villany szikra 
rajzoló hatása a maga eredetiségében nyilvánul. 1. a— r. A sikamló 
villanyszikra alakjai. Ha bekormozott üveglemezre vagy sima
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papirosra nagy feszültségű villanyszikrát vezetünk, akkor annak 
liatása a kormon láthatóvá válik. 2. - 8 . Kénminium-por segítségé
vel előállított rajzok. Ezen alakok keletkeznek, ha igen tiszta 
üveglemezre, melynek túlsó felülete ónlemezzel van beborítva, két 
fém-csúcsból a leydeni palaczkot kisütjük és az igy megvillanyo- 
zott üvegtáblát kénminium-por keverékkel behintjük. A piros 
alakok a negatív, a fehérek pedig a positiv villanyosság hatásá
ból erednek. 9.-25. A sugárzó villanyosság alakjai. Ha nagy és 
igen tiszta üveglemezt két elszigetelt és 8  centiméternyi távol
ságban álló fémcsúcs közé helyezünk és ezen két csúcsot a villanygép
pel villanyozz.uk, akkor a vili. megosztás folytán az üveglemez két 
oldalán szabályos gyűrűk keletkeznek, melyek annál inkább nö
vekednek, minél tovább tart a villanvozás. A  fehér gyűrűk a 
negatív, a pirosak pedig a positiv villanyosság hatásából erednek. 
Pormentes helyeken a két villany osság közömbösittetik. Sikamló 
visszacsapásból eredő alakok 26. és 27. II. Gyürűcsöves higany- 
légszivattyú. A higanynyal telt üveggyűrűnek 4-szeri ide-oda 
való lengésével és a csapnak ugyanannyiszor! forditgatásával, mi 
legfeljebb 1 perczig tart, ugyanazon bura alul a levegőt 1 0  milli- 
meternyi nyomásra ki lehet szivattyúzni, inig hasonló ritkítás 
fokát a szelepes vagy csapos és egy decziuiéternyi átmérővel biró 
dugattyúkkal ellátott, jól működő légszivattyúval, csak 2 0 —2 1 -szeri 
dugattyú-csere utón érhetjük el. A gyürűcsöves légszivattyúnál 
a munka- és idővesztessóg eleuyészőleg csekély. Ara 150 írt (higany 
nélkül). III. Automatikus szénsavsürűsitő-készülék 60 légnyomásra 
megvizsgálva. Ara 200 frt. IV. Két szárító-lámpa a Holz-féle 
influenz-géphez, mindegyik borszeszszol vagy világitó gázzal füt
hető. Czélja az influenz gépnek álló korongját szárazon tartani. A 
gép 1 perez múlva működni kezd s bárminő nedves helyiségben, 
— még a pinczében is — biztosak lehetünk arról, hogy addig, a 
meddig a lámpa a gépel melegiti, ez a szolgálatot meg nem ta
gadja és az áramot meg nem változtatja. Ara 10 frt. V. A hold- 
gyűrűket utánozó készülék fákéról ben foglalt és I vcopodiummal 
(vaselingőzük segítségével) prilpurult üveglemezekből áll, melye
ken át a holdat (vagy más fényforrást is) szemlélve, -1 igen szép 
és nagy távolságra terjedő szivárványgyürűt látunk azok körül. 
Iskolai c/.élokra 1 írtért előállíthatok.

2. Grroor Ede. Temesvárt.
Egy zárkában 280 db. górcsövi készítmény természettant 

tanulmáii vökr.i. valódi és hamisított fogyasztási e/ikkek iránti össze
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hasonlító kutatásokra. Kiállító ajánlkozik ily készítményeknek is
kolák számára való ingyenes átengedésére, ha erre az igazgatóság 
részéről felszólittatik.

3. Goldinger Adolf, gépész, Budapest.
Gőzkazán és álló gőzgép mintája; működésbe hozható. Kiállitó- 

készítménye.
4. Gyurmán Andor, főgymnasiuml tanár  és a II. kér. k l r .  fo 

gyni nasium gyorsíró-köre, Budapest.
Falon keretben üveg alatt a Magyarországban használt két 

gyorsiró rendszer összehasonlítása. .Magyar gyorsiró" szaklap.

5. Dr. Hankó Vilmos, főreáliskolai tanár, Déva.
1. Gázfejlesztő-készülék. Kivált kisebb vidéki laboratóriumok 

szamára, melyekben a felszerelés fogyatékossága miatt nincsen külön 
kénhydrogén, széndioxyd és hydrogén-apparatus állandóan fel
szerelve. Ezen egyetlen készülék birtokában 3 csap forgatása által 
a nevezett gázok rendelkezésünkre állanak. 2 . Nitrogén-meghatá
rozó készülék. A Fleischer és Nemes által egyszerűsített appa
rátusnak kiállitó által módosított alakja. A  készülék ezen szer
kezete fölöslegessé teszi a higanynak zárfolyadék gyanánt való 
használatát. (Mind a két készülék készítője Kreidl A. Prágában.)

6. Hátsek Ignácz, az orsz. m. kir. statisztikai hivatal tér
képésze, Budapest.

1. A magyar korona országainak közigazgatási térképe (szí
nezve) 1 : 500,uOO. 2. A magyar korona országainak közigazgatási 
térképe (tereppel) 1:500,000. 3. Hegyrajzi térkép 1:500,000. -1. 
Abauj-Tornamegye fali térképe (ethnographiai térképpel) 1 : 500,000.
5. Gróf Schönborn Ervin vadászterülete (dombormű). 6 . Fiume és 
környéke (dombormű). 7. Statistikai térképek.

7. Kuthy Dezső, Budapest.
Rovargyüjtemények: 1. Cetonia fastuosa részbeni átalakulása 

és e rovar álezái által a tölgyfában okozott kár előtüntetése : 
kisebb tanszerminta nép- és középiskolák számára. 2. Középiskolai 
rovargyűjtemény. Magában foglalja a rovarrendek több alakjait a 
legközönségesebb fajokban, tekintettel a hasznos és káros alakokra, 
valamint biológiai jelentőségükre. A rovarok 8  rendjét a meg
felel" arányban 12S faj képviseli. A  káros és hasznos rovarok 
nemcsak rendszerbe vannak állítva, hanem tanulságosan melléjük 
van téve a növény, melyben kárt tesznek és kitüntetve másoknál 
azon biológiai mozzanat, melylyel használnak. A Calosoma tölgy- 
levelen egy hernyót ragad meg ; a Procrustes mohos földön egy



csigát majszol. Az Anisoplia gabonakalászon van s mellette lát
szanak a megrongált gabonaszemek. A Cerambyx oldalán látható 
a lárvájától rágott fa. A lepkék mellett ott vannak a hernyók, 
bábok s g ibók is, sokszor a rovarnak egész életfolyamatát fe l
tüntetve. Az egyes példányok kikészítése tanulságos és mintaszerű. 
A csápok, lábak, szárnyak minden részletükkel tisztán látszanak 
és természetesen állanak. — Az egész gyűjtemény három közép- 
nagyságú skatulyában van. A skatulyák tölgyfából valók, üveg- 
fedelűek és a legújabb módszer szerint készülve, igen jó l zárnak, 
a mi rendkívül fontos. Az egész gyűjtemény ára 45 frt a skatu
lyákkal együtt. 3. Töredék Magyarország tébelyröpüinek faunájából.

8. Lovassy Sándor, tanár ,  Nagy-Röcze.
Magyarországi madártojások gyűjteménye. A kiállításon be

mutatott madártojások a kiállítónak nagyobb gyűjteményéből, 
melyet tudományos czélból már 15 év óta gyűjt, úgy vannak ki
válogatva, hogy — a mennyire lehetett — minden hazai madár
csoport tojásaiból legyen képviselő. Azon fajok tojásai, melyek 
akár színezeti, akár alakbani eltéréseket mutatnak — az eltérés 
aránya szerint — több példányban vannak kiállítva. A kiállított 
tojások összes száma 600, melyekből az éneklőkre (Passeres) 121, 
hosszúszárnvúakra (Macrochires) 3, a kakukfélékre (Coccygo- 
morphae) 4, a harkályokra (Pici) 5, a galambokra (Columbae) 13, 
a tyúkokra (Gallinae) 31, a ragadozókra (Accipitres) 38, a gázlókra 
(Grallae) 63 s az úszókra (Natatores) 22 esik. — A feketére fé
nyezett pultszerű szekrény lépcsőzetes felső részén a tojások, fajok, 
rendek szerint rendezve, fekete szinű skatulyákban vannak el
helyezve. Minden skatulyánál nyomatott czirnjegy van, mely az 
illető fajnak magyar és latin nevét viseli : több Helyen magya
rázó szöveg is van rajtuk. A gyűjtemény főbecse, a legtöbb 
ilynemű gyűjtemény fölött, abban áll, hogy példányai kizárólag 
magyarországiak s hogy ezek 11 része a tulajdonos által saját- 
kezűleg gyüjtetvén, találási helyük s idejük is ismeretes. A 
kiállított gyűjteményben a következő fajok tojásai vannak meg 
a sordél}’ , kerti és czitrom-sármány : pintyőke, kenderike, zöldike, 
tengelicze, nyári esi/,, házi és mezei veréb, vasorrú, megtörő, i nb-i 
pipiske: barázda- és hcg\i billegető: nagy feketehegyii és barna- 
begy ű szikiár; fülemile, veivsln-gy, poszáta, karvaly/mér, szürke 
és fakó zenér, barátka; közönséges es zöldes lombzenéi : házi és
kerti füstfark ; fekete, nyári és léprigó ; vízirigó, sárgarigó, sere
gély, szarka, szajkó, csóka, hainvasvarjú, holló; nagy, mocsári és 
függő rzinke; fakúszó, harkály e/.in ke vagyis csuszka: nyári és 
tövisszúró gébics (emebből alapszín s foltozat szerint hat féle össze
állításban) : légykapó; füsti és ■ á/.i fecske; éji fecske: kakuk,
búbos banka: nyakteker, s: örvös és kék galamb vadgerlicze ; 
fiirj, fogoly, császármadár, nyírfajd, süketlajd : lármás sas, törpe 
sas, egeres/, olyv, méhészölyv, vörhenyes kánya, vándor-sólyom, vér
cse, karvaly, nádi örvölyű. uhu, erdei fülesbagoly, erdei bagoly,
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knvik ; túzok, szárcsa, vizityúk, 1 aris, pettyes hóda, guvat. vereslábű 
partfutó, vizi-csirke, fehérhomlokú lile, bibiez, bajnok-bibicz vagyis 
parókás lengyel-sneff, lotyó-sneff, erdei szalonka; fehér gólya, 
kanalas gém, szürke és bíboros gém, kis kócsag, éji gém ; nevető 
sirály ; folyami, fehér szárnyú, bajuszos és fekete balászrnadár, 
házi kacsa (fehér és feketetojások) ; csörgő, apró és telelő kacsa; 
nagy és kis karakatna; veresnyakú, feketenyakú és kis vöcsök.

9. M arkovié i Sándor, Budapest.
Keretben üveg alatt két diszirási munka.
10. Potásy János, főreáliskolai tanár, Nagy-Kálló.
1. Nagy-Kálló város határának feltalaj viszonyait feltüntető 

b talajelemzés, keretekben üveg alatt. Minden egyes keretben a lég ' , 
felsőbb üvegcsőben az elemzett talaj, a felső csoportban ezen 
talaj fizikai alkotó részei, az alsó csoportban kémiai alkotó részei 
láthatók. Ezen összeállítás szeinlélhetóvé teszi, mekkora az egyes 
alkotó részek mennyisége a legfelsőbb üvegcsőben levő talaj
mennyiségben. Négy talaj szántóföldről, egy szőlőskertből, egy 
nádas mocsár széléről van véve. Az utóbbi azon kérdésre ad igen 
kedvező feleletet, minő talaj nyeretnék a Nagy-Kálló környékét 
boritó kisebb-nagyobb mocsarak lecsapolása áltál ? 2. Timsó-kris- 
tályok üveges szekrényben asztalon. Az izomorfizmus/ feltün
tetésére. Egyúttal szemlélhetővé van téve a kristályvíz,

11. Rakssányi Gyula mérnök, Budapest.
Budapest főváros jobbparti részének nagy domborművű tér

képe. (Ara 2000 frt.) Mérték a természetes hosszúságnak 1 : 7200 
arányban, a természetes magasságnak 1 : 2G30 arányban.

12. Reisz György, orsz. levéltári tiszt, Budapest.
Miitörténelmi emlékeket hires magyar királyok, vezérek és

főpapok aláírásainak másolatait) tartalmazó könyv.

13. Schifferdecker'János, nemzeti múzeumi praeparator, Budapest.
Saját szekrényében általa keszitett 112 db. fakristály min tűit.

állít ki. Ezek 7 kristályrendszer összes holiéderes alakjait, a sza
bályos rendszer összes hemiéderes a arjait és a tetraéderes hemi- 
éderesség levezető mintáit tartalmazzák, Eifc-.i kívül a szabályos 
rendszernek összes kettős eonibinálásai is ki vannak állítva — a 
48-as kivételével — úgy hogy e gyűjtemény egy rendszeres tel
jes tanulmányi gyűjtemény részletét képviseli. A minták dr- 
Schmidt Sándor múzeumi segédőr vezetése alatt készíttettek és 
oly tökéletesek, hogy a külföld legkiválóbb és a maga nemében 
egyetlen mintakészitő, névszerint a bonni Kvantz-ezég készít
mény eiv el versenyezhetnek.
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14. Dr. Staub Móricz, tanár ,  Budapest.
Phytophaenologiai tál-képe és dolgozatai, még pedig: 1872. 

Fölhívás a növényfejlődési észleletek érdekében. Az 1871-iki évben 
Magyarországon tett phyto- és zoophaenologiai észleletek össze
állítása. Az 1872-iki évben Buda környékén tett phytophaeno- 
logiai észleletek. 1874. Még néhány szó a zoophaenologiai észleletek 
érdekében. Az 1872-iki évben Magyarországon tett phyto- és 
zoophaenologiai észleletek összeállitása. 1875. A veres áfonya 
viritási idejéről és némely rendellenes viritásról. Az 1878-iki év
ben Magyarországon tett phyto- és zoophaenologiai észleletek 
összeállítása. 1876. Az 1874-iki évben Magyarországon tett phyto- 
és zoophaenologiai észleletek összeállitása. Phytophaenologiai tanul
mányok. üemerkung über Vaccinium Vitis idoea. Din Flóra des 
Winters 1872/:l. 1877. A vegetatio kifejlődése Fiume környékén. 
Az 1875-iki évben Magyarországon tett photo- és zoophaenologiai 
észleletek összeállitása. 1878. Az 1876-iki évben Magyarországon 
tett phyto- és zoophaenologiai észleletek összeállitása. 1879. A 
vegetatio kifejlődése Budapesten és környékén. Az 1877-iki évben 
Magyarországon tett phytophaenologiai észleletek összeállitása. 
Din phytophaenologisehen Bnobaeht ungon in Ungarn seit 1871.1880. 
Az 1878-iki évben Magyarországon tett phytophaenologiai ész- 
leletek összeállitása. A phytophaenologiai megfigyelések egynéhány 
eredményéről. 1 8 8 1 . Sur l ’état de la phytophaenologie en Hongrie. 
Az 1878-iki évben Magyarországon tett phytophaenologiai észlele
tek összeállitása. 1882. Magyarország phaenologiai térképe. Az 
állandó melegösszegek és alkalmazásuk a Magyarország északi 
felföldjén tett phytophaenologiai megfigyelésekre. 1884. Az 1880-iki 
évben Magyarországon tett phytophaenologiai észleletek össze
áll itása. Az 1881 -iki évben Magyarországon tett phytophaenologiai 
észlelet,ek összeállitása. A vegetatio kijelölésének időpontjai Ma
gyarország északi felföldjén. 1885. Az 1882-iki évben Magyar- 
országon tett, phytophaenologiai észleletek összeállitása. A vege
tatio kifejlődése Déhnagyarországon. Az l 8 8 S-iki évben Magyar- 
országon tett phytophaenologiai észleletek összeállitása.

15. Gróf Széchényi Lajos, Budapest.
Saját találmánya légsúlymérö; készítette Calderoni és társa, 

Budapest.
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H. Iskolai bútorokat és taneszközöket 
készítő iparosok.

1. Madary Gábor, Budapest.
Általa tervezett, és műhelyében készített 0  distánczméretű 

iskolai padok. Alapul a Fahrner rendszere szolgált. A padok két- 
ülésnek, a mi a többülésűnél úgy egészség, mint fegyelmi és 
tisztasági szempontból előnyösebb; 0  distánczra készültek, a mi 
a gyermeket úgy ülés, mint Írás alatt egyenes testtartásra kény
szeríti. Hogy a gyermek a padban felállhasson, az ülés billentyű 
által felemelkedik. A támla gyengén ki van völgyelve. Ezen padok 
Budapest főváros iskoláiban használtatnak.

2. M agyar  Mihály és tá rsa  szab. Cyclometer, műszer és ra jz ta n 
eszközök gyára, Újpest. Keletkezett 1881-ben. Gépekkel dolgozik.

Kiállítási tárgyai: Az úgynevezett cyclometer. Különféle alakú, 
de egy mennyiségű Ármértékek, alaktani és rajztan! mintákul. 
Különféle hosszúságú közönséges vonalzók és rajzvonalzók; 
méretes léptékekkel, réz-éllel és azok nélkül. Rajztáblák. Rajz
szegek. Iskolai iró és számoló táblák. Számoló géjDek. Fa kör
zők iskolák és iparosok részére. Fokmérők (transporteur) — de
rékszög, rézsmérő — kézi osztott, gép nyomott, rézrátéttel, a nél
kül, rajzvonalzóval és a nélkül. Derékszögek, háromszögek, isko
lák, építészek, iparosok részére, fokbeosztással, rézéllel és azok 
nélkül. Vető-vonalzók (Würfer-Liniale). Párhuzam (parallel) vo
nalzók rézéllel és a nélkül. Szemléltető meterrendszer bécsi mér
tékkel iskolák részére. Majolika rajzoló és festő állvány (kétféle 
szükségletre). Görbe vonalzók. Piramis vonalzók, iskolák és raj
zolói v részére, rézéllel és a nélkül. Kereskedelmi méterek. Iparos 
mcrczék. Összehajtható mérvesszők (egy' meter). Szalag és ló
mértékek. Építkezési alakítások, gyermekek számára. Rajzkészlet 
rézből. Szabó sliérna. Prizmatikus jegecz-minták összetett üveg
ből. Papirvágó fakések. Petit, garmond, nonpareille (nyomdá
szat). Összetörődés-mérték öntödék és minta-asztalosok részére. 
Lombfürészeti eszközök, természetben keresztülvitt minták tanulók 
és iskolás gyermekek használatára.

3. Calderoni és társa, Budapest.
Hazai készitésű physikai taneszközök. I. Eröinűtan. Erőegyen 

közöny, Friek szerint. Erőegyenközénv, Bertram szerint. Emelő, 
Weinhold szerint. Emelő fából, egyszerű. Tizedes mérleg mintája, 
( ’zölöpverőgép mintája. Végnélküli csavar. Archimedes-féle csavar.



Készülék a viz felfelé való nyomásának kitüntetésére. Yiz-sajtó, nagy 
minta. Pascal készüléke. Plateau készüléke. Időszaki kút. Tüzifees- 
kendő mintája. Bourdon-féle cső. Légszivattyú-tányér. Magdeburgi 
félteke. Üveggömb haranggal, hangkisérlethez. Higanyeső. Dasymeter. 
Heronlabda. Légnyugvástani képtelenség. Ansell-féle légjelző. Szél- 
mérő. Centrifugálgép, 7 db. mellékkészülék hozzá. 3 db. Schmidt-féle 
pörgettyű. Uyroscop. Ingás óra mintája. - - II. Mérő-eszközök. 
Belházy-féle erdőstájoló műszer, iránytűvel. Szögtűző dob. Tájoló, 
felrekásra használható. — III. Hangtan. Syrena, nagy minta. 
Syrena, kis minta. Savart-féle fogaskerék. 4 db. köbös sip iából. 
Hopkins-féle síp. Nyelvsíp felcsapó. Nyelvsíp keresztülcsapó. 1 pár 
iskolai telephon. Szócső sárgarézből. Forgatható tükör. - - IV . Fény
tan. Daniell-féle lámpa. Napállitó, teljes. Napállitó, egyszerűbb. 
Üres hasáb, Stöhrer szerint. Óramű, 10 színes koronggal. Newton
féle szinüveg. 2 db. távcső mintája. Fénysarkitási készülék. \ . Delej
tan. Behajlási delejtü. Le- és elhajlási delejtű, finom. Delejes pör
gettyű, Dove szerint. — VI. Yillarntan. Csavarómérleg, Coulomb sze
rint. Berecz-j'éle megosztási készülék. Villamos pisztoly. Villamos cir
kusz. Yillam-thermometer. Tangens tájoló. Galvanométer, Ducretet 
szerint. Fényszabályozó, Zypernowsky szerint. Lenz-féle kereszt. Hő- 
villáin oszlop. l ’eltier-féle kereszt. Villamdelejes motor. Gyakorlati 
tapintó. Petrina-féle tekercs. Keresztezett áramok, Garthe szerint. Te
kercs, delej gyanánt. Indítási tekercs. Fessel-Pliicker-féle készülék 
Pacinotti-féle gép mintája. Villamszaggató szabályozóval. Arago-féle 
készülék. — VII. Hőtan. Emeltyüs tüzmérő. 2 db. Bunsen-féle 
gázégető. Fúvó asztallámpa, 2 db. Vájt fémtükör. Gőzgép át- 
metszete.

4. Feiwel Lipót első magyar vasbutor- és iskolapadgyáros, Buda 
pest. (VI. aradi-uteza 60.).

I. Iskolapadok vasállványokkal Lickroth A. szabadalma sze
rint. Kétülésűek, az ülőhely hátra fordítható, az Íróasztal lapja 
5 — 6  cm. düléssel bir, a distanczia 0. — II. Iskolapadok vasallva- 
nyokkal Gönczy Pál rendszere szerint. Ezen padok a Lickroth- 
féle padoknál emlitett előnyökön kivül még azon czélszerű be
rendezéssel bírnak, hogy az ülőhelyet egy fogas vasrúd segítségé
vel feljebb lehet emelni vagy alább bocsátani. Ezen kivül zsá
molyával vannak ellátva, melyet szükség szerint magasabbra vagy 
alacsonyabbra állíthatunk. Ezen berendezés lehetőve teszi: 1. hogy 
az iskolapadok az egész iskolában, sőt mindenféle iskolákban 
egyenlő magasak lehetnek; en élfogva a taniró, ha tanítványai
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Írását vagy bármely munkáját meg akarja vizsgálni, meg van ki
méivé a lehajladozástól s lefüggő fejjel nézéstől, a mi a tanító 
egészségére és épségben maradására nagy fontosságit tényező. 
2. Ezen iskolapadok bármilyen korú növendékek által használha
tok, minthogy az ülés emelése vagy sülyesztése által tetszőleges 
differencziát állíthatunk elő és a zsámolyt is szükség szerinti ma
gasságban helyezhetjük el. A pad elő- és hátrészének egymáshoz 
közelebbi vagy távolabbi felállítása által aO distanczián kívül tetszés 
szerinti minus vagy plus distancziát is létesíthetünk ; az első eset
ben való kasználhatás végett az Íróasztal lapjának fele fölfelé for
gatható, mely helyzetben az olvasásnál pult gyanánt szolgál. Az 
ülőhely, zsámoly és iróasztallap felhajthatósága, hosszgerendák
nak nem léte igen megkönnyíti a tanterem seprését és tisztán
tartását és elejét veszi annak, hogy a padok alatt a szemét és rot
hadó an yag összegyűlhessen. 111. Egyes pad vasállványnyal, (lönczy 
Pál rendszere szerint. Kivált házi használatra készült, hogy a gyer
mek otthon is helyes testtartással, az egészségtan követelményei
nek megfelelő helyzetben végezze munkáját. IV. Kis térképtartó 
népiskolák számára. All egy szekrényből, melyet elöl lebocsútható 
és felhúzható rouleaux-val el lehet zárni: benne két csigákra fel
göngyölíthető térképnek van helye. V. Nagy térképtartó felsőbb 
iskolák szamara. Hasonló berendezésű, mint az előbbi; azonban 
r> térkép telvételére van berendezve, ezenkívül alul fiókja van, a 
használaton kivit 1 levő térképek felvételére. VI. Iskolatábla állvá
nyon. Állítható és forgatható, az állvány összehajtható.

5. Országos központi ta n s ze r ra k tá r ,  Budapest. Tulajdonos Görög 
István ; az országos tanszermúzeum állandó bizottsága indítványa 
folytan a vallás- es közoktatásügyi m. kir. ministerium által k i
nevezett felügyelők : dr. Heller Ágost és Kozocsa Tivadar.

kiállítási tárgyai: A „Budapesti mechanikai tanműhely'
(tsüss Nándor) készítményeiből: Inclinatorium és deelinatorium. 
Dagain-léle ütközőgép. Atwood-féle esgép súrlódási kerekekkel. 
Lanée-léle mérőpalaezk. Wheatston-féle caleidophon. Állvány pör
gettyűvel. Dörzsvillanygep ruggyanta korongokkal. 1  pár magde- 
burgi félgömb. Légszivattyú két köpüs, Babinet-féle csappal. 
Csengettyű-készülék burával. Óramű-minta. Abt-féle súlypont 
idom. 1 pár tapadási lemezek. Fechner-féle oszlop. 1 pár süritő 
hozzá. 1 vizbonto-kesziilek. Napállitó (Heliostat). Napmicroscop- 
Nörrenberg-lcle sarkitó készülék. Ampere állvány. Weissbach- 
tele kifolyási készülék. Segner-léle vizikerék. Higanyos commuta-



tor. Bunsen-féle chromtelep ii elemmel. Csigasor l! csigasorral 
állványon. Csigasor 4 csigasorral állványon. Electroseop.

Janszky Ede mechanikus készítményeiből: Nagy pörgettyű. 
Nézi goniometer. Centrifugaigép 12 mellékkészülékkel. Barlow 
kereke. Nap állító sárgarézből. Sextans. Tangens tájoló Gogain- 
féle. Savart-féle syrén. Rheostat. Savart-féle kerék.

Parragh Zsigmond mechanikus készítményeiből: Lejtősik ko. 
csival. Fessel-féle forgató.

Pette Lajos mechanikus készítményeiből: Magdeburgi fél
gömbök nikelezve. Chladni-féle készülék 8  ábrával. Pascal-féle 
készülék. Heronlabda. Vájttükörpár. Riess-féle elosztó készülék. 
Emeltyű rézből.

Hesse Károly orgonakészitő készítményeiből: 1 hangolósíp. 
1 ajksip. 1 felülcsapó nyelvsip. 1 ajksip fedővel. Szétnyitható síp.

Bernhárdt I. m.chanikus készítményeiből: Delejtű.
Beness Károly műasztalos készítményeiből: Nagy körző ívvel. 

Nagy körző egyszerűbb. Nagy körző egyszerűbb ívvel. Vonalzó 
l 1 2 méter hosszú. Vonalzó 1 méter hosszú. Derékszögű három
szög. Háromszög. Háromszög beosztva.

Kúthy Dezső rovargyüjtő gyűjteményeiből: Középtanodai
r o v argy üj te m ény.

Külön szekrényben: Népiskolai természettani, vegytani és 
ásványtani hármas gyűjtemény (tervezte Kozocsa Tivadar, össze
állítottá Görög István ; leírását lásd pag. 15.)

6. Posner K ároly Lajos, Budapest.
I. Térképek : Sopronmegye nagy fali térképe és kis kézi tér

képe. Szilágy megye térképe. It. „Lachenmayer-féle rajzatlasz', 
különös tekintettel a női rajzoktatásra: megjelent eddig a I-tól 
V II. füzetig. Minden egyes füzet 4 fekete és 2 színes lapot tar
talmaz. — Továbbá: Rajzfüzetek. Rajztömbök. Irkák, irófüzetek. 
Szorgalomjegyek. Vizsgái próbalapok. Az iskolai használatra 
szükséges összes nyomtatványok.

I. Könyvkiadók.
A Magyarországban megjelent tan- és vezérkönyvek és itjusági 
iratok gyűjteményes kiállítása, a csarnok északi ie ében levő két 

nagy könyvál.ványon.

I .  A igner Lajos, Budapest.
A hőnyi Lajos. Itt a szép alföldön. — Aigner Lajos. Ungarische 

Volksdichtungen. — Beksics G. A szabadság országa. — H»day I.
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Kortáblák. — Buckle H. T. Anglia művelődésének történeti; 1-10. — 
Hús Vitéz. Senki l’ál történeteiből. — Delvarics K. Történeti beszé
ljek. Dittes !•'. Gyakorlati logika. Ford. Gyertyánffy 1. -- Emlrödi S. 
Költemények. U. a. újabb kötet. — Fenyvessy. A magyar gyorsíró. -  
Figyelő. Szerkeszti Abafi Lajos, 17 köt. — FÍihrer 1. Világtörténet. — 
Goldberg. A zsidó nép és irodalom története. — Goll dános. Kis 
dalnok. — György Aladár. A művelődés történ, vázlata.. — Gyulai B. 
Népszerű neveléstan. — Hengge Alajos. Elemi neveléstan. — Hoffer 
Endre. Görög nyelvtan. Görög olvasókönyv. -  Hanthy László. Neve
léstan. Irányi István. Irálygyakorlatok. — Jánosi F. Magyarország 
alkotmánya. — Jausz G. Dentsches Lesebueh. —- Kárpáti. Vezérkönyv 
az irálygyakorlatokhoz. Allatrauzeum. — Kis lant. Szerk. Hoffmann 
Mór. 4 tüzet. — Kovács Ödön. Gyakorlatok a franczia nyelvből. — 
Kovács S. Ungarische Sprachlehre. -  Lauka G. A múltról a jelennek. — 
Le\ay 1. Iralygyakorlati feladatok. ■ Lőrinezy F. Népszerű egész
ségtan. — Lüben A. Természetrajz. Ford. Kákóczy Lajos. — Magyar 
könyvesház, 120 füzet (12 kötetben). - Magyar Könyvtár 10 füzet.— 
— Mátrai E. A philosophia ehrestomathiája. -- Mayer M. Alak- és 
mértan. — Mikszáth K. Kavicsok. — Milkó Izidor. Mindenütt és 
sehol. — Moldován G. Román népdalok és balladák. — Molnár A. 
Pádagogische Studien. — Molnár I. A vegytan alapvonalai. - Müller L. 
Az illem- és táneztan. — Nagy Imre. Az irálytan alapvonalai. 
Névy L. Aesthetikai dolgozatok. — Petőfi 8 . Poetische Werke. 
Répássy 1. Kis magyar nyelvtan. Irály-, költészet- és szavalástan.
•— Salzmann. Rák-Könyvecske. -- Schwicker I. H. Geschichte dér Serben 
in l  ngarn. Gesidiichte des Temeser Banates. Magyarország története 
képekben. Geschichte von Ungarn. Allgem. Geographie. Általános 
földrajz. Dentsches Stylbuch, I. 11. — Sebesztha K. Világtörténelem, 
I. 11. — Seneea munkái. Ford. Zsoldos Ignáez. ■ - Somogyi A. Autho- 
logia. Lucretiusból. Sternei Zs. Latin szókönyv. Szanu Tamás. 
Otthon. 1 \ I. Regélő. Nagy szellemek. Moliére élete é*s művei. —■
Szathmáry K. Magyar regevilág. — Szente 1. Die Metennaasse. — A 
métermértékek ismertetése. Sziunyei József. Irodalmunk története 
I l i i  -1772-ig, Torkos László Mívelődés története. Tóth Ede 
művei. I 111. ■— Tóth József. A. kalászszedö öreg asszony. Kisregébe 
Gyöngyvirág tündérkéi. - Ungarische Revue. Redigirt von Riedl. — 
\ajda Viktor. Kölcsey élete. - Verbőczy István. Szónoklattan. — 
Vörösmarty. Bán Marót. Uebersetzt von Ring. ■■■ Weber S. D. 
christliche Religionsunterricht. Betrachtungen. — Wolkenberg Gy. 
Olvasókönyv. — Xantus János. Föld- és térképkészítés. - Zsengeri S. 
Alkalmi beszédek és üdvözletek. — Zsilinszky M. Széptan. — Paa! 
Ferencz. Zene-ABC.

2. Dobrowsky és Franké, Budapest.
Ádany B. Német ABC- és olvasókönyv. — Barna I. Német nvclv- 

gyakorló. -- Barna, Hajnal, Sretvizer és Szőke. Magyar olvasókönyv 
a budapesti népink. II -VI. oszt. szám. U. a. a vidéki népisk. II IV. 
oszt. szám. Német olvasókönyv a- népisk. II—VI. oszt. szám. Il.ceez. 
Dalkönyvecske. A zene alapelmélete. - Berecz K. és Erney J. Dalfüzér,
1 J. fii/.. Bukó K. Polgári iskoláink. - Egner A. Éneklő ABC az 
I V b oszt. szám. Enektani vezérkönyv. Tornászati vezérkönvv. — 
l)r. Emericzy G. Földrajz a népisk. Ili — VT. oszt. szám. Tapasztalati 
lélektan. Részletes és általános tanitástan. Neveléstan. Természet- és 
vegytan. L tasitás a természetrajz tanításához. — Dr. Knieriezv G. és 
Kárpáti I.. Méréstan képe/.dék számára. Méréstani példatár nép- 
1-s. szám. Vezerkónyv a népisk. méréstan t.iiiifa-áh >/. Számtani
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példatár, 1 -6 . füzet. Vezérkönyv a népisk. számtan tanításához, 1- II. 
Olvasókönyv a leányiskolák számára. I II. Dr. Emericzy G. és 
Somogyi G. Természetrajz. — Dr. !'.ineriezy G., Gelléri M. és Pétertfy I. 
Olvasókönyv az 1. lokn iparisk. 1 II. oszt. szám. Erney J. Enek- 
tan. I -IV. fűz. — Gelléri Mór. A házi-ipar jövő iránya. — Dr. Göór.J. 
Magyar nyelvtan. — Grünwald .1. és Hajnal M. Geometria.— Hajdú L. 
Természetrajz. -  Horatius ódái. Eord. Vajdatty. 1-11. kötet. — 
Dr. Kiss A. Hazai történelem és alkotmánytan. A nevelés- és okta
tástörténet kézikönyve. -■ Dr. Kiss A., Komáromi L. és Pétertfy S. 
Olvasókönyv, I —II. — Dr. Kiss A. és Dr. Öreg I. Nevelés- és okta
tástan. Kiss K. Mezei gazdaság- és kertészettan képezdék számára. 
U. a. népiskolák számára. Magyarország története. — Laky D. Föld
rajz a gyinn. szám., 1 — III. k. U. a. népisk. szám. Népiskolai földrajz. — 
Lengyel S. Számolókönyv, I. 1—2. fűz., II. 1. fűz. Losonczy L. 
Magyar nyelv- és irálytan, 1—II. rész. Természetrajz -- Matolay. E. 
Tornazsebkönyv. - Oláh K. Gyakorlókönyv az énektanításhoz. - 
Dr. öreg I. Gondolkodástan. Természettan és gazdasági vegytan. — 
Kákóczy L. Földrajz a III—VI. oszt. szám. — Somogyi G. Embertan. — 
Szabó 1. Természettan. — Szőke I. Földrajz. Magyarok története. 
Természetrajz. Természettan. — Wolkenberg Gy. és Szép I. Magyar 
nyelvtan a II—VI. oszt. szám. — Általános földrajzi Atlasz.

3. Eggenberger-féle akad. könyvkereskedés, Budapest.
I. Középiskolai tankönyvek, fíabics Kálmán. Tapaszt, lélektan. 

Logika. — iiaráth Ferenc/.. Magyar olvasókönyv 1 — 11. — Martai A. és 
Malmosi K. Latin alaktan. Latin gyakorlókönyv. Latin mondattan. 
Latin gyakorlókönyv a mondattanhoz. Latin olvasókönyv. Szótár a 
latin olvasókönyvhöz. Lat. Formenlehre. Lat. Uebungsbuch. — Bodnár 
Z>. és Iványi I. Magyar olvasókönyv, 1. líorbás Viucze. \ növények 
természetrajza. — lirózik és Faszlavszky. Földrajz gymn. számai a, 
[_ | 1I. lirózik. Rendszeres természettani földrajz. Császár K. 
Geometriai alaktan. Szerkesztő planimetria. — Dengi János. Magyar 
verstan. Magyar stilisztika. Olvasmányok a magyar stilistikához. 
Egger-DartaL Összehasonlító nyelvtan. - - Freeman E. A. Világtört. 
iskolai használatra. Greguss Ágost. Magyar költészettan. ■ Gre- 
guss Gyula. Természettan a középiskolák számára. -- Heinnch g . 
Német olvasókönyv, I—11 f. Heller Ágost. Physikai földrajz. A termé
szettan elemei. — Hepp. Egyháztörténet. — Hofer Károly. Franczia 
nyelvtan. Kármán Mór. Magyar olvasókönyv I—III. -  Künig Gy. 
Algebra a középtan. fels. oszt. szám. — Koós G. Növénytan. — M.m- 
ritz Rezső. Általános számtan és algebra. — Névy László. Ehetőn ka. 
Olvasókönyv a rhetorikához. A magyar nemzet irodalomtörténetének 
vázlata. A/. Írásművek elmélete. Olvasmányok az írásművek elmele- 
téhez. Poétika, a költői műfajok elmélete. Olvasmányok a poétiká
hoz. — Paszlavszky József. Az állatok természetrajza. - l ’auer Imre. 
Philosophiai propaedeutika, I -II. — Petz Vilmos. Görög mondattan.— 
Pirchalá Imre. Latin stilisztika. -  Polgár Gy. Görög nyelvkönyv -  
Sa jóhelyi Frigyes. A vegytan elemei. — Sváby-holmar. Fordítási 
gyakorlatok. Simonyi Zs. Kis magyar nyelvtan. Rendszeres magy. 
nyelvtan. Német nyelvkönyv. Német olvasókönyv, -znlárral. Anti gu- 
harus. Simonyi Zs. és Halász 1. Német nyelvtan. Simonii es 
Dávid, t'ngarische Grammatik, I. II. — Suppan Vilmos. Számtan 
l - l l l  \L Vázoló geometria 1—111. Rajzoló geometria. — I home-
Pas/.lavszky. Az ember. Az állattan kézikönyve. A növényorsz.ag 
tankönyve Tóth Sándor. A magyar irodalom tankönyve. Ol
vasókönyv a magyar irodalom történetéhez. Varga Ottó. lóid.
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földrajz a gymn. VII. oszt. sz. II. Polgár) iskolai tankönyreh. Feszi L. 
Geometria a polg. iák. III. oszt. sz. — Fillinger K. Az állatok ter
mészetrajza. 1. II. - Freeinan. Világtörténet röv. előadásban. • Geikie. 
Geológia. — Göőz József. Magyar irálytan. Hahoty. Természettan. — 
Horváth Mihály. Magyarország története. Kerékgyártó. Magvar 
olvasókönyv es irálytan. Kont. Számtani példatár. — Kozma ily. 
Általán s földrajz. Földrajz, I — III. --- Legeza Viktor. Technológia,— 
Lengyel A1. A vegytan vezérfonala. Lád K. Német olvasókönyv. — 
Oldal. Német olvasókönyv. Fugin Leó. Franczia nyelvtan. — Ribáry. 
Egyetemes földirat. A magyar királyság földirata. Roller Mátrán 
és Wittinger János. Könyvviteltan. ' Roller M. Alkalmazott geo
metria. — Roscoe 11. ('. Vegytan. Ford. Miiller .1. Ralfour-Stewart. 
Természettan. Snppan. Mértan. — Szécskay J. A növények ter
mészetrajza. Az ásványok természetrajza. — Szenté. Számtani példa
tár. — Vajdafi Ernő. Számtan. 111. Gorög és római remekírók isk. 
könyvtára. (Anthologia latina. Cicero, Horatius, Livius, Phaedrus, 
Sallustius, Tacitus. Virgilius. Terentius; Herodotos, Plató.) 17 kötet.

4. Franklin-társulat, magyar irodalmi intézet és könyvnyomda’ 
Budapest.

Ballagi és Nagy. Magyarország története. - Rallagi K. Földrajz 
népisk. szám. I 1IÍ. Bánhegyi és Emericzy. Népiskolai tankönyv. - 
Bloch Mór. Népszerű nemzetgazdaságtan. - Csukási és Schön. Zsidó 
hittan 1 - 111. Erdődy János. Földrajzi vezérkönyv. U. a. a 1 V. oszt. 
szám. — Frecskay. Képek az iparos világból. - Filhrer és Schön. 
Módszeres nyelvtani példatár, I I —IV. oszt. sz. — Sporzon és Ebner. 
Gazdasági olvasmányok, Gönezy l’ál. Gyümölcs- és eperfatenyésx- 
tés. — Györffy Iván. Népiskolai olvasókönyv. --- Jánosi Fér. Föld- és 
természetrajz. - - Kiss Áron. A népiskolai tanítás története, Klin- 
genberg .1. Magyar nyelv- és irálytan. Gyakorlati német nyelvtan 1—II. 
Kohányi. Gyermekdalok. I II. — Lntter Nándor. Számtani példatár 
népisk, I VI. oszt. sz. Módszeres vezerkönyv. Lőw Lipót. Bibliai
történet. — Madzsar János. Magyar nyelvkönyv, I—VI. oszt. sz. _
Magyar olvasókönyv. Szerkeszt. Bakó, Frfthwirth, Gruber é‘s Poscli, 
I — ÍV. rész. — Markó Lajos. Vezérkönyv a testgyakorlás tanításához.— 
Német Károly. Keresztyén hit- es erkölcstan. A keresztvém egyház 
rövid története. A keresztyén vallás elemi tankönyve. I II. Márki 
es Ziinmermann. Népiskolák könyve, I V . köt. Nyári Ferenc/. 
Faiskola-kezeles. Rajcsányi János Magyarország története népisk. 
szám. Ribáry Ferenc/. Kis földleírás. Magyarország története rövid 
előadásban. Rousseau. Emil. — Schneider. Képes Atlasz, Sza- 
bóky Adolf. Latin olvasókönyv. — Szász Károly. Kis Biblia. - Szir
mai. V Őrös es szilágyi. I V 1. iskolaév. Tanitók könyvtára. Szerk. 
Kiss és I’eterffy. I IV. liiz. Tárkányi Béla. Ártatlanok öröme. 
Ifjúság kalauza. --- Torday Ferenc/.. Az ember boneztana. Valló 
A ilmos. Népiskolai olvasmányok. Visontay János. Magyarország tör
ténete. — Zilt.z Mór. Hittan népiskolák szamára. — Bánhegyi Stef.
1 ng. Kinderfreund. Braxatoris Kari. Kvang. Katechismus. laitter. 
Sbierka poitovednych prikladov. I V. Max Mayer. Formenlehre. — 
Német Kari. Elementar-Lehrbueh dér christlichen Religion. I 11. - 
Ribáry Fr. Kleine Erdbeschreibung. Geschichte von I ugarit. — 
Stricker- Via ver. I VI. Seb ti lja.li V erédy Károly. Néjiiskoláink
felszerelése. liernstein. A természet könyve, I—V’. — Vasárnapi 
könyvtár, I III. foly. -— Zöld könyvtárt n) Boross Mihály váloga
tott munkai. //) Fav András meséi é*s aphorisinái. el Kané. a sark- 
utazó. d) Kisfaludy Károly válogatott munkái, e) Kisfaludy Sándor



összes regéi, f  i Knigge A. Érintkezés az emberekkel, g) Kulitlay Ede. 
Magyarország története, h 1 . a. A szabadság hősei, i i Legouvé rnő. 
Atya és fiú. í )  Matthews Vilmos. Hogyan boldogulunk '? I) Pestalozzi 
Henrik. Lénárd és Gertrud. tn) Wieland. Az Abderiták. Kis nem
zeti múzeum: a) Magyar dalnok, b) Jósika M. Regegyöngyök, c) Ro
binson Crusoe. d) Tündérmesék, e) Boldogháza. f )  Magyar népdalok. 
g) Magyar hősköltemények, h) Jósika. Abati. i) Kisfaludy S. válog. 
munkái, Jfc) Történeti adomák. I) Jókai M. válogatott munkái. 1. II. 
tn) Kölcsey Ferencz. n) Tréfás versek, o) Csokonai Mihály válogatott 
versei, p) Mignet. Franklin élete, r) Vértessi Arnold beszélyei. 
s) Simons. Bús vitéz. Ös-római időkből, t) Kuliffay F.de. Erdély törté
nete. u) Verne Gyula. Híres utazók, r) Bánfi János. A Szántó család 
története.

5. Kil ián F r igyes , egyetemi könyvárus, Budapest.
Kolin. Kísérleti természettan, I 11. — Kont. A természettan 

elemei. - - Koós. Általános árúisme. -- Láng. A közgazdaság elmé
lete. — Somhegyi. Egyetemes világtörténet, 1—111.

6. Rékai La jos , Budapest.
Ballagi Kari. Dér ung. Sprachmeister. Ballagi Ív. és Gold- 

zieher Ign. A héber nyelv elemi tankönyve. - Bánfi János. Ifjúsági 
és népkönyvtár. Tartalom: a) A rongyszedő Ka. bI A varróleány. 
c) A munka és jutalom, d) Az ingoványok leánya, e) A tizenharma
dik. f ) A félszemű, g I A drótos fin. h) A félszemű remete, i) A jósnő 
álmai, j )  A fejes Boris, k) l ’upos Pista. Bartalus István és Gyer- 
tyántfv I. Négyes dalok zsebkönyve. Férfi énekkarok antkologiai 
gyűjteménye. - Bartalus 1. Női karénekek gyűjteménye. ■ Bászel 
Aurél. A elussikus philol. jelesebb munkásai életrajzokban, I. köt. 
Thukydides beszédei. A classikusok tanulmánya. Horatius élete és 
költeményeinek időrendje. — Batizfalvy I. Keresztyén hittan az ev. 
gvmn. fels. oszt. szám. Kér. erkölcstan az ev. gymn. fels. oszt. szám. 
Vezérfonal a világtörténet első oktatásánál. 1—III. Berényi Salamon. 
A népiskola földrajza, I -II. — Bocsor L. Bibliai ismertetés a szent 
föld rajzával, a gymn. 1 II. oszt. sz. Egyháztörténelem, a népisk. 
VI. oszt. sz. Egyháztörténet, a gymn. IV. oszt. sz. - Bohra K. Az 
ember és világa. — Brassai S. Algebrai gyakorlatok 1. r. — Dietz S. 
Rügy- és levélkulcs a magyar birodalomban honos és honosított fák 
meghatározására. -— Edelmann Sebő. A négyzetes maradékok elmé
lete. — Eötvös-emlék. Kiadja az Eötvös-alap bizottsága. - Falvas A. 
és társai. Magyar olvasókönyv a népisk. II. oszt. szám. Deutsehes 
Lesebuch fiir die II. Klasse dér Volkssehule. Magyar-német olvasó
könyv a népisk. II. oszt. sz. Farkas József. Magyarországi prot. 
egyház története. Fehér M. Elemi franczia nyelvtan, a polg. i-k. 
I .— II. oszt. sz. - Kiló Lajos. Keresztyén hittan. Fiseher Náthán. 
A hit- és erkölcstan rövid vázlata. A zsidók története. I iiredi Ign. 
Természetrajz elemei. -  Goll János, l 'j  énektanitási módszer. (Galin- 
Paris-Chevé-féle tanmód.) Elemi énektan. Chevé elemi énektana. 
Iskolai dalfüzér. Ének tan polg, isk. szám. zongorakisérettel. I—-_I\. 
fűz. Ugyanazon mű kíséret nélkül. — Goll .1. Polyhymnia. polgr- isk. 
szám. kísérettel. U. a. kíséret nélkül. Magyar nemzeti lant. Gyer
tyán KV I. és Kiss Á. A népiskolák módszertana, Dittes után. II. kiad.-- 
Győri Vilmos. Luther Márton kis kátéja. -- Dr Gyulai Béla. Magyar 
olvasó. Nyelv- és irálytan feladványokkal, I II. Ilaan Lajos. A ke
resztyén egyh. története, prot. isk. szám. II. kiad. — Hiúidéi \ ilm. 
A keresztyén egyh. története. Hasé nyomán. Haselinever Pál. Ének- 
füzér, II. kiad. - Dr. Ileinrich Károly. Anyaggyajtemény a nemet



nyelv tanításához. Királyi ünnepek emléke a magyar nép es ifjúság 
számára. - Kiss Áron. A prof. népisk. vallástanitás módszertana. — 
Kiss Kálmán. A bibliai könyvek története, a gymn. VI. oszt. szám. 
Bevezetés a ref. keresztyén vallásra. Ref. vallástudomány. Hit- és 
erkölcstan. Komjáthy tíy. 101 gyermekjáték. - Kurz Samu. Buda
pest és környékének helyrajza. -- Laky Dániel. Vallástörténet, a 
gymn. \. oszt. szám., 4. kiad. — í.uttenberger Ág. Számolókönyv. — 
Morvái Kár. Magyar nyelvtan és helyesírás! népiskolák szám. tornu- 
zsebköny v. Nagy Sándor. Szép Írási minták. Németh Vilmos. 
Magyarország hegy-, sík- és vízrajzi viszonyainak átnéz, térképe. — 
Névy László. Stilisztika, középisk. szám. 1. r. V. kiad., II. r. IV. kiad. — 
Noszág János. Kétszer 52 bibliai tört. prot. népisk. szám. ■ Novak 
Sándor. Keresk. számtan. I. r. — Pálfy József. A keresztyén anyu- 
szentegyh. tört. prot. isk. sz.. IV. kiad. A keresztyén anyaszentegyh. 
röv. tört. — Lap Ferencz. Tankönyv a népisk. fels. oszt. sz. IV. kiad.— 
Kap]) Károly. Bibliai történetek az ó és li.j testamentomból. Vezér
könyv a bibi. történetekhez. Keresztyén erkölcstan a ref. hitfelek, 
népisk. V. oszt. szám. ■ l’éterfy Sándor. Fröbel Frigyes emléke. U. a. 
és Závodszky K. Gyermekek öröme. Költemények 9 — 12 éves gyerm. 
>zám. — l ’haedrus. Augustus szabad. Aesop nyomán és modorában 
irt meséi. Ford. Móczy Antal. — Stolze-Fenyvcs.sy-féle egyszerűsített 
gyorsírás. -- Szabó Endre. Vezérkönvv Fröbel Frigyes foglalkoztató 
eszközei használatára. -- Szalay László. Államférfiak és szónokok 
könyve, I—II. — Tóth Gábor. Keresk. számtan, II. rész. — p. Vergi
lius Maró Aeneisének 1. és II. könyve. Magyarázza Szénásy S. II. kiad.
— Versus meiuoriales .le quantitate syllabarum. ■ Zenészeti Lexikon 
Szerk. Ságb József.

7. Lampel Róbert . Wodianer , Budapest.
I. Oktatásügyi kiadványai. Adamovies. Ábrázoló geometria elemei. 

—" Vösopus meséi. Andersen összes meséi. - Arányi. Betüszámtani 
példák gyűjteménye. Sík elemző mértan. — Bárány az olvasás tan- 
módj.i. -- Batizfalvy. Egyet, történelem. 1. II. Hl. — Belicza. Magyar 
nyelvtan kézikönyv. 1 — IV. — Bereez. Természettani földrajz. — liib- 
hotheca seriptorum graeeorumet roraanoruni : a) Caesar, ed. Pramer, 
b) Cicero, ed. Nohl. e) Horatius, ed. Petschenig. d) Ovid. ed. Sedlmayer 
et. Ziugerle. e) Sallustius, ed. Scheindler. f ) Sophokles, ed. Schubert,
— Budavári. Latin gyakorló-és olvasókönyv. Caesar ; de bello gallico.
— Cherven-Sehneider. Egyetemi földirati tankönyv. — Conde. Dér 
kleine Franzose. — Cornelii Nepotis ed. Vass. — Criiger. Természettan.
— Curfius Ábel. Görög nyelvtan. I. II. — Czanyuga, Magyar-német 
beszélgetések. — Hallos. Gyakori, angol nyelvt. Ungarische Sprachl.
I. II. Kis török tolmács. Dékány. Elemi vegytan. — Dobóezky. 
Gazdasági és kertészeti tűzetek. í—IV .— Ebenspanger. Hazai történ.

Erényi. Kis magy. nyelvt. Néni. nyelv. gvak. tanf. Fábián. Cicero 
vegyes munkái. — Faludi. Magyar ABC és olvasó. 1 — IV. Német ABC 
es olvasó II—IV. Számtani gyak. 1 III. Felsmann. Xémet fan- és 
olvasókönyv. I—11. Német olvasókönyv. I -IV. Német rythmika. —
— Gáspár. Rövid háztartástan. -  Gazdasági kis tükör. — Goldberger. 
Héber nyelvtan. -- Görög és latin remekírók gyűjteménye 19 kötet. 
Hatsek. Magyarország térképé. Az osztrák-magyar monarcíiia térképe. 
-■ Haiike-Körnvei. Egyetemi földirati tankönyv. 1 III. - Heinrich 
Gusztáv. Dentsches Lein- und Lesebueh. I — III' — Hellén remekírók
1 ordította Tóifi (Detnosthenes. Herodot, Homér, Plató, Xeiiopbon.)
6 kot,-- Hieser-Szabiiky. Ábrázoló mértan. -  Holub. h’emai irodalom
történet. — Hönigsberg. Franczia nyelvtan. I. — Ihász Gábor. Magv.
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nyelvtan, — Iványi. Urbis Romáé viri illustres. — Jeszenszky oktatás.
— Kakujay. A természetrajzi oktatás. — Képes könyvek : a) Házi 
állatok, b) llazi szárnyasok, c) Robinson Crusoe. d) Képes színház- 
könyv. e) Józsi Bácsi képes meséi. — Kohányi. Legújabb dalkoszoru 
Neuester Liederkranz. --  Kölni S. Vallástan és bibliai történet. — 
Koltau V. Stilistika I II. - Környoi-Mayer. Alkotmányt. Környei- 
Schwicker. Die bürgerliche Reehte' und Pflichten. — Környei-Gyulay. 
Gyakorlati irálytan. -— Környei-Baross Magyarországi nemzeti irod. 
történet. — Környei. A tanító az iskolában. Magyar szavaló — Kövi. 
Ábrázoló mértan. — A középiskolákról. •— Kuttner-Mayer. Földrajz. 
Erdbeschreibung. — Krátky zemepis. Kis általános földirat. Kleine 
Schul-Geographie. — Kuttner. Palesztina földrajza. -  Kuttner-Mayer. 
Magyar irodalmi történet. (Németül js.) Magyar történet. (Németül is.) 
Természetrajz. Naturgesehichte. Képes természetrajz. Kis természettan. 
(Németül is.) Világtörténet magyarul és németül. — Landau. A díszit- 
ményi rajz elemei. — I.ange. Kis Atlasz. Uj iskolai atlasz. — Landgraf M. 
M. Deutsche Sprachlehre I — II. - Lederer-Fodor. Az ápolás módszere. 
Az oktatás módszere. Erziebungslehre. -  Mayer Miksa művei: 
o) Aranybánya, b) Családi kör. c) Derék férfiak, d) Jelesek csarnoka, 
e) Kincses szekrény, f ) Rövid alkotmánytan. g) Kurze Verfassungslehre.
— Moénik-Szabóky. Arányszámok. Mértani nézlettan. I—II. — Mocnik. 
Schmidt. Számtan. 1—*11. Geometria elemei. — Mocnik-Arnstein. Betű- 
számtan. — Moénik-Szabóky. Mértan. — Némethy L. R. kath. egyház 
szertartások. --  Népiskolai közoktatás Ney F. Gyakorlati német 
nyelvtan. Lngarische Sprachlehre.Schlüssel zűr ungarische Sprachlehre. 
Ifjúsági színmüvek. — Noéi. Franezia nyelvtan.— Pap A. Természet
rajz elemei. I—II. — Phaedri ed. Budavári. — Ploetz. Syllabaire. — 
I'okorny. Állat-, növény- és ásványország. — Pütz. Német irodalom 
története. - Reisz. I'ermészetrajz. — Requinyi. Franezia verstan. 
Riedl. Magyar hangtan. - - Rosenmayer - Deutsche Schulsprachlehre. 
Rechenbuch, 1—II. — Római remekírók fordításai. (Caesar, Cicero, 
Corn. Nepos, Horatius, Livius, Ovid, Plautus, Sallustius, Tacitus, Vir
gil, Quintilian) 17 köt. — Schmidt. Fizikai földrajz. — Schröder. 
Vezérfonal a mértani és szabadkézi rajzoláshoz, pótfüzettel. Mértani 
szerkesztéstan. — Schubert. Természettan. Természetrajz. Embertan. • 
Sehultz-Dávid. Latin nyelvtan és olvasókönyv. Latin synonymika. — 
Szénassy-Klischer. Latin olvasó. —- Tankó. Magyarország története.
V ilágtörténelem, I—III. — Télfy. Sententiae seriptorum graecorum. -— 
romor-Váradi. Magyar olvasó, 1 — IV. - Travnicsek. Görög nyelv

tan. -- Vaszary Kolos. Történelem, I —II. Világtörténelem, I — Ili. — 
Veress. Latin-magyar és magyar-latin kézi szótár. — Vész J. Á. Fel
sőbb mennyiségtan, I 11. - Visontay. A magyar állam földirata.
Magyarország és a Földközi-tenger földrajza. Ausztria-Magyarország 
töldrajza. Általános és összehasonlító földrajz. — Visontay-Borbás.
A magyar állam földirata. Egyetemes földirat. - Vida-Lévay. Görög
magyar szótár. Magyar-görög szótár. — Welter-Fiissy. Világtörténe- 
lem, 1 —III. - VViegand-Czanyuga. Latin közmondások gyűjteménye. — 
VVissinger. Ásvány-, közét- és földtan. — Xantus. Természettani föld
rajz. Hátsek I. A magy. sz. korona országainak megyei térképei.

//. Iskolai és népkönyvtár. Összeállította Lumpéi Róbert (külön 
laliszekrényben). Abafi. Sziget veszedelme. -- Anderssen összes meséi. 
Bárány. Magyarország tört. — Barth. A vasárna])i munkasziinet.
Bedö Dani. Görögök történetei. — Bernstein. A természet könyve.
I —Y* Czuezor Gergely. Washington élete. Cox György. Görög 
regék. 1 - III. — Cooper. Az utolsó mohikán. Deák-emlék. De Tamás. 
Szándförd és Mertn. — Dobó, A vak halász és három fia. Ezer egy



éj. Falusi könyvtár, 4 köt. Fonó krónikája, 1 — III. - Frecskay. Talál- < 
mányok könyve. — Oaram. Nem úgy van most. — György Deák. 
Nagy Magyarország. 11 auFF V. Regék. Hevesi. .lelky András •
kalandjai. — Hindy. Egy segédtanító története. -— Hildebrandt. Ro- 
binson gyarmata. - Hohenauer. — Magyar királyok és hősök csar. 
noka. Napkeleti regék. I —II. HofTmann. Ifjúsági iratai, 11 köt.
Gulliver utazásai, 2 köt. — Horváth Mihály, Magyarország független
ségi harrzának története, I -111. — Jókai Mór válogatott müvei,
9 köt. — Kazinczy. Pályám emlékezete. — Kenessey. A trágyakezelés, j 
Kis lap. 1 köt. Kis nemz. múzeum. 13 köt. - Kriza .Ián. Vadrózsák. 
Magyar könyvesház, ö köt. ■ Mayer Miksa: Onogeses. Aranybánya. 
Kincses szekrény. Családi kör. Mese-könyvecskék, 4 köt. — Mikes. 
Mulatságos napok. - Miklós Jflátya. Párbeszéd. Nemzeti dalköny- : 
vecske. Nemzeti kincses szekrény. Népszerű neveléstan, .'époktatási 
olvasókönyv. - Peregriny. Természet-történet. - Pestalozzi Lénárd - 
és Gertrud. — Pétorly. Gyermek öröme. — Petőfi összes költeményei,
1 köt. —• Smiles. Jellem. Önsegély. Takarékosság. — Sporzon P. Gaz- 
dászati talaj isme. -  Szász D. Egy falat kenyér története. — Szelte- 
rényi. A szomorfalvi tanító. — Tompa Mihály elbeszélő költeményei,
I — 111. — Történelmi könyvtár, 2ö köt. — Varga. A babonák könyve.— 
Vasárnapi könyvtár. 30 db. — Verne Gyula. A prémek hazája.
A Chancellor. A rejtelmes sziget. Utazás a tenger alatt. Grant kapitány, 1 
I—II. Utazás a föld körül. — Xantua utazásai.

8 . Lauffer Vilmos, Budapest.
Dr. A bt. Természettan. Pótfüzet a természettanhoz. — Ács Károly. 

Magyar, német, olasz, román, cseh, tót és szerb beszélgetések, Szerb 
beszélgetések. Cseh, tót beszélgetések. — Ambrus és S/.auter. Torna- 
tanítás a néptanodákban. - -- Bárány Ignác/.. Magyarország története. 
Vezérkönyv az ABC-hez. Tanítók könyve. Magyarország története 
(iskolai kiadás). Nyelvgyakorlatok, I —111. Nyelvkönyv.’ I —111. — Bátori. 
Dallam- és öszhangzattan. — Anakreon dalai. — Bauer. Element, 
grammatik. Magyar társ. nyelvtan. — Benedikty. Nílusi emlékek.
— Binder. Rajzolás tanitás nélkül. —• Cerny. Cvicebna kniha. Ua- 
tinszka mlnvnica. — Cserny. Tyrocinium poeticám U. a. jegyzetek 
és szótár. — Dölle. Gyakorlóiskola. Rajzol, vezérkönyv, 1*4 táblával. 
Nevelészet története. Rajzolás a népiskolában, 52 táblával. Rajzolási 
vezérfonal, I — \ 1  oszt. — Üorner. Ásványtan fels. tanodák számára. 
Állattan elemei, I—III. Növénytan. Ásványtan. — Ehrentheil. Héber- 
magyar-német szótár. — Elischer és Fröhlich. Szótár Homeros 2 
eposához. — Engerth. Rajziskola. 1 IV. fűz. — Entz. Weinbau. 
Erdödi. Neveléstan, l—III. — A történettudom, tárgyak módszertana.
A természetrajz és természettan módszertana. — Felsmann. Német 
grammatika. Gyakorlókönyv a német grammatikához. Deutsche Gram
matik. — Faludi (Fm-hs). Népiskolai ismerettár, I—VI. Könyvvitel. 
Számvetési példatár, II — \ 1. Számvetési vezérkönyv. I —VI. Magasin 
für d. Volksschulunterricht, I—VI. Buchführung. Rechnungsunterricht,
II — M. A természettan elemei. Xankosklad prostonarodnej Skoly,
I—IV. Magyar nyelvtani gyakorlókönyv, II —IV. Földrajz. Ili -VI. — 
Fáy. Hulló virágok. Búzavirágok. I—II. — Führer (Füredi . Weltge- 
schichte. Lehrmethode dér französ. Sprache. Világtörténet. Leluv 
methode dér ung. Sprache. Gese.háftsaufsiitze von II. P. - Grosz 
Lajos. Orvosi rendőrség. - Gyulai és Mittelmann. Kerusk. irálytan. — 
Gyurit... Mondattan. Magyar nyelvtan. Ékes irálvtan. Magyarok tör
ténete. Csillagászat. — II,itala. Mlnvnica jazyka slovcnskeho.— llecht. 
Izrael története. — Dr. Herczegliy. Egészségtan. - Hieser. Rajzoló



mértan, lő táblával. — Holub-Köpesdy. Magyar-latin kézi szótár. 
Latin-magyar kézi szótár. —• Hunfal vy. Budapest és környéke. — 
K .iszap. Összehasonlító polit. földrajz. -- Katiuszky. Nemzeti iroda
lomtörténet. Költészettan. — Kelen József. A testgyakorlás kézi
könyve. — Kempenského, o nasledovani Krista. — Kerékgyártó. Ma
gyarország emléknapjai. A kis művész, 48 mintalap. •— Kohányi. 
Kinderlieder. Gyermekdalok. Nyelv-és elmegyakorlatok. — Kohlrausch. 
Gyakorlati természettan, ford. Abt és Wagner. Kürting-Gerevics. 
Franczia nyelvtan. Franczia gyakorlókönyv. — Dr. Lengyel. Szülök 
kötelességei. — Dr. Lindner. Logika, ford. dr. Klamarik József. — 
Linkess. Növénytan. — Loos. Mluvnica nemeckého jazyka. Slovenska 
citanka. Magyar-német-tót szótár. Német-magyar-tót szótár Tót-magyar- 
német szótár. Magyar-német szótár. Német-magyar szótár. — Lov- 
csányi. Természettani földrajz, 1 -III. — Lukácsy. Selyem- és eperfa- 
tenyésztés. — Mártonfy. Magyar alkotmánytan. — Madzsar. Magyar 
mondattan, I. -- Mendlik. Lectures francaises, I — III Franczia olvas
mányok. Questionnaire, I. — Mittelmann. Leitfaden zűr Spraehrieh- 
tigkeit, — Márki. Kalauz. -- Mráz. Slovenska mluvnica. Mittel- 
munn. - Német helyesirástan. llandels-Stilistik. - - Mocnik-Klamarik- 
Wagner. Geometria. -- Molnár L. A nevelés történelme. A nevelés 
tankönyve, I —II. A tanítás tankönyve, I. Az anyanyelv tanitása. Szárn- 
tanitás. Nói kézimunka. — Nicolas-Majer. A kereszténység, I —III. — 
Nieineyer. A kopogtatás és hallgatódzás. — Ollendorf-Salamin. Fran
czia nyelvtan. - l ’ eltzmann. Mannale, sacerdotum — Quinet. A for
radalom, 1 II. — ltöser és Schandl. Általános áruisme — Salamin. 
Franczia olvasókönyv, I —11. — Salamin és Linkess. Mennyiségtani 
földrajz. Természettani földrajz. •— Samarjay. Ung. Sprachlehre, I — II. 
Madarkej reci, I - II. — Sándor. Német paedagog. olvasmányok. — 
Sasváry. Franczia szófüzéstan. — Schwicker. Die ungar. Scliulgesetze. 
Mit, Supplem.-Heft, f —111. — Sebes. Vezérfonal a méhészethez. Havi 
foglalkozás a méhek körül. Seemann. Ásványtan. —■ Stepan. Ze- 
mepis Kralosv. uliorskélia. -■ Singer. Hebráische Lese- und Sprach- 
unt.erricht. — Szabó. Logika. Dr. Szeműk István. Német nyelvtan,
1 11. Német olvasókönyv, I -IV. Magyar nyelvtan. — Szemere Ber
talan. Utazás külföldön. — Szemléi-. Rajzminták, 1 —IV. — Szülik. 
Világtörténelem. — Télfi. Corpus juris attici. — Tomasik. Denkwür- 
digkeiten des Murányer Schlosses. — Fruhelka. Kroat.-serb. Sprach
lehre. Schlüssel dazu. A rajzolás elemei, I —V. füzet. — Vámossy. 
Időszaki vezérfonal. — Viktória. Grammatik dér slov. Sprache. - 
Varga. Bölcsészeti tudományok. — Wcber. Gyakorlókönyv az enek- 
oktatáshoz, I 111. Zaborszkého bajky slovenske. — Bárány
Gyula. Földrajz. Állattan. I—II. Növénytan. I —II. — Bárány Ignacz, 
Olvasó- és nyelvképzőkönyv, I -II. Kidolgozott nyelvgyakorlatok,
I—III. — Boskovie. Lehrbuch dér serbischen Sprache. — t'sengcry 
Antal. Történeti tanulmányok. — C/.ilchert. Állattenyészté-si őszinek. — 
Liebig. A földmivelés vegyészete, I.

9. Nagel Ottó, Budapesten.
Barna. Földrajz, 1 -III. Magyarország története. — Krdősi K. 

Gyermekmesék. Regekunylió. — Faylné. Kis mesék. Kedvenezkönyv.
FI esdi M. Leitfaden,zum richtigen Deliken. Spreohen u. Schreiben, 
I —II. — Gonda B. Építési tanácsadó. —- Dr. Gyulay li. Nőnevelés. — 
Halász N. Zsidó hitt. Katekizmus, I — II. — Halász S. Gyermekkerti 
csokor. — Horváth és Juhász. Módszeres tornatanitas. Kalocsa lí 
Igaz történetek. Tündérkert. — Magvary. A nagy világ. - Pap. Ka
tonai büntetőjog. — Saadi Firuz. Keleti tiiudérregek. — Dr. \ aradi
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Antal. Aesthetika dióhéjban. Jelmeztan. Virág és Waltér. Számolási 
gyakorlókönyv, I —IV.

10. „ P a l la s "  iro d a lm i és n y o m d a i  részvény-társaság , Budapest.
Magyar Lexicon ; az egyetemes ismeretek encyklopaediája, 1 —16

kötet. — Flammarion Camille. Népszerű csillagászattan, 1 - II. köt.— 1 
Franczia-magyar szótár, a legjelesebb franczia szótár-írók után. — I  
Dr. Mayer István, esztergomi ez. püspök. Ezer mükereszt. - Unga- ; 
risches Sprachbuch. — I. Barna. — Toldy László. Kereskedelmi föld. 
rajz. Kereskedelmi, reál- és felsőbb ipariskolák számára.

11. A pápai ref. főiskola n y o m d á já b a n  n y o m a t o t t  m ű v e k .
Horváth Mihály. Magyarok története, I —II. Bocsor István.

Magyarország történelme, 1-7 fűz. Földrajz. — Tarczy Lajos. Ter
mészettan, I — II. Somody József. A teremtés természet-történelme. — 1 
Körösy Sándor. Büntető jogtan, I—II. — Klein Mór. Tévelygők út
mutatója. — Árvay József. Ó- és új-testamentomi sz. történet. — I 
Kiss János. Keresztyén hittan. - Pap Ferencz. Tankönyv. — Jády 
József. Méterrendszer. Okszerű gazdaságtan. — P. Szabó Károly. 
Bölcsészet elemei. Költészettan. -— Szép Lajos. Myszticismus. — Ker- 
kápolyi Károly. Tiszta észtan.

12. P fe ifer  Ferdinánd, Budapesten.
Adler. A tanító, mint orvos. — Bagonyi, Rajzminták 2—10 fűz. 

Bihari Általános és hazai mivelődéstörténet, I —II. Corzan-Avendano. . 
Az elemző mértan alapvonalai. Fábry. Az állattan elemei. A nö
vénytan elemei. — De Gerando. A munka történetének rövid vázlata. ; 
Elméleti és gyakorlati okadatolt eredeti magyar számtan. Háztartás- 
tan. — Gyulay. Magyar nyelvtan. Vázlatok és képek, 1 -II. Hogyan 
neveljük gyermekeinket? — lloitsy. Dinnyetan. Hol a boldogság? — 
Ifjúsági könyvtár. (Hotfmann, Höcker, Remellay) 1 82. Jókai Mór.
Szerelem bolondjai, I—11. Fekete gyémántok, I -III., Fekete sereg.
A fránya hadnagy. Chinchilla herczeg. A rútak rútja. Es mégis mozog 
a föld. 1—IV. Az arany ember, 1 —III. Föld felett és viz alatt. A sze
génység útja. Enyém, tiéd, övé, I —III. A jövő század regénye, 1 — V .— 
Kempis. Krisztus követése. Harminc/, kép az ó-testamentomból. Har
minc/ kép az új-testamentomból. — Kurr. Az ásványok természetrajza , 
képekben. ■— Lamartine. A Girondiak története, 1 X. Július Caesar.—
— Marczali. II. József. — Pesty. A világtörténelem napjai ■ Petőfi 
vegyes művei, I—III. -- Plautus vigjátékai. (A kincs. A foglyok.) — 
Reuchlin. Olaszország története, I- 11. — Kiedl. Magyar nyelvtan. Magy. 
olvasó, 1 —11. Német nyelvtan. Mutatványok a német irodalomból. — 
Salamon. A magyar hadi történethez a vezérek korában. — Schubert.
Az emlősök természetrajza képekben. A madarak természetrajza képek
ben. A hüllők, halak, puhányok stb. természetrajza képekben. A növény
tan természetrajza képekben.— Spencer. Értelmi, erkölcsi és testi ne
velés. — Szilágyi A Rákóczyak kora Erdélyben. Egyetemes történet,
I- - 111. -- A nemzeti színház könyvtára : Szigligeti. Török János. Goethe. 
Egmont. Gaal. Peleskei nótárius. Tóth. A falu rossza. Szigligeti. II. Rá- 
kóczy Ferencz fogsága. Tóth. A kintornás család. Szigligeti. A szökött 
katona. A czigány. A világ ura. A két pisztoly. IV. Béla. Sophokles. An
tigoné. Váradi. Iskarioth. Jókai. Milton. Sophokles. Oedipus Kolonos- 
ban. Parodi. A legyőzött Róma. Tóth. A toloncz. Grillparzer. Sappho. 
Jókai. Hős Pálffy. Szigligeti. A fény árnyai. — Thierry. Attila-mondák.— 
Varga. Latin nyelvtan, 1—II. — Egy nagynénit levelei.

1 3 .  R é v a i  t e s t v é r e k ,  B u d a p e s t e n .
Barna S. Koszorú serdültebb ifj. szám. U. a. és Kardos Árpád. Ser

dülők könyve. — Dajkakönyv. Szerk. az orsz. kisdedóvó-képzö intézet
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tanári kara. Ugyanazon tanári kartól : Játók-, vers- és dalos könyv. — 
Ifjúsági olcsó könyvtár, 1—16. — Jó könyvek, 1—80. — Kalocsa Róza. 
Az illem könyve. — Köszöntőkönyv. Magyar ifjúság, 1. k. —• Mayne- 
Reid. Skalpvadászok. -- Mikszáth Jókai Mór. — Schiller. A harang. 
Ford. Gáspár. - - 1’. Szathmáry Károly. Piros könyv. — Szatkmáry. Az 
•emberi mivelődés története. — Szerdahelyi Kisdednevelés. — Széché
nyi Béla gr. keleti utazása. -• Stanley. Utazásom K özép-Afrikában. — 
Twain. Koldus és királyfi. Ford. Fái B.

14. A sárospataki reform, főiskola k iadványa i.
Árvai-féle ABC. — Árvái. Magyar nyelvtan. 0- és újtestamentorai 

sizent történetek, Bibliai bevezetés. — Búza János. Természetrajz. 
Növénytan. — Cornelius Nepos. — Dezső. Számtani feladatok, I —II. — 
Finkey. Görög nyelvtan. — Gérecz K. népiskolai földrajz. — Heiszler. 
Az egyh. reformáczió vázlata. História Scholae Sárospatakiensis. — 
Ivánka. — Karénektár. Temetési énektár. Keresztyén erkölcstudomány. 
— Kérészy-Szinyei. Görög-magyar szótár. — Kovácsy Bibliai vallástan. 
Keresztyén egyháztörténet. — Kun P. Német Írod. olvasókönyv. Latin 
nyelvtan, 1- -11. Latin olvasókönyv. Gedicke után. Magyar-latin zseb. 
szótár. Magyarország története. Makláry. Magyarok történelme. Mitro- 
vics. Kér. hit- és erkölcstan. — Orbán. Történelmi kézikönyv. — Pánczél 
F. Erkölcsi olvasókönyv. Phaedrus. — A sárospataki reform, főiskola 
300-ados ünnepe. — Soltész-Szinyei. Görög-magyar szótár. — Szent tör
ténetek rövid foglalatja.— Viski. Magyar polgári jogok. — Zsindely. 
Mértan, tanítók számára. Természettan.

15. S tam pfel Károly, Pozsony.
I. Magyar müvek : Andrássy Jenő. Remek költemények, iskolai és 

magánhasználatra. - Arendo Lipót-alkotta észszerű, könnyű és biztos 
gyorsírás, magyar nyelvre alkalmazta Dohnányi Frigyes, II. jav. és böv. 
kiad. — Babics Kálmán. Széptan vagy Aesthet.ika, II. kiad. — Cserny 
Károly és Dávid István. Latin stylus-gyakorlatok a gymnasium V. 
és VI. oszt sz. — Dávid István. Latin és görög classicusok forditása 
és magyarázata: Caesar, de bello Gallico. Cicero beszédei, I Hero- 
dot.os. szemelv. műveiből. Horatius ódái és eposai. Livius XXI könyve. 
Sallustius, Jugurtha. — Fésűs György. Robinson, Campe Joaehim 
Henrik nyomán. — Helmár Ágost. Világtörténelmi tabellák szárma
zási táblákkal. A magyar millenárium. Visszapillantás Magyarország 
100) éves történetére. — Hofifmann Ferencz. Uj 150 erkölcsi elbeszé
lés kis gyermekek számára. — Horváth József. Kis tót, magyar és 
német szótár. Hübner Ottó Statistikai tabellák a föld minden 
országáról, különös tekintettel Magyarország és az osztrák-magyar 
monarchiára; átdolg. dr Schwicker. — A magyar ifjúság könyves- 
háza, szerk. Fésűs György : o) Az aranykeresök, elbeszélés Bonnet után. 
b) Jáva pálmás partvidékein, elbesz. Bonnet 1 útin. e) Az elefánt-vadá
szok. elbesz. Bonnet I. után. d) A vadonban, két elbesz. Bonnet l. ut. 
e) A marmorstreeti ültetvényes, Bonnet I. ut. f ) A sziklás hegyvidék 
gyarmatosai, elb. Bonnet I. ut g) Regék és mondák, h) Jánossy Pál.
A drótos tót, elbesz. i) Sasszárnyakon. Népies elbesz. j )  Kernek köl
temények, összegyűjt. Andrássy Jenő. Aj A magyar világból: I. Roz- 
gonyi Cecília. II. Az ellenséges koponyák. Elbeszélések, irta Jókai M. 
i )  A magyar világból. II. Koronát szerelemért. A nagyenyedi két 
fűzfa. Elbesz. irta Jókai M. m) A magyar világból III Bacsó Tamás. 
Egy bukott angyal. Elbesz. irta Jókai M. ti) A török világból. I. A 
Khámok utóda. Első fele. Elbesz. irta Jókai M. o) A török világból.
II. A Khámok utóda. Második fele. irta Jókai M. j>) A török világ
ból. 111. Solimán álma. A basiboz.uk. A gyorkőcz. A mennyei parittya.
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kövek. Elbesz. irta Jókai M. — A magyar ifjúság könyvesháza köte
tes kiadásban. — Jókai Mór. Névtelen vár, történelmi regény 3 köt. 
Rab Ráby, regény. — Liebleitner János. Kis magyar-német szótár, 
VI. kiad. Rövid oktatás a kertészet- és földmivelésben, a népisk. fels. 
oszt. szám. — Máder Rezső. Az énekoktatás a nép- és polgári isko
lában, III. jav. kiad. — Magyar Helikon. Jeles férfiak életrajzai. Szer
keszti dr. Zólyomi Lajos: Toldy Perencz, irta dr. Zólyomi Lajos. 
Vörösmarty Mihály, irta dr. Zólyomi Lajos. Dugonics András, irta 
Endrödy Sándor. Kölcsey Perencz, irta Endrődy Sándor. Petőfi Sándor, 
irta dr. Vutkovioli Sándor. Virág Benedek, irta Vermes Imre. Bajza 
József, irta Névy László. Kazinczy Perencz, irta Andrássy Jenő. Garay 
János, irta dr. Perenczy József. Csokonay Mihály, irta dr. Badics 
Ferencz. Tompa Mihály, irta dr. Perenczy József. GrófZrinyi Miklós, 
irta Vermes Imre. Kisfaludy Sándor, irta dr. Badics Perencz. Báró 
Jósika Miklós, irta dr. Vutkovicli Sándor. Ányos Pál, irta dr Márki 
Sándor. Gróf Széchényi István, irta dr. Kerékgyártó Árpád. Esterházy 
Miklós nádor, irta dr. Márki Sándor. Wesselényi Ferencz, irta dr. Márki 
Sándor. Széchenyi Pál, irta dr. Márki Sándor. Deák Ferencz, irta 
Deák Farkas. Kemény János, irta dr. Márki Sándor. Bocskay István, 
irta dr. Szalay József. Czuczor Gergely, irta Köhalini-Klimstein József. 
Arany János, irta dr. Badics Ferencz. Katona József, irta dr. Perenczy 
József. Morvát István, irta Vass Bertalan. Madách Imre, irta dr. Tóth 
Sándor. Tóth Kálmán, irta Szana Tamás. Báró Kemény Zsigmond, 
irta dr. Tóth Sándor. Berzsenyi Dániel, irta dr. Körösi László. Bes
senyei György, irta dr. Zólyomi I,ajos. Pázmány Péter, irta Kőhalmi- 
Klimstein József. Báthory István, irta dr. Szádeczky Lajos. Br. Eötvös 
József, irta dr. Perenczy József. — Magyar Pantheon. A magyar tör
ténelem. művészet és irodalom 150 kimagasló alakja képekben és 
rövid életrajzokban. Dís/.kiadás és népszerű zsebkiadás. — Moenieh K. 
és dr. Vutkovicli S. Magyar írók névtára. Életrajzi és könyvészeti 
adatok gyűjteménye, ü. kiad. — Orbók Mór. Nyitramegye földrajza. 
A ministeri tanterv nyomán a népiskolák III. oszt szám. — Pisztóry 
Mór dr. Az osztrák-magyar monarchia statistikája. A legújabb adatok 
alapján, az 1880. évi népszámlálás adatait magában foglaló 11 kiad. -- 
Tanulók zsebnaptára. Harmadik évfolyam. — Thaly Kálmán. II. Ká- 
kóczy Ferencz fejedelem ifjúsága 1676—1701. Thomas L-Fésűs Gy. 
Az. ország- és népisme terén tett legnevezetesebb fölfedezések könyve. — 
Vutkovich Sándor dr. Kisded szótár. A nyelvünkben lábrakapott 
magyartalanságok betűrendes jegyzéke. — Wagner Lajos, dr. Orbók 
Mór. Pozsonymegye földrajza, a ministeri tanterv nyomán a nép
iskolák III. osztályának használatára. -- I I .  Fa li táblák és térké/iek. 
Meinhold-fűle állattani fali táblák. Első gyűjtemény, 30 lap. A föld 
felületének főalakjai. Harper után, több jeles földrajzi szaktudós 
segédlete mellett rajzolta Heubner festő. Helmár Ágost. A magyar 
birodalom történelmi fa’ i abrosza. — Hofmann Ernő dr. és Jiiger 
Gusztáv dr. A mezei gazdaságra nézve hasznos és kártékony állatok, 
fordította Gönczy Pál. — ///. Német müvek. Helmár Aug. Das unga- 
rische Millenarium. — Kropil Joh. Pibel für die katholischcn Volks- 
sc.hulen. — Liebleitner Joh. Aufgabensammlung und Sprachlehre zum 
Unterricbt in dér deutscheu Spraehe. Ungariscbe Sprachlehre für die 
Oberk'assen deutseber Volkssehulen. — Popp Anton. Anfangsgründe 
dér ungarischen Spraehe für die II. u. Ili Klasse — Schliek Josef. 
Deutsches Spraebbucb mit Obungsaufgaben für die II. u. III. Volks- 
schulklasse. — Turcsányi Ludwig. Vorschule dér ungarischen Spraehe. 
Ein Lese- und Übungsbueh. — Wagner L. u. Orbók M. Geographie 
pes Pressburger Comitates. Auf Grundtag? des minist. Lehrplane.
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för das Hl. Schuljahro <les Volkssehulen. — IV . Tót miivek. Orbók 
Mór. Zemepis Nitrianske.j stolire. Podla smj’slu minist,eského nécbneho 
plánu pro Ili. — Wagner Dr. L ;t Orbók M. Zemepis Presporskej 
stolioe.

16. Stein János könyvkiadó és nyomdász Kolozsvárott.
Nemzeti kis Abécze és olvasókönyv. A népiskolák használatára. 

Kiadja Stein Bácsi. IV. kiad. Bodola Sámuel. Keresztvén hittan, 
melyet legjobban átdolgozott és az V. és VI. gymn. osztály számára 
sajtó alá rendezett Garda József. — Brassai Káin. Okszerű vezér a 
német nyelv tanulásában 1. és II. rész. Kisdedek számvetése angol 
mintára. IV. kiad. Rajzminták fiatal gyermekek számára. Angol előkép 
után. 111. kiad. Számító Sokrates. Fejbeli számvetés gyakori, kérdé
sekben angol mintára. VII. kiad. Buzogány Áron. A föld egyes 
országainak és népeinek ismertetése. Brassai S. Földiratának 1 1 . v. 
polgári része. Ili, kiad. Comenii J. A. Januae lingnae Iatinae ves- 
tibnlum denuo editum in usum scholarum. Kd. III. Garda József. 
Görög régiségtan. Antiquitas graeca. — Gáspár János és Kovácsi 
Antal. Magyar olvasókönyv elemi és reál- (polgári) iskolák, gymn. és 
magánnöv. használatára. Első folyam : !. köt Második folyam : 1. és
II. köt. — Gergely Lajos. Magyar helyesírásiam Magyar nyelvtan. 
Elemi tanodáknak. X. kiad. — Herezeg Sándor. A földrajz elemei és 
a magy. királyság s az osztrák csász. tartományok földrajza. I.. 1L 
és 111. oszt. népisk. szám. VII. kiad. -  Nagy Péter Konfirmáeziói 
kisebb káté. Az. érd. ev. rcf. anyaszentegyh. szám. VI. kiad. Konfir
máeziói nagyobb káté. III. kiad. Szent történetek növendék-ifjaknak. 
Lamé Fleury mintájára IV. kiad. 1 j szövetségi történetek növendék- 
ifjaknak. III. kiad. — l ’ánozél Ferencz. Állattan. Elbeszélő modorban 
és versben. Népisk. szám. Két rész. — Legújabb szerk. irva-olvasni 
tanító Abécze és olvasókönyv. — Szász Domokos. A vallásos eszmék 
története. Föisk. tanulók s miveit olvasók szám. 2 fűz. — Turbucz. 
Szent történetek az. ó- és új szövetségből. — Brassai Sám. A föld 
egyes részeinek loldirati ismertetése. B. S. kézirataiból újabb adatok 
szerint kiadta Kovácsi Ant. III. kiad. A keresztény vallás elemei 
kérdésekben és feleletekben az unitáriusok értelme szerint II- kiad.
— Pánczél Fér. Kolozsvár részlete- leírása és Erdély földrajza. 111 kiad. 
A kis Andor és Zoltán könyve. Elemi magy. olvasókönyv. — Símén 
Domokos. Szent történetek. Unitár. isk. haszn. II. kiad.

17. Telegdi K. Lajos, könyvkiadó Debreczenben.
I. Iskolai könyvek. B. Gv. Gyakorlókönyv a métermértékek meg

ismertetéséhez. Békési Gyula. A métennérték ismertetése. B. P. 
Debreceni ABC. Rövid alkotmánytan. Népisk. szám. Vili. kiad. A magy. 
királyság földrajza. A népisk. 111. oszt. sz. Rövid púig. termész. és 
mert. földrajz. Népisk. sz. XII. kiad. Rövid időszámlálás és helyismeret.
III. kiad A kereszt, egyház történet röv. vázlata Népiskolák szám. 
VI. kiad ()- és új-szövetségi szent történetek. Elemi iskolák számára. 
XIX. kiad. Képek a magyar történetből. III. és IV. oszt. népiskolák 
növ. sz. II. kiad. A magy. tört. röv. kivon. Népiskolák sz. V. kiadás 
Röv. természetrajz.. Népis. sz. X. kiad. — Biki Károly. Keresztyén 
erkölcstudomány. Fels. népisk. szám. Női arczképek a történelemből. 
Növöveldék számára. — Csécsi Imre. Tiszta erkölcstudomány. 111. kiad.
— Domokos Lajos. Magyar nyelvtan. — Imre Lajos. Magyar fordítási 
feladatok, a latin nyelv és irály gyakorlatára. II. kiadás. -- Kállay 
István. Egyetemes történelem, életrajzokban. Népiskolák számára. 
Kallós Kálmán. A föld két félgömbjének iskolai fali térképe. A 
Kereszty. egy. tört. Hely. hv. népiskola számára. -- Kovács Lajos.
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Számtani gyakorlókönyv. 1.—V. fűz. a BiVjlia történetük, a III. és
IV. oszt. sz. Vezérkönyv a bibi. tört. népisk. tanításához. — Ladányi 
Gedeon. A magyar nemzet tört. röv. kivonatban. Algymn. sz. V. kiad. 
A világtört. főbb eseményei. Algymn. sz. V. kiad. Az ó-, közép- és 
újkor története. I., II., Ifi. A magyar alkotmány tört. III. kiad. — 
Márk Pál. Cornelii Nepotis lib. de excell. dúc. Térképpel. •— Menyhárt 
János. Kereszty. hittan. Nyiri Péter. Magyar nyelvtanitási gyakorla
tok. A II. éi III. el. isk. sz. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításában. 
!•> IL Olvasmányok a II. és III. el. oszt. sz. 1., II. Vezérlet a törtszám- 
tanitásban. — Papp Károly. A természettan elemei. A népisk. V. és VI 
oszt. számára. ■ Papp Lajos. A magy. nemzet története kivonatban. — 
Papp István. Révész Bálint. Rövid oktatás a keresztyén vallásban 
XIÍ1. kiadás. — Surányi Gyula. A magyar irodalom és mivelődés tört. 
röv. kiv. Fels. népisk. nőnöveld. sz. II. kiad. — Szegedi Sándor. Szemel
vények. T. Liviim müveiből. Gymn. haszn. Szemelv. Ovidius müveiből.
— Tóth Fér. Bölcsészet történelme. I., 11. és 111. — Tüdős .Ián. Ghaedri 
Aug. lib. lábul. Aesop. Veres László Föld- és ásványtan. A népisk. 
I\ . oszt. sz. Egtani földrajz. A Tanmódszerü szám tanítás. — Wrage- 
Veres László. Vezérkönyv a beszéd- és értelem-gyak. tanít.- - Zákány 
József. Magyar ABC. Vallástan kis gyerm. sz. II. kiad. Sz. biblia 
ismertetése. Helv. vallást, az. IX. kiad. — Zalai Márk. Családi ház
tartás könyvvezetése. Forgalmi számtan. Keresk. polg. és gazd. int. 
s a miiv. köz. sz. — Z. Sz. A. Népszerű növénytan. Elemi isk. sz. 
II. kiadás.

//. Népkönyvtáraknak szánt kiadványok. Baksay Dán. Mennyei 
szövetnek. Vall. olv. és imakönyv. Üdvösség forrása az örök életre.

Klek  ̂ Fér. A hét bölcsek könyve. Énekes könyv. Zsoltárok és 
dicsér. Ugyanaz 52. kiad. Erkölcsi iskola. — Haliéi- .Ián. Hármas 
história. ■ ■ Horkai Bácsi. Kis templom. Imák és énekek. - - Milesz 
Béla. Herceg vagy kovácslegény. Egy szegény ember története. — 
Milton-Bessenyei. Elvesztett és újra visszanyert paradicsom. — Pálfy 
Sám. Erbia vagy Abules és Agetás szivreható tört. — Papp Lajos. 
(Bocskai) Kis magyar krónika. — Révész Bálint. Isten az én szivem- 
íiek kősziklája. Imakönyv. prot. kereszty. szám. — Szabó Lajos Magy. 
ősmesék. I. IV. köt. — Szőnyi Benj. Szentek hegedűje. Zádor vitéz 
és Ágota kisasszony története.

18. Traub B. és társa. Szeged.
Vass Mátyás. Olvasókönyv a leányiskolák 1I„ III. és IV. oszt. 

számára. Olvasókönyv a fiúiskolák II.. 111. és IV. oszt. szám. Német 
olvasókönyv a zsidó népisk. IL. III. és IV. oszt. számára. — Schön 
Nyelvtani gyakorlókönyv Vass M. II. oszt. olvasókönyvéhez. — Nagy 
János. Magyar nyelvkönyv a IL, III. és IV. oszt. szám. — Schwab 
Löw. Emlékeztetés a vallásban nyert oktatásra 111. kiad. Tiz parancso
lat és 13 hitágazat. III. kiad. Meloh Chofnájim. A zsidó vallás vezér
szavai. II. kiad. Neimoth Izrael. A zsidó szertartás főbb dallamai. — 
Ivánkovieh János. A kath. egyház történelme. Ifjúsági színház.

19. Zi lahy Sámuel, Budapesten.
T. Saját tanügyi kiadványai. Arányi Béla. Általános számtan és 

algebra. Mértan középiskolák számára. I. -TV. Mértani példák gyüj- 
töménye. - Cicero, válogatott levelei; m. Kőpesdi. — Cicero két 
beszéde; m. Köpesdi. Domokos Jenő. Természettan középisk. sz.
— Fekete Endre. Gondolkodástan vagyis logika. — Földes Béla. 
Nemzptgazdaságtan és pénzügytan. Adalékok a nemzetga.zdaságtan 
történetéhez. (iebauer Izor. Német olvasókönyv középisk. szám. — 
Gyertyánfify-Kiss-Radó. Magy. olvasókönyv a népisk. II.. 111. és IV.
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oszt. hz. -  Haesters. Német ABC. (Fibel). Német olvasók, a népink, 
közép- és felső oszt. sz. — Hahnenkampf. Stoffsammlung zu den Auf- 
sátzen. Halász. Hitoktatás vezérfonál izr. népink, sz. — Hatsek J. 
Budapest térképe. Magyarország kézi térképe. Az osztrák-magyar 
monarchia térképe. — líerzog E. német ABC. — Horváth Illés. Mód
szeres tornatanitás. -- Hering R. A jogtudomány a m. életben. — 
Kuncz Elek. Oymnasiumi paedagogia. - Eakits Vendel és Neiger 
Sándor Földrajz a népisk. 111.—VI. oszt. sz. — Löw Tivadar. Csőd
eljárási iromány-példák. - - Madzsar János. Számtani példatár. I \ l 
oszt. sz. Számtani vezérkönyv a népisk. 1 VI. oszt. sz. Nyelvtani 
példatár az I.—111. oszt. sz. Nyelvtani vezérkönyv az 1 — III. oszt. sz. 
Méterrendszer. — Mayer Miksa. V ezerkönyv az alkotmánytan taní
tásához. A magyarok története. Geschichte dér Ungarn. Meudl 
Lajos. Német olvasókönvv az izr. népisk. 11.. 111. és IV. oszt. sz. — 
Miiller .1. Magyar ABC. izr. népisk. sz. - Nagy Ferenc. Kereskedelmi 
törvény. -- Neumann Árm. A kereskedelmi törv. magyarázata. 
Biztosítási ügylet. - Neumann Sándor. Az értékpapírok. — Táp 
János. Ásvány- és földtan, növénytan és állattan, felső oszt. sz. —• 
Radó Vilmos. Magyar olvasókönyv az izr. népisk. II , 111. és IV. oszt. 
sz. ■ Ribáry Fér. Európa polit. földrajza. -- Schnierer Gyula. A 
kereskedelmi jog. A váltójog — Schön Bernát. Nyelvtani példatár 
az izr. népisk'. II., Ili. és IV. oszt. sz. Héber imakönyv. — Mózes öt 
könyve magyar fordítással. - Schwicker János. Deutsche Bprachlehre. 
Szamosi Ján. Görög nyelvtan. I., 11. Görög olvasókönyv. Latin alak
tan. Latin olvasókönyv. -- Szepesi Imre, Latin nyelvtan. L—IV. Imák 
és énekek. — Wohlrab Flóris. Antik számvetési feladványok A pae- 
dagogiai társaság évkönyve. 1879.

II. Iskolai, ifjmúqi és népkönyrtárak számára ajánlható vnirck, 
Zilahy Sám. által összeállítva. — Arany János. Toldi és Toldi estéje.
■ - Bán fi. Ifjúsági könyvtir. 12 köt. ■ Bernstein. A természet könyve, 
5. k. — Cox György. Görög regék. - Colon. Columbus Kristóf élete. 
— Daadet. A kis izé. — Dobó László. A vak halász és három fia. — 
Falusi Könyvtár. (Válogatott). 4 k. ■ Foe —Radó. Robinson Crusoe — 
A Franklin-társ. Képes kiadásai és mesekönyvei. Frecskay. ta lál
mányok könyve. 2 k. - - Gáspár János. Csemegék kis gyermekek 
szám. — György deák. Négy szerzetes barát viszontagságai — Hevesi 
L. Jelky András kalandjai. — Hoffmann ifjúsági iratai. 71. szám. — 
Tarka könyv. 100 kis történet. 50 kis mese. — Horváth Mihály. 
Magyarország függetl. harczának tört. — Jókai Mór munkái. Nép
szerű kiadás, a magy. nemzet története. Jő könyvek. 30 füzet. — 
Keleti Kár. Hazánk és népe. Kenessev Kálmán, A trágyakezelés 
könvve. — Kingsley. A hősök. Görög tündérmesék - - Kis lap. (Byermek- 
újság.) Két köt. Kis nemzeti múzeum. (V a'ogatott). 10 kot.. Kriza 
János. Vadrózsák. (Székely népkült. L me-l'leury. Róma tői tünete. 
Légrádi ifjúsági könyvtára. 8 köt. — Macé. Egy falat kenyér töité- 
nete. — Magyar Helikon. Jeles magy. Írók életrajzai. 4 köt. Magyar 
könyvesház. (Válogat.) 15. szám. Magyar könyvtár. 10 köt Mark 
Twain. Koldus és királyfi. — Mayer Miksa. Onogesius története. 
Családi kör Jelesek csarnoka. Kincses szekrény Derék férfiak. Arany
bánya. • Mende Bódog. Kincses föld. Mikes Kelemen.Mulatságos 
napok. Nemzeti dal könyvecske. Nemzeti kincses szekrény. — Ney 
Ferencz. Ifjúsági színmüvek Olvasókönyv a felnőttek oktatására. 
Petőfi Sándor költeményei Képes népkiadás 1 köt. Radó Vilmos. 
Eredeti ni. népmesék. Sámi Lajos. Délafrikai utazások. Schmid 
Kristóf. Ifjúsági iratai. — Smiles. Önsegély. Jellem. Takarékosság. 
Kötelesség. — Sparks-Czuczor. Washington élete. — Sporzon Pál.
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Gazdasági olvasmányok. — Stein. 52 vasárnap. — Szeberényi A. A 
szomorfalvi tanító. Történelmi könyvtár 24 köt. — Tamás Bácsi. 
Leezke után. (Mulatt, olvasm.). - - K.' Tóth Kálmán. A világlátók. — 
Vámbéry-Kadó. Utazás Ázsiában — Varga János. A babonák könyve. — 
Verne Gyula, a) Utazás a föld körül, b) Utazás a tenger alatt, c) A 
prémek hazája, cl) (Iránt kapitány gyermekei, e) A rejtelmes sziget.— 
Villási Pál. A gyümölcstenyésztés tana.

Felekezeti és nem m a g y a r  a jkú  iskolák tankönyvei.
A felekezeti és részben nem magyar ajkú iskolák részéről 410 

kötet tankönyv lett beküldve és kiállítva, melynek egy része tót, 
oláh és szerb nyelven van irva.

K. Testgyakorlat.
A testgyakorlatok csarnokában.

Az épületet tornacsarnok alakjára Bokelberg Ernő adatai sze
rint Kallina Mór építész és Horváth József ácsmester építették. Az 
5 ö l 7  frtnyiösszes költséget részben a közoktatásügyi ministerium, 
részben az országos kiállítási bizottság fedezte. A csarnok iskolai 
tornatermet ábrázol minimális nagyságban : hossza 2 0  ni., széles
sége 10 m., területe 200 m2., magassága 5-50 m. A csarnok nem 
adhatja egy teljesen és szabályszerűen fölszerelt tornaterem képét, 
mivel a kiállítás czéljaira van berendezve ; a testképzésnek összes 
nemeit képviselni van hivatva, a tornázás mellett a vívást, az 
úszást, a korcsolyázást, kerékpározást és az evezősportot. A ki
állított minták és mintaszerű szerek nem kizárólag hazai készít
mények : vannak köztük külföldiek is, mindenekelőtt azért, hogy 
e szakma kiállítása lehetőleg tanulságos legyen, másrészt pedig a 
czélból, hogy kézműveseinket a külfölddel lépéstartásra^ ser
kentse. A csarnok belső díszítésének is meg van a maga jelen
tősége : a 32 cziiner azoké a magyar városoké, melyek tornaegy
lettel dicsekedhetnek ; az elvmondatok pedig a tornász jellemét 
és gondolkozását tükrözik vissza. A czimerek, illetőleg a mondások, 
ltumbold Bertalan czímerfestő munkája. A tetőről lefüggő csolna- 
kot Oherolly János készítette.

A  kiállítók cs tárgyaik :
1. Aigner La jos ,  könyvkereskedő Budapesten, váczl-utcza 1. sz.
Az összes testgyakorlatokra vonatkozó könyvek, rajzok, ké

pek és pedig 95 német, 20 magyar. Két magyar folyóirat : . Her
kules” , „Tornaügy*.

2. Bokelberg Ernő, tornatanár, a Nemz. Tornaegylet műveze
tője. Budapest, ősz-uteza 26. sz.

3 discus (korong), 3 gerely, 8  buzogány, 12 pár kézi kelep 
(castagnette), 1 p. faláb, 1 tornászóra, ónból ontott tornászok, 
l felállítható szobai korlát, 1 létra, 1 labdakosár labdákkal, 1 ge-
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relyfő, 1 felállítható nyújtó (vasból), 2  nyujtórúd, 1 p. ugróoszlop 
rúdugrásra, 1 ugródeszka, 2  ugrószekrény, 1 körhinta (a fő és 4 
szíj), 4 p. gyürühinta (hevederből fagyürűkkel), 2 felállítható 
mászórúd, 2 tolóoszlop, egv regi körhintafő [Clair tornamestertől 
1840-ből], 1 vasbot, 1 pár súlyzó bőrrel bevonva; üditőpalaczkok, 
1 bőrtarisznya kirándulásra. Fali vasfogas 8  póznával és 1 villás
rúddal. — Az iskolai tornázás statistikája.

Bokelberg Ernő neve alatt állítottak ki :
3. Schildge Adám, a majnai Rüsselsheimból.
4 drb kókuszdióhéj bői készitett, ugrószőnyeg. (Németország

ban Ü ev alatt 2 0 0 0  drb kelt el ; alkalmaztatott tornaegyletek
ben, iskolákban és katonai tornahelyiségekben is.) 2  lábtörlő (a 
tornaterem elé).

4. Huzella M., kereskedő, Budapest, váczi-utcza 1. sz.
Vívószerek: kardok, vívótőrök, álarezok, mellvédók ; szobai

tornázás eszközei; gyürühinta, rúd- és ülőhinta, csomóskötél, 1 

buzogány, 5 p. súlyzó, erőmérő ; sapkák, czipők tornászok és labda
játszók számára, 1 hordozható korlát, labdajátékok : criquet Lacon 
teunies, 1 sátor kirándulásra, függőágyak, 1 szobai evezőkészü
lék. Uszószerek bádogból, fából.

Ugyancsak Bokelberg Ernő neve alatt állítottak ki még :
5. Engel M. A. és fiai, vaskereskedő-ezég Budapest, Józseftér 7. sz.
20 p. különféle korcsolya, 3 p. skating-korcsolva, 3 czóllövő-

pisztoly, 4 czéltábla, Végre:

6. Riesz H enrik  és tá rsa ,  Budapest, Deák-utcza 5. sz.
Dr. Jáger-féle gyapjúöltözetek tornászok, csolnakázók, kerék

pározók és kirándulók számára. Kiállítási tárgyaik Benger fiai 
gyárából valók, mely Stuttgarban 1843. óta áll fenn, 1000 mun
kást, 400 szövőszéket foglalkoztatva, naponkint 100 tuczat inget 
gyárt s tricotage normálruha készítésére 2 1  államra szolgáló sza
badalmat nyert.

7. Fuchs K áro ly , lakatosmester, Budapest, Sándor-u. 18. sz.
1 felállítható szobai nyújtó vasból, 1 2  vasbot, 1 2  kigvó-

horog, 10 gyűrű kötélre, 4 drb korlátvas. Vasalás létrákra: fo
kok, horgok. 1 támfa-állvány vasból, létratartók; vasalás mászó- 
póznákra.

8. Geittner ős Rausch, gyárosok, Budapest, Andrássy-ut 12. sz.
A ezég fennáll 186.5. óta, gyárai 100 munkást foglalkoztat

nak <'k kitüntetés érte. Gyürűhinták, rúd- és kőtélhinta, mászó-
köt'-b'k. rsnmóskötél, kötéllétra, tornaövek, armstrong, súlyzók,
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golyók, golyósrúdak. Hevederek. Kjgyóhorgok. Evező- és torna- 
készülék. Ruggyanta-köpönyeg; felszerelés touristáknak.

9. Kertész Tódor, kereskedő, Budapest, Dorottya-u 1. sz.
1 .regenerátor*: szekrényalakú szobai tornaszer. (Össze

állította: Oroszi Antal).

10. A Kosztovits László által képviselt .Kerékpár-Egyesület*. 
Budapest, Béla-u. 4. sz.

2 tricvcle, 4 bievcle; Hyges & Wigfull sheffieldi gyárából. 
1 evező- és szobatornázási készülék.

11. Magy. k ir .  honvédelmi ministerium
1  katonai tornahely (akadálypálya) mintája ; az eredeti pálya 

150 m. bosszú és 8  m. széles ; ellátva a tábori erőditések alkal
mával előforduló minden akadálylval.

12. Magyarországi tornatan itók  egylete. Fennáll 1833. óta; 
czélja: az iskolai egyleti tornázás ügyének emelése ; a tornatanitók 
társadalmi tömörítése és érdekeik előmozdítása. Van 160 tagja, 
saját havi közlön}'e .Tornaügy* czimmel. Alelnök : Bokelberg Ernő.

Az egylet által kiállított tárgyak : « )  Torna- és játszóhely 
mintája '/só nagyságban. (Az eredeti tér 25 m. szélesnek és 52 m. 
hosszúnak képzelendő); 5) leánytornaterem mintája Vio nagyság- 
bán (az eredeti terem 2 0 0  □  m, területű : hossza 2 0  m., széles
sége 10 m.); c) gymnasiuni tornaterem (eredetije 14 m. széles, 
25’75 m. hosszú, tehát 360 □  m.-); d) szabályszerű úszó-és fürdő- 
intézet mintája. E négy minti a porosz kir. vallás-és közoktatás- 
ügyi ministerium tulajdona.

13. Nagy Sándor, tornatanár, Arad.
Az aradi lyceum tornatermének mintája V -jc nagyságban.

14. Nemzeti Tornaegylet, Budapesten, ősz-uteza 26. sz.
Az egyesület 1863. óta áll fenn; I 8 8 V5 . évi jelentése szerint 

507 tagja van ; 2000 növendék látogatja helyiségeit, melyek
hetenkint 81 órában vétetnek igénybe. 32 tanfolyamon át 
855 tornatanitói oklevelet adott ki. Vagyona 90,000 forint; évi 
budgetje 22,000 frtra rúg. Kiállított tárgyai: a Nemzeti Torna- 
csarnok alaprajzai ; az 188‘/5-í tanórarend ; az egyesület 2 0  évi 
élettörténete; versenykönyve; a tornatanitói tanfolyamon hasz
nált dr. Bock-féle domborművű boneztani minták. A Nemz. Torna- 
csarnok mászóállványa */2o nagyságban, mintázva. 1 dynamometer 
(erőmérő). — Mintaszerek: 1 ugráló, 1 ugróbak, 4 hordozható 
korlát, 1 lengő nvujtórúd.
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15. Oherolly János, tornatanár, Budapest, Kálvintér. 
„Burlot-féle szekrény' szobai tornázásra; 1 körhintafő, 1

csolnak, 3 p. evező.
16. Ottó Herm áim  képviselője, Ohm Bál, Budapest, Andrássy- 

út 11. sz.
1 drb bicycle és 1 tricycle : (Spaarkbrook), nikelezve.
17. Pacholek 6 y ö rg y ,  kardműves, Bpest, koronaherczeg-u. 10. sz. 
Vivókardok és tőrök, mell- és fejvédek, vivókesztyük, bőr.

karvédek. Valamennyi saját gyártmánya.
18. Radisits György, kereskedő, Bpest, kecskemeti-u. 20. sz. 
Tornaruhák leányok, fiuk és felnőttek számára, sapkák és

tricot-k csolnakegyletek számára.
19. Rumbold B erta lan ,  czimerfcstő, Bpest, muzeum-körút 29. sz. 
Városi czímerek ; elvmondatok ; ősi fegyverdíszitmények ; egye

sületi jelvények.
20. Rossl Nándor, a .Budapesti Kerékpár-Egyesület* neve 

alatt. Budapest, üllői út 7. sz.
3 drb kerékpár (bicycle), 1 drb 3 kerekű gép (tricyc le ); 

Hillmann. Berbert & Cooper gyárából, mely eddig 20,000 velő- 
cipédet készitett.

21 . Dr. T o rd ay  Ferencz, orvos Budapesten, nemzeti szinház 
épületében. A Nemz. Tornaegylet előadó orvosa.

Orvosi szekrény sebkötőszerekkel és szétszedhető hordágygyal.
22 . Vermes Lajos, orvosjelölt, Budapest, üllői út 7. sz.
, Achilles-létra' : kettőslétra alakú új tornaszer. Versenydíjak 

és érmek.
2 3 . Walser Ferencz, gyáros, Budapest, Rottenbiller-u. 06. sz. 
A  czég 1858. óta áll fenn, 120 munkást foglalkoztat ; eddig

0000 'fecskendőt készitett. 2 permetező (porkergető gép) tornater
mek szamára; 1 félmotóla; nyujtórúd vasból; kigyóhorgok; 1 
kötélhorog. Kerékre is alkalmazható hordágy. Gerely vas; gyűrűk 

bádogból.
24. Brunner J. M. L.,  ügynök Budapesten, váczi-körút 50. sz.
2 drb farosttal töltött ugró matrácz. (Holzfaserstoff. szabadal

mazott).
2 5 . N agyvárad i prem ontr.  rendi fögymnasium.
A fögymnasium tornatermének mintája.



XXX. csoport. Iparoktatás.

A. Iparokt. orsz. bizottság, iparmuzeumok.
I .  A házi- ipar és iparoktatási országos bizottság Budapest.
Sz.erveztetett 1881. febr. 2(i-án. Elnöke : Matlekovies Sándor, 

h. államtitkár; tagjai: a keresk. ministerium részéről dr. Schnierer 
Gyula, min. tanácsos és dr. Hericli Károly, oszt. tanácsos; a vallás
os közoktatásügyi ministerium részéről Gönc/.v Pál, min. tanácsos 
és Szalay Imre, oszt. tanácsos. Kültagok: Ráta Karoly, a buda
pesti kereskedelmi és iparkamara alelnöke ; Hegedűs Sándor, ország
gyűlési képviselő: Mudrony Soma, iparegyes, igazgató és Hegedűs 
Károly, középipartanodai igazgató. Jegyző: dr. Balogh Vilmos, 
min. titkár. Ezen bizottság a házi-ipar, valamint az iparoktatás 
szervezése, fejlesztése és felügyelete körüli teendőkre nézve mint 
a vallás- és közoktatásügyi s a földmivelés-, ipar- és kereskede- 
lemügvi m. kir. ministeriumok tanácsadó közege szerepel. Fel
adata a házi-ipar és ipari oktatás állását és szükségleteit éber 
szemmel kisérni, az oktatás rendszeres gyakorlására felügyelni és 
clőmozditása érdekében előterjesztéseket és javaslatokat tenni.

Kiállítási tárgyul: Asztalon: a bizottság szervezési sza
bálya és jegyzőkönyvei. A bizottság kezdeményezésére a fóldrní- 
velés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. ministerium által kiadott 
munkák: 1. Az alsófokú ipariskolák szervezési szabályzata. 2. Az 
ipartanműhelyek szervezési szabályzata. 3. Yidéky-lslc szabadkézi 
rajzminták. 4. Ugyanattól vezérfonal. 5. Suppan Vilmos, mértani 
rajzminták. 6. Ugyanattól vezérkönyv a mértan és mértani rajz 
tanit.ásáboz. 7. Az országos nőiparkiállitás kiválóbb tárgyainak 
gyűjteménye. S. Yidéky-féle szőnyegrajzok. Arzenovics-féle dél
szláv mintagyüjlemény. 10. Wereschagin-féle mintaszőnyegfény- 
képek. 11. Műipari mintalapok. 12. Gaul-féle bútorasztalos rajz-
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minták. 13. Lachenmeier-féle rajzminták. 14. Damast mintarajzok. 
15. Huszka, magyar motivumok. 16. Niernsee, magyar motivumok. 
17. Az iparoktatási intézetek általános térképe. 18. Dr. Grubern, 
a házi-ipar jelen állása. 10. Frecskay, találmányok könyve. 20. 
Frecskay, mesterségek könyvtára. 21. .leleűtés a keleti szomszéd 
országok közgazdasági viszonyairól. 22. Kiállítási jelentések. Falon 
láthatók az elsőfokú ipariskolák használatára elfogadott Yidéky- 
Vasadi-féle gipszminták.

2. M. k ir .  technológia i ip armuzeum , Budapest. (A  budapesti 
középipartanoda területén)

Szerkesztési rajzok a faipar köréből, 5-1 db. Műhelyrajzok, 
10 db. Szerkesztési rajzok a fémipar köréből, 55 db. Jelentések 
és javaslatok a Budapesten létesítendő műszaki iparmuzeum tár
gyában. Az iparmuzeum alap- és rendszabályai. Az iparmuzeum 
közleményei. 4 fénykép a muzeum gyűjtemény táráról és mű
helyeiről. A muzeum helyiségeinek alaprajza.

3 .  Országos m a g y a r  ip arművészeti  muzeum, Budapest.
(Az iparművészeti tanoda fülkéjében). Kiállítja kiadványait: 

1. Kalauz a m. iparművészeti muzeum gyűjteményeihez. 2. Ugyanaz, 
régi kiadás. 3. Kalauz a könyvkiállitáshoz. 4. Könyvkiállitási emlék.
5. Az ötvösműkiállitás lajstroma. 6. A muzeum galvanoplastikai 
másolatainak képes lajstroma. 7. Ugyanaz franczia nyelven.

B. Alsó-fokú ipariskolák.
1. Aradi I. á l t .  íp a r tá rs u la t  ip a r isko lá ja .
Növendékek rajzai 2 kötetben.
2. Baja város i iparos-isko la .
Tanulók rajzai 2 kötetben, iskolalátogatási naplók.
3. Balassa g y a rm a t i  ipariskola .
Tanulók rajzai és szépírásai ; az iskola programmja.
4 . Brassói á l l .  ip ar isko lák .
Alapittatott 1881-ben szoros kapcsolatban az áll. elemi és 

polgári iskolával. Van 1 előkészítő és 3 rendes osztálya 167 tanu
lóval.

A  szabadkézi és mértani rajzok tanmenete egy kötetben 
Az írásbeli dolgozatok tanmenete egy kötetben.

5. Debreczen sz. k ir .  város elsőfokú ip ar isko lá ja .
A tanulók rajzai, irásmutatványok, ügyiratok és fogalmaz

ványok.
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6. Jolsvai ipartanoda.
Három csomó Írásbeli munka; rajzfüzetek.
7. Kolozsvári városi ipariskolák. Alapittatott 1874-ben. Van

előkészítő és 3 rendes osztálya. 1883/4-ben a tanulók száma 519; 
folyó tanévben 521.

Az 1., II. és III. osztály mértani és szabadkézi rajzai. Az 1 
oszt. nyelvtani gyakorlatai. A  If. oszt. levelek és ügyiratok. A
III. oszt. számtani dolgozatok. Mindhárom osztályból könyvviteli 
dolgozatok. Nyomdász tanulóktól levelek, ügyiratok, correcturák ; 
számtani dolgozatok. Évi jelentés.

8. Marosvásárhelyi iparos-tanonczok iskolája.
Az iskola értesitője, tankönyvek, jegyzetek, rajzok, írásbeli 

dolgozatok.
9. Miskolczl alsó-fokú ipariskola. Alakult 1874-ben ; 1880-ban 

a polgári iskolához csatoltat.ott; 1883-ban újjá szerveztetek. Áll 
előkészítő és 3 rendes osztályból, melyeket a folyó tanévben 
összesen 463 növendék látogat.

Mappában növendékek rajzai. Értesítő az intézet történetével
10. Nyíregyházai alsófokú ipariskola. Keletkezett 1877-ben; 

újra szerveztetek 1883-ban. A növendékek száma a múlt tanév
ben 293. Előkészítő és 2 rendes osztályból áll.

Borítékban 22 tanoncztól 34 rajz; borítékban 12 tanoncz 
Írásbeli gyakorlatai.

I I  Országos iparegyesület vezetése a la t t  álló ip ariskolák, Buda
pest. Ezen iskolákat az orsz. iparngyesület 1809. óta fokozatosan 
létesítette. Jelenleg van 7 iskola 30 osztálylyal mintegy 2,200 
tanulóval.

Évi jelentés. Az orsz. iparegyesület által e tanodák számára 
kiadott tankönyvek: Mudrony olvasókönyv, Eckert, természettan, 
Császár számtani példatár. Minden egyes iskolából a tanulók rajzai 
egy-egy kötetben. Ezenkívül válogatott rajzok a falon.

12. Pozsonyi keresk. és ip arkam ara  á lta l lé tesített  vasárnapi  
ipari ra jz iskola. Alapittatott 1874-ben. 150 tanoncz.

Egy kötet a tanulók rajzaival, állványon.
13. Pécsi elsőfokú ipariskola. Ezen iskola kapcsolatban van

a pécsi főreáliskolával.
Egy kötetben a tanulók szabadkézi rajzai.
14. Rimaszombati alsófokú ipariskola. Alakult 1877-ben az 

ismétlő iskolából; újjá szervezhetett 1883-ban. Van előkészítő és 
3 rendes osztálya. A  múlt tanévben 148 tanuló látogatta.

Értesítő. Az egyes osztályok rajzai mappákban.
15. Szegedi alsófokú ipariskola.
A tanonczok rajzai mappában és a falon.
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16. Szolnoki ip artá rsu la t i  alsófokú ipariskola Volt előkészítő, 
3 rendes és 1 rajzosztálya 300 tanulóval.

Két db. szabadkézi és 2 db. mértani rajzgyiijtömény. Irály- 
gyakorlatok. Könyviteli dolgozatok. Szépírások. Értesítő.

17. T a ta  tóvárosi áll . segély, elsőfokú ip ariskola . Keletkezett 
1883-ban. Múlt tanévben tanulók száma 241. Volt előkészítő és 
első osztálya.

Mappában tanulók rajzai; osztálykönyv; jegyzőkönyvek; 
gyakorlatok : értesit.ő.

18. Temesvári nyilv. ipariskola. Ezen iskola abban különbözik 
a többi elsőfokú ipariskolától, hogy növendékei lietenkint 211-30 
órán át rendes, nappali oktatásban részesülnek. Az iskola áll 3 
osztályból és egy vasárnapi rajziskolából. A növendékek az elemi 
iskola IV. osztályából vétetnek fel és az ipariskola jó sikerrel 
való elvégzése után a középipartanodába léphetnek. Tantárgyak : 
magyar és német nyelvtan, földrajz, könyvvitel, alkotmánytan és 
történet, számtan, természettan, vegytan, géptan, sikmértan, szer • 
kesztő és ábrázoló mértan, mértani rajz, szabadkézi rajz és szép
írások ; építési és ipari szerkesztéstan, műszaki rajz, építési anyag- 
isme és vegytani technológia, műtörténelem és stiltan. — Tanerők 
száma 1884-ben 3. A  fentartáshoz a temesvári kereskedelmi és 
iparkamara évi 1417 frtnyi scgélylyel járu l; a 3,820 frtra menő 
évi kiadások hátralevő része a tanpénzekből és Temesvár sz. kir. 
városa által fedeztetik.

Kiállítási tárgyai: A falon tanulók rajzai. Asztalon mappák
ban az I., II., 111. osztály rajzai. Szervezési szabályzat és tanterv. 
Varjassy : vezérfonal az építési anyagok ismeretéhez (tankönyv.) 
Stumpfoll, természettan (autografozott jegyzetek.)

19. Zólyomi közs. iparos-iskola.
Növendékek rajzai; ellenőrző könyvecske.

C. A  földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
m. kir. ministerium vezetése alatt álló ipari 

szakiskolák és tanműhelyek.
a) T e x t i l i p a r .

I .  Ádámosi ideiglenes szövötanfolyam. Megnyittatott másodízben 
1884. januárban s tartott ti hónapig. Az összes költségeket, kivéve 
a szaktanító fizetését, gróf Toldi-Horváth Lajosné fedezte.

Kiállítási tárgyai: 1 pár fehér függöny (48 f r t ) ; fekete füg
göny (40 frt) ; veres függöny aranynyal (darabja 35 f r t ) ; asztal
takarók (5- 1(1 frt); ajtó feletti függönyök (18, 25 fr t); asztal-

7
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i < iiiii (ÍJ ír t ):  raunkaszatyorok (2 írt ): butorteritö (■! írt); 
törülközők oláh minta (1 í r t ) ; házi kendő (1 írt) ; pohártörlő 
(■'!(» kr) ; portörlő (25 kr.); czipóruha (30 kr.); kők és vörös füg
gönyök (darabja 8 frí).

2. Békés-csabai szövötanfolyam. tízéi ja a népet a csabai szö
vetek gyorsabb és tökéletesebb készítésére oktatni : kivált arra, 
hogy összevarrás nélkül szélesebb szöveteket készíthessenek.

Kiállítási tárgyúi: A tanfolyam készítményeiből egy minta- 
könyv.

3. Csikmegyei szövoiskola. Megnyittatott 1882-ben 25 növen
dékkel ti havi tanfolyammal; a csikmegyei polgári leányiskolával 
kapcsolatos.

Kiállítási tárgyai: Abroszok és asztalkendők, kenyértakarók, 
törülközők, tálczateritő, kötények, gyermek- és nyári paplanok, 
függöny- és ruhakelmék. Mintakönyv.

4. Eperjesi kéziszövötanmühely. Alapittatott 188:l-lmn, hogy a 
pamutszövőgyárak számára munkásokat képezzen. 1880-ban 30 nö
vendéke volt. kik közül 20-an jól megtanulták a kézi szövést. 
Eddig 35 tanuló nyert kiképzést.

Kiállítási tárgyúi üvegszekrényben: 2 darab 4/4 lenvászon 
(darabja 5-80 írt.) ; 3 db. 7/8 lenvászon (5'40 fr t ) : 10 db. nagy 
zsák (50 k r ); ti db. kis zsák (10 kr).

5. Eperjesi mechanikai szövötanmiihely. Létesült 1883-ban; 
eddig 29 növendék nyert teljes kiképzést.

A tanműhely készítményeiből egyes minták vannak kiállítva 
az üvegszekrényben. A gépcsarnokban egy szövőgépet tart műkö
désben, melyet gőz hajt és mely pamutszövetet készít- E gép 
első példánya a Magyarországon készült ilynemű gépeknek. Alkotó
részeit Kassán öntötték ; összeállítása az eperjesi szövőiskola házi 
műhelyében történt meg. Perczeuként 100 dobást végez.

6. Kassai állami kötszövö tanműhely. Alapittatott 1877-ben. 
Czélja az ország több vidékén létező harisnyakészit.ő iparosokat 
tovább képezni s a kötszövö ipar számára munkásokat és műve
zetőket nevelni. A rendes tanfolyam 2 é v : gyakorlatban működő 
iparosok számára ti hónapig terjedő rendkívüli tanfolyamok tar
tatnak. Rendszerint, évenként 5—0 növendék képeztetik ki.

Kiállítási tárgyúi üvegszekrényben: 5 pár kötött alsó nadrág; 
1 db. kötött kabát; 2 db. női mellény; 2 db. férfikabát; ti pár 
érmelegitő; 0 pár női vékony harisnya; fehér és színes gyermek- 
harisnyák: fehér és színes férfi harisnyák; 2 vég lánczkötött 
kelme.

7. Késmárki müszövöszakiskola. Megnyittatott 1880-ban. Czélja: 
a len-, kender-, gyapjú- és pamutszövő-iparban oly iparosokat
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képezni, kik a gép- és műszövés gyakorlatát, valamint ez iparág 
rnűtanát ismerik és képesek a jó  Ízlésnek megfelelő piaczképes 
árút készíteni. A szövés elméletének és gyakorlatának tanításán 
kívül tantárgyak az ipartan, rajz, magyar nyelv, üzleti irálytan, 
számtan, mértan, könyvvitel és földrajz. Az iskola fentartói : a 
földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium, a kassai keres
kedelmi és iparkamara, Késmárk városa és Itegenliart és társa 
lenfonodája. Tanulókul 12 éves és az elemi iskola 4. osztályát 
végzett ifjak vétetnek fel. A  rendes tanfolyam 2 évre terjed. Ta
nulók száma a lefolyt tanévben 17.

Kiállítási tárgyai a szekrényben vannak : vásznak (1 in. á 50 kr. 
— T05 frt) ; drell (1 m. 40 kr.); törülközők (1 m. 45—05 kr.); 
Gradl (1 m. 55 — 00 k r .); asztalkendők (darabja 37 — 60 k r .); 
abrosz (2-50 fr t); katrincza (1*30— 1 00 frt); szőnyegek (1 m. 
T50 T70 frt); bútorszövet (1 m. 2 frt). — Könyvek és rajzok
(0 db.), ezek között a szövészetre vonatkozó eomplet jegyzet, a 
maga nemében első, mely magyar nyelven jelent meg. — Továbbá 
.Rudolf trónörökös arezképe szőve. — A  szakiskola a gépcsarnok
ban egy műszövőszéket tart működésben, melyen magyar motivumú 
damastmintával ellátott törölközőket szőnek.

8. Nagy-becskereki szövötanmühely. Alapittatott 1883-ban a 
vidéken divó szőnyegszövés és finom. u. n. szerb vászon szövésé
nek javítása és ízlésesebb minták terjesztése czéljából.

Kiállítási tárgyai: Bolgár függöny; szerb függöny (35 frt); 
kis szőnyeg (8 fr t ) ; párnahéj (3 frt) ; szerb vásznak (2-80—18*40 í r t ) ; 
zsebkendők (tuczatja 0 fr t ) ; törülköző (24 frt). A használt színes 
fonalak gyűjteménye.

9. Nagy-kik indai szövötanmühely. Alapittatott 1885-ban a város 
és videkebeli nép szövőiparának emelése czéljából.

Kiállítási tárgyúi: 5 darab szőnyeg (25—42 fr t );  2 védteritő 
(2-20—2.50 frt) ; egy könyv.

10. Nagy-szebeni ideiglenes posztó-szövötanfolyam. Alapittatott 
1884-ben a helyben létező, de elmaradt és pangásban levő gyapjú- 
ipar emelése czéljából. A tanfolyam újabb gyapjuczikkek és posztó
szövetek készítésére tanítja a népet.

Kiállítási tárgyai: különböző posztóminták; posztómintakönv v; 
mintakönyv; gyapjú takarók (8 — 0 fr t );  futószőnyegek (méterje 
1-40 frt).

11. Segesvári müszövö iskola Alapittatott 1881-ben a helyben 
létező, de elmaradt és ízléstelen mintákat utánzó ipar emelése 
czéljából.

Kiállítási tárgyai: Egy miniakönyv, pamutból szőtt nadrág 
és mintás ruha-szövetek mintáival.
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12. Sepsi-szent-györgyi szövészetitanműhely. Keletkezett 1879-ben. 
1884-ig a növendékek száma 146.

A gépcsarnokban egy nyüstös szövőszéket tart működésben, 
melyen egy növendékleány függönyszövetet készít. További tárgyai: 
írásbeli dolgozatok; szövetmintakönyv; szabadkézi rajzminták 
könyvben ; két növendéktől szövettervező könyv és szövetminta- 
rajzkönyv. Férfiruhaszövet (méterje 60, 80 k r.); női ruhaszövet 
(50, 00 k r .); futószőnyeg (120, 2 frt) ; darázsfészkes törülközők 
(60. 75 k r .); damaszktörülköző (75 k r .); olaszkötények (90 kr., 
1 f r t ) ; székely kötény (50 k r ) ; piros-fehér koczkás abrosz (T20 fr t ); 
ugyanolyan asztalkendők (15 k r .); kék és piros koczkás abrosz 
(T20 fr t ) ; ugyanolyan asztalkendő (40 kr.) ; damasztabroszok 

(3-00 frt).
13. Szabadkai Ideiglenes szövötanmühely. Megnyílt 1884-ben a 

háziiparosok oktatása czéljából. Szabadkán az u. n. pregáesa van 
divatban és jelenleg kiviteli czikket is képez. A tanműhely ezen 
pregácsak gyorsabb előállithatása czéljából létesült s alig pár 
hónapi működés után már 25 növendékkel bir. Azonkívül függöny 
és szőnyegkészit.ést is tanít..

Kiállítási tárgyai: 2 szőnyeg (á 19 fr t); 1 s z ő n y e g  (20 f r t ) ; 
ti függöny (á 8 frt); pregácsák (katriuczák) (50 kr. 2T0 f r t ) ; 
törülközők (70 k r .); csinvat (39 kr).

14. Udvarhelymegyei házi- iparegylet székely-keresztúri szövö- 
iskolája. Megnyittatott 1884-ben. Czélja a székelyek között divó 
székely-szőttesek gyors és tökéletes elkészítését, tanitani és ezen 
czikkek iparszerű előállítását, előmozdítani.

Kiállítási tárgyai: Pohártörlők (38 k r ): kávés asztalkendők 
(18 kr.): gyümölcs takarók (20, 25 kr.) : női rnhaszövet (méterje 
40 kr.): törülközők (48-60  k r.): kávés abrosz. (1-80 f r t ) ; kredencz 
abrosz (85 kr.) ; ebédlő asztalkendők (35, 40 k r.); függönyök (egy 
ablakra 12 fr t ); férfiruhaszövet (méterje 75, 65 k r .); derékalj- 
hajszövet (mét. 46 k r.); nyári paplan (5 frt).

15. Sóvari csipkeverö tanműhely.
Üvegszekrényben : Takarók ; zsebkendő ; női mellény- és derék

dísz ; idriai, karlsbadi és guipure csipkék; betéthez való csipkék. 
Egy mintakönyv.

16. Urvölgyl csipkeverö tanműhely. Alupittatolt 1883. a zolyom-
meoyei csipkeverő-ipar fejlesztése czéljából. Felvétetnek némi elő
ismerettel biró vidékbeli 9 — 10 éves leányok 3 frt havi segélypénz 
mellett. 3 3 havi tanfolyamra, melyben 12 új mintakészitést tanul
nak meg.

Kiállít egy mintakonyvet. (Üvegszekrényben).
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17. Siposs Andor Gyula, kötszövögyáros, Kassa. Szövőintézete 
1881-ben keletkezett. A művezető fizetését az. állam megtéríti és 
■ezért, a gyár tartozik évenként 10 tanonezot kiképezni.

Kiállítási tártpiai: A gyárban kiképzés végett elhelyezett 
tanonezok készítményeiből egy mintagyüjtemény.

18. Wein Károly  és tá rs a i ,  müszövőgyáros, Késmárk. E  gyár 
1883-ban kezdett működni. Feladatául tűzte, hogy az egykor virágzó 
szepességi szövőipart felemelje azon fejlettségi fokra, melyen haj
dan hirnévre tett szert.. E czélból a házi szövők munkájának ja v í
tása körül fáradozik és versenyképes munkásokat képez, mely 
törekvésében a minist.erium által 2 szövőmester évi fizetésének 
fedezésével t.áinogat taták.

Kiállítási tárgyai: A gyárban kiképzés végett elhelyezett 
növendékek által készített damaszttörolközök, asztalkendők, dessert, 
asztalkendők, fehér és kék katrincza, pohártörlők, kenyérruha, 
ezüstruha, surló ruha, 1 vég vászon (méterje 50 kr.) s egy vég 
vászon (méterje 41 kr.).

b) F a i p a r .
1. Bánffy-hunyadi áll .  gyerm ekjátékkészi tö  tanműhely. Alapit- 

t.atott 1879-ben ; a folyó évben vállalattá alakul át és átmegy az 
edd igi művezetőnek, Schönhut Vilmos tulajdonába. Növendékei
nek száma évenkint 30 körül váltakozik. A tanműhelyből kikerülő 
készítmények olcsóságuknál, ólethüségüknél és tartósságuknál 
fogva nagy keletnek örvendenek.

Kiállítási tárgyai: Tanítványok rajzai; az egyes alakok (álla
tok, emberek) fokozatos készítését feltüntető táblázatok; kész 
fagyermekjátékok.

2. Homonnai müfaragó szakiskola. Alapíthatott 1877-ben : czélja 
o ly iparosokat képezni, kik a magasabb izlés követelményeinek 
megfelelő faiparczikkeket képesek előállítani. Felvétetnek a 
12 évet betöltött s 1 elemi iskolai osztályt jó  sikerrel elvégzett 
növendékek. A tanfolyam 3 évre terjed. Tantárgyak : szabadkézi- 
ős mértani rajz; mintázás, faragás, esztergályozas, magyar nyelv, 
számtan, könyvvitel és faipartan. Tanulók száma 15.

Kiállítási tárgyai: Egy könyv szabadkézi, egy mértani raj
zokkal; számtani és irálytani gyakorlatok ; 9 db. fószminta ; 13 db. 
faragászati tábla; esztergályozott széklábak; keretek; zsámoly; 
névjegytartó táleza; tűtartók ; szelenczék : hamutartó : szivar
tartó; esztergályos szék ; toiletteasztal; 4 db. ékszerszekrény.

3. Rimaszombati müfaragó szakiskola . Megnyithat ott 1877-ben- 
Czélja oly iparosok képzése, kik jó  Ízlésnek megfelelő bútor- 
díszeket és int torrészlet eket képesek előállítani. All egy előkészít"
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dott oly fiúk, kik vagy fi elemi osztályt, vagy 2 polgári vagy 
középiskolai osztályt jó  sikerrel elvégeztek. Eddig 21 tanuló nyert 
teljes kiképeztetést; jelenleg a növendékek száma 12.

Kiállítási tárgyai: A tanulók rajzait tartalmazó 3 könyv. 
30 db. gipszminta; 11 db. fafaragási tábla: 8 db. nagyobb faragott 
minta; névjegytartó; óratartó; képkeretek: szekrényoszlopok; 
szekrényajtóbetétek ; szekrényfejdíszek ; asztaltáblák ; kendőtartó.

4. Munkácsi gyerm ekjátéktanmühely. Alapíttatott 1882-ben; 
czélja a fának műszerű feldolgozását Munkácson és vidékén meg
honosítani.

Kiállítási tárgyul : Hajjal ellátott 0 7. számú bábú. Két db.
machée-bábú.

5. B á r t fa i  gyermekjáték-tanm űhely .
01 db. külömböző gyermekjáték (katonák, szepesi tótok stb).
6. B á r t fa i  kosárkötö-tanmühely.
Egy nagy s két kisebb kosár; egy fáskosár; 14 db. külöm

böző alakii kosár; G db tanmenet.
7. Gócsi botkészitö-tanmühely.
Különféle sétabotok és esernyőnyelek.
8 M arkuskai botkészitö-vándortanmühely .
18 db. külömböző sétabot (áruk 20 krtól 1.20 frtig).
9. Szalóczi botkészitö-vándortanmühely .
12 db. külömböző sétabot (25 krtól 50 krig).
10. Zborói esztergályozó-tanmühely (Sárosmegye).
Orsók (száza 1 f r t ) ; kézi fecskendők (70 kr) ; guzsaly'ok 

(20 k r ); tilinkók (2 — 10 kr) : tekegolyók (G k r ); tekebábok 
(!) db 50 k r ) ; felvágó deszkák (40—G0 kr) : fatányérok (20 -80 kr) ; 
sikálok (25— 30 k r ); húsverő kalapácsok (20 k r ) : czukortörő 
kalapácsok (20 kr).

11. Soproni háziipariskola. Alapíttatott és fentartatik a 
soproni háziiparegyesület által. A ll egy előkészítő és három 
rendes osztályból. Az előkészítő osztályba a föld- es szőlőmivelő 
lakosság és iparosok gyermekei tartoznak, hol a kézügyesség 
megszerzése végett fonásban, fűrészelésben és faragásban gyakorol
tatnak; 2 - 3  év múlva átléphetnek a szakosztályokba. Ezek közül 
az. elsőben a szalmafonás és gyékénymunkák taníttatnak : továbbá 
azon alaki foglalkozások, melyek alkalmasak arra, hogy a házi
iparoktatást a népiskolában előkészítsék (papirfűzés, alakok ki
tűzése és kivarrása, papirkimetszés és hajtogatás, vesszőkirakás). 
A II. osztály tanulja a háziiparbeli fafaragást, asztalosmunkával 
és lombfiirészeléssel összekötve. A III. osztály oktatást nyer a 
kosárfonásban és a fűzmúvelés elméleti és gyakorlati részében. 
A tanulók csoportosan taníttatnak: minden csoport hetenként
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kétszer 2—2 órában rendszeres útmutatás mellett dolgozik: ezen
kívül gyakorolhatják magukat meghatározott napokon az inté
zetben. Az intézet a soproni felekezeti tanitóképezdék növendékeit 
is tanitja és a háziiparnak a népiskola keretén belül való tanit- 
hatására képesítő bizonyítványokat, háziipartanitói okleveleket 
ad : a fenállás első 5 évében 72 tanító és tanítójelölt nyert ily 
oklevelet.

Kiállítási tárgyúi: k rti asztal (ára -1 írt), munkaasztal
(•*•20), kutyaház (2.80), eliinai theaasztal (5.50), ruhakosár (1.10), 
szénkosár (2.30), pinczetokok t2.20 és 3.50), karosszék (6), munka
állvány (10), papirkosarok (2..50 és 3.80), gyümölcsszállitó kosarak 
(1.-50), kézikosár (3.50), utazókosár (6.50), babakocsi (4.50), bon
bonkosárka (0.40, 0.10). Továbbá 2 keret alaki foglalkozásokkal, 
egy szalmafonási mintákkal: végre hámozott fűzvessző.

c) K e r a m i k a i  i p a r .
I Modori agyagipari tanműhely. Modor városának és környé

kének hajdan virágzó fazekas ipara a kor igényeitől elmaradván, a 
legprimitívebb cserépedények gyártására sülyedt. Ezen segítendő, 
1883-ban agyagipari tanműhely állíttatott fel, melyet a föld- 
mi velős-, ipar- és kereskedelemügyi ministeriurn tart, fenn, Modor 
városának hozzájárulásával, t'zélja az agyagiparosok továbbképzése : 
újabb es megfelelőbb árúczikkek készítésének meghonosítása. Vau 
egv szak- és egy rajztanitója. Tantárgyak a rajz, festés és az 
agyagiparnál előforduló műtétek szakszerű kivitele. A felvétel 
nincs feltételhez kötve. A tanfolyam 3 éves. Tanítási id ő : rajz 
hetenként 6 órán át estve 7—8-ig; a nap többi ideje (reggel 
6 — 12. délután 1 -6 )  gyakorlati tanításra fordíttatik. Az első 
tanévben 21 növendék iratkozott be. kik közül 4-en vesznek részt 
a gyakorlati oktatásban : a többiek rajzoktatást és hetenként 
4 gyakorlati órát kapnak.

Kiállítási tárgyai: Viz-, mosdó-, disz-, virág- és orrós kor
sók. 1 álak, tésztagyúró edények, kávés és tejes edények, gyógy- 
tári tégelyek, gyümölcstányérok, majolika imitácziók. Tanulók 
rajzai, mintázatai. Egy szekrényben nyersanyagok gyűjteménye.

2. Ungvári agyagipari szakiskola. Alapittatott 1883. Szervezete 
és czélja olyan, mint a modori iskoláé. A növendékek száma 22.

Kiállítási tárgyai: Tanulók által készitett 28 db. különféle 
agyagminta. Egy könyv a tanulók rajzaival.
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D. Nöipariskolák.
I .  Országos nöiparegylet nöipariskolái,  Budapest. Czéljuk: ön

erejükre utalt nőket keresetforrásokúl alkalmas iparos foglalko
zások elméleti és gyakorlati tanítása által keresetképessé tenni; 
továbbá a családi körben foglalkozó nőknek mindennemű női 
munkákra alapos képzést adni. A 2 évre terjedő rendes tan
folyamra felvétetnek a népiskola teljes tanfolyamát végzett 
vagy ennek megfelelő előkészül tséggel biró leánynövendékek. 
A rendes tanfolyam tantárgyai: szabadkézi ra jz ; mértan és
mértani rajz; olvasás és fogalmazás; anyag- és árú-isme; 
számtan; kézi kötés, horgolás, hálózás, csomózás, kereszt- 
öltés, suprikálás, keretmunka, tülláthúzás, recze-guipure, point- 
lace-munka, lengemunka, febérnemü-kézivarrás, fehérnemű-varrás 
gépen, kézi hímzés, géphimzós, felsőruha-varrás kézzel és gépen, 
piperemunkák, keztyűvarrás kézzel és gépen, gépkötés. A rendes 
tanfolyamon kívül szaktanfolyamok tartatnak a fehérnemű-varrás 
es szabásból, a felsőruha varrás és szabásból, a hímzésből, a keztyű- 
varrásból és a gépkötésből; ezekre való felvételnél elméleti elő- 
késziiltség nem kívántatik. Ezen iskolákat az orsz. nöiparegylet 
tartja fenn (alapittatott 1870-ben); védnöke -Szász-Coburg-Gotha 
Luiza herezegnő ő fensége; elnök Szathmáry-Királyi Pálnó. A  pesti 
ndipariskolán kívül Budán nőipartanműhelyt alapított; a növen
dékek száma 1888. évben 250. Ezen iskolákban az igazgatónőn 
kívül 1 rendes, 8 óraadó tanár, 7 tanit.ónő és 4 segédtanitónő 
működött.

Kiállítási tárgyút: asztalon és falon a fehérnemű szabásrajzai 
1 kötetben; a felsőruha szabásrajzai, 1 kötet; rajzok, 1 kötet: 
továbbá kézimunkarendszerek 5 dobozban, m. p. fa és 1b vegyes 
munkák, II. fehér varrás, III. hímzés, IV. ruhavarrás, V. gép- 
kötés. A szekrényben különféle női iparmunkák.

2. Beregszászi polg. leányiskolával kapcsolatos nöipartanoda
28 darab különféle munka: 3 tábla mintákkal; 4 mintakendő; 

ágyhuzat: sétaruha stb. Ruhaszabászati rajzok. Fehérnemű sza
bászat i rajzok.

3. Biró M arg i t  női kéz imunkaiskolá ja , Rimaszombat.
18 darab különféle munka.
4. Brassói áll . polgáriskolával kapcsolatos nöipartarmühely.

Mcgnyittatott 1884-ben. Munkacsoportok: fehérnemű varrás és 
szabás; felsőruhavarrás és szabás: hímzés; gépkötés. Mindenik 
csoportban a tanfolyam 10 hónapos. Felvétetnek a teljes elemi 
iskolát végzett leányok. Polgári iskolát végzett leányokra nézve 
'■gj-egy tanfolyam csak 5 hónapig tart.

kiállított tárgyak: 21 darab különféle női munka: női ing 
hímzéssel; női ing hajtással és horgolással; háló kabát hajtással; 
mű nadrág horgolással: alsó szoknya; kötény horgolással; férfi



ing; gépen kötött mintaszalag; gépen kötött nyári takaró és 
szoknya: harisnyák; csángó női ing; báli belépő (keretmunka); 
pólya-vánkos; asztalkendők és abrosz.

5. Erdélyrészi ip arfe j lesz tő  egylet nö ipar isko lá ja ,  Kolozsvár.
29 darab hímzés; t! pár harisnya; 60 darab különböző női 

munka; egy kötet rajzokkal és egy szabászat! könyv.
6. Komáromi nöipariskola , Rév Komárom. Megnyílt 1883-ban; 

tanulók száma 08. A  rendes tanfolyam 2 évig ta rt: ezenkívül 
vannak külön szaktanfolyamok.

Kiállított tárgyak: Szekrényben: két divánpárna : női háló- 
köntös; védkendő; férfiing; zsebkendők: csipkezsebkendő ; asztal
futó, selyem női harisnyák ; fértíharisny ák : keretcsombózott kendő ; 
bordeau pluche-asztalteritö. Asztalon : Rajzók 1 kötetben; minta
album; szabászati rajzminták: az intézet ismertetése.

7. Körmöczbányai polg. leányiskolával kapcsolatos nöipariskola.
Értesítő ; fehérnemű és felsőruha szabászati mintakönyv : egy

lelsó ruha (estély) ára 50 f r t : kézi kötés, horgolás, keret-, kézi 
varrás, gép-varrás, fehér himzés és csipkemunkák egy könyvben.

8 .  N agyvárad i iz r ,  nöegylet nöiparisko lá ja .
Iparrajzok. Egy viraggarnitur: szegélyes női in g ; hímzett 

női ing ; báli belépő ; csipkeverés ; tűpárna : reggeli kabát; asztal- 
teritő ; csipkeing; védteritő: vesszőkosár: asztal futó; névjegy- 
tartó ; kávéscsésze.

9. Sátoraija-űjhelyi nöipariskola. Alapif tatott 1881-ben a zemplén- 
megyei háziipart terjesztő egyesület által.

Kiállított tárgyak : Szekrényben 20 darab különböző női munka : 
kötött gyermek alsóruha, gallér és kézelő, paplan, nadrág, ing, 
zsebkendők, pólyapárna, paplanlepedő és párnahaj. párna, gyermek
felöltő, point-lace zsebkendők, fésülködő köpeny.

10. S zako lcza i női ipartanoda.
A  fehérnemű szabászatának mintakönyve. 11 darab különféle 

munka: fehérhimzés, csomómunka, gépvarrás, kézivarrás, horgolás, 
kereszthimzés, gépkötés.

11. Székely h áz i ip a r t  ter jesztő  egyesület nöiparisko lája , Sepsi- 
Szent-György.

Asztalon: Szabászati mintagvüjtemény, fokozatos tanmenet 
szerint kismintákon összeállította Bartha Vilma. Mintagyüjtemény 
a fokozatos tanmenetet szem előtt tartva, összeállította Vántsa 
Györgyne. Fonal és székely szőttes minta gyűjteménye, szem előtt 
tartva a népviseletet, összeállította líévay Borbála. Rajzok. Elmé
leti tárgyak könyve. - Szekrényben és fa lon : 65 darab külön



féle női munka; székely szőttesruhák; reggeli ruha ; párnabetét; 
ingek, stb.

12. Szepes-ifllói nöipartanmühely.
Fehérkendő és gallér gyapjúból; horgolt hetet: asztalfutó; 

abrosz asztalkendőkkel; asztaltakaró posztóból; harisnyák és 
harisnyaszárak; kötött és fehér alsó szoknya; pamlagvánkos; 
zsebkendők; fésülködő köpenyek; női ingek es hálókabátok ; 
pamutból kötött fehér kendő; varrásniintakendő.

E. Tanitóképezdékkel, felső nép- és polgári 
iskolákkal kapcsolatos ipartanmühelyek.

Az elemi iskolai tanitókepezdékben a képezdei növendékek 
szinten a háziipar nehány ágában taníttatnak és gyakoroltatnak; 
az e nemű háziiparoktatás köréből kiállított tárgyak az illető 
tanitóképezdék többi tárgyaival együtt soroltattak tel. Úgyszintén 
az elemi iskolákban űzött háziiparoktatásról is az illető iskolák
nál tétetett említés. Itt a népiskolai tanintézetekkel kapcsolatos 
azon iparoktatás talált helyet, mely határozott ipari jellegénél 
fogva az illető intézeteket az ipari szakoktatás soraim helyezi.

I .  Budapesti állami polgárlskolai tanitóképezde ipari szakcso
portja . (Az intézet ismertetését lásd pag. -‘10.) Az ipari szak
csoport feladata a felső nép- és polgári iskolákkal kapcsolatosan 
felállítandó ipartanműlyek számára elméletileg és gyakorlatilag 
képzett tanítókat nevelni. Megnyílt az 1880. évben, felvétetnek 
elemi iskolai tanitói oklevéllel, vagy a középiskolai érettségi bizo- 
nyitványnyal bíró ifjak. Tanfolyam 3 éves. Egyelőre csak a mű- 
asztalosság, esztergálj ozás és faragas tanittatik. Ezen kívül a nö
vendékek széles körű rajzoktatásban részesülnek. Egyéb tantár
gyak; paodagogia, geometria, technológia, könyvvitel. A tan
folyam bevégzése után a jelentkezők külön bizottság előtt ipar- 
t.anitói képesítő vizsgát tesznek és erről szóló oklevelet nyernek. 
Eddig 16 tanitó került ki ezen szakcsoportból, kik részint ipar-, 
részint rajztanitói minőségben vannak alkalmazva. A szakcsoport 
jó l berendezett rajztermekkel, műhelyekkel és gyűjteményekkel 
rendelkezik : a tanerők szarna 4. A szakcsoporton levő növendé
keknek a tanítás mesterségébe való bevezetése végett, az intézet
tel kapcsolatos polgári iskola I\ '- -AI. osztálya melle asztalos- 
tanműhely állíttatott, melyben a polgáriskola tanulói ezt az ipart 
egy szaktanító vezetése alatt tanulhatják meg.

Kiállítási tárgyak: A  tanitóképezde múltja és jelene Gyer- 
t.yánffy Istvántól. Az intézet krisztinavárosi új épületének, a háló
terem és műhelyeknek fényképei (8 db.) — Plastikus rajzminták 
gyűjteménye polgári- és ipariskolák szamara (leirása pag. 30.).
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Szemléltető készülék az ábrázoló mértan tanításához; polgárig 
ipar- és középiskolák számára tervezte Suppan Vilmos (leirása 
ugyanott), forgási hyperboloid fonalmintája, tervezte Suppan Vilmos. 
Fakötési minták sorozata; ezen 26 darabból álló gyűjteményt 
Gutkopf György tanár állította össze taneszközül asztalos tan
műhelyek számára: készítették az intézet tanműhelyében a nö
vendékek. Tanulók dolgozatai: Falon 70 lap gipsz utáni, stiltani 
és ábrázoló geometriai rajz; az asztalon portféulleben Ugyanannyi- 
Asztalon a növendékek által magánszorgalomból összegyűjtött, 
általuk autográfozott és az intézet, sajtóján sokszorosított anyag- 
gyűjtemény, egy 140 rajzlapból és szövegből álló kötet; egyes 
példány ára 4 írt. - Falon a növendékek által készített 17 db. 
ékitményes gipszöntvény, mint a mintázás oktatásának végered
ménye : az állványokon iparművészeti tanulmány darabok gipszből: 
egy fehér, egy festett és egy bronzirozott gipsztál, egy ékszer
láda és egy dísz szarúserleg gipszből. Asztalon a faragás kezdetei. 
Szabad térben a tanműhelyben növendékek által készített bútorok, 
m. p. páczolt ruhaszekrény (llO  frt), mosdóállvány (140 frt), 
gazdagon faragott díszszekrény (500 f r t ) ; könyvszekrény és női 
íróasztal fekete intarziával (220 frt és 150 frt), pohárszék kőrisfa- 
intarziával (320 frt), fekete díszszekrény imitált ébenfából.

2. Budapesti áll . polgáriskolai tanitóképezde gyakorló polgári 
isko lá jának asztalos tanműhelye. Alapittatott 1882-ben.

Falon: A polgáriskolai tanulók által készített kulcstartó, 
edénytartó, falipolczok, ruhafogas, egy tábla az esztergályozás 
iskolájával. Az asztalon: czipöhuzó, mintázó deszka, zsámolyok, 
rajztábla. Szabad téren : egy virágasztalka (V. osztály), egy sza
lonasztalka (V I. osztály), mosótoknő, gyúródeszka, rajztábla 
(ÍV. osztály). Az utóbb emlitett tárgyakon vannak elhelyezve a 
tanulók faragványai és rajzai.

3. Hosszúfalusi állami felső népiskolával egybekapcsolt műfaragó  
tanműhely. Alapittatott 1869-ben.

Falon és asztalon: A növendékek faragványai, mintázatai, mű- 
léczek, három kötetben rajzok. Szabad téren egy asztal és hat, 
szék diófából magyar stílben (350 frt) két öltöző asztalka tükör
rel. (A  tárgyak eladók.)

4. Huszti áll . felső népiskolával egybekapcsolt asztalos tanműhely.
Alapiitatott 1883-ban.

Kgy faliszekrény puha fából.
5. Nagy-röczei kőzs. polgári f iúiskolával egybekapcsolt asztalos tan 

műhely. M"gnyilt, 1883-ban.



A tanműhelyben dolgozó növendékek munkái: az eszterga- 
lyozús iskolája egy táblán, a faragás iskolája egy táblán, függöny- 
tartó, egy zsámoly, ezipőhuzó, ruhafogas.

6. Sepsi-szent-györgyi polgári f iú iskolával egybekapcselt  miilakatos  
tanműhely . Alapittatott 1882-ben.

Értesítő. A  tanulók iparrajzai egy kötetben. Falon miilakatos 
tanműhelyben dolgozó növendékek készitményei, m. p. keretben 
felirat (V —V I. oszt. két tanulótól): további 5 keretben: 2 soro
zat kulcs, alapozási csavar, teljes csavar, félig kész teljes csavar, 
csukló pánt, (IV . oszt.) ; aczélkalapács, ládapánt, keresztalakú 
ajtópánt, sarokpánt bútorra vertmunka, Cliubb-féle zár ajtóra és 
fiókra, díszes ajtópánt, kis ládazár (V . oszt.) ; köszörű-tengely, 
marok körző, húzott vaslécz, vésett ajtópánt, egy sorozat vésett 
sarokgomb kovácsolás, belső-külső kilincsek, éjjeli zár, vésett 
ajtózár, finomabb vésett zár. — Kereteken kivül : közönséges láda
zár kulcscsal és ütközővel, ajtózár garnitur, ugyanaz balra nyiló 
(V I . ) ;  tinóm ládazár, fiókzár (V . ) ;  pinczeajtózár, raktár-ajtó
zár (V I.).

A tárgyak akként vannak csoportosítva, hogy az I. táblán 
kulcsok és kovácsolások, a 11-on szerszámok és géprészek, a 111-on 
zárak és sarkok, IV-en kovácsolt ornamentumok, az V-cn finomabb 
zárak és sarkok vannak.

7. Zalaegerszegi polgári fiúiskolával egybekapcsolt  asztalos t 3 n 
műhely. Alapittatott 1883-ban.

Két támlásszék és egy kályhaellenző diófából fekete ébenfa
berakással. A famunkát a tanműhely növendékei készítették : az 
atlaszba hímzések Mihalovics Jánosné Orosz Ida úrnőnek művei, 
kinek megrendelésére készültek ezen bútorok. A rajzokat a búto
rokhoz és hímzésekhez Mendly Károly tanító készítette. Egy-egy 
bútor ára 600 frt. Eladók.

8. Z a y u g ró c z i  állami felső népiskolával egybekapcsolt  müfaragó  
tanműhely.

Három asztal (á 80 frt), rajtuk és a falon különféle mű- 
faragások (eladók).

9. Zn ióvára l ja i  állami elemi iskoia i tanitóképezdével kapcsolatos  
fa ragásza t i  tanm űhely . Alapittatott 1880-ban. Felvétetnek 4—5 
elemi osztályt végzett ifjak.

Falon gipszöntvények és faragványok ; szabadon álló térben : 
Íróasztal (300 frt) és buliét (180 frt) tölgyfából.



F. Középipartanodák, iparművészeti tanoda.
I .  Budapesti m. klr.  á l lam i középipartanoda. Megnyithatott 

1879-ben. Czéija: építőmesterek, pallérok, továbbá a gépekkel és 
munkafelosztással dolgozó iparok számára elűmunkásokat és mű
vezetőket, kivételesen kisebb gyárak és ipari vállalatok számára 
önálló vezetőket képezni. Felvétetnek a közép- vagy polg. iskola
IV. osztályát jó  sikerrel végzett ifjak. A tanfolyam 3 évre terjed. 
Az első év az általános tanulni valóknak van szánva. A l i .  és III. 
évben a tanulók szakosztályokra válnak szét, m. p. építészeti, gé
pészeti, vegyészeti, fémvasipari és faipari szakosztályra. Szabad 
óráikban a tanulók az intézetnek jó l felszerelt laboratóriumaiban 
és műhelyeiben gyakorlatilag foglalkoztatnak. Hegedűs Károly 
igazgatón kívül az intézetben 10 rendes, 9 rendkivüli tanár és 2 
művezető működik. Az intézet gazdagon fel van szerelve. A tanu
lók száma a folyó tanévben 130. — Az intézetben évenként rend
kivüli tanfolyamok tartatnak : 1. gépkezelők és fűtők számára három 
hónapon át, melyre kovácsok, lakatosok, gépgyári munkások, oki. 
gazdák és géptulajdonosok vétetnek fel, kik a tanfolyam végén 
egy e czélra rendelt vizsgáló bizottság előtt vizsgát tesznek és 
oklevelet kapnak; 2. építőiparosok számára 4 téli féléven át, melyre 
a télen foglalkozás Inján levő kőmivesek, kőfaragók és ácsok já r
hatnak ; 3. a malomipari tanfolyam gőzmalmok gyakornokai szá
mára, mely 2 éven át 8— 8 hónapig tart.

Kiállítási tárgyai: I. Az intézet szervezete és tantervű 
(2 kötet.) Évi értesítők (4 kötet.) Első éves tanulók jegyzetei. 
Algebrai jegyzetek. Mértani jegyzetek. Ábrázoló mértani jegyzetek. 
Természettani jegyzetek. Vegytani jegyzetek. Ásvány és kőzettani 
jegyzetek. Magyar nyelvtani jegyzetek. írásbeli dolgozatok. Szer
számrajzok (3 kötet). A 11-ik és Ill- ik  évfolyam közös tantárgyaira 
vonatkozó jegyzetek. Természettani jegyzetek (2 kötet.) Fűtés és 
szellőztetési jegyzetek. Földmértani jegyzetek. Könyvviteltani 
jegyzetek. írásbeli dolgozatok a könyvviteltanból.

II. A tanulók szabadkézi és mértani rajzai s a rajztanitás- 
hoz használt minták és szemléltető eszközök. A ) Első évfolyam. 
1. Szabadkézi rajzok, a) Az oldalfalon. Toskánai oszloprend- és 
görög edények profilja. Meander-szalagok. Kő- és famozaikok. 
Csigavonal. — Abakus, astragal, echinos. Torus-díszitések. — 
Levélsorok. Dór, ion és lesbosi kvmak. Levélkoszoruk, pálmasza
lagok, egyszerű és összetett pálma és virágszalagdiszek. — Ter
vezetek : négyzetes, négyszögü, központi és központ körüli kitöl
tések.— Egyszerű pálmacsokor. Összetett etruriai pálmacsokor' 
díszek. .... Ind, arab és román szalagdísz. Szalagok és közpotin



no

kitöltések. — Összesen 20 lap. — b) Borítékban. Ó-kor: Egyenes 
és görbe vonalak, oszloprendek s görög edények profiljai, az ó-kor 
alapgörbéi, csigavonal, meanderek. Kő- és famozaikok. — A körre 
vonatkozó díszek : asztragál, eckinos, egyszerű és összetett fona
dékok. Kvmak. Koszorúk : babér, folyondár, olaj és szőlő koszo
rúk. egyszerűek és összetettek. — A pálma alkalmazása. Egyszerű 
pálmakoszoruk, pálmacsokrok. A liliom-félék és azok alkalma
zása. — Kitöltések : négyzetes és négyszöges táblás kitöltések, 
egyszerű és összetett központi virágkitöltések. — Indavégződések.
— Középkor: Egyszerű és összetett levél- és virágszalagok. — 
.Négyzetes táblás kitöltések, nyolezszögü és központi kitöltések. — 
Díszítések : egyszerű és összetett akánthus, liliom és tölgy díszí
tések, indadíszek, összetett román és persa-diszitmények, gót di- 
szitmények. — Uj-kor (renaissance): Pálma. Összetett pálma- és 
akanthus-részletek. - -  Kitöltések : egy tengelyű négyszöges és 
négyzetes táblás kitöltések a XVI. századból német és olasz renais
sance modorban (niello, intarsia), négyszögei kettős friesikus ki
töltés. Központi és összetett kitöltések (márváuy-niello, intarsia, 
sgraffito és fresco után), összesen ti7 lap. — 2. Főszminták. Görög 
akantkus, görög akantbus részlet, akanthus levél. Ó-kori 
tulipán. Görög Stella korona részlete. — Gót levél és gót kettős
levél. .- Virágszirom, levél, akanthus, kehely-leple, indavégződés,
levélcsokor, olasz renaissance. Táblás kitöltés (olasz renaissance.)
— Összesen 1-3 db. - ■ 3. Mértani és .ábrázoló mértani rajzok. 
« )  A falon. Csigavonal, körevolvens, cyklois, epi- es kypoeyklois 
szerkesztése. • A pont és egyenes vetitése, nyompontok szer
kesztése. Különböző helyzetű egyenesek. A pont vetett árnyéka.
— A sik ábrázolása. Különböző helyzetű síkok, a sik nyomainak 
szerkesztése. Egyenes vonal vetett árnyéka, két sík inetszösvonala, 
A  sik forgatása. ■ A gúla hálózata: sik idomok. Gúla és hasáb 
árnyékának megszerkesztése. Hasáb és gúla síkmetszése. Hasábok 
áthatása. — Henger és hálózata. ■ Csavarok. A kör, henger és 
kúp árnyéka; a gömb és gyűrű saját és vetett árnyékának meg
szerkesztése. -- Két test áthatása és árnyékának megszerkesztése. 
Henger és gömb, hasáb és henger áthatása s egymásra vetett 
árnyéka. — Összesen 20 lap. b) Borítékban. Kihúzások, alap- 
szerkesztések. Idomok szerkesztése és másolása. Vonalok arányos
sága, területek átváltoztatása. A kör s a körbe és kör körül 
Írott szabályos sokszögek. — Kúpszeletek. Csigavonal. Körevolvens, 
cyklois, epi- és hypocyklois szerkesztése. — Mértani díszítmények 
szerkesztése. A pont és az. egyenes vetitése, nyompontok. Kü-
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lönböző helyzetű egyenesek. Az egyenesek forgatása. Két vonal 
egymáshoz való helyzete. A pont vetett árnyéka. — A sík. 
Különböző helyzetű síkok. A sík nyomai s az egyenes vonal vetett 
árnyéka. Két sík metszősvonala. Az egyenesnek síkra vetett ár
nyéka. Sík idomok. A sík forgatása. — A gúla és hálózata, a 
hasáb és hálózata. — Sík idomok árnyéka. A  hasáb és gúla sík
metszése, hasábok áthatása s egymásra vetett árnyéka. A henger,
kúp s ezek hálózata. .. Festési gyakorlatok. lestek egymásra
vetett árnyéka. — Csavarok szerkesztése. A kör, henger és kúp 
árnyéka; a gömb és gyűrű saját és vetett árnyéka. - Két test 
áthatása s ezek árnyékának megszerkesztése. Összesen 111 lap.
4. Ábrázoló mértani szemléltető eszközök, (ti db.) J érbeli terde 
vonal valódi nagyságának és hajlásának, egy mindkét síkot
érintő vonal fekvésének és áttörésének ábrázolása. - - Térbeli 
egyenközü és egymást metsző vonalok s ezek áttörésének ábrá
zolása. Különféle állásba helyezhető határolt síkok. - Térbeli 
ferde és vetítő síkok átmetszési vonalainak és hajlási szögeinek 
ábrázolása. Koczka- és különböző helyzetű koczkatestek képei
nek és felületi nagyságának ábrázolása. -- Fedéltervezetek és 
felületek. Hasábok és hengerfelületek mindkét képsíkkal
átmetszve. — Végérintő kúpok és megfelelő gúlák. B) A szak
osztályok szabadkézi rajzai. 1. Építészeti szakosztály. « )  A tőfalon. 
Dór oszlopfej levél lölszrrkesztéssel, lesbosi kyma astragállal. 
Toskánai oszloprend árnyék meghatározása. — Renaissance pillér
fej törlési modorban természet után. Gót levelek egy színben 
természet után. — Középkori kőpadozat. Renaissance táblás k i
töltések. ■ • Összesen 0 lap. ó) Boritokban. Ó-kor: Párkányelemek 
hivatásszerű ékitése, akroteria, metopha. Dór profil és egy káli
mat) kus födényrészlet felékitése. Oszlop és pillcrfej. Középkor; 
Építészeti részletek díszítése. — Renaissance: Fali díszítések s fries 
díszítések a XVI. századból (niello, sgrafitto.) Tervezetek az 
eltanult elemek alapján. Árnyékolás: klassikus és középkori 
párkány elemek, oszloprendek s összetettebb épités/.eti részek 
árnyékának meghatározása s az árnyékolás kivitele törlési modor
ban. Toskánai és dór oszloprendek, astragal, echinos és lesbosi 
kyma árnyékolása természet után törlési és írón modorban. Görög, 
gót, olasz-renaissance és román építészeti elemek árnyékolása. — 
Összesen 41 lap. '2. Gépészeti szakosztály. Borítékban. Arnyékolási 
gyakorlatok különböző gyakorlati elemek fölvételével. — horgási 
paraboloid, gyűrű, éles és tompa csavarjáratok, forgattyú és horog 
árnyékolása törlési modorban. — Ékkötesek, hajtórúd, kettős szi-
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vattyu, különféle lánczszerkezetek árnyékolása. — Átbocsátó szelep, 
gőzsíp olajozó szelencze, szabályozó és gőzgép árnyékolása. — 
Összesen 13 lap. 3. Vegyészeti szakosztály. (Keramika.) a) 
A főfalon. Tervezetek: etrusk edény díszek, (csokrok.) b) Borí
tékban. O-kori edények főbb képviselői, ó-kori edényeken elő
forduló egyszerű és összetett díszek, központi és csokordíszek. 
Pompejii és etrusk diszitések. Koszom díszek. Etrusk urnafedő. — 
Ó-kori szalag négyzetes kitöltések tervezete. — Középkori niello- 
és mozaik díszítések. Központi díszítések tervezete. Német és 
olasz elemek másolása; azok alapján frieses, táblás és köz
ponti diszitések tervezete. Ó-kori töltő és keverő edények cliab- 
lonjának kihasitása s az ékítmények felrakása. Különféle ékitési 
elemek felrakása megfelelő edényekre. Tervezetek : O-kori edé
nyek díszítése, görög ampliorák olasz-renaissance díszítés
sel. tányér olasz-renaissance, tányér persa és indus virágszalag- 
díszitésekkel. Üvegtáblák kitöltése renaissance modorban. Össze
sen 25 lap. 4. Fém-vasipari szakosztály, a) A főfalon: Függő lég- 
szesz-láinpa (tervezet), h) Borítékban : Árnyékgyakorlatok. Árnyék- 
gyakorlatokul összetettebb testek fölvétele a szakosztálynak meg
felelőbb elemek felhasználásával. A XVI. és XVII. században elő
jövő német renaissance vasművek alapalakjai, vaslevél és virág
elemek. Henger- és gyűrű fonadékok a XVI. századból. Egyszerű 
és összetettebb indavégződések. Renaissance pántok és kulcslyuk
fedők. Szárlemezek a XVf. és XV IÍ. századból. Tervezetek : kapú- 
ráesozat felvilága és fali lángzó, tartány és kapu táblás kitöltése, 
négyzetes, négyszöges és központi kitöltések. Légszeszlámpa, tar- 
i.ánvok, gyertyatartók, egy légszesz-csillár dombor elemekkel. — 
Összesen 23 lap. 5. Faipari szakosztály, a) A főfalon : Eckinos 
astragállal, görög akanthus és indavégződések törlési modorban. 
Középkori levél egy színben természet után. Intarsiák a XVI. és 
XVII. századból, b) Borítékban. O-kor : Párkányelemek árnyékolása 
s oszloprendek árnyékolásának meghatározása. Dórpárkány és ast- 
ragál, echinos astragállal, lesbosi kyrna, akantbusz törlési modor
ban. Akanthusz egy szinnel természet után. Akanthusok az ó- 
<-s újkorból természet után. Virágszalag törlésmodorban. Osa- 
tornaszáj törlési modorban. Közép- és új-kor: Pilaszter- és
oszlopfej. Gótlevelek. Egyszerű és összetett intarsiák, niellok 
a nemet renaissance-, egyszerű és ös-zetett intarsiák olasz-renais- 
sance-ból (szalag-, négyzet-, négyszög- és központi kitöltések). 
Renaissance táblás kitöltés természet után; gót táblás kitöltés, 
renaissance táblás kitöltés. Középkori és renaissance díszi-
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tések. Egy szekény fries-dísze természet után egy színnel. — 
Összesen 34 lap.

III. Az építészeti szakosztály részéről: a) Szakrajzok a falra 
függesztve. Téglakötések. Boltívek faragott kőből. Boltozatok. 
Erkélyek. Faragott kővel való falburkolás. Kőlépcsők. Alapozás. 
Fafödémek. Fedélszerkezetek. Távlati és alaktani rajzok. Épület
tervek. Összesen 32 lap. b) Szakrajzok borítékokban elhelyezve. 
Falkötések. Boltívek téglából és faragott kőből. Boltozatok téglá
ból. Párkányok, erkélyek és falburkolás faragott kőből. Lépcsők. 
Alapozás. Fafödémek. Fafedélszerkezetek. Asztalos munka. Külön
böző munka. Távlati és alaktani rajzok. Épülettervek. Összesen 
100 lap. r) Szemléleti minták a kőmíves-mcsterség köréből: 
A téglakötési szabályok feltüntetése, 2 darab. Egyenes végződés »/4 es 
liasitott. téglával block és keresztkötésben, 2 darab. Falkeresztezés, 
falbevégződés és derékszögű sarokképzés 2 darab. Falpillérek, sza
badon álló pillérek, kémények, füstcsövek, 3 darab. Egy épületrész 
falazásának feltüntetése (ajtó és ablaknyilásokkal) 1 darab. Kü
lönböző szélességű és alakú boltívek minta-állványnyal, 3 darab. 
Dongaboltozat Övékkel téglából, állványnyal, különböző boltozat- 
felületek minta-állvány alakjában, 4 darab. Kőmíves és elhelyező 
állványok, 3 darab, d) Előadási jegyzetek autographirozva. Kő- 
míves munka (1 kötet). Ácsmunka (1 kötet), t )  Tanulok je g y 
zetei. Kőmives, kőfaragó és különféle munka (1. es 11.) 2 kötet. 
Gazdasági épületek, lakóházak, 1 kötet. Ácsmunka, 1 kötet. Épí
tészeti alaktan, 1 kötet.

IV . A gépészeti szakosztály részéről: Szakrajzok a falra füg
gesztve. <i) Általános gépészeti rajzok: Kettős működésű szivattyú. 
Oorliss rendszerű gőzgép Welock-féle nyitó szerkezettel, lla jto  
rúdfejek. Lapátos kerék culissa-felülettel. Condensator. Forditliató 
parti darú. Tüzcsöves kazán szab. hullámos csővel. Tengely irá
nyú .lonvall turbina. Ottó-féle gázmotor. Csavarkerék, b) Mező- 
gazdasági géprajzok : Itansomes-féle eke. Készletek a Rnnsomos-íele 
ekéhez. Többsoros kapáló gép. Négy-hatlovas oszlopos járgány. 
Sack-féle sorvető gép. Epple m. szab. egyforgatt.yús cséplőgép, 
összesen 10 darab, c) Szakrajzok, borítékokban elhelyezve. Az 1-ső 
borítékban : Csavarok és csavarkötések es csavarbiztositusok. Ekek, 
ékkötések és ékbiztositások. Szegecsek és szegecskötések. Lánczok. 
kötelek, lánczdobok és lánczhoi’gok. ( sövek es csőkötesek. Szele
pek és szelepcsapok. Tengelyek és tengelycsapok. Csapágyak es
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csapágy tartók. A 2-ik borítékban: Tengelykapcsolók. Dörzs, szíj, 
köteles fogaskerek ok. Forgattyúkjoxcen terek. I la j tórád fejek, kereszt- 
fejek és egyenes vezetékek. Dugattyúk. Tümitő szelenezék. A 3-ik 
boiitékban . Kocsi-emelók es emelő-csigák. Építkezési emelek vagv 
emelő dobok. Daru-emelők. Váltakozó mozgású dugattyús szivaty- 
t.yuk- Centrifugai-szivattyúk. Forgó szivattyúk. Gőz.sugár-szivaty- 
tyúk. Pulsometerek. Gőzgépek és gőzkazánok. Vizikerekek. Tur
binák. Gázgépek. A Fik borítékban: Közönséges forgató ekék. 
egyetemes eke, véső eke, töltögető eke.. Hármas es négyes eke. 
A ltalaj-porliany it.ók es részletek .hozzá. O'ollemann-féle kultivator. 
Különféle szei kezelő boronák, llögtöro is gyúrás hengerek, főty 
és többsoros kapálógépek. Hurgonyavetö lyuk-készitő és szórva- 
vető gépek. Fekvő és oszlopos járgányok, részletrajzokkal. Gazda
sági malmok. Kézi, járványos es gőzeséplőgépek részletrajzokkal. 
Kukoricza-morzsolok és bíbere magfejtő gépek. Összesen 213 darab. 
(/) Mii helyi munkák. 1 gőzszivattyú. 1 hengerszék. 2 főtengely 
csapágy. 1 regulator. 1 szíjkorong. 13 dörzstengely-kapesoló 
alkatrészek. 1 kerék-burkolat, a hengerszékhez. 1 centrifugai- 
szivattyú. 1 szívószelep. 2 összeállított franczia kulcs. 2 i'ranezia 
csávát kulcs-részlet. •! összeállított lüróker ap. ő furókercp-alkat- 
rész. 0 reszelt kocsi-alkatrész, ö nyers kovácsolt kocsi-alkat- 
í eszek. 1 hegyes körző. 1 tapintó körző. 1 fürészfog-hajlit-ó. 
1 Meyer-léle, 1 Kider-iéle, 1 Corliss-féle, 1 Steplienson-féle vezénv- 
műminta. 1 dörzstengely-kötés összeállítva. Locomobilrészletek: 
lápszivattyú az cxcenterrúddal és hajtórúd; az államvasutak gép
gyára részére. Egy borsajtócsavar, Antal Miklós vaskereskedő ur 
részére, r) Előadási jegyzetek autográphozva. A gépelemekre vonat
kozó előadásokból. Az emelő gépekre es szivattyúkra vonatkozó 
előadásokból. A gőzgépekre vonatkozó előadásokból. A papír
gyártási előadásokból. A malomipari előadásokból. Az erőműtani 
előadásokból. A szilárdságtani előadásokból.

V. A vegyészeti szakosztály részéről: A )  Szerves vegykészit.mé- 
nyek 34 üvegben ; nevezetesen : hangyasav, hangyasav ealcium, 
niíroprussidnatrium, aetnylbromid, jodaethyl, eezetsavas niethyt- 
aether, oxálsavas nátrium, oxamid, eczetaether, borostyánkő- 
sav, eezetsavas amylester, valeriánsavas amylest.er, amylkén- 
savas ealcium, burgonyakeményitő, lepárolt anilin, 2 üveg 
sósavas anilin, kénsavas anilin, salétromsavas anilin, oxálsavas 
anilin, nit.rotolnob, nitrosodimetbylanilin, pikrinsav, isobibor.savus 
kálium, rosolsav, melhylviola (próba festéssel), lluoreseein, sároa



cosin,' sublimált napht.alin, sósavas amidűazonaplitalin, nyers 
tefracblorchinon, "alléin. Festési és szüvetnyomdászuti próbák 
(10 la p ); •'! nagy tábla indigófestéssel és reserve-nyomtatással 
gyapot-szöveten; 1 nagy tábla próbafestésekkel, gyapjúszö
veten, 2 nagy és 1 kis tábla gőzölgés által tixirozott kátrány
festékekkel gyapjúszöveten; 2 kis tábla étetéssel, indigóval 
festett gyapotszöveten ; 1 tábla festett selyemmel. U) Szervetlen
csoport. Egy sorozat mesterséges ásványi- és lakfestékek, 52 üveg
ben. Egy sorozat engobe-festékek, 12 üvegben és 2 próbalap 
kőbányai fazekas-agyagból. Egy sorozat színes kályha-mázak és 
színes zománczok 11) üvegben, 21 próbalappal mágócsi kályha
agyagból. Egy sorozat színes kőedény-mázak 11 üvegben és •’> 
próbalap. Egy sorozat fayence-festékek (i üvegben és 1 hamutartó 
f'eslékpróbákkal. Egy sorozat máz alatti festékek 8 üvegben és 
1 próbalap. Egy sorozat üvegfestókek 17 üvegben és 2 darab 
üvogprnbalap. Egy sorozat poi ezellánfestékelc 22 üvegben és 2 darab 
tányérba a festékpróbákkal. 12 darab színes üveg. I terraeotta és 
1 mázolt, edény s hozzá 8 darab gypszmint.a; 1 darab terraeotta 
szobi r. Egy Innia mázos kandalló. Egy Siemens-féle üvegolvasztó 
kiineneze mintája agyagból. Jegyzetek: Vegyiparműtani jegyzetek, 
a szerves vegytan köréből, 2 kötet. Vegyiparműtani jegyzetek a 
szervetlen vegytan köréből, 2 kötet.

VI. A fém-vasipari szakosztály részéről: u) Szakrajzok a 
falra függesztve: Nyeregtetejű üvegernyő. - Vízvezetéki fel- 
szerelési tárgyak. Veranda balkonnal. Istálló-berendezés, istálló- 
berendezési részletek. Nyílt kioszk. Vendéglői tűzhely. Vas
kapuk. Vasbutorok. — Pénztárszekrény/.árok.— Gördülő redőny. —
Ilúgos ujtó-becsapók. Pénztárszekrény. - - b) Szakrajzok borí
tékokban elhelyezve: Ablak és ajtó-vasalások. -- Zárak és lakatok.

I ’énztárszókrények. Rácsajtók és kapuk. Lemezajtók. —
tolható lemezaj lók. Üvegajtó. Ablakuk. — Redőny. 
Villámhárító. Vászonernyők. — Üvegernyok. - Kioszk. - 
Vasbutor. Is 1 ál 1 <> kamara felszerelés. Takaréktűzhelyek.
Kazán tűzhely. Kandalló. Kályhák. Kovácsi.ű/ek. • Mér
legek — Formázó szekrény. Küzkúlak. Csapok és szelepek.

Gázvezetési felszerelés. Fűrészfog-élesitő gépek. -■ c) Mű
helyi munkák: 2 db. lámpa. -- 2 poleztartó consol. - 2 kapú- 
betétráes. -- 2 fogantyú. - 2 fényesre csiszolt kulcslyuk-lemez.

1 fényesre csiszolt kisebb paizs kulcslyuk-lemez. 1 befeketi- 
teft nagyobb paizs kulcslyuk-lemez. 1 befekotitett kisebb paizs
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kulcslyuk-lemez. — 1 lánczszem. — 1 közönséges bevésett ajtózár. 
2 Jungfcr-féle^evesett ajtózár. 1 beeresztett kertajtózár. 2 spalet- 
ajtuzár. — 2 kirakati ablakzár. — 2 csappantyú. - 2 kisebb toló
retesz. -- 2 nagyobb toló-retesz. — 2 nagyobb pánt. 2 kisebb pánt.

1 pár bélyegzó-alj az ablakzárhoz. — 1 db. bélyegző-alj a 
gömbös lámpa keretéhez. 1 bélyegző a hasáb alakú lámpa felső 
részéhez. — 1 pár bélyegző a rács-keresztezéshez. — 8 pár bé
lyegző és bélyegző-alj a rács-vasakhoz és egy bélyegző. — 7 dl), 
sajtolási minta. — 8 db. rácskötési minta. — 1 db. takaréktűzhely 
parázs- és nyárssütóvel, tányér- és vasalóvas-melegitővel, nicke- 
le/.i-tt vízcsappal és szelepfogantyúval; a tűztél- olyan szerkezetű, 
hogy a tűzhöz vezetett levegő előmelegittetik. — d) Jegyzetek. 
Gépiparműtani jegyzetek (vasipari rész) 1 kötet. — Szcrkezettani 
jegyzetek 6 kötet.

V 11. A faipari szakoszt. részéről, a) Szakrajzok a falra függesztve, 
íróasztal részletrajza. Kihúzó asztal részletrajza. — Iskolapad rész
letrajza.— íróasztal részletrajza. — 8 db alakt. rajzi.. Egyszárnyas 
vésett ajtó rajza. — Kétszárnyas vésett ajtó rajza. -  Födényzet. — 
2 ablak (szekrényes spalettával) rajzai. Iskolapadok. - Tolós 
kapu. Ltczai kapú. Kirakati ablak. Templomi beren
dezés. Szószék. íróasztal. — Könyvszekrény. — Ruha
szekrény. — Ülőbútorok. Összesen 23 db. — h) Szakrajzok 
borítékokban elhelyezve. Az 1-ső borítékban: Különböző ajtó 
valódi nagyságú részletekkel. — Különböző kapú valódi nagy
ságú részletekkel. Tolós kapú. Szélmentö-ajtó. — Ki- és 
befelé nyíló kettős-ablak. — Befelé nyíló kettős ablak. Zsalus- 
ablak. — Kirakati ablak. -  Válaszfal banküzletek számára. -- 
Iskolapadok. — A padok elhelyezése nagy tanteremben. — Fali- 
burkolat. (Lambris). — Mennyezet. — Templom-berendezés. — 
I'alépcsó. A 2-ik borítékban: Ruha- és egyéb szekrény rajza. 
— Könyvszekrény. - Pohárszék. Tálaló szekrény. Kihúz
ható asztal. -  íróasztal. - Játékasztal. — Salonasztal. — Ülő
im tói*. — Agy. Mosdóasztal. — c) Jegyzetek. Gépiparműtani 
jegyzetek (faipari rész) 1 kötet. — Szerkezettani jegyzetek 2 köt.

d) Műhelyi munkák : 1 Salon-szekrény fiókok nélkül 100 Irt.
1 kisebb salon-szekrény fiókokkal 150 fi t,.

V ili. Az épitő-iparosok téli tanfolyama részéről: a) Szabad
kézi rajzok borítékban: Meander-szalagok, astragal, echinos és 
fonadékok. — Lesbosi kyma és hulláin; habmcander és tenger-
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hullám. — Levélsorok, egyszerű és összetett levélszalagok, folyon
dár- és szőlőkoszorúk. — Pálma-alakok, renaissance kehelyala- 
kok. — Gyümölcs- és virágcsokrok, indavégződések. — Köz
ponti virágdíszek. — Négyzetes, négyszöges és táblás kitölté
sek. — Fries díszítések. — Összesen 17 db. h) Szak- 
rajzok a falra függesztve: Téglakötés. Boltív. — Boltozat. — 
Oszloprendek. Mértani és ábrázoló mértani rajz. Összesen 
18 db. — c) Szakrajzok borítékokban elhelyezve. Mértani és 
ábrázoló mértani rajz 82 lap. — Alaktani rajzok. Korintlmsi, 
joni, dóri, római és toskani oszloprendek és oszlopsor 8 lap. — 
Szerkesztési rajzok 1-ső évfolyam: Téglakötések a különféle fala
zásban, pillérekben, oszlopokban, füstcsövek és kéményekben, 
nyers és faragott kőből való falazás, a falak vastagsága, ács
munka 22 lap. — Szerkesztési rajzok Il-ik évfolyam. Boltívek 
téglából és faragott kőből, boltozatok, lépcsők 12 lap. d) Jegy
zetek. Tanterv. — Számtani jegyzetek. — Mértani jegyzetek. 
Mértani rajzi és ábrázoló-mértani jegyzetek. — Természettani 
jegyzetek. — Írásbeli dolgozat a magyar nyelvtanból. Épitési 
anyagtani jegyzetek. — Epitéstani jegyzetek. — Magyar nyelv
tan. — Olvasókönyv. Összesen 11 kötet.

IX. A gépkezelők és fűtők tanfolyama részéről: u) Fali 
rajztáblák: 1 12 lóerejű gőzgép. — 1 condensator. — 1 cséplő
gép keresztmetszet. — 1 előmelegitó. — 1 llüeker locomobil. —
1 szalmatüzelési berendezés, magy. államvasut gépgyára. —
2 C o r l is s - fé le  v e z é n y m ű . — 1 B e l l e v i l l e  kazán . —  1 C o m p o u n d -
g é p . —  b) T a n e s z k ö z ö k . 1 ü s s z e á ll it o t t  lo c o m o b i l  m in ta , e g y e s  
r é sz e i s z é tsz e d h e tő k . 2  ö s s z e á l l í t o t t  g ő z k a z á n  fa la z á s !m in ta . —  1 l o 
c o m o b i l  e lő r é s z , t e l je s e n  fö ls z e r e lv e ,  1 m a n o m o te r r e l. 1 c s é p lő 
g é p  m in ta . — 1 K ö r t in g - fé le  in je c t o r -m in t a .  —  2 v íz á llá s  j e l z ő 
c s ő . —  8 c s ő t i s z t i t ó  k e fe . —  1 v iz k ő k a p a r ó  c s ö v e k h e z . —  1 c s ő -  
t á g i t ó  tü sk e . —  1 c s ő t á g i t ó  't ü s k e  k a r ik á v a l. —  1 c s a v a r k u lc s  
n é g s z ö g le t e s  ly u k k a l .  — ti g ő z fe s z é ly -m é r ó .  —  2 c s ő t ö m ö r i t ő  
v é ső . —  2 v a c u u m -m e te r . 1 c s ő t á g i t ó  k é s z ü lé k . —  1 k a z á n k ő -  
v e r ő  k a la p á cs . F a lo c o m o b i lh o z  v a ló  r é s z le te k  : (2 0  d b .)  1 b u -  
v ó ly u k h o z  v a ló  á l ló .  —  1 csa v a r . —  1 c s a v a ra n y a . - 1 r e g u lá t o r  
g o ly ó k k a l .  — 1 b iz t o s í t ó  s z e le p  fe ls ő  ré sz . —  1 b e e r e s z tő  s z e le p  
e m e lt y ű je .  —  1 b u v ó ly u k h o z  v a ló  á l ló  c s a v a r  o r s ó v a l és  a n y á 
v a l. —  1 c s a v a r a n y a  a lsó  k e r e k  la p p a l. - 1 c s a v a r a n y a  k is e b b . 
—  1 k e n ő sz e le n c z e  h a ts z o g le te s  a l j ja l .  —  1 fe d ő , k e n ő sz e le n c z é -  
h ez . —  1 á ll ít ó  c s a v a r , —  1 c s a v a r o r s ó  c s a v a r a n y á v a l . —  1 l e t ö r t
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fül, egy állitó csavarral. — 1 áltó egy tisztitóny iláshroz. — 1 lu- 
coinobil előrészének egyik Jele tüzelő ajtóval. • 2 szivatty/icsap
ketté törve. — 1 henger fölső része. — 1 összekötő rúd a hen
ger és a csapágy között. Cséplőhöz való alkatrészek leszed
hetek : -1 db. karzat-korlátdeszka. — 2 db. karzat támvas. — 0 db. 
szíj. - 1 db. manometer-állvány, 0 inanometerrel. — 1 db. for
dulat-számláló. — 1 dl), állvány 1 1 rostélyrúddal. 1 db. négy
szögletű lemez 3 db. tűzcsővéggel. 1 db. tűzszekrény-részlet, 4 db. 
álló szegecscsel. — r) Jegyzetek. Tanterv. — Jelentések az eddigi 
tanfolyamokról. - Jegyzetek a gőzgépekről. - Jegyzetek a 
cséplőgépekről. — Táborszky Ottó könyve a gőzkazánokról. — 
Munkások jegyzetei. Összesen ti kötet.

2. Kassai állami gépészeti középipariskola. Alapittatott 1872-ben 
mint magánintézet ; jelenlegi igazgatója, Szakkay József gépész- 
mérnök által; 1874 óta állami intézet. Czólja gépészeket, gyári 
művezetőket és gépépítőket képezni. Felvétetnek a közép- vagy 
polgári iskola IV. osztályát végzett, ifjak. A tanfolyam 3 éves. 
A tanulók az elméleti tantárgyakon kívül gyakorlati oktatásban 
is részesülnek az intézetnek teljesen berendezett géplakatos, asz
talos, kovács és öntő műhelyeiben. A műhely készítményei igen 
különfélék s jó  hírnévnek örvendenek. Az igazgatón kívül 8 ren
des és 1 rendkívüli tanár, egy művezető és 3 előmunkás osztozik 
a tanításban. 1872— 1885-ig az intézetet 301 tanuló látogatta, 
kikből 45-8 százalék végzett. A folyó tanévben a tanulók 
száma 08.

Kiállítási tárgyul: Falon a tanulók különféle rajzai: map
pákban rajzok, jegyzetek, írásbeli dolgosatok. Ezenkívül a tanulók 
miihelyi munkái: szalagfűrész tartalékszalaggal (350 fit), cséplő
gép 2 deszkával (130 Irt), 2 satu (22 Irt.), mángorló (35 Irt), 
íúrógép (lOO frt), tizedes asztalmérleg, dohányvágó gép (10 Irt), 
tornakorlat (130 frt), borszivattyú (95 frt), vezénymű és fogazási 
tanminták; fonográf (70 frt) ; villanydelej ingával és üveg
szekrénykével (270 f r t ) ; 5 tábla szerszámokkal (falon).

3. A magy. k ir . iparm űvészeti tanoda. Alapit látott 1880-ban. 
Budapest. (VI. lzabella-uteza 02. Igazgató: Keleti Gusztáv.) Ezen 
állami szakiskolának ezé Íja, hogy a művészeti ipar különböző 
ágaiban való minél teljesebb 'kiképezésre alapos szaktanulmányok 
segélyével úgy elméleti, mint .gyakorlati oktatás utján alkalmat 
adjon. Az intézet egy közös előkészületi osztályból és tanműhely-: 
lyel kapcsolatos 7 szakosztályból áll. Nevezetesen 1. a mint űzési, 
2. a műfaragászati, 3. az iparművészeti rajz- és tervezeti. 4. a 
disziiőrajz és festészeti, 5. iémvésnöki (ötvösipar), 0. a famet.szészeti 
(Xylografiai) és 7. a rézmetszészeti szakosztályból. Tervben van 
végül a keramikai (edényiparos) szakosztál. felállítása. Jelenleg 
10 tanerő működik az intézetben. Tanulóinak száma 71.
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Kiállítási tárgyai: A  növendékek által kiállított tanuló-mü
vek : 4. Ékítményen, alaki, geometriai én látszattam rajzok. 2. De- 
corativ jellegű tanulmányfcstmények. 3. Ékitményes és alakmin
tázatok (fősz.bői sütve és égetve). 4. Műfaragászati tanulmányok. 
Az. elemekből kiindulás fokozatosan haladó mintázata tanulmányok 
sorozata. Kisebb faragott házi eszközük, szekrények. Egy faragott 
díszasztal stb. 5. Fámét szét i (Ny lografiai) tanulmány művek. (Vésett 
tádúezok és lenyomatai) f>. Kézmetszészeti tanulmányok. (Vésett, 
rézlemezek és lenyomatai.) 7. Építészeti és iparművészeti tanul
mány rajzok. 8. Kísérleti művek a fémvésés és lémvnres szakmájá

ból (szekrényben).
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