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ELŐSZÓ.
A hivatalos katalógus, melyet az ezredéves or

szágos kiállítás igazgatósága az oktatásügyről, a be
jelentési ívek alapján közelebbről közrebocsátott, ha 
a kiállításon bemutatott tárgyaknak betűrendes fel
sorolásával s az egyes intézmények történeti ismerte
tésének leírásával meg is felel kitűzött czéljának, de 
a behatóbban vizsgálódó szemlélőt már nem elégít
heti ki. Nemcsak amiatt, mert a betűrendes felsorolás 
mellett a helyszínen nagyon nehéz az eligazodás, ha
nem amiatt sem, mert a tárgyak jelzésén kívül még 
több, az oktatásügy kiállításával kapcsolatos tudni
valókról nem számol be.

A tekintet egyfelől arra, hogy a szemlélő ne csak 
betűrendi, hanem helyszíni vizsgálódással is kísérje 
az oktatásügynek kiállított tárgyait, a figyelem más
felől arra, hogy az érdeklődő az oktatásügyi kiállí
tásra vonatkozó összes tudnivalókról is tudomást sze
rezzen : érlelték meg az elhatározást e kalauz meg
szerkesztésére, melyben a hivatalos katalógusba be 
nem juthatott anyag mintegy kiegészítve dolgoztat!к 
fel azon reményben, hogy ennek közrebocsátásával a 
tanügy iránt melegen érdeklődők az oktatásügyi ki
állítás tanulmányozását könnyebben fogják végez
hetni.

Budapest, 1896. junius 26.
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BEVEZETES.
A haladást, melyet a közoktatás terén különösen 

az utóbbi években észlelünk, méltó keretekben mu
tatja be az ezredéves országos kiállítás nemcsak ab
ban a nagy görög stílű épületben, mely a hazai ok
tatásügyet egységében kidomborítja, hanem azon 
melléképületekben is, melyek specialis jellegüknél 
fogva a nagy csarnokban elhelyezhetetteknek mint
egy kiegészítő részeit képezik.

E melléképületek a következők: a) a nagy csar
nok tőszomszédságában elhelyezett u. n. „emberbaráti 
intézetek“ épülete, Ъ) a nagy csarnok közelében el
helyezett „torna-csarnok“ és c) a kiállítási faluban a 
templommal szemben fekvő „minta elemi és minta 
óvoda“ épülete.

Mindezen mellékpavillonok kiállítását e füzet kü
lön szakaszokban ismerteti.

Ha mindezekhez egy külön fejezetben méltatan- 
dólag hozzáveszszük, hogy még több épületben a 
hazai tanügy bemutatást nyer: úgy tájékozódást 
nyerünk nemcsak az oktatásügynek nagyméretű be
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mutatásáról, de arról is, hogy főleg a tanügy gyei fog
lalkozó szemlélőnek nem elég csupán a nagy csar
nokot megtekintenie, hanem annak szemügyre kell 
vennie egyúttal azon kisebb csarnokok kiállítását is, 
melyek a főépületben elhelyezetteknek mintegy szer
ves kiegészítését képezik.

De mindezeken felül érdekes még ismerni a köz- 
oktatásügyi kiállítás szervezésének rövid történetét, a 
szervezési irányelveket, az oktatásügyi csoport tag
jainak s e csoport juryjének névsorát külön fejeze
tekben. Érdekes ezután megismerkedni helyszíni 
kalauzolással a fő- és melléképületekben elhelyezett 
tárgyakkal ugyancsak külön fejezetekben. De örökít
sük meg egy fejezetben a királyi legmagasabb látoga
tás emlékét s végül egészítsük ki e füzetet a tanügyi 
kongressusra vonatkozó tudnivalókkal.
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I. FEJEZET.

A közoktatásügyi kiállítás szervezésének története.
Az 1892. évi II. t. czikkely alapján létesült ezredéves 

országos kiállítás u. n. III. (oktatásügyi) csoportja 1893. ápril 
5-én a kereskedelmi minisztériumban Berzeviczy Albert köz- 
oktatásügyi miniszteri államtitkár elnöklete alatt alakúit meg. 
Ugyanekkor a csoport a következő alcsoportokra osztatott fel: 

. a) felsőbb oktatás,
b) középiskolai oktatás,
c) népoktatás,
d) kereskedelmi és ipariskolai oktatás,
e) művészeti és iparművészeti oktatás.
A torna és egészségügyi oktatás a középiskolai kiállítás

hoz tartozónak jelentetett ki.
Ez alkalommal mind az öt alcsoport tagjainak sorából 

elnököt, előadókat és jegyzőket választott s e szervezettel a 
csoport megkezdte munkálkodását, még pedig akként, hogy a 
csoport végrehajtó bizottsága előterjesztette programmjavas- 
latát azzal, hogyha e javaslat nem is meríti ki ugyan teljesen 
a közoktatásügyi kiállítás anyagát, de elegendő tájékozást 
nyújt annak mikénti rendezésére nézve a következőkben :

Az ezredéves kiállítás közoktatási csoportja körébe csakis 
az M67. w/ám mozzmwW _/!՛/, vagyis e kiállítási cső՛
port a magyar közoktatásügynek csakis legújabb korszakát és 
jelenét tüntesse föl. Az 1867. év előtti korszak feltüntetését a 
bizottság az erre hivatottabb történelmi főcsoport körébe ki
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vánja utalni, felajánlván az említett főcsoportnak e részbeli 
működésében a közoktatásügyi csoport készséges támogatását.

Indokolja e beosztást az a körülmény, hogy a közokta
tási csoportnak valószínűség szerint rendelkezésére bocsá
tandó területet a modern kiállítás teljesen igénybe veendi és 
hogy — miután a történelmi csoport a közoktatásügy törté
netének némely mozzanatát tervébe már úgy is fölvette — 
attól lehet tartani, hogy a közoktatási kiállításnak a történelmi 
emlékekre is kiterjesztése esetében ismétlések elkerülhetetle
nekké válnának s másrészt mindkét része a kiállításnak héza
gos is maradhatna. Midőn azonban a végrehajtó bizottság a 
közoktatásügyi kiállításnak régi és modern kor szerinti szét
választását ajánlja, egyúttal kénytelen hangsúlyozni, hogy 
abból a föltevésből indul ki, miszerint a történelmi főcsoport 
e szétválasztására való tekintettel a közoktatásügy történetét 
nem a nyilvánosságra jutott terv szerinti egy-két képben csu
pán, hanem lehetőleg a maga teljességében fogja felölelni.

További irány eszméül a bizottság a fennebb jelzett kíván
ságnak megfelelően egy, a közoktatásügy jelen állapotát szö
vegben és képekben feltüntetendő és magyar, német és franczia 
nyelveken szerkesztendő ismertető füzetek kiadását ajánlja. 
Egyébaránt e tárgyban felhivattak albizottságok, a kiadandó 
emlékmű programmjának és költségtervének elkészítésére.

Véleményezi továbbá a bizottság azt, hogy kéressék fel 
a kereskedelmi miniszter ur, mint a kiállítás elnöke, miszerint 
a kiállítás területén létesülő hangverseny-, avagy más nagyobb 
terem olykép rendezi essék be, hogy az, a népszerű ismeretter
jesztés czéljainak szolgáló felolvasások, előadások és kísérleti 
mutatványok berendezésére és egyúttal arra legyen alkalmas, 
hogy oda a villamos világítás bevezettessék, továbbá, hogy a 
terem elsötétíthető s abba projieiáló és egyéb a tudomány 
szolgálatában álló gépek beállíthatók legyenek.

A közoktatási kiállítás helyiségeinek megállapítására 
nézve egyelőre az a bizottság nézete, hogy e rendelkezésre
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egy, lehetőleg hosszúkás, esetleg kereszt-alakú olyatén épület 
volna felállítandó, melynek kiemelkedő középcsarnokában a 
falakra freskó-festészeti és szobrász díszítmények volnának 
alkalmazandók, melyeket a mintarajziskola s festészeti mes
teriskola állítanának ki. De ezenkívül a főépület közelségében 
a bizottság még három — esetleg két — kisebb pavillonnak 
felépítését is tervezi és pedig egyet, egy falusi minta elemi is
kola, egyet, egy falusi minta óvoda czéljaira {e kettő esetleg 
egybe is volna építhető) és egyet a testi nevelés számára, egy 
mintaszerű tornacsarnok alakjában. A most jelzett főépület, 
illetve mellékpavillonok részére összesen 2920 négyszögméter 
terület felvételét tartja a bizottság szükségesnek ; czélszerűbb- 
nek vélné azonban, ha a főépület kerek 2500 négyszögméter 
beépített területtel létesíttetnék s ezen kívül állana a 240 négy
szögméter területet igénylő tornacsarnok és a mintegy 300 négy 
szögmétert igénylő) minta népiskola és óvoda.

Az építési tervrajzok az illető csoporttal — illetve a fő
épületéi, valamennyi csoport képviselőivel — egyetértőleg 
volnának készítendők.

A közoktatásügyi kiállítás költségeire nézve az a bizott
ságnak a véleménye, hogy c czelra 80,000 frt veendő fel 
három évi egyenlő részletben. Megjegyzendő, hogy ez összeg
ben a kiadandó emlékmű költségei is bennfoglaltatnak már, 
s hogy körülbelül 5000 frt esnék ebből azokra a (ipari) szak
iskolákra, a melyek a kereskedelmi tárcza körébe tartoznak, 
de ugyané kiállítás keretében fognak megjelenni. Költség
megtakarítás szempontjából ajánlatos volna az 1896. év folya
mában felállítandó, vagy felszerelendő uj állami iskolák felsze
relésének egy részét oly időben rendelni meg, hogy az a ki
állításnál fölhasználtatván, azután az illető iskola rendelkezé
sére legyen bocsátható.

Az egyes csoportok által a főépületben bemutatandó 
kiállítás rendezésének módjára nézve a bizottság mindenek
előtt azt javasolja, hogy a kiállítás nem szaktárgyak, hanem
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iskola-fajok szerint rendeztessék, ettől legfölebb az iskolai 
hygiéna és testgyakorlat, úgyszintén a rajztanítás szempont
jából történhetik eltérés, de ez utóbbira nézve úgy, hogy az 
egyes iskola-fajok is a maguk körében az illető iskolában elér
hető eredményeket feltüntessék.

A tankönyveken és taneszközökön kívül a fősuly külö
nösen a tanmenetek és taneredmények bemutatására helye
zendő. Különösen az ipari szakoktatásnál a gyakorlati tanítás 
menetének feltüntetésén kívül figyelmet kíván a bizottság for
dítani arra, hogy a növendékek munkálatai az egyén foko
zatos fejlődését előtüntető 3 évi kurzusban (vagyis ugyanazon 
növendék 3 egymásutáni évben készített dolgozataiban) mu
lattassanak be és hogy ezen csoportoknál a tanszerek a mű
hely-eszközökre is kiterjedőleg tüntessenek fel. A tanszerek és 
tudományos gyűjtemények, praeparatumok bemutatásánál a 
bizottság különösen és első sorban a hazai gyártmányok be
mutatását hangsúlyozza ; külföldi tárgyak csak mint speciali
tások s amennyiben tényleg valamely hazai tanintézet hasz
nálatában vannak, állíthatók ki valamely mintagyüjtemén} 
ben. A hazai termelők, iparosok, gyárosok és kézművesek 
azonban csak annyiban vehetnek részt közvetlenül mint kiál
lítók a közoktatásügyi kiállításban, amennyiben az általuk ki
állítandó tárgy a kiállítás kiegészítésére szükséges és amennyi
ben az iskolák által szükségelt tér mellett az lehetséges. Az 
egyes gyűjtemények és felszerelések bemutatásánál a bizott
ság a minimális, de mintaszerű felszerelést kívánja zsinór- 
mértékül tekinteni. Kívánatosnak tartja továbbá a bizottság 
azt, hogy az összes alcsoportokban az egynemű iskolák 
együttesen állítsanak ki, s csak a nagyobb, specifikus jellegű 
intézetek mutassák be külön kiállításukat. Az ipari csoportnál 
kívánatos, hogy a népiskolákkal kapcsolatos tanműhelyek az 
ipari szakcsoporttal határosán állítsanak ki s igy mintegy át
menetet képezzenek az ipari szakoktatás osztályához.

A külön pavillonban elhelyezendő mintaszerű falusi
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elemi iskolánál — mint említettük -— szorosan csak a minta
tanterem volna bemutatandó, ellenben az ezzel együtt ugyan- 
egy pavilion ban bemutatandó minta-óvoda egész törvényszerű 
berendezésében és felszerelésében tüntetendő fel, hogy mintául 
szolgáljon a kisdedóvás most folyó szervezésénél felállítandó 
intézetek beosztására és berendezésére.

A szintén külön pavilonképpen emelendő tornacsarnok
ban elhelyezendő volna egv mintaszerű tornászat! felszerelés. 
Az ifjúsági testi nevelést előmozdító egyéb, nevezetesen sport
eszközök, amennyiben a hely engedi, ugyanitt, esetleg vala
mely mellékhelyiségben volnának elhelyezendők.

Végül az ifjúság testi nevelésére vonatkozólag a bizott
ság azt javasolja, hogy az ne szorítkozzék csupán az ifjúság 
tanuló éveire s az iskolára, hanem ölelje fel mindazt, mi a 
testi nevelésre vonatkozik, a házi nevelés körében a legzsen
gébb kortól a testi fejlődés befejezéséig. A testi nevelés ezen 
nem iskolai mozzanatainak bemutatása azonban a kiállítás 
tervezete szerint az egészségügyi csoport körébe tartozván, a 
bizottság azt a megoldási módot ajánlja figyelembe, hogy e 
csoport és az egészségügyi csoport között érintkezés létesít- 
tetvén, a testi nevelés e két körének kiállítása legalább helyi
leg kombinálva rendeztessék.

E program mj avaslat hoz képest az egyes alcsoportok 
részletesen is kidolgozták program mj alkat s ez alapon folyta
tott tárgyalásoknak az lett az eredménye, hogy 1894. és 1895. 
év folyamán a programm meg is valósult. Csupán annyiban 
nem, hogy a tervezett 80 ezer frt költség helyett 60 ezer frt 
bocsáttatott a csoportnak az alcsoportok arányában való fel
osztás mellett rendelkezésére, s hogy az ismertető füzetek 
csakis szövegben, de nem egyúttal illusztrálva jelentek meg. 
Ezzel szemben a programra kibővült azzal, hogy a főépületen, 
a tornacsarnokon (melybe a középiskolai egészségügyi kiállítás 
is beillesztetek) minta elemi- és minta-óvoda épületein kívül 
még az emberbaráti tanintézetek számára egy külön csarnok-
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nak emelése is szükségessé vált. Majd kibővült a programra 
azzal is, hogy a közoktatásügyi kormány az egyes tanintéze
tek kiállítási térdiját Szalay Imre elnök indítványára megvál
totta, miáltal a kiállításnak létesítése biztosíttatott.

Időközben a csarnokok elkészültek s folyó évi márczius 
15-től ápril 30-ig a beérkezett tárgyak azokban elhelyeztettek.

II. FEJEZET.

I. SZAKASZ.

A közoktatásügyi kiállítás csoportbizottságának 
névjegyzéke:

Tiszteletbeli elnök: Gr. Csáky Albin.
Elnök: Zsilinszky Mihály.
Jegyző: Dr. Gopesa László.

I. Alcsoport:
Alelnök : Dr. Bonez Ödön.
Előadó : Dr. Thanhoffer Lajos.
Csoportbiztosok: Bodola Lajos, Czigler Győző, Dr. 

Dollinger Gyula, Dr. Tóth Lajos.
Tagok: Dr. Breznay Béla, Fölser István, Dr. Heinrich 

Gusztáv, Kenessey Béla, Kovács Albert, Dr. König Gyula, 
Lipthay Sándor, Dr. Schmidt Sándor, Schuller Alajos, Dr. 
Szily Kálmán, Dr. Vécsey Tamás.

II. Alcsoport.
Középiskolák.

Alelnök: Klamarik János.
Csoportbiztosok: Dr. Веке Manó, Dr*. Gyomlay Gyula, 

Molnár Viktor, Dr. Staub Móricz.
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Tagok: Báthory Nándor, Böhm Károly, Dr. Csorba 
Ferencz, Dr. Erődi Béla, Fehér Ipoly, Dr. Fináczy Ernő, 
Mankó Vilmos, Kármán Mór, Dr. Lendl Adolf, Marczali 
Henrik, Dr. Ottó József, Dr. Schmidt Ágoston, Vámossy 
Mihály.

III. Alcsoport.
Népoktatás.

Alelnök: Szathmáry György.
Csoportbiztosok: Dr. Gopcsa László, Szuppán Vilmos, 

György Aladár, Dr. Morlin Emil, Szterényi József.
Tagok: Bereez Antal, Dömötör Géza, Gyertyánffy 

István, Dr. Hummel Szaniszló, Jenny József, Dr. Kened! 
Géza, Dr. Kresz Géza, Dr. László Zsigmond, Mihályi к 
Izidor, Péterffy Sándor, Pivár Ignácz, Rózsavölgyi Gyula, 
Sebestyén Gyuláné szül. Stetina Ilona, Dr. Verédy Károly, 
Zirzen Janka.

IV. Alcsoport.
Ipari és kereskedelmi iskolák.

Alelnök : Dr. Gál Jenő.
Előadó: Hegedűs Károly.
Csoportbiztosok: Fillinger Károly, Straub Sándor, 

Szterényi József.
Tagok: Deil Jenő, Dr. Ferenczy Zoltán, Ghyczy Géza, 

Dr. Gyulai Béla, Jónás János, Lakits Vendel, Mártonffy 
Márton, Palóczy Antal, Petrik Lajos, Ráth Károly, Ta- 
borsky Ottó, Vidéky János.

V. Alcsoport.
Művészeti és iparművészeti iskolák.

Alelnök : Dr. Szmreesányi Miklós.
Előadó: Kováeh Géza.
Csoportbiztosok: Várday Szilárd, Dr. Harrach József. 
Tagok: Feiehtinger György, Fittler Kamill, Gaul
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Károly, Kovács Géza, Keleti Gusztáv, Mihalovich Ödön, 
Pasteiner Gyula, Radisics Jenő, Szemlér Mihály, Dr. 
Várady Antal.

A tornaügyi csoportbiztos : Porzsolt Jenő. 
Egészségügyi csoportbiztos : Dr. Juha Adolf.

II. SZAKASZ.

Az 1896. évi junius 17-én tartott ülésen III. (okta
tásügyi) csoport-jurybe kijelölt tagok névsora.

1. Zsilinszky Mihály, államtitkár.
2. Rauscher Lajos, műegy. tanár.
3. Vágó Pál. festő.
4. Erkel Sándor.
5. Gr. Festetits Andor, nemz. szinh. igazgató.
6. Hegedűs Károly, techn. iparműv. muz. igazg.
7. Szterényi József, iparisk. főigazgató.
8. Nendtvich Gusztávné.
9. Dr. Schack Béla, V. kér. keresk. isk. tanár.

10. Porzsolt Jenő, tanár.
11. Dörre Tivadar, VI. kér. reálisk. tanár.
12. Dr. Staub Mór, tanár.
13. Dr. Веке Manó, tanár.
14. Dr. Morlin Emil, osztálytanácsos.
15. György Aladár, író.
16. Dr. Gopcsa László, min. segédtitkár.
17. Szuppán Vilmos, áll. felsőbb leányisk. igazgató.
18. Marsits Rosina, igazgatónő, Temesvár.
19. Wodianer Arthur, könyvkereskedő.
20. Br. Eötvös Lóránd, egyet, tanár.
21. Dr. Thanhoffer Lajos, egyet, tanár.
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22. Czigler Győző, muegyet. tanár.
23. Wartha Vineze, műegyet. tanár.
24. Dr. Udránszky László, egyet, tanár, Kolozsvár.

Ш. FEJEZET.

I. SZAKASZ.

Az oktatásügyi csarnok.
Az oktatásügyi csarnok a Városliget régi fenyvesében 

van, közvetlen a Stephania-úti kerítés közelében. E csarnok
hoz legkönnyebben a kiállítási u. n. Székely-kapun át lehet 
jutni. E kaputól pár lépésnyire előttünk áll az oktatásügyi 
nagyszabású görög stílusú kiállítási épület, homlokzatán e 
felírással: „Közoktatás.1՛

Négy ajtó vezet e csarnokba.
A mint az oktatásügyi csarnokba a főajtón keresztül

belépünk,

kiállítása ötlik szemünkbe.
A terem közepén Ő Felsége életnagyságéi magyar már

ványszobra díszük.
E szobrot Szirmayné Mészáros Jusztin művirágkészítő 

tanárnő, — mint kiállító — itt megnyitott munkahelyiségéből 
díszítette fel művirágokkal.

A szobor előtt Magyarország nagy domborműtérképe 
terül el, mely Kogutowicz és Társa magyar földrajzi intézeté
ben a vallás- és közoktatásügyi minisztérium megrendelése 
folytán készült. A Kogutowicz Manó által rajzolt Magyar-
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ország iskolai falitérképe 1:600,000 fényképészeti úton 
1:325,000 méretre nagyobbíttatott s az így nyert nagyítás 
szolgált aztán alapúi a domborműtérkép helyszínrajzának.

A szobor alatt elterülő térképtől egyenletesen négy 
irányban négy magasan álló üvegszekrényben a polgári és 
felsőleányiskolák női kézimunkái vannak elhelyezve. És pedig 
a főbejárattól jobbra eső I. szekrényben : a gyöngyösi, alsó- 
kubini, beregszászi, marosvásárhelyi, nagy-enyedi, rima- 
szombati. A II. szekrényben: balassagyarmati, pápai r. kath 
komáromi, makói, brassói, tordai, deési és czeglédi; a fő
bejárattól balra eső I. szekrényben a Csíkszeredái, nagy- 
kanizsai, nagyszebeni állami, nagyszebeni ág. ev., szombat- 
helyi, győri, körmöczbányai, szeniczi és pápai; a balra eső 
II. szekrényben : bajai izr., sepsi-szentgyörgyi, szegzárdi és 
gyergyószentmiklósi leányiskolák női kézimunkái nyertek
elhelyezést.

És ha már most ezek megtekintése után a főbejárat jobb
oldalán végig haladunk, úgy a díszesen kárpitozott asztalokon 
elhelyezve látjuk a kolozsvári, tordai, balassagyarmati, dob- 
sinai (ásványgyüjtemény), orosházi, nagykanizsai, szegedi, 
szombathelyi, turóczszentmártoni, s.-szentgyörgyi, kapuvári, 
galgóczi, kismártoni, újvidéki, liptószentmiklósi, kézdivásár- 
helyi, bajaivárosi és izr. és kassai (lepkegyüjtem ény) polg. fiú
iskolák kiállításait. Az itt levő falterületen pedig a polgári fiú
iskolák fényképei, graficus táblái, tervrajzai s órarendjei 
— kiváltképen az aradi községi iskolaszék — nyertek elhelye
zést, majd e falterületen a budapesti állami polgári fiúiskola 
anyagtárgyai s az orsovai polg. iskola faragványai díszlenek.

Tovább haladva a gyergyószentmiklósi polgári fiúiskola 
(térfogatszemléltető eszközök), gyergyóalfalvi (terménygyüjte- 
mény), halmii, Csíkszeredái, bánffi-hunyadi, tapolczai (oltási 
gyakorlatok), marosvásárhelyi, nagyszebeni r. kath. s a esik- 
megyei felső népiskolák állították ki az elhelyezett asztalokon 
tárgyaikat. Az itt levő falterületen legszembeötlőbben feste-



17

nek a kalotaszegi varrottas minták, melytől nem messzire a 
váczi r. kath. polgári leányiskola vörös függönye lóg alá.

A felső népiskolák kiállításával párhuzamosan elterülő 
asztalon ugyancsak a polgári fiúiskolák rajzai és írásbeli dol
gozatai vannak kiállítva. E csoportban négyes lapos fedelű 
üvegszekrény alatt a galgóczi, kismartoni, iglói és hódmező
vásárhelyi polgári leányiskolák női kézimunkái tűnnek elő. E 
szekrények mögött látható Spolarich János nagyszőllősi rajz
tanár sodronyhálós forgatható képsíkrendszerének, az ábrá
zoló geometria tanításának eredményesebbé tétele végett szer
kesztett táblája. A bemutatott készülék egyik oldala a sod
ronyhálós képsíkokból, másik oldala, illetőleg másik fele a 
fekete táblából áll, miáltal a különféle vetítési módokat egy 
készüléken lehet bemutatni.

Ha már most a felső népiskolák kiállításának útvonalán 
folytatólag haladunk, a bajai városi polgári fiúiskola világ
óráját pillanthatjuk meg, melyet Heller igazgató küldött fel. 
Ez óra a nap 24 órájának megfelelő felosztással, forgó kör
lapján a föld minden pontjáról mutatja az időt. Az óra mel
letti terjedelmes jobb szögletben Torontálvármegye felső nép
es polgári iskoláit mutatja be „Torontálmegye közoktatás- 
ügyi bizottsága.“ A vármegye költségén díszesen bemutatott 
mintegy fiók-kiállításban a női kézimunkák, fényképek és 
írásbeli dolgozatok gazdag gyűjteményét szemlélhetjük. Itt 
láthatjuk a nagybecskereki polgári iskola gipsz-mintázatát s a 
Herresbacher-féle számológépet is, majd nem messzire Hoppe 
Lipót zilahi rajztanárnak a „Meszes hegységet feltüntető dom
bormű-térképét.“ A torontáli kiállítás mellett elhelyezett két
fedelű lapos üvegszekrényben a miskolczi és az újpesti pol
gári leányiskolák kézimunkái szemlélhetők. Innen egyenes 
vonalba haladva ugyancsak egy lapos kettős üvegfedelű s 
aranyozással díszített szekrényhez érünk, melyben a Mária 
Valeria főherczegasszony О Fensége által használt és az or
szágos tanszermúzeum tulajdonát képező magyar népiskolai

Dr, Gopcsa—Dr. Веке : Kalauz. 3
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taneszközök és a Főherczegasszony első írásbeli dolgozatait 
megörökítő s a budapesti m. kir. egyetemi könyvtár birtoká
ban levő Rónay-féle Naplótöredéknek kéziratul szolgáló hato
dik kötete e sorok írójának összegyűjtéséből nyernek bemu
tatást. A díszes kiállítási taneszközök a következők: 1. Szem
léltető képek az első elemi oktatáshoz. 2. Gönczy-Berghaus- 
féle térképek, és pedig: a) a magyar korona országainak fali 
abrosza, b) az osztrák-magyar monarchia fali abrosza, c) 
Európa, d) Ázsia, e) Afrika, f) Dél-Amerika, g) Ausztrália 
fali abrosza. 3. Az osztrák-magyar birodalom domború tér
képe. 4. Geiszler-féle természetrajzi falitáblák. 5. A magyar- 
országi vadon és kertekben növő és feltűnő mérges növények. 
6. Ehető és mérges gombák. 7. Gönczy-Berghaus: A föld öt 
része. 8. Gönczy: A métermértékek táblája.

E szekrény felett a nagyszebeni nővérek polgári isko
lájában műhimzéssel készített magyar czímer ragyog.

Ennek megszemlélése után a teremnek bal felét képező 
részében a kézügyességi oktatás tárgyait és a polgári iskolák
kal kapcsolatos tanműhelyek kiállítását találjuk. És pedig az 
itt magasan álló üvegszekrény egyik felében a zay-ugróczi 
fafaragászati tanműhely készítményeit. Majd a Slöjd-iskolák 
kiállítása hívja ki a figyelmet. A budapesti állami tanítóképző 
gyakorló polgári iskolája részéről Szabó Gábor a gyalupadot 
is bemutatja. Nagyszabásúak emellett a soproni Slöjd-iskolá- 
nak, a soproni ág. ev. tanítóképzőnek és a budapesti protestáns 
árvaháznak Slöjd-készítményei, tanmenet szerinti bemutatás
ban. A sorozatot a brassói ág. ev. iskolának kézügyességi 
tárgyai zárják be. Innen egyenesen tovább haladva az asztalo
kon és a falon a brassói állami fa és kő műfaragászati iskola, 
a nyárádszeredai s znióváraljai iskolák készítményeit láthatjuk.

Ezzel párhuzamosan elhelyezett asztalon a polgári leány
iskolák rajzait és írásbeli dolgozatait tekinthetjük meg.

A znióváraljai iskolai készítmények folytatásaként a 
szegletből kiinduló asztalnak alsó részét a kismartoni lakatos
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ipari tanműhely, a megszűnő alsómeczenzéfi iskola, a székely- 
keresztúri, iglói, modori, lévai képezdei készítmények, az 
Oppenlánder-féle és a nagyszebeni ág. ev. polg. iskolai szemr 
léltető eszközök foglalják el. Az asztal felső részén a polgári 
leányiskolák írásbeli dolgozatai egyenlő színű tokokban nyer
nek bemutatást. A falon pedig a máramaros-szigeti tanító- 
képezde és a tacsi állami elemi iskola készítményei nyernek 
bemutatást.

A polgári iskolák kiállítási helyiségéből jobbra nyíló te
remben a kisdedóvodák és az elemi népiskolák kiállítása tűnik 
elénk.

Kisdedóvodáink közül alig 3% állított ki. Egyrészt a 
hely szűke miatt, másrészt, hogy az ismétlés kikerültessék. 
De ez az aránylag parányi kiállítás is meggyőz bennünket a 
kisdedóvásnak rendszeres és fokozatos fejlődéséről.

A mint e terembe lépünk, balra a Magyarországi köz
ponti „FrobeV nőegylet kisdedóvónőképző intézete és kisded- 
óvodája tárul elénk. Alaki munkákat, rajzokat, dolgozatokat, 
női kézimunkákat és fényképeket állít ki ez intézet. Mellette 
az Országos kisdedóvó egyesület kisdedóvónőképző intézete és 
árvaháza kiállításánál az egyesületnek s az általa fenntartott 
intézeteknek történeti leírását, működésük táblázatos kimuta
tását, évkönyveit, épületrajzait, írásbeli dolgozatait, rajzait és 
alaki munkáit szemléljük. Folytatólag a már amaros-szigeti 
„Erzsébet“ kisdedóvó-egyesület intézete, a kulpini, a nagy- 
tapolcsányi, az akna-szlatinai, a szakolczai, a kisgarami, az 
ozorai állami kisdedóvó-intézetek, továbbá a málnapataki, a 
nagylaki, a szegedi három (belvárosi, alsóvárosi és jótékony nő
egyleti) kisdedóvó-intézetek állítják ki programm szerinti tár
gyaikat. Ezenkívül Kollmann Irma kisdedóvónő szárított virág
készítményei ; egy graficus táblázat, mely a kisdedóvodák, kis

2*
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dedóvónők és a növendékek számarányait tünteti föl; majd egy 
tekintélyes könyvtár, hol a kisdedóvók és kisdedóvodai tanárok 
irodalmi működése van bemutatva ; Michl asztalosnak egy 
szabadalmazott iskolapadja, melyet a Fröbel nőegyesület óvó
nőképző-intézetében használnak — zárják be a kisdedóvodai 
kiállítás egyik részét.

A másik oldalon a fővárosi szegény-gyermekkert-egylet 
graficus táblái, bábjai, fényképei és épület-rajzai ; ·—s egy
másmelleit az akna-szíatinai, szászvárost, endrődi, breznó- 
bányai, vingai, dobsinai, kis-garami, dicső-szén t-mártoni, 
sepsiszentgyörgyi és a marosvásárhelyi „Stefániádról neve
zett kisdedóvodák kiállításai szemlélhetek.

Végül a hódmezővásárhelyi kisdedóvó-intézet képeivel, 
alaki és női kézimunkáival, rajzai, dolgozatai és egy kisded
óvó-intézet mintaépületének bemutatásával; az eperjesi kis
dedóvónő-képzőintézet és az esztergomi érseki kisdedóvónő֊ 
képző és kisdedóvó-intézet dolgozataival, tanulságos értesítőivel 
és szép kivitelű épületrajzaival vonják magukra a figyelmet a 
kisdedóvodai kiállítás csoportjában.

A terem túlsó részében az elemi népiskolai kiállítás lát
ható. A fal melletti két első fülkében az állami, a másik két 
fülkében és a terem közepén levő üveges szekrényekben a 
felekezeti és községi iskolák kiállításai vannak elhelyezve, 
írásbeli dolgozatok, rajzok, női kézimunkák, lombfürészeti- 
és Slöjd-munkák a növendékek részéről; értesítők, tanköny
vek, tantervek, órarendek, épületrajzok és fényképfelvételek 
az iskolák részéről; ezek adják meg az elemi iskolai kiállítás 
jellegét.

Az állami elemi népiskolák közül nevezetesebbek: a dévai, 
görgény-szent-imrei, hatvani, lippai az I. fülkében. A perlaki, 
szakolezai, munkácsi, piskii, zólyomi, ruttkai, losonczi és 
szolyvai a II. fülkében.

A felekezeti iskolák közül a debreczeni ev. ref. népisko-
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Iák gazdag gyűjteményes kiállítása domborodik ki leghatal
masabban.

A községi elemi népiskolák közül a kassai iskolák tan
menetszerű kiállítása hívja fel magára a figyelmet. Kassa ősz- 
szes népiskoláinak népesedési viszonyait feltüntető táblázatos 
kimutatása pedig egyedül álló a népiskolai kiállításban.

Említésre méltók még a nagyváradi latin szertartásit 
egyházmegyébe bekebelezett váradi és békés gyulai alesperesi 
kerületekhez tartozó rom. kath. népiskoláik és a pécsi izraelita 
elemi iskola kiállítása; a mák falvi báró Wesselényiféle székely 
nemzeti hatosztályu fiúiskola gazdag kiállítása. Érdekes a fehér- 
templomi három nyelvű (magyar, német, román) elemi iskola 
kiállítása.

Továbbá a zombori, rimaszombati, verseczi, kolozsvári'ֆ 
nyíregyházi, breznóbányai, iglói községi és felekezeti iskolák 
tanmenetszerű kiállításai szintén figyelmet érdemelnek.

A komárommegyei Ászár község r. k. elemi iskolájának 
szép kiállítása, saját külön szekrényében különösen nevezetes 
azáltal, hogy egész kis múzeumot mutat be az érem-, 
prähistoricus korbeli ásatások-, a természetrajzi tanszerek-, 
képek és iskolaépületek rajzai és mintáinak gyűjteményében.

A terem közepén álló üveges szekrényekben a toroczkó- 
szent-györgyi elemi iskola növendékeinek kalotaszegi varrot- 
tasai, a hátszegi r. kath. 6 oszt. elemi iskola, a temesvári községi 
iskolák dúsan felszerelt és rendszeres kiállításaik mellett elő
tűnik az I. cs. kir. szab. Dunagőzhajozási társaság, mely 
az általa fentartott elemi népiskolák fejlődéséről és jelen 
állapotáról szóló statisztikai kimutatáson kívül rendszeres és 
gazdag kiállításban mutatja be áldozatkészségét, melyet a 
magyar tanügynek szentel.

Nem lehet azonban elhallgatni azon kevesebb anyagi 
erővel dolgozó iskolák kiállításait sem, melyek erejükhöz 
méltóan szintén gazdagítani segítették az elemi iskolák kiállítá
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sát. Mint p. о. a kis-garami, Csáktornyái, újpesti, székely- 
udvarhelyi, dobsinai és sepsi-szcnt-györgyi stb. iskolák.

A terem két felső sarkainak egyikét a taneszközök, mási
kát Wodianer F. és Fiai (Lampel R.) könyvkiadó czég kiállí
tásai foglalják el.

A taneszközök közül említésre méltók a különféle szá
moló gépek, a betűk szemléltető oktatásához való más és más 
módszert! képek, alakok; s néhány igen nagyra készült dom
borművű térkép.

E helyütt látható még iskoláink törzsfája.
Végül padok, táblák, iskolai berendezések gyüteménye 

s egy szekrényben az elemi és polgári iskolai tanítók irodalmi 
munkásságát feltüntető könyvtár, mely mellett a Lampel Ró
bert (Wodianer F. és Fiai) száz esztendős könyvkiadó és 
könyvárus czég fali képei, metszetei, tan- és ifjúsági könyvei, 
és egyéb kiadványainak is egész tárháza saját fülkéjében 
szemlélhetek.

c) Tanító- és tanítónőképzök és felsőbb leányiskolák.

Az óvodai és elemi iskolai csoportból a tanító- és tanító- 
nőképzők és felsőbb leányiskolák ügyesen csoportosított gaz
dag kiállításához érünk. Jobb oldalon mindjárt a bejáratnál, 
egy kis szekrényben a felsőbb leányiskolák számára a buda
pesti hasonló intézet összeállításában készült könyvtárt vesz- 
szük észre. Ezután díszesen bevont asztalokon, a tanító- és 
tanítónőképezdéknek programm szerint felküldött rajzait és 
iskolai dolgozatait találjuk elhelyezve. Az asztal feletti falterü
leten a kolozsvári tanítónőképezde, a debreczeni felsőbb leány
iskola, a Csáktornyái, znióváraljai, modori és losonczi tanító- 
képezde, a beszterczebányai felsőbb leányiskola, a kolozsvári 
tanítóképezde, bajai tanítóképezde (növénytani dolgozatok kis 
szekrényben), iglói, győri, ungvári (g. kath.), soproni (ág. ev.)*
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lévai tanítóképezde (domborműtérkép és tizenkét üveg-doboz
ban rovargyűjtemény), sárospataki és kúnfélegyházi tanító- 
képezde tárgyai nyertek elhelyezést. Emellett kettős üveg- 
szekrényben a budapesti orsz. nőképző egyesület és a soproni 
Orsolya-szűzek intézetének női kézimunkái állíttattak ki. Egye
nesen haladva ezen irányban a budapesti I. kér. állami tanító
képző intézet gipsz-öntő műhelyének és ezen intézet növendé
keinek szép kivitelű gipszkészítményeit szemléljük. Itt találjuk 
elhelyezve egy kis polczon ezen intézet tanárainak irodalmi 
munkáit. Odább az asztalon a felsőbb leányiskolák iskolai dol
gozatai és rajzai nyertek elhelyezést. Az ennek megfelelő fal
területen a soproni állami felsőbb leányiskola, a nagyváradi 
apáczák intézetének műhimzései s a temesvári „ Miasszonyunk“ - 
ról nevezett intézet üvegfestményei gyönyörködtetik a szemlé
lőt. A sorozatot a budapesti állami felsőbb leányiskolának ket
tős üvegszekrényben bemutatott tárgyainak kiállítása zárja be, 
kiegészítésével egy kis szekrénynek, melyben a felsőbb leány
iskolái és képezdei tanárok irodalmi munkái vannak be
mutatva.

Mindezeken kívül e teremben még öt szekrény van el
helyezve.

A bejárattól jobbra eső I. szekrényben a bpesti áll. polg.
tanítónőképezde, a kolozsvári és szabadkai tanítónőképezde, 
az ennek háta mögé eső II. szekrényben ugyancsak a kolozs
vári tanítónőképezde, a máramarosszigeti, temesvári és pozso
nyi felsőbb leányiskolák női kézimunkái nyertek elhelyezést. 
Az I. szekrénynyel párhuzamosan kiállított III. szekrényben a 
budapesti angol kisasszonyok intézetének, a trencséni, lőcsei 
és fiumei felsőbb leányiskoláknak, az ennek háta mögé eső 
IV. szekrényben a tiszáninneni ev. ref., a kassai, a szegedi s 
Naschitz-féle felsőbb leányiskoláknak és a kassai tanítónőké- 
pezdének női kézimunkái láthatók. A terem szemközt levő ré
szében elhelyezett V. szekrényben a budapesti II. kér. tanítónő 
és nevelőnőképző intézet, a győri állami tanítónőképezde, a
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temesvári „Miasszonyunk1· intézete, a soproni állami felsőbb 
leányiskola női kézimunkái mulattatnak be.

Ennek közelében egy kis állványon hasábosán a felsőbb 
leányiskolák és a képezdék írásbeli dolgozatai egyenlő színű 
tokokban állíttattak ki. Majd a nem messze elterülő asztalon 
ezen intézetek rajzait szemlélhetjük meg.

d) ճօշֆՀտԽա.

A középiskolai kiállítás a csarnok hátsó jobboldali részé
ben van. Négy ajtó vezet e szakaszba : egy a népiskolai részből, 
egy a művészeti, egy a felső oktatási részből és végre egy a 
csarnok jobboldali részén, a városligetből. A középiskolai sza
kasz közepén oly szélességben, mint a népiskolai bejáró, végig 
széles út vezet. Ezen út két oldalán válaszfalakkal szakaszok 
létesíttettek, a melyek az egyes csoportoknak felelnek meg.

Lépjünk be a művészeti oktatás csoportja felől. A be
járóval szemben a falon látjuk ezt a táblát: Épületek.

Ebben a szakaszban a 4 oldalfalon, valamint a bejáróval 
szemközti falon és a művészeti oktatás csoportjától elválasztó 
falon középiskolai épületek képei vannak. Ez a gyűjtemény 
az egész oktatásügyi csoport egyik legérdekesebb része. 60 uj 
középiskolai épület díszes aquarellképe van itt együtt. A ké
pek közül különösen figyelemre méltók a bejáró helyünktől 
jobb felé lévő képek közül az alsók: a félegyházi, a kisújszál
lási, a pozsonyi gymnasiumok és a pozsonyi reáliskolák, vala
mint az ezektől jobbfelé levő nagy szám о suj vári (madártávlat) 
és lugosi gymnasiumok képei. Mindezek Alpár Ignácz mű
építész által tervezett épületek. Figyelemre méltó még ugyan
ebben a csoportban a naszódi alapítványi (felső sor) és a pápai 
ref. (ugyanott) gymnasiumok, valamint a szemközti falon a 
nagyenyedi gymn., a győri és budapesti áll. főreáliskola, buda
pesti VII. kér. és V. kér. főgymnásiumok stb., valamint a nép
iskolai bejáró túlsó oldalán levő brassói áll. főreáliskola, eper
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jesi kin főgymnasium, budapesti VIII. kér. áll. főgymnasium 
stb. képei. A képeket Mirkovszky Géza építész, Mendlik Oszkár 
festő, Mískovszky Győző, és Boros Radó tanárok festették.

A jobboldali asztalok közül a bejáró melletti asztalon 
van nehány iskola belső helyiségeinek képe: a dévai áll. fő
reáliskola, a győri állami főreáliskola, a soproni állami főreál
iskola stb.

A következő két asztalon van 6 nagy mappa; míndenik- 
ben 9—10 tervrajz, melyek az újabb iskolaépületek alapraj
zait 1 : 200 és metszeteit 1 : 100 méretben, egyenlő kivitelben 
tüntetik fel. A szakértőknek rendkívül érdekes gyűjtemény.

Az utolsó asztalra helyszűke miatt iskolai rajzok ke
rültek.

A baloldali fal mellett húzódó asztalokon a középiskolában 
szükségelt író és rajzeszközök vannak, melyeket négy papír- 
kereskedő bocsátott a bizottság rendelkezésére: Károlyi, 
Medvei, Leitner és Rigler, mindegyik a bizottság megállapítása 
szerint 2—2 osztály író- és rajzeszközeit küldte be.

A jobboldali falak mentén két kis szekrény van. Az innen
sőben a középiskolák történetét magukban foglaló millenniumi 
értesítők vannak elhelyezve. Az értesítők között egyesek kiváló 
becsesek és kiállításuk is rendkívül díszes.

A túlsó szekrényben a középiskolai administratióra vo
natkozó nyomtatványok vannak. Itt vannak összegyűjtve a 
különböző tantervek, utasítások, rendtartások, érettségi vizs
gálati, tanárvizsgálati stb. szabályzatok, valamint egy-két 
iskola külön fegyelmi szabályzata és administrationalis nyom
tatványa.

A belépő helyünkkel szemben levő falon találunk egy 
térképet, mely feltünteti a magyarországi középiskolák elhelye
zését. A gymnasium körrel, a reáliskola négyzettel van ábrá
zolva (félkör négyosztályú gymnásium, fél négyzet alreál- 
iskola.) A szín jelöli az iskola jellegét.

Az alatta levő fekete táblán, melyet Michl asztalos készí



26

tett, van két graphikus tábla: az első feltünteti a középiskolai 
tanulók számát 1867 — 1895-ig, a másik pedig lépcsőzetesen 
tünteti fel a tanulók fölebbvonulását.

Ebben a szakaszban még a népiskolai válaszfalon a be
járó két oldalán 3—3 graphikus tábla igen tanulságosan tün
teti fel a tanulók előmenetelét osztályonként, a tanárok szá
mát, a tanulók anyanyelvi és vallásos viszonyait, a középisko
lák költségeit és két tábla a középiskolák számát, fokozatát és 
tanításnyelvét.

A szakasznak a belépő helyünkkel szemközti falán van, 
miként említettük, a fekete tábla, előtte podium és előadó asz
tal, ez előtt Feszi László tanár rajzasztala, mely előtt még két 
iskolapad van; egyik a minisztérium tervei szerint készült, a 
másik Feiwel budapesti butorgyáros padja.

A szakasz közepén nagy kerek asztal van, körülötte szé
kekkel. Az asztalon megvannak a tanügyi folyóiratok legújabb 
számai, továbbá Fináczy Ernő igazgatónak ez alkalomra irt 
könyve és Kármán német nyelvű füzete.

Az asztalok alsó polezai tele vannak középiskolai tanulók 
dolgozataival. E dolgozatok részint tokban, részint bekötve 
vannak (a szakférfiak megtekinthetik). A dolgozatok iskolák 
szerint ABC sorban vannak rakva. A betű a szamosujvári 
madártávlati kép alatt kezdődik. A padokon még egy-két iskola 
rajzai vannak (budapesti V. kér. áll. főreál, budapesti II. kér. 
áll. főreál, győri áll. főreál, budapesti V. kér. áll. főgymnasium.) 
Az innenső asztal alsó polezán van Arnhold pécsi reáliskolai 
tanár rajzterem modellje. Ezzel elhagyjuk e szakaszt, mely
ben különösen a díszes épületek, a szép tervek, tanulságos 
graphikus táblák, a rendszeres író- és rajzeszközök és az isko
lák történetei meglepő hatást tesznek a szemlélőre. Ennyi 
iskolaépület és ilyen díszes kivitelben még semminemű kiállí
tásban sem volt együtt. Hogy e millenniumi kiállításunk
ban ilyen tanulságos gyűjtemény létesült, annak főoka ha
zánk középiskolai oktatásügyének fejlődésében az 1883-ik
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évi középiskolai törvény megalkotása óta észlelt haladás. 
Létező középiskoláinknak majdnem 2/3 része ez idő alatt újra 
épült, vagy nagy átalakítással vált modern épületté. Leg
kiválóbb építészeink rendkívüli ambitioval építik az iskolákat 
és minden paedagogiai és hygienai követelményt tekintetbe 
vesznek. Az uj iskolaépületek építői közül megemlítjük Jßenliö 
volt építészt és tanárt, akinek sok épülete van itt kiállítva 
(nagykárolyi, nyíregyházi, mezőtúri, jászberényi, mármaros- 
szigeti stb.), Meixner szintén korán elhalt építészt, a ki nehány 
igen sikerült épületet emelt (a brassói áll. főreáliskola, az eper
jesi kir. főgymnasium, a győri áll. főreáliskola, székelyudvar
helyi és a székesfehérvári áll. főreáliskola stb.), Webert, a vallás 
és közokt. minisztérium volt építészét, a kitől szintén egy-két 
épület van (1. a dévai áll. főreálisk., pancsovai áll.főgymnasium). 
Mostani legkiválóbb iskolaépítőnk, a ki úgy belső elrendezés, 
mint külső dísz tekintetében a legtökéletesebb épületeket ter
vezi : Alpár Ignácz, a ki már mint Hauszmann assistense a leg
sikerültebb iskolaépületek egyikén, a budapesti V. kér. állami 
főreáliskolán is dolgozott. Alpár iskolaépületei közül megem
lítjük és a szakértőknek kiválóan figyelmükbe ajánljuk a sepsi- 
szt.-györgyi, a számosujvári (Fináczy könyvében is megvan), a 
félegyházi, lugosi, kisújszállási, pozsonyi ág. ev. gymnasiumok 
és a pozsonyi reáliskolai újabb épületek képeinek és terveinek 
megtekintését (e tervek a jobboldali két mappában).

Lépjünk be az épületek szakaszából a csarnok középső 
részébe. A széles út jobboldalán levő szakasz innenső részén 
van három szekrény, melyek fölött e felírás van : Geometria. 
E szekrények közül az innenső kettőben geometriai alapfelsze
relés van, melyet Klug Lipót budapesti II. kér. áll. főreáliskolai 
tanár, jórészt egy budai asztalossal készíttetett a vallás- 
és közokt. minisztérium megbízásából. Az innenső szek
rény csakis ábrázoló geometriai modelleket tartalmaz. A mo
delleken szép rajzok, melyek az árnyékokat és projectiókat 
egész pontosan ábrázolják. A modellek erősek, tartósak és
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rendkívül pontosan szerkesztettek. A síkok cellulose lapokból 
vannak, melyek átlátszók, könnyen kezelhetők. A szakértőnek 
különös figyelmébe ajánljuk e szép gyűjteményt (a gömb áb
rázolása, a tekercs saját és vetett árnyéka, valamint az egy
szerűbb ábrázoló mértani szerkesztéseket mutató modellek is 
igen szépek). A második szekrényben folytatódik a gyűjte
mény ; de ezen kívül vannak még tömör stereometriai model
lek is, melyek vetekednek a hires darmstadti modellekkel. Ebben 
a szekrényben van még a harmadik szekrényből Dorogi lg- 
nácz temesvári reáliskolai tanár tanítványai által készített egy
két modell (hyperboloid).

A harmadik geometriai szekrényben vannak Szirtes Ignácz 
előbb pécsi, most budapesti reáliskolai tanárnak pécsi tanítvá
nyai által cartonból készített ábrázoló geometriai modelljei. A 
modellek mind összetehetők és e tekintetben igen leleményes 
cartonmunkák. A fölötte levő polczokban: Körmendy József 
aradi gymnasiumi tanár saját készítményű ábrázoló mértani 
modelljei vannak (a síkok üvekből, melyek ügyesen vannak át
fúrva). A fölötte levő polczban Dorogi Ignácz temesvári reál
iskolai tanár tanítványai által készített modellek, különösen a 
gömbháromszögtan tanításához való gipszmodellek vannak.

A geometriai szekrények közül a szélsőnek külső falán 
van 6 igen sikerült modell Oppenländer apatini polgári iskolai 
tanártól a centrális projectió tanításához. A vetítő sugarak czér- 
nából, az egyenesek apró huzalokból és gombostűkből vannak. 
A minták, melyek egy egész sorozatból vannak kivéve, telje
sen a Szuppán-féle ábrázoló mértan nyomán készültek.

A szekrények tetején látunk egy házmintát, melyet gyu
lafehérvári tanárok készítettek. Ez a ház szétszedhető úgy, 
hogy a rajzoló mértani oktatásnál az alap- és homlokrajz el
készítéséhez modellül szolgálhat. Mellette van Szathmáry Ákos 
kolozsvári gymnasiumi tanárnak három igen sikerült gömbhá
lózata, melyek a gömb stereographikus stb. projectióinak fel
tüntetésére szolgálnak.
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A szekrény fölött levő falon vannak a budapesti II. kér. 
főreáliskola tanulói által készített gipszminták.

Még a geometriai csoportba tartozik két gépecske; a 
forgási felületek gépe Décsy Károly lőcsei tanár készítménye, 
(a szekrényen) és a cycloidograph, cycloidok húzására. Kassai 
Nándor káliói rajztanár készítménye (az első szekrény előtt a 
földön).

Ebben a szakaszban van még négy szekrény, melyek a 
mathematikai és physikai társulat által a vallás- és közokt. 
ministerium megbízásából egybeállított physikai alapfelszere
lést tartalmazzák. A három egymás mellett levő szekrényben 
vannak a physikai eszközök, a negyedik különállóban a szük
séges szerek. A physikai eszközök legnagyobbrészt Szusz 
mechanikai tanműhelyében és Calderoninál készültek, a ki 
Pette Lajos, Leutwyler Emil, Szám Géza budapesti, Lutze 
Ferencz kolozsvári mechanikusokkal, Müller József, Reszler 
József budapesti asztalosokkal és Obermann Lipót budapesti 
bádogosokkal dolgoztatott.

A physikai gyűjteményben a szakértőknek különösen 
figyelmükbe ajánljuk a szekrények jobb oldalán levő Atwood- 
féle esőgépet, a mellette levő Eötvös-féle ejtő ingát, a sikerült 
Coulomb-féle mérleget, a mérleg-mintát, valamint a rugómér- 
legmintát, az előtérben álló Eötvös-féle gravitatiós készüléket, 
a Klupathy-féle vetítőkészüléket (asztalon), az optikai padot, a 
hatalmas rézgazometert, az esztergapadot, mely egyúttal centri
fugális készülék, az elektromágnest stb. A szekrények bal
oldalán egy igen czélszerűen berendezett szerszámszek
rény van. Középen phys. előadó asztal.

Ebben a szakaszban van még a nagy gazometer mellett 
Szathmáry Ákos dinamoelektrikus gépe. Itt van még Antolik 
Károly pozsonyi reáliskolai igazgató kiállítása. A falakon nagy 
csillagászati táblák, melyek: a protuberancziát, a napfoltokat, 
a bolygók keletkezésére vonatkozó elméletet, a csillagos eget 
stb. tüntetik fel. Az asztalon 2 monochord, a hozzávaló hang
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villákkal, a falon e fölött a hangidomok és kisülési táblák, to
vábbá a főfalon két készülék a nap- és holdgyürűk utánzására.

A szélső asztalon van még nehány kisebb készülék Doh- 
nányi Frigyes pozsonyi áll. reáliskolai tanártól, Szathmáry 
Ákostól és Parragh Gedeon kecskeméti ev. ref. főgymnásiumi 
tanártól.

A physikai és geometriai szakaszszal szemben van a 
geographiai és történeti szakasz. Ennek főrésze egy geogra- 
phiai és egy történeti alapfelszerelés, melyek szintén a vallás- 
és közokt. ministerium megbízásából készültek. A falakat el
foglalják Kogutovicz és társa magy. földrajzi intézetének tér
képei és földrajzi meg történeti jellemképei. Az újabb jellem
képek közül megemlítjük : Budapest és Fiume látképét (a bal
oldali fal szélén), Árvaváralját, a Balatont Badacsonynyal és 
Szigligetiéi (ugyanott), a vajda-hunyadi várat (a jobboldali fa
lon), ajáki templomot, a bártfaí és lőcsei városházat (ugyanott 
egyúttal még Miskovszky zólyomi vára). A baloldali asztalon 
van egy kitűnő Stereoskop, mely a bpesti Ferencz-József nevelő 
intézet tulajdona (az oldalán levő gombot kell forgatni, hogy a 
kép változzék). E mellett még több kézi Stereoskop van ké
pekkel, a mint a geographiai tanításnál használatosak vagy 
legalább kívánatos volna. Az asztalon vannak még Kogutovicz 
és társa uj magyar feliratú glóbusai. Az asztal fölött e glóbust 
borító lap a szükséges szeletekben. — A jobboldali asztalon 
vannak a történeti tanításhoz szükséges könyvek, melyekben 
históriai tárgyú, vagy műtörténeti szemléltető képek vannak. 
Különösen figyelemre méltó az uj történeti album, melyben 
magyar történeti képek gyűjteménye van. A falon a magyar 
czimer fejlődését feltüntető képek, melyek Baráti budapesti 
VIII. kér. közs; főreáliskolai tanár tanulóinak munkái.

A szakasz közepén két nagy üvegszekrény van. A bal
oldali a geographiai oktatáshoz szükséges igen érdekes ter- 
ménygyüjteményt tartalmaz hazai és külföldi fontosabb ter
ményekkel, a másik szekrény innenső részében Erődi Béla



31

főigazgató gazdag fényképgyűjteménye van, a másik oldalán 
pedig a történeti tanítás szemléltető eszközei (gipszminták, le
letek és okmányok utánzatai stb.)

Van még e szakaszban a hátsó fal mellett három kis 
szekrény. A baloldaliakban szintén geographiai képek és fej- 
typus minták, a jobboldaliban pecsétek és pénzek igen sikerült 
utánzatai vannak.

A középen levő oszlop mentén az emberi typusok min
tái vannak.

A hátsó fal mentén áll még Erődi Béla térképtartója és 
mellette Tordai pancsovai igazgató térképtartója (leírással).

Az előtérben levő oszlopon van egy hatalmas forgató 
az elterjedt Hölzel és Land-féle jellemképekkel.

A physika-geometriai és a földrajz-történeti szakaszok 
mentén van két hosszú asztal és négy nagy állvány, melyek tele 
vannak a középiskolai tanulók rajzaival. A jobboldali asztalon 
majdnem csakis geometriai rajzok vannak. A rajzok között el
igazodni nem könnyű, mert a rendelkezésre álló hely igen ke
vés ; de az oszlopokon kifüggesztendő lajstrom az eligazodást 
meg fogja könnyíteni. Rajzok vannak még a földrajzi és törté
neti szakaszban levő asztalok alján is.

A jobboldali túlsó polczon van (a világosság miatt ide 
kellett helyezni) a történeti oktatáshoz szükséges diapositiv 
képek gyűjteménye, leginkább Kemény Ferencz budapesti IV. 
kér. közs. főreáliskolai és Emődi Antal keresk. isk. tanárok 
felvételei. A baloldali polczon Emődi geogr. képei.

Most belépünk a középiskolai kiállítás harmadik részébe.
A jobboldali válaszfal mentén van 3 szekrény. A két 

szélső tartalmaz egy normális ifjúsági könyvtárt, melyet a 
vallás- és közokt. ministerium rendelt meg (a katalógus a fa
lon az I. és II. osztály részére 200, a III—IV. oszt. részére 224, 
az V—VI. osztály részére 437, a VII—VIII. osztály részére 
700 kötettel). A szekrényekben az ifj. könyvtár kezelésére vo
natkozó nehány nyomtatvány, továbbá egy-két ifjúsági egye-
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sülét kiállítása. A harmadik szekrény iskolai dolgozatokat tar
talmaz ABC sorban iskolák szerint (kezdődik N-nél; N-ig az 
első szakaszban).

A másik fal mentén szintén három szekrény van, me
lyekben a középiskolában használt összes középiskolai tanköny
vek és a tanárok irodalmi munkái vannak. (A tankönyveket Wo- 
dianer (Lampel), Franklin, Athenaeum, Dobrovszky és Franke, 
Singer és Wolfner, Hornyánszky, Stampfel kiadók és a sáros
pataki írod. kör ajándékozták a ministeriumnak. E két válasz
falon a szekrények fölött nehány középiskola fényképe és gra- 
phikai táblái vannak. Különösen érdekesek a debreczeni ev. 
ref. főgymnasium graphikonjai és belső helyiségeinek képei, 
melyek sajnos, hely szűke miatt ilyen magas helyre kerültek.)

A szemközti oldalon a jobboldali fülke a chemiai kiállí
tást tartalmazza.

A fal mentén 3 szekrény van. Az elsőben szembeötlenek 
Potássy János nagyváradi reáliskolai tanár mesterséges alumí
nium, chrom- és vastimsójegeczei, a másik kettőben a vallás- 
és közokt. ministerium megbízásából beszerzett chemiai alap- 
felszerelés, melynek üvegtárgyait Kiss Károly üvegtechnikai 
intézete készítette, a többit pedig Schember budapesti mérleg
gyáros, Szathmári Ákos kolozsvári tanár, Lutze Ferencz ko
lozsvári mechanikus készítették. A szakértő figyelmébe ajánl
juk a chemiai mérleget (Szatmáry Ákos készítménye) valamint 
Hankó gyűjteményét, mely a chemia átalakulását tünteti fel.

A középső szekrényben vannak még a budapesti II. kér. 
reáliskolai tanárok chemiai preparátumai.

Elől van egy kis szekrény, melyben Hankó Vilmos bu
dapesti II. kér. reáliskolai tanár feltünteti a majolika váza ké
szítését különböző stádiumaiban, továbbá Gáspár János te
mesvári reáliskolai tanár a tej alkotórészeit tünteti fel szemlé
letesen. A falon igen tanulságos képek vannak: Gáspár János 
nehány tápanyag összetételét és festési próbákat mutatott be, 
az utóbbiak tanulók munkái). Hankó a chemiai írás fejlődé
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sót, a czukorgyártást, szódagyártást, mészégető kemenczét, 
szeszgyártást, üveggyártást stb. állítja ki. Mellette asztal 
chemiai eszközökkel, köztük John brassói tanár vízbontóké
szüléke.

E szakasz középső részében a természetrajzi kiállítás 
van. A középső fal mentén álló nagy szekrényekben, valamint 
a jobboldali hátsó szekrényekben és az elől álló két ládában 
van a vallás- és közolct. ministerium által megrendelt normalis 
természetrajzi gyűjtemény, melynek tárgyait Lendl Adolf és 
Rosonovszky praeparáló intézetei, az ásványokat pedig The- 
mák Ede temesvári reáliskolai tanár szállították. A jobboldali 
elől álló szekrényben van a magyar tengerpart specificus ter
mészetrajzi gyűjteménye, melyet a kormány megbízásából kia
dsz János fiumei tanár készített, a baloldali két szekrényben 
szintén localis gyűjtemények, vannak : egyik a magyar alföld 
vidékéről, melyet Vánky József szegedi áll. reáliskolai tanár, 
a másikban Selmeczbánya vidékéről, melyet Vitalis István sei- 
meczbányai ág. ev. főgymn. tanár állított egybe. Az utóbbihoz 
tartozik még a középen álló hiúz, zerge és sas. A localis gyűj
temények a vallás- és közokt. ministerium megbízásából ké
szültek.

A középső nagy szekrény még a fiumei gyűjtemény egy 
részét tartalmazza, azonkívül főként Schober Emil szathmári 
kir. főgymn. tanár praeparatumait és növényhatározóit és Hor
váth Jeromos bajai kath. gymn. tanár praeparatumait tar
talmazza. (Bajai dunai halak stb.)

A főfal mentén jobbról Gammel Alajos rovargyűjtemé
nye és hernyók preparálására szolgáló eszköze van ; balról pe
dig egy kis szekrényben mikroskop, Richter budapesti I. kér. 
gymn. tanár növénygyüjtője, s más a gyűjtéshez szükséges 
eszközök vannak.

A fal mentén Staub Móricz magyarhoni jellemző termé
szetrajzi képei vannak (Díváid fényképei), melyek közül külö
nösen érdekesek : a Zsilvögy aquitankori tájképe, a parajdi só-

Dr. Oopcsa—br. Beké : Kalauz. 3
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szikla, a somoskeni bazaltcsoport, a Detonata, a Ránk-herleini 
időszakos forrás, a délmagyarországi homoksivatag, csupa 
hazánkbeli specialitás.

A természetrajzi gyűjtemény baloldalán levő fülkében 
van a classica-philologiai kiállítás, melyből különösen megér
demlik a figyelmet a kaposvári áll. főgymnasium által kiállított 
római ház- és görög színház-minták, továbbá a budapesti év. 
ref. főgymnasium által kiállított, Szalay Károly tanár tanítvá
nyai által készített igen tanulságos képek és modellek.

Az asztalon levő modellek közül megemlítjük a hidat, a 
castrumot, a római ostromszereket. A falon még Köpesdy- 
nek görög irodalomtörténeti sinchronistikus táblája és fasces- 
mintája. A görög színház fölött vannak egy keretbe foglalva 
Edelmann Sebő szombathelyi kath. gymnasium! igazgató ski- 
optikonthoz való képei a philologiai tanítás szemléltetéséhez. A 
fülkében levő szekrényben a vallás- és közokt. minisztérium 
megbízásából összeállított philologiai normalis gyűjtemény egy 
csekély része (az egész gyűjtemény helyszűke miatt nem he
lyeztetett el). A fülkében az asztalokon a beszterczebányai kir. 
főgymnasium tanítványai által festett vázák. Innen közvetlenül 
a felső oktatás kiállítási helyiségébe lépünk át.

^ o&Wás.

A felső oktatás csoportja a csarnoknak a Stephania-útra 
eső részét foglalja el. E csoportba három bejáró van: egy a 
művészi csoport felől, egy a középiskolai és egy a kereske
delmi iskolai csoport felől.

Lépjünk be a középiskolai csoport felől. Az ajtó mindkét 
oldalán és a széles asztalokon, valamint az asztalokra helyezett 
üvegszekrényekben és a falon a művészeti csoportból vezető 
bejáróig a műegyetem kiállítása van.

Bejáró helyünktől jobbra a mechanikai, technológiai és 
elméleti géptan! tanszék kiállítása van. Szakítás! próbák, szakító



35

gép az elemi szálak szakítására és az ehhez való távcső és 
mikrophotographáló készülék, mely a diagrammot készíti. A 
falon diagrammok; (kiállítók Rejtő Sándor és Nagy Dezső 
tanárok).

Ezek között vannak a gépszerkezettani tanszék (Bielek 
Miksa tanár) kiállításának modelljei. Érdekes a Derű első 
magyar lokomotív modellje 1/5 nagyságban. Mellette Bánki és 
Csonka szab. petroleummotorja.

A bejárótól balra a fal mellett lévő asztalokon: Steindl 
Imre tanár tanítványainak rajzai, mellette és a falon Klimm 
Mihály tanár vezetése mellett végzett vízmérési gyakorlatok 
képei. E mellett a sarokfalon a műegyetem igen sikerült kis 
aquarellképei (Mendlik Oszkár festménye), alatta a műegyetem 
szabályzatai és a hallgatókra stb. vonatkozó graphikus táblái. 
Mellette az asztalon Czigler Győző tanár hallgatóinak rajzai; a 
falon Kis István magántanárnak egy terve (nőgyógyászati 
klinika). Az asztalon tovább Rauscher Lajos és Háry János 
tanárok hallgatóinak szabadkézi rajzai. A falon pedig Szécsi 
hallgatóinak gypszmintái és az elektrotechnikai tanszék (tanár 
Zipernovszky Károly) szertárának fényképei. A középen álló 
asztalon még Hauszmann, Petz, Kherndl, < Lipthay és Fölser 
hallgatóinak rajzai. Az asztalokon álló szekrények közül az 
elsőben Tötössy Béla tanár nehány modellje és hallgatóinak 
rajzai vannak (a szakértő figyelmébe ajánljuk Tötössy és Balog 
által mintázott felületeket, továbbá a gömbvonalzót); a mellette 
lévő szekrényben Schuller Alajos eredeti előadási készülékei és 
tudományos eszközei vannak. (Schuller tanár elektromos órája 
és a hangvillák rezegtetésére szolgáló elektromos készüléke a 
szekrénynyel szemben. A rezgések összetétele látható). A harma
dik szekrényben Wartha Vincze tanár érdekes festett edényei.)

.Külön áll a sarokszekrényben Bodóla Lajos eredeti lejt- 
mérő eszköze. A műegyetem kiállításához tartozik még a csar
nok jobboldali fülkéjében elhelyezett elektrotechnikai kiállítás 
is (tanár Wittmann Ferencz).

3*
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A művészeti csoportból ide vezető bejáró másik oldalán 
van a kolozsvári egyetem kiállítása. Az asztalon a természet
tan! és vegytani intézetek kiállítása (nehány chemai eszköz). 
A mellette levő szekrényben a boneztani intézet kiállítása. 
Tanár Dävida Leo. (Gerinczvelőidegek gyökei, csigolya közti 
dúczok, szív-praeparatum stb.) A szekrény tetején a boneztani 
intézet modellje. A sarokfal mentén az egyetemre vonatkozó 
statisztikai táblázatok, fényképek és a tanárok irodalmi műkö
dése. Mellette a szekrényben az állattani és anatómiai intézet 
(tanár Apáthy István) kiállításának egy része (a másik rész a 
szemközti asztalon (fagyasztó készülék, mikroskopiai praepa- 
ratumok, mikrotechnikai készülékek és szerek.) Az állattani 
intézet modellje a szekrényben.

A középen a kolozsvári egyetem elmegyógyászati koró
dája (igazgató dr. Lechner Károly) kiállítása. A fej alakjának 
lerajzolására szolgáló készülék (kephalograph). Mellette a tör
vényszéki orvostani intézet kiállítása (tanár Kenyeres Balázs), 
eszközök és (mögötte) photographiai felvételek. E mellett az 
élettani intézet (tanár Udránszky László) kiállítása. Lutze által 
készített kymograph és fényképek. Az asztalon az anatómiai és 
élettani intézetek modellje.

A kereskedelmi oktatás csoportjába vezető ajtó jobb
oldalán szekrényben Laufenauer Károly kiállítása (az ideg- 
rendszer betegségeit feltüntető praeparatumok), egy gép az inga
dozó mozgások feltüntetésére, agyvelő paraffinban keményítve 
stb. A falon: a közegészségtani kiállításhoz való táblák. (Öhler 
Lászlónak a budapesti kutak vizének vizsgálatára és Riglernek 
a talaj természetes tisztulására vonatkozó táblázata). Fölötte 
Balassa, Semmelweisz és Rupp arczképei.

Mellette a fal mentén az orvoskari tanárok dolgozatai. A 
sarokban : a klinikai épületek igen sikerült aquarellképe (Mir- 
kovszky Géza festménye). Ez alatt az orvostani hallgatók 
graphikus táblázata 1770—1895. E mellett az elhalt orvoskari 
tanárok irodalmi dolgozatai.
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A mellette levő szekrényben Navratil Imre készüléke a 
mellűr irrigálására és néhai Czermák tanár laryngoskopja és 
egyéb gépészeti eszközök.

A mellette levő asztalon a pozsonyi bábaképezde nehány 
kimutatása és Némái József gégeműszere; a falon pedig 
graphikon, mely feltünteti a veszett állatok által megmart 
egyének számát és halálozási viszonyait. E mellett Täufer nő- 
gyógyászati klinikájából egy operálószék és a falon a nagy
szebeni és szegedi bábaképző intézetek kiállítása (fényké
pek) és e mellett Dollinger Gyula kiállítása (modell a kötések 
bemutatására). A szakasz közepén szekrényben a Högyes-féle 
intézet kiállítását tartalmazó asztal (oltóanyag előállítása, stb.)

Ettől jobbra Bókái János kiállítása (intubutió műszerek 
graphikus oszlopok az intubáltakra és oltottakra vonatkozó
lag.) Mellette Schulek Vilmos kiállítása (az asztalon hálómű
szerek és mikroskopiai praepaturamok, a falon graphikus tábla 
az operáltak számának feltüntetésére. Az asztalon e mellett 
a belgyógyászati klinikáról való fényképek, továbbá Plósz 
Pál készüléke a csapadékok gyors szárítására és kórvegy
tani mikrophotographiák.

Az asztal túlsó oldalán: a közegészségtani intézet kiál
lításának legfőbb része (egy része már Laufenauer szekrénye 
fölötti falon); a közegészségtani oktatáshoz való eszközök és 
táblázatok, a kiállított tárgyak teljes jegyzéke.

Most térjünk át a csarnok hátsó szakaszába. A jobb ol
dalon a műegyetemi kiállítás mellett van Lóczy Lajos kiállí
tása. A szekrényben a kőzetek elmálás folyamatát feltüntető 
collectio, valamint a geológia és phys. földrajz tanításához 
való mutató darabok és Magyarország egyes vidékeinek fény
képei (album). Nem messze ettől Lóczy tanítványa (Cs. Chol- 
noki Jenő) által eredeti felvételek alapján készített modell Ti
hany környékéről, és a szemközti falon Arad megye orogra- 
phiai és geológiai térképe és a Balaton vizsgálatát feltüntető 
térkép.
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Lóczy szekrénye mellett levő szekrényben az egyetemi 
könyvtár tisztviselőinek és nehány egyet, tanárnak irodalmi 
művei vannak kiállítva.

Itt van br. Eötvös Loránd kiállítása, jó részt gravitatios 
műszerei, az ezekhez szükséges photographáló eszközökkel 
és photographiákkal. A szemközti szekrényben Eötvös nehány 
más, eredeti eszköze (ejtő inga, tömegvonzás kimutatására 
szolgáló első készülékei, előadási piezometer, calorimeter, 
stb.), továbbá Fröhlich Izor készüléke az Ohm meghatározá
sára. Ugyanebben a szekrényben van még nehány történeti 
érdekű műszer Jedlik Ányostól (az összetett rezgések kimuta
tása, az első dynamogép sajátkezű tervrajza és az első 
dynamogép.)

Az Eötvös-féle kiállítástól balra a fal melletti szekrény
ben a rabbiképző intézet történen becsű régi könyvei, a szek
rény fölött az intézet fényképe. E fölött a debreczeni ev. ref. 
collegium igen sikerült aquarellképe (Mirkovszky Géza fest
ménye.) A fülkében Wittmann Ferencz. műegyetemi tanár 
kiállítása (elektrotechnikai készülékek és schematikus rajzok.)

A rabbi-szeminarium szekrénye mellett a jogakadémiák 
kiállítása van : a szekrényben a debreczeni, kecskeméti, eper
jesi, nagyváradi jogakadémiai tanárok irodalmi művei, fölötte 
pedig a jogi kar tanárainak irodalmi működését feltüntető 
szekrényből kiszorult 60 kötet Körösi József statistikai hiva
tali igazgató irodalmi műveiből (a jogi kar. írod. működését 
feltüntető szekrényben még 20 kötet). A falon az egri érs· 
lyceum, a kassai jogakadémia képe és a nagyváradi jogaka
démia belső helyiségeinek képe.

A következő szekrényben a budapesti egyetem jogi ka
rának kiállítása van: tanárok irodalmi művei, hallgatók pálya
munkái, alúl azok a könyvek, melyek szerint a tanárok régeb
ben elődni tartoztak.

A csarnok közepén a király, balról Mária Terézia ki
rálynő, jobbról József nádornak, mint a kolozsvári és buda-
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pesti egyetemnek és a műgyetem alapítóinak képei. Az előtte 
levő üveg szekrényben a kolozsvári és budapesti egyetem jelvé
nyei, alapító oklevél, stb. Többek között itt látható az a gyűrű 
is, a melyet a király a sub auspiciis regis-nél ajándékozott a 
jelöltnek.

Ettől balfelé van Szili Adolf szemtükrészeti kiállítása 
(tourniquén), mellette szekrényben Bőke Gyula fülpraeparatu- 
mai, műszerei és fényképei, e mellett Pertik Ottó kórszövettani 
praeparatumai. Az oldalfal mentén levő szekrényben Than- 
lioffer Lajos kiállításának egy része (eszközök, praeparatu- 
mok, agymetszetek, idegek kikészítése ; tenyér idegzete, egész 
kéz idegzete), Thanhoffernek még két szekrényben van a 
szomszédban kiállítása (vérkeringés feltüntetése, a véredények 
kikészítése, alul: a pisztráng fejlődése.) A baloldali fal mentén 
Mihálkovics kiállítása két szekrényben (boncztani készítmé
nyek). Mellette van Kovács kiállítása (húgykövek és eszközök).

A középen van még Szász Domokos erdélyi ref. püspök
nek domborművű térképe, mely feltünteti azokat az alkotáso
kat, melyek a 10 évi működése alatt létrejöttek.

A baloldali fülkében Kiss Károly üvegfúvó intézetének 
kiállítása van: physikai és chemiai eszközök és igen sike
rült Röntgen-photographiák. A jobboldali falon a nagyenyedi 
Bethlen-collegium graphikus táblázata, mely a collegiumon 
működött tanárok irodalmi stb. működését tünteti fel. A kere
ten a collegium híressé vált tanítványai képeinek érdekes 
collectiója.

Belépünk az egyetemi csoport felől. A bejáró jobbolda
lán a kolozsvári kereskedelmi akadémia igen érdekes és lát
ványos kiállítása van. A szekrényben a tanulók dolgozatai, 
tanárok munkái, áruismei gyűjtemény. A falon nagy táblák, 
melyek a tanulók szüleinek lakóhelyét és az iskola egyéb vi-
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szonyait tüntetik fel. Közepén a belső helyiségek fényképeinek 
szép collectiója.

Mellette van a budapesti kereskedelmi akadémia kiállí
tása. A falon az épületnek igen sikerült aquarellképe (Mir- 
kovszky Géza festménye), a szekrényben a tanárok irodalmi 
működésének egy része.

A túlsó oldalon a szegedi felső kereskedelmi iskola és a 
szekrény másik oldalán az újvidéki, miskolczi, lippai, fiumei, 
temesvári, nagyrőczei és mármaros-szigeti felső kereskedelmi 
iskolák kiállításai vannak.

A bejáró baloldalán van a pozsonyi keresk. akadémia 
kiállítása, melyben különösen figyelemre méltó az éremgyűj
temény.

A debreczeni felső kereskedelmi iskola kiállításában
szembeszökik a gazdag áruismei gyűjtemény, a brassói felső 
kereskedelmi iskolában szintén igen érdekes áruismei gyűjte
mény és az áruk mikroszkopiái vizsgálata vonja magára a szak
értő figyelmét.

A baloldali fal mentén van a budapesti első női kereske
delmi tanfolyam kiállítása.

Mindjárt a kereskedelmi iskolák tőszomszédságában az 
iparostanoncz iskolák kiállításait találjuk. Rajzok, geometriai 
testek, gypszfigurák, iskolai dolgozatok és értesítők, könyvek. 
Részt vettek e kiállításban Temesvár, Kolozsvár, Kassa, Sze
ged, Rimaszombat, М.-Sziget, Miskolcz, Debreczen, Nagy 
Várad, Baja, Székes-Fehérvár, Újpest, Pápa, Szathmár és 
Bárt fa, stb.

Ugyanitt vannak elhelyezve a miskolczi polgári iskolá
val kapcsolatos asztalos és esztergályos tanműhely butorkiálli- 
tása; a brassói m. kir. áll. közép faipariskola, épület és bútor 
faipari munkáival, rajzai, jegyzetei, értesítői, épületrajzai és a 
hires özönfából készült könyvszekrénye és íróasztalával; végre 
Várdai Szilárd mintarajziskolai tanárnak a szabadkézirajz 
tanításához való fali mintái, geometriai testcsoportozatai.
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Ez az első iparoktatási taneszköz, melyet tőlünk Ausztria is 
átvett és iskoláiban kötelezőleg taníttat.

Innen lefelé haladva a következő hosszúkás terem jobb ol
dali felét egészen a budapesti állami ipar iskola és a budapesti m. 
kir. technológiai iparmuzeum kiállításai foglalják el. Ez utóbbi 
szakrajzokat, szabályzatokat és kiadványokat, az intézet törté
netét, tervrajzait és fényképeit, végül egy jegyzéket a kísérletek 
és szakvéleményekről állított ki. A budapesti áll. ipariskola kiál
lítása igen nagy méretű. Kiállították az iskola épületének tervraj
zait s a tantermeknek, laboratóriumoknak és műhely-berendezé
seknek fényképfölvételeit. Az intézet történetét. Iskolai dolgoza
tait, jegyzeteit és rajzait az intézet tanulóinak. A tankönyveket, 
autografált jegyzeteket, a tanárok irodalmi munkáit. A mértani 
rajz és ábrázoló mértan tanításához szükséges testmintákat.

A különféle szakosztályoknak megfelelőleg ki vannak 
állítva: fedélszerkezetek, téglakötések, boltozat alakok, szer
számok, gépalkatrészek, vezérmű minták, szerszámgépek, 
motor, locomobil, zsilip, felvonó gépminták. A vegyészet kö
rébe tartozó praeparatumok, festekek. Építő fa- és fémipari 
munkák; asztalos ipari és műlakatos minták stb.

Tovább lefelé a délkeleti sarkterembe haladva, jobbra első 
az aradi fa- és fémipari szakiskola, mellettem homonnai ha
sonló intézet kiállítása. Kiállított tárgyaik: tanmenetek, rajzok, 
faragványok, bútorok, gépek, fa- és fémipari czikkek, kötések, is
kolaépületi rajzok és értesítők. E mellett Ferdinándy József fax- 
iskolai szaktanár könyvszekrénye érdemel megtekintést. Ennek 
szomszédja a _/á- ás /етфдг/ sza&z'sWa fa- és fém-
kötései, rajzai, dolgozatai, értesítői és épületrajzaival. — Aztán 
következik egy fülkében három agyagipari szakiskola: a% 
ungvári szabadon mintázott eredeti tárgyai, teracotta díszí
tései és szobrai syderolitt és fayence áruival; a baranya- 
megyei mágnes/' áZAzmf kályhák és cserép
edényekkel s a áZázm/ sca&zsW#
szép székely stylü agyagipari munkáival.
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Ezeknek tőszomszédságában a kassai m. kir. gépészeti 
közép ipariskola kiállítása látható. Gépek, fa- és fém alakok 
(modellek), taneszközök, collectiók, szakrajzok, statistikai táb
lázatok és fényképek s mellette ismét egy fülkében három kő
faragó és kőcsiszoló iskola kiállítása köti le figyelmünket; a 
terméskő és hazai fehér márványnyal dolgozó hosszú falusi 
(Brassó) áll. kőfaragó szakiskoláé ; a zalathnai áll. kőfaragó 
ás &ő&s&szo/ó szu&zűWúa és a á/Z.
és agyagipari szakiskoláé, mely utóbbinak agyagipari termékeit 
már a felső fülkében, az agyagipari iskolák kiállítása mellett 
láttuk. E helyütt terméskőből faragott oszlopaival, mintái
val s a zalathnai egy terméskőből faragott oltárral és külön
féle finom csiszolataival szerepelnek.

A terem közepén Glansz Ulrik, a szegedi fa- és fémipari 
szakiskola művezetőjének felséges művű, óratartót ábrázoló 
fafaragászati szoborcsoportozata, Szerényt Ferencz budapesti 
szeretetházbeli tanító mozaikkal rakott dísz-asztala; s a buda
pesti dill, segélyezett mechanikai tanműhely müszerkiállitása 
láthatók.

Míg a baloldali sarkot a gölniczbányai áll. vasipari szak
iskola, a kolozsvári és marosvásárhelyi áll. fa- és fémipari 
szakiskolák lakatos és kovácsmunkáinak, fa- és fémkötéseik
nek, faragványaiknak és bútoraiknak kiállítása foglalja el.

A marosvásárhelyi iskolától visszatérve a hosszúkás 
terembe, jobbkézfelől a szövő és fonóipar, a nőipar, a kosár
fonó, gyermekjátékkészitő, agyag és czipész ipari iskolák ki
állításai tárulnak elénk.

Sorrendben első a pozsonyi áll. segélyezett szövő tanmű
hely, mellette a Csíkszereda\ áll. segélyzett szövőtanműhely, 
szőnyegeikkel és szövőipari készítményeikkel. A nagybecske- 
reki áll. segélyzett szőnyegszövő tanműhely különféle szőnye
gekkel ; a késmárki áll. szövőipari szakiskola, a nagydisznódi 
áll. segélyezett szövőipari szakiskola szövőipari készítményeik
kel, szőnyegeikkel. A kassai állami kötszövő tanműhely kötött és
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szövött tanonczmunkáival. — S aztán következnek a nőipar
iskolák, államiak, áll. segélyezettek, városiak, sőt felekezetibe- 
liek is. Sorrendben :

áll. segélyezett, Mzafosuásűy-
helyi áll. segélyezett ev. ref., budapesti m. kir. áll. (5 szekrény- 
ben, áll. ev. és nőipar-
iskolák szebbnél szebb női kézimunkákkal, szabásmintákkal, 
írás- és rajzdolgozatokkal.

A nőipariskolák között van a körmöczbányai áll. csipke- 
verő tanműhely csipkemunka-kiállítása, hol a csipkeverést 
a tanműhely által ide küldött munkásnők a maga valóságában 
bemutatják.

Aztán három kosárfonó tanműhely következik, u. m. a 
bellusi, a békési és a tiszafüredi kosárfonó munkákkal. E két 
utóbbi között a sopronmegyei Csáván működő agyagipari 
tanfolyam feltűnő szép kiállítása, majd a nagyszebeni áll. se
gélyezett bőr- és czipészipari szakiskola, taneszközök és czipész- 
munkák, végre a és
gyermekjátékkészitő tanműhelyek érdekes gyermekjáték-ki
állításai zárják be az iparoktatási alcsoport kiállítását.

Utunk innen végezetül a közoktatási csarnok középső, 
legnagyobb termébe vezet, hol

maradandó becsű eredményei gyönyörködtetik a szemlé
lőt. Ez a kiállítás annyiban különbözik például az 1-ső és 
2-ik alcsoport kiállításaitól, hogy míg ott tanárok dolgozatai, 
tanszerei, készítményei, irodalmi munkásságuk, vagy az iskolai 
alapfelszerelések is be vannak mutatva : itt — kivéve a színé
szed és zenészed iskolák kiállítását — csakis a növendékek 
munkái képezik a kiállítás anyagát.

Első sorban lekötik figyelmünket a falakon fent körös
körül látható mythologiai jeleneteket ábrázoló falfestmények,

<>
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melyeket az orsz. mintarajziskola gyakorló festő osztályának 
növendékei készítettek. E falfestmények fényképmásolatai a 
balra eső gyakorló festő osztály kiállításában szintén láthatók. 
E gyakorló festő osztály kiállítása mellett van a női festő osz
tály, míg jobbra a falon az ékítményes és iparművészeti raj
zokat szemlélhetjük. Ezek előtt egy forgatható lapokkal ellátott 
állványon az aquarell festészet van bemutatva.

A női festőosztály előtt szabadon álló szekrényben három 
növendékeik fényképei, szinlapjaik, 

tankönyveik s irodalmi dolgozataikból álló kiállítása van. 
E három színész-iskola a Solymosi Eleké, Horváth Zoltáné és 
a Rákosi Szidié. Ezekhez csatlakozik balról az orsz. m. kit՝, 
színművészeti akadémia kiállítása. Szépen csoportosított arcké
pei az akadémia volt növendékeinek; értesítők, tanköny
vek és a tanárok irodalmi munkásságaival egyetemben.

Aztán a zeneiskolai kiállítások; a nemzeti zenede, az 
orsz. m. tár. zeneakadémia, magyar zeneiskola, budai zene-

ás és a áfg&s&gmgZ Wrosz
Évkönyvek, tankönyvek, zeneművek, szövegkönyvek, irodal
mi munkák, graphicus táblázatok, tanárok arczképei, műsorok, 
oklevelek, iskolaépületi fényképek, emlékérmek, gypsz szob
rok stb. Ezek képezik a zenészeit kiállítást.

A zenészeit kiállítás szomszédságában folytatódik az or
szágos mintarajziskola és rajztanárképző-intézet kiállítása. 
A falon, I. II. III. IV. évfolyambeli növendékek által készített 
alakrajzok láthatók. Ezekkel szemben, a másik falon sza
badkézi látszati-, mértani- és építészeti rajzok; s előttük egy 
forgatható lapokkal ellátott állványon a rajztanárjelöltek lát
szattam rajzai s egy emelvényen szobrászati tanulmányaik.

A terem kellő közepén van csoportosítva a gyakorló 
szobrászati osztály növendékeinek tanulmányi kiállítása.

E szoborcsoportozatban van az a négy szoborminta is, 
melyet a növendékek az igazságügyministeri palota számára 
készítettek.

színészet! iskolának
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E nagy szoborcsoportozat előtt levő másik karcsúbb 
szoborcsoporzat a díszítő szobrászati osztály I—V-éves növen
dékeinek tanulmányait foglalja magában.

Ez előtt megállva jobbra az ötvösség! osztály kiállítását 
látjuk szabadon álló szekrényben, előtte a fametsző osztály 
kiállításával. Balra pedig a fal melletti emelvényen és egy 
szabadon álló szekrényben a kis plasticai osztály kiállítása 
ékeskedik ; előtte van a rézmetsző osztály kiállítása.

A falakon jobbról balról alakrajzok, iparművészeti, ékitmé- 
nyes, szabadkézi, látszattam rajzok és a díszítő festő-osztály 
rajzaik láthatók s ezeknek mintegy kiegészítését, illetve befe
jezését képezi a terem két sarkában levő forgatható . lapokkal 
ellátott képállvány, melyeken az ábrázoló mértani szerkesztésig 
a látszattam és építészeti rajzok vannak bemutatva.

II. SZAKASZ.

Középiskolai tornacsarnok.

A küzokt. csarnok közelében (balatoni csárdától balra) 
van egy minta tornacsarnok, mely a testgyakorlás eszközeit és 
a kiváló sport-egyesületek kiállításait foglalja magában.

A csarnok közepén Szécsinek igen sikerült szobra van, 
mely egy rendkívül kifejlett izmit athletát ábrázol (a szobor 
Schwarzmayer és Réty athléták után készült.) A szobor talap
zatán vannak a mostani Olympiai versenyek magyar győztesei
nek emlékérmei és diplomái. A csarnok közepén jobbról Nendt- 
vich tornatanár tervei szerinti korlát és Oheroly tervei szerint ké
szült testgyakorló eszközök, melyeket Graner Pál, Szigeti La
jos, Sturz István, Ponic Károly, Baumgartner és Halász F. készí
tettek ; a baloldalon a vallás- és közöld, ministerium megbízá
sából főként Graner Pál által készített normális tornaszerek 
vannak (a teljes gyűjtemény többi része a csarnokban 
másutt is). A csarnok oldalajtaja mellett jobbról a magyar-
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országi tornaegyletek szövetségének kiállítása. Az asztalon köny
vek (köztük a sportvilág albuma, melybe Jókai Mór sajátkezű- 
lég irta : „A saját öklünk az egyedüli szövetséges társunk“) a 
falon a tornaegyletek elhelyezését mutató térkép, továbbá Mo- 
naszterly Szilárd tervei a középiskolai normális tornacsar
nokhoz.

A főbejáróval szemközti falon a fővárosi vívódul· kiállí
tása (képek), mellette az aradi tornaegylet amerikai nyújtója, 
mellette igen érdekes képek: a budapesti, nagyváradi és győri 
tornaversenyekről, továbbá Collaud budapesti tornatanár igen 
sikerült pillanatnyi felvételei tornázókról (itt és tovább össze
sen vagy 30.)

Az asztalon a Nemzeti tornaegylet nehány tárgya (érde
kes Dr. Szontágh Ábrahám első magyar tornakártyái) Köpe
ti czky Pál készítette tornacsarnok, a falon Matolay Pál képe, s 
két táblázatban a középiskolai tornázás anyagának feltüntetése.

Folytatólag: a kudapesti tornaegylet kiállítása. A falon 
Zsingor Mihály reliefje és a tornacsarnok képei; az asztalon 
levő lapdák a normalis felszereléshez tartoznak.

Igen sok nézőt vonz a jobboldali sarokban elhelyezett 
velodpéd, mely Széchenyi István tulajdona volt (a láb a föl
det érte).

A jobboldali fal mentén Sztrakay Norkert vivómester 
kiállítása (érdekes a nők vívása), mellette Rohonczy Gida ki
állítása (korcsolyák, hozzá való czipők, oklevelek). E fölött a 
falon a kolozsvári kereskedelmi akadémia ski-clul·járnak képe.

Rohonczy kiállítása mellett Halász Zsiga vivómester ki
állítása van (egyes tárgyai más helyeken is a falak mentén). Az 
innenső fal mentén levő szekrényben Oheroly kiállítása (torna
eszközök, könyvek, modellek), mellette Meskó lakatos házi 
tornaszerei.

A főbejáró két oldalán Fogl Lajos műgépész kerékpárúi; 
a jobboldalon e mellett Diwald-féle szobatornászati eszközök; 
emellett Nendtvvich budapesti I. kerületi főgymn. tornatanár
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modellje a Ferencz-József nevelőintézetben létesíthető torna- 
csarnokra nézve. E mellett Szajfka Manó budapesti VI. kér. 
áll. főreáliskolai tornatanár graphikus táblai, melyek a tanulók 
testi fejlődését tüntetik fel (alatta a normális felszerelés tárgyai), 
fölötte a pécsi tornaegylet kiállítása.

Az oldal-bejáró baloldalán levő falon a pozsonyi állami 
főreáliskola tornacsarnokának képei, köztük Antolik pozsonyi 
igazgató botgyakorlatainak képe, melyek igen leleményes és 
praktikus gyakorlatokat tüntetnek fel. Ugyanitt még az aradi 
lyceum tornatermének modellje és a Szent-Margit nevelő- 
intézet tornászatát feltüntető képek.

III. SZAKASZ.

Iskolai egészségtani kiállítás.

A tornacsarnok főbejárójának baloldalán mintaöltöző 
helyiség van, jobb oldalán pedig az iskolai egészségtani ki
állítás. Ebben különösen figyelmet érdemel a baloldalon levő 
iskolai ruhaszekrény, melyet Juba Adolf iskolaorvos tervei sze
rint készített Kollerich Pál és fiai czég. Az ablak mellett van 
egy iskolai fürdőminta, mellette balról mentő szekrény, jobbról 
játszótér-tervezet. A szekrényben van a hazai mérges növények 
gyűjteménye, továbbá az egyes élelmiszerek hamisításai, a 
mérges gombák stb.

A falakon képek vannak : Szenes Zsigmondnak a tanulók 
hallóképességére vonatkozó graphikonjai, Schuschny Henrik
nek a tanulók idegességére, Juba Adolfnak a tanulók látóképes
ségére és Bánóczy Gyulának a tanulók testi gyarapodására 
vonatkozó vizsgálatait feltüntető graphikus táblák. Ezeken kí
vül még az egészségtan tanításához szükséges nehány tábla 
(bacillusok képei, a rósz ülés hatása, központi fűtés stb).
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IV. FEJEZET.

Az emberbaráti tanintézetek pavillona.

Közvetlen a közoktatásügyi csarnok mellett 170 négyzet- 
méter területen emelkedik egy kis épület: az emberbaráti tan
intézetek pavillona. Eredetileg e tanintézetek kiállítása is a fő
csarnokban volt tervezve, de a kiállításra jelentkezők nagy 
számát és a hely szűkét tekintve, György Aladár csoportbiztos 
indítványára a népoktatásügyi alcsoport egy külön csarnok 
felállítását határozta el s mivel már fedezet nem volt rá, pár 
hóval a megnyitás előtt Zsilinszky Mihály elnök és Szathmáry 
György alcsoportelnök nyílt felhívást intéztek a közönséghez 
adakozás végett. Nem gyűlt össze ugyan az az ötezer forint, 
melybe a pavilion és felszerelése került, de túlnyomó részben 
mégis a nagy közönség adakozása hozta létre ezt az első ily
nemű pavillont hazánkban.

Összesen 32 intézet kiállítása van itt. E számban azonban 
képviselve van minden ily intézet, a bölcsödén kívül, mely a 
gyermekpavilIonban nyert elhelyezést. Vakok, siketnémák, 
hülyék, árvák, lelenczek számára állított intézeteinken kívül 
látjuk itt a szünidei gyermektelepek, más egyesületek műkö
dését. De e kiállítás még gyakorlatilag is igen érdekes, a meny
nyiben hetenként többször vannak itt siketnémák és vakok, 
kiknek csodálatos, s laikus előtt csaknem érthetetlen képzését 
tanítóik helyben mutatják be : a siketnémákat megszólaltatják, 
a vakok írnak, olvasnak, térképeket mutogatnak s mindenek- 
felett kézimunkával foglalkoznak.

Igen tanulságos általában a vakok orsz. intézetének kiállí
tása. A ki nem látta eddig a kitűzött olvasókönyveket, a kidom
borított térképeket, kofákat s más hasonló taneszközöket, annak 
azokról alig lehet fogalma, valamint a vakok írógépjéről sem. 
Vannak itt ezenkívül művirágok, hímzések, faragások, külön
féle kézimunkák is, melyek a látóknak is becsületükre vál
hatnának.
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Egészen új világot tár elénk a hülyék és gyéngeélméjüek 
intézetének kiállítása is. Az intézet tulajdonosa azonban igye
kezett a növendékek munkáin kívül bemutatni — különösen 
egy tolókocsiban fekvő beteg gyermek alakjával — a morbis 
nehézségeit; majd érdekes térképet és grafikai rajzot állított ki 
a hülyék elterjedéséről hazánkban.

A siketnémák intézetei közül hat szerepel a kiállításon, 
köztük a nagy váczi és a második balfülkében levő kolozsvári 
intézet is. Csaknem mindegyiknek nagyobb kiállítása van, 
melyekben rajzok, fényképek, órarendek, táblázatok, bábok 
mutatják az intézet jelen helyzetét a növendékek számtalan 
munkája mellett. A temesvári intézet sok kézimunkát állított ki.

Legterjedelmesebb természetesen az árvaházak kiállítása. 
A hazai 82 ilynemű intézet közül 14 van a pavillonban, köztük 
nagyobb kiállítással szerepelnek a következők : a balatonfü
redi Erzsébet-szeretetház, a zólyom-lipcsei Gizella-munkás árva
ház, a háromszékmegyei Erzsébet leánynevelő-intézet Kézdivá- 
sárhelyről, a nagyszebeni királyi kath. Teréz-árvaház, a temes
vári Gizella-árvaház és Vasmegye árvaháza Szombathelyt. Ezen 
kívül a fővárosi tekintélyes árvaházak közül három : a gazdasz- 
szonyoké, a protestánsoké és az izraelitáké van itt nagyobb kiál
lítással. A legutóbb említett szép fényképekben és feltűnő színes 
grafikai táblázatokban mutatja be a pesti izr. nőegyesület nagy 
tevékenységét; a többiek főkép a kézimunkákat és az intézeti 
épület-berendezéseket mutató képeket állítanak ki. Különösen 
feltűnő a már ötszáznegyedet ért nagyszebeni Teréz-árvaház 
hatalmas épülettömbje, a balatonfüredi, szombathelyi éskézdi- 
vásárhelyi intézetek iskolai dolgozatai s az iskola beléletére 
vonatkozó adatok feltüntetése. Több helyen vannak egyes 
bábalakok, melyek az intézetben használt egyenruhákat mutat
ják be. A szombathelyi árvaház épületének rajza nagy terje
delme miatt a falra került a vakok intézetének fülkéje fölé s 
némely más budapesti és vidéki intézet szép női kézimunka- 
kiállításait külön üvegszekrényekben helyezték el.

Dr. Gopcsa—dr. Веке : Kalauz.

I

4
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A női kézimunkák tekintetében azonban a pálma az 
apácza-intézeteket illeti meg, melyek e tekintetben oly kiváló 
dolgokat állítottak ki, hogy csaknem lehetetlen növendékektől 
többet várni. Ilyenek a budapesti Mária-apáczák, a lőcsei irgal
mas nővérek, a malaczkai Pálffy-féle intézet kiállításai, a legelői 
említett apáczák, kik a cselédképző Mária-intézetet s a nőne
velő Szent-Margit-intézetet tartják fenn, ezenkívül még egész 
sereg igen kedves fényképet állítottak ki az intézet berendezé
séről, a növendékek foglalkozásáról s különösen az általuk 
bemutatott élőképekről. Legtekintélyesebb azonban az apácza- 
intézetek között a Károlyi grófnő által fentartott gyermekmen- 
hely-egyesület kiállítása a bejárat első bal fülkéjében, mely külö
nösen a híres istvántelki kertészképző-intézetet mutatja be 
nemcsak rajzokban, de a kertészet különböző ágait ismertető 
tanulságos mintákban.

A több emberbarát! czélu tan- és nevelőintézetek és jóté
kony egyesületek kiállítása is egyenkint igen érdekes. Láthatjuk 
a többek között a tanítónők otthonának két érdekes fényké
pét, melyet a Mária Dorothea-egyesület tart fenn, a férjhez 
menendő leányok kiházasítására alakult Gizella-egyesület fa
keretbe foglalt táblázatát, a magyar izr. kézmű- és földművelési 
egyesület félszázadot múlt hasznos működéséről szóló kimuta
tásokat s egy pár más egyesülettől legalább nyomtatott mun
kákat és értesítőket. Egyik falon látható egy írott táblázat is 
a hazai jótékony egyesületekről, mely azoknak főbb adatait 
tünteti fel. A táblázatot dr. Schulhof fővárosi ügyvéd készítette,

. de nem fejezte be.
Ebben a csoportban kétségkívül legérdekesebb a buda

pesti szünidei gyermektelep-egyesület kiállítása, mely rajzokban, 
táblázatokban mutatja be eddigi áldásos működését. Különösen 
szép és tanulságos az egyesület hegybányai telepháza beren
dezésének ügyesen készített mintája, továbbá négy báb, melye
ken szemmel látható, hogyan néztek ki az egyesület által ápolt 
gyerekek a szünidei telepre küldés előtt és után. A táblázató-
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kon különféle mérések eredményei is láthatók. Ugyancsak a 
tanulók egészségügyi viszonyait mutatja dr. Szenes Zsigmond 
fővárosi fülorvos táblázata, a tanulók halló képességéről.

E táblázatokból meríthető tanulságot kiegészítik az egyes 
intézetek történeteit tárgyaló vagy azokat részletesebben ismer
tető nyomtatványok, (a budapesti prot. árvaház, a szombathelyi 
megyei árvaház, a temesvári siketnéma-intézet évkönyvei), 
valamint egy a magyarországi ilynemű intézeteket ismertető 
s ez alkalomra írt ismertető füzet.

V. FEJEZET.

A minta elemi iskola és óvoda.

A kiállítás falujában a templommal épen szemközt léte
sült a minta elemi iskola és óvoda. Kezdetben Pestvármegye 
tervezte ennek bemutatását. Mivel azonban a megyének nem 
volt erre fedezete, Szathmáry György ministeri tanácsos eszkö
zölte ki, hogy részben a közoktatásügyi kormány, részben a ki
állítási bizottság költségén létesüljön a néprajzi faluban egy 
épület, melyben falusi iskolát és óvót mutassunk be.

Az épület elkészült s eléggé tetszetős külsejű. Maga az 
iskola tényleg egy szobából áll, az óvó ellenben két teremből 
és egy szobából. Nincs tornahelyiség, nincs tanító vagy óvó 
lakása, nincs hely az iskola kertjének, óvóhelyiségnek, sőt a 
tanszergyűjteménynek sem. Még azt is utólag kellett kiesz
közölni nem csekély költséggel, hogy az iskolának és az óvó
nak külön bejárata legyen.

Mind a mellett a kiállításnak csaknem minden szakértő 
látogatója örömmel nézi meg ezt a helyiséget s igen sok elő
kelőség nyilvánította óhajtását a tanterem megtekintése után, 
vajha minden iskola ilyen lenne hazánkban.

4*
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A tanterem helyisége bár nem mondható túltömöttnek, 
nagyon sok minden van benne, részben oly dolgok is, melye
ket még a jobb városi iskolákban sem találhatunk. Van a 
bútorok között, melyek nagyobb része Michl Alajos fővárosi 
tekintélyes asztalos készítményei, a tanszék czélszerű asztallal 
és kis székkel, egy fali és egy álló tábla, harmonium, mosdó
szekrény, öt különálló nagy szekrény, továbbá 16 két-két 
üléses iskolai pad, mely utóbbiak egy részét Feiwel Lipót 
ismert bútorkereskedő állította ki. A kályha igen jó s az 
ablakok Pick-féle szellőztető készülékkel vannak ellátva.

Még gazdagabb a tanterem felszerelése, a melyet a tan- 
szermuzeumi bizottság tervezete szerint Calderoni és Wodianer 
ismert czégek állítottak össze. A tanító padjával szemben 3 
szekrényben vannak a taneszközök nagy mennyiségben s 
minden tárgyra kiterjedőleg. Oldalt két nagy szekrényt Wodia
ner töltött meg, egyet a tanítói könyvtár, másikat az ifjúsági 
könyvtár gondosan kiválogatott termékeivel. Ennek a két 
könyvtárnak jegyzékét külön szakértő-bizottságok állították 
össze. A falon vannak legjobb magyar szemléltető képek, fali 
olvasótáblák, rajzok, továbbá Magyarország, Európa, Afrika 
és Budapest térképei, a szekrényeken földgömb és tellurium. 
Ezenkívül megvannak itt a király, Eötvös s Wlassics arcz- 
képei, az ablakok közt levő területen igen tanulságos 10 terv
rajz, különböző iskolaépületekről, melyeket nagyrészt Baum
gartner építész s részben Kecskemét város iskolaszéke állítot
tak ki, végül nehány grafikus rajz a hazai közoktatásügy 
utolsó 25 évéről. Az ajtó mellett külön szekrény is van, Vásár
helyi Gyula kolozsvári javító-intézeti családnevelő gyűjte
ménye, ki a lapokból több ezer szemléltetésre alkalmas képet 
gyűjtött össze, példát adva a tanítóknak, hogyan lehet külön 
jó taneszközökhöz jutni. Van végre két különféle számológép, 
egy hangjegy tábla s több más érdekes apróság.

A kisdedóvó szabályszerű padjait és asztalait hasonlókép 
Michl állította ki, a felszerelésről pedig Sziklai Soma kereskedő
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gondoskodott, ki a király, Csáky gróf, Brunswick Teréz és 
Fröbel képeit is kitette. Ugyanott vannak azok az új szemlél
tető képek, melyeket a ministerium ad ki Wodianernél. A kis
dedóvó tanszerei s a gyermekek játékszerei nagy mennyiség
ben vannak meg. A játszóteremben igen érdekes gyűjtemény 
van, a mikei óvóé, mely miniatűr-mintában állította ki az inté
zet képét parányi gyermekalakokkal és különféle játszószerek
kel, melyek különösen a kiállítást látogató gyermekek nagyon 
kedvelt tárgyai.

Az óvó kiegészítéséül szolgáló harmadik szobát, hol egy 
pár nyugvóágyat helyeztek el eredetileg az álmos kisdedek 
részére, a nagy közoktatási csarnok túltömöttségére tekintet
tel, le kellett foglalni a tanító-egyesületek kiállítása számára. 
Mintegy 20 tanító-egyesület szerepel itt, a legtöbb természete
sen könyvekkel. Legelői vannak az orsz. bizottság kiadványai, 
köztök Peres Sándor könyve a tanító-egyesületekről. Irodalmi 
szempontból feltűnő a budapesti népnevelők egyesületének 
kiállításában a tekintélyes „Népnevelők Lapja“ teljes példány
ban, mely másutt sehol sem található, a kolozsmegyei tanítók 
„Család és Iskola“ czímű lapja szintén teljesen s az orsz. izr. 
tanító-egyesület kiadványai. A szolnok-dobokai tanító-egyesü
let történetét vaskos kötetben mutatja be. A békésmegyei 
tanítóegyesület rámában tette ki alapszabályait s rövid törté
netét. Szép a bács-bodrogmegyei és beszterczebányai egyház- 
megyei tanítóegyesületek, továbbá a gyergyó-ditrói tanító-kör 
kiállítása, melyekben látunk részletes tantervet, egy dombor
művet (Jakabfalva zólyommegyei községről), olvasógépet, 
más tanszereket s egy ásvány-gyűjteményt is. A kiállítás ki
egészítéséül szolgál az EMKE népkönyvtárának teljes gyűjte
ménye, melyet Wodianer szekrényében állítottak ki.
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VI. FEJEZET.

Iskolák a kiállításon.

Mint már a bevezetésben is érintők, az ezredéves orszá
gos kiállításon nemcsak a közoktatásügyi, az emberbaráti, a 
tornacsarnokban és a minta elemi iskolákban és óvodában 
szemlélhetjük a tanügy fejlődését, de még több kisebb pavil
onban is, noha nem olyan főjelen tőségben és szerves össze
függésben, mint az előbbiekben.

Mindjárt az emberbaráti pavilion közelében, három csar- 
nokban : a a és a
villonban szemlélhetjük a gyermeknevelés bemutatását. Az 
elsőben az aszódi és kolozsvári orsz. kir. javító-intézetek érte
sítői, tantervei és fényképei, a másodikban árvaházak, gyermek- 
menhelyek graficai táblái, iskolapadjai, alapszabályai, a har
madikban pedig leginkább a pesti bölcsőde belsejének mintája 
és a fehér kereszt orsz. lelenczház évkönyvei tűnnek fel leg
inkább. Közel a közoktatásügyi csarnokhoz a rima-murányi, 
salgó-tarjám vasmű-részvénytársaság épületében, majd a 
bányászat és kohászat csarnokában (leginkább a selmeczi m. 
kir. bányászati akadémia), továbbá az északmagyarországi 
egyesített kőszénbánya és iparvállalat részvénytársulat pavil
onjában is lehet szemlélni a tanügyet illető tárgyakat.

A kiállítás keleti részén az erdészeti pavillonban a sel
meczi m. kir. erdészeti akadémiának kiállított tárgyai kötik le 
a tanügy iránt érdeklődők figyelmét. E pavilion mellett a m. 
kir. államvasutak csarnokában tanügyi szempontból leginkább 
a kassai vizmesteri iskola tárgyai vonják magukra a figyelmet. 
Az erdészeti pavilonnal szemközt a kertészet nagy csarnoká
ban a budapesti kertészeti kir. tanintézetben a Kálozdy nővérek 
műnövényei méltók a megtekintésre. E pavilion mellett a mező- 
gazdasági csarnokban különösen a földművelési iskolák cso
portos kiállítását és a т.-óvári gazdasági és a m. kir. állat
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orvos akadémia különféle tanszakainak gyűjteményét szem
lélhetjük. Az itt közelben levő horvátországi és meteorologiai 
s az ezekkel szemközt levő boszniai és háziipari csarnokokban 
is vannak tanügyi tárgyak kiállítva.

Nehány lépést észak felé haladva a fő- és székvárosi 
nagy csarnok nagy részében, majd az innen nem messze levő 
cs. és kir. közös hadsereg pavilonjában kivált a kőszegi cs. és 
kir. katonai reáliskola, a m. kir. honvédségi csarnokban (Ludo- 
vica Akadémia) állítottak ki tanügyi tárgyakat.

Végül az iparcsarnok mellett elterülő közművelődési és 
sajtó-pavilIonban a természettudományi társulatnak és az 
orsz. magyar gyorsiróegyletnek kiállított tárgyai érdekelhetik 
leginkább a szemlélőt. — Az iparcsarnok keleti részén a m. 
kir. államvasutak gépgyárának és a diósgyőri vas- és aczél- 
gyárnak csarnokában az emeleten, ez utóbbi gyár iskoláinak 
kiállítását találjuk s itt a diósgyőri gyár székely tanulóinak 
vasból készített munkái méltók leginkább a megtekintésre.

VII. FEJEZET.
A király Ő Felségének legmagasabb látogatásai.

F. évi junius 16-án d. u. 4 órakor az előre megállapított 
Programm szerint ő felsége a közoktatásügyi csarnokot tekin
tette meg, a melynek bejáratánál az előre sietett Wlassics 
Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter üdvözölte, s bemu
tatta ő felségének Zsilinszky Mihály államtitkárt, Szathmáry 
György, Klamarik János miniszteri tanácsosokat, Boncz Ödön 
és Szmrccsányi Miklós osztálytanácsosokat, mint a közoktatás- 
ügyi alcsoportok elnökeit és dr. Gopcsa László csoportbiztost.

Ő felsége körútját az óvodák kiállításánál kezdte meg, a 
hol dr. Morlin Emil osztálytanácsos kalauzolta. Érdeklődéssel
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nézte meg ő felsége a fővárosi szegénygyermekkert-egylet 
kiállítását, a hol Schönféld ■ Hermáimé és Beksics Gusztávné 
fogadták ő felségét. Nagy örömére volt ő felségének, mikor 
meghallotta, hogy az egylet ő felségeik ezüst mennyegzője al
kalmával alakult.

A magyarországi Frőbel-nőegylet érdekes kiállítását is 
nagy figyelemmel nézte végig a király s az egyesület elnöknő
jét, Rosenzweig Safir Sarolta úrnőt hosszasabb megszólítással 
tüntette ki. Barátságos üdvözlettel távozott azután innen az elemi 
oktatás kiállításába, a hol György Aladár csoportbiztos kalauzolta.

Ebben a csoportban feltűntek ő felségének a Feiwel-féle 
szabadalmazott iskolapadok. Ő felsége megszólítással tüntette 
ki Feiwel Lipótot s megkérdezte tőle, hogy sok iskolában hasz
nálj ák-e padjait? Majd a Wodianer-(Lampel)-féle tankönyv- 
kiállítás felett fejezte ki megelégedését.

A felsőbb leányiskoláknál és képezdéknél Szuppán Vilmos 
csoportbiztos vette át ő felsége kalauzolását. Ő felsége itt min
dent, — különösen a soproni Orsolya-nővérek intézete növendé
keinek kézimunkáit — a legnagyobb érdeklődéssel tekintett meg.

Ezután a középiskoláknál Dr. Klamarik János miniszteri 
tanácsos, dr. Erődi Béla főigazgató és dr. Biankó Vilmos ka
lauzolták ő felségét. Itt bemutatták ő felségének Molnár Viktor 
és Веке Manó csoportbiztosokat valamint Bartonek Géza igaz
gatót, Klupathy Jenő és Baráti Lajos tanárokat. A physikai 
normalis gyűjtemény megszemlélésénél a király megjegyezte: 
„Kevés; de az jó, hogy kevés.“ Majd dr. Szemák István tanárt 
is, az ifjúsági mintakönyvtár összeállítóját. Ő felségének nagyon 
tetszett a könyvtár; de azt kérdezte Szemák drtól: — Csak
ugyan vannak ilyen könyvtárak az iskolákban ? Megdicsérte ő 
felsége Szalay Károlyt, a budapesti református gimnásium taná
rát szép kiállításáért. Szalay bemutatta Julius Cäsar 2000 éves 
rajnai hidját, lengésbe hozta a faltörő kost s lőtt a haji tó-géppel.

A király a középiskolai csoportnál azt az örvendetes meg
jegyzést tette: ilyen rendszeres kiállítást rég nem láttam, mire



57

a miniszter azt mondta, hogy ő is ugyanezt a megjegyzést tette, 
mikor először látta.

A felső iskolai csoport bemutatására került ezután a sor. 
Itt az egyetemek és a műegyetem minden egyes fakultásának 
külön bemutatott képviselője szolgált magyarázatokkal. Miután 
ő felsége a műegyetemi, a természettani és jogi oktatás kiállí
tását behatóan megtekintette, nagy érdeklődéssel megnézte 
Mária Terézia alapitó oklevelét, a melyet a királynő uralkodása 
40 éves évfordulóján, 1780-ban adott az egyetemnek. Az okle
velet dr. Lengyel Béla, az egyetem rektora mutatta be ő felsé
gének.

Ebben a csoportban van kiállítva ő felsége adománya is 
a kolozsvári egyetem tanári karának, a melynek nagy értékű 
diszműdarabját Wisinger Mór készítette. Ő felsége ráismert a 
kiállított tárgyakra s igy szólt:

— Ismerem, nagyon szép dolgok.
S miután dr. Breznay Béla megmutatta ő felségének a 

hittan! kar kiállítását, ő felsége bement dr. Kiss Károly szobá
jába, a hol nagy érdeklődéssel hallgatta dr. Kiss magyarázatait 
a Röntgen sugarakkal való fotografálás készülékeiről. Nagyon 
örült ő felsége, mikor hallotta, hogy a fizikai és kémiai üveg 
taneszközök az egyetem üvegtechnikai laboratóriumában 
készültek s legnagyobbrészt magyar találmányok vagy nálunk 
tökéletesíttettek.

E szobából kijőve, a budapesti és kolozsvári orvosi egye
temi intézetek kiállításait beható érdeklődéssel tekintette meg.

Wlassics minister ezután bemutatta Szász Domokos 
püspököt.

— Régóta ismerem — mondotta a király.
A püspök, mint kiállító az erdélyi református egyház- 

kerületek domborművű térképét mutatta be, melyet a felség 
érdeklődéssel szemlélt.

Ezután a kereskedelmi és iparos tanoncziskolák csoport
jában farkasházi Fischer Vilmos a kolozsvári kereskedelmi
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akadémia kiállításánál részesült a királyi megszólítás kitünte
tésében.

A kereskedelmi iskolák kiállításánál Fillinger Károly 
igazgató kalauzolta a királyt, a kinek nagyon tetszett az első 
magyar női kereskedelmi iskola kiállítása, a melynél dr. Gyulai 
Béla magyarázott a királynak. A pozsonyi kereskedelmi iskola 
kiállításánál Jónás igazgató fogadta ő felségét.

A technikai iparmuzeum és a budapesti állami ipar
iskola kiállításánál Hegedűs Károly igazgató vezette ő felségét, 
részletesen ismertetve a kiállítást szakosztályok szerint. A mun
kások esti tanfolyamáról lévén szó, megkérdezte ő felsége, 
szívesen járnak-e a munkások a tanfolyamra ?

Ezután Szterényi József csoportbiztos vezette tovább ő 
felségét, a ki érdeklődéssel tudakozódott minden részlet után s 
különösen a szlöjd haladása után hazánkban. Majd dr. Gopcsa 
László kalauzolása mellett a polgári iskolák csoportjában gyö
nyörködve szemlélte meg ő felsége Mária Valéria főherczegnő 
taneszközeit, az azok fölött elhelyezett magyar czimert, a melyet 
a nagyszebeni szent-ferenczrendi nevelő-intézet növendékei 
hímeztek és Magyarország nagy dombormű térképét.

Végül a színművészeti kiállítás csoportjában megszólítás
sal tüntette ki ő felsége Rákosy Szidit, Solymossy Eleket és 
Várady Antalt, a ki a színművészeti akadémia kiállításánál fel
hívta ő felsége figyelmét egy nagy csoportképre, a mely az 
akadémia kebeléből kikerült művészeket mutatta be.

Ezután elhagyta ő felsége a pavillont s a közönség lelkes 
éljenzése közt távozott a kiállítás területéről fél hat óra után.

F. évi junius 18-án d. u. ձ/4 3 órakor ő felsége, a meg
állapított programm szerint az emberbaráti intézetek csarnokát 
tekintette meg, hol ő felségét Wlassics Gyula vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter vezetése alatt Szathmáry György elnök,
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György Aladár csoportbiztos és dr. Gopcsa László előadó 
várták.

A bejárat előtt a budapesti Mária-intézet 120 növendéke 
állott sorfalat s bent az épületben is több árvaház növendéke 
várakozott.

Ő felsége Wlassies minister rövid üdvözlő szavai után 
megkezdte körútját és elsősorban is a Frimm Jakab-féle hülyék 
intézetének kiállítását vette behatóbb megtekintés alá, meg
jegyezve, hogy nagy kár, hogy csak egyetlen egy intézet van 
az országban és az is magánjellegű. Megnézte ezután a sta
tisztikai táblázatokat, — amelyen a hülyék elterjedése megyén
ként van bemutatva, s igy szólt: Sok fáradságba került munka 
ez. A pesti izr. jótékony nőegyletnél bemutatták az egylet inté
zőit, kik közül Bischitz Dávidné előtt felemlítette, hogy az 
egyesület nagyszabású működéséről, az árvaházról is bír tudo
mással. A „Zion“ jótékonysági egylet kiállításánál Sinayber- 
ger Ármin fogadta ő felségét, a ki a legnagyobb érdeklődéssel 
tudakozódott az egyesület czélja és működése után.

A protestáns országos árvaegyesület kiállításánál dr. Ko- 
vácsy Sándor elnök és Bocskó Lajos igazgatók bemutatták 
ő felségének az intézet történetét, mire ő felsége visszaemléke
zett, hogy meglátogatta ez intézetet. A szünidei gyermektelep
nél gr. Teleki Géza v. b. 1.1. elnök fogadta ő felségét. E helyütt 
említette meg Wlassics miniszter, a ki általában sokat magya
rázott, hogy az emberbaráti pavilion közadakozásból épült, s 
hogy ebben az ügyben Szathmáry György min. tanácsos a 
legtöbbet buzgólkodott.

Az izraelita kézmű- és földművelési egylet kiállításánál 
Wlassics miniszter Neumann Ármin országgyűlési képviselőt 
mutatta be a királynak, mint az egyesület elnökét.

Az országos vakok intézeténél Pivár Ignácz igazgatót 
tüntette ki különösen a király. Miután megkérdezte, hogy hány 
vak van az országban, hozzátette, hogy bizony nagyon kevés 
a meglevő két intézet s szükség volna többre is.
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Megdicsérte még ő felsége a kolozsvári siketnémák kiállí
tását is, továbbá a balaton-füredi szeretetház, a nagyszebeni 
árvaház, a Mária-Dorottya-egyesület és a Gizella egyesület 
kiállításait, majd a miniszter kalauzolása mellett he rezeg Pálffy 
Miklósné által fentartott malaczkai kath. leányiskola és óvoda, 
úgyszintén a gróf Károlyi-féle istvántelki elemi- és kertésziskola 
kiállításait szemlélte meg, mire a közönség és az árvaházi 
növendékek élénk éljenzése között l/2 3 órakor eltávozott e 
csarnokból.

VIII. FEJEZET.

A II. országos és egyetemes tanügyi kongresszus.

A tanügyi kongresszus július 2-tól julius 8-ig tart. Az 
ülések kétfélék: az összes ülések, melyek 3-án, 6-án és 8-án 
délelőtt tartatnak és a szakosztályok ülései, melyek 3-án, 6-án 
délután és 4-én, 7-én, egész nap tartatnak. Az összes ülések 
a kiállítási ünnepélyek csarnokában lesznek, a szakosztályi 
ülések a m ügy etem helyiségeiben (Muzeum-körut).

A kongresszus eszméje a Magyarországi Tanítók Orszá
gos Bizottságában merült fel az 1893-ik évi augusztusban 
tartott nagygyűlés alkalmából. Meg kell azonban jegyeznünk, 
hogy a kiállítás közoktatási alcsoportjaiban már előbb foglal
koztak ez eszmével. 1894֊ik évi pünkösd napján tartott érte
kezlet előkészítő bizottságot választott Heinrich Gusztáv 
egyet, tanár elnöklete alatt. Ez a bizottság, majd a 
későbbi rendező bizottság vezette a kongresszus szervezését. 
1895-ik év husvét hetében volt a végleges szervező gyűlés, 
mely a rendezőséget, a kongresszusi és szakosztályi szervezetet 
megalakította. Az egyes szakosztályok időközben megalakul
tak, a beküldött és részben az általuk kijelölt tételekre előadó
kat kértek fel. Eddigelé 5000 tagja van a kongresszusnak.
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A következőkben közöljük a) az 1894-ik év október hó 
24-én kibocsátott felhívást, mely az összes tanításügyi testü
leteknek és hatóságoknak megküldetett, b) az 1895-ik évi 
április 11-én tartott országos szervező gyűlésről közöljük Nagy 
László titkár jelentésének egy részét, valamint e soiok írójának 
az összes ülések szervezéséről tartott előadását, c) a rendező 
bizottság előzetes névsorát, d) a kongresszus ügyrendjét és 
e) tárgyalásainak sorát és részben anyagát.

a) Felhívás Magyarország tanítói s tanári egyesületeihez, testületéihez.

Magyarország tanügyi körei, a tanítói és tanári egyesületek, 
testületek majdnem mindenike foglalkozott már a maga körében az
zal, mi módon vegyenek részt a küszöbön álló ezredéves ünnepen. 
A millennium alkalmával tartandó gyűlések terjedelmére, jellegére és 
teendőire nézve a különböző egyesületek, testületek a magok köré
ben mindeddig végleges megállapodásra nem jutottak ; mindazonáltal 
a tanácskozások mindenikénél az az óhaj nyilvánult, hogy a ma
gyar tanügy munkásainak a millenniumkor való szereplése a nemzeti 
ünnep arányaihoz, fényéhez, benső természetéhez, valamint a köz
nevelés ügyének országos fontosságához illő legyen. Ezért hova-to- 
vább az a nézet tört magának utat, hogy az egyesületeknek s tes
tületeknek, köröknek megszokott különálló s egymástól teljesen füg
getlen gyűlései helyett oly tanügyi kongresszus tartassák, a mely az 
ország összes közoktatási munkásait tömörítse s a köznevelés ügyét 
nem a jelenlegi széttagoltságában, hanem a maga egész és egységes 
voltában ölelje fel.

Egy ilyen országos és egyetemes jellegű gyűlésnek eszméjét, a 
melyet az ország számra nézve legtekintélyesebb tantestülete, a nép- 
tanítóság, vetett fel először, már több tanügyi egyesület és testület 
örömmel üdvözölte és felkarolta, s remélni lehet, hogy a többi egye
sületek is csatlakozni fognak ahhoz annyival inkább, mert ma már 
általános a nézet a köznevelés és oktatás munkásai között, hogy a 
közoktatás bizonyos bajainak megszüntetésére s egyes vitás tételei
nek tisztázására inkább a közös tanácskozás, mint az egymástól el
zárkózott egyesületek működése által lehet hatni. Ilyenek a kisded
óvótól az egyetemig az egész iskolai szervezetet s a mai tanítási és 
nevelési rendszert illető ügyek, a melyek nemcsak az egyes iskolák
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működésére, hanem a családi és házi nevelésre is kihatnak, s a me
lyek csak úgy világíthatok meg teljesen, ha a magok egészében 
és egységében fogjuk fel és tárgyaljuk. De az egyetemes és orszá
gos körű és jellegű gyűlésre szükségünk van főleg azért, hogy .az 
érintkezés és közös tanácskozás által legalább némileg enyhítsük a 
közöttünk meglazult testületi élet hátrányait, káros következményeit 
s előkészítsük azt a szép jövőt, a mikor az egész tanügyi társadalmat 
egységes kartársi érzület s erőteljes közszellem hatja át, a mely életet és 
lelkesedést önt az egyesek, a testületek működésébe s hatékonyabbá 
teszi munkájokat. Az országos és egyetemes tanügyi kongresszus 
eszméjéhez specziális nemzeti érdek is fűződik: az együttes fellé
péssel és határozatokkal támogatni a nemzeti irányt s azon eszkö
zökről és módokról tanácskozni, a melyekkel a magyar nyelvnek és 
általában a magyar nemzeti műveltségnek lényeges alkotó elemei 
minden iskolában s minden tanításnál kellőleg érvényre juttathatók 
s a hazai közoktatás intézményei mindenütt s mindenkor a magyar 
nemzeti műveltség terjesztőivé tehetők.

Mindezeknél és még egyéb okoknál fogva, a melyeknek rész
letes elősorolása meghaladja ezen felhívás keretét, a magyar köz
oktatás egységes és egyetemes fejlődése érdekében közszükségnek 
látszik 1896-ban országos és egyetemes jellegű tanügyi kongresszust tar
tani. Ezen gyűlés előkészítése, sikerének biztosítása ez áljából azon
ban okvetetlen szükséges tanügyi életünk főtényezőinek s különösen 
a köznevelési egyesületeknek érintkezése, tervszerű együttműködése. 
Ezt óhajtjuk létesíteni, az alulírott előkészítő bizottság tagjai, midőn 
jelen felhívásunkkal a tanítói és tanári egyesületekhez, testületekhez 
fordulunk s véleményüket az országos és egyetemes tanügyi kon
gresszusra nézve kikérjük. Mielőtt azonban javaslatainkat előadnók, 
tájékozás végett szükségesnek látjuk küldetésünk eredetéről röviden 
beszámolni.

Az országos és egyetemes tanügyi kongresszus eszméje először a 
néptanítóságot képviselő Magyarországi Tanítók Országos Bizottsá
gában pendült meg, a mely az 1893. évi augusztus 22-én tartott nagy
gyűlésén azon óhaját fejezte ki, hogy az ezredév! ünnepek alkalmá
val Magyarország paedagogiai karát egyetemlegesen felölelő gyűlés 
tartassák. Majd támogatást nyert ez eszme az országos kiállítás köz
oktatási végrehajtó bizottsága részéről, a mely a jelen év január 
havában tartott gyűlésén örömmel üdvözölte a csupán hazai tanfér
fiakra szorítkozó egyetemes gyűlés eszméjét, de az ügy megindítását 
magára a társadalomra, illetve a tanférfiakra bízta. Ezen bátorításra 
4 Magyarországi Tanítók Országos Bizottságának igazgató-tanácsa
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jónak látta haladék nélkül megtenni a kellő lépéseket. A f. é. már- 
czius havában felhívást bocsátott ki az összes hazai tanügyi egye
sületekhez és testületekhez a teendők együttes megvitatása czéljábók 
E felhívás következtében jött létre a f. é. pünkösd napján tartott érte
kezlet, a melyen az ország minden részéből minden rendű tanférfiak 
és nők vettek részt s valamennyien lelkesedéssel fogadták az egye
temes gyűlés megtartására irányuló mozgalmat s a gyűlésen meg
jelentek közül az alulírott előkészítő bizottságot küldték ki a szüksé
ges lépések megtételére.

Az előkészítő bizottság a f. é. szeptember hónapban kezdte 
meg tanácskozásait s részint a bizottságban, részint az egyesületek
ben és testületekben a következő nézetek φ erűitek fel a gyűlés irá
nyára és módozataira nézve :

1. 1896-ban az országos kiállítás alkalmával oly tanügyi kon
gresszus tartassák, a mely magában foglalja Magyarország nevelőinek 
és oktatóinak egyetemét.

2 A gyűlés a szabad részvétel alapján létesüljön, tehát abban 
bizonyos csekély tagsági díj lefizetése mellett minden, a nevelés te
rén működő, vagy a nevelés és oktatás ügye iránt érdeklődő férfi és 
nő részt vehet.

3. A kongresszus felöleli a közoktatási szervezet minden ágát, 
valamint az egyéni és társadalmi neveléstudomány fontos tételeit.

4. A részletes tételek megvitatására szakosztályok alakítandók, 
de az egész köznevelést átölelő ügyek a teljes ülésen tárgyalandók, 
mely a szakosztályok határozatait is tudomásul veszi és kihirdeti.

5. A szakosztályok tárgyalásaik eredményét a plenumnak be
jelentik, de a határozatok ott újabb tárgyalás alá nem kerülnek.

6. A gyűlés szervezése, rendezése, tételeinek kitűzése, elő leges 
megvitatása, egy szóval a gyűlés előkészítése, a tanügyi egyesületek 
és testületek közreműködésével történjék.

7. Az országos tanítói és tanári egyesületek évi rendes köz
gyűléseiket a kongresszus idején, illetve az azt megelőző vagy kö
vető napon és Budapesten tartsák meg; de mivel a kongresszus 
előreláthatólag több napra fog kiterjedni, kívánatos, hogy az egye
sületek gyűléseiken csak halaszthatatlan házi és adminisztratív ügyei
ket intézzék el.

8. A kongresszus szervezetének és tárgykörének megállapítása 
végett az 1895. év tavaszán képviseleti alapon országos szervező gyű
lés hivandó egybe.

A mint e javaslati pontok mutatják, az országos és egyetemes 
tanügyi kongresszust habár a szabad részvétel alapjan, de az egye-
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sületek és testületek támogatásával és közvetlen közreműködésével véljük 
megvalósíthatni. Ezért teljes tisztelettel kérjük a hazai országos tanítói 
és tanári, kisdedóvói és egyéb tanügyi egyesületeket, valamint iskolai 
testületeket:

1. hogy eme felhívásunkat tárgyalni, a közölt javaslatokra s főleg 
a 6. és 7. pontra nézve becses véleményüket velünk tudatni szíves
kedjenek ;

2. a kongresszushoz való csatlakozás jeléül és annak támoga
tása végett az előkészítő bizottságba nehány képviselőt küldeni méltóz- 
tassanak.

A feleletek a f. é. deczember hó végéig az előkészítő bizottság 
titkárságához (Nagy László, Budapest, József-körút 85.) küldendők.

Tisztelt Pályatársak! Megbízatásunkhoz híven íme megtettük a 
nézetünk szerint czélra vezető lépést az 1896-ban tartandó országos 
és egyetemes kongresszus érdekében ; további munkánk sikere attól 
függ, mily buzgón karolják fel az ügyet a köznevelés munkásai. Az 
eszme jogosultságába vetett bizodalmunknál fogva hiszszük annak 
megvalósulását és reméljük, hogy nemzetünk valóban részesülni fog 
az ifjúság nevelésén fáradozók egyetértő tevékenységének dicső 
látványában. Buzdítson minket amaz elődeink példája, a kik ma
gasztos közművelődési eszméktől s a kartársi együttes működés gon
dolatától áthatva 1848-ban létesítették „az első egyetemes és közös ma
gyar tanítógyűlésu-t s történelmi nevezetességű tanácskozásaiknál és 
hozott határozataiknál fogva maradandó emléket állítottak maguk
nak. De buzdítson bennünket az a gondolat is, hogy nemzetünk az 
ezeréves fennállás nagy ünnepe alkalmával szintén nem kicsinyes 
dolgokat, hanem nagy tettet vár tőlünk, a mely méltó legyen a hazai 
köznevelési és művelődési ügy nagy történeti szerepéhez s egyúttal 
a hazánk jövőjét a végtelen időkig biztosító nagy hivatásához. Ez a 
magasztos czél lelkesítsen mindnyájunkat s tömörítse erőinket oly 
mű létrehozásában, a mely a késő korban is hirdesse a mai tanítói 
nemzedék dicsőségét!

Az előkészítő bizottság a fővárosban lakó kiváló tanférfiakból 
s nőkből s az egyesületek, testületek vezető egyéneiből 200 tagra 
egészült ki s mint ilyen márczius 8-án teljes ülést tartott.

A felhívás a hazai tanítói s tanári egyesületekhez és testüle
tekhez 1894. év Október 27-én bocsájtatott ki.
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A kongresszus szervezetéről szóló javaslatot a márczius 8-diki 
gyűlés állapította meg s a jelen országos szervező gyűlést márczius 
14-én hívta egybe.

A mi az előkészítő bizottság által kibocsátott felhívás ered
ményét illeti, az meglepőnek mondható. Nincs oly nemű, rangú és 
jellegű iskola Magyarországon, amelynek köréből nagy számmal ne 
jelentették volna ki az egyesületek és testületek csatlakozásukat; 
úgy, hogy a mozgalom általános jellege és hatalmas aránya ma már 
biztosítva van. A mozgalom mélységéről örvendetes képet nyújtanak 
az egyesületek és testületek által beküldött feleletek, a melyek több
nyire áradozó lelkesedéssel szólnak az egyetemes tanügyi kongresz- 
szusról, s annak megtartását közoktatásunk mai viszonyaiból kisar- 
jadzó természetes szükségnek jelentik ki.

A szervező gyűlés napjáig csatlakozását jelentette ki:
12 országos egyesület;
50 fővárosi és vidéki tanítóegyesület;
10 főiskola;
30 középiskola;
21 szakiskola;

0 felsőbb leányiskola;
21 polgári iskola.
Összesen 153 egyesület és testület, a melyek összesen 175 tag

gal képviseltették magukat a mai gyűlésen. A tényleges eredmény 
azonban valószínűleg nagyobb, mert többen vannak e gyűlésen, a 
kik a titkárságnál előre nem jelentkeztek s iskolákat is képviselnek.

Feltűnő és sajnálatos csúpán egy van a jelentkezésekben : a 
görög katholikus és görög keleti, valamint az erdélyi evang. egyházak által 
fentartott iskolák teljes távolmaradása. Kívánatos, hogy megtörténjenek 
a lépések ezen egyházak iskoláinak megnyerése érdekében oly gyűlés 
számára, a mely egyetemlegesen akarja felölelni közoktatásunkat s 
kötelékébe óhajtja fogadni Magyarország összes iskoláinak testületéit 
felekezeti s nemzetiségi különbség nélkül.

Or. Веке Manó előadása a kongresszus összes üléseiről.

A kongresszus imént letárgyalt szervezetében két elv érvényesül. 
Oly két elv, melyeknek érvényesülését minden tanférfiu a közoktatás- 
ügy mai szervezetében, a mai állapot javítására irányuló törekvések
ben bizonynyal szive mélyéből kívánja. Az egyik az, hogy a köz-

Dr. Gopcsa I)r. Веке: Kalauz. 5
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oktatás egyes ágazataiban felmerülő részletes kérdések elbírálása 
ügyében leginkább oly tanférfiak tanácskozzanak, a kik azzal az in
tézménynyel összeforrtak, összeforrtak a szó oly ideális értelmében, a 
mint csak tanító képes iskolájával összeforrni, de azokhoz az általá
nos kérdésekhez, melyek az egyes iskolaágakat, a házi és társadalmi 
nevelést egyaránt érdeklik, azokhoz az iskolapolitikai és iskolaszer
vezeti kérdésekhez, melyek egész oktatásügyünk alapjainak megszi
lárdítására, vagy imitt-amott az alapok megújítására vonatkoznak: 
szóljon hozzá a közoktatásügy minden munkása, az ezekre vonatkozó 
határozatokat szentesítse és erkölcsi súlyát fokozza hazánk tanférfiai- 
nak összessége. Úgy miként az egyes házak belső berendezése tisztán 
a háziúr és a lakók közösen végzendő ügye, ellenben az épületeknek 
felállítása, uj szabályozási vonalaknak és területeknek kitűzése nem
csak magánügy, hanem a közösséget is érdekli, úgy a közoktatás 
egyes külön épületeinek belső szervezete legyen a házigazda és a 
lakók gondjára bízva, de a magyar közoktatás területi beosztása, 
irányvonalainak megállapítása, az épületeknek czélszerű elhelyezése 
legyen a közösség ügye.

Ezek azok az elvek, melyek ֊— sajnos — eleddig közoktatásunk 
szervezetében meg nem valósulhattak, mert igen-igen sokszor és épen 
a legfontosabb életkérdésekben rólunk nélkülünk határoztak. Nem 
tagadhatjuk ugyan, hogy amaz első kongresszus óta, melynek ren
dezői iránt még ma is a legnagyobb "pietással viseltetünk, a magyar 
tanítóság többször és nyomatékkai emelte fel szavát, de még mindig 
kevesebb súlya van szavának, szakszerű tanácsainak, semmint nem
zeti fönmaradásunk legfőbb biztosítéka, a hazai műveltség és a nemzeti 
erkölcs értékének emelése megkívánná.

Midőn a létesítendő kongresszusban az említett két elv meg
valósítására törekedtünk, éreztük mindannyian ama gyakorlati nehéz
ségeket, melyek a tárgyalások ezen kettéválasztásánál és az összes 
ülések tanácskozásainak menetében felmerülhetnek és melyek elhárí
tására a rendező bizottságnak igen nagy súlyt kell helyeznie. Más 
kongresszusokon a tagolás ilyen értelemben, miként azt jelezni bátor
kodtam, nevezetesen, hogy a specziális szakkérdések a szakosztályok, 
az általános kérdések pedig az összes ülés tárgyait alkotnák —- 
nincs meg.

A legtöbb kongresszus összes ülései csak tudomásul veszik a 
szakosztályok működését és így a szakosztályok működése mint
egy az összesség pecsétjével ellátva, tehát látszólag nagyobb súlylyal 
lép fel. „Látszólag“ mondom, mert mindenki tudja, hogy a határoza-
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tok erkölcsi súlyának ez az emelése csakis formális dolog, nem az 
összesség meggyőződésén, nem az összesség tárgyalásaiból kidom
borodó határozaton alapul. A mi törekvésünk odairányul, hogy a 
millenniumi kongresszus munkálatai hosszú időre jelöljenek meg irányt 
közoktatásunk fejlődésében, hogy az első kongresszus, illetőleg hazánk 
alkotmányos életének ujjáébredése óta fennálló iskolaügyi szerveze
tünk felett kimondott ítéleteink a multat megvilágítva, a jövő fejlő
désnek vessék meg biztos alapjait. Ezt pedig csakis úgy érhetjük el, 
ha megszabadulunk a legtöbb kongresszus említett szervezeti hiányá
tól és arra törekszünk, hogy az összesség, ne csak formális szank- 
czióval lássa el az egyes szakosztályok működését, hanem a maga 
részéről az általános fontosságú ügyek megbeszéléséhez egész erkölcsi 
súlyával és szakértelmével hozzájáruljon.

De nem fogadtuk el teljesen az első egyetemes kongresszus 
szervezeti szabályait sem, bár még most is, lapozva azt a kis füze
tet, melyet Péterfy Sándor tagtársunk közrebocsájtott, a csodálattal 
határos pietással tekintünk a magyar tanítóság lelkes elődeire, a kik 
a márcziusi napok hatása alatt, mintegy varázshatalommal, ember- 
fölötti munkát végeztek, midőn rövid 6 hét alatt előkészítették s meg
valósították azt a kongresszust, mely a semmiből teremtette meg köz
oktatásunk minden egyes ágazatának nemcsak az akkori határtalan 
liberalizmus eszméinek megfelelő alapjait, hanem egyúttal az ágaza
tok legrészletesebb, s sok tekintetben még ma is végczél gyanánt 
előttünk lebegő szervezetét. Nem fogadhattuk el teljesen szervezetét 
két okból. Először, mert az első kongresszus nem támaszkodhatott 
olyan tanügyi egyesületek működésére, mint a második. Bár az első 
is az akkori nevelési társaság közreműködésével indult meg, és 
egy-két tanítói testület már akkor is adott életjelt magáról, érezve, 
hogy igazságtalan és méltánytalan az a felfogás, mely akkori
ban uralkodott, hogy a tanító csak kéz, mely végrehajtja az egy
házi férfiak határozatait, de a tanítás szervezetének megalkotásánál 
szava, befolyása nem lehet. De az akkori egyesületek száma elenyésző 
csekély volt, holott ma az ország minden részében helyi egyesületeii 
működnek és figyelmes szemmel tekintenek a tanítás ügyének a 
lokális viszonyoknak megfelelő alakulására, fejlődésére, saját egyéni 
viszonyaira és működik majdnem annyi országos egyesüld, a hány 
ágazata van a tanítás ügyének. Az országos és a helyi egyesületek, 
az eddig még egyesületekké nem tömörült testületeknek mai napság 
a millenniumi kongresszus munkájában az oroszlánrészt kellett jut
tatni. Mig tehát a negyvennyolezas kongresszusra néhány lelkes férfiú

5*
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nyomta rá saját egyéniségének, alkotó és szervező képességének és 
óriási munkaerejének bélyegét, most a tanügyi egyesületek együttes 
működése jellemzi a kongresszust. Reméljük, hogy úgy, miként az 
akkori nagy feladatok fölrázták a szunnyadó eszméket és az egyes 
tanférfiak szivében rejlő vágyakat, úgy a mostani nagy feladatok is 
új életre élesztik egyik-másik szunnyadó egyesületünket, eleven pezs
gést hoznak az imitt-amott petyhüdt tagokba és az az őserő, mely 
hazánkban mindig a nagy időkben kitört, a hagy munka előestéjén 
az egyesületeket a nagy kulturális feladathoz szükséges összetartásra 
és tevékenységre sarkalja.

De nem fogadhattuk el a negyvennyolczas kongresszus szerve
zetét egy más okból sem. Akkoriban, a nemzeti élet ébredése idejében 
minden téren, majdnem a semmiből kelle alkotni. Az akkori nemzet
gyűlésnek meg kelle vetnie az egész közoktatásügy alapjait. Minden 
téren újat kellett teremteni. Lázas tevékenységgel kellett hozzálátni, 
hogy oly tanügyi eszméket, melyek az általános európai műveltség 
hatása alatt egyes elmékben lakoztak, a nemzet életében megvalósítsanak. 
Ma terjedelmes és hatalmas alkotásaink vannak ezen a téren is. 
Megvan majdnem minden kulturális intézményünk, a mely a művelt 
külföld szellemi szükségleteinek kielégítésére kigondoltatott. Intézmé
nyeink javításán és tökéletesítésén immár 25 év óta serényen mun
kálkodunk, a nagy épület egy-egy részét lebontjuk és helyébe újat 
állítunk, a falakat sokszor újra rendbe hozzuk, sőt sokszor még a 
fundamentumot is újra megvizsgáljuk és javítgatjuk. Alig-alig isme
rünk a munkában szünetet. Kutató szemünk be-bepillant más házába 
is, hogy a magunkéba minden jót és hasznosat átvigyünk, iparko
dunk a lakók specziális igényeihez, a nemzeti sajátosságokhoz alkal
mazni a berendezést. Itt nem arról van szó, hogy okvetlenül, min
den téren újat alkossunk, hanem csakis arról, hogy közoktatásügyi 
szervezetünk megalkotása óta lefolyt hosszú idő nyújtotta tapasz
talatainkat összefoglaljuk, a szervezet előnyeit kidomborítsuk, hibáit 
feltüntessük, a múltból minden tanúságot levonjunk, a hol új eszmék 
megvalósításáról van szó, véleményünket ép oly lelkesedéssel, ép oly 
ideálizmussal és a mi a legfőbb ép oly szabadelvű szellemben han
goztassuk, mint 48 évvel ezelőtt. Ne rettenjünk vissza attól sem, hogy 
a tanítás szent ügyének érdekében olyan kérdésekkel is foglalkoz
zunk, melyeket nálunk a politikai egyoldalúság vagy felekezeti fél
tékenység magának szokott fenntartani. Ezúttal, hogy iskoláinkat s a 
jövő nemzedék hazafias, erkölcsös és tudományos nevelését bizto
sítsuk, legyünk a tanácskozásainkban igazi testvérek, miként a
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tanítás munkásaihoz illik: politikai, felekezeti és társadalmi különb
ségek nélkül!

Az eddig hangoztatott eszmékből következik, hogy összes ülé
seinknek mi a rendeltetésük. Összes üléseinken tárgyaljuk az egész 
oktatásügyet egyaránt érdeklő kérdéseket, tanítás- és nevelésügyünk 
alapvető fontosságú tárgyait, azokat a kultúrpolitikai kérdéseket, 
melyek törvényalkotással, vagy törvényrevizióval járnak.

Az előkészítő bizottság elnökségének megbízásából nekem osz
tályrészemül jutott, hogy az összes ülés tárgyairól a szervező gyűlés
nek jelentést tegyek, mely bizonyos tekintetben a ma megválasztandó 
rendező bizottság működésének irányításául szolgáljon. Ne várják 
tőlem azok után, a miket az összes ülés rendeltetésére vonatkozólag 
előadni szerencsés voltam, hogy e tekintetben kimerítő tárgysorozat
tal lépjek fel. Hiszen ezzel ellenkezésbe jönnék a millenniumi kon
gresszus egész szellemével. Ezt a kongresszust, miként említettem, 
épen az egyesületek és testületek együttes működése fogja jellemezni. 
Ez elvnek gyakorlati megvalósulása abban nyilvánul, hogy egyesüle
teink, testületeink és a tanítással foglalkozók bizonyos záros határ
időig, melynek megállapítása a rendezőség feladata, tételeket jelölnek. 
A rendezőség elnöki bizottsága e tételeket a szakosztályok szerint cso
portosítja és hogy a kongresszus rendszeres, teljes egészet alkosson, a 
mennyire a rendszeresség megkívánja, a maga részéről az érezhető hiá
nyokat megint lehetőleg az illető egyesületek közreműködésével pótolja. 
Az így elkészült tárgysorozatból az elnökség az egyesületek tudomá
sával kiválasztja azokat az általános érdekű, alapvető fontosságú és 
kultúrpolitikai kérdéseket, melyeket az egyesületek beleegyezésével, 
az összes ülés tárgyai közé soroz. Ez által az említett kérdéseket, 
melyek a tanítóság összeségét érdeklik, a tanítóság egységes fóruma 
elé viszi, hogy ez által a tárgyalást többoldalúvá tegye és a határo
zatokat nagyobb erkölcsi súlylyal lássa el.

Ez összes üléseken tárgyalnunk kell a népoktatási törvény 
revízióját, rámutatva azokra a körülményekre, melyek teljes végre
hajtásának oly sok időn át útját állták, napirendre kell tűznünk a 
középiskolai törvények kritikai méltatását és azoknak korszerű és 
nemzeti kivánalmaknak megfelelő átalakítását.

Rá kell mutatnunk, hogy hazánk tudományos fejlődésének, az 
ország legfőbb intclligencziájának művelése, új tudományos góczok 
teremtése és a tudománynyal szakszerűen foglalkozók számának ará
nyos fejlesztése a régi főiskolák fejlesztése mellett okvetlenül új 
főiskolák felállítását teszik szükségessé. Ki kell mutatnunk, hogy ma
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szakiskolázási rendszerünk nem felel meg a nemzet követelményei
nek, és ötletszerű fejlesztésének mihamarább útját kell állani és 
helyébe a szocziális viszonyoknak, hazánk ipari, gazdasági és keres
kedelmi érdekeinek megfelelő, kellő számú és fokozatú, egyes vidékek 
igényeinek megfelelő iskolák rendszeres fejlesztésére kell törekednünk.

A tanítóság összességének kell felemelni szavat, hogy rámu
tasson ama siralmas állapotokra, melyek a humanitárius intézmények 
terén nálunk uralkodnak. Hisz az a nemzet, mely a természettől súj
tottak fájdalmát enyhíteni nem akarja, saját szive ellen követ el 
merényletet és lábbal tapossa a tizenkilenczedik század uralkodó 
eszméjét: a humanizmust! Gondolkoznunk kell azokról az intézmé
nyekről, melyek a tudomány és műveltség kincseit közelebb juttatják 
a társadalom oly rétegeihez is, melyek a rendszeres iskolai oktatás
ban nem részesülhetnek. Hiszen nemcsak nemzetünk összessége, 
szellemi niveaujának emelése teszi ezeket kívánatossá, hanem az is, 
hogy egyesek szakismereteinek fejlesztése és fokozása által a gazda
sági, a megélhetési feltételek kedvezőbb alakulását is előmozdíthatjuk.

És ha van nevelésügyi probléma, melynek beható és a kor 
szabadelvű szellemében való tárgyalása kongresszusunkat az első 
egyetemes kongresszus méltó utódjává teszi, mert jóformán itt is a 
semmiből kell teremteni: akkor ez csak a nőkérdésnek a szocziális 
alakulásoknak megfelelő újjáteremtése lehet! Mindannyian tudjuk, 
hogy leányaink sorsa: a nemzet sorsa. És azt is tudjuk, hogy nincs 
tanügyi kérdés, mely erősebben döngetné az ósdi felfogások khinai 
falát, melylyel a mi nemünk a saját képzését körülvette, mint épen 
a nőnevelés kérdése. Itt valamit tenni kell, azt érzi az egész művelt 
világ. Mutassuk meg, hogy meg is érett már a kérdés arra, hogy ne 
csak egyes konczokat juttassunk, hanem az egész nőnevelés épüle
tének korszerű felépítésével köszöntsünk be az új ezredévbe. A nő
neveléssel foglalkozó összes egyesületeknek és a kérdés iránt érdek
lődőknek igen sok tennivalójuk lesz, hogy e tárgy a kongresszusra 
a kellő módon előkészítve kerülhessen és határozataink valóban az 
egész magyar tanítóság teljes tekintélyével érvényesülhessenek.

Meg kell beszélnünk, hogy mi módon lehetne a nemzet okta
tóinak egységes képzéséről, a tanító- és tanárképzésről egyaránt gon
doskodni, hogy a nemzet nevelői tényleg magukba szívhassák azt a 
nemzeti szellemi tartalmat, melyet nekik az utókorra kell átszármaz- 
tatniok, hogy az európai tudomány és műveltség színvonalán álljanak 
és mégis a kellő gyakorlati ügyességgel és rátermettséggel rendel
kezzenek.
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Hogyan kell megteremteni hazánk tanítóságának egységét, hogy 
mindannyian vállvetve működhessünk a jövő nemzedék nevelésén ?

Hogyan kell a tanítóság ethikai befolyását, a tanításnak nevelő 
hatását fokozni a tanítói állás emelése, a históriai, irodalmi és külö
nösen a vallás-oktatás ethikai oldalának a mainál erősebb kidombo
rítása révén ?

Minő módon kellene arról gondoskodni, hogy az iskolai fel
ügyeletben a tanítóság alkotmányosabban, teljesebben érvényesülhes
sen, mint manapság és általában, hogyan kellene az iskolai felügyeletet 
olyképen szervezni, hogy az ne csak a tanító hivatalos kötelességtel
jesítésének ellenőrzésére szolgáljon, hanem produktívvá tétessék, a 
tanítóság szakszerű útbaigazítására és a tanítás ügyének fejlesztésére 
szolgáljon ? Hogy ne csak a felügyelő szeme érlelje a vetést, hanem 
érjen a vetés akkor is, ha a gazda szeme nem látja ?

Hogyan lehetne az adminisztráczióban nagyobb egységet, mé
lyebb harmóniát teremteni, mint az mai napság van, a mikor az 
ország különböző iskoláinak ügye egymástól teljesen izolálva van 
és csakis az államtitkár vagy a miniszter kezében folynak össze a 
különféle szálak ? Nem volna-e lehetséges már egyes tanügyi kerüle
tekben létesíteni a lokális viszonyoknak megfelelő összeforrasztását, 
egységes irányítását az összes kulturális faktoroknak, hogy ezáltal az 
a sok elszórt gyöngy, mely imitt-amott található, egy füzérbe kötve, 
szerves egészszé válva, valóban értékesebb legyen, mint mai napság, 
mikor a jobbkéz nem tud a balkézről semmit ?

Nem volna-e czélszeru, hogy úgy, miként az első kongresszus 
kívánta, a vallásminiszterium, melynek jórészt felségjogokkal van 
dolga, elválasztassék a közoktatási minisztériumtól ?

Helyes módon érvényesül-e az állami befolyás az egyes isko
lákban és nem kellene-e azt egyrészt, különösen a népiskolákban 
fokozni, más befolyásokkal kellő egyensúlyba hozni és másrészt fölfelé 
még vele szemben is a tanítás szabadságát a mainál érőbben biztosítani ?

Iskoláink tanterve és egész szelleme megfelel-e ama nemzeti 
követelményeknek, melyeket mai napság a nemzeti szellem erősítése 
minden téren, tanításban és nevelésben egyaránt megkövetel és minő 
elveknek kellene érvényesülniük a tanítás anyagában, módszerében, 
a tanítóság képzésében és kifelé hatásában, hogy a nemzeti szellemi 
tartalom jobban közkincscsé válhasson ?

Helyeselhető-e, hogy az ország tanítóságának nagy része abban 
a pillanatban, melyben állását elfoglalta, a tudományos továbbképzés
től clzáratott, nem-e kellene inkább oly intézkedéseket tenni, hogy

/
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időről-időre a tanítók egy része magát tudományosan és esetleg 
paedagógiailag tovább képezhesse ?

Minő módon értékesíthető a tanítás ügyének mint társadalmi 
ügynek szemmeltartásánál az individuális megfigyelési és összehason
lítási módszer mellett a társadalmi megfigyelési módszer: a statisz
tika és nem kellene-e évtizedekre kihatólag megállapítani ama főbb 
kérdéseket, melyek állandó statisztikai megfigyelés tárgyait alkossák ?

Megfelelnek-e a mai vizsgálati rendszerek a kor paedagógiai 
és liberális követelményeinek és nem-e kellene az osztályvizsgálatot, 
az érettségi, a képesítő vizsgálatot és a szigorlatokat egészen más 
alapra fektetni, melynél nem annyira az ismeretanyag, mint inkább 
a képzettség és képesség megítélésére törekednénk ?

Mindezek azonban bár a közösséget érdeklik, de mégis in
kább belső ügyek, holott a magyar tanítóság sikeres működése és a 
tanítás ügyének fejlődése leginkább attól függ, hogy minő módon 
sikerülne a tanítóság szakszerű tanácsainak a mainál nagyobb súlyt 
biztosítani és végül, hogyan kellene megszüntetni a magyar társada
lomnak és közvéleménynek az iskola iránti közönyösségét és minő 
módon lehetne az iskola és a nevelésügy iránt az egész társadalom
ban olyan áldozatkész, odaadó érdeklődést felkelteni, a minő a mű
velt nyugoti nemzeteket oly szépen jellemzi ?

De nem folytatom e kérdések halmozását, hiszen, miként em
lítettem, ellenkezésbe jönnék a kongresszus egész szervezetével, ha 
elébe vágnék a dolog fejlődésének. A felsorolt kérdések teljességre 
távolról sem tartanak igényt. Sőt nem is kívánatos, hogy már ma 
a kérdéseket halmozzuk. Nemcsak teljességre nem tartanak igényt e 
tételek, hanem még forma tekintetében sem a végleges alakúak; 
mert minden kérdést oly alakban kell napirendre tűznünk, hogy 
határozott, összefoglaló válasz legyen rá adható, úgy hogy a késő 
utókor is azonnal lássa a millenniumi kongresszus álláspontját. Az 
összes ülés minden tárgyára 2 vagy 3 referens választandó és a tár
gyalás menetét oly pontosan kell megállapítanunk, hogy a határoza
tok tényleg, mint a tanítóság összességének, illetőleg többségének 
véleményei domborodnának ki.

A fentebbiekben csak rá akartam mutatni arra, hogy alkalmat 
adjunk egyleteinknek és testületeinknek arra, hogy az összes ülés 
egyéb tárgyait hasonló szellemben alkossák meg.

Szükségesnek tartom még azt is megjegyezni, hogy a felsorolt 
kérdéseket sem tekinthetjük már most az összes ülések tárgyainak. 
A rendező bizottság a kongresszus időbeosztásának megfelelően e
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tárgysorozatot a tárgyalások intensitása érdekében esetleg össze
vonja, egyes részeit a szakosztályok körébe sorozza, mert teljes ér
vényben akarja tartani azt az elvet, hogy a kitűzött tételek minden 
oldalról kellően megvilágíthatok legyenek.

Előadásomat azzal az óhajtással zárom be, hogy a millenniumi 
kongresszus fölött lengjen az első egyetemes gyűlés éltető eleme: az 
igazi, alkotó, cselekvő szabadelvüség és a nemzetet boldogító, min
ket tanítókat a szent czélért való lelkesedésben összeforrasztó test
vériség szelleme !

Elnökségi tisztviselők.

Elnök : Or. Heinrich Gusztáv, egyet, tanár.
Alelnökök : Hófcr Károly, középiskolai igazgató. Lakits Vendel, népisk.

igazg.-tanító. Névy László, kereskedelmi iskolai igazg.
Főtitkár: Nagy László, tanítóképző-intézeti tanár.
Titkárok: Dr. Béke Manó, középiskolai tanár. Dr. Kovács János tanító

képző-intézeti tanár.
Jegyzők : Böngérfi János, népiskolai tanító. Hortobágyi Antal polgár- 

iskolái tanár.
Szerkesztő : Dr. Szigetváry Iván középiskolai tanár.
Pénztáros : Mauritz Rezső, középisk. igazg.
Ellenőr: Dr: Gyulay Béla, polgáriskolai igazgató.

Alelnökök (szakosztályi elnökök).

Dr. Bacher Vilmos, orsz. rabbiképző-int. tanár (izr. papképzés). 
Dr. Balás Árpád, kir. tan. gazd. akad. igazgató (gazdasági szak

oktatás).
Dr. Beöthy Zsolt, egy. tan. (tud. egyet, bölcs. kara).
Bernáth Béla, orsz. képviselő (testi nevelés).
Berzeviczy Albert, orsz. képv. (testi nevelés és iskolai köz-

egészség.)
Sebestyén Gyuláné (nőnevelés).
Csiky Kálmánná (nőnevelés).
Dr. Entz Géza, mű egy. rekt. (műegyetem).
Dr. Erődi Béla, főig. (középisk. felügyelet).
Farbaky István, akad. ig. (bányászat, erdészet).
Dr. Fodor József, egyet, rektor, (tud. egy. orvosi kara). 
György Aladár (emberbaráti intézetek).
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Gyertyánffy István, tanítóképző ig. (tanítóképzés és polgár
iskola).

Hahóthy Sándor, polg. isk. tanár (polgári iskola).
Hegedűs Károly, iparisk. ig. (ipariskola).
Hóman Ottó, főigazgató (középiskolai felügyelet).
Hörk József, akad. ig. (prot. papképzés).
Joannovics György, nyug. államtitkár (társadalmi oktatás).
Dr. Kármán Mór, középisk. tanár (neveléstudomány).
Keleti Gusztáv, kir. tan. rajztanárképző igazg. (rajzoktatás).
Dr. Kisfaludy A. Béla, egyet, tanár (kath. papképzés).
Dr. Klekner Alajos, akad. igazg. (jogakadémia).
Magyarevits Jeromos, esperes (gör. kel. papképzés).
Mihalovics Ödön, akad. igazgató (zeneoktatás).
Molnár István, kir. tan. igazgató (gazd. és kertészeti oktatás).. 
Névy László, akad. igazg. (kereskedelmi iskola).
Dr. Bauer Imre, egy. tanár (neveléstudomány).
Péterfy Sándor, tanítóképző-tanár (tanító-képzés és kisded

óvás).
Popovics István, Thökölyanum igazgatója (internátusok). 
Rudnay Józsefné, orsz. nőképző egy. ein. (nőnevelés). 
Sebestyén Gyula, tanítóképző ig. (tanító-képzés és nőnevelés). 
Somlyay József, népisk. igazgató (népiskola.)
Szöts Farkas, theol. ig. (prot. papképzés).
Szuppan Vilmos, felsőbb leányisk. ig. (nőnevelés).
Tóth József, tanfelügyelő (népiskolai felügyeleti 
Vámossy Mihály, középisk. igazg. (középiskola).
Dr. Vécsey Tamás, egyet, tanár (tud. egy. jogi kara).

__ Dr. Verédy Károly, fővárosi tanfelügyelő (népiskolai felügyelet. 
Zirzen Janka, tanítónőkép. ig. (nőnevelés).

I. A kongresszus megalakítása az előértekezleten.

1. Az elő értekezletet a korelnök nyitja meg, s a kongresszus 
összes ülései tisztikarának megválasztása végett felolvastatja a kör
jegyzővel a nagy rendező bizottság kijelölő bizottsága által javasolt 
névsort. Megválasztatik egy elnök, öt alelnök, egy főtitkár, két titkár 
és hat jegyző.
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2. A választás megejtése után a kongresszus elnöke veszi át 
az előértekezlet vezetését, s a megválasztott jegyzők a jegyzőköny
vek felvételét.

3. Az előértekezlet a rendező bizottság javaslata alapján meg
állapítja az összes és a szakosztályi ülések időrendjét, és az összes 
ülések tárgyalási rendjét.

4. Az előértekezleten az első 3 pontban meghatározott ügyeken 
kívül egyebet tárgyalni nem lehet.

A szakosztályok megalakulása.

5. Minden szakosztály a rendező bizottság illető osztályának 
javaslata alapján maga választja meg tisztikarát.

6. A szakosztályi ülést a korelnök nyitja meg, és a körjegyző 
felolvassa a rendező bizottság illető osztályának a tisztikarra vonat
kozó javaslatát, mire az ülés a tisztikart megválasztja.

7. A tisztikar áll az elnökből, több alelnökből és több titkárból, 
a kik egyéb titkári teendőkön kívül a szakosztályi ülések jegyző
könyveit is vezetik.

8. A választás megejtése után az elnök veszi át a gyűlés veze
tését, és a titkárok a jegyzőkönyvek felvételét.

9. A szakosztályi tárgyalások sorrendjének megállapítása a 
rendező-bizottság illető szakosztályának javaslata alapján történik.

II. Tanácskozási szabályok.

10. A kongresszus összes üléseire és szakosztályi üléseire 
kitűzött tételek kétfélék: u. m. előadások és indítványok. Az előadások 
vitatkozás tárgyát képezhetik ; az úgynevezett indítványok felett azon
ban mind az összes, mind a szakosztályi üléseken tanácskozás nél
kül történik a szavazás. Azonban az előadó az indítványt röviden 
megokolhatja.

11. Mind az összes, mind a szakosztályi üléseken tanácskozás 
és szavazás alá csak azok a tételek és indítványok bocsáthatók, 
a melyeket a rendező-bizottság a tárgyak sorába kitűzött.

12. Az összes ülés a szakosztályok határozatait csak tudomásul 
veszi, de nem tárgyalja.

13. Az előadásokra beküldött javaslatok és indítványok minden 
nap az üléseket megelőzőleg az „Értesítő“-ben kinyomatva a tagok
nak tudomására hozandók.
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14. A kongresszus tárgyalásának nyelve mind az összes, mind 
a szakosztályi üléseken a magyar. Más nyelven tanácskozni nem lehet.

15. Az összes üléseken csak szabad előadásnak van helye; de 
a szakosztályi üléseken az előadások olvashatók is.

16. Egy kérdéshez csak egyszer lehet szólani; az előadókat és 
javaslattevőket azonban a befejező szó joga illeti.

17. Az előadók beszédjük megtartására 30 perczet, a felszólalók 
5 perczet vehetnek igénybe. Az előadó záró szava 15 pcrczig tarthat.

18. Ha valamely előadásról a tanácskozás másfél óra alatt nem 
fejeződik be, az elnök a vitát bezárhatja és a szavazást elrendelheti.

19. A kongresszus tanácskozásain általában pártpolitikai ügye
ket előhozni tilos.

20. Az elnök attól, a ki a szóban forgó ügyhöz nem tartozó 
dolgokról beszél vagy személyeskedik, vagy a tanácskozás szabályait 
nem tartja meg, a szót megvonja.

21. A kongresszus ülésein titkos szavazásnak nincs helye.
22. Az ülések a kitűzött napokon d. e. 9—12-ig, és délután

3—6 óráig tartatnak.

III Az ülések rendje.

Általános időrend.

A II. Országos és Egyetemes tanügyi kongresszus és tanítói 
gyűlések julius 2—8-ig tartatnak, és pedig a következő rendben:

2- án d. e. 9 órakor országos és megyei egyesületek közgyű
lései ; 11 órakor az V. egyetemes tanító-gyűlés előértekezlete.

Ugyancsak 2-án d. u. 4 órakor a kongresszus előértekezlete.
3- án d. e. összes ülés.
4- én d. e. és d. u. szakosztályi ülések.
5- én (vasárnap) a kiállítás megtekintése, kirándulások, ünne

pélyek.
6- án d. e. összes ülés és d. u. szakosztályi ülések.
7- én d. e. és d. u. szakosztályi ülések.
8- án d. e. összes ülés, a kongresszus berekesztése.
A kongresszus kapcsán: 9-én, 10-én és 11-én egyesületek és 

testületek közgyűlései.
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Julius 3-án :

1. Elnöki megnyitó.
2. Ő Felsége, a királyhoz hódoló üdvözlet küldése.
3. Hatóságok, testületek üdvözletei.
4. „Az egységes nemzeti közoktatás" czímű tétel tárgyalása. 

Előadó Berzeviczy Albert.

Julius 6-án.

5. „Az állam és iskola; társadalom és iskola" czímű tétel tár
gyalása. Előadók Веке Manó és Sebestyén Gyula.

6. „A tanítók háza s a tanító-egyesületek szövetsége" czímű 
tétel tárgyalása. Előadó Gőőz József.

Julius 8-άη.

7. „Az iskola belső életének szervezete" czímű tétel tárgyalása. 
Előadó Alexander Bern át.

8. A szakosztályok jelentései.
9. Indítványok.

10. A kongresszus berekesztése.

Հ) Л .мптЫ/г.
A szakosztályi ülések 4-én és 7-én d. c. és délután, s esetleg 

6-án délután tartatnak a következő beosztás szerint.
A kisdednevelési osztály ülései. (5. tétel): 4-én és 7-én délelőtt.
a) A közös kisdednevelés családias jellege.
b) Kisdednevelésünk nemzeti iránya.
c) A tanító- és óvónőképzés egyesítése.
d) Szakfelügyelet.
c) A kisdednevelési irodalom fejlesztése.
A népiskolai osztály. (V. egyetemes tanító gyű lés) ülései. (5. tétel):

4-én és 7-én d. e.
a) A magyar nyelv tanítása nem magyar ajkú iskolákban.
b) Az énekoktatás.
c) Ismétlő iskolák szervezete.
d) Egységes népiskolai törvény.
e) A szolgálati szabályzat.
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A középiskolai osztály ülései (6. tétel): 4-én és 7-én délelőtt.
A főiskolai osztály ülései 4-én és 7-én délelőtt.
A polgáriskolai osztály ülései (5 tétel): 4-én és 7-én délelőtt.
A tanítóképzési osztály ülései (5 tétel): 4-én és 7-én délelőtt.
a) A tanítók képesítése.
b) A tanítóképző intézetek elhelyezése.
c) A kisdedóvó, elemi és polg. isk. és tanítóképző int. tanárok

képzése.
d) A tanítóképző intézetek felett való felügyelet.
e) A tanítóképző intézetek hatása a nemzeti szellem fejlesz

tésére.
A kereskedelmi iskolai osztály ülései (4 tétel): 4-én és 7-én

délelőtt.
a) A felső keresk. iskolák helye az orsz. tanügyi szerve

zetben.
b) A felső keresk. iskolák viszonya a kereskedelemhez.
c) A felső keresk. iskolai tanárok képzése és képesítése.
Az ipariskolai osztály ülései (22 tétel): 4-én és 7-én délelőtt és

délután.
A testi nevelési és iskolai közegészségügyi osztály ülései. (15 té

tel) : 4-én és 7-én délelőtt és délután.
A zeneoktatást osztály (országos zenészkongresszus) ülései (10 

tétel): 4-én és 7-én délelőtt és délután.
A nőnevelést osztály ülései. (6 tétel) : 4-én és 7-én délután.
a) A leányok középfokú oktatása tekintettel a nők egyetemi

képzésére.
b) Az ismétlő iskolák és a nők gazdasági oktatása.
c) A nők erkölcsi nevelése az iskolában.
d) A nők munkakörének kibővítése.
e) A tanítónő- és nevelőnőképzés reformja.
f) Az internatusok.
Iskolai felügyeleti osztály ülései. (3 tétel): 4-én és 7-én délután.
a) Népoktatási felügyelet.
b) Középiskolai felügyelet.
c) Az igazgatók felügyeleti hatásköre.
Gazdasági oktatási osztály ülései. 4-én és 7-én délután. 
Emberbaráti intézetek osztályának ülései. (6 tétel): 4-én és 7-én

délután.
a) Emberbarát! intézetek felügyelete.
b) Ez intézetek tanítóinak egyesülete.
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c) A vegyesnemű árvaházak paedagogiai előnyei.
Λ) Családi nevelés az árva- és szeretetházakban.
e) Az árva- és szeretetházi nevelők képzése.
f) Hogyan szerveztessék a siketnémák, hülyék stb. okta

tásügye.
g) Az iparosképzés az emberbaráti intézetekben.
Rajzoktatási osztály ülései. (9 tétel) : 4-én és 7-én délután. 
Általános és iskolai paedagogiai osztály ülései. (6 tétel): 4-én és 

7-én délután.
Családi nevelési osztály ülései. (9 tétel) : 4-én és 7-én délután. 
Társadalmi nevelési osztály ülései. (6 tétel): 4-én és 7-én

délután.
Kézi munkaoktatási osztály ülései. (4 tétel) : 4-én és 7-én délután. 
Szint iskolák. (2 tétel) : 4-én vagy 7-én.
a) A színi iskolák reformja.
b) A színészet tanítása.
A szakosztályok tárgyalásra kitűzött tételei a congressus! érte

sítőben, valamint a hely színén közzétételnek.
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m. vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr 
megbízásából az

1896-iki ezredéves kiállítás alkalmára szerkesztett

jiJf MONOGRAPHIÁK:
i magyar kisdedóvás múltja és jelene. A vallás- és közok

tatásügyi m. kir. miniszter megbízásából az ezredéves 
ünnepély alkalmára irta Dr. Morlin Emil. Ara 1 korona.

A magyar elemi iskolai népoktatás. A vallás- és közokta
tásügyi m. kir. miniszter megbízásából az ezredéves 
ünnepély alkalmára irta Péterflfy Sándor. 2 füzet, egy-egy 
ára 1 korona.

A felső nép- és polgári iskolai oktatás. A vallás- és köz- 
oktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából,az ezredéves 
ünnepély alkalmára irta: Dr. Kovács János. Ara 1 korona.

Az elemi iskolai tanítóképzés. A vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. miniszter megbízásából, az ezredéves ünnepély 
alkalmára irta: Sebestyén Gyula. Ara 1 korona.

A polgári iskolai tanító- és tanítónő-képzés. A vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából az ezred
éves ünnepély alkalmára írták: Dr. Kiss Áron és Sebestyénné 
Stetina Ilona. Ara 1 korona.

A magyar felsőbb leányiskolák múltja és jelene. A vallás- 
és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából, az 
ezredéves ünnepély alkalmára irta: Szuppan Vilmos. Ára 
1 korona.

Emberbaráti tanintézeteink. A vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. miniszter megbízásából az ezredéves ünnepély 
alkalmára irta: György Aladár. Ára 1 korona.

A házi ipari és kézügyességi oktatás Magyarországon.
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízá
sából az ezredéves ünnepély alkalmára irta: Szterényi 
József. Ára 1 korona.

Kívánatos, hogy a millennium alkalmából egy-egy iskola nem 
csak a közvetlen őt érdeklő füzetet, hanem könyvtára 
számára — már tanügytörténeti szempontból is — e nagy- 
érdekű monographiák teljes fenti sorozatát szerezze be.

Megjelentek és kaphatók:
Lampel Róbert (Wodianer F, és Fiai) 

cs. és kir. udv. könyvkereskedésében, 
Budapesten Andrássy-ut ai. sz. a.
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