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A természetrajz a bécsi világtárlaton,
különös tekintettel középtanodáink s népiskoláink szükségleteire*).

A nemzetközi tárlatok egyik fontos rendeltetése épen az
életrevaló eszmék terjesztésében állván: jótevő hatásuk nem szünhetik meg a pompás csarnokok bezárultával; sőt inkább ekkor
kezdődik igazában az ipar, művészet, tudomány s a culturnépek
mindennemű vívmányainak az egyes országok s nemzetek szük
ségleteire való alkalmazási ideje. Magyarország tanügyi munká
sainak igen nagy része látogatta meg köztudomás szerint az
1873-diki tárlatot; bizonyára mindenik megállapítá még odahaza
tanulmányi sorrendjét; de vájjon elmondhatja-e csak egy is, hogy
minden irányban s előre feltett terve szerint sikerűit a szakjára
vonatkozó tanulságot meg is szereznie? Mert ámbár a bécsi tárla
ton találjuk először képviselve az egyes tankörök kikerekített cso
portjait: mégis a tanulságot nyújtható tárgyak, készítmények,
eszközök s tudományos művek felállításában és elrendezésében
lehetetlen vala a világos, kimerítő tájékozottság alapfeltételét
— a teljes hozzájutást, avagy a helyszínén eszközlendő kísérleti
próbákat biztosítni. Minthogy pedig ilyesmit egy, több hónapig
tartó s az emberiség összes működési productumait felölelő tárlat
alkalmával nem kereshetünk: azért a legtöbbnyire puszta névsorozatból álló catalogusok és saját rövid, a pillanat benyomása
alatt keletkezett s akárhányszor nem is a lényeget érintő jegyze
teink segélyével leszünk kénytelenek tapasztalatainkat gyakorlati
működésünk folyamában alkalmazni. Ámde mivel az egyéni ész
leleteknél kikerülhetetlen tévedések, a személyes tapasztaltság
különböző fokozatához képest egy ugyanazon szak tanulmányo
zói sem juthatnak mindenben egyező eredményre: nézetem szerint
nálunk, hói hivatalos jelentések úgysem jelentek m eg, nem
válnék a tanügy s különösen a módszertan kárára, ha pálya
társaim közöl mennél többen bocsátanák közre hazai szaklapjaink
ban a bécsi tárlaton szerzett észleleteik foglalatját. Részemről
a leiró természettudományoknak a vezérszerepet játszó népek kö
zépiskoláiban képviselt módszerét s taneszközeit vizsgálván külö
nösebben, addig is, míg tapasztaltabb kartársaim valamelyike az
egész oktatásügynek Bécsben felmutatott egyetemes képét megadná:
*) E munka már 1873 végén meg volt Írva, de a könyvpiaczot is sújtó
kedvezőtlen anyagi viszonyaink miatt: csak most láthat napvilágot.
1*
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bátor vagyok ide vonatkozó jegyzeteimmel a tárlaton járt kartár
saim emlékeit feleleveníteni. Hathatós buzdításul sőt részben útba
igazításul szolgált erre nézve egyik lelkes ügytársamnak, Sretvizer
Lajos budapesti tanító úrnak, a „Népnevelésügy a bécsi nemzetközi
kiállításon, 1873-ban“ czímű s megérdemelt kitüntetéssel fogadott
füzetkéje. Előre érzem, hogy e sokoldalú, a népoktatás ügyét
egészben felkaroló mű előnyeivel ntm igen fog dolgozatom dicse
kedhetni; szolgáljon azonban mentségemül, hogy a népiskolák se
gédeszközeinek , szükségleteinek feltüntetésében, valóságos ver
senyre léptek a résztvevő nemzetek, sőt egyesek, mint Svájcz és
Portugália, alig is terjeszkedtek túl ezeken; míg a középtanodák
ügyét már sokkal kevesebb melegséggel karolták fel általában, s
egyöntetűséget vagy világosan kitűnő czélt ezekre vonatkozólag
hiába kerestünk; sőt mint dr. Császár K. a Magyar Tanügy
1873-ki X-ik füzetében kifejezé: „nem tekintve a paedagogiai tévelyt, melyet némely gyűjtemények már az első pillanatra elá
rulnak — a természettudományi oktatás segédeszközei általában
csak kísérletül tekinthetők.11 De épen e széthangzás s a szemlél
tetés körül felhasznált segédeszközök sokfélesége teszi múlhatat
lanná a kiállított tárgyak s bemutatott módszerek mennél részle
tesebb, mennél többek által eszközölt ismertetését, körülményes
leírását, hogy így még a távolmaradt tanférfiak is betekintést
nyerhessenek e fontos s minden művelt nemzet által egyképen
rendkívül képzőerejűnek ismert tudományszak elterjedtebb köz
lési mikéntjébe, valamint a lélekfejlődés menetét inkább figye
lemre méltató taneszközeinek csoportosításába, használatába.
Magától érthetőleg nem mindenütt terjeszkedem ki a tan
termekre, azok berendezésére (ülőpadok stb.); s mivel ily szűk körre
szorítkozom, nem mellőzhetem e helyen a természetrajznak a nép
iskolák s a felsőbb intézetek mutatványaiban feltüntetett tanfoko
zatait sem. Nem mellőzhetem főleg a népiskolák felsőbb osztá
lyaira szánt tanszereket vagy itt követett tanmódot, miután a
középtanodák kezdő növendékeinél lényegileg hasonló eljárást
vagy segédeszközöket kell amúgy is alkalmazásba vennünk. Csak
hogy még itt sem állapodhattam meg, s az egyes országokban
követett tanítási módok és ezek eszközeinek, valamint a tanulói
munkálatokban letett tanítási eredményeknek összeállításán felül
ellátogattam a mezőgazdasági, erdészeti csarnokok gyűjteményei
hez, a bányák, hámorok és vasöntödék termékeihez is, a hol szin
tén számos tanczélra fordítható adalékot találhatott a figyelmes
észlelő.
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I . M a g y a r o r sz á g .
Magyarország a különnemű iskolák teljes bemutatásával
méltán megérdemelte a jury kitüntető figyelmét; s ezenfelül egy
terjedelmes két nyelven (német-magyar) kiadott névjegyzék által
igen kényelmessé tévé a tanulmányozást idegennek és honfinak egy
aránt. A 204 lapból álló füzetet, oktatásügyünknek a legrégibb idők
től napjainkig terjedő történetére kiterjeszkedő bevezetés előzi meg,
mely szerint az Árpád- s vegyes házbeli királyok alatt csak a zár
dákban történt némi tanítás. Mátyás alatt nagy fejlődésnek indúlt a
tanügy, s a nem sokára bekövetkezett mohácsi vész lankasztó hatását
helyrepótolta az ekkor nagy erővel és sikerrel keletkezett reformátió. E tájatt nyert nagyobb lendületet a népoktatásügye is. Voltaképen azonban csak Mária Terézia alatt lett rendszeresen szer
vezve, a helytartóság kebelében működött tanügyi bizottságtól
1776-ban kiadott „Ratio Educationis totiusque rei litterariae per
Regnum Hungáriáé et Provincias eidem adnexas“ czímű műben.
Minthogy pedig az oktatásügynek eme rendszere alkotmányos törvénynyé nem emeltetett: egyedül a r. kath. iskolákat kormányozták
a szerint, a protestánsok soha el nem fogadván azt; de hatása
alatt mégis ügyekeztek iskoláikba ezek is saját felfogásuk alkotta
rendszert behozni; míg tanodáik jobb karba állítását igazában
csak az 179%-ki országgyűlésen létre jött XXVI. tczikkben bizto
sított vallás- és tanításbeli szabadság mellett kezdették meg.
Ámde mert a „Ratio Educationis“-ban letett s 1806-ban újra
átdolgozott nevelési és tanítási rendszer országos törvénynyé soha
sem lett: a kathohkus és protestáns iskolák közt folytonos kü
lönbség maradt fenn, s még az 1848-at követő elnyomatás kor
szakában sem leliete egységet hozni azokba.
Hogy ezek daczára is folytonos fejlődésnek örvendett az
oktatásügy, mutatják ezt az 50-es évek végéről s a 60-as évek
közepéről közölt statistikai kimutatások. Ugyanis Magyarországon:
•
Népiskola volt
Tanköteles gyermek
Iskolába járó gyermek
Tanító . . . .
Gymnasium volt
Gymnasiumi tanuló
Gymnasiumi tanár .

1857-ben

.

12.000
1.162.261
828.500
12.861
109
17.564
1.159

l8?>5-beu
13.245
1.154 554
985.403
17.792
117
25.639
1.149
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Reáltanoda
Reáltanodái tanuló
Reáltanodái tanár
Különféle bittani intézet
Hittani tanuló
Hittani tanár

1857-ben
12
1.735
107
40
1.509
177

1865-ben
39
2.835
161
40
1.683
214

A különféle 16 jogakadémián volt 1864-ben:
Tanuló .
. . . .
1.100
Tanár
.
.
.
.
.
.
80
A pesti m. kir. tud.-egyetemen volt 1864-ben:
T a n u l ó .............................................
1.901
Tanár
.
.
.
.
.
.
70
A budai műegyetemen volt 1864-ben:
Tanuló .
.
.
.
.
.
270
Tanár* .
.
.
.
.
.
28
Ily állapotban találta a különféle rendszerek szerint fejlett
oktatásügyet az 1867-diki alkotmányos ébredés korszaka.
A magyar törvényhozás egyik első gondja volt, oly közok
tatási törvényt alkotni, melyben a szerves egység elve meglegyen
és az országra egyetemesen kiterjesztessék; meg is alkotta ily
módon a közoktatási törvény első s legfontosabb részét: a nép
oktatási (1868 XXXVIII.) törvényt.
Az állam felügyelete különbség nélkül ki lett terjesztve
minden népiskolára; meg lett állapítva az általános tankötele
zettség a 12 —15 éves korig; meg lett adva az iskolai önkor
mányzat joga felekezeteknek és polgári testületeknek egyaránt; ki
lett szabva az iskolaállítás fontos kötelessége, az iskolák terve,
a tanítók fizetésének minimuma, sőt még a tanítás általános mód
szere is. Hogy pedig a szükséges tanerőkben se legyen hiány:
20 képezdót rendel a törvény az ország különböző részeiben fel
állíttatni.
Ezen törvény életbeléptetésének s a közép- és felsőtanodákra
nézve kiadott intézkedéseknek eredménye gyanánt tekinthetjük a
következő táblázatot:
1869-ben
1871-ben
Tanköteles gyermek volt 2.304.887
2.206.187
Ezek közöl iskolába járt 1.093.077
1.233.500
Népiskola volt
. . .
13.646
14.550
Népiskolai tanító
. .
17.769
19.297
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1867-ben
1871-ben
Gymnasiumi tanuló volt . . 33.908
30.992
Gymnasiumi tanár . . . .
1.442
1.624
Főgymnasium
. . . . .
—
99
Algymnasium . . . .
47
. .
—
5.472
Reáltanodái tanuló volt . . 2.661
267
Reáltanodái tanár . . . .
191
.
.
--11
Főreáltanoda volt . .
17
Alreáltanoda . . . .
Ezen tanodák közöl több egészen újból állíttatott íel vagy
bővíttetett ki állami költségen. Mindenek felett nevezetes a pesti
tud.-egyetem mellett középtanodai tanárok részére szervezett s
1873 o k t ó b e r h a v á b a n a r e á l t a n á r k é p e z d é v e l e g y e 
s í t e t t képezde.
A füzet többek közt megemlékszik még a főtanodákról, aka
démiákról s országos műintézeteinkről (muzeum, rajztanárképezde,
zenede stb.) is; de én már is túlontúl terjedtem e, véleményem
szerint nem felesleges adatok beszövésével, s így áttérhetek a
névjegyzék tulajdonképi tárgyára: a kiállított könyvek- és tan
szerekre.
E szerint ki volt állítva összesen 1717 munka és taneszköz. A
könyvek 3 szekrényben következő csoportozattal voltak elhelyezve:
I. Népiskolai, legtöbb (511 darab).
II. Középtanodai tanulók könyvei: a) nyelvtudományi 245);
b) mennyiségtani 50; c) természettudományi 61; d) földrajz-tör
ténelmi 70; e) bölcsészeti 26; f) hittudományi 20.
III. Szakiskolák és felsőbb tanintézetek segédkönyvei: a
tanítói vezér- és segédkönyv 178; b) orvostudományi 47; c) jogtudományi 73; d) gazdasági 24; e) kereskedelmi 36.
IV. Iijusági irodalomi 98.
E számok után Ítélve, tankönyvekben épen nincs hiány ha
zánkban, csakhogy a non numero séd pondere elvet alkalmazva
tankönyveinkre: mégis kevés vigasztalót nyújt e szép szám.
A könyvtár körül asztalokon és külön szekrényekben voltak
elhelyezve a taneszközök, melyek az állam tevékeny ügyhuzgalmát
tanúsítják. Ezen taneszközök közöl 19 szám tartozik a természettudományi oktatás körébe, s ebből is tulajdonképen csak 13 a
természetrajzhoz; csakhogy e számba nincsenek belefoglalva, s külön
voltak csoportosítva a pestvárosi reáltanodák taneszközei, dr.
Böckh pozsonyi tanár pókgyűjteménye s az erdélyi muzeum trachytjai.
—
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Valamint a tankönyveknek aránylag legnagyobb része a népis
kolai szükségletek kielégítésére volt szánva; úgy a taneszközgyűjte
mény is az elemi, polgári iskolák s tanítóképezdék számára ké
szült. Ezen jelenség természetes következménye a magyar közoktatásügy szervezési munkálatának, mely, a mint tudjuk, a nép
iskolákon kezdődött s napjainkban folytattatik a közép- és főtano
dák korszerű átalakításával.
Minthogy a tárgyról való oktatás előnyeit minden egyébnél
többre becsülöm: a népiskoláknál is a két szekrényben elhelyezett
természettani és természetrajzi eszközöket említem meg első sorban.
Volt alkalmam a nép- és p o l g á r i i s k o l á k számára kiadott
ásványgyűjteményeket már előzetesen áttekinteni, s így közvetlen
tapasztalat után nyilváníthatom elismerésemet e csinosan és instructiv példányokból összeállított gyűjteményekért, melyeknek
azonban egyik lényeges hiánya abban áll, hogy kevés tekintettel
volt összeállítójok ezen iskolák módszerére. Itt ugyanis nem azért
veszünk elé valamely terményt, mert a tankönyvben vagy rendszer
tanban épen az következik; s ő t m e r e v r e n d s z e r b e n v a l ó
t a n í t á s r ó l szó sem l e h e t . Az osztrák kiállításban (Grimm),
a svájczi és svéd iskolákban, a szászországi osztályban többen
eléggé nem ajánlható tapintatossággal olvasztották be a termények
ismertetését a szemléleti oktatásba. Az Egyesült-Államoknak kö
zéptanodái is az élethez alkalmazkodó tárgyi oktatást gyakorolnak ;
s nincs okom kételkedni, hogy nálunk is az illetők már legköze
lebbről a helyzet és viszonyok kívánalmai szerint, de mindig a nö
vendék értelmi fejlődésének emelésére fogják átalakítani a kezökön
levő s czéljaiknak csak a nomcnclatura szempontjából tett módo
sításokkal megfelelő gyűjteményeket. Ismertetésem további folya
mában egyébiránt gyakran lesz alkalmam egyes tanembereknek s
különösen tanítóknak az ilyen gyűjtemények létrehozása körül
kifejtett buzgalmára, tevékenységére is ráutalni, s így a valóságban
létezőnek mutatni be, amit Molnár II. Károly a Néptanítók 1.1872-ik
évfolyamának 12. számában oly lelkesen sürgetett, s amit Serényi
Lajos ugyanazon lap 14—15. számaiban (A szemléltetés szüksége
a tanításban s a szemléltendő tárgyak beszerzése) igen gyakor
lati érvekkel és útmutatásokkal még jobban kifejtett: a s z e m 
l é l e t r e a l k a l m a s i s k o l a i m ú z e u m o t . Utóbbi szerzőnek
még volt egy üdvös indítványa: az országos taneszközgyűjtemény;
s bár a kormány megindította ennek kivitelét, újabban úgy lát
szik elaludt ez a kérdés.
A praeparandiák kőzet- és ásványgyűjteménye körülbelől
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egyenlő a polgáriskolákéval (150—160 drb.), míg a népiskoláké
sokkal kevesebből áll (77). Mindannyinál igen nagy baj még a
leihelyek felületes megjelölése, min újra csak az illetők buzgalma
segíthet: ha gondosan kifürkészik környékök terményeit s különö
sen az életben alkalmazottak legközelebbi eléjövését*). Ezen gyűj
teményekkel 20 praeparandia, ugyanannyi gyakorlóiskola s több
polgári tanoda van felszerelve. Összeállítójok Egger és társa Buda
pesten (Dorottya-utcza).
Az állatországot nem természeti testek, hanem csak a Gönczy-Iiasch- és Gönczy-Geisler-féle természetrajzi táblák képviselik
praeparandiáink- s polgári iskoláinkban. Nem mondom, hogy utób
biak főleg hasznavehetetlenek, de alkalmasabbakat Francziaországban (Hachete), Svájczban és Amerikában is kaphattunk volna.
Még a Schreiber-féle táblák is ajánlatosabbak s néhány újítással job
ban megfeleltek volna a czélnak. Itt legalább szabadon, legtöbbször
eléjövési körülményeivel mindig megfelelő nagyságban és találó
színezetben szemlélhetők az illető állatok, amit a Gönczy-Geisslerféle táblákról nem mondhatok. Egyátalán nagy ellensége vagyok
minden olyan eljárásnak, hol a növendék figyelmét egyidejűleg
töbhfelé osztjuk. Már pedig e táblákkal nincs különben, ha meg
gondoljuk, hogy egyetlen szönyegnagyságú táblán (I) az összes
emlősök, egy máson (II) a madarak, egy harmadikon (III) a hül
lők ( k é t é l t ü e k r ő l még itt sincs szó) és halak, egy negyediken
(IV) a gerincztelenek ( p u h á n y o k és s úg ár l á b ú a k ) együtt és
egyszerre kerülnek a tanuló elé, hogy amíg mi nagy buzgósággal
mutogatunk egy kisebb rendű emlőst: addig ő kénye-kedve sze
rint válogathat a legnagyobb példányokban. Sokkal észszerűbb
lett volna az eredetileg különálló táblákat nem ragasztani egy
üvé. Ugyanis minden egyes tábla C összeragasztott részből állott
eredetileg. Ha ezeket kiilön-külön veszszük használatba, egyszerre
csak néhány renddel találkozik vala a tanuló, jóllehet így sem
lett volna ellensúlyozható a táblák eredendő bűne: a t ú l t ö m ö t t ség; minélfogva a természetes színezés s a typicus egyedek kellő
kitüntetése sem sikerülhetett, noha az utóbbiak nagyobbított s álló
alakban vannak rajzolva.
Népiskolákban növénygyűjtemény, legalább a kormány gon
dosságából, idáig nincs, s a Gönczy-Rasck- és Hartinger-Gönczy-féle
(mérges növények) egy-egy tábla képezi legtöbb ilyen iskolában
*) Jegyzet. Svájczban nemcsak a földrajzi tankönyv felel meg a
helyi igényeknek, hanem a természetrajznak tananyaga is majdnem cantononkint különbözik; s kimondjuk nyíltan: a leihelyek mellőzésével a termé
szetrajz legképzőbb részétől zárjuk el növendékeinket.
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a tanítás segédeszközeit, noha a szabadba való kirándulások elég
s voltaképen valódi anyagot nyújthatnának erre nézve. Csak a praeparandiák számára kiosztott s a természetes rendszert gazdagon
illustráló szárított növénygyűjtemények ne nyugodjanak szekré
nyeik ölén, akkor tanítóink módját fogják találni a legajánla
tosabb tanítási anyag beszerzésének, s nem fog bekövetkezni a
pusztán képekről folyó növénytani oktatás számos hátránya.
Igen gazdagon vannak ellátva praeparandiáink különösen
természettani eszközökkel, s e tekintetben csakugyan tág terük
volna növendékeiket a természet leggyakoribb s legérdekesebb
jelenségeinek kevés eszközzel való bemutathatására is rászoktatni;
minthogy a Gönczy-Bopp-féle s a népiskoláknak 4000 példányban
kiosztott természettani táblák megmutatása még édes-kevéssé gyámolítja a legjobb akaratú tanítót is, s az a 800 iskola, mennyit
Hauck kisebbféle gyűjteményével elláttak, nagyon elenyésző szám
a 13,550-re (1871) tett népiskolához viszonyítva. Az országos
középtanodai tanáregylet Közlönyének 1872-dik évi 8-dik füzetében
Ábel Károly „Természettani készülékekről a polgári iskolák és
közóptanodák alsó osztályaiban11 czímű értekezésével igen csattanós
példákat hoz fel, hogy egy közönséges üvegtölcsérrel és fapálczikával miként lehet a l e v e g ő n e h é z s é g é t , ö s s z e n y o ű r 
h a t ó s á g á t , r u g a n y o s s á g á t , a víz f e l f e l é i r á n y z o t t
n y o m á s á t bebizouyítni, ugyanazon készülékkel kevés módosítás
(egy gypslemez)mellett a d i f f u s i ó t ü n e m é n y é t , sőt egy fényés hangtani tüneményt (egyszerű sirena) is bemutatni. Ha ilyen
s még más hasonló mutatványokat nem hoznak képezdei tanára
ink gyakorlatba: még kedvező körülmények között sem lesz gyü
mölcsöző e képző tárgy a népiskolában; mert a terjedelmes gyűj
teményhez szokott tanítójelölt nem fogja feltalálni magát mint
néptanító, miután még legjobb esetben is alig 40—50 frt. árú
ilyen taneszközzel láthatják el az iskoláttartó testületek vagy fele
kezetek, s akkor is nem az általa tanúit rendszerben, hanem a
mindennapi élet s az illető vidék sajátságai szerint kell kísérleteit
irányítnia.
E taneszközök egyébként hazai iparunk hátramaradottságát
is sajnosán éreztetik, mert Hauck bécsi gyárosnál kelle készíttetni
azokat. A világtárlati jury érdeméremmel tüntette ki érettök
a közoktatásügyi minisztériumot.
Említésre méltó még, már csak a példaadás végett is, Keszler
Gyula tapolczai felső népiskolai tanító önszerkesztette s népisko\áknak szánt távirási készüléke fából.
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A többrendbeli számológép mellett kedvesen leptek meg
minden látogatót a minisztérium megrendeléséből készült színes
szemléleti táblák. Ezek eredetileg 40-re vannak tervezve s a ki
állított 10 darab elsőrangú festőink és rajztanáraink kezéből
került ki (Szemlér főreáltanár, Than Mór, Újházi stb.);bár ez nem
kezesség, hogy a tanítás igényeit teljesen ki is elégítsék, sőt kö
zelebbről egyik-másik nem igen bizonyult be gyakorlatinak.
E helyen illenék még megemlékeznem a praeparandiák t a n 
ügyi é l e t n y i l v á n u l á s á r ó l , miután a bemutatott s tanítási
czélokra egynémelyiknél eszközlendő módosítás mellett alkalmasnak
ismert tanszerek, különösen a természettudományok terén, kellő
segélyére lehettek volna a tanári kai'nak és növendékeknek egyiránt. Már említve volt, hogy az 1868-diki XXXVIII.-dik törvényczikk 20 állami képezdét rendelt el az ország különböző vi
dékein, melyek egytől-egyik fel vannak az ismertetett taneszkö
zökkel szerelve, s mégis a 40 számú középtanodai és szakiskola
tanulóktól kiállított munkálat közt, a budai, iglói, losonczi és sá
rospataki fi-, valamint a budai nőtanítóképezdón kívül a többiekből alig akadt egyéb kiállítani való, mint egy-egy „Tudósító “
Természetesen itt is túlnyomó a szépirási és rajzmutatvány, elkép
zelhető kiállítási díszben s a módszer feltüntetése nélkül. Külö
nös elismeréssel szólhatok az iglói áll. fitanítóképezdéről, honnan
már valóságos i s k o l a r u h á b a n láttam jóra való fogalmazvány(I. II. évesek), s a hatványozás és gyökvonás köréből vett írásbeli
mutatványokat, meg a honisme tanításának néhány mintatérképét.
Ugyanezen intézet érdemes igazgatója dr. Emericzy Géza adott egy,
az egész magyar kiállításban páratlan s szerintem igen követésre
méltó példát arra, hogyan lehet a rajzot a természetrajz ózdi
jainak elérésében felhasználni. E köztudomás szerint igen avatott
paedagóg, „emlékezetből virágtenyószeti szerveket, levelek felszegését (egyes megadott p. viola odorata növény leveleit stb.) raj
zoltatott növendékeivel.
A budapesti izraelita tanítóképezdót hasonlóan dicséretre mél
tókig találtam képviselve. Egy növendék (Frimm Jakab) a hold
fényváltozásait, a nap- s holdfogyatkozásokat állítá ki rajzban. Egy
más távirati készüléket, egy harmadik a Linné rendszerét (fáj
dalom csak táblázatosán s nem a hazai virányból vett példá
nyokon) állítá össze, míg egy más 2 szenttörténeti térképet kül
dött fel. Mindenik dicséretére válik az illető tananyag módszeres
feldolgozásának. De mennyi más részlete van még a gyakorlati
tanításnak, melylyel bizonyára még jobban ajánlották volna magukat
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praeparandiáink, mint a díszesen, de módszertani czélzatosság
nélkül kiállított idegen származású tanszerekkel. Egy német tanár
(dr. Hannák) a történelem segédeszközeiről irt tanulmányában
nem hiába illeszti oda, általa is elismert nagyszámú népiskolai
könyveinkről szólván — aber welclie Benützung diese Bücher
finden, ist nicht ersichtlich“. Valljuk be nyíltan: kevéssé meni
intézeteinket az előkészületi idő rövidsége; az itt nyert elismerést
inkább a minisztérium buzgalma vívta ki, mint tanembereink rész
véte. Pedig nem egyhamar nyílik ily közvetlen szomszédságunkban
egy második alkalom, hol roszakaróink kifogyhatatlan rágalmait elő
rehaladottságunk tényleges bizonyítékaival s végre valahára keleti
indolentiánkat megtagadó általánosabb tevékenységgel dönthetnők
meg. A jury kitüntető véleménye erkölcsi kötelezettségűi rótta
minden ügybuzgó magyar tanférfira, hogy lankadatlan sőt hat
ványzott erélylyel munkálja ezután a hazai egyetemleges tanügy
felvirágoztatását.
A k ö z é p t a n o d á k (gymnasiumok, reáltanodák) csoportja,
mint átalában mindenütt, nálunk sem volt kellőleg képviselve. A
kiállított könyvekből igen nagy rész (472) tartozik ide, jelesen:
a) mennyiségtani munka 50, b) természettudományi 61 volt be
mutatva. — Az orvosi s gazdasági szakmunkákból is ide számít
hatunk még néhányat, minők Hazslinsky füvészeti könyve, dr.
Lengyel-Rosco „Vegytan alapvonalai", Nendtvich technikai vegytana,
Krisch J. „Haltenyésztése", Say-Fresenius „Bevezetés a minőleges
vegyelemzésbe" stb. czímű művek. A szoros értelemben vett
természettudományi tankönyvek legnagyobb részt iskolai kézi
könyvek voltak, de közőlíik egyesek, mint Schubert természetrajza is,
meg nem érdemlett elterjedésnek örvendnek, főleg képezdéinknélt.
A minisztérium kiállításában, mint fönebb említem, feltünőleg
kevés taneszköz jutott ide. Legfigyelemreméltóbb: a Gönezy-Hartiugféle „Ehető és mérges gombák táblázatos (igen szép rajzokkal)
összeállítása", s dr. Wartha Vincze fényképezett levél- és rovarszárnylenyomatai.
Csodálatos, hogy az aránylag kellően dotált állami közép
tanodák is legtöbbnyire tudosítványukkal érték be, s a budai, pesti
reáltanodák mellett (agyagmintázatok) csupán a beszterczebányai
(szappan és glycerin), a kassai (igen szabatos mértani rajzokkal),
pozsonyi, esztergomi reáltanodák, s az ungvári, eperjesi és gyulafehérvári kath. gymnasiumok léptek ki a küzdhomokra a 174-re
(1871) tett gymuasium és reáltanoda közöl.
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E szégyenítő jelenség okát nem annyira tanáraink szakkép
zetlenségében keresem, mint inkább a tanári testületek lanyha
közszellemében s az igazgatók kevés világlátottságábnn; mert
ilyen körülmények közt vajmi nehezen kölcsönzőnk egymásnak
termékeny életrevaló eszmét, s kellő ösztönzés nélkül vajmi ritkán
lép nyilvánosság elé a munkás, de bátortalan s a tárlatok benső
intentióit tapasztalatból nem ismerő tanár. Lám a pestvárosi két
reáliskola egymagára is több feltűnést okozott, mint Magyarország
174 (1871) középtanodája összesen, s a természettudományoknak
középtanodáinknál fennálló módszerét tulajdonkép nem is keres
hettük a magyar osztályban egyebütt. Báthory Nándor tanár
tanítványainak összehasonlító boncztani praeparatumait egyetlennek
mondhatjuk széles e hazában, s középtanodáinknál e dolgozó
szobájában élő szerény tanügyi munkás párját valóban keres
hetjük. Az általa bemutatott emésztési készülékek, tömött állatok
és csontvázak csak gyenge tolmácsai sikeres módszerének.
Ezeken kivül igen jól színezett olajfestvényekkel s saját készítményű és módszertanilag összeállított rajzokkal is segít gazdag
gyűjteményének hézagain, vagy ilyen úton teszi szemlélhetővé a
fajok, nemek, rendek stb. együvé tartozó egyedeit, azok környe
zetét. Balló Mátyás budapest-belvárosi főreált, derék tanár is
állított ki egy szemléltető készüléket, melyet a szerves vegyek
magyarázásánál sikeresen lehet alkalmazni. A koczkaalak egyik
irányában az isolog, másikon a lieterolog és harmadikon a ho
mológ vegyek vannak feltüntetve.
Ha végig tekintünk a megemlített tanodák lajstromán, sze
münkbe fog ötleni a protestáns felekezeti tanodák kimaradása.
Az erdélyi ev. lutheránusok még képviseltették magukat néhány
szakmunkával, taneszközzel, nagyszámú tanodái Értesítőikkel; de
a lielvéthitüek sajátságosán pár Értesítőn kivül egyebet nem producáltak. Még írás- s rajzbeli mutatványokat sem láttam innen,
pedig ily eljárással a közbizalmat nem igen fokozzák maguk iránt.
Megérdemelt figyelemben részesült Böckh pozsonyi tanárnak
Magyarország pók-faunája i s , noha ez határozott módszertani
jeleggel nem bir, s már mint önálló búvárlat eredménye a közép
tanodák keretén túl a főtanodákba terjed át. Igen gyakorlatinak
találom e borszeszben tartott pókok szekrényét. Több, egymással
sarkak által összefüggő hézagos, 11/<1 láb magas és 1' széles szek
rényke olykép hajlik egymásra, hogy az egész, mint valamely csi
nos faláda, összeszorítva könnyen hordozhatóvá válik.
Pest városának a művészeti csarnokban elhelyezett iskola
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terveit s a már többször ismételt és módszeresen összeállított
rajzokat (szabadkézi, mértani, géptani) még egyszer futólag meg
említve: n következőkben a pesti egyetem több buzgó tanárának
kiállítását szándékszom adni. ,
Első helyen említhetem itt dr. Margó Tivadar jónevű egyetemi
tanár összehasonlító boncztani praeparatumait. Ezek a nagyhírű
bécsi tanár Hyrtl készítményeivel bátran kiállják a párhuzamot, s
a magyar tanügyi osztálynak valóságos fénypontját képezték. Kü
lönösen fontosak módszertani tekintetből szétszedhető koponyái
(crania di'sarticulata). Ezeknek egyes typicus részei az alapi s
oldali nyakszirtcsont, homlok- és orrcsontcsigolya, sodrony és üres
fémhengerek segélyével olykép illesztvék együvé, hogy tanítás
közben szemlélhetőleg szétkülöníthetők. Egy juh (ovis aries L.),
tengeri teknőcz (cavuna caretta L.), a python tigris Daud. és
gadus morrhua L. koponyái voltak így kikészítve. A Il-ik cso
portban 3 typicai orang-utang (pithecus satyrus Geoffr.), egy hím,
nő és egy ifjú koponyái foglaltak helyet. Az összehasonlító csont
tant 10 egész csontváz, jobbára külön osztályokból és rendekből
képviselte. Feltűnő volt ezek közt egy iker-malacz kikészített
váza s a nálunk (Déva) is honos vipera ammodytes Daud. (Dalmácziából). A IV-ik csoportban néhány rovar szétszedett bőr
váza (dermosceleta disarticulata) az illetők szájrészeivel. A lucanus cervus L ., dytiscus marginális L ., oedipoda migratoria
Burm., truxalis nasuta Fabr., pycanum amethystinum Fabr., voltak
ezen szép készítmények.
Szintily közérdekűek s úgy a tudomány mint a gyakorlati
tanítás szempontjából méltó büszkeségünket képezték dr. Szabó
Józseftől a trachytok, osztályozva a természetes rendszer szerint
(120). Már évek óta ernyedetlenűl gyűjti dr. Szabó a trachytokat
hazánkból és távol vidékekről; ő meglátogatta Európa legtöbb
eruptív vidékeit, számtalan értekezést irt rólok, s ez idő szerint
Europa-szerte első tekintély e téren.
Az ifjabb eruptív kőzeteknek egy csinos szekrényben külön
bemutatott s több példánynyal illustrált gyűjteménye következőleg
yolt a korkülönbség szerint csoportosítva:
I. Orthoclas quarcz trachyt, mint legidősebb, melyet a töb
biek áttörnek, míg ő egyen sem hatol át.
II. Orthoclas olygoclas quarcz trachyt (Tokaj), az előbbit
áttöri.
III. Olygoclas qu. tr. (Lápos, Bereg).
IY. Andesin qu. tr.
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V. Labrador qu. tr. (Felső-Kapuik).
VI. Labrador qu. tr. (gránáttal) Karacshegy.
VII. Bytownit qu. tr. (Selmecz).
VIII. Anortbit qu. tr. (Szokolya, Erdő-Bénye).
IX. Rhyolit (orthoclas, olygoclas quarcz, tracbyt), Tokaj.
Hasonló örömmel említem meg dr. Arányi Lajos pesti
egyetemi tanárnak kártyapapirból készített s híven színezett szét
nyíló lapokból álló emberi törzsét; az ajtó gyanánt felnyíló mellső
lapokon belül a törzs életszerveit igen jól lehet vele szemléltetni.
Ide sorolhatom még dr. Lenhossek boncztanár praeparatumait, az
általa évek óta vizsgált s már az akadémia kiadványai között
leirt férfimedencze visszereiből.
Dr. Jedlik Ányos villamosságot feszítő óriás telepét, dr.
Bartha Károly szemléletre elkészített stereoscopját s dr. Jendrassik
esmographionját érintve, a magyar főtanodák kiállítását a selmeczi
kir. bányászakadémia vaskohászati szakosztálya részéről beküldött
taneszközök- s minőleges vegyelemzési termékekkel (csapadékok)
fejezhetjük be.
Bár nem voltak az alaki képzés czéljai szerint berendezve
mégis helyén látom felemlítni itt még a m. kir. földtani társulat,
az osztr. államvaspályatársulat s a pénzügyminisztérium többrend
beli kiállításait, mint amelyek bő anyagot nyújthatnának a ter
mészetrajz okszerű tanításához, ha némely külföldi példaként
nagyobb tekintet lesz vala nálunk is az iskolák szegényes múze
umaira. Báró Sina is a mariabrunni erdész akadémiát gazdagította
inkább erdészeti kiállításával, mint a selmeczit, mely ugyan a
minisztérium kegyelméből mintaszerű zárda- (vízfogók) és erdészeti
lakmintázatokhoz jutott.
A magyar osztály déli hosszcsarnokában (13. A.) foglaltak
helyet a földtani társulat tárgyai: a geológiai térképek, évkönyvek
és Buda-, Pilis-, Gerecse-, Vértes- s a Bakonyhegység területén talált
kövületek. A társulat 1869-ben lett rendszeresítve, s működési
idejét 1868-tól számíthatjuk, mert ekkor szervezték a pénzügy
minisztérium egyik külön osztálya gyanánt először. Jelenleg dr.
Hantken Miksa igazgatása alatt több osztálygeolog és segéd mű
ködik, s a kiállított térképek szerint körülbelől 320 □ mtfnyi te
rületet vettek fel. A kövületek ezen vidékek különböző rétegeiben
eléforduló faunát a rétegcsoportok földtani korának sorrendjében
(a negyedkortól e rét egek legrégibb képződményéig, a triasig)
rendkívül gazdagon (1058 szám) mutatják, s mintáúl szolgálhatnak
a középtanodák felső osztályainál nélkülözhetetlen kövületgyűjte*
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mények beállítására. Rendkívül tanulságos volt a magyarországi
kőszén együttes kiállítása, szintén földtani kor szerint osztályozva.
Legrégibb productiv kőszén Reschitza (Krassó megye) vidékén a
s z e k u l i (a kristályos őskőzetek és dyas korából); Domán és
Staierdorf-Anina, a volt szerb-bánsági határőrvidéken fekvő Brzaska.
Pécs és Keresztyénfalva (Neustadt, Erdély) mellett l i a s z k é p 
z ő d mé n y található. A Staierdorf-aninai széntelep fediijét vagy
40® vastag bitumentartalmú p a l a képezi s ennek alsó részében
3—7% nyers olaj található. A termelést két gyár eszközli ott,
egyik 60, a másik 64 retortával. Minden retorta 24 óránkint 21
mázsa palát dolgozik fel. 25 mázsa palából kerül ki egy mázsa
nyers olaj, melyet Oraviczán egy gyár világító olajjá és paraffinnáfinomít. 1871-ben 100 font staierdorfi nyers olajból termeltetett:
Benzin . . .
1.2 fi.
Világító olaj . 41.7 „
Kenőcs-olaj . .
7.8 „
Paraffin . . .
5.2 „

Ti.

55.9
E felette érdekes kőszéntelepet követi a Biliarmegyében
Nagy-Baróth mellett előforduló k r é t a s z é n ; majd az esztergomvidéki, doroghi, tokodi, sárisáp-csolnoki. mogyorósi és szarkási
bányák eoce n és ol ygoceu, az erdélyi zsilvölgyi o l y g o c e n , a
brennbergi (Sopron m.), salgó-tarjáni a l s ó - n e o g e n barnaszén és
végre a diós-győri k ö z é p - n e o g e n lignitszén. Ezen földtani
térképek- és átmetszetekkel, valamint kőzet- és őslénytani gyűj
teményekkel illustrált rendszeres kőszén kiállításon kívül, még
különböző vidékek kőszénpéldányai voltak kiállítva.
Tanemberekre nézve a kiállítás módja sem lehet érdektelen,
mert a legtöbbet mondó termény is elveszti hatását, ha ízlés és
láttani tekintet nélkül helyezzük el. Itt a földtani térképek és
átmetszetek, valamint egyéb bányászati rajzok, az üveges szek
rényekkel felszerelt asztalok hátulsó felén elhelyezett fa-falakra
voltak kifüggesztve. Az üveges székiényekben elül egy-egy réteg
sorozat kőzetei s a hátulsó részben a nagyobb szénkoczkák és
bitumentartalmú kőzetek foglaltak helyet.
Itt meg kell még említnem a Hantken és Madarász urak által
összeállított nummulithgyűjteményt is.
Erdély eruptív kőzeteit nagy szorgalommal, de iskolai czélokra nem számító rendszerrel Herbich Ferencz állítá ki. Tőle
9,E idomítás tökélyét tanulhatja el a geológus; mert ilyen mértani
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szabatossággal és szigorú összeillőséggel kiformált kőzeteket va
lóban nem sokat láttam az egész tárlaton. Mielőtt tovább mennék,
helyén látom a minisztérium sókiállításán s sóaknászati mutat
ványain kívül némely közérdekű ásványt is felemlítni. Ilyenek
a nagy-ágit, levélércz (N.-Ágról), sylvanit, irásércz (Offenbánya),
kobalt (Libetbánya), nemes opál (Czerwenitza), grapbit (Brood),
amethyst (Selmecz) stb. Az osztrák államvaspálya pavillonjában
(a német nők pavilonjától balra az iparpalota mögött), és a m.
kir. pénzügyminisztérium erdészeti kiállításában (a Heustadel vizén
túl) a növény kiszárításának, fametszetek készítésének (függő
leges, kereszt és haránt), növényi terményeknek számos követni
való példáját találhatta úgy az elemi mint a középtanodák mun
kása. Az általánosan elterjedt cserjék, fanemek és ezeket pusz
tító állatfajok (különösen rovarok) gazdag választéka tárúlt itt a
tanulni vágyó elé. Még a különös torzképződvényekre is bő
figyelem volt fordítva, s általában nem tette meg útját e kissé
távol eső helyre senki hiába.
Az osztr. államvaspálya csarnokában nem csak a dognácskai,
stajerdorf-aninai bányák termékeit (barnavas, hamatit, pyrit, chalybit, magnesvas, arsenopyrit, a számos grossulár gránát-féleség,
lazurit stb.) s azok ipari feldolgozását szemlélhettük, hanem a
gazdászat és ei’dészet körébe tartozó növények eltartási módját
is. Itt is, mint a svéd iskolánál lesz alkalmam még bővebben
kifejteni, számos keskeny fiókos szekrénybe külön-külön s fehér
papírra voltak kiragasztva az illető növények. A gazdag famet
szet gyűjtemény, mint leggyakrabban láthatjuk, könyvtábla alak
ban volt kiállítva. Ugyanazon növény, főleg cserje, fa (mint fenyő),
a fejlődés különböző stádiumán volt bemutatva, mely eljárás a
szemléltetésnél önkényt érthetőleg legajánlatosabb is.
Benézhetnék még a keleti mezőgazdasági csarnokba is, hol
hazánk terményei voltak nem egy tanulságos csoportozatban
elhelyezve; azonban már is túlterjeszkedtem eredeti tervem ke
retén, s elég részletesen adtam nézetem szerint nem csak a ter
mészetrajznak nálunk gyakorlatban levő módszerét, hanem az ipar
s szaktudományok sok olyan termékét is, melyeket a körültekintő
tanférfiú magasztos feladatának teljesítésében hasznára fordíthat.
S most búcsút mondva saját hazai tárlatunknak: lássuk lajtántúli szomszédainkat.

2
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II. Ausztria.
Ausztria, mint a kiállítás rendezője, a tanítási módszer és iskolai
szervezet bemutatásával is derekasan kitett magáért. Külön is
kolát szerelt fel s állított be a falusi egyosztályú népiskola min
tájául; benn az iparpalotában az orosz és magyar osztály között
pedig egy udvar (14 B) terén (1200 □ meter) összecsoportosítá
a tanítás legelső kezdetétől fel a tudományegyetemig, tehát az al-,
közép- és főiskolákban az egy és ugyanazon szakból használt tan
eszközöket.
N épiskolai tanügyét egyetlen állam sem mutatta be nagyobb
szemlélhetőséggel; s egyiknél sem találjuk különösen a t e r m é 
s z e t t u d o m á n y o k t a n e s z k ö z ei t bővebben, nagyobb mód
szertani szabatossággal összeállítva.
A népnevelés ügyének szabályozása majdnem egyidejűleg
történt a mienkkel, (1869 május 14) s lényegében egyező pontozatok alapján. Az általános tankötelezettség elve a 6-ik élet
évtől a 14-ig tart; a főfelügyeletet az állam közegei: országos,
kerületi és községi iskolatanácsok viszik az illető tanfelügyelők
mellett. A heti órák mennyiségét, a részletes tantervet a mi
nisztérium határozza meg; a tanítási nyelvet az iskolatartó köz
ség, vagy testület s az állami főhatóság közösen állapítják meg.
A képezdei tanfolyam 4 év s a sikeres megvizsgáltatás után
é r e t t s é g i b i z o n y í t v á n y t nyert tanítójelölt csak 2 évi gya
korlat után lesz végleges tanító, miután előbb v a l ó s á g o s ta
nító-vizsgálatra vonták. Fizetésök minimumának is fedezni kell
a mindennapi szükségleteket. A végleges tanítók nyugdíjaztatását
nyugdíjalapok biztosítják.
A magán tanintéz etek tanterve, alapszabályai és tanszemély
zete itt is az állami szabályok alá esnek. Ezen törvény csak az
1870/71 tanévben lépett életbe, mikor számos, a helyi és vidéki
körülmények által igényelt módosulást szenvedett.
A minisztérium által kiadott s 91 lapra terjedő névjegyzék
(Collectiv-Ausstellung dér Schul- und Unterrichts-Gegenstánde)
előszavában az 1870/1 tanévről 14.769 népiskolában 25.259 tanító
vezetése mellett 1.820.710 iskolába járó elemi tanulóról beszél.
Tanítóképezde volt ugyanakkor 59, melyeket 3.285 tanuló
látogatott. A fővárosi s nagyobb képzettségre törekvő tanítókat
a Bécs város költségén létesült, dr. Dittes által vezetett paedagogium fogadja be. Itt a szokott iskolai tanórák után veszi kez
detét az oktatás, hogy az alkalmazásban levők is (minthogy job
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bára ezekért van) hasznát vehessék. Visszatérve magára az elemi
oktatás képviseltetésére: két helyen kellett, mint mondám, azt
keresni: a 14-dik (B) éjszaki hosszcsarnok mellett levő udvarban
s a Heustadel vizén túl fekvő nemzetközi faluban.
Vegyük először ez utóbbit, hol egy falusi mintaiskola volt
minden hozzátartozóval felszerelve.
Egy miniszteriális tisztviselőkből, pénz- és születés-ariszto
kratákból álló bizottság s lelkes iskolabarátok kelték aláírás útján
életre e kedves helyiséget. A comité elnöke maga a cultusminiszter s védnöke Rajner főherczeg- volt. Dr. Schwabe gymn.
igazgató, dr. Lorenz földművelési miniszteri tanácsos és Krumholtz építész képezték a végrehajtóbizottságot. E férfiak a tárlat
megnyitása előtt csak pár héttel fogtak feladatuk megoldásához.
Julius 9-kén volt az ünnepélyes megnyitó, s e naptól fogva az
egyszerű „Schule“ felirattal ékített egyemeletes lak egész Mek
kája lett a tanügybarátoknak. És valóban a rendező bizottság
fáradalma nem volt hiába, s ha minden tekintetben kielégítő
tanodát nem hozott is létre: gondos körültekintésének megvolt
az a gyümölcse, hogy az egész tárlatnak vonzóbb pontja alig
létezett ennél. Balra egy rendezett kert (egyszersmind kertészeti
gyakorlatok helye), jobbra nyári tornatér, körül illatos virágágyak
képezték a megnyerő külsejű épület keretét. Már a bejárónál
kitűnik a tanulók egészségi állapotára irányzott szorgos figyelem,
Egy kis előtornácz alá volt elhelyezve a sártisztító; az előszobában
ugyanaz vasrácsozattal ellátva és szalmafonattal kirakva. Itt egy
szersmind fapadokon nyugodhattak a netán leánygyermekeik után
várakozó gondos anyák; míg a bejáró fölött ezt a szép intést
olvashattuk: „Lemet, strebet, wachset, blühet.“ Földszint a tanító
lakása (dolgozó, lakszoba s előszobával ellátott konyha) fogadott
az iskolateremhez pedig egy lankás lépcsőzet vezete. Ennek falait
újra épületes mondások boríták, így az iskolába vivő ajtó fölött:
„0 liebe Schule, wie gut ich dir bin!
Mein Glück geht hier auf, mein Herz und mein Sinn.“
A világos, tiszta terem 60 gyerekre van szánva; falai enyhe
zöld színűek, 12y magasak. A padok, kétülésű Kunze-fólék (Chemnitz), hátrafelé emelkednek, hogy a nagyobb tanulói: is folytonosan
szemmel tartathassanak.
Itt külön helyen jut be nyárban és télben a fris levegő.
Télen a kályha vaslemezburkolatánál ömlik be s kellő mérsékletet
nyerve áramlik tovább; nyáron pedig a tanító cathedrája alól
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nyerik a mi iskoláink ritka vendégét: a fris és üde levegőt. Á
függönyök a l ó l r ó l f öl f e l é , tehát a mi rendszerünkkel ellen
kezőleg, zárják el a nap feleslegessé vált sugarait. A padozat
olajjal van beöntve, hogy még oly népes növendéksereg ide-oda
mozgása se veszélyeztesse a tüdőt. Az előszobában mosdószekrény
várja a tanulót; míg nálunk hány szerecsenné változott gyermek
lepi meg irásórák után szüléit, kiknek aztán praedicálhatjuk az
erkölcsi érzület érdekében annyira kívánatos tisztaságot!
Minthogy az iskolai egészségügy szem előtt tartása közös
kötelessége mindnyájunknak, kik növendékeinkben valósággal a
jövő reményeit kívánjuk nevelni: ennélfogva bár kitűzött felada
tommal nem látszik is egybevágni jelen kitérésem, mégis czélszerűnek találtam a fönebbiek megemlítését.
A természetrajzi taneszközök nagy választékából egyszers
mind tanulságos újjmutatást vehettek pályatársaim arra nézve :
hogyan gazdagíthatja saját munkásságunk a tanodái múzeumot
számos, még műkereskedők által sem árúit czikkel. Három szek
rényke foglalt a tanszermuzeumúl szolgáló mellékszobában helyet.
Ezek egyikében a hazai gerinczesek képviselőit kitömve és bor
szeszben találtuk. Hauck physikai eszközei s a tan- és vezér
könyvek, valamint az ifjúsági iratok voltak a más két szekrényben
elhelyezve. A tanterem falát térképek s Schreibernek nálunk is
használt táblái borították, míg egy üvegajtós szekrényben a tanító
asztalától balra a legszükségesebb tanszerek és könyvek valának
szemlélhetők.
A leánynövendékek dolgozó szobáját, s a ruhatárul szolgáló
előszobát mellőzve, ismét bevezetem olvasómat a földszintre, hol
mint tudjuk, a tanító lakása volt, bár nem elég helyesen s a ta
nulók által előidézett zajra való tekintet nélkül elhelyezve. Bú
torok helyett itt is taneszközök gyűjteményét találjuk. Az I-ső
szoba (a tanító dolgozó szobája) különösen a továbbképző földmivesiskolát (a kerti munka különböző változata táblákban) tünteti
fel dr. Lorentz kiállításában. A Il-ik lakszobában néhány álta
lános figyelmet keltett szemléleti és technológiai tárgy igényel
különös megemlítést. Wie die Baumwolle verschoren wird? —
Was mán in einer Kohlengrube fiadét? — Wie mán das Eisen
gewinnt und umgekehrt? — Wie mán Rübenzucker verfertigt?
— Wie mán das Glas verfertigt?— Ilyen s hasonló kérdéseket illustráló gyűjtemények voltak nagy ügyességgel s a megkivántató mű
szerek paránymintázataival kiállítva. Nem csak újdonságukért von
zották e gyűjtemények a szakembereket magukhoz, hanem mert
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alkalmaztatásuk megbecsülhetetlen az olvasókönyvek egyes da
rabjainak tárgyi értelmezésénél.
S az ilyen gyűjtemények összeállítása kevés buzgalomnál
egyébbe sem kerül. A kereskedők, iparosok, gyárosok némi után
járással minden nagy megerőltetés nélkül szolgáltathatnak hozzá
anyagot. Itt voltak elhelyezve Bock gyönyörű anatómiai táblái
(2); a hossz- és súlymértékek; Grimm Izidor badeni tanító gyűj
teménye a természet mindhárom országából; Meissel János rovar
gyűjteménye (életmód szerint) s számos, valamely olvasmány ta
nítását felvilágosító táblázat, nem is említve a keretekbe vagy
kötegekbe foglalt szárított növényeket. Dr. Eger is állított ki egy
paedagogiai elvek szerint rendezett ásványgyűjteményt.
A nyári tornahelyiségen át, jobbra az épülettől van a tornacsarnok több mellékhelyiségével, különösen egy m ű h e l y l y e l ,
melynek kiállított műszerei a mintázás és fafaragás gyakorlását
segítik elé. Dr. Schwabe „Die Arbeitschule als organischer Bestandtbeil dér Volkschule" czímű füzetben fejtegeti az itt bemu
tatott tanodái műhely fontosságát. E n n e k r e n d e l t e t é s e az
é l e t b e n s z ü k s é g e s g y a k o r l a t i ü g y e s s é g r e vezetni a
növendéket*). Az iskolai ünnepélyekre is használható tornacsarnok
mögött egy kis botanicus kertben szemlélhette a látogató a leg
gyakoribb fákat, cserjéket és mérges növényeket. Még a gom
báknak is jutott tér, s ez a legszebb példa r á , hogy a nö
vénykertek mily szerves részei a jól beállított iskolának. Hány
középtanodánál tekintenek e szükségletre, s mikor érjük végét
annak a balbiedelemnek, mintha a botanicus kertek egyedül az
egyetemeket illetnék meg ?!
Balra gazdasági gyakorló kertek voltak fiúk és leányok ré
szére, míg közbűi a gyümölcsös és takarmányhely volt látható.
Egy csinos mébszín egészíté ki az osztrák népiskolák mintaépületét,
de a Práteren kivül Ausztria sem sok ilyen jól beállított iskolát
mutathatott fel idáig.
Benn az iparpalotában még változatosabb látni való várt
reánk. Itt a népiskolák különböző fajait szemlélhettük egymás
mellett. A kiállított tárgyak következő sorrend szerint voltak
csoportosítva: a) iskolaház-tervek, rajzok, mintázatok (17); b)
berendezés (padok, táblák, tantervek) (10) c); szemléleti oktatás
(12); d) olvasás (3 sz.); e) Írástanítás (14); f) mennyiségtani ok
*) Nálunk még vezérférfiak, tanfelügyelők is kivihetetlennek tartják ezt
az eszmét, mely pedig kéltségen kivül ajövő népiskolájának megteremtője lesz.
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tatás eszközei (11); g) történelem és földrajz (25); h) természet
rajz (25 sz.); i) physika (2 sz.); k) rajztanítás (34); 1) tanulók
rajzai (21 sz.); m) egyéb tanulói dolgozatok (agyagmintázatok)
polgári és népiskolából (3 sz.); n) tanulók írásai (5); o) ének és
zene (18 sz.).
Minthogy udvarhelyiséget választottak az ausztriaiak, a fő
bejárónál terjedelmes emelvényről értünk a levezető lépcsőzetre.
Innen könnyű áttekintés nyílt az egészre, amit még fokoz az a kö
rülmény, hogy a középtéren csak törpe asztalok és szekrények
nyertek helyet s az egyes iskolacsoportok messzire kitetsző czímtáblákkal voltak megjelölve. Ámbár az összes tanügyi kiállítás
vázát a természettudományok taneszközei képezik itt úgy mint egye
bütt: első tekintetre mégis nem csak ezen tanszerek roppant változa
tossága tűnik fel csupán, hanem a velők követett módszer maga
is. Balra a bejárótól voltak a szemléltetés taneszközei. Ezek
mindenike körülményes leírást érdemelne eszmei tartalmánál és
módszertani jelességénél fogva. Nagy buzgalmat fejtettek ki egyes
tanítók és tanítóegyletek némely o l v a s m á n y t á r g y i s z e m 
l é l t e t é s é b e n . A természetrajznak népiskolában kétségkívül ez
a leghelyesebb oktatási módja, s Ausztriában J e s s e n , N i e d e r g e s a t z olvasókönyvei csinos illustratióikkal már is feleslegessé
teszik a forma szerint készült tankönyveket, minőket Svájczban
már régibb idő óta nem használnak. Nálunk a fővároson kívül
jelentéktelen mozgalom tapasztalható még ez irányban, s ritka
helyt is vehetünk örvendetesebb eredményt e lélekfejlesztő s
szívképző tárgy tanításában észre.
Az oroszlánrész a szemléleti kiállításban is G r i mm J a 
k a b o t illeti. A j uh, a g y a p o t t , a l en, m é h és s e l y m ó r
czímű olvasmányokat lehető aprólékossággal tette ő szemlélhetőkké. A méh olvasmánynál látható volt a lép, a k a p t á r parányutánzata, maga a méh több alakban (here, dolgos, királyné)
stb. Hasonlóan járt el a lennél; külön üvegcsében mutatta be a
lenmagot, kiszárítva a l e n v i r á g o t , a kikészített lenszálakat,
majd különféle lenszövetet. A juh és selymér legérdekesebben
vannak bemutatva. Amannak szarva, körme (patája), a belőle
nyert készítmények; emennél a szederfa vagyis annak magja, leve
le, a selymér hernyói, a gubók, ezekből kikelt lepkék, a gom
bolyító s a vele nyert selyemszálakból készítet szövet. Ugyan
csak Grimm mutatta be a házi eszközök kicsinyített utánzatait,
hathatós újjmutatásúl arra nézve, hogy a jó népiskola nagyon is
ügyekszik kapcsolatba hozni a gyakorlati életet a tanítással.
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A bécsi tanítónőképezde a lent és kendert, a hohenelbei
iskola a tölgyet állítá így össze. A melniki elemi s a tausi
polgári iskola különböző házi eszközöket mutattak be. A szemlé
leti képek közöl használhatóbbak a Hartinger- és fiától Bécsben
kiállított mezőgazdasági táblák.
A terményrajzi gyűjtemény alig áttekinthető gazdagsággal
birt. Éhez hasonlót csak a svájczi iskola mutatott fel. Grimm
itt is szerepelt. A népiskolák számára s Ausztria- és örökös tar
tományaiból összeszerkesztett ásvány-, csontárgyümölcs- és egy
rovargyűjteménye nagy feltűnést okoztak. Legtöbb volt a her
bárium, a mi népiskoláinknak emez a eh i l l é s i s a r k a . Nem
egyhez utasítások voltak mellékelve a gyűjtést, kiszárítást és el
tartást illetőleg. Ilyen volt a Meissl Jánosé Becsből. K o l l m a n n
T e r é z linczi tanítónő virághónapokat szerkesztett össze (152) s
főleg a kiragasztásban valóságos női finomsággal járt el. Nagy
hiánya különben ezen növénygyűjteményeknek, hogy a virágszer
veken kívül egyébre alig voltak tekintettel, s a gyökér, tő és
levelek különféleségeit kevésbbé méltatták figyelemre. Az eltar
tás s nevezetesen a szárítás gondossága mellett bizonyít a nö
vények színezetének üdesége, hogy némelyik valójában keretbe
beillett. K a r b u n d a tanár gombamodelleket is állított ki.
Hartinger anatómiai táblái igen használható taneszköznek
bizonyultak be. Tojásgyűjtemény egy volt, Wunsch Ferencztől
(Hochpetsch). Meglepő újdonság volt Adler C. Mór (Becs) kiál
lított állatutánzatok gyűjteménye papirmachéből. Minthogy az idő
rongálásának tovább bir az eredetieknél az efféle ellenállani: va
lószínűleg igen sok megrendelés vár készítőjére. A lepkék külö
nösen igen szépek és tartósaknak mutatkoztak.
Habefellner József Linczből felső-ausztriai ásvány- és kohó
termékeket, S c h 1ö g e 1 (Gablonc) utánzóit drágaköveket állítot
tak ki. Fric (prágai terménykereskedő) kis technológiai múzeumja,
ásvány- és kőzetgyűjteménye ajánlhatók, de könyvalakú ásvány
gyűjteményei iskolában nem vezetnek czélhoz az egyes példányok
parányisága miatt.
Hauck udvari mechanicus külön szekrényben állítá fel a
nép- és polgári iskolák physikai eszközeit. Ezek nagyrészt a ma
gyar osztálybeliek párjai. A königgratzi tanítóképezde növendékei
egy fecskendőt s több physikai eszközt állítottak ki.
A számtanhoz több orosz számológép, méterrendszer, súlyés hosszmérték, valamint ezek rajzai szolgáltak taneszközül,
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A térképek közöl megemlítem a néma térképeket, a világ- s
hazai történet több rendbeli genealogico-chronologiai tábláit, a
szülőföld tanítására vonatkozó rajzmutatványokat.
A k ő z é p t a n o d á k taneszközeit 139 szám képviselte, csak
hogy itt is egy-egy szám alá egész gyűjteményeket kell képzel
nünk. A kiállítás itt is az elemi oktatásügynél látott sorrendben
történt. Az épülettervek között láttuk a bécsi akadémiai gymnasium és reálgymnasium tervrajzát, a máriahilfi (Bécs) községi főreálgymnasiumot. A terem bal felében jobbra haladólag foglaltak
helyet a természettudományi taneszközök, tanszerkereskedőktől
és intézetektől egybehordva. Igen gazdag ezek közöl a leopoldstadti községi reálfőgymnasium ásványkiállítása, egy szétnyitható
fiókos szekrényben. Pokorny természetrajzának ásványtani részét
lehetett itt illustráltan látni 14 fiókban s 572 darabból. Ilyen ke
zelés mellett már nagyot segít a tankönyv, mert annak útmuta
tása s a tanár magyarázatai mellett magát e gyűjteményt tanul
mányozván: nem lehet eset reá, hogy a fölhagyott „leczkék“ me
rőben más egyebet tartalmazzanak, mint a tanodái gyűjtemény.
Ugyancsak itt volt Becs geológiai viszonyainak illustrálása, szin
tén Pokorny szerént. A főgymnasium czéljaira egy Neumann sze
rint rendezett s 240 darabból álló terminológiai s egy krystallographiai (120) gyűjtemény foglalt helyet. Nagyon sok hazai
középtanoda gazdag ásványgyűjteménynyel dicsekedhetik, de a ter
minológiát érzékítve fellette kevés helyen találjuk, s e fonák
eljárásnak áldozatai mennyi vesződéssel járják le egyetemi
tanulmányaikat, mennyi elitélő véleményt idéztek fel már rend
szerünkre! A bécs-rossaui községi iskola vermeseket, reptiliákat,
és lepidopterákat s azok anatómiai szerkezetét tartalmazó gyűjte
ményt állított ki. Itt is terjedelmes utasításokat vehetett a szak
férfi a rovarok gyűjtése, kikészítése és eltartása iránt. Minden
ordo külön doboszban volt elhelyezve, míg a genusok függőleges
sorban és jókora körökkel elválasztva voltak láthatók. Az ólődi
vagy káros állat mellé oda volt nagyon helyesen helyezve a neki
szállást adó növény vagy állat is. Ugyan innen láttunk kövületés anatómiai utánzatokat gypsből, viaszból egy szétszedhető sze
met, egy emberkoponyát a hallási szerv kikészítésével. Nagyon
szép világításban tünteték fel e reáltanoda módszerét néhány főreáltanulónak „rotatoriákat“ ábrázoló rajzai. Általán e reáltano
dánál igen nagy gond van fordítva a természetrajznak valóság
gal rajzolására, s így a górcső alatt vagy szabad szemmel vizs
gált tárgyaknak tiszta, világos felfogására.
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A brodyi reálgymnasiumnak egy Il-ik oszt. növendéke (Michaleskul Péter) igen sok szerencsével rendezett egy herbáriumot,
Pokorny tankönyve szerint.
A schottenfeldi (Bécs) gymnasium kiállításában 7 csontváz
fényképen láthattuk: minő szolgálatokat tehet a pkotographia a
természetrajznak.
Fritsch két szekrényben állította ki tárgyait. Az egyik szek
rényben reáltanodák- és gymnasiumoknak szání termények van
nak 4500 példányban s 3000 frt. értékben. Ezek közt van 250
krystályutánzat gypsből, 300 ásvány, 150 kőzet, 200 kövület, 16 ki
tömött emlős álla t, 7 csontváz, 22 koráll, 230 borszeszben
tartott állat, 1100 rovar, 50 drágakő-imitatió, 290 puhány, 13
kitömött madár, 4 gyémántutánzat (Orloff, Regent, Kohinoor, Florentiner), 1400 szárított növény stb.
Elismerésre méltó N i e d z w i c k y osztály-geolog buzgalma
az Ausztriában tömegesebben és gyakrabban elóforduló ásványok
kiállításában. Kartársaim alkalmasint sokszor érezték már egy ha
sonló gyűjtemény szükségét, honnan minden vidékre össze lehetne
állítni az ásványtanítás legalkalmasabb rendszerét. A rég sürge
tett országos tanügyi muzeum, vagy a magyar geológiai intézet
buzgó igazgatója útján bizonyosan legközelebbről elég lesz téve
nálunk is a sikerrel tanítás ezen alapkivánalmának.
Igen emelte az osztr. kiállítás díszét Erber József bécsi
terménykereskedő (Neubau Sigmunds-Gasse) külön kiállítása is. Ő
kiválóan a zoologia- és mineralogia mezején mozog, mindazon
által herbáriumokat is bő választékban s aránylag olcsón szerez
hetni tőle (100 faj 4 frt. 50 kr.—5 frt.). Feltünőleg szép csont
vázkészítményeket tartalmazott e gyűjtemény Hammer Carolinától. Heger Ernő pedig mycroscopicai készítményeket produkált.
Igen eredeti ötlet volt Erxleben Emiltől (Landskron Csehorsz.) a geológiai formátiókat eredeti kőzetek- s azok kövületeivel,
főleg vezér-kagylóival, valamint illusztráló képek mellett bemu
tatni.
E nagy gazdagságú gyűjtemények is, de különösen az emlí
tettem módszeres csoportosítások következtetni engedik: hogy
Ausztria középtanodáiban a természetrajzi oktatás magukról a
terményekről történik, mihezképest minden valamire való intézet
el van látva a legjellemzőbb példányoknak a módszertan elvei
szerint csoportosított gyűjteményével.
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mészettan szokásos fejezeteihez szükséges eszközökből állíttattak
3 asztalon össze.
A vegytan segédszerei is hasonlóan az előadások sorrend
jében és rendszeresen s nem kevésbbé szemlélhetőleg voltak kiállítva.
A földrajzot s történelmet 20 szám képviselte. Ezek közöl
a természsttani földirat eszközeiül felemlíthetem a Lomnitzi csúcs,
az Oertles plastikai utánzatát s több más dombortérképet (Prága
környéke). Scböninger p l a n e t á r i u m a mindig sok tanulmányo
zót vonzott e csoportba.
Ausztria középtanodái közt találjuk az ipariskolákat is (42
s ezekben 8.226 tanuló), melyek iránt nálunk pár hírlapi fellelkesülés és Steinacker röpiratán kívül alig történt valami. A bécsi
gép- és építészeti, s a prágai egyetemes polgári iskola részint ta
nulói munkálatokból, részint taneszközökből igen részletes kiál
lítással léptek fel. A bécsi szabó t a nod a rajzokat, a ez é g - s
mi n t á z á s i tanoda pedig gyps- meg agyag-mintázatokat s rajzo
kat állítottak ki. A s z t . - u l r i c b i metsző iskolából sikerűit met
szeteket s szobrokat lehetett látni. Még a bécsi nőipartanoda is
kilépett a versenytérre. E tekintetben megnyugvással gondolha
tunk mi is a pesti nőegylet basonezélú intézetére.
A f ő t a n o d á k csoportjánál kötetekre menő jegyzeteket
tehetett a természettudományok művelője. E helyen azonban
nem lehetvén czélom kimerítő leírását adni az itt közszemlére
helyezett taneszközöknek, többeket mellőznöm kelle, s jobbadán
csak azokra terjeszkedem ki, melyek a középtanodáknál is alkal
mazható részleteket tartalmaztak.
Ezek közöl kiválóan érdekelhették a középiskolák tanárait
Makowsky Sándor brünni tanártól: Morvaország kőzetei, termino
lógiai sorrendben (120 drb.). A kőzeteknek csak eredetét 20
példány mutatta, azon kívül pedig a szöveg és rétegzés itt szintén
jól megválasztott példányok által volt magyarázva. Középtano
dáknál csak is ilyen gyűjtemény mellett lehet sikeres kőzettani
oktatás. Még érdekesebbé s használhatóbbá tette e gyűjte
ményt a kőzetek technológiai alkalmazásának illustrálása. A
szobrász márványa, a gőzképeket tápláló kőszén, a gyárak ter
ményei, az érczek csoportos fellépése, a vegyész műhelyébe kerülő
ásványtermékek — mind tisztán elkülönítve s teljes szemlélhetőséggel voltak felállítva.
Hasonló fontosságot tulajdonítok Niemtschik bécsi tanár ter
mészetes krystálygyűjtemény ének, melyben a krystályrendsz ereket
kis állványokra illesztett természetes krystályok illustrálták. A
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középtanodai oktatás egyetemes, általános műveltséget adó jelle
génél fogva a lehető legjobb, legképzőbb anyag összeválogatására
lévén utalva, mondanom sem kell: hogy ilyen gyűjteményekre
épen nekünk van legégetőbb szükségünk.
Érdekes újdonságot mutatott be Leveling főhadnagy is. ő
u. i. elejét akarván venni a papírra ragasztott algák korai elrom
lásának: kezdetben két üveglap közé helyezte gyűjteményét. De
az üveg törékenysége miatt így még több esélynek voltak azok
kitéve; miért is bosszú elmélkedés után kartonlapokhoz fordult,
melyek czéljainak pompásan meg is feleltek, mert vízben sem
vetvén ránczot, az algák eredeti formáját és lágyságát teljes hű
séggel vissza lehet rajtuk adni. Még olyan algafaj is, minő az
alisidum corallinum, catonella opuntia stb., melyek papírról igen
rövid idő alatt lehámlottak, kartonon szilárdul megragadnak.
Dr. Hyrtl külön kiállítási szekrénye előtt is sokáig kelle
időzni. A híres anatómiai praeparátumok 5 csoportban vol
tak elhelyezve. Az első csoport két tábláján a porczos és
csontos halak közt álló s jelenleg kiveszőben levő ganoidokat
láttuk. Szépen fel volt itt tüntetve a szervezetek tervszerű ki
fejlődése egyszerűről az összetettre. U. i. az első táblán még
porczos (acipenser), a másodikon már csontosodó gerinczoszloposok
(lepidosteus, polyterus, arnia) voltak. A Ill-ik táblán a gőtefélék
képviselői foglaltak helyet, közepén egy óriás salamandra csont
váza, proteus, siredon coeciliától stb. környezve. Az anurák (far
katlan kétéltűek) s urodelák (farkasok) összekapcsolója a siphonopes sem hiányzott innen. Egyszersmind mindeniknél külön ki
volt készítve a nyelvcsontocska és hypobrancbyal-kószülék is.
A IY-ik tábla 2 nem rég felfedezett crocodil (cr. frontalus
és cr. catafractus) csontvázát mutatta be. Az V-ik táblán dr.
Friedlowskytól 5 fiatal crocodil- és caimoncsontváz volt kiké
szítve. A Yl-on a scincoidok, chamaeleonidok és iguanidok csont
vázát láthattuk 14 drbban. A Vll-ik tábla ismét dr. Friedlows
kytól készített kígyócsontvázakat tartalmazott; míg a VlII-on
ugyancsak tőle egy boa constrictor és pyton reticulatus embryóit lát
hattuk tojásban. Dr. Margó T. basonszerű praeparátumai is az ál
talános elismerésnek örvendett készítményekkel bátran párhu
zamba tehetők, sőt a szétszedbetőségnél fogva összehasonlító
boncztani előadásokra még alkalmasabbak is.
Dr. Hyrtltől két táblán még számos gerinczes hallási szervet
vala alkalmunk látni. A törpe cziczkánytól fel a bálnáig minden
rendnek legjellemzőbb képviselőjétől kerültek ki e mutatványok,
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melyeknek értéke egész örökséget képezett, mikor csak egyetlen
gorillát 1000 frankon szerze belé Hyrtl tanár.
Dr. P o l i t z e r Á d á m tanár a hallási szervről állított ki
önálló gyűjteményt. Ez 2 csoportra volt osztva: „Organa auditus
hominis" háromszoros 8—8 praeparátummal illustrálta a kül-,
közép- és belfül normális állapotát. A jobb felőli csoport „Morbi
membranae tympani humanae" felirattal a fül betegségeinek eseteit
és némely Politzer által feltalált gyógyeszközt tartalmazott (fülmanometer, a Politzer-féle ballon). Főtanodat tanításhoz alkal
masak a Politzer-féle s a fül anatómiáját magyarázó táblák is.
Igen tanulságos gyűjteményt adott dr. Mayr tölgygubacsokba és borostyánkőbe zárt rovarokból. Főleg az előbbi gaz
dag volt az égalji sajátságoktól előidézett typicus változások
bemutatásában. Ebből látható volt, hogyan változik a forma
Ázsia felé; míg Cliina- és Japanban ismét az európaihoz hasonló
lép előtérbe. Amerikában hasonlók és különbözők vegyesen for
dulnak elé. A Balti-tenger borostyánköveiben a nagy részt ma
is élő európai rovarok törzsfajait vagy a délázsiai- és újhollan
diakhoz közelrokon példányokat láttuk. A zanzibari gyantában
nagyon sok hangya (anomma Burmeisteri) van bezárva.
Gyakorlati alkalmazhatás tekintetéből meg kell említnem dr.
Schwartz (Bécs) új készítményű mycroscopicai praeparátumait,
melyekben az izomszálagok kitüntetése van czélozva trinitrophenylsav és carminsavas ammóniák alkalmazása útján, miáltal a
k ö t s z ö v e t pirosra, az i z o m s z ö v e t sárgára imbibáltatik.
Az állat- és növényhonosító társulat szintén figyelemre mél
tó kiállítást rendezett. Alúl Ausztria fanemei, zuzmói, mérges
növényei, rovarcsaládjai (12 láda), puliányai mellett dr. Pokorny
„Holzpflanzen Oesterreichs“ czímű művéhez rendezett levélformák
is voltak itt láthatók. Az osztr. gyógyszerész egylet szárított
gombákat, exoticus gyümölcsöket s fákat mutatott be.
Egész külön tanulmányra való anyagot tárt fel a dr. báró
Ettingshausen grátzi tanár kiállítása az ős, különösen a tertiar
flóra köréből. Valóságos könyvtárt irt már e jeles tudós össze
az ősflóráról. Ezek közt kiváló becscsel bir a „Physiotypia plantarum austriacarum" czímű mű, 10 kötetnyi természetes lenyomató
táblával.
Nagy érdekkel bírhattak kartársaimra Simony Fér. tanár
gyönyörű aquarelljei is. Főleg a gletscherek fejlődését ábrázoló
kép bilincselte le figyelmünket, mert nagy hűsséggel szemlélhettük
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renákat (utóbbiak guffervonalok) is. Már az ilyen képeknek
hasznát vehetjük a geographia tanításánál, hát még az olyanoknak,
minőket Simony „geographiai tájképek" czíme alatt állított ki!
A hallstadti dachsteinmész, a dolinák képződése, az alpesi zónák,
kazántók stb. mind valósággal meg voltak jelenítve, s akár a ge
ológus, akár a geographus szerfelett becses segédeszközeiül te
kinthetné az ilyeneket. Itt van helyén megemlítnem, hogy
Svájczban külön stereoseopiai képeket állítnak elé , s ezek
segélyével történik a geológiai oktatás. Ha a mi tanodáink is
egyesült erővel indítanának meg egy hasonló vállalatot: geológiai
tanításunk érdeke sokat nyerne az ifjúság előtt.
Még becsesebb taneszközt mutatott be Hochstetter polytechnicumi tanár (Bécs) miniatűr vulkánjaiban. A vulkánképző
dés mostani theoriáját (belülről való felemeltetés és eruptionalis
anyagok felhalmozása) igen kózzelfoghatólag magyarázza e ké
szítmény. Szódagyáraink mellékterményét, a ként is 2.3 atmosphaerai nyomás és 120° (C) hőmérsék mellett megolvasztva egy
faládába lebocsátjuk. Ott kemény tűkörróteg képződik, melynek
repedésein valóságos eruptiók támadnak, folytonos anyaghalma
zukból egy kúpot hozva létre. Ennek növekedtével kráteralak
támad, a kiömlő kén lávafolyam gyanánt hömpölyög le s másod
rendű eruptiókat idéz elé. Végre heves gőzfejlődés közben a
kén kilöketik, és egy része vulkáni bomba alakjában hull vissza.
A kitöréseket könnyen félbeszakíthatjuk, ha az edény oldalán tá 
masztott nyilaton át tartalmát lebocsátjuk. Dr. Opt chemikus ve
zetése alatt az első osztrák szódagyárban (Hruschan, Miller és
Hochstetter) készült ez a példány.
Dr. Helfer Ausztria officionális növényeit finom Ízléssel állítá
ki egy szekrényben. Minden egyes növény fiókban feküdt; míg
Huter „Dél-Tyrol növényei" ez. gyűjteménye fehér papírra volt
kiragasztva. Amaz érdemérmet nyert; s jobban nem is biztosít
hatjuk gyűjtéseinket, mint ilyen módon.
Az osztrák osztályba hazánk is adott képviselőt, Bolla po
zsonyi igazgatót. Pedig az ő gombái a magyar osztályban is
kaphattak volna helyet, s ilyen díszes gyűjtemény (a kalapgombák
két metszetben voltak kiállítva, hogy alsó és felső részök is lát
ható legyen) ott is elég feltűnést okozott volna.
E kiállítást gazdagítá még az osztr. geol. intézet számos
graphikai műve (oszt.-magy. bírod. geol. térképe), nyomtatvány
ai (évkönyvek) és gyűjteménye (Ausztria hasznos ásványai) ál
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tál. Ide csatlakozott Drasche H. v. Wartenburg is kőszéncollectiójával.
Ezek közelében Fric V. prágai ismeretes terménykereskedő
itt kövületek és radiolária-utánzatokkal, egy spirituskészítménynyel (Funiculár quadrangularis, Dalmatia) s különösen 72 drága
kőutánzattal képviseltette magát. Ezen utánzatokat ajánlja az
eredeti színének és krystályosodási alakjának a csalódásig hű
utánzása. Lenoir csak ásványokat állított ki.
A főbejárásból két oldalt terjedelmes könyvtárakban láttuk
a népiskolai s középtanodai tan- és segédkönyveket. Bobies és
Fischer áldozatkészsége s Prausek tanfelügyelőnek a rendezésnél
kifejtett űgybuzgalma nagy elismerést érdemelnek, s rendelkezzék
csak néhány iskola bár hasonló gazdag könyvtárral (a min egyéb
ként okunk van kétkedni): Ausztria tanítói hasonlíthatatlanul
könnyebben folytathatják önképzésüket a mieinknél, kiknek még
állami népiskoláknál sem igen jut szaklapokra meg segédmun
kákra évente 15—20 írtnál nagyobb összeg.

III. Németország.
A nagy német birodalom külön pavillónban mutatta be ok
tatásügyét. Bajor-, Szászország és Würtemberg könnyű falaktól
elzárt téren ép olyan gonddal rendezték el tanodái segédeszkö
zeiket, mutatványaikat, mint Poroszország, mely a legnagyobb
helyet tartotta fenn itt is magának. Igazán sajnálni lehet, hogy
e nagy választékú kiállításban épen Poroszország nem gondos
kodott kalauzoló tárgyjegyzékekről, s így huzamos tanulmányo
zás után is folyvást aggodalomban lehetünk, hogy épen a jellemző
részleteken futottunk el a falak, szekrények, állványok, asztalok
kincseit egyszerre át nem ölelhető figyelmünkkel.
A pavillon az iparpalota mögött majdnem Svédország és
Norvégia átellenében volt építve, s két előtornáczos bejárón nyu
gatról és keletről lehetett belejutni. Ha K.-ről léptünk be: leg
először a földgömbkiállítás tűnhetett fel — czélszerűtlen elhelye
zésével. Egy körállványon nagyság szerint voltak a német isko
lák föld- és éggömbjei kiállítva, csakhogy a legnagyobbakon kivül
többet lehetetlen vala szemügyre venni, miután ép a kisebbeket
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helyezék legmagasabbra. Az egyes országok U alakban jöttek
egymás után, s itt mindjárt Poroszországban találta magát a láto
gató. Ha jobbra indultunk, Szászországot értük legelőször, s
ennek kiállítását sóvár szemmel is kereste minden tanember. A
külső belső tanodái szervezet, a tanulók munkálataiból látható
módszer s a tanférfiak tudományos működése egyaránt be volt
mutatva. Egy kis tanteremben voltak a tantárgyak elrendezve.
Iskolapadjaik kevésbbé költségesek a svédnél vagy az amerikaiés angolnál; de czélszerűségre mindenikkel kiállják az egybehasonlítást. Háromfóleségben voltak kiállítva. Egyiknél az ülőszék
hosszú pad; és minden növendék részére a test plasticai formájá
nak megfelelőleg ki van vájva. Ezek Bahse és Handel gyárá
ból (Chemnitz) kerültek ki. Odavalók Kunze ismeretes s itt szin
tén bemutatott padjai is.
A falak teleaggatvák térképek (Szászország relieftérképe),
levélerezeti, szegési, s egyéb morphologiai, valamint anatómiai
és krystallographiai táblákkal. Itt foglaltak helyet jeles szem
léltető tábláik, melyeken nem csak környezetét tanulja ismerni a
gyermek, hanem a gazdaság és iparos foglalkozás különböző
részleteit s az évszakok jellemző jeleneteit is. Ezeken látja a
gyümölcsszedés módját, a szántás, vetés, aratás lefolyását, a hasznos
gyümölcsfákat, kerti, mezei növényeket, az oltás, metszés jeleneteit.
Dresdából S eh a u f u s s terménykereskedő 1-szőr népiskolák,
2-or középtanodák és polgári iskolák számára teljes természetrajzi
gyűjteményeket állított ki. A népiskoláknak szánt gyűjtemény 50
tallér, s áll 2 csontvázból, 3 tömött emlősből, 4 madárból, 4 hül
lőből s 1 halból, összesen 14 gerinczesből. 50 puhány, 50 rovar,
1 aszteroid, 1 koráll és egy polyputánzat járúl az állattani gyűjte
ményhez. Az ásvány- őslénytan- és kőzetgyűjtemény 50—50 da
rabból állott. 100 jól eltartott növény egészíté ki e gyűjteményt.
A mint látjuk, a mieinknél gazdagabb és jutányosabb gyűjtemény
ről tanulnak a nem ok .nélkül híres szász népiskolában. Nálunk
kitömött állatnak vagy csontváznak, a főváros kivételével, híre
sincs, míg ott a repraesentánsok legalább be vannak szerezve.
A k ö z é p t a n o d á k gyűjteménye ugyancsak Schaufusstól
sokkal gazdagabb (360 drb.), de egyszersmind drágább is (200
tallér). Itt több az anatómiai praeparátum s a homo sapiens
koponyája szétszedhető. Emlősök közöl 6 kitömött állat, 4 csont
váz, 3 koponya; a madarak osztályából 9 tömött áll., 2 csontváz,
6 tojás; a hüllőkből 2 csontváz; hal 1 képezte a gyűjteményt. Az
állatok mind természetest állásban voltak elhelyezve s Leunis
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szerént rendezve. A rovarok egyes rendjei, nemei itt is jól elkülö
nített sorban rendezvék, mint a bécs-rossaui főreáltanodánál láttuk.
Ásvány-, kőzet-, őslénytani s növénygyűjtemények itt is majd
nem olyanok, minőket a népiskolai osztályban szemléltünk.
E gyűjtemény aránylag olcsóbb akár a prágai Frice (Prága
Wassergasse), akár az Erbérénél (Bécs Neubau Sigmgas. 9). Nagyon
használható mintákat láttam itt papiermacheból a száj, fül, tüdő,
szív garat stb. magyarázásához. Egyik egy gyermek törzsét mu
tatta szétszedhető állapotban. Középtanodáknál nem csak a boncztani mutatványokhoz szükséges anyaghiánya, de az erkölcsi finom
érzés végett is alkalmasabbak az ilyen, különben nagy hűsséggel,
színezett s találóan kivitt minták. Óhajtandó volna azonban
hogy hazai iparosaink s terménykereskedőink olcsóbb árban hoz
nának efféléket elé, mikor remélhetőleg általánosabbaká válnának
s így igen könnyítnék az embert annak a magunk gondozhatása
s a közegészségügy tekintetéből még népiskolákban sem mellőz
hető tanítását.
F. G. Müller (in Seifen bei Laida) tanító saját maga készí
tett népiskolák számára ilyen állatutánzatokat (37 drb. 6 tallér).
Hasonló készítmények voltak láthatók a fog, bőr boncztani
szerkezetének s az agy két iránybeli metszetének elő tüntetésére
is. Az itt kitett f a m e t s z e t e k kevésbbé voltak jelentősek;
még kérgük is le volt bontva, noha ez lényeges criteriuma az
ilyen gyűjteményeknek.
Ki voltak még állítva dr. Bock-Steger autropologiai mintái
gypsből, minőket hazai iskoláinkban mind nagyobb mérvben kez
denek megrendelni.
A freibergi híres bányászakadómia az újabb vegytani rend
szer alapján állította ki nevezetesebb ásványait. Még pedig I.
matalloidoxid — 15: II. föld = 5; III. hatóid = 29; IV. calcitok — 19: V. geolithokból ~ 35; VI. amphotheolitok “ 22;
VII. metallolithok ~ 5; VIII. metalloxidok ~ 27; IX. fémek ~ 7;
X. golenoidok
9: XI. pryritek — 13; XII. cinnabarit — 8;
XHI. metalloid r r 2: összesen 200 darabból (Naumann).
Ezen gyűjtemény mellett láttuk Huggershofftól (Lipcse) a
dr. Arndt R. tankönyvéhez berendezett physikai asztalt s annak
készleteit. Különösen példányszerű volt a segédszerek olyatén
elhelyezése, hogy az egész igen kevés helyet foglalt el, s mégis
minden kézügyben esett.
B a j o r o r s z á g 9 csoportban (I. az első években követett
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gyottak nevelése, V. ipari és földmivesiskolák, VI. képezdék,
VII. humanisticus gymnasiumok, VIII. teclmicai, IX. műipartanodák)
mutatta be oktatásügyét. Kiállításánál a külső s belső organisatióra, a tanmódra s tanszerekre, a tanulók és tanítók munkáira
volt főtekintettel. Iskolái közöl legelőrehaladottabbak a g a z d a 
s á g i s m ű i p a r t a n o d á k . Kiállításában számos tanulói mun
ka, segédkönyv és falitábla, de igen kevés természetrajzi gyűjte
mény volt. Ki voltak téve Schreiber táblái az első szemléltetés
től a természetrajz három országán fel a geológiáig. A nép
iskolai csoportból nagyon érdekes még Speidel d i n k e l s b ü l i l i
(Középfrankföld) tanító biologico-entomologiai gyűjteménye Leunis
szerint 11 fiókban. Tanulságosak a lepkék, mert mindenik nem
csak álczával van kiállítva, hanem azok k e d v e n c z n ö v é n y ei is
oda vannak helyezve. A gazdasági s polgári tanodákból több
mintázat és rajz volt kiállítva. A technikai iskolák csoportjában
dr. Langhans (Fürstből) krystálymintákat küldött be, melyek
üvegből, fából készítvék. Krystályhálóiban a tengelyt zöld pálczikák, az éleket pedig piros fonalak jelképezik. A würzburgi
tonanövelde 54 géprészletet, míg Fiiser Münchenből levélöntvénye
ket adtak jobbára a rajz tanításához.
Zeiler müncheni gyáros is produkált a Steger-Bock-félékhez
hasonló anthropologiai mintázatokat (agy, fül, gége, szív, vese
stb.).
A München városi községi és privátiskolák külön csoportban
voltak elhelyezve. Minden szakot gazdagon képviseltek a kiál
lított tankönyvek, csupán a természetrajzra nem jutott egy sem.
A statisztikai hivatal végre graphicailag állítá össze Bajoror
szág összes iskoláit. A gazdászati iskolákat pontok jelenték; míg a
különböző színű és nagyságú négyzetek (□ ) a többi iskolák he
lyét és látogatottságát magyarázták (1 □ centiméter — 100 ta
nuló). Az egyetemek, politechnicumok, gymuasiumok, reálgymnasiumok, ipar- és kereskedelmi iskolák külön diagrammákkal
voltak előtüutetve.
W ü r t e m b e r g b e n még több továbbképző- s iparos iskolák
vannak mint Bajorországban. Az 1390 □ mfd. területű s 1,860,000
lakosságú Bajorországban ugyanis 182 vasárnapi és ipariskola találtatik, míg Wiirtemberg, 354 Q mfd. s 1,800.000 lakos mellett,
900-at számlál.
Schreiber nagyobb táblái itt is ki voltak állítva.
Legfigyelemreméltóbb Haugg gmündi (Jaxt kerület) tanár
100 hasznos n ö v é n y t e r m é n y e . Ez mintáúl szolgálhat bárki 3
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nek is,hogyan lehet kevés p é n z z e l s n a g y b u z g a l o m m a l a
t a n s z e r m ú z e u m o t m e g g a z d a g í t a n i és a tanítás sikerét
biztosítani. A leggyakoribb s gazdászati, orvosi jelentőségű ter
mények, mint kukoricza, rizs, thealevél, kávé, mustár, coriander,
közönséges szegfűszeg, vauillia, fenyőtoboz, gyalogfenyő - bogyó,
mindkettőnek fája, izlandi zuzmó, terpentin, kolofonium, szurok,
gyanta, gumi, coppal-schellak, szerecsendió, rhabarbara, chinin,
kender, gyapott, gabnafélék, hüvelyes vetemények, dió, mogyoró
stb. ízléses kis üvegcsékben voltak láthatók. Szándékosan rész
leteztem ezen ajánlatos technológiai gyűjteményt, mert olcsó szer
rel nálunk is igen sok helyt be lehet a hozzávalót szerezni.
Ugyancsak Haugg állítá ki ezen munkálatokat is: „Anfangsgründe
dér Pflanzenkunde“ (36 növény ismertetése) és „Zusammenstellung
dér wichtigsten Formen dér Pflanzenmorphologie“.
Nála a leggyakoribb növények (36) s 150 növény organographiai vagy morphologiai készítmény megszerezhető 3 ft. 30 kron.
Górcsövi készítmények is voltak tőle kiállítva. Feltűnt, hogy míg
más osztályokban a tanulók dolgozatai i r á s-, r a j z - s legfölebb
mi nt ázat i mu t a t v á n y o k b ó l állottak: itt különböző tantárgyak
ból vezetett s egészen iskolai ruhában beküldött füzeteket szemlél
hettünk. Ilyen mutatvány után már képzetet alkothat bárki is a
tanító személyzet helyes vagy roszalandó eljárásáról, módszeréről,
míg a sok díszesnél díszesebb rajz- és szépírás csak annyit bizo
nyít, hogy kellő akarattal s némi időáldozattal (mit a többi tan
tárgyak rovására kellett alkalmasint elvenni) szokatlan tökélyre
emelhetjük egy vagy más tantárgyban a tanítvány képzettségét.
Bopp tanárnak nálunk általánosan ismert természettani táb
lái szintén ezen csoportban voltak, s mint saját osztályunknál
már megjegyzém: nincs különös okunk nagy elterjedtségökön
örülni. Inkább semmi nélkül, mint ilyen holt taneszközzel; mert
az iskolatartó hatóságok ezek nélkül inkább rávehetők volnának
a képek által sehogy sem pótolható s Haucknál, sőt újabban Calderoninál, Görögnél Budapesten is csekély összegen beszerezhető
eszközök megrendelésére, míg most sokan elégnek tartják ezeket.
A természettan épen a j e l e n s é g e k e l ő i d é z é s é b e n b í r j a
t a n a n y a g á t s ezt mé g o l y a n j ó l s z í n e z e t t k é p e k s e m
h e l y e t t e s í t i k . A természetrajznál még van menedék a képeks utánzatokban, míg amott a szükséges kísérleti eszközök beszer
zése elől a tanítás sikerének egyenes koczkáztatása nélkül ki
térni nem lehet.
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Haugg tanár kőzet-, ásvány- és őslénytani gyűjteményt is
adott, mind würfcembergi terményekből. Ezek összeállítója Mayer
főtanító Gmündben. 60 ásvány lehet a gyűjteményben, s mint
hogy igen kicsinyek (5 cmeter széles, 6—7 cm. bosszú), nem is
tüntetik fel a characteristicus sajátságokat.
Egy carlsruhei (Baden) kereskedő igen helyes érzékkel össze
alkotott ásványgyűjteményt adott a népiskolák számára. 140 ás
vány-, kőzet- és kövület- s 30 fakrystálymintából áll ez; holott
nálunk még középtanoda is akárhány nélkülözi a krystálymintákat.
Ugyanitt állattani gyűjteményt is láttam népiskolák számára. 4
csontváz, 6 kitömött emlős, 3 tömött madár, 5 kétéltű borszeszben,
2 hal hasonlóan, 10 lepke s mintegy 60 más ízelt állat képezi e
gyűjteményt. Magától érthetőleg a Schaufuss-féle kiállítást illeti
itt az elsőség.
P o r o s z o r s z á g nagyszámú iskolaszerei épen a népoktatás
köréből mutattak legkevesebb képviselőt. A büszke hódítótól
méltó joggal megvárhattuk volna, hogy legalább egyik tankört
teljes részletességgel bemutassa. A sorozatot Berlin városa
nyitotta meg, melynek gyűjteményében szintén sok feljegyezni
való akadt, habár, mint említém, iít kalauzoló lajstromok nélkül
kellett kinek-kinek eligazodni. A segédkönyvek és tanügyi folyó
iratok több asztalt borítottak, s mivel közvetlenül olvasni lehetett
azokat: igen bő tapasztalatot szerezhetett úgy a bibliograph, mint
a tankönyvvizsgáló e helyen. Itt volt kitéve „Atlas dér PflanzenGeographie von Ludwig Rudolphi, Berlin 1869“, „Hermann Wag
ner, Illustrirte deutsche Flóra, mit 1200 Holzschnitten, Stuttgart,
Julius Hoffmann“ (színezetlen), s több más elterjedt használatnak
örvendő segédmunka.
A folyóiratok nagy halmazából dr. Stark „Central-Organ für
die Interessen des Realschulwesens (Berlin)11 s Langenbein „Padagogisches Archív11, „Centralorgan für Erziehung und Unterricht
in Gymnasien, Realschulen und höhere Bürgerschulen11 czíműeket
említhetem meg. A helyi körülményekkel közelebbről ismeretes
tanfórfiak állítása szerint csak parányi kis részét mutaták itt be
a tanügyi irodalomnak, s a kiadók melegebb felbuzdulása esetén
legalább még egyszer ennyire számíthattunk volna.
A taneszközök nagy része épen a természettudományok körébe
tartozott, s itt csak a főbbekre szorítkozva is, egész lajstrom ke
rekedik ki.
Róbert Brendel Boroszlóban növényutánzatokat gyárt. Ezek
a szerv-, alak- és boncztanra egykép ajánlatos papirmaché-készít*
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menyek. A növényboncz- és élettanhoz 65 darab ilyen készít
mény a természetes rendszer főbb repraesentánsaival együtt
összesen 175 tallérba kerül. Ily összeg mellett alig akad ha
zánkból sok megrendelő; valószínű azonban, hogy a kiállítás után
nagyobb kereslettel fordulnak Németország tanügybarátai e gyár
hoz, s így rövid időn mi is mérsékeltebb árban kaphatjuk az
eléggé nem ajánlható s tartós mintázatokat.
Professor Brucher gombautánzatai még használhatóbbak,
mert Lösecke és Bösemann „Deutschlands verbreiteste Pilze“
(Berlin) czímmel magyarázó szöveget Írtak liozzájok.
Schlosser (mechanikus, Königsberg) gazdag választékú gép
mintázataiból egész szekrényt rendezett be. Mezőgazdászati nép
iskoláink és akadémiáink hasznos gép és gazdasági eszközmin
tákat rendelhetnek meg innen.
Moeser Darmstadtból a mértani rajzhoz szükséges sodrony
mintákat, testeket s azok vetűleteit állította ki. Ez utóbbiak nagy
feltűnést okoztak különösen a portugáli iskolaházban, s szaktaná
raink hasonlókkal könnyű módon gazdagíthatnák gyűjteményeinket.
Ép ilyen hasznavehető eszközöket tartalmazott a Schroeder
gyűjteménye (Fabrik für Unterrichts-Modelle und Zeichen-Werkzeuge).
Schreiber nagyobb táblái itt sem hiányoztak.
Moller 300 tallérért az egész állatboncztant felkaroló s az
összes typusokot illustráló mycroskopikai gyűjteményt mutatott be
főtanodák számára.
W. Steeg homburgi (von dér Hőbe) mechanikus optikai csiszolatai és mycroscopjai igen sok látogatónak örvendettek. E
gyűjtemény nem csak mész, quarcz, turmalin stb. ásványcsiszolatokat, hanem sóból készülteket is tartalmazott, s így újdon
sággal lepte meg a tudományt.*)
A számos históriai átlás mellett (melyekből ajánlatosabbak:
Weiser’s Bilderatlas zűr Weltgeschichte; dr. Overbeck, Atlas dér
griechischen Kunstmythologie; Paul dér Granges, „Album classischer Landschaften und Denkmaler Griechenland’s)“, paedagogiai
tekintetből jelesnek mondható: „Illustrirter Handatlas zűr Landerund Yölkerkunde, im Véréin mit Heinrich Leutmann, herausgegeben von Ehrenfried, Leeder und Theodor Schade“. Minden
egyes térkép megfelelő népéleti részletekkel van élénkítve, hason
*) A földt. társulat értesítése szerint Wartha Víncze 500 talléron sze
rezte meg az optikai gyűjteményt, mely számos instructiv példány mellett
több ritkaságot is tartalmaz.
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lóan az amerikai népiskolában levőhöz. Ivoeden „Repetitions-Karten“-je csupa pontok , névtelen folyamok , hegyek raj
zaival készült, a tanuló feladata lévén a néma térképet k i e g é 
s z í t e n i . Dicsérettel kell kiemelnem E. Schotte geogr. és művé
szeti intézetének Ravenstein Aug.-tól tervezett dombormű-tér
képét, mely az öt világrész felszínének emelkedéseit matatja s
aránylag igen jutányos (2 tallér). K e l l n e r és t á r s a Wei m a r b ó l szintén plasticai térképekét adtak, melyek W o ld é r 
ni an n kapitány tervezete szerint a kialakított domborműről le
fényképezve sokszorosíttatnak, s így az emelkedések idomai rajzban
válnak szemlélhetőkké. Poroszország különben nem sok bámulót
szerzett e kiállítás után a hírhedt Schulmeisterektől vezetett
népiskoláknak, s középtanodái sokkal kedvezőbb színben tüntették
fel áldozatkészségét.
Hamburg városából H e s t e r m a n n t e r m é n y - és t a n 
e s z k ö z k e r e s k e d ő módszertani tapintattal összeválasztott tech
nológiai és természetrajzi gyűjteményeket állított ki. Népisko
láknak itt is jóravaló szemléleti csoportozatokat lehetett kapni,
mint a papír, len, kender, bőr, pamut, selyem feldolgozása. A
Hauggéhoz (Würtemberg) hasonló termények s egyéb iparműtani
tárgyak csinos metszett üvegekbe voltak zárva.
Hamburgból egy nauticus iskola, Mecklenburg-Strelitzből egy
falusi népiskola paránymintázatai vonták még magukra a tanfér
fiak figyelmét. De itt már amúgy is eléggé mulattunk s ideje,
hogy a Pestalozzik hazájába is áttekintsünk.

IV. Svájc*.
Mint bevezető soraimban is jeleztem, Svájez különösen nép
iskolaügyét kívánta bemutatni faragványokkal ékített lakályos is
kolaházában, s a közép- és főiskolák segédeszközeit csak mellé
kesen és határozott rendszer nélkül vegyítette azok közé. Mi
magyarok azonban, bármely tankörhöz tartoztunk is, felette nagy
érdeklődéssel léptük át az egyemeletes iskola küszöbét, mert azon
belül már kész eredményeit szemlélhettük a mi, szintén svájezi
eredetű s a keresztülvitel első stádiumában álló népoktatási tör
vényünknek. Ez a kisded, alig 752 Q mfldnyi terjedelmű, 23/4
millió lakosságú köztársaság különben egész Európát meglepte^
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kiállításával, s jó hírneve által fokozott várakozásunkat nem csak
teljesen kielégíté, hanem a tanulnivalók egész tárházával is fo
gadott.
Népiskoláinak (primár és secundár) szellemi s anyagi vezetői,
a cantononkint szervezett iskolatanácsok, a hatalmasan kifejlett
közszellemtől nem csak serkentést, de egyszersmind gyámolítást
is nyernek. így történhetik aztán, hogy Zürich canton egymagára
(286 ez. 1.) több hasznos és jóravaló taneszközt mutathatott
be, mint a militarismus bálványának hódoló Poroszország. E bi
zottságok azonban nem érik be azzal, hogy csak alaposan tanul
mányozzák hatóságuk iskolaügyét, hanem külön válogatják meg
az iskoláiknak megfelelő tankönyveket, s szakemberek segélyével
a legalkalmasabbnak mutatkozó physikai eszközöket, chemiai és
természetrajzi segédszereket időnkint nyomtatott lajstromban bo
csátják az iskolák használatára. Mondanom sem kell, hogy ily
módon az iskolatartó községek nem csak oknélküli kiadásoktól
vannak megóva, hanem épen azért, mivel bizonyosak benne, hogy
viszonyaiknak teljesen megfelelő tanszereket ajánl a tanács: in
kább buzdulnak azok megvételére is. Nálunk a tanító egyletek
léptek fel e téren, s ha az iskolatanácsok és tanfelügyelők köte
lességük szerint fogják támogatni e mozgalmakat: nem sokára
hírmondója sem lesz azon chablonszerű eljárásnak, mely Árva
és Bács-Bodrog, Mosony és Csik közt különbséget nem tud tenni.
A svájczi primár iskolákban (6 —13 életévig) egyébként in
kább a tanító ügyességére, paedagogiai tapintatára helyeznek nagy
súlyt, s a k ö r n y é k természeti adományai által kívánják pótol
tatni a g y ű j t e m é n y e k szegényes voltát. Taneszközöket na
gyobb számmal az ismétlő secundár iskolákban (13—15 életévig)
kezdenek használni. Zürich canton 41 drb. phys. és chem. esz
közt kíván ide bevitetni. Ezek leggyakoribb természettani és vegy
tani jelenségek bemutatására épen alkalmasak, s részint Meyer
Fr. és Zuber mechanikusok, részint Kramer üvegcsiszolótól ke
rültek ki (Zürich).
A secundár iskolákban azonfelül methodikailag szerkesztett
s a mi középiskoláinkban szintén alkalmazható tankönyveket is
találunk. Ezek közöl Záhringer „Leitfaden für den Unterricht in
dér Arithmetik“ (Zürich, Meyer és Zeller 1872), Honegger „Leitfaden
für den Unterricht in dér Geometrie an Sec. Sch. Zürich" (M.
és Zell 1867) czímű, de főleg Wettstein műveit kell itt felemlí
tenem. Utóbbi már a primár iskoláknak mintaszerű tankönyveket
adott, s „Naturkundlich-geographisches Lehr- und Lesebuch für
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das 7. bis 9. Schuljahr,“ azután „Geograpkischer Schulatlas in
12 Bláttern fiir die Volksschulen“ épen azon művek, melyekre
egyik korábbi jegyzetem vonatkozik. Ilyen beosztású kézi átlást
a fővárosi tanítók valamelyike volna hivatva eléállítni, mint,
ahol hasonló szellemű munka leginkább számíthatna közke
letre. Mint az előbbi munka czíméből is láthatjuk, Svájcá
ban nem önálló tankönyv szerint kezelik a népiskolai föld- és
természetrajzot. A tananyag olvasmányalakban van feldolgozva s
főleg a természetrajznál mindig egy-egy ilyen elbeszélés vonzó
központja az illető termény. Ellátogatnak ez olvasókönyv segé
lyével kis növendékeik az erdők, mezők, tavak stb. lakóihoz, mi
közben betekintenek a gyárak és más iparhelyek működési folya
mába, s megismerkednek az ember szolgálatában álló, rá nézve
hasznos vagy káros lényekkel. Ugyancsak Wettstein gondosko
dott a tanítóknak szükséges vezérkönyvekről is. így „Leitfaden
für den Unterriclit in dér Naturkunde an Secundarschulen, Zürich,
1867“ czímű művében az olvasmányok illustrálására vonatkozó
terményekről megmutatja, hogyan kell végűi azokat összehason
lítás útján rendezni is.
A szövettan és morphologia, majd meg a physika propaedeuticus tanítására világos mintaszerű művet adott Wettstein „ Wandtafeln für den Unterricht in dér Naturkunde 104 Tafeln in 3 Theilen:
Botanik, Zoologie, Physik Zűr. 1872“ ez. munkájában. Az állat- s
növénytani rész boncz-, alaktan- és systhematikára oszlik. A ké
pek foliólapon, kellő méretben rajzolvák, csakhogy a színezés hi
ánya sok helyt nagyon érezhető. A systematicus rész a teljes
növónypóldányok mellett több életszervet, szár-, gyümöles-átmetszetet, sőt diagrammákat is tartalmaz ugyanazon lapon, s így a
hasonszerű művek közt al ka l ma s t e r m é s z e t i k é s z í t m é n y e k
m e l l e t t igen hasznavehető.
De nem csak jeles tan- és vezérkönyvekkel dicsekedhetik
Zürich canton. Növény-, ásvány- és állatgyűjteményei is tanúsítják
azt a nagy gondot, a minőben itt az iskola ügyét részesítik. így
a kiállított növénygyűjtemény 93 drbot tartalmazott, s ebből 20
esik a fanemekre (ezek közt mahagóni és ébenfa), 73 a ritkább
ipari jelentőségű növényekre: datolya, ópium, thea, kakaó stb. A
tanítás többi anyagát eleven példányok szolgáltatják.
Zoológiái gyűjtemónyök csontvázakat, kitömött állatokat,
boneztani készítményeket és állati productumokat tartalmazott;
az állatok valamely rendet vannak hivatva repraesentálni, s az
egész gyűjtemény hű képét adja hazai állatviláguknak. A ritkább
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de egy s más tekintetből fontos fajok, ka meg nem szerezhetők,
legjellemzőbb részeikben vannak legalább bemutatva. A szőr
mékből teljes fokozaticollectiót tártnak, s az egész nomenclatura
híven meg van érzékítve (így a madarak futó, járó, kúszó, úszó,
gázló, szökő lábai). A juh gyapja, a selymér selyme itt is, mint
az osztrák iskolánál láttuk, többnemű feldolgozási változatban
kerül a növendék szeme elé.
Az ásványgyűjtemény sem egyéb, mint a hazai gyakoribb
s az ipar és gazdászat terén alkalmazást nyerő szervetlen testek
lajstroma. S mindezen gyűjteményeket még mesés olcsóságuk is
rendkívül ajánlja; mert H. B. Schenk terménykereskedő Mammernben (Tkurgau canton), 6 faszekrényben 125 frankért szállítja az
egészet. De a szövet- és élettan előadása is alkalmas p re p a 
rátumok segélyével történik itt. A növénytani például 37 szám
ból áll s a sejt alaktanának, vegytani tulajdonságainak bemuta
tása után a cryptogamok életfolyamatára terjeszkedik át. Huszonnyolcz készítmény adja az állati szövettan elemeit, s még
egyes alsóbbrendű állatot (nummulith, synapta, foraminifera, trichina sp.) is felölel. A két collectiót együtt 32 frankért állítja ki
H. R. Wolbensberger zürichi leányiskolatanító.
A physikai gyűjteményben csupán Wasserleintól (Berlin)
volt egy achromaticus mycroscop (40 frk.); a többi mind zürichi
mechanicusok kezéből került elő. Ezek s különösen Kramer zü
richi üvegcsináló, egy kezdetleges chemiai laboratórium felszere
lését is bemutaták olyan árért (25—30 frk.), mennyivel nálunk
üvegkészülékeket sem szerezhetünk be.
Zürich városának eme tanszerein kívül főleg herbáriumok
ban volt gazdag a touristák és botanicusok kedvencz földjének
kiállítása. így mindjárt dr. Dadel Arnold zürichi polyt. docens
elegáns növénygyűjteménynyel versenyzett. Svájczon kívül Né
metország gyakoribb növényeit is felölelte gyűjteményével, mely
ben minden fajra 2—3 példányt juttatott. A növényeket szép
fehér rajzpapirra ragasztó ki, s az egyes rendeket kautschuk
gyűrűvel összeszorítva, az egészet egy jól záruló kártyapapirdoboszban helyezte el. Gyűjteménye lehető legcsinosabb volt, mit
e nemben képzelhetünk.
Ezen kívül igen szép, didactikai tapintattal elrendezett gyűj
temények voltak külön az organographiára és systhematikára
egyaránt. Némelyik a felsőbb osztályok tárgyalási sorrendjében
az egész tudományos növénytant összeállította. Egyszersmind az
alpesi flóra önállólag is be volt mutatva kötegekben, képkeretben,
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kiragasztva és szabadon. A kiállítók többnyire tanítók valának,
minthogy egyleti gyűléseik alkalmával tudományos és gyakorlati
kérdések mellett a tanszergyűjtemények szaporítására is kiterjesz
tik gondjokat. így aztán az egylet rendre-rendre egész tankerü
leteket felszerel megbízható és eredeti lelhelyeiről szerzett gyűj
teményeivel. Hazai tanító egyleteink tudtommal édes keveset tet
tek még ez irányban, habár több helyen, mint H u n y a d b a n
már indítvány is történt az ásvány- és növénytani oktatás alkal
mas anyagának összeválogatására s egyleti úton leendő terjesz
tésére.
Még Frey H. zürichi tanár górcsövi készítményeit említhetem
a növény-, boncz- és alaktanhoz. Menzel A. képekben adta ugyan
ezt, csakhogy színezés nélkül; de mint már több ízben említem,
az efféle táblák nem sok paedagogiai értékkel bírnak, főleg ha a
diagrammák és átmetszetek mellőzve vannak. Legalább a typicus alakokat természethíven kell adni, hogy a többinél tanítá
sunknak alkalmas támpontul szolgálhassanak e munkák, különben
merőben még a legtökéletesebb kivitelű rajzra sem szabad tá
maszkodni. Terv szerint kiválasztott tárgyak szemléltetése s azok
boncztani elemeinek és élettani jelenségeinek szemléleti bemuta
tása legyen a tanár jelmondata. Egy mutatványokkal kisért
természetrajzi előadás ugyanis szószólóbb egész heti p rele g á
lásnál, ha mindjárt mégoly költőileg színező s érdekfeszítő elő
adással volna is minden tanár megáldva.
A magyar közoktatásügyi kormány megbízásából készített tan
tervjavaslatot (közoktatási tanácstól) méltó örömmel kell tehát már
csak az okból is üdvözölni, mert a természettudományi oktatás
irányadó elve gyanánt a tárgyi oktatást fogadja el, s így reményt
nyújt arra a várva várt idő bekövetkezésére, mikor nálunk is az
élőtermészet tárgyait és nem ilyen meg amolyan terjedelmű tan
könyvet vesz a tanár tanításának alapjául.
E kis vargabetű után Svájczhoz térve újra, látni lehetett itt
még több fa- és terménygyűjteményt. A lépcsőházban és a fa
lakon ki voltak függesztve Bifinger interlakeni gyáros gypsöntvényei, melyek után a svájczi ipariskolák világhírű faragványai ké
szülnek. Bifinger gyárából azonban nem csak faragászati minták
kerülnek ki. Látni lehetett innen számos állatboncztani készít
ményt és a növényszervisménél nagysikerrel alkalmazható más egyéb
öntvényeket. Hogy pedig mennyire teszi az iskola is tanulmánytárgyává ott a művészi czélokra alkalmazható természeti alakzatok
gondos összeválogatását: szembeötlőleg igazolja azt Corrodi (rajztr.
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

42
Winthertur) „Studien zűr Pflanzenornamentik“ czímű rajzgyűjteménye, melyből a természetrajz tanára is számos organograpbiai
rajzot szemelhet ki magának. Nálunk a bosszúfalusi felső népis
kola vehetné különösebben hasznát e rajzmintáknak.
Breust Fritz (Zürich) fakrystályalakjait érintve, rátérhetek a
berni iskolatanácsnak méltó feltűnést okozott szemléleti képeire.
A beszéd- és értelemgyakorlatokhoz alkalmasabb kincsbányát nem
ajánlhatok e jól színezett, remek kivitelű olajfestvényeknél (csa
lád, iskola, ház és környéke, évszakok, templom stb.).
Nem mellőzhetem a kiállítás térképcsoportozatát sem;
mert legtöbbnyire akkora szemlélhetőséggei sikerűit azokat kiállítni, hogy az egyes országok helyrajzát úgyszólván leolvastatja
rólok a tanító a nélkül, hogy terjedelmes magyarázatok tévelyein
vezetné előbb végig tanítványait. Ezek közt volt Hein Alberttól
(Zürich) a Finsterarhorn geológiai és orographiai térképe üvegre
rajzolva.
A geológiai rétegek dőlésén (K. Ny.) s rétegzési egymás
utánján kívül a völgyek, szakadások melletti ormok is jól kimaga
sodtak. Ziegler J. iskolai térképe (Schulk. Schw.), Wurster,
Randegger & C. „Karte dér Sckweitz für Erganzungs- u. Secund.-Schulen“, valamint Keller „Östliche und westliche Halbkugel“ czímű drbjai mind igen kitűnők.
Még többet is sorolhatnék fel a gazdag kiállításból, de
jegyzeteim nagy halmaza a vitorlák összébb vonására int, s így
nézzünk át Svédországba.

0

V. Svédország.
A világtárlat kevés látogatója kerülte el a már külsejével is
fölötte vonzó, templomszerű belső alakjával pedig épen imponáló
svéd iskolaházat.*) Tanember és laicus egyaránt jóleső érzéssel
szemlélte a távolfekvő országnak itt bemutatott iskolaügyót.
Ez épületnek egyébként első és fő-főrendeltetése lévén a
svéd népiskola mintaképéül szolgálni: önkényt érthetőleg teljesés rendszeresnek mondható középtanodai kiállítást nem keres
hettünk benne; csakhogy a felhalmozott taneszközök jobbadán
a természettudományok köréből kerültek ki, s így mi, nem nép
*) E. J. Eckennann tervezete.
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iskolában működő egyének is kellő tanulsággal vehettünk búcsút
a díszes iskola épülettől.
Ugyanis keresztülhatolva a históriai térképek-, statisztikai
táblázatok- és földabroszokkal díszített előszobán, egyszerre a tan
terem 212 tanszere közt találtuk magunkat, melyek közöl 58
tartozott a természettudományi oktatás körébe, míg a többi tár
gyakra külön-külön jóval kevesebb jutott. Egyáltalán szabályúl
vonhatjuk el a tárlaton résztvett nemzetek tanügyi kiállításából,
hogy ez idő szerint a természettudományi taneszközök kellő mél
tatása együtt jár minden culturnépnél az oktatásügy észszerű
rendezési munkájával, s minden az iskoláztatás terén előrehala
dott nemzetnél nagy súlyt látunk fektetve a tanszermúzeumok
didaktikai elvek szerinti berendezésére. Szászország példány
szerű népiskolái, Wűrtemberg gazdasági tanodái s a svájcziak
secundár iskolái minden jóakarat és anyagi segélyezés daczára
sem jutottak volna ilyen gyűjtemények nélkül legalább napjainkig
a tökély ama fokára, honnan utánozni való minták gyanánt tűn
nek fel most.
Svédország is elismerést érdemlő lelkesedéssel látszik fel
karolni a természettudományi taneszközöket. Nem csak szemlé
leti képeket, terménygyűjteményeket, hanem még vegytani asztalt
is helyezett a tanító csinos emelvénye mellé (reagentiák, lom
bikok, dugaszok, csövek stb.). Szakférfiaink is mind hatható
sabban is kezdik emlegetni, hogy a természet törvényeit kísérletek
és meggyőző jelenségek nélkül népiskoláinkban említni sem kell.
Talán e lelkes ostrom végre nálunk is felolvasztja a közöny jegét,
s a minisztérium áldozatkész példaadása nálunk is elismerteti, a
népiskolák fontosságának általánosulása folytán, az iskolatartó
hatóságokkal, hogy egy jól összeválogatott physikai és vegytani
gyűjtemény a népiskolának is oly elengedhetetlen kelléke, mint
akár a képzett tanító.
Felette hasznos taneszköznek Ítélte bizonyára e gyűjtemény
ben minden ahhoz értő az előszobában kifüggesztett „Zonkarte“
czímű s nagyon keskeny szeletszerű térképet, mely az egyes ég
aljak szerves világát folytonos egymásutánban és találó alakokon
tárta a szemlélő elé. Hogy az organicus világnak az égaljak
szerinti módosulását úgy föld- mint természetrajzi szempontból
puszta szóval s ilyen szemléltető táblák nélkül tanítni képte
lenség: azt, úgy hiszem, minden ilyen tárgygyal foglalkozó kar
társamnak keservesen kelle tapasztalnia. A középtanodák alsó
osztályaiban, hol a propaedeuticus tanfolyam a lelhelyek pontos
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megjelölését épen megkívánja, alkalmas állati készítmények mellett
hasonló térképek nagy szolgálatot tehetnének.
Nem kevésbbé érdemel helyeslést a svédek abbeli eljárása is,
hogy természetrajzi képeiken az egyes állatokat külön-külön lapra
helyezik el. Gothström és Magnassön táblái még élénk színezé
sükért is elsőbbséget érdemelnek a mieinknél, minthogy az ala
kok kellő kidomborítása első feltétele a szemlélhetőségnek. Ekkor
czélzatosan kiszemelhetjük azon egyedeket, melyek összehasonlí
tása útján az eltanúlt nemek, rendek és osztályok szükséges jel
lemzését tanítványainkkal kitaláltatva: intellectualis képességűket,
önmunkásságukat sokkal inkább foglalkoztathatjuk, mintha egy
lapra helyezett s az alakok összezsufoltságánál fogva jól ki sem
vehető ábrákat használunk.
Egyébként még ilyen jól tervezett képek mellett sem arat
hatunk a természetrajzzal kívánt sikert, ha természeti testek nél
kül intézzük tanításunkat. S ilyeneket a svédek sem producáltak,
hacsak azt a néhány fészket nem akarjuk ide számítani, melyek
inkább a kegyelet ébresztése tekintetéből az emeletbe vivő lép
cső fordulóján „Erid öfver sma foglarna11 (hagyjátok békében a
madarakat) felirat alatt voltak elhelyezve.
A növény- és ásványországot már teljesebben mutatták be.
Egy szekrényben az ország fái és cserjéi voltak összegyűjtve, né
melyik pláne termésével, de mind a gazdászat és ipar szempont
jából összeválogatva.
Általános lelkesültséggel szemlélték a látogatók Svédország
néma térképét is. Ez egy táblára piros krétával rajzolt hálózat
ból állott. A félsziget tágozása mellett még csak a folyók voltak
kivonva, míg az egyes helységeket kiálló szegfejek képviselték. Is
métlés alkalmával aztán a tanító kiválogattatja a városok neveivel
ellátott koczkákból a tárgyalás alá került helységeket s feltűzeti
illető helyökre.
A svéd tanítóképzők a mieinkhez hasonló, de fogyatékosabb
physikai és chemiai eszközökkel voltak képviselve.
A mi középiskoláinknak megfelelő „Elementarler\verken“
nevű tanodák pliysikai és geometriai eszközökön kívül csupán a
svéd ipari növényeket mutatták be olyan alakban, a mint azok
forgalomba szoktak jőni.
Svédhon officinalis növényeit Kinmann stockholmi gyógy
szerész nagy gonddal s finom aesthetikai érzékkel mutatta
be. Minden növény kártyapapirra kiragasztva, külön ki- és be
tolható fiókot nyert Az ilyen eltartási mód költségesebb ugyan,
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mint ha hézagos szekrényekbe kötegenkint rakjuk el növényeinket;
a kezelés azonban sokkal könnyebb s a rovarok és por támadása
nem okozhat oly hamar kárt.
Iskolai használatra készült növénytábláiknál sötét alap
színből tüntetik ki a példányokat. Az így kiemelt körvonalon
belül aztán vázlatosan jelölik meg a tenyészszerveket, és színezésről
szó sem lehet. Már sokkal becsesebbekké teszi e táblákat a szá
mos diagramma és boncztani rajz, minélfogva Wettstein műve után
szerintem mindjárt ez következik az egész kiállításban.
Mint természetrajzi tanár, nem hagybatám figyelmen kívül
az iskolai egészségügy eszközeit sem, s így tanulmányom keretébe
tartozik a svéd iskola légtisztítójának megemlítése is. Itt Sille
stockholmi gyárostól kiállított gyantát helyeznek el valamely arra
készített edényben, s az korodai tapasztalatok igazolása szerint, a
veszélyes légrészeket elnyeli. ítészemről azonban inkább az osz
trák népiskola szellőztetési készülékére adnám szavazatomat.
A svéd padok már sokkal ismertebbek, hogysem bővebb le
írásukat felvebetném. Így hát eredeti térképtartójokat mutatom
még be, mert iskoláinknál szintén gondolkozni kellene a térképek
megóvásáról. Egy kis négyszögű szekrényt függesztenek ők fel
iskolájok falára, melynek résein a térképek függönyszerüleg aláhengeríthetők. Minden rés mellett ott van a térkép czíme, s így
a tanító tetszése szerint veszi azokat használatba vagy helyezi
vissza.
Volt ezen iskolának még emeleti helyisége is, hol a siket
némák munkálatai (faragványok, kosárfonás stb.) s női kézimunkák
vártak a látogatóra. Ezek registrálása azonban nem tartozván
feladatom körébe, térjünk át Francziaországba.

TI. Francrciaorsaság.
Minthogy a franczia-porosz háborúnak kevéssel előbb lezaj
lott borzalmai, a roppant hadi sarcz s a nemzet legtöbb családját
sújtó veszteség Francziaországot úgyszólván megfoszták azon
nyugalomtól, mely szükséges lett volna ahhoz, hogy tanügyi vív
mányait kellően bemutassa: kevés, sőt nagyhatalmi állásának
épen nem megfelelő módon képviseltető iskolaügyét ez ország.
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Ami ki volt állítva, az is jobbadán Páris városától vagy magá
nosoktól került oda, de tervszerűség nem mutatkozott egyikben
sem.
Kiváló érdeket keltettek ezek közt az ismeretes Hachette
czég francziás ízléssel kivitt szemléleti képei az állattanhoz.
Minden állat legjellemzőbb helyzetében megfelelő arányban és
ritka finom színezéssel van itt bemutatva, míg a háttérben néhány
miniatűr mozzanat (az agár nyulat űz, a róka szárnyasokat va
dász) valósággal megjeleníti az egész életfolyamatot.
A számos térkép közöl Delgrave (55 Rue des Ecole) relief
térképei bilincselték le a látogató figyelmét. Finom színezésben
és találó mérettel szemlélhettük itt az Alpok, Garonne, Dordonge, Gironde stb. vidékeit. Egy eredeti eszmét azonban mégis
producáltak e vázlatos kiállításban is, s ez Páris városának tan
ügyi múzeuma, hol az iskolák felszerelési szükségleteit szakszerű
vezetés és számos munkás meg művész állítja elé.
Hazánk tanférfiai bizonyára jól eső érzéssel gondolnak
ez intézményre, s lelkes örömmel üdvözölnék annak többek által
sürgetett megvalósítását nálunk is.

VII. A continens többi országai.
A continensről még mindenek fölött Portugália várja meg
említésemet, minthogy saját külön iskolaházával legalább jelét
adá a tanügy iránt táplált jóakaratának. Én legalább nem tu
dok oly kicsinyléssel tovahaladni e kis ország előtt (1622 Q mfd.
4 mii. lakos), mint némelyek tették, mert a térképek rajzoltatása
magában elég elismerésreméltó gyakorlat, mikor nálunk, hogy
tovább ne menjek, csak most kezd lábrakapni e művészet. A
mi reáltanodáinknak megfelelő középtanodák calligraphiai mutat
ványait azonban nem találom oly világraszóló szépeknek, hogy szer
zőik fényképeinek kiállítását helyeseljem. M n e m o t e c h n i k a i ké
szülékük épen nem bírt paedagogiai értékkel, mert hála Istennek!
más fogalmakkal vagyunk a történelem tanításáról, hogysem puszta
századok, decenniumok begyakorlását értsük alatta. A természet
rajz módszerének nem találtam semmi jelét; de azért mégis
üdvözölnünk kell a derék ország kormányát, hogy népiskolá
inak mintaépületét bemutatá, míg má s , sokkal hatalmasabb
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birodalmak ennyivel sem áldoztak népeik jóllétének, előrehala
dottságának tényezőiért.
Így a fél Európánál többet tevő Oroszország (106.000 Q
mfd. 75 mii. lakos) csak általános kiállítási osztályában nyújtott
egy szerény zugot iskolai dolgoknak is; de a nagy dísztelenül
oda dobott tárgyak épen a természetrajznak elemi tanfokozatát
mutatták be. A rozs szemléltetéséhez ott van az egész növény,
azután a rozsszemek, egy kis zsákban a liszt s egy parányi ké
zimalom, tovább a megsütött tészta, mind valóságos orosz eset
lenségben. A fenyő mellett ott van egy darab természetes fenyő
darab. egy deszkaszelet, a fenyőolaj, toboz, s a boróka bogyóival.
A cserfa mellett a makk, egy deszkadarab s valamely cserfából
készült házi eszköz. A mint látjuk, igen jó úton járnak az oro
szok, csakhogy el kell a számok szomorú ékesszólása előtt hall
gatnunk, midőn 1000 oroszból csak 4 tudja az irás- és olvasásnak
ott valósággal nagy mesterségét.
O l a s z o r s z á g jelentéktelen kiállítása, szobrászati, festé
szeti készítményeken, tankönyveken, női munkákon kívül néhány
orograpliiai s históriai térképet, tanulói dolgozatot mutatott csak
be. A természetrajznak középiskoláikban dívó módszerét semmi
sem képviselte. Csupán egyes érdekesebb ásványt láthattunk,
különlegesen csak ott eléforduló lelhelyekről. Így kén, coelestin,
arragonit Girgentiből, szép márvány Carrarából.
G ö r ö g o r s z á g kiállítását is csak tankönyvek és tanulói
dolgozatok képezték; de Orphanides tanár igen gyakorlati fagyűjteménynyel tüntette ki magát. Minden fametszethez oda mel
lékelte az illető virágját is egy sodronykarra erősített keretben.
Az ásványok közt naxosi smirgel, parosi és pentelei márvány
voltak érdekesebbek.
T ö r ö k o r s z á g keleties indolentiával mellőzte egyébként
sem sokat mondó iskolaügyét. Női kézimunkáknál (selyem-,
aranyhimzés) egyébbel nem kívánt az ifjú nemzedék kiképeztetésérőí jelt adni.
R o m á n i á n a k csak mezőgazdasági gyűjteményéből láttunk
természetrajzi dolgokat, természetesen iskolai módszer nélkül,
miután a kiállítás igényei itt nem részesülhettek figyelemben.
Helyes felfogással állították ki különösen erdeik lakóit. Utánzott
erdőkben, hegyek oldalain, barlangok szájánál legjellemzőbb hely
zetükben láttuk itt őket. A róka barlangjából oson ki, mellette
a termetes medve, míg a sziklák ormairól ragadozó szárnyasod
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tekintgettek alá. Románia legjellemzőbb növényeit rendszeres
herbáriumban szintén itt mutatták be.
B e l g i u m szépen színezett szemléleti képeken kívül bá
dogból készült alakokat, sodronyvázakat producált a mértani rajz
hoz. Láthattunk itt egy részletes térképet még, melyen a tudo
mányos intézetek, ipari, közép- és elemi iskolák jól kitetsző jelek
kel voltak megkülönböztetve. A természetrajzhoz szükséges tan
eszközöknek egyébként híre-hamva sem volt, sőt tudomásunk sze
rint otthon sem igen dicsekedhetnek ilyenekkel. Különben kedve
ző geographiai fekvésénél fogva a művelt népek vívmányait
puszta érintkezés útján is könnyen elsajátítja itt az ifjúság s így
az élet iskolájában pótolhatja ki a középtanodai oktatás hézagait.
N é m e t a l f ö l d (Hol la n dia), statisztikai kimutatásokon,
értesítőkön kívül, csupán j á v a i gyarmatának taneszközeit küldte
ide s ezek is csak az irás- és olvasásra vonatkoztak. Pedig köz
tudomás szerint igen virágzó oktatásügye van e kis országnak
(596 □ mfd. 3J/4 millió lakos), s így hiányos képviseltetését
őszintén sajnálnunk lehet.
S p a n y o l o r s z á g egy külön épületben rendezte el összes
kiállítási tárgyait, melyek közt a tanügynek jutott legkisebb tér.
Rendszeres iskolai gyűjtemény csupán egy volt az ország ásvá
nyaiból. A népviseleti alakok közt érdekes volt a halfogás plaszti
kai elétüntetése.
D á n i á b ó l a tárlaton senki által felül nem múlt irásmutatványokat említhetem meg csupán. Grönlandi gyarmatából látható
volt egy 274 fontos mészpát- s több kryolithpéldány. Mailing Hausen irógépjét (Szabel bécsi kereskedő kiállításában) mint különös
séget, bár feladatomon kívül áll, nem hallgathatom el.

VIII. Nagybritannia.
N a g y b r i t a n n i a tanügyi kiállítása épen nem méltó sem a
közművelődési intézmények létrehozásában ismeretes készségéhez,
sem nagyhatalmi állásához. Ha csak európai birtokait veszszük is
(pedig gyarmatai külön véve 370.000 Q mfd. 196 millió lakos.),
5700 □ mfd. 32 m. 1., még így sem lehett a kis svájczczal össze
mérni, sőt hazánk is, melynek pedig koránt sincs a tudomány te 
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rén oly jó hangzású neve, messze túlszárnyalta mennyiség és
tartalom tekintetében egyaránt.
Általános érdekkel birtak e szegényes csoportból a padok,
melyek egy udvari mellékhelyiségben voltak kiállítva. Nagyságra
különbözők: egy, két, három, négy tanuló számára. Mindannyi vas
oszlopokon nyugszik, s így tartósságuk nagyon biztosítva van ugyan,
de javításukkal vidéki iskolánál annál inkább meggyűlne a bajunk.
Az asztallap két darabból áll, mint a svéd iskolánál. Ezek kö
zöl az alsó fel is támasztható, mikor hangjegy- vagy könyvtartóvá
alakúi. Ilyen szerkezettel láttunk már Chemnitzből is padokat.
Az angol padokat dr. Liebreich szemorvos terve szerint készí
tették, s itt, a természetrajz taneszközeiről szólva, meglehet tűrni, ha
a szintén rokon iskolai Hygieia érdekében ide jegyzem a kiállító
teljes czímét, melyet a felvigyázónő következőleg mondott tollba
nekem: Neues System von Schultischen und Bánken nach dem
Plán des Augenarztes dr. Liebreich am St. Thomas Hospital in
London. Exhibitor W., Callagham 23 new Bond Stelt London. —
A kétülésű 15 frt., a négyülésű 24 forintért kapható.
Szépen vannak színezve Johnston „Atlas of botanical philosopliical“ czímű képei, különböző növénymetszetek rajzaival.
Felséges herbáriuma volt Keller és fiának. A gyümölcsök,
magvak harangalakú tiszta üvegbura alatt s egy hüvelyknyi
magas állványon voltak elhelyezve. A gazdaság s ipar körében
alkalmazott növények és fanemek hasonló gonddal s áttekinthető
séggel voltak bemutatva. A kensingtoni múzeumnak sokaktól ke
resett s páratlan pontossággal kivitt diagrammás tábláit nem
küldték el Bécsbe.
Ha az üveg alá rejtett könyvek s a vasárnapi tanodái egy
let, és a különféle bibliai társulatoknak biblia irodalma nem elé
gítő is ki a tanembert: nem lehetett tanulság nélkül Anglia gyar
matainak terménygyűjteménye. Ezek közt nem csak igen szép gyapottféleségeket, strucztollakat, elefántagyarakat, Capföld borait, Natal kőszeneit láthattuk, hanem az indiai s austráliai gyarmatok ál
latait is. A Capföldről 32 drb. gyémánton kívül (köztök egy 16 kará
tos octaeder), lady Dudley ékszerei közt ragyogott „Dél-Afrika csil
laga", nem is említve a rotunda alatt kápráztató s 375 ezer írtra
becsűit Stewartot (Kobek és Aegedi birtokában, Bécs). Itt láttuk
még Natalia és Capföld aranymutatványait, meg Austrália mesés
szépségű termés-aranyaiból gypsmintázatban a 2193 unciát nyomó
„Istenhozottat" s az 1105 uncia súlyú „Viscont Canterburyt". A szi
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bériai malachitok is találtak Ausztráliában társakat, sőt a mi opálaink hírét is fenyegeti néhány idevaló példány.
Ki voltak helyezve a christehurchi muzeum ősröptelenjeinek
(Apterix) csontvázai is. Az egyik (dinoris giganteus) 9' 10", a casuarok őse (a palapteryx elephantopus) 5' 9", a dinoris ingens 5' 6",
a dinoris didiformis 4' 3". Ezek Egmont előhegységben és Nelson
meg Canterbury tartományokban találhatók.
A gyarmatok jó térképekben is be voltak mutatva. így a
Narancs (Orange) folyó s Natal tartomány gyémántmezői.

IX. Idegen földrészek országai.
Az E g y e s ü l t - Á l l a m o k tanügyi kiállítása kétfelé volt
osztva. Az „Amerikán rural Scholhause“ egy falusi, teljesen fel
szerelt népiskolát illustrált, míg az iparpalotában néhány város
iskolái külön foglaltak helyet.
A kis toronynyal ellátott földszinti épület előszobáján át
lehetett a tanterembe jutni. Itt a tanító lakása balra ugyanazon
soron volt, nem mint az osztrák iskolában, melynek mintája sze
rint a tanító és családja kénytelen volna a ki- és bevonuló nö
vendékek zajongását, dobogását feje felett hallani.
A térés, jól világított tanterem ülőszékei csak a növendékek
érkezését várták. Helyet is foglalt minden jövevény bennök s
gyönyörrel szemlélte az egész berendezés ízlésteljes és tanulságos
voltát. A székek itt is vasállványnyal voltak ellátva, mint az
angol osztályban. Az asztallap előre hajtva, az első sor szé
keinek háttámjává alakúi. Asztalüreg nincs, hanem az asztal alatt
van egy hézag tanszerek számára. Az ülés háta három keskeny
deszkalapból olykép van összeillesztve, hogy hézagai a test ki
gőzölgéseire elég tért hagynak, s a fris üde levegő szabadon tes
tükhöz fér. A fris levegőről szintén jól van gondoskodva. Egy
edényalakú hengerhálózatban forgatható körlappal tetszés szerint
el lehet zárni ablakukon a fris levegőre szolgáló nyilatot. Az
egész készülék dísztárgyúi tekinthető inkább mint szellőztetési ké
szüléknek.
Minthogy az Egyesült-Államokban a tárgyoktatás épen az
elemi osztályokat jellemzi, előre gondolhatólag ki kell ez isko
láknak tünniök az ide vonatkozó segédeszközökben is. Az érzéklő
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tehetség fejlesztését a mieinkhez hasonló szemléltető táblákkal
eszközük (By Martius Wilson and Calkens). Ugyanezt teszik a
színtábla s növénytáblák segélyével. Utóbbiakon találó színezetben
s tiszta technikával láthatjuk a virág, mag (gyümölcs) alkatrészeit.
Anatómiai tábláik a mozgás, emésztés életszerveinek s az érzékeknek
jól sikerűit rajzai, csak kár, hogy szerzőjük (Cutter) a színezésre
kevés gondot fordított. Prangl természetrajzi táblái (Natural
History Series fór School and families) színezésben ritkítják párjokat. Módszerük is helyesnek mondható, mert egy táblán ugyan
azon rend egyedei csoport ősitvák s a typicus alak mindig középen
és a többinél kitetszőbben van kiállítva. Szintezen módja volna
a Gönczy-Geissler tábláknak is, ha utóbbiaknál a színezés gyar
lóságai s az alakok rendkívüli összezsufoltsága nem tennék a
tiszta zavartalan szemléletet lehetetlenné.
A tárgyakról való tanítás „lessous on objects“ tovább foly a
secundary or grammer Schoolban, a mi alreáltanodáink párjában
is, míg a rendszer, vagyis az organismusra s vegyalkatra épített
rendszeres oktatás, csak a high schoolsban (felsőbb osztályok)
kerül elé. Mindezek szemtanúk szerint nem csak tanerőkkel, de
szükséges természet-, vegytani, termószetrajzi gyűjteményekkel is
fel vannak szerelve. Itt mint népiskolában természetesen csak
az első tanfokozat segédeszközeit mutatták be; ezek közöl ki kell
emelnem még Warrens ,,new phisical geographya ethnographiai s
a szerves életvilággal illustrált térképeket. Minthogy tanításukat
az élet irányítja: a mi rendszeres tankönyveinkhez hasonlót nép
iskolai növendék kezébe nem is adnak. Az olvasókönyv itt való
ságos o m n i a r i u m , míg nálunk, főleg most a tankönyvirás kor
szakában, az ellenkező hibában kezdünk sinlődni.
Benn az iparpalota amerikai osztályában egész tantermeket
láthattunk a tanodái élet különböző mozzanataival (imádkozás, in
dulás, tanulás) stereoscop alatt. Iskolapadok itt is voltak, kevés híján
(az ülőpadok felemelhetők) hasonló szerkezettel és nagyságban, mint
az amerikai scholhauseban látottak. Az iskolatermek elmarad
hatatlan díszei Éjszak-Amerikában a nagy férfiak szobrai. Ha a
jól megválasztott élet- s jellemrajzok komoly elhatározást s szi
lárd jellemet teremtenek tanítványainkban: még biztosabban vár
hatjuk azt a nemzet jeleseit ábrázoló szobrok segélyével. Leg
figyelemreméltóbb volt New-York City nyilvános iskoláinak kiállítá
sában egy részletes lunárium. Tanulságos volt Kustel tr. ásvány
gyűjteménye is, ki a kiállított ásványok vegyalkatát is mellékelte
egy táblázatban. Itt láttuk az oly igen ritka tellurnickelt (Melonit)
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Califomiából (Melones Mine), telluraranyat Jefferson Canonból (Neoades), aranyat lávában Bunkerhilből (Sierra Nevada hegység). Éjszak-Californiából gyémántpátok, itakolumit, arany, asbest stb.
voltak.
Dél-Amerikából B r a z í l i a physikai és természetrajzi könyyeket küldött, de elmulasztá híres ásványlelhelyeinek gazdag ter
mékeit kellően bemutatni. Nagy feltűnést okozott a Minas geraesi óriás és mind k é t v é g é n szépen k i f e j l e t t (bennőtt)
quarzkrystály. Itakolumit gyémánt s arany kevés volt. Topáz
és amethyst néhány igen szép volt.
Még C h i n a és J a p a n sem feledkeztek meg a tanügyi tár
gyakról; s a chinai osztályban termószetrajzi táblákat, térképeket
s boncztani rajzokat lehetett találni; míg J a p á n megelégedett
sajátos játékszereinek bemutatásával.
Az e g y i p t o m i a l k i r á l y országának relieftérképét állítá
ki azon kijelentéssel, hogy iskoláiban terjeszteni is fogja azokat
— ezután. Idáig nem volt mikben. Egyiptom házi állatai mellett lát
hattunk szép smaragdokat (Djebel Zabara), türkiseket (Sina), sőt
opálokat is.
*

*

*

Végig tekintve a mondottakon, meggyőződhettünk, hogy min
den művelt nemzet kiváló gondját képezi az egyetemes tanügy
emelése s különösen a természettudományi oktatás segédeszkö
zeinek a paedagogia kívánalmai, útmutatásai szerint való előál
lítása és használása. Mindazonáltal egységes eljárást sem ma
guknak a taneszközöknek létrehozásában, sem a segélyükkel esz
közölt tanítás eredményeiben kimutatni nem lehet. Azért a
bécsi világtárlat igen jó tanulási alkalom lehetett a közoktatásügy intézőire s munkásaira egyaránt, bár távolról sem adott annyira
részletes és egyetemleges áttekintést, hogy annak nyomán biztosan
lehetne intézni főleg a középtanodai oktatásnak némely halaszt
hatatlan reformkérdéseit. Hazánk, Ausztria, Szász- és Poroszország
a természetrajz rendszeres (systhematikus) tanításának meglepőleg szép eredményeit mutatták fel már a középtanodák köréből.
Würtemherg, Baden, Bajorország, Svájcz s az Egyesült-Államok
az alsóbb osztályokban megkivántató szemléleti oktatás módsze
rére szolgálhattak mintaképül. Tanférfiak és iskolai hatóságok
egyaránt meggyőződhettek, hogy a művelt államok iskoláiban,
legyenek azok felsőbb vagy elemi tanodák, változatlan hitelvűi
van elfogadva, hogy terv szerint elrendezett s a növendék értelmi
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fejlődését, erkölcsi nemesbülését czélozó gyűjtemények szolgáltas
sák a tanítás anyagát. Azért ne kábítson el bennünket se a jury
kedvező ítélete s jóakaró kitüntetése, sőt inkább számba vévén
azt, hogy nálunk jobbadán a lelkes felbuzdulás és hosszas ki
tartó munkásság eredményei vívták ki az elismerés pálmáját:
kétszeres elhatározással fogjunk hozzá mi középtanodai tanárok
szaktárgyaink lehető legészszerűbb módszerének megállapításához,
az egységes paedagogiai elveken nyugvó tanítási eljáráshoz, mert
senkire jobban nem illik, mint ránk a költő buzdítása:
Hass, alkoss, gyarapíts:
S a haza fényre derűi!
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