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Történeti visszapillantás.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az 1868. évi XXXVIII. t.-c., az u. n. Népoktatási Törvény
szervezte hazánkban a polgári iskolákat és a felső népiskolákat : a
polgári iskolákat, melyekbe az elemi népiskola 4-ik osztályának el-
végzése után léphetnek a tanulók, fíúk számára 6 osztállyal (10-16
életév); a felső népiskolát pedig, a teljes 6 osztályu népiskola be-
végzése után, 3 osztállyal (12-15 életév).

Ez iskolákban alkalmazható tanítókmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAképesiiésér ól úgy rendel-
kezik a törvény, hogy megkövetel az okleveles elemi népiskolai ta-
nítóktól még egy külön szigorlatot, mely a kormánytól .arra rendelt
hatóság előtt teendő le (103. §.) azonkívül megengedi oklevél és
külön szigorlat nélkül is olyanok alkalmazását, akik a tudományos
rodalomban magukat kitü ntették. (135.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA§ .). A jelöltek képzésér ől

azonban nem intézkedik a törvény.
A 103. §-ban elrendelt szigorlat hatóságát J 870-ben szervezte

ugyan a kormány, a képzést magát azonban Trefor t Ágoston köz-

oktatásügyi miniszter (1972-1888.) valósította meg 1873. év szep-
temberében. Innen kezdődik a polgári iskolai tanítóképző-intézetnek

története.
1873. őszén nyilt meg az intézet, két éves tanfolyammal, a

jelenleg is meglevő szakcsoportokkal, Gyer tyá nffy Istvá n igazgatása
alatt, ki onnan kezdve 1898-ig állott az intézet élén. A várban, a
régi műegyetemi épületben, az elemi tanítóképzővel közös helyiség-
ben, de külön tanári karral szerveztetett az intézet. Tanárai kezdet-
ben bejáró óraadók voltak, majd az elemi tanítóképzővel közös ta -

.ná r i ka r szerveztetett oly módon, hogy az elemi képzőnek már
meglevő tanári kara kiegészíttetett annyira, hogy a polgári képző
munkáját is elvégezhette. 1875-ben lépett életbe az új rend, s onnan
kezdve az elemi tanítóképzővel közös igazgatás és közös tanári kar
vezetése alatt állott az intézet egészen 1879-ig.

E közös korszak elején, 1879-ben szervezte tett az intézetben
.a gya kor ló polgá r i iskola . Innen kezdve a polgári iskolai tanító-
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képzés minden kellékét szervesen egyesíti magában az intézet.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAd-

dig a jelöltek egyik községi polgári iskolába jártak be a tanítás

szemlélésére és gyakorlatára.

Az 1881. évben a polgári iskolai tanítóképző tanfolyama 3
évre terjesztetett ki; ma is ennyi.

Az 1883. évben az eddigi szűk, bérelt helyiségből átköltözött

az intézet saját épületébe, mely a krisztinavárosi Győri-úton 5638'3

négyszögöl területű telken épűlt. Itt talált elhelyezést a polgári is-

kolai tanítóképző a maga gyakorló iskolájával, az elemi iskolai

tanítóképző szintén a maga gyakorló iskolájával és végül 1887 -től

kezdve a tanítóképző-intézeti tanárokat képző tanfolyam, később

kellegium. Valamennyi közös igazgatás alatt. Az itt egyesített is-

kola-cornplexum lehetségessé teszi pl., hogy az elemi gyakorló isko-

lába belépő 6 éves gyermek folyton az intézet kötelékében maradva

24 éves koráig, mint tanítóképző-intézeti tanár hagyhassa el az inté-

zetet, amint erre márTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv o lt is eset. Az iskola-complexum hosszadal-

mas hivatalos neve helyett szokásba jött s ma már országszerte el

van terjedve a rövidebb "Paedagogium" elnevezés.

De a tanári kar kétfelé való elfoglaltsága, amihez harrnadikul

járult 1887. óta a tanítóképző-intézeti tanárképző tanfolyam ellátása

is, nagyobb tehernek bizonyúlt, hogysem ébren ne tartotta volna az

elkülönítés vágyát. Különösen érezte a tanári kar a felelősség súlyát

abban az irányban, hogy nem szentelheti összes munkásságát a

polgári iskolai tanítóképzőnek, mely az ország egyetlen ilyen célu

. intézete. Állandó törekvése volt tehát igazgatójával élén a tanári

karn ak az, hogy a kétféle képzőintézet mindenike külön tanári kar-

ral láttassék el. Ennek folytán lassanként úgy alakult az állapot,

hogy 1896-ban már csak az igazgató és a paedagogia tanára volt

közös, a régi tanári gárda megmaradt a polgári képzőnek s az elemi

képző is megkapta a kiváló fiatal erőkből összeállított külön tanári

karát.

Ebben az állapotban hagyta el az intézetet első szervezője,

Gyer tyá nffy Istvá n, midőn nyugalomba vonult. Utódja lett régi

munkatársa, dr . Kiss Áron, a paedagogia tanára. Az ő igazgatása

alatt még tovább fejlődött az !intézet önállósítása, megjövén fokoza-

tosan a tényleges különválásnak a formalis sanctiója is.

A teljes önállósítás első jelentősebb mozzanata az volt, hogya

polgári iskolai tanítóképző felügyelete kivétetett a kir. tanfelügyelő

hatásköréből, ahová az elemi iskolai tanítóképzővel való közössége

folytán került volt. Dr . Wla ssics Gyula közokt. miniszter 1897-ben
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a. polgári isk. tanítóképző intézetnek és a polgári iskolai tanítónőket

képző Erzsébet Nőiskolának a felügyeletétmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr . P a uer Imre egyet.

nyilv. r. tanárra bizta, ki mint felügyelő a cur a tor címet viselte.

Az ő curatorsága alatt az elemi iskolai tanítóképző intézet igazga-

tása is elkülöníttetett, valamint - amennyire a közös terület engedte

- iskolai és internátusi helyiségei is. A curator alatt megkezdődött

a tanári javadalmazásnak akadémiai fokra való emelése. Közben

1901-ben életbe lépett az intézet új tanulmányi rendje és tanterve.")

Miután Pauer curatorsága alatt még újra szervezte tett az intézet

tanulmányi és vizsgálati rendje,s) 1906-ban megvált a curatorság-

tóI. Ez az állás azután meg is szünt, úgy, hogy az intézet most

közvetlenűl a miniszterium fenhatósága alá tartozik. Az 1906. év-

ben gróf Apponyi Alber t vall.- és közokt. minisztertől kiadott szer-

vezeti szabályzat") az intézetet közvetlenűl a miniszterium felügye-

lete alá helyezi.

Egy évvel később, 1907. nyarán nyugalomba vonult dr. Kiss

Áron igazgató is, több mint 40 évi szolgálat után, amelyből 32-őt

ez intézetnek szentelt. Utódjául dr . Vá ngel J enő egyet. m. tanár, a

biologia tanára neveztetett ki. Az ő működése alatt gyorsan érett

meg a teljes különválás vetése. Eleinte, kívévén a köztartást teljesen

elkülöníttetett a polgári és elemi tanítóképző intézetek gazdasági

ügye is. Közben Apponyi Albert miniszter elhatározta, hogy az

elemi iskolai tanítóképzőt kiköltözteti. Az építkezés költségeit fel

is vette az 1908. és 1909. évi költségvetésbe. Magát az építkezést

az 1909. évben kezd ették meg, úgy hogy 1911. évben az építkezés

befejeztetvén, az elemi iskolai tanítóképző intézet 191 1. június

hóban kiköltözött és helyiségeitgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAli. polgári iskolai tanítóképző inté-

'zet át is vette. A helyiségek átalakitasi nagy munkáját a nagy

szüneti időben elvégezték. Ily módon az egyes szemináriumok ki-

bővíttettek, a gyakorló polgári iskola és az interna tus pedig külön-

külön épületet kapott. Ez átalakítási költségek 70,000 koronába

") Az állami polgári iskolai tanító-, és tanítónőképző-intézetek tanterve. (Kiad.

a vall.- és közokt. m. kir. miniszter 1901. évi május hó 22-én 498. eIn. sz. a. k.

rendeletével.)

2) Szabályzat a felső nép- és polgári iskolai tanítók és tanítónők képesítő

vizsgálatáról. (Kiad. a vall.- és közokt. m. kir. miniszter 1912. évi február hó 19-én

593. eln. sz. a. k. rendeletével.)

8) A m. kir. állami polgári iskolai tanító- és tanítónőképző-intézetek szerve-

zete és rendtartási szabályai. (Kiad. a vall.- és közokt. m. kir. miniszter 1906. aug.

16-án 70512. sz. a. kelt rendeletével.)
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kerültek. Az 1911/12. tanév tehát már az újonnan átalakított és te-
temesen kibővített helyiségekben folyt le. Igy immár el kell követ-

keznie, hogy ez a hazai szükséglettől életre hívott intézet hosszú
küzdelmes fejlődés után, végre minden köteléktől felszabadúlva, él-

hessen a maga fontos hivatásának és jellegének megfelelve való-
ságos főiskolává fejlődhessék ki. Hogy ez már csak a legközelebbi
jövő. kérdése, azt engedi reménylenünk az a benső érdeklődés és
atyai meleg jóindulat, melyet intézetünk iránt a magyar közoktatás-
ügy jelenlegi vezére,mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr . 'J a nkovich Béla eddigi működése idején
tanusít.



Az 19J2-J3. tanév nevezetesebb eseményei.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az elmult tanévben az intézet életében a következő fontosabb
intézkedések és változások történtek:

1.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKinevezések a z 1912/13. ta névben.

a j D r . G r a gger Róber t székesfővárosi főreáliskolai tanár a
nérriet nyelv és irodalom tanszékére a VII. fizetési osztály 3. fokába
rendes tanárnak neveztetett ki (117126/19,12.).

b) D r . Littke Aur él óraadó tanár, egyetemi tanársegéd a föld-
rajzi tanszékre a VII. fizetési osztály 3. fokába rendes tanárnak
neveztetett ki (3618/1913.).

c} F lor ek F er enc intézeti nevelő, okl. középiskolai tanár az
ujonnan szervezett internátusi felügyelövé a XI. fizetési osztályba
neveztetett ki azzal, hogy az igazgató irányítás a mellett a gazda-
sági ügyeket is tartozik vezetni (29084/1913.).

2. Rohn J ózsef rendes tanár 30 évi tanári működése után saját
kérelmére nyugalomba vonult, amely alkalomkor a vallás- és közokt.
miniszter úr 1912. szept. 24-ről kelt 87283. sz. magas rendeletében
a következő elismerő leiratot intézte hozzá:

"A magyar közművelődésügy szolgálatában eltöltött egy em-
beröltő fáradságos munkássága után midőn Tekintetességedet saját
kére1mére állandó nyugalomba helyezem, örömmel használom fel
az alkalmat arra, hogy Tekintetességednek az oktatás- és nevelés-
ügy terén több mint három évtizeden át tanusított s a magyar kul-
tura lángoló szeretetétől táplált odaadó buzgalmáért és lelkes szol-
gálatkészségéért őszinte köszönetemet és teljes elismerésemet kife-
jezzem."

A tanári kar Rohn József tanár érdemesmunkálkodását az 1912.
okt. 12-én tartott tanári ülésból kifolyólag jegyzőkönyvileg meg-
örökítette és hozzája. külön búcsuzó iratot intézett. Benne a tanári
kar egyik legrégibb tagját veszítette el, aki teljes odaadással egy em-
beröltőnél hosszabb ideig szolgálta intézetünket. Tevékeny munkás-
ságával képzőnk életében még nyomot hagyott hátra.

3. Megbiza tá sok a z 1912/13. ia néoben,
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a j D r . Ba lla Anta l középiskolai tanárjelölt az aradi tanító-

képzőhöz segédtanárrá kinevezett Szrnetana József helyébe a nevelő-

tanári teendők végzésével bizatott meg (110400/912.).

bj M ester há zy J enő okI. tanítóképzőintézeti tanár nevelőtanári

teendők végzésével bizatott meg (92567/1912.) a pápai tanítóképző-

intézethez áthelyezett Zavatzky Antal helyébe. Egyuttal a háztar-

tás vezetése is reá bízatott.

ej F lor ek F er enc okl. középiskolai tanár dr. Balla Antal eltá-

vozásával a nevelőtanári teendők végzésével bízatott meg (156325/
1912).

4. Külföldi ta nulmá nyi kikiildetésben r észesültek (84406/913.)

és egyenként 500-500 korona utazási segélyt kaptak a következő

rendes tanárok:

a j D r . Gyula i Ágost a francia polg. iskolai és tanítóképző-

intézeti tanárképzés tanulmányozására;TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b ] Dr . Imre Sá ndor Hamburgba és Lipcsébe a lélektani gya-

korlatok tanulmányozására;

ej Kmetykó J á nos a dán torna-tanfolyamra.

5. Az intézet 1913. évre megállapított költségvetése 99180
K. Ez összegből esik: 1. a köztarí.ási költségekre 36638 K, II. a

pénzbeli ösztöndíjakra 7980 K, Ill. az elméleti és gyakorlati okta-

tás szükségleteire 12000 K és lY. a kertészet, butorzat, épület jó-

karban tartása, fűtés, világítás stb. céljaira 42452 K. Mindezt ki-

egészítik a személyi kiadások.

6. Az 1913. évi országos költségvetésben tariszerek pótlására

6000 kor., pszichologiai laboratorium folytatólagos beszerzésére 1000
kor., a könyvtár kiegészítésére 2000 korona és a bútorzat kiegé-

szítésére 3500 korona vétetett fel.

7. Az 1912/13. tanévben a következő rendkivüli összegek utal-

ványoztattak:

a j A művészettörténeti tanszék alap felszerelésére 2000 kor.

rendkivüli felszerelési átalányengedélyeztetett (158639/1912.).

bj A vegytani és mennyiségtani tantermek átalakítására 2886
kor. 93 fill. engedélyeztetett (145361/1912.).

ej A németnyelvi szakkönyvtár megalapozására 2700 korona,

a tornaszekrények beszerzésére 2760 kor. engedélyeztetett (36949/
1913.).

d ] Az internátusi ruhaszekrényele kiegészítésére 1320 korona

engedélyeztetett (113971/1912.).



e)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATanulmányi kirándulásokra 600 korona engedélyeztetett
(26232/1913.).

8. A hallgatók által fizetendő egész köztartási díj havi 38 ko-
ronával, a fél köztartási díj pedig az 1913/14. tanévtől kezdve havi
19 koronával állapíttatott meg (167082/1912.).

9. Az intézet hallgatóinak ezen tanévi tanulmányi kirándu-

lásai:TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a ) Amath. és term. szakcsoport harmadéves hallgatói dr.
Koch Ferenc tanár vezetésével 1912. szept. l-11-ikéig nagyobb
tanulmányi kirándulást tettek: az északnyugati bányavidékre, Sel-
mecbánya és Körmöcbánya környékére. Ez alkalomkor fenn voltak
a Domogleten is, gyűjtvén különböző természeti tárgyakat.

b) Dr. Semsey Andor főrendi tag költségéből az intézet 12
hallgatója dr. Vángel Jenő igazgató és dr. Gyulai Ágost tanár
vezetésével 2 hétre terjedő nagyobb gyűjtő-kirándulást tettek a kud-
siri havasokra az 1912. év július hóban.

o} Az intézet összes hallgatói az igazgató és tanári kar veze-
tésével 1912. okt. ll.-én Székesfehérvárra rándultak ki az ottani
kulturintézmények és történeti emlékek tanulmányozására.

d) Kisebb ta nulmá nyi kir á ndulá sok. Az illető szaktanárok
vezetésével egy-egy évfolyam, úgy mint az előbbi években, úgy az
idén is, többszörösen kirándult, még pedig:

a) fő- és székvárosi szociális intézmények tanulmányozására
a fővárosi V. ker. népháznak és a kath. Patronage otthonának meg-
tekintésére dr . Geldeiher Ká roly és dr . Iwu:e Sá ndor tanárok, illető-
leg dr . Imre Sá ndor tanár vezetésével;

b) dr . Koch F er enc tanár vezetésével geológiai és ásványtani
kirándulások: Kis-Svábhegy, Farkasvölgy, Szépvölgy, Óbuda,
Aquincum, Római fürdő és Csillaghegy, Rákos, Kis-Gellérthegy
környékére;

c) Lovcsá nyi GY'H la tanár vezetésével a Római-fürdőt, Arnphi-
theatrumot és az ott levő múzeumot tanulmányozták a hallgatók;

d) dr . Littke Aur él vezetésével a Magyar Földrajzi Intézet
Részvénytársaság nagy intézetet és műhelyét tanulmányozták;

e) dr . Moesz Gusztá v vezetésével növények gyűjtése céljából
a Csepelszigetre, a Pozsonyihegyre, Farkasvölgybe, Gellérthegyre.

10. Az 1912/13-ik ta névi ünnepélyek sor r endje:

1912. október hó 5-én az aradi vértanukért gyászünnepély.
1912. november hó 1-én gyászünnepély a budai temetőben

nyugvó nagyjaink (honvédek, Virág Benedek,' Greguss Ágost, Hun-
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falvy János, Király Pál, Kiss Áron, Bartalus István és. Kozocsa

Tivadar) sírjának megkoszorúzása.

1912. november hó 19-én Erzsébet királyné-ünnepély.

1913. április 11-én nemzeti ünnepély.

1913. május hó 23-án zene-estély, amely alkalomkor Bahnert

Livia kisasszony énekével közrernűkődőtf és emelte a jól sikerült

zene-estély nivóját.

1913. június hó 15-én a gyakorló polgári iskola tanulóinak

tornaversenye, rajz- és slöjdkiállítása.

11. A vallás- 'és közoktatásügyi miniszter úr 1913. július hó

11-én 86882. sz. a. a következő rendeletet intézte az igazgatósághoz :

"Dr. Semsey Andor főrend a f. évi május hó 5-én közvet-

lenül hozzám benyújtott beadványában foglaltak alapján a f. évtől

kezdve egyelőre négy egymásután következő évre évenkint 1500

korona ösztöndíjat ajánlott fel a következő feltételek mellett:

Az ösztöndíj célja, hogy az igazgatóság vezetése alatt á:lló

intézetnél egy végzett polgári iskolai, tanítóképző-intézeti vagy

középiskolai tanár magát amlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbiologia i tudományokban kiképezhesse.

Az ösztöndíj feltételei:

a) A felajánlott évi 1500 koronát nevezett főrend vagy utódai

a f. évtől kezdve minden év június és január hó 1-én fizetik be az

intézet pénztárába.

b) A nevezési jog az igazgatóságot illeti, az ösztöndíj adomá-

nyozását azonban magamnak tartom f'enn.

c) Az illető aszistens kötelessége tisztán csakis szaktudomá-

nyának élni, abban magát minden tekintetben, de különösen mikro-,

makroskopi, rnúzeumi stb. gyakorlatokban tovább képezni, a tanár-

nak a gyakorlatok és előadások előkészítésében segédkezni. Más

intézeti munkára nem kötelezhető, hasonlóan más meHékfoglalko-

zásra nem vállalkozhatik.

d) A megbízatás mindig 1-1 évre szól, de egy éveltelte után

meghosszabbítható s a f. évben veszi kezdetét."

Ugyanezen alkalomkor a Miniszter úr a következő köszönő

levelet intézte Semsey Andor úrhoz:

"Méltóságodnak f. évi május hó 5-én kelt nagybecsű beadvá-

nyában foglalt azon ajánlatát, mely szerint a budapesti áll. polg.

iskolai tanítóképző-intézetnél egyelőre 4 éven át évi 1500 korona

ösztöndíj mellett alkalom adatik egy végzett polgári iskolai, tanító-

képző-intézeti vagy középiskolai tanárnak, hogy magát a biologiai

tudományokban tová1:Íb képezhesse, köszönettel 'elfogadom."
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"Nagy örömömre szolgál, hogy Méltóságodnak a hazai okta-
tásügy érdekében tanusított ezen nagylelkű újabb hazafias áldozat-
készségéért őszinte elismerésémet és köszönetemet nyilváníthatom."

12. Elrendeltetett, hogy a félévi colloquiumokon kívül az
illető szaktanárok által legalább havonkint egyszer az elvégzett tan-
anyagra nézve összefoglaló kikérdezés alakjában beszámoljanak, oly
módon azonban, hogy félévenkint lehetőleg többször, de legalább
egyszer mindegyik hallgató kikérdezésének sora ejtessék. Az ezen
kikérdezések alkalmával nyerendő osztályzat a félévi colloquiuni
osztályzatának megállapításánál szintén befolyással fog birni.

(151102/1912. sz.)
12. A 46114/1913. sz. miniszteri rendelet részletes utasítást

ad a megírandó tudományos kézil~önyvek ügyében.



Az intézetzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAközvetlen tanügyi Iöhatósága.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Va ltá s- és közokta tá sügyi miniszier :

Dr. Jankovich Béla, v.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb . t. t.

Államtitká r :

Benedek Sándor, országgyűlési képviselő stb.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ügyosztá ly-jőnök :

Neményí Imre dr., miniszteri tanácsos stb.

* *
*

Az állami polgári iskolai tanítóképző-intézet két egymással
szerves összefüggésben lévő részre oszlik:

A J a polgári iskolai tanitóképző-intézetre és
E J a gyakorló polgári iskolára.
Továbbá vele kapcsolatban a tanítóképző-intézeti tanárjelöltek

számára külön
e j az "Apponyi" kollégium is szerveztetett,



A)

Polgári iskolaizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanítóképző-Intézet,

I. T anári kar.

V ánge1 Jenő, királyi tanácsos, igazgató, bölcsészetdoktor, a
biologia rendes tanára, a tud. egyetemen az összeh. szövettan és
módszertan magántanára, a biologiai szeminárium vezetője, az in-
tézettel kapcsolatos gyakorló polgári iskola igazgatója és az inter-
nátus vezetője, az Orsz. Felső Nép- és Polgáriskolai Tanítóvizs-
gáló-Bizottság és a Tanítóképző-Intézeti Torna tanári vizsgáló bi-
zottság ügyvívő alelnöke s tanár vizsgáló-bizottsági tagja, a Tanító-
képző-Intézeti tanárjelöiti "Apponyi"-Kollégium igazgatója és szak-
vezető tanára, a Tanítóképző-intézeti Orsz. Vizsgálóbizottság, továbbá
ugyancsak a Zenetanár-vizsgálóbizottság tagja, a Magyarországi
Tanítók Árvaházának kuratora, Az Eötvös-alap orsz. tanítói segély-
egyesület igazgatótanács tagja, az Orsz. Paedagogiai Könyvtár és
Tanszermúzeum, továbbá a Népiskolai Ifjúsági Könyvtárakat Intéző
Bizottság elnöke, az O.. P. K. és T. M. Hivatalos Értesítőjének
szerkesztője, az Orsz. Közoktatási Tanácsnak, a Múzeumok és
Könyvtárak Orsz. Tanácsának és a Szabad Oktat. Tanácsnak hiva-
talból kiküld. tagja, az "Adria« és a Rovartani Társaság választ-
mányi, a Paedagogiai Társaság rendes, a paedagogiumi ifjúsági se-
gítőegyesület dísztagja, a tud. egyetemi természetrajzi szövetség
tiszteletbeli tagja, az Alföld természetrajzi felkutatására alakult zoolo-
giai bizottság tagja, továbbá több hazai és külföldi egyesület s tár-
sulat alapító, tiszteletbeli és rendes tagja,TSRQPONMLKJIHGFEDCBAtő - és székvárosi iskola-
széki tag. Volt agyakorló főgimnázium rendes tagja, volt egyetemi
tanársegéd a zoologiai és comp. anatomiai intézetnél (1886. novem-
ber 1-1895. december 31.), adjunktus ugyanott (1896. jan. 1-
1900. szept. 28.), a budapesti tud. egyetemen az 1896/7-1899/900.
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tanévekben az állattan nak és összeh. bonctannak helyettes tanára.
Az intézethez rendes tanárrá 1900. szept. 28.-án, igazgatóvá 1907.
jul. 10.-én neveztetett ki.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS zü l : Perkátán, 1864. április 16.-án. La-
kik az intézetben. Tanította az állattant heti 8' órában.

Bahnert József, zongoraművész és zeneszerző, rendes tanár,
zongorára és orgonára képesített zenetanár, az Orsz. Nép- és Pol-
gáriskolai Tanítóvizsgáló-Bizottság tagja, -a Tanítóképző-intézeti
Tanárjelöltek "Apponyi" kollégiumának szakvezető tanára és a ma-
gyar színpadi szerzők egyesületének tagja. Az intézetnél az 1907/8.
tanévben óraadó tanár volt. Kineveztetett rendes tanárrá 1908. július
hó 14.-én. Szül.: Nápolyban, 1860. dec. 19.-én. Lakik: 1., Enyedi-
utca 16. Tanította az orgonát és zongorát heti 26 órában.

Erdélyi Lajos, bölcsészetdoktor, a magyar nyelvtudomány
rendes tanára, a Tanítóképző-intézeti Tanárjelöltek "Apponyi"-
Kollégiumának szakvezető tanára,. a budapesti tudományegyetemen
a magyar nyelvjárástan és mondattan magántanára, a magyar és
latin nyelvből és irodalomból képesített középiskolai tanár, az Or-
szágos Felső Nép- és Polgáriskolai Tanító- és Tanítónővizsgáló-
Bizottság tagja, a Magyar Nyelvtudományi, a Magyar Néprajzi Társa-
ság és a Nemzeti Torna-egyesület választmányi tagja, az Országos
Polgáriskolai Egyesület, Budapesti Philologiai Társaság. Erdélyi
Múzeum-Egyesület, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, a Magyar
Történelmi Társulat s az Orsz. Tanáregyesület tagja. Volt a kolozs-
vári ref. kollégium és a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó-kollégium
h. tanára (1896-1898. illet. 1899-1900); közben egy évet leülföldi

tanulmányúton töltött, 1900-1908 a budapesti ref. főgimnázium
rendes tanára. Az intézethez kineveztetett r. tanárrá 1908. szept.
12.-én. Szül.: Uzonban, Háromszékrnegyében 1871. június l.-én.
Lakik: 1., Győri-út 14. .

Goldether Károly, bölcsészetdoktor, a mennyiségtan rendes
tanára, a m. kir. József-műegyetemen a politikai és kereskedelmi
.szárntan magántauára, a Tanítóképző-intézeti Tanárjelöltek "Apponyi"-
kollégiumának szakvezető tanára, okleveles középiskolai tanár; az
Országos Felső Nép- és Polgári iskolai Tanítóvizsgáló-Bizottság
tagja, a mathematikai tanítás reformálására alakult nemzetközi szer-
vezet magyarországi albizottságának egyik titkára, több hazai és
.külföldi mathematikai, biztosítástudományi és tanügyi társulat tagja,
a VII. nemzetközi biztosítás tudományi kongresszus (Amsterdam,
1913.) egyik titkára, a Magyar Gyorsíró Társaság igazgatóságának
.tagja. Volt agyakorló főgimnázium rendes tagja és a budapesti
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tudomány-egyetem mennyiségtani tanszékének repetitora (1902/3),
a magyar halandósági táblázatokat szerkesztő központi hivatal ve-
zetője (1904-1906) és a budapesti Ill. ker. m. kir. áll. főgimnázium
tanára (1905 -) 908). Az intézethez kineveztetett rendes tanárrá
1908. október hó 13.-án. Szül.: Budapesten, 1881. február 26.-án.
Lakik: VII., Holló-utca 4. Tanította az algebrát, a planimetriát, a
kereskedelmi számtant, 8 politikai számtant és a könyvviteltant,

heti 14 órában.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Gragger Robert, bölcsészetdoktor, a német nyelv és irodalom
rendes tanára, magyar, német, francia nyelvből és irodalomból ké-
pesített középiskolai tanár, az Országos Felső Nép- és Polgáriskolai
Tanítóvizsgáló-Bizottság tagja, a Magyar Tudományos Akadémia
Irodalomtörténeti Bizottságának tagja, a Magyar Irodalomtörténeti
Társaság választmányi, a Budapesti Philologiai Társaság, a Magyar
Történelmi Társulat, a Magyar Nyelvtudományi, a Magyar Néprajzi
Társaság, az Országos Középiskolai Tanáregyesület rendes tagja
stb. Volt a Báró Eötvös József-Collegium tagja, a budapesti VIlI.
ker. főreáliskola helyettes és rendes tanára (1809 -gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI912), közben
egy évet külföldi tanulmányúton töltött. Az intézethez kineveztetett
rendes tanárrá 1912. szeptember 24.-én. Szül.: Aranyosmaróton,
1887. nov. 5.-én. Lakik: IV., Vámház-körút 7. Tanította anémet
nyelvet, irodalmat és társalgást heti 16 órában.

Gyulai Ágost, bölcsészetdoktor, a magyar irodalomtörténet
rendes tanára, a magyar és német nyelv és irodalom és a bölcse-

szet okleveles középiskolai tanára, a Stolze-Fenyvessy-féle gyorsírás
okleveles tanára, a magyar filologiai szeminárium vezetője, a Pol-
gáriskolai Tanítójelöltek Ifjúsági Körének tanárkari biztosa, az Or-
szágos Felső Nép- és Polgáriskolai Tanítóvizsgáló-Bizottság tagja, a
Tanítóképző-intézeti Tanárjelöltek "Apponyi" -Kollégiumának szak-
vezető tanára, a Magyar Paedagogiai Társaság rendes tagja és
titkára, a Kisfaludy-Társaság Shakespeare-Bizottságának jegyzője, a
Budapesti PhiJologiai Társaság és a Magyar Irodalomtörténeti Tár-
saság választmányi tagja, a Népiskolai Könyvtárakat Intéző Bizott-
ság tagja, a Magyar Társadalomtudományi Egyesület szabadoktatási
bizottságának tagja és több hazai tudományos és tanügyi társaság-
nak rendes tagja. Volt a m. kir. Ferencz József-intézetnél nevelő-
tanár, a budapesti II. ker. kir. egyetemi főgimnáziumnál helyettes
és rendes tanár (1891. júl. 24-1897. júl. 20.), a budapesti 1. ker.
állami főgimnáziumnál rendes tanár (1897-1903. jun. 22.). Az
intézethez kineveztetett rendes tanárrá 1903. junius 22.-én. Szül.:
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Budapest, 1868. február 14.-én. Lakik: 1., Lógody-utca 9. sz.

Tanította a magyar irodalomtörténetet heti 16 órában és vezette a

magyar irodalmi szemináriumi gyakorlatokat heti 3 órában.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Herrmann Antal, bö1csészetdoktor, igazgatói címmel és jel-

leggel felruházott polgáriskolai tanítóképző-intézeti tanár, anémet

nyelv és irodalom rendes tanára, a kolozsvári egyetemen az álta-

lanos és hazai ethnographia magántanára, okleveles középiskolai

tanár, okl. levéltárnok, végzett jogász, az Országos Felső Nép- és

Polgáriskolai Tanítóvizsgáló-Bizottság tagja, az Ethnologische Mittei-

lungen aus Ungarn, a Mitteilungen zur Zigeunerkunde, a Magyar

Zenetudomány, az Ungarische Musikologie, az Armenia című folyó-

iratok kiadószerkesztője, az Erdélyi Kárpat-Egyesület néprajzi

múzeumának és a szamosujvári örmény múzeumnak tiszteletbeli

igazgatója, a berlini, müncheni, bécsi anthropologiai társaságok vá-

lasztott levelező-tagja, a nemzetközi folklore-tanács és az osztrák

néprajzi társaság tagja, a nemzetközi cigány tudós-társaság ügy-

vivője, a Magyar Néprajzi Társaság alapítója és tiszteleti tagja, az

Erdélyi Honismertető Társaságnak és a Polgáriskolai Egyesületnek

alapító és választmányi, a siketnéma-intézeti tanárok orsz. egyesü-

letének tiszteletbeli, a Tanítói Árvaház-Egyesület választmányi tagja,

a Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Társaság magyar bizottságának,

az Országos Magyar Szövetség központi választmányának, a váczi

magyar védőegyesület s a váczi múzeum-egyesület választmányá-

nak és a váczi és váczvidéki közművelődési egylet igazgatóságának

tagja, a hunyadmegyei történeti és régészeti társaság a brassó-

megyei, a temesvári dalárda tiszteletbeli tagja, az Orsz. Magy. Zene-

Egyesület tiszteletbeli elnöke, a Szent István-Társulat tudományos

és irodalmi szakosztályának és az Erdélyi róm. kath. irodalmi tár-

saságnak tagja, több hazai tudományos és tanugyi társaságnak tagja.

Volt brassói róm. kath. főgimnáziumi tanár (1871), pancsovai áll.

főreáliskolai tanár (187~), fehértemplomi áll. főgimnáziumi tanár

(1883). Az intézethez kineveztetett helyettes tanárnak 1883. nov.

l.-én, rendes tanárnak 1884. július 31.-én. Szül.: Brassó, 1851.

júl. 30.-án. Lakik: VII., Garay-utca 24. Tanította a német nyelvet

és irodalmat heti 15 órában.

Imre Sándor, bölcsészetdoktor, a paedagogia és filozofia rendes

tanára, a Tanítóképző-intézeti Tanárjelöltek Apponyi-Kollégiumának

szakvezető-tanára, az Országos Felső Nép- és Polgáriskolai Tanító-

vizsgáló-Bizottság tagja; okl, középisk. tanár, a budapesti tud.-egye-

temen a magyar neveléstörténet magántanára ; a Magyar Paedagogai
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Társaság rendes tagja s a Magyar Paedagogia szerkesztője, az Orsz.
Polgáriskolai Egyesület alelnöke, az Erdélyrészi Tanítóegyesületek
Szövetségének, a Magyar Gyermektanulmányi Társaságnak, a Tanító-
képző-int. Tanárok Orsz. Egyesületének, a budapesti polgárisk. taná-
rok körének, a Nagypénteki Reform. Társaságnak s az Irodalom-
történeti Társaságnak választmányi tagja, az Országos Középiskolai
Tanáregyesület igazgatóságának tagja. Volt a kolozsvári ref. kollé-
gium főgimnáziumának tanára (1900-1908. szept.), internátusának
vezetője (1902-1905), elemi iskolájának igazgatója (1908. április
1.-től), a kolozsvári tud.-egyetem magán tanára (1904-1912), a ko-
lozsvári tanári körnek titkára, majd ügyvivő alelnöke (1901-1908),
az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek titkára (1904-1908). Az intézet-
hez rendes tanárrá kineveztetett 1908. szept. 9.-én. Szül.: Hódmezö-

vásárhelyt, 1877. okt. 13. Lakása: L, Mozdony-utca 23. Tanította
a paedagogiát s a filozofiai propaedeutikát, vezette a gyakorlati
képzést heti 15 órában.

KochlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFerenc, bölcsészetdoktor, a kémia, ásvány tan és geolo-
gia rendes tanára, kolozsvári egyetemi címz. ny. rk. tanár, okleve-
les középískolai tanár, az ÁllamiPolgári Tanítóképző-Intézet ásvány-
kémiai szertárának és szemináriumának vezetője, a Tanítóképző-
Intézeti Tanárjelöltek "Apponyi" -Kollégiumának szakvezető tanára,
az Országos Felső Nép- és Polgáriskolai Tanítóvizsgáló-Bizottság
tagja, a berlini "Deutsche Chemische Gesellschaft" és több hazai
tudományos és tanügyi egyesület rendes tagja. Volt a kolozsvári
tudomány-egyetemen tanársegéd (1878-1884), kolozsvári áll. tanító-

képző-intézeti rendes tanár (1887-1898). Az intézethez rendes ta-
nárrá kineveztetett 1898. júl. 26.-án. Szül.: Zombor, 1853. okt.
28.-án. Lakik: 1., Alkotás-utca 37. Tanította a kémiát, ásvány tant
és geologiát heti 13 órában.

Kmetykó János, a tornász at rendes tanára, a Nemzeti Torna-
egyletben képesített tornatanár, a francia Akadémia tisztje, az Orsz.
Testnevelési Tanács előadó tanácsosa, az Orsz. Tanítóképző-lntézeti
Tornatanárvizsgáló Bizottság rendes tagja és jegyzője, az Orsz. Felső
Nép- és Polgári iskolai Tanítóvizsgáló-Bizottság rendesgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtag ja , a Ma-
gyarországi Testedző Egyletek Szövetségének művezetője és választ-
mányi tagja, a Budapesti Torna Klub művezetője és választmányi
tagja, a Magyarországi Tornatanárok Egyletének rendes tagja, az
Orsz. Középiskolai Tanáregylet rendes tagja. Volt az érsekujvári
kath. gimnáziumnál (1903-1905), a budapesti Ill. ker. áll. főgimná-l

ziumnál (1905-1910) és a budapesti V. ker. á ll. főreáliskoláná

2
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(1910-1911) rendes tornatanár. Az intézethez rendes tanárrá ki-
neveztetett 1911. ápr. 18. óta. Szül.: Szegeden, 1880. október hó
3.-án: Lakik: 1., Győri-út 14. Tanította a tornát heti 18 órában.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kovács János, bölcsészetdoktor, a fizika rendes tanára, okle-
veles középiskolai tanár, a fizikai szeminárium vezetője, az Jfjusági
Segítő-Egyesület tanárkari biztosa és dísztagja, az Országos Felső
Nép- és Polgáriskolai Tanítóvizsgáló-Bizottság tagja, az Országos
Tanítóképző-Intézeti Tanárvizsgáló-Bizottság jegyzője, a Tanítóképző-
Intézeti Tanárjelöltek "Apponyi" -Kollégiumának szakvezető tanára,
az Orsz. Közoktatási Tanács előadó tanácsosa, a Tanítóképző-Intézeti
tanárok Országos Egyesületének tiszteletbeli elnöke, az Országos
Polgáriskolai Egyesület tiszteletbeli elnöke, a Magyar Paedagogiai
Társaság rendes tagja, volt titkára s szerkesztője, szám os hazai
egyesület tiszteletbeli s rendes tagja. Az intézethez rendes tanárrá
kineveztetett J 881. aug. 20.-án. Szül.: Mezőbánd, 1856. december
10.-én. Lakik: 1., Brassai Sámuel-utca 4.

Líttke Aurél, bölcsészetdoktor, a földrajz rendes tanára, a
budapesti kir. magyar tudomány-egyetem Földrajzi Intézetének volt
első tanársegéde, az Apponyi-Kollégium szakvezető tanára, az Orsz.
Felső Nép- és Polgári iskolai Tanítóvizsgáló-Bizottság tagja, 'a' Ma-
gyar Földrajzi Társaság levelező és választmányi, ugyanezen Tár-
saság Alföldi bizottságának tagja, a "Földrajzi Közlemények", a
"Földrajzi Gyakorlatok", a "Világatlasz" társszerkesztője, a Magyar
Földrajzi Intézet R. T. tudományos tanácsának tagja, a "Geogra-
phisches Jahrbuch" és a "Bibliotheca Geographica" magyarországi
munkatársa, a Turáni Társaság rendes tagja, a budapesti kir, ma-
gyar tudomány-egyetemi .Természettudományi Szövetség levelező és
alapító tagja, a budapesti Erzsébet-Népakadémia előadó tagja, a
Magyarhoni Földtani Társulat, a Magyar Néprajzi Társaság, a Ma-
gyar Turista Egyesület rendes tagja. Az intézetnél működik 1908.
november óta. Rendes tanárrá kineveztetett 1913. januárius hó 23.-án.
Szül.: Budapest, 1872. dec. 31.-én. Lakik: IX., Kinizsy-utca 9. Ta-
nította a földrajzot heti 14 órában.

Lovcsányí Gyula, a történelem, köz- és magánjog rendes ta-
nára, a Tanítóképző-Intézeti Tanárjelöltek "Apponyi" -Kollégiumá-
nak szakvezető tanára, az Országos Felső Nép- és Polgáriskolai
Tanítóvizsgáló-Bizottság tagja, a történelmi szeminárium vezetője,
több hazai egyesület rendes tagja. Tanított a privigyei elemi isko-
lánál (1869-70), a trencséni gimnáziumnál (1871-72) és a zilahi
polgári iskolánál az 1874-75., 1875-76. tanévben. Az intézethez
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kineveztetett helyettes tanárrá 1877. augusztus 21.-én, rendes ta-

nárrá 1879. szeptember 4.-én. Szül.: lpolyság, 1850. április 5.-én.

Lakik: 1., Mészáros-utca 18. Tanította a magyar és egyetemes tör-

ténetet, a köz- és magánjogot heti 15 órában.

Rucsinszki Lajos. a mathematika rendes tanára, főreálisko-

lákra képesített tanár, a mathematikai szeminárium vezetője, az

Országos Felső ép- és Polgáriskolai Tanítóvizsgáló-Bizottság tagja:

több hazai egyesület r. tagja. Volt székesfehérvári főreáliskolai rendes

tanár (1873. okt.-dec.), a József-műegyetemen a mathematikai

repetitora (1874. jan.-szept.), a székelyudvarhelyi főreáliskola rendes

tanara 0874. okt.-1887. okt.). Az intézethez rendes tanárrá kine-

veztetett 1887. okt. l.-én. Szül : Eperjes, 1B50. nov. 19.-~n. Lakik:

1., Mozdony-utca 7. Tanította a rnathematikát heti 13 órában.

Bajusz Károly, a gyorsírás óraadó tanára, a m. kir. állami

számvevőszék számvizsgálója miniszteri számtanácsosi ranggal és

jelleggel, okleveles gyorsírás-tanár, az Orsz. Magyar Gyorsíró-Egye-

sület választmányi tagja és pénztárosa-, a Gyakorlo Gyorsíró szak-

lap tulajdonosa és szerkesztője. Az intézetnél működik 1905. szept.

óta. Szül: Solt, 1873. december 24.-én. Lakik: IX., Rákos-utca 8.

Tanította a gyorsírást heti 4 órában.

Bürner Sándor, bölcsészetdoktor, a francia nyelv óraadó ta-

nára, okleveles középiskolai tanár, a budapesti IL ker. állami fő-

reáliskelának rendes tanára. A Société des professeurs de langues

vivarites tagja, a Bureau international des professeurs de langues

vivantes levelező tagja, a Société Jittéraire francaise de Budapest

volt tanára. Volt helyettes tanár a kassai áll. főreáliskolában (1898

-99), ugyanott rendes tanár (1899-1901), a székesfehérvári áll.

főreáliskolában (1901-1908), a budapesti II. ker. áll. főreáliskolában

1906 óta rendes tanár. Ez intézetben 1910. szept. 1. óta működik.

Szül: Budapesten, 1876. január 23.-án. Lakik: Szarvas-útmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA81c. Ta-

nította a francia nyelvet heti 4 órában.

Lányi Ernő, okleveles középiskolai rajztanár, a rajz és a mű-

vészetele történetének óraadó tanára. Az intézetnél 1911. szept. óta

mint óraadó tanár működik. Szül.: Székelyudvarhely, 1858. márc.

2.-án. Lakik:gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr., Fodor-utca 17. Ta nította a szabadkézi rajzot heti

2 órában.

Moesz Gusztáv, bölcsészetdoktor, a növénytan óraadó tanára,

a Magyar Nemzeti Múzeum igazgató-öte, okleveles középiskolai

tanár, az Orsz. Felső Nép- és Polgári. iskolai Tanítóvizsgáló-Bizott-

ság tagja, a kir. magy. Természettud. Társulat választmányi tagja

2"
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és növénytani szakosztályának alapító tagja, volt jegyzője, a buda-
pesti tud. egyetemi Természettud. Szövetség levelező tagja, több
tud. társaság tagja, a "Botanikai Közlemények" szerkesztője az
Uránia magyar Tudományos Egyesület: "Népszerű Tudományos
Felolvasások . c. vállalatának szakszerkesztője, az Alföld természet-
rajzi felkutatására alakult botanikai bizottság tagja. Volt a budapesti
tud. egyetem ásvány- és kőzettani intézetének tanársegéde (1895-
1899), a budapesti m. kir. gyakorló főgimnázium tagja 1996/7),
a brassói állami főreáliskola rendes tanára (1899-1906), majd a
Magyar Nemzeti Múzeum növénytani osztályához szolgálattételre
berendelve (1906-1911). Az intézetnél működik 1910. szept. \.
óta. Szül.: Körmöczbányán, 1873. okt. 21.-én. Lakik: 1., Roham-
utca 3. Tanította a növény tant heti 7 órában.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Rehák Artur, orvosdoktor, intézeti orvos, a bonc- és élettan
óraadó tanára. Képesített tiszti orvos, a m. kir.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnr. sz. csendőr-
kerület hivatalos orvosa, a m. kir. post. és táv. alk. Ferencz József
b. e. 1. ker. orvosa. Szül.: Budapest, 1875. márc. 11.-én, Lakik:
1., Alagut-utca 4. Az intézetnél működik 191\. szept. \. óta. Taní-
totta a bonctant, élettant és az első segélynyújtást.

Szabo László dr. bölcsészetdoktor, a rnüvészetek történetének
óraadó tanára (az 1912/13. tan évtől kezdve megbizatott 1911.
november 23.-án), az Adria egyesület titkára, a "Tellger" cimű folyó-
irat szerkesztője. Szül.: 1874. junius hó 20.-án Szegeden. Az intézet-
nél működik 1912. szeptember óta. Lakik: IX. Kinizsy-utca 23.

Tanította a művészetek történetét heti 4 órában.
Sztankó Béla. budapesti 1. ker. áll. elemi tanítóképző-intézeti

r. tanár, az ének és a zeneelmélet óraadó tanára, a Felső Nép- és
Polg. isk. Tanítóvizsgáló-Bizottság tagja, a Tanítóképző-Int. Orsz.
Zenetanárvizsgáló-Bizottság tagja és jegyzője, az "Apponyi" -Kollé-

gium szakvezető tanára. Az intézetnél működik 1887. szeptember
óta. Szül.: Szolnok, 186.6. ápr. 13. Lakik: 1., Alkotás-u. 37. Taní-
totta az éneket és a zeneelméletet heti 7 órában.

Mesterházy Jenő nevelő-tanár, felső nép- és polg. isk. képe-
sítve a nyelv-történettudományi szakcsoport tárgyaiból, okl, tanító-
képző-intézeti tanár. Lakik: az intézetben. Az intézetnél működik

1912. jul. 15. óta.

Florek Ferenc, felügyelő tanár, aki egyszersmind a gazdasági
ügyeket is vezeti, okl. középiskolai tanár. Lakik: az intézetben. Az
intézetnél rnűködik 1913. jan. 1. óta. Kineveztetett 1913. március
hó 27.-én.



II. Hallgatók.

Intézeti rendes hallgatók.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A) Nyelv- és történettudományi szakcsoport.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I Beiktatás ideje

N é V
Év-

I nyári Tanfélévtéli
folyam

szak

I
Baltavári Imre (zene) --- --- --- --- 1.A 912 - L -
Bársony Kálmán (torna) -- --- --- L VI2 - L II.
Csutak Ferenc (torna) ___ --- --- --- 1 .

912 - L II.
Dalibor Ede Ödön (torna) --- --- 1.

912 - L II.
Dávid Sándor (zene) --- --- --- ~_ .. L 912 - L II.
Demián Péter (zene) --- --- --- --- 1. 912 - L ll.
Dimits Pál --- --- --- --- --- --- 1.

912 - L II.
Egri Endre (zene) ___ --- --- --- --- 1.

912 - 1. II.
Gáspár János --- --- --- --- --- --- 1. ü12 - 1. II.
Gink Imre (zene) --- --- --- --- --- 1. 912 - L II.
Husznay Zo:tán (torna) --- --- --- 1. \)12 - 1. -
Jekkel Gyula (torna) --- --- --- --- i 1. 912 I - 1. II.
Klank .Lajos (zene) --- --- --- --- i 1. 912 - 1. II.
Kolb Odön (torna) ___ --- --- --- --- 1. 912 - L II.
Kronowetter Béla --- --- --- --- --- L 912 - L II.
Kvakovszky Ba'zi! (torna) ___ --- -- L 912 -- L II.
Landovics Karoly --- --- --- --- --- 1. \-112 - 1. -
Leitmann Szaniszló --- --- --- --- II L 912 - 1. II.
Liszkay Kálmán (zene) ___ --- --- --- L 812 - 1. Il.

IMarton József (zene) --- --- --- --- L 912 - 1. IL
Mihók Béla (zene) ___ --- - - --- --- l. 912 - L Il.
Nagy Károly --- --- -- --- --- --- 1. 912 - 1 . -

Pascutiu Aurél --- --- --- --- --- --- I. 912 - 1. -

Petrenesik Miklós (zene) --- -- --- 1 . 912 - II 1 . II.
Schóbert József (zene) --- --- --- 1. 912 - , 1. II.
S chu ltz János (torna) --- --- --- --- I. 912 - 1. IL
• Scultéty Andor (zene) --- --- --- 1 . 912 - 1. II.
Soltész László (zene) --- --- --- --- 1. 912 - L II.
Srankó Lajos --- --- --- --- --- --- 1. 912 - 1 . II.
Szerdahelyi László (torna) --- --- L 912 - 1.

I II.
• Székely Gyula --- --- --- --- --- 1. ül2 - , 1 . II.

* Tanos Pál ___ --- --- --- --- --- ._- 1. 912 - L IL
Tóth Ferenc (torna) --- --- --- --- 1. 912 - r. Il.
Tóth Lajos (zene) ___ --- --- --- 1. 912 - 1. IL
* Török Jenő (zene) --- --- --- --- 1. 912 - L II.
Varga Lajos (torna) --- --- --- --- r. &12 - r. II.
Vas János (torna) --- --- -- --- --- l. 912 - 1. IL
Willer János --- _ ..- --- --- --- --- 1. 912 - I. -

Zatskó Károly (zene) --- --- ._- --- 1. 912 - 1. II.

Bogáromy Zoltán --- --- --- --- --- II. 911 - L II.
Csánky Adorján (torna) --- --- --- II. II 911 - 1. II.

(-) A zárójelben lévő "torna" és "zene" a hal1gatott mellékszakot jelenti.
*)-gal jelöltek hallgatói a felső-németnek is.
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Év-
Beiktatás ideje

N égfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV téli I nyári Tanfélév
folyam

sza k

* Cseh Miksa --- --- --- --- --- --- II. 911 - I. II.

Domokos Sándor (torna) __ o ---lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-_ .. II. 911 - I. II.

Dóró Gábor (torna) --- --- --- --- II. 911 - I. Il.

Draganits Ferenc --- --- --- --- --- Il. 911 - I. II.

Farkas József (torna) ___ --- --- --- II. 911 - I. II.

Ferenczy Endre (zene) -., --- --- II. 911 - l. II.

Freiszmuth József (zene) ___ --- --- II. \J11 - 1. II.

* Gedeon János (torna) --- --- --- II. 911 - I. II.

Geyer Béla (zene) ___ --- --- --- --- II. 911 - I. II. I

Gyalay Mihály (zene) ___ --- --- --- II. 911 - I. II.

Halápy János (zene) --- --- --- --- II. 911 - I. II.

Imre Héla (zene) --- --- --- --- --- II. 911 - I. II.

Iván József (torna) --- --- --- --- II. 911 - I. II.

Kincses Ferenc (torna) __ o --- --- II. 911 - I. II.

Klacsánszky R. Géza (zene) --- --- II. 911 - I. Il.

KoJlarcsik Géza (torna) --- --- --- II. 911 - I. II.

Kormos József (torna) --- --- --- II. 911 - 1. II.

Kóródy Leó (torna) --- --- --- --- II. 911 - I. II.

Koszorús József (torna) --- --- --- II. 911 - I. II.

Lovas Pál --- --- --- --- --- --- --- II. 911 - I. II.
* Loschert Ede (zene) ___ --- --- --- II. 911 - I. II.

Mácsai Károly (zene) ___ --- --- --- II. 911 - 1. II.

* Mengel Dániel (torna) __ o --- --- lJ. 9il - 1. II.

Oppé Vilmos --- --- --- --- ._- -- II.

I

911 - I. II.

Osz János (torna) ___ --- --- --- --- II. 911 - I. II.

* Patkó Imre (torna) --- --- __ o --- II. 911 - I. II.

Plesa Ferenc (torna) --- ._- ._- --- II. 911 - 1. II.

Pollák Lajos --- --- --- ._- --- --- II. 911 -

II

I.

I

II.

* Prohászka Ferenc (torna) --- --- II. 911 - I. II.
Repics Péter (zene) --- --- --- --- II. 911 - 1. II.

Sándor Imre --- --- --- --- --- --- II. 911 - I. II.

Sass Károly (zene) --- --- __ o --- II. 911 - I. II.

Szabó József (torna) --- --- --- --- II. 911 - I. II.

Szabó Lászlo (torna) --- --- --- --- II. 911 - 1. II.
Szász Lajos (zene) ___ --- --- --- --- II. 911 - 1. II.
Tömösváry Sándor. __ --- --- --- --- II. 911 - T. II.

Vida Imre (torna) --- --- --- --- '-- II. 911 - 1 . II.
WaJthier György (torna) --- --- --- II. 911 - I. II.

Akurátni József (torna)
- II!. 910 1. II.._- --- --- -

Biró István (zene) ___ --- --- --- --- Ill. 910 -- 1. Il.

Demuth Lajos (torna) ___ --- --- UI. 910 - I. II.

Ferenczi Károly (torna) --- --- --- m . 910 - I. II.
Gubacs Gábor (torna) ___ --- --- --- III 910 - 1. II.

Halász Izsák __ o

--- --- --- --- --- nr 910 - I. lJ.

* Herme!\ Béla (torna) ___ --- __ o --- nr 910 - I. II.

Holczmann Róbert (zene) ___ --- ---

II

Ill. 910 - I. II.

Jakó Sándor (torna) --- --- --- --- nr. 910 - I. II.
, Jármai Vilmos (zene) --- --- --- Ill. 910 -- I. II.

* Kállai Ernő (torna) (kimaradt) ..- m . 910 - I. II.

Kéz András (torna) --- --- --- --- JI]. 910 - I. II.

M. Kiss Lajos (torna) --- --- --- lIT.

II

910 - 1. II.

Kopócsy Béla (kimaradt) --- --- --- JTI. 910 - 1 . II.

* Lebisch Vince --- --- ------ --- --- IlL 910 - I. II.
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Év-
Beiktatás ;~gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N é V téli I nyári Tanfélév
folyam

szak

Magyari Lajos (zene) ___ --- --- --- Ill. 910 - I. II.

Mész áros Lajos __. --- --- --- --- --- IlL 910 - I. II.
* Peschkó László (torna) --- --- ._- Ill. 910 - I. II.
Rácz István (torna) --- --- --- --- II

Ill.
II

910 -
I

I. II.

Si pos András (torna) --- --- --- --- IlL 910 - L II.

Sitter Kálmán (torna) --- _.- --- --- IlL 910 I - L I II.

Vajda István --- ._- --- --- --- --- IlL 910 I - I.

I

II.
Várady László (zene) .__ --- --- --- IlL 910

I
- I. II.

Zágoni Dezső (torna) ---lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA_._- --- ._- lll. 910 - 1. II.

B) Mennyiség-természettudományi szakcsoport.

Asbóth Sándor ___ --- __ o --- --- --- 1. 912 -

II

1. II.
Bartal Rezső ._- --- - ' --- --- 1. 912 - 1. II.
Bocz Péter (torna) ___ --- --- --- --- 1. 912 - 1. II.
Dejeu Péter (torna) --- --- __ o --- 1. 912 -

II

I. II.

Dobosy Elek (zene) ._- --- --- --- L 912 - I. II.
Dundler Gyula (torna) ___ --- --- ---

1. 912 - I. II.
Eisrich Pál (torna) o"~ --- --- --- --- L 912 -

II
1. Il.

Endresz Jakab (torna) .__ --- --- --- 1. 912 - I. -
Fizély Hugó (zene) --- --- --- --- 1. 912 - 1. ll.
Gazdag Géza (torna) --- --- --- --- L 912 - I. II.
Golobits Ferenc (torna) --- --- --- 1. 912 - 1. II.
Harmat Rezső --- --- --- --- --- ---

1 . 912 - 1. II.

Heim József (torna) --- --- --- ---
1.

II

912 - 1. II.
Herlea Dénes (torna) --- --- ---

__ o
1. 912 - I. II.

Horváth Károly --- .-- --- --- --- L 912 - I. II.
Jávor Albert (torna) --- --- --- ---

1.

II
912 - L II.

Jurán István --- --- --- --- --- --- L 912 - I. II.

Kiss Miklós (torna) --- ._- --- --- L

II

912 - 1. II.

Klauszmann Albert (zene) __ --- ---
1. 912 - 1. II.

Kollárov Iván (zene) --- --- --- ---
I. 91~ - L II.

Kohn Benjámin (zene) ___ --- --- ---
1. 912 - L -

Komlós (Krausz) Dezső (zene) ---
1. 912 - 1. II.

Kvassay Sándor (torna) --- --- ---
I. 912 - 1. II.

Lódy György (torna) ___ --- --- --- 1. 912 - 1. -
Luy Lőrinc (torna) --- --- --- ---

II

1. 912 - 1. II.

Martori Gyula (torna) ___ --- --- --- 1. 912 - 1. II.

Martzy János (zene) --- --- --- --- 1: 912 - 1. II.
;"'latzkó Gyula (zene) ._- --- --- ---

II

I. 912 - 1. II.
Mártha Gábor (zene) --- --- --- --- 1. 913 - 1. -

Merva Gyula (zene) --- --- --- --- 1. 912 - 1. II.

Müller József (torna) ._- --- --- ---
II

1. 912 - 1.

I
II.

Nagy Gyula --- --- --- --- --- --- 1. 912 - 1. ll.

Németh Dezső' (torna) ___ --- --- --- L 912 - 1. II,

Nyilasi Károly (torna) ___ --- --- --- L 912 - 1. II.

Pánczél Ferenc (torna) __ o --- --- 1. 912 - L II.

Peschka Károly (torna) --- --- --- L 912 - 1. II.
Reisz György (torna) --- --- --- --- L 912 - 1. II.
Schnur József --- --- -- _o. --- ---

1. 912 - 1. II.

Simon József (torna) _o, --- --- --- L 912 - 1. Il.

Steger Ferenc (torna) ___ --. --- --- r. 912 - L II.

Süle Adám (torna) ___ --- --- --- .--
1. 912 - 1. -

Szabó Pál (torna) --- --- --- --- ---
1. 912 - 1. Il.

Számpl Pál (zene) ,__ --- --- --- ---
1. 912 - 1. Il.

Szántó László (torna) ___ --- --- ---
1. 912 - I. II.
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Év-
Beiktatás ideje

N égfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV téli I nyári Tanfélév
folyam

szak

Szécsi Jenő (torna) --- --- --- --- LA 912 - 1. II.
Szilágyi János (torna) ___ --- --- --- 1 . 912 - L II.
Vanek Géza (torna) --- --- --- --- L 912 - 1. II.
Volszky István (torna) --- --- --- l. 912 - 1. II.
Wittmann József (torna) --- --- --- L 912 - 1. IL
Zalánví István (torna) ___ --- --- --- L 912 - L II.
Zatykó Lajos (torna)lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA_ .. - --- --- ---

1 . 912 - 1. II.
Zamora Samu (zene) --- --- --- --- 1 . 912 - 1. -

Zsoldos József ___ --- --- --- --- --- 1 . 912 - L II.

Baditz Károly (torna) ___ --- --- --- Il. 911 - r. IL
Boda Vilmos --- --- --- --- --- --- II. 911 - L II.
Bodnár István (zene) --- --- --- --- II. 911 - L II.

IBreznay Lajos (zene) ___ --- --- --- II. 911 - I. IL
Dolinszky János (torna) --- --- --- II. 911 - L II.
Dörner Géza (torna) --- --- --- __ o IL 911 - 1 . II.
Faragó Adolf --- --- --- --- --- IL 911 - L II.
Farkas István (torna) --- --- --- --- II. 911 - L IL
Fóriss István (torna) --- --- --- --- IL 911 - 1. II.
Gerő Lajos ___ --- --- --- .- --- --- IL 911 - L II.
Göndös József (torna) ___ --- --- --- II. 911 - L IL
Götz Adám (torna) --- ._- --- --- IL 911 - L II.
Hajdu Sándor (torna) --- --- --- --- Il. 911 - 1 . II.
Hirmann Ferenc (torna) --- --- --- II." 911 - II L

I

IL
Hreblay Lajos (torna) ___ --- --- --- lL Uli -

II

1. II.
Kincses Gyula (torna) ___ --- --- --- IL 911 - L II.
Machay Jenő (torna) --- --- --- --- IL 911 - L II.
Matusidesz Béla (torna) --- --- ---

II

II.

II

911 - 1. II.
Nagyvinszky János (torna) --- --- II. 911 -- l. II.
Neumeiszter György (zene) --- --- II. 911 - I. II.
Rajkó István (zene) --- --- --- --- II. 911 - l. II. -
Sinkovits Dániel (zene) --- --- --- II II. 911 - 1 . II.
Somogyi István (zene) ___ --- --- --- II.

I
911 - 1 . ll.

Valeán János (torna) --- --- --- --- II. 911 - 1. II.

Adamovich Rezső (torna) ___ --- --- IlL 910 - 1. II.
Balogh Sándor (torna) ___ --- --- --- UI. 910 - l. II.
Bódy Lajos (torna) --- --- --- --- llL 910 - 1. II.
Butiu Sándor (zene) --- --- --- --- llL 910 - 1. II.
Fligler Miklos (zene) --- --- --- --- IlL 910 - 1. II.
Frigyes Béla (torna) --- --- --- --- Ill. 910 - 1 . II.
Greguss Pál (torna) --- --- --- --- IlL 910 - 1 . II.
Henni Aladár - - --- --- --- --- --- JII. 910 - l. II.
Hamar László (zene) --- --- --- --- nr. 910 - 1. IL
Hortobágyi János (torna) ___ --- --- Ill. 910 - 1. II.
Kishonti Barna (zene) ___ --- --- --- llL 910 - 1. II.
Németh József ___ --- --- --- --- --- Ill. 910 - 1 . II.
Payer József (torna) --- --- --- --- Ill. 910 - l. Il.
PickIbauer Elek (zene) ___--- --- --- Ill. 910 - 1 . Il.
Rosenzweig Antal (torna) ___ --- --- nr. 910 - 1. II.
Ruzsicska Károly (torna) ___ --- --- ITI. 910 - l. II.
Simon Nándor (zene) --- --- --- --- nr. 910 - l. II.
Szántó Ferenc (torna) ___ --- --- --- llL 910 -- 1 . Il.
Szubotinovits Endre (torna) --- --- II!. 910 - 1. II.
Zatykó Lajos (torna) --- --- --- --- Ill. 910 - 1. II.
Zrinyi Aladár (torna) --- --- --- --- Ill. 910 I - 1. II.



25

Táblás kimutatás azTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ 9 J 2 /J 3 tanévben beiratkozott hallgatókról.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I Vallásukra nézve Születésre nézve
Szakcsoport -"! ..c: ..d ~ ti

'o cl
o)mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi

til
u l :§

és
~,~ cl Q ; < ...: .g ~ "'bO ~ t: 'o

~D E -"! -"! -'" o) :.2 ro,," -es '.
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..a:O
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~ Q ;A :>'.., » tO
'~3évfolyam - N :3

...;

'a "
b!)Ul .. " til:Il til 'o :0 > bb •... " .. 0_ ::l

o::

" "
W '-t: ::::J .o:: :;;;0 :r:rfj < ~""

A) Nyelv- és tör ténettud.

J 1
II

-1sza kcsopor t :
1. évfolyam --- --- --- --- 39 27 4 1

121
3 -- - 39 - -

IL » --- --- --- --- 40 22 2 1 1 - 2 38 -1 2 -

II!.
"

--- --- --- --- 23 1112 - -- 61 41- 1 22 -1 - 1
I

I
B ) Mennyiség-természettud, II I 1 1

sza kcsopor t :

1. évfolyam --- -" --- --- 53 36 2 2 4 7 - 2 53 - - -

IL
"

--- _ .'- --- --- 24 15 1 1 2 3 - 2 24 - - -

m . o --- --- --- --- 21 17 . - 1 1 1 2 - - 20 - -1 1

Összesen :·11200 111291 9 1 6 1291201-1 7 111971 -1 2 1 1 I

Táblás kimutatás az J9J2/B tanévben élvezett állami ösztöndijakró1.

3360
3:350
2280

Az ösztöndij
értékeÉvfolyam

I 170 kor.
vagy
ebédet
élvező korona 1 fillér

A) Nyelv- és tör ténettud.
sza kcsopor t :

L évfolyam _

IL
Ill.

B ) Mennyiség-természettud.
sza kcsopor t :

évfolyam _1.
II.

m . -- --- --- -- II

4
4
2

4
2
3

5
7

3

6
5

3190
2310
2490

5
6

Összesen: 28 16980 I1\1 31

Jegyzet. Hogy a kiváló szorgalmú és jó magaviseletű hallgatók kizárólag
tanulmányaiknak élhessenek, az intézetben lakással és köztartással egybekötött
"internátus" szerveztetett. Az internátusban bent lakott 19 teljes ingyenes, 31 fél-
dijas, kik havi 18 koronát és 12 teljes fizetéses hallgató, kik havi 36 koronát fizet-
tek, A bent lakók száma volt 62,

Az internátus vezetője ; az iga zga tó, kinek az elmult évben segédkeztek:
1. Két nevelő-gyakornok: Mester há zy J tnő, okl, tanítóképző-intézeti tanár és

F lor ek F er enc, okl, középiskolai tanár.
2, Köztartásvezető : F lor ek F er enc, felügyelő-tanár.
a. Gazdaasszony : özv, Bá nya i J á nosné.
Az internátusi kedvezményben részesült hallgatók lehetnek: teljesen ingye-

nesek, akik minden díj nélkül kapnak élelmezést, lakást, fűtést és világítást, vagy
féldijasok, akik ugyanezen kedvezményt havi 18 koronáért élvezik, vagy olyanok,
akik ingyen ebédben részesülnek. Az internátusba a hallgatókat a vallás- és köz-
oktatási miniszter úr veszi fel, mint a fenti táblás kimutatás is igazolja, korlátolt
számban.



Az 19lJ-l2. tanévben magánosztályvizsgalatra bocsájtott

hallgatók, (rendszerint okleveles elemi népiskolai tanítók)

névjegyzéke.

A) Nyelv- és történettudományi szakcsoport.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I. évfolyam.
1. Alföldy Ernő 9. Katona Gábor 17. Szabó Zsigmond
2. Angyal János 10. Lehoczky Egyed 18. Szalatsy Richard
3. Bókai Mór ll. Nagy József 19. Székely László
4. Borz József 12. Nagy Lajos 20. Szigeti JózsefA
5. Dallos Lajos 13. Plesz József 21. Tauber Emil
6. Dávid Rezső 14. Sájermann Ferenc 22. Váry Lajos
7. Eisenberger Lajos 15. Schultz Gábor 23. Wallandt Soma
8. Gönczi János 16. Siposs Antal

II. évfolyam.
1. Bardócz Sámuel 5. Kladek László 9. Mellau István
2. Czakó Izidor 6. Kunics Ferenc 10. Székely Lajos
3. Földes Károly 7. Kocsár István 11. Ziegler Frigyes
4. Hajdu Mihály 8. Megyeri Károly 12. Zöldág László

111. évfolyam.
1. Fedorká Elek 5. Dr. Laczó Viktor 9. Orbán Béla
2. Gojdics István 6. Magdó István 10. Oswald Sándor
3. Havas József 7. Mayer Ferenc 11. Simonyi Zottán

4. Kopócsy Béla 8. Molnár Károly 12. Zikeli János
13. Zseltvay ViktorgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B ) Mennyiségtan- és természettudományi szakcsoport.

1. Bauer Endre
1. évfolyam.

2. Liska József

II. évfolyam.

Reicher István

3. Zarnera Samu

III. évfolyam.

Dallos Elek.
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Táblás kimutatás az J9J2/l3. tanév folyamán magán osztály-
vizsgálatra bocsátott ckl, elemi népiskolai tanítókról.

Szak csoport
A vizsgálatgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA

. eredménye vizsgálatot

és A vizsgálat minősége
Inem

tevők

évfolyam
meg- összes
felel t felelt száma

meg

A)mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANyelv- és tor ténettuá . egész vizsgálat 8 ~ I~sza kcsopor t :

1. évfolyam II javítá vizsgálat 5 1 1 II 6

1 egész vizsgálat I~~ I 10
II. évfolyam

1 II 2 II - 1javítá vizsgálat 2

egész vizsgálat I~ I _111 8
Ill. évfolyam

II 5 1 - IIjavító vizsgálat 5

B) .Mennyiség- és terme- 1 egész vizsgálat - II 1 II 1
szetiud, sza kcsopor t :

1 11-1111. évfolyam javítá vizsgálat 1 2

1 egés7. vizsgálat 1 - II - II -
II. évfolyam

1 javítá vizsgálat 1-#1 11-=-11-1

egész vizsgálat II - 1---=-11 -

UI. évfolyam ,,1 - IIjavítá vizsgálat 1
Összesen

I egész vizsgálatot tett II 25 II 12 II 36

1 javítá vizsgálatot tett II ~"II-~ -
Együttvéve II 39 II 14 II 53

Táblás kimutatás az J912/J3. tanévben magánosztályvizsgálatra
bocsátott okl. elemi népiskolai tanítókról,

Évfolyam

A) Nyelv- és tör ténettud.
sza kcsopor t :

I.-III. évfolyam . II 48

B) M en1tyiség-termr szettud.
I sza kcsopor t :

11.-Ill. évfolyam

I

nl\·allá r -Sc-U_kr_a~n_éz~v_e_.- _S_z_ül_etésre_n_ézve
.c ..d :.;: I Vl N

~i~I!; j ] lill j ~
I 1 I Ol

n l 31_111
II I I I

5\\4 -1-
Összesen II 53 II 6 31-111 : 9 I - I 311 58 I - I - I - °



Ill.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIfjusági egyesületek.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Segitő-Egyesület.

Működik : 1881 óta: alapszabályai 42901/1894 sz. miniszteri

rendelettel megerősítve.

A folyó iskolai évben 131 rendes és 4 pártoló tagja volt.

Tartott 2 közgyűlést és 8 választmányi gyűlést. E gyűléseken

kiosztott 284 K. segélyt és 700 1,. kölcsönt. A conditiok érdekében

tett lépések meddők maradtak.

Az egyesület vagyona készpénzben követelésekben, érték-

papirban és árú ban . 16,297'15 K

Tiszta nyereség 1912-13 évben 539' 84 K

1. Tisztikara :

Tisztikara :

Elnök:mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZá goni Dezső (Ill. évf.)

Alelnök: F ligler Miklós (Ill. évf.)

Főjegyzó: Za tyko La jos (Ill. évf.)

Jegyző: Vida Imre (II. évf.)

Pénztáros : P ichiba uer E lek (Ill. évf.)

Irattáros: Gondös J ózse! (II. évf.)

Ellenőr: Hotnor Lá szló (lll. évf.)

II. Szünidei bizottság:

Elnök: Csá nky Ador já n

Pénztáros: Somogyi Istvá n

Irattáros: Göndös J ózse!

Ellenőr: P rohá szka F er enc

Bizalmi férfiak: Tóth F er enc és Za la nyi J á f10S

Tanárkari biztos: Ková cs J á nos dr .

II. Ifjusági kör.

Alakíttatott 1901-ben; alapszabályai 641/1902. sz. miniszteri

rendelettel megerősítve.

Elnök:

Alelnök:

Főtitkár:

Főjegyző:

Titkár:

Sipo!' Andr á sgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(III. évf.)

Rueicska Ká 1'oly (Ill. évf.)

P eschko Lá szló (Ill. évf.)

Guba cs Gá bor (lll. évf.)

Sza bó J ózse! (II. évf.)
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Jegyző:mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVida Imre (II. évf.)
Ellenőr: Brezna y La jos (II. évf.)
Pénztáros: Németh J ózse! (Ill. évf.)
Énekkarvezető : Biró La jos (III. évf.)
Zászló őr: Demnth La jos (Ill. évf.)

A paedagógiai szakosztály elnöke: Ká lla i Ernő (Ill. évf.)
A" jegyzője: Rojkó Istvá n (II. évf.)
Az irodalmi " elnöke: Sipos Andr á s (Ill. évf.)
Az " "jegyzője: Gya la y Mihá ly (II. évf.)
A természettudományi " elnöke: Gregtess P á l (Ill. évf.)
A " "jegyzője: Ha jdu Sá ndor (II. évf.)
A történelmi " elnöke: F er enczi Ká roly (III. évf.)

A" "jegyzoJe: Kla csá nczky R. Géza

A földrajz-etnográfiai " elnöke: Kiss La jos (Ill, évf.)

A" " " jegyzője: P rohá szka F er enc (II. évf.)
A sport szakosztály elnöke: Csá nky Ador já n (II. évf.)
A " jegyzője: F a rka s Istvá n (II. évf.)

Választmányi tagok:

a) Rendes ta gok,'

F ór iss F er enc Ősz J á nos

F r eiszmuth J ózse! Sznbotinovics Endr e

Ha jdu Sá ndor Tóth F er enc

Heim Józse! Tóth istvá n

Homor Lá szló Va nek Géza

Kéz Andr á s Zá goni Dezső

J á vor Alber t

Ma gya ry La jos

Mengel Dá niel

b) P ótta gok.

Rozenzweig Anta l

Sinkovics Dá niel

Va rga La jos.



AzlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAintézettel kapcsolatban lévő bizottság.

AzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOrsz. Felső Nép- és Polgári iskolai T'anitóvízsgáló-Bizottság.

57154.
(5 évi időtartamra kineveztetett a nagym. Miniszter úrnak 1912. május 12.

SZ. rendelete alapján):

Elnök:mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr . Szinnyei J ózsef, egyetemi ny. r. tanár.

Ügyvivő alelnök: Dr . Vá ngel J enő, áll. polg. isk. tanítóképző-

intézeti igazgató, egyeterni m. tanár.

Vizsgáló-bizottsági tagok:

Bahner t J ozsef, áll. polg. isk. tanítóképző-intézeti rendes tanár,

a hangszeres zenére.

Dr . Erődí Béla , udv. tanácsos, tankerületi főigazgató, a fran-

czia és az olasz nyelvre és irodalomra.

Dr . Erdélyi La jos, áll. polg, isk. tanítóképző-intézeti rendes

tanár, a magyar nyelvre és irodalomra.

Dr . Gyula i Ágost, áll. polg. isk. tanítóképző-intézeti rendes

tanár, a magyar nyelvre és irodalomra.

Dr . Herma nw Anta l, igazgatói címmel és jelleggel felruházott

polg. isk. tanítóképző-intézeti r. tanár, egyetemi m. tanár, anémet

nyelvre és irodalomra.

D1'. Ga ldeiher Ká roly, áll. polg. isk. tanítóképző-intézeti ren-

des tanár, könyvvitelre, kereskedelemre és politikai számtanra.

Dr . G ra gger Róber t, áll. polg. isk. tanítóképző-intézeti rendes

tanár, német és franczia nyelvre és irodalomra.

Dr . Imre Sá ndor , áll. polg. isk. tanítóképző-intézeti r. tanár,

egyetemi m. tanár, a bölcseleti előtanra és a pedagógiára.

Dr . Kock F er enc, áll. polg. isk. tanítóképző-intézeti rendes és

egy. c. rk, tanár, az ásványtanra és kérniára.

Dr . Kouá cs J á nos, áll. polg. isk. tanítóképző-intézeti rendes

tanár, a fizikára.
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Kmetykó J á nos,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAáll. polg. isk. tanítóképző-intézeti rendes tanár,
a tornázás elméletére és gyakorlatára.

Dr . Littke Aur él, áll. polg. isk. tanítóképző-intézeti rendes
tanár, a földrajzra éé statisztikára.

Lovcsá nyi Gyula , áll. polg. isk. tanítóképző-intézeti rendes
tanár, a történelemre, köz- és magánjogra.

Dr . Moesz Gusztá v, áll. polg. isk. tanítóképző-intézeti óraadó
tanár, a növénytanra.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D 1 '. Rehá k Ar iur , int. orvos, az anatorniára, élet- és egészség-
tanra.

Rucsinszki La jos, áll. polg. isk. tanítóképző-intézeti rendes
tanár, a mennyiségtanra.

Szta nkó Béla , áll. el. isk. tanítóképző-intézeti rendes tanár,
az énekre.

Dr . Vá nl{el J enő, ügyvivő alelnök, igazgató, egyet. m. tanár,
az állattanra és növénytanra.
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Táblás kimutatás azTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ 9 ~ 2 !n . tanévben megtartott képesítö

vizsgálatokról.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Elsö képesitö vizsgá la t.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Egész vizs- ~ Javító vizs-
össze-l

Szakcsoport
gálat gálat

meg- Inem fe-
------
meg- nem fe- sen

felet leltrue felelt lelt meg

I

I

A) Nyelv-tör ténetiudományi sza kcsopor t :

a) Rendes hallgatók --- --- --- --- --- --- 29 10 5 1 45

b) Magántanulók --- --- --- --- --- --- --- 9 6 1 - 16

B ) Mennyiségta n-természettudományi

sza k csopor t :

a) Rendes hallgatók --- --- --- --- --- --- 16 8 4 1 20

b) Magántanulók --- --- --- --- --- --- --- - - - - -

I
Összesen --- --- 54

1

24 10 2 90

I

Második képesitö vizsgá la t.

Egész vizs- Javító vizs-
Össze-

Szakcsoport
gálat gálat

meg- nem fe- meg- nem fe- sen
felelt lelt feleJt lelt

A) Nyelo-tör tenettudoniá nyi sza kcsopor t :

a) Rendes hallgatók --- -- --- --- --- --- 22 3 3 2 30

b) Magánt.inulók --- --- --- --- --- --- --- 10 1 2 1 14

I
B ) Mennyiségta n-természettt4dományi

sza kcsopor t :

1

a) Rendes hallgatók --- --- --- --- --- --- 20 2 2 - 24

b) Magántanulok --- ._. --- --- --- --- ...- - - - 1 1

Összesen
.

1

--- --- 52 6 7 4 69

1
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A mellék-szakcsoportok képesitő vizsgálatainak táblás kirnutatása,

Szakcsoport

Zenei szakcsoport _

Torna szakcsoport . _

Német nyelvi képesitő __ ---lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA--- ._- --- ---

Egész vizs- Javító vizs-
gálat gálat Össze-

meg- nem fe- meg- nem fe- sen
felelt lelt meg felelt lelt meg

A z J 9 !2 jl3 . tanévben polgári iskolai tanítói oklevelet nyertek névsorai

A) A nyelv- és történettudományi szakcsoporton.

1. Akurátni József
2. Biró István
3. Demuth Lajos
4. Fedorka Elek
5. Ferenczi Károly
6. Gojdics István
7. Gubacs Gábor
8. Halbarth Alajos
9. Halász Izsák

10. Havas József
11. Hermell Béla
12. Holczmann Róbert
13. Jakó Sándor
14. Jármai Vilmos (németre is)
15. Kéz András
16. M.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK iss Lajos
17. Kopócsy Béla
18. Kurz József

19. Lebisch Vince
20. Magyary Lajos
21. Magdó István
22. Mayer Ferenc
23. Merényi Sándor
24. Mészáros Lajos
25. Miklós Károly
26. Molnár Károly
27. Oswald Sándor
28. Peschkó László (németre is)
29. Rácz István
30. Roth Árpád
31. Sass Lajos
32. Sipos András
33. Simonyi Zoltán
34. Sitter Kálmán
35. Szabó Bertalan
36. Zágoni Dezső

B; A mennyiség- és természettudományi szakcsoporton.

l. Adarnovich Rezső 5. Fligler Xliklós

2. Balogh Sándor 6. Frigyes Béla

3. Bódy Lajos 7. Greguss Pál

4 . Butiu Sándor 8 . Herini Aladár
3
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9. Homor László
10. Hortobágyi János
11. Juretzki Vilmos
12. Kanabé Gyula
13. Kishonti Barna
14. Németh József
15. Payer József

16. Pickibauer Elek
17. Ruzicska Károly
18. Simon Nándor
19. Szántó Ferenc
20. Szubotinovics Endre
21. Zatykó Lajos
22. Zrinyi Aladár

C) A zenei saakesoporton.

1. Biró István
2. Homor László
.3. Ho1czmann Róbert
4. Fligler Miklós
5. Jármai Vilmos

6. Kishonti Barna
7. Mészáros Lajos
8. Payer József
9. Pickibauer Elek

10. Simon Nándor

D) A torna szakcsoporton.

1. Adamovich Rezső 13. Németh József
2. Balogh Sándor 14. Peschkó László
3. Demuth Lajos 15. Ruzicska Károly
4. Ferenczi Károly 16. Sass Lajos
5. Frigyes Béla 17. Sipos András
6. Greguss Pál 18. Sitter Kálmán

7. Gubacs Gábor 19. Szubotinovits Endre
8. Hortobágyi János 20. Vajda Ernő

9. Jakó Sándor 21. Zatykó Lajos
10. Kanabé Gyula 22. Zágoni Dezső
11. Kéz András 23. Zrinyi Aladár
12. M. Kiss Lajos
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Gvakorló Polgári iskola.

1. Az 1912/13. iskolai év története.

1912.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszep t, 7.-én reggel 8 órakor volt az alakuló érte-
kezlet. Utána a javító vizsgálatok és a beirások tartattak. Össze-
sen 81 tanuló iratkozott be. Ezeknek statisztikai adatait külön táb-
lázatban mutatjuk be. Szept. 9.-én reggel 8 órakor volt a róm. kath.
templomban az ünnepies "Veni Sancte." A más vallású tanulók a
saját templomaikban vettek részt az év megnyitó istentiszteleten.
Ezután megkezdtük a tanítást, mely szabályszerűen, megszakítás
nélkül folyt az iskolai év végéig. Fegyelmi tekintetben az iskola
élete teljesen szabályszerű volt. A tanulók egészségi állapota is ki-
elégítő volt; a tanítók árvaházában kétízben volt ragályos beteg,
miért is intézetünk árvaházi tanulói az előadásokat nehány héten
át nem látogathatták.

Az év folyamán két iskolai ünnepélyt tartottunk: 1912. nov.
19.-én bold. Erzsébet királyné emlékére és 1913. ápr. ll.-én az
1898.-i törvények szentesítésének napján. Mindkét ünnepélyen a
képzőintézetegy-egy hallgatója mondta az ünnepi beszédet, tanu-
lóink pedig szavalatokkal és énekszámokkal szerepeltek.

Intézetünk növendékei természetrajzi ismereteik bővítése cél-
jából Ábrahám Sándor és Trombitás Gyula szaktanárok vezetésével
több ízben kirándultak a budai hegyvidékre.

Az intézet szertárainak felszerelése az idén is örvendetesen
gyarapodott.

A .képzőintézeti hallgatók gyakorló iskolai munkája (hospi-
tálás és tanítás) az idén is a szabályzatnak megfelelő gondossággal
folyt. A II. éves hallgatók felváltva heti 2 - 2 órán tanítottak a
gyakorló-iskolában. A Ill. éves hallgatók - úgy anyelvtörténelmi,
mint a mennyiségtan-természettudományi szakcsoport hallgatói

3*
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2-2 csoportban váltakozva félévenkint (szept. 15.-től-január 15.-ig
és febr. l.-t.ől-máj. 31.-ig.) a gyakorló iskola egy-egy szaktanárá-
nak vezetésével heti 5-5 órán részt vettek a tanítás munkájában.
A torna- és zeneszak hallgatói heti 2-2 órán tanítottak. A tanítá-
sokat rendszeres birálat követte, melyben a hallgatók valamint a
képző-intézet és gyakorló-iskola illetékes tanárai vettek részt. A
hallgatók ezenkivül f. évi január hó 23.-án résztvettek a testület
osztályozó értekezletén, melyen a tanárokkal együttesen birálták

meg a tanulók előmenetelét és erkölcsi magaviseletét.
A tanulók hittani vizsgálatai f. évi június hó 13.-án folytak

le, a tornavizsgálat június l ő.vén, az osztályvizsgálatok június 19.-én
és 20.-án. Az osztályvizsgálatok idejére Lányi Ernő rajztanár és
Szabó Gábor, a kézügyesség szaktanára a növendékek rajzaiból,
festményeiből, fa-, papir- és agyagmunkáiból tanulságos nyilvános
kiállítást rendezett.

A kiállított tárgyak feltüntették az egyes osztályokmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmódszer es

ia nmenetéi, - a tanulók szorgalmas munká ssá gá t, - a szép- és

ha sznos iskola i-, há zta r tá si cikkeket stb. stb. A kiállított tárgyakat
a tanulók között, - kinek-kinek a magáét, - kiosztottuk. A torna-
vizsgálattal kapcsolatosan nagyszámú szülő jelenlétében Szabó Gábor
gyakorló iskolai tornatanár szépen sikerült tor na ver senyt is rendezett
a következő műsorral :

1. Díszfelvonulá s-tisztelgés I-IV. osztályokkal.

2. Suédtorna sza ba dgya kor la tok 1- IV. osztályokkal.

3. Svédtorna szer gya kor la tok - a fali rácson- és hosszú padon -

1 -IV. osztályokkal.

4. Ka tona i r endgya kor la tok l-IV. osztályokkal.

5. Ver seny kotéhná szá sgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1- II. osztályokkal.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 . Ver sel1y maga s ugr á s III - IV. osztályokkaL

7. Looa sla bda já ték- és Svéd fogócska 1-11. osztályokkal.

8 . Rugóla bda mérkőzés Ill-IV. oszt. válogatott csapataival. (Eredmény

3 : 1 a III.· ik oszt. javára).

9. E lvonulá s- és tisztelgés.

10. A győztesek kihirdetése, kiknek az igazgató buzdító szavak kisére-

tében adta át az u. n. emlékkönyveket : Kondor a Imre és Zsidy Béla 1.

oszt. tanulók ; Vendelin Károly és P a lá sty Endre II. oszt. tanulok ; Bá ró

Zoltán és Buchinger József Ill. oszt. tanulók ; Kouá cs József és Szilá gyi

Jenő IV. oszt. tanulók.

Az évzáró hálaadó istentiszteletet és zároünnepélyt jún. 22.-én
tartottak: ez alkalommal osztottuk ki a bizonyítványokat és a ju-
talomkönyveket. Jutalomkönyveket kaptak jómaga viseletükért és
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szorgalmukért: Majoros Valentin és Zsidy Béla 1. oszt., Kirchknopf
László és Szittyay László ll. oszt., Kraxner József és Scultéty Ele-
mér IlL oszt., és Kovács József és Schreder Isvtán IV. osztálybeli
tanulók, a tornázásban való ügyességükért: Kondora Imre I., Wen-
delin Károly II., Biró ZoltánTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI ll. és Szilágyi Jenő L V . o s z tá ly ú tanulók.

II. T anárí kar.

Vangel Jenő dr., igazgató.
Ábrahám Sándor, képesitve a mathematikai és természettudo-

mányi tárgyakra ; a természettani és méréstani szertár őre, a lll. o.
főnöke, az Országos Polgáriskolai Egyesület és a M. kir. Természet-
tud. Társulat rendes-, a Paedagogiai Társulat külső tagja. Volt a
rákospalotai kertészképző-intézet igazgatója 1884/85-ben. Az inté-
zethez kineveztetett 1885. május hó 6.-án. Szül. : 1857. márc. 17.-én,
Szegeden. Lakik: Il., ker., Kacsa-utca 22. Tanította a méréstant,
a természetrajzot és a méréstani rajzot, heti 17 órában.

Altenburger Adolf, képesitve a nyelv- és történettudományi
tárgyakra és az énekre; a földrajzi szertár őre, a II. oszt. főnöke,
az Országos Polgáriskolai Egyesület rendes tagja. Működött a vesz-
prémi polgári és felső kereskedelmi iskolánál (1895. szept. l-től

1896. aug. 31-ig), a felsőlövői tanítóképző-intézetnél (1896. szept.
l-től 1898. aug. 31-ig), és a szegedi polgári és felső kereskedelmi
iskolánál (1898. szept. l-től 191.17-ig).Szül.: Budapesten, 1865.
nov. 25-én. Az intézethez kineveztetett 1907. április 15-én. Lakik:
I. ker., Alkotás-utca 35. Tanította a német nyelvet, földrajzot és az
éneket, heti 19 órában.

Lányi Ernő, okl. középiskolai rajztanár, a polgáriskolai tanító-
képző-intézet óraadó tanára, a tantestületi értekezletek jegyzője, a
rajz-szertár őre, a Rajztanárok Országos Egyesületének választmányi
tagja. Működött a lippai áll. polgáriskolánál (1881-1886); az inté-
zethez kineveztetett 1886. szeptember 6-án. Szül.: Székelyudvar-
helyen, 1858. márc. 2-án. Lakik: 1. ker., Fodor-utca 17. Tanította a
szabadkézi és méréstani rajzot, valamint a szépírást, heti 18 órában.

Szabo Gábor képesítve a rajz, torna, slöjd és szakiparra, a
kézügyességi szertár őre. 1879. szeptembertől 1881. szeptemberig
a sárosmagyarberkeszi ev. ref. iskola tanítója. Az intézethez kine-
veztetett 1884. október l-én. Szül.: Bethlen, 1858. november 7-én.
Lakik: 1. ker., Györi-út 14. Tanította a tornát, mintázást és a kéz-
ügyességi tárgyakat, heti 17 órában.
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Trombitás Gyula,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAképesítve a mathematikai és természettudo-

mányi tárgyakra, a fizikai szertár őre, a IV. osztály főnöke, az Or-

szágos Polgáriskolai Egyesület rendes, a Magyar Paedagógiai Társaság

külső tagja. Volt elemi nép iskolai tanító Ozorán (1873---74). Csákvárott

(1874-75), működött az alsólendvai polgáriskolánál (1877-1881) .

.Az intézethez kineveztetett 1881. augusztus 3-án. Szül. : Ozora, 1853.

márc. 3-án. Lakik: Naphegy-utca 3. Tanította a számtant, mérés-
tant, könyvviteItant és természettant, heti 17 órában.

Ugray János, képesítve a nyelv- és történettudományi tár-
gyakra, az 1. osztály főnöke, történelmi szertár őre és az ifjúsági

könyvtár kezelője, az Országos Polgár iskolai Egyesület rendes tagja.

Az intézethez kineveztetett 1885. április 7-én. Szül.: Maroshidvég,

1861-ben. Lakik: 1. ker., Pauler-utca 1. Tanította a magyar nyelvet

és a történelmet, heti 22 órában.

Edelstein Bertalan, bölcsészetdoktor, izr. hitoktató, okleveles

rabbi. Az intézetnél rnűködik 1906. szeptember óta. Szül. : Budapest,

1876. június 26-án. Lakik: III ker., Lajos-utca 9. Tanította az izr.

vallástant heti 1 órában. Az intézettől távozott 1912. febr. l-én.

Fülöp Ede, okI. elemi népiskolai tanító, izr. vallástanár. Az

intézetnél műkődik 1912. február 1. óta. Szül.: ÓgyaIla, 1875. okt.

13-án. Lakik: Il. ker., Öntőház-utca 7. Tanította az izr. vallástant

heti 1 órában.

Hell Ferencz, róm. kath. hitoktató, esztergom-főegyházmegyei

áldozópap, állami elemi iskolai tanítóképző-intézeti hittanár, a Tanító-

képző-intézeti Tanárok Országos egyesületének rendes tagja. Az

intézetnél működik 1910. április 1. óta. Szül.: Nagymaroson, 1884.

szept. 22-én: Lakik: I. ker., Györi-út 14. IV. 7. Tanította a róm.

kath. vallástant, heti 4 órában.

Hüttl Armin, ágo hitv. ev. hitoktató, ágo hitv. ev. lelkész, ok-

leveles elemi népiskolai tanító. Az intézetnél tanít 1905. szept. 1.

óta. Szül.: Szentgyörgy, ·1881. július 30-án. Lakik: 1. ker. , Vár,

Verbőczy-utca 28. Tanította az ágo hitv. ev. vallástant, heti 2 órában.

Ifj. Kíss Áron, ev. református hitoktató, ev. ref. lelkész. Az

intézetnél működik 1904. szept. 1. óta. Szül.: Budapest, 1876. márc.

hó 9-én. Lakik: I. ker., Böszörményi-utca 33. Tanította a református

vallástant, heti 3 órában.
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A gyakorló polgári iskola tanulói az J9J2/13 . isk. évben.

1. OSZTÁL Y.

39

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
ll.

12.
la.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N é v Évvégi eredmény

"

felsőbb osztályba léphet

"

osztKlyisméUé;re utasÍttatik
felsőbb osztályba léphet

I ;zo:~ II N é v

1. I Arany Lajos ---
2. Bors Béla _
3. Brucker Károly _
4. Gyurkovits Jenő
5. Hang Imre ___
6. Keresztúri István
7. Kirchknopf László .__
8. Kneitner Károly
9. Krisch József _

10. Lelner Vilmos _
ll. Markovics György _
12. Nagy Miklós
13. Palásthy Endre _
14. Rák János _
15. Rédl Béla
16. Szirt Miklós___ ___
17. Szittyay László _
18. Tonigold Lajos _
19. Tóth Antal _
20. Wendelin Károly
21. Wimmerth Gyula

Bayer Béla _
Cséri Lajos _
Finta Pál
Inn Antal _
Jakobszen Vilmos
Kondora Imre _
Kozelka Kálmán
Majoros Valentin
Markovich Gusztáv
Molnár József _
Neubrandt József _
Palságh Lajos _
Pathó István
Peszneker Károly
Rosch Ferenc _
Rupnik Károly _
Schannen Jenő _
Schiffner Ferenc
Schimmel Henrik
Szalay József _
Szalánczy István
Szokoli Mihály _
Velinszky Imre _
Vregyik Kálmán
Wilhelm Antal _
Zsidy Béla _

II. OSZ TÁL Y.

"

Évvégi eredmény

felsőbb osztályba léphet

"

»

"

"

"
"
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Ill. OSZ TÁL Y.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~
szam

N é v Évvégi eredmény

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
ll.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Bárány Zsigmond
Benkő Béla _
Biró Zoltán . _

Boros László
Buchinger Józsbf
Daum Jenő . _

Dreiacker József
Erdődi Zoltán _
Gergely József . __
Gyertyánfi Géza
Hang István
Hoffer Gusztáv _
Kraxner Lajos _
Leitzel Sándor _
Schreder Kálmán
Scultéty Elemér
Szultzberger József

felsőbb osztályba lép het

"

"

IV. OSZ TÁL Y.

,=~=s=~=~=:m=-~I===============N===e='==v===============I~l======É=V=V=é=g=i=e=I='e=d=m=e='n=y=======1

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
ll.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
J8.

Asbóth Kálmán. __
Bakó Károly
Balogh Sándor _
Gáborfi Karoly _
Gyenes Andor _
Hobóczky Lajos
Izsó Rezső _
Kis Ferenc ___
Kolits Ferenc _
Kovács József _
Mikus Sándor _
Noszek Sándor _
Patka Kálmán __o

Schaffler Ferenc
Schreder István
Szilágyi Jenő _
Ulbrich László _
Weichardt Dezső

kimaradt
felsőbb osztályba léphet
javító vizsgálatot tehet
felsőbb osztályba léphet

"kimaradt
felsőbb osztályba léphet

"
" "kimaradt

felsőbb osztályba léphet

"
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Táblás kimutatás a gyakorló polg . iskolai tanulótról az J9J2/J3.

iskolai évben .

Összesen:gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII 82 II 61 1

2

2

Vall á s szerint Születési hely
szerintI Osztály

I. osztály 26 18

II. osztály 21 15
Ill. osztály 17 14

IV. osztály 18 14

2

2

-1 -1 1 II 86 -1



IV. A Gyakorlo Polgárí Iskola tankönyveinek jegyzéke
az 1913/14.isk. évre.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. osztály.

Róm. kath. kis katekizmus

Szinnyei József. Iskolai nyelvtan, 1. r.

Gyertyánffy-Kiss. Olvasókönyv, 1. rész, 3. kiadás

Kozma-Madarász. Földrajz, polg. fiuiskolák 1. oszt. számára, 7. kiad.

Miklós. Növénytan alapvonalai, polg. fiu isk. számára, 4. kiadás

Miklós. Ásvány tan, 3. kiadás .

Képessy-Magyar-Zettner. Számtan, 1. r., 6 kiadás

Hittig. Méréstan, 1. rész, 3. kiadás .

Bartalus-Sztankó. Magy. énekiskola, 1. r., 5. kiadás

Kogutowicz. Földrajzi atlasz, 16. kiadás

-.56
1.20
1.80

2.20
2.50A
2.-

2.20
1.60

-.80
2.50

II. osztály.

Gerely. Bibliai történetek

Gyertyánffy-Kiss. Olvasókönyv, II. rész, 3. kiadás

Szinnyei J. Iskolai nyelvtan, II. r.

MiklÓs-Greisinger. Állattan, 6. kiadás .

Dallos-Király-Starck. Földrajz Il. rész

Kogutowicz. Földrajzi atlasz, 16. kiadás

Képessy-Magyar-Zettner. Számtan, 1. r., 6. kiadás

Bartalus-Sztankó. Magyar énekiskola, 1. r., 5. kiadás

Hittig. Méréstan, 1. rész, 3. kiadás

-.80gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 .-'

-.80
. 2.60
1.80

2.50
2.20

-.80
1.60

1II. osztály.

Tóth. Szertartástan

Weszely. Rendszeres magyar nyelvtan, 3. kiadás

Istvánffy-Krammer. Olvasókönyv, Ill. rész

Theisz. Német nyelviskola, 1. rész

Képessy-Magyar-Zettner. Számtan, II. r., 5. kiadás

Bartalus-Sztankó, Magyar énekisk. II. r., 5. kiadás

Miklós. Ásvány-, kőzet- és földtan, 3. kiadás.

Lovcsányi-Ugray. A magyarok története 2. kiadás

-.50
1.40

3.20

2.-

2.-

-.80

2.-

2.40



Dallos-Király-Starck. Földrajz, Ill. rész

Kozma-Kőrösi. Rendszeres földr. atlasz, 17. kiadás

Miklós. Növénytan alapvonalai, polg. fiuiskolák számára, 4. kiadás

Seemann. Kis növényhatározó, 2. kiadás

Tóth. Szerk. és gyak. geometria, II. rész, 3. kiadáslkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IV . osztály.

Pongrácz. Kath. egyháztört., 2. kiadás .

Gyertyánffy-Kiss. Olvasókönyv, Ill. rész

Weszely. Stilisztika, 8. kiadás. •

Theisz. Német nyelviskola, 1. rész

Lovcsányi-Ugray. Világtörténet, polg. isk. számára

Kovács. Fizika, 6. kiadás

Bartalus-Sztankó. Magyar énekiskola, Ill. rész .

Képessy-Magyar-Zettner. Számtan II. r. 5. kiadás

Tóth. Szerkesztő és gyakorlati geometria, 3. kiadás

Kozma-Körösi. Rendszeres földrajzi atlasz, 17. kiadás

Láng. Isk. daloskönyv, II. rész

Némethy. Földrajz, IV. rész

Arany-Lehr. Toldi.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

43A

1.80

2.50
2.50

-.90
1.40

·-.80

2.40
2.40

2.-

3.-

2.60

-.80

2.-
1.40

2.50
1 .-

2.60
1.60



C)

Elem izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT'a ngfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí t ó k e p z ö s Ln t é z e t t Tanárjelölti

"Apponyi-Kollégium . il*

I. Vezetőség.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Miniszter i biztos:

Szinnyeí József dr., egyetemi ny. r. tanár stb.

Iga zga tó:
V angel Jenö dr.

Sza kvezető ta ná rok:

Baló József dr., a budapesti 1. ker. állami elemi iskolai tanító-

képző-intézet igazgatója, a didaktikai gyakorlatok vezetője.

Bahnert József, a hangszeres zenére.

Erdélyi Lajos dr., a magyar nyelvre.

Goldzlher Károly dr., a mennyiségtanra.

Gyulai Ágost dr., a magyar irodalomtörténetre és a latin nyelvre.

Imre Sándor dr., a paedagogiára és filozófiára.

Koch Ferenc dr., a kémiára és ásványtanra.

Kovács János dr., a fizikára.

Littke Aurél dr., a földrajzra.

Lovcsányi Gyula, a történelemre és latin nyelvre.

Mambriny Gyula, az Orsz. zeneakadémiai r. tanára, a hegedűre.

*) Szervezeti szabályzata kiadatott a vallás- és közokt. m. kir. miniszternek
1906. évi október hó 15-én 76629. sz. a. k. rendeletével, .Apponyi-kollégium« elneve-

zése 4fJ821/ 1901l. sz. rendelettel.

A tanítóképzö· intézeti tanárok képzésére és képesítésére vonatkozó szabályzatok.

A tanítóképző-intézeti tanárok ,kiképzését és képesítését a következő szabály-

zatok írják elő:
I.TSRQPONMLKJIHGFEDCBAS z a b á ly z a t a ta n itó k é p z ő -in té z e ti ta n á ro k k é p z é s é rő l é s k é p e s íté s é rő l.

Kiadta a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 1906. évi február hó 17-én
11.890. sz. a. kelt rendeletével.

.,
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Erdőssy Béla, rajztanárképző főiskolai tanár, a rajzra.
Sztankó Béla, budapesti I. ker. áll. elemi iskolai tanítóképző-

intézeti r. tanár, a zenére.
Vángel Jenő dr., az állattanra, anatomiára és növénytanra.
Altenburger Adolf, anémet társalgásra.
Kmetykó János, tornatanár, a vívásra.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*

Az 1912/13. tanévben a didaktikai gyakorlatokmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvezető ta ná r a i

volta k .")

Hrabetz Nándor, a rajzra.
Nagy Ferenc, a földrajzra és tornára.
Miklós Gergely, a természettanra, mennyiségtanra, kémiára,

ásványtanra, növénytanra és állattanra.
Quint József, a paedagógiára.
Radnai Oszkár dr., a magyar nyelv- és irodalomra.
Snasel Ferenc. a mathematikára.
Sztankó Béla , a zenére.

II.TSRQPONMLKJIHGFEDCBAA ta n itó k é p z ő -in té z e ti ta n á rv iz s g á la to k ü g y v ite li s z a b á ly z a ta . Kiadta a

vallás- és közoktatásügyi m . k ir, miniszter 1907. évi május hó 6-án 41.682. sz. a.

kelt rendeletével.

Ill. S z a b á ly z a t a ta n itó k é p z ő -in té z e ti ra jz ta n á ro k k é p z é s é rő l és képesite-

s é r6 1 . Kiadta _vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 1907. évi július hó 3-án

75.069. sz. a. kelt rendeletével.

IV. S z a b á ly z a t a ta n itó k é p z ő -in té z e ti z e n e ta m íro k képzésér ől és képesité-

s é rő l. Kiadta a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 1908. évi február hó

14-én 124.867. sz. a. kelt rendeletével.

V. A ta n ító k é p z ő -in té z e ti z e n e ta n á ri v iz s g á la to k ü g y v ite li s z a b á ly z a ta .

Kiadta a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 1909. évi január hó 17-én

120.005/1908. sz. a. kelt rendeletével.

VI. S z a b á ly z a t a ta n ító k é p z ő -in té z e ti to rn a ta n á ro k k é p z é s é rő l és képesi-

tésér űí. Kiadta a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 1912. évi március ho

27-én 149.837/1811. sz. a. kelt rendeletével.

VII. A ta n itó k é p z 6 -in té z e ti to rn a ta n á ri v iz s g á la to k ü g y v ite li s z a b á ly z a ta .

Kiadta a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 1912. évi március hó 27-én

149.837/1911. sz. a. kelt rendeletével.

vm . A ta nitá - és ta n itó n 6 k é p z ő -in té z e ti ta n á r je lö lte k A p p o n y i-c o llé g iu m a i-

n a k s z e rv e z e ti s z a b á ly z a ta . Kiadta a vallás- és közoktatásügyi m. kir, miniszter

1 9 0 6 . évi október hó Lő-én 76.629. sz. a. kelt rendeletével. (Ennek a reviziója

megjelent 1911-ben.)

*) A d ia d a k tik a i g y a k o rla to k tartására a budapesti 1. ker. állami tanító-

képző-intézet szolgál, melynek igazgatója vezeti a szabályszerű diadaktikai gyakor-

latokat és amelynek tanárainál hospitálnak s tanurainak felügyelete alatt tanítanak.

a tanárjelöltek.
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II.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKollégium i tagok.

1. évfolyam .gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~

N é V

II

Szakcsoport
szam főtárny I melléktárgy

1. Bocskay Károly") --- --- --- Kémia, ásványta~IBiológia, természettan

Déri Gyula2. --- __ o

--- --- --- Paedagogia-filozófia -
---

Állattan,
_3,1

Flóra Sándor, __ Növénytan
kémia,

-- --- --- --- ,.
ásvány tan, fizika

I
--

4. Horváth István --- --- --- --- Földrajz Történet, magyar

5. Kelemen Miklós') --- --- --- Paedagogia-filozófia -
--- -------

6. Kenyeres Elemér ___ --- --- --- Paedagogia-filozófia I - ..
--- 1-Zongora; orgona,7. Lukács Béla ___ --- --- --- --- Hegedű

ének

8. Orbán András') ___ --- --- --- Földrajz Történet, magyar
---

9. Popity Károly --- --- --- --- Kémia-ásvány tan Biológia-fizika

10. Pődör Béla*) ___ --- --- --- --- Paedagogia-filozófia -

---
ásvány-ll. Sziemeiszter János - Állattan

Növénytan,
--- --- ---

I
tan, kémia, fizika

--- --- --_.

12. Tanai András') --- --- --- ---
I

Paedagogia-filozófia -

--- --

13. Wacek Béla Állattan
Növénytan, ásvány,

--- ---- --- -_. ---
I~~émi~, fizika,

--

14. Váradi József') --- --- --- --- Paedagogia-filozófia I -

II. évfolyam .

s~r-II N é V

II

Szakcsop'ort
sz am

főtárgy I melléktárgy

l. II Fekete József --- --- --- ---

I
Magyar I Történet, földrajz

---

2. Lados JÓzsef.._ --- _o. --- --- Paedagogia, filozófia -

--
3. Lázár Károly --- --- _.- --- Fizika Mennyiségtan

---
Állattan, növénytan,

4. Langmáhr Ferenc") ___ --- --- Kémia, ásvány tan
fizika

5. Papp György') --- --- --- --- Földrajz Történet, magyar
---

6. Zombory Gyula') --- --- ---
II

Mennyiségtan Fizika
:

*)-gal jelzettek egyuttal tanítóképző-intézeti tornatanárjelöltek is.
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Ill. Tanitóképzö-intézetilkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanárvizsgáló bizottságok .TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A j A budapesti kir. tudományegyetemen:

."Országos T anítóképző-íntézetí Tanárvizsgáló Bizottság"

(kineveztetett 5 évi időtartam ra a vallas- és közoktatás m. kir. miniszternek
, 1911. április 1. - 38840. sz. rendelete alapján).

Elnök: Dr. PAUER IMRE,min. tanácsos, tud. egyetemi ny. r. tanár.

Alelnök: üresedésben.
Jegyző: Dr. KovÁcs JÁNos, áll. polg. isk. tanítóképző-intézeti r. tanár.

Vizsgáló bizottságok:

Dr. BALLAGIALADÁR,tud. egyetemi ny. r. tanár, a történelemre.
Dr. BEKE MANÓ,tud. egyetemi ny.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1". tanár, a mennyiségtanra.

Dr. BEÖTHYZSOLT,min. tanácsos, tud. egyetemi ny. r. tanár, a magyar
irodalomra.

~. BLEYERJAKAB, tud. egyet. ny. r. tanár, a nemet nyelv és irodalomra.
Dr. CZIRBUSZGÉZA,tud. egyetemi ny. r. tanár, a földrajzra.

Dr. ENTZ GÉZA,udv. tanácsos, tud. egyetemi ny. r. tanár, az állattanra.
Dr. báró EÖTVös LÓRÁl'D, v. b. t. t., tud. egyet. ny. r. tanár, a fizikára.

Dr. FINÁCZYERKő, udv. tanácsos, tud. egyetemi ny. r. tanár, a paeda-
gogiara.

Dr. FRÖHLICHIZIDOR,udv. tanácsos, tud. egyet. ny. r. tanár, a fizikára.

Dr. HEIKRICH GUSZTÁV, min. tanácsos, nyug. tud. egyet. ny. r. tanár, a
német nyelv és irodalomra.

Dr. ILOSVAYLAJOS, udv. tanácsos, műegyet. ny. r. tanár, a kémiára.

Dr. KLEIN GYULA,műegyetemi ny, r. tanár, a növénytanra.

Dr. KLUPATHYJ'ENő, tud. egyetemi ny. r. tanár, a fizikara.
Dr. KÖVESLIGETHYRADÓ,tud. egyetemi ny. r. tanár, a földrajzra.
Dr. KRENNERJ'ÓZSEF,udv. tanácsos, tud. egyetemi ny. r. tanár, az ás-

ványtanra.
Dr. LEXGYELBÉLA, min. tan., tud. egyetemi ny. r. tanár, a kémiára.

Dr. MÁGÓcsY-DIETZSÁNDOR,tud. egyetemi ny. r. tanár, a növénytanra.
Dr. MARCZALIHEXRIK, tud. egyetemi ny. r. tanár, a történelemre.
Dr. MEDVECZKYFRIGYES,udv. tanácsos, tud. egyetemi ny. r. tanár, a

filozofia- és pedagogiára.
Dr. NÉGYESYLÁszLó, tud. egyetemi ny. r. tanár, a magyar irodalomra.

Dr. PAUER IMRE, min. tanácsos, tud. egyetemi ny. r. tanár, a paeda-

gógia- és filozofiára.
Dr. PETZ GEDEON,tud. egyetemi ny. r. tanár, anémet nyelv- és íro-

.dalomra.
Dr. RADOSGUSZTÁV,műegyetemi ny. r. tanár, a mennyiségtanra.
Dr. RIEDL FRIGYEs, tud. egyetemi ny, r. tanár, a magyar irodalomra.

Dr. SIMOXYIZSIGMO"D, tud. egyet. ny. r. tanár, a magyar nyelvészetre.

Dr. SZIXXYEIJÓZSEF, tud. egyet. ny. r. tanár, a magyar nyelvészetre.
Dr. V ÁNGELJENŐ, kir. tanácsos, tud. egyetemi m.. tanár, áll. polg. isk.

tanítóképző-intézeti és az Apponyi-kollégiumí igazgató, az állattan ra.
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B)lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA budapesti kir . országos zeneakadém ián :

HOrsz. T anitóképző-intézeti Zenetanárvízsgáló Bizottság"gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(5 évi időtartam ra kineveztetett a vallas- és közoktatás m. kir. miniszternek

1909. január 17. - 120005/1908. sz. rendelete alapján).

Elnök: MIHALOVICH ÖDÖN, min. tanácsos, zeneakadémiai igazgató.

Alelnök: CHOVÁN KÁLMÁN, zeneakadémiai tanár.

Vizsgáló bizottsági tagok:

BLOCH JÓZSEF zeneakadémiai tanár.

HERZFELD VIKTOR, zeneakadémiai tanár.

KEMÉNY REZSŐ, zeneakadémiai tanár.

Dr. KODÁLY ZOLTÁN, zeneakadémiai tanár.

KUN LÁSZLÓ, zeneakadémiai tanár.

LAUB ISTVÁN, zeneakadémiai tanár.

MAMBRINY GYULA, zeneakadémiai tanár (1912. ápr. 13. 45593. sz. r.).

MORAVCSIK GÉZA, zeneakadémiai tanár.

SZABADOS BÉLA, zeneakadémiai tanár.

SZAUTKER ZSIGMOND, zeneakadémiai tanár.

SZENDY ÁRPÁD, zeneakadémiai tanár.

SZTANKÓ BÉLA, áll. tanítóképző-intézett tanár, a vizsgáló bizottság

jegyzője.

Dr. VÁNGEL JENŐ, a tanítóképző-intézeti tanárjelöltek Apponyi-kollé-

giumanak ' igazgatója.

•

ffOrsz. Tanitóképzö-íntézetí Tornatanárvizsgáló Bizottság"

Elnök: Dr. SZINNYEl JÓZSEF, egyetemi tanár.

ügyvivő alelnök: Dr. VÁNGEL JEKő, kir. tanácsos, egyet. m. tanár, a

polg. isk. tanítóképző-int. igazgatója.

Alelnök: BERTA ILONA, az Erzsébet-nőiskola igazgatója.

Vizsgáló bizottsági tagok:

K~IETYKÓ JÁNOS, polg. isk. tanítóképző-intézeti tanár, a vizsgáló-bizott-

ság jegyzője, a tornatanítás módszertanára.

PISCHL IDU?'IA, Erzsébet-nöiskolaí tanár, a tornatanítás módszertanára.

BÉLY TllrHÁLY, Bpest székesfővárosi torna-szakfelügyelő: a testgyakor-

lás elméletére.

UJHELYI SÁNDOR, Bpest székesfővárosi torna-szakfelügyelő: a testgya-

korlás története.

Dr. REuAK ARTHUR, a polg. isk. tanttöképzö- intézet orvosa: anatorma

és első segélynyujtásra.
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a) Tanítóképző-intézet tanári oklevelet nyertek:

1. Fekete József.

2. Lados József.

3. Lázár Károly.
4. Langmáhr Ferenc (tornára is).

5. Papp György (tornára is).

b) Tanítóképző-intézeti tornatanári vizsgálatot letették:

1. Langmáhr Ferenc.

2. Papp György.
3. Zornbory Gyula.PONMLKJIHGFEDCBA

4



D)TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a n fo ly a m .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az intézettel kapcsolatosan az 1913. évben a következőPONMLKJIHGFEDCBAs z ü -

neti, továbbképző tanfolyam tartatott:

A p o lg á r i i s k o la i t a n e r ő k r é s z é r e .

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úrnak 1913. évi

96106. számú magas rendelete által szervezett s az állami Paedago-

giumban július hó l-től 14.-ig tartott tanfolyamon előadásokat tartottak:onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. D r . Sza bó Lá szló, paedagogiumi tanár: A műalkotás

technikája.
2. D r . Székely György, Erzsébet-nőiskolai tanár: Ethika

(sociális paedagógiai vonatkozásokkal).

3. D r . G ra gger Róber t, paedagogiumi tanár: A német nyelv-

nek direkt módszerrel való tanítása.

4. D r . Gyula i Ágost, paedagogiumi tanár: A magyar iroda-

lomtörténet sociális vonatkozásai.

5. D r . Bozóky Endre, áll. középiskolai igazgató, az Orsz.

Közoktatási Tanács titkára: A fizika tanítása a polgári iskolában.

6. D r . Goldziher Ká roly, paedagogiumi tanár: A matherna-

tikai tanítás gyakorlati vonatkozásai.

7. D r . Koch F erenc, paedagogiumi tanár: Az organikus festő-

anyagok és szerepük az iparban.

8. Kmetykó J á nos, paedagogiumi tanár: A svéd torna rnód-

szertana.
9. Kmetykó 'J á nos, paedagogiumi tanár és P ischl Iduna

Erzsébet-nőiskolai tanár: Svéd torna testgyakorló órák és játék-
délutánok.

A tanfolyam vezetője: dr . Vángel J enő igazgató volt.

Ez előadásokon kívül a résztvevők
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a)onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmegtekintették :

1. A budai (Margit-körút) gázgyárat.
2. Az Ó-budai Goldberger-féle kékfestőgyárat.
3. A Hungária műtrágya-, kénsav- és vegyi ipar r.-t. gyárat.
4. A gyüjtőfogházat.

b) együttes ta nulmányi kir á ndulá st tettek:

1. Az aszódi áll. javító-intézet megtekintésére.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ta n fo ly a m h a l lg a tó in a k n é v s o r a .

S a z i s kol a milyen
'oSPONMLKJIHGFEDCBA
" N é minőség-
UJ V• . . ben rnű-o helye fajatr : nem e ködik?

1 Aczél Józefa Kúnszentmiklós felekezeti polgári I tan.,

2 Antalfy Mária Eduárda Temesvár
"

tan. kép.
"3 Avar Gyula Újvidék állami polgári
"4 Berecz Samu Sopron

" " "5 Berka Aranka Budafok
" " "6 Bermüller M. Regina Temesvár felekezeti tan. kép.

"7 Bernhard Mária Hermenegild Lippa
"

polgári
"8 Beszterczey György Erzsébetfalva állami

" "9 Bod Péterné Nagyszeben
" "

,
10 Broda Béla Brád

" " "11 Buday Tekla Kispest
"

»

"12
I I

Cholnoky Lászlóné Mohács
" "

~
13 Dittler Róza PaJánka

" " "14 Dolezsál M. Mánuela Versecz felekezeti
" "15 ~gán Ilona Budapest állami » nevelő

16 Eötvös Mihály Gyulafehérvár
" "

igazgató
17 Éhenné K. Katinka Hódmezővásárhely

" "
tan.

18 Érdeki Gabriella Budafok
I I " " "19 Fandl János István Nagyszeben

" " "20 Fischhofné Reisz Irén Baja felekezeti »

"21 Fodor György Ditró állami
" "22 Földes Ferenc -

" " "23 Friedrich Lujza Pozsony
" " "24 Fuchs Vilmosné I I Budapest
"

I tan. kép. n
25 Gaál József Túréczszentmárton

"
polgári

"26 Gábos Győző Sepsiszentgyörgy »
" "27 Gera Franciska Sári Kisvárda

" " "28 Germán Ernesztin Belényes
" " "29 Grúsz Ilona Arad községi

" "<l0 Gyöngyösy Mária Piroska Temesvár felekezeti ,
"31 Györke Ilona Fehértemplom állami

" "32 Gyulay Mária Rosamunda Temesvár felekezeti tan. kép.
"33 Hajós Terézia Budapest községi polgári
"34 Horn József Poprád

" "
igazg.

3~ Hornyák M. Ágnes Kassa felekezeti
"

tan.
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Ei a z i s kol a milyen
-ee minőség-PONMLKJIHGFEDCBA
" N é V<Fl

I I I

ben mű-• . . .
o helye faja neme ködik?onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo:

36 Horváth István Zólyom állami polgári tan.
37 Horváthné Slezák Mária

"
,

" "38 Hum József Paks
"

,
"39 Irányi Dezső Mezőberény

" " "40 Jablánczy Margit Balassagyarmat
"

,
"41 Jászfy Blanka Pozsony

" "
,

42 Kálmán László Zilah
" " "43 Koehlerné Ert! Aranka Kispest ,

" "44 Kolbenheyer Blanka Budapest
"

fels. leány »

45 Kopp Erzsébet Arad községi polgári ,
46 özv. Korbulyné Pálfy Ilona Kispest állami

" "47 Kovacevic Vita Csongrád
" " "48 Kovács Antalné Szabad ka községi

" "49 Kovács Dániel Torda
" " "50 Kováts Piroska Nagyvárad községi

"
,

51 Kölkedi Máter Szaniszló Kassa felekezeti
" "52 Kratofil Dezső Hatvan állami
" "53 Krompecher Berta Kaposvár községi » ~

54 Kürtessy Rezső Topolya állami
» igazg.

55 Lerchenfeld Mária Belényes
" "

tan.
56 Lépesné Bauer Irén Budapest

"
tan. kép.

"
57 Lukács Béla

" " "
tanárj.

58 Márton M. Ilma Versecz felekezeti polgári tan.
59 I I Medzihradszky Péter Mátészalka I I állami I

" "
60 Mellau István Nagyvárad felekezeti tan. kép.

"
61 Metzing Lajos Körmend állami polgári igazg.
62 Minay Lajos Túrkeve .

"
tan.

63 Nyárády Margit Pápa felekezeti
"

»

64 Orbán Nándor Kecskemét állami
" "65 Orsós Mária Konráda I I Szeged felekezeti
" "

66 Palugyay Margit Budafok
" " "

67 Pap Mária Krizosztoma Szeged , tan. kép.
"

68 Pau er Ilona Fiume állami polgári
"

69 Dr. Paveiné Stefánia Eliz Belényes felekezeti
" "

70 Pápai Gyula Szolnok állami
" "

71 Dr. Rajczy Kálmánné Aranyosmaroth
" "

,
72 Rácz Elek Bán »

" "
73 Rizettó M. Zsófia Temesvár felekezeti óvónő kép. igazg.
74 Sarkadi Már. Fidélisz -

"
polgári" tan.

75 Sarkadi Sándor Nagykároly állami
" "

76 Scheibling M. Teofila Battonya felekezeti , igazg.
77 Schmerek Maria Karola Lippa

"
, tan.

78 Sebőkné Jakabek Emma Kiskúnfélegyháza
" "TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

h . ig a z g . t a n .

79 Siska Teréz Kispest állami
"

tan.
80 Slezák Erzsébet Nagybecskerek felekezeti

" "
81 Strinovich Luiza Kaposvár községi

"
»

82 Szenes Adolf Nagybecskerek állami
" "

83 Sziemeiszter János Zólyom
" " "

84 Sziklás Sándor Budapest községi
" "

85 Szikora M. Hortensia Temesvár felekezeti
" "

86 Szlamka Antal Gyergyóalfalu állami
" "

87 Szontai Oszkár Komárom községi
"

»

88 Dr. Szőkéné Szuknovich M. Kispest állami
" "
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JJ a z i s kol a
milyen

N éPONMLKJIHGFEDCBAV
minőség-

I1 1

ben mű-
helye faja nem e ködik?

89 Szőnyi M. Paulina Szeged felekezeti tan. kép. igazg.
90 Toch Zsigmond Baja

"
polgári tan.

91 Ugray Lajos Ujvidék állami
" "

92 Unger Erzsébet Kúnszentmiklós felekezeti
" "93 Vajda Emil Nyiregyháza állami
" ".94 Vajda Ernő Temesvár községi
" "

95 Vöröss József Tokaj állami
" "U6 Wiedmann Mária Henriette Lippa felekezeti
" "

97 Wiedmann Mária Kornélia Temesvár ,
" "

98 Znojemszky Ferenc Dobsina állami
" "onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J egyzet: A férfiak a Paedagogiumban, a nők a Csalogány-utcai elemi iskolai

tanítónőképző-intézetben kaptak ingyen szállást.
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F ü g g e lé k .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.

A p o lg á r i í s k o la i tanítóképző in t é z e tb e v a ló felvé.el,

Az intézetbe pályázat útján vétetnek fel a hallgatók.
A hallgatók táppénzt nem fizetnek. Lehetnek: teljes ingyene-

sek, féldíjasok, 180 kor. vagy ebéd-segélyesek és segély nélküli
bejárók.

A teljes ingyenesek az intézet internátusában kapnak minden
díj nélkül élelmezést, lakást, fütést és világítást.

A féldíjasok ugyanezen kedvezményt havi 18 K-ért élvezik.
Az ösztöndíjasok egyenkint havi 18 K. segélyben, vagy ingyen

ebéd-kedvezményben részesülnek.
A pályázatot évenként a vallás- és közoktatásügyi miniszter

rendeletével, rendszerint április vagy május hónapban teszi közzé
az igazgatóság a vallás- és közoktatásügyi miniszterium "Hivatalos
Közlöny" -ében és egyes tanügyi lapokban. A pályázati határidő
május 31. A később érkezett vagy fel nem szerelt folyamodványok
nem vehetők figyelembe.

A felvételt a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi tri. kir. mi-
niszter úrhoz intézett s az áll. polg. iskolai tanítóképző igazgató-
ságához benyújtott folyamodványban kell kérelmezni. A kérvény-
ben, melyre 1 koronás bélyeg illesztendő, világosan kiteendő, hogy
az illető melyik szakcsoportra (nyelv- és történettudományi vagy
mennyiség- és természettudományi) óhajtja magát felvétetni. Akik
a zenei tárgyakban kellő jártasságot tudnak felmutatni, azok az
ezen szakokkal kapcsolatosan szervezett zenei szakra is beiratkoz-
hatnak.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz á llami kedvezményben részesülők pedig a főszakokon
kívül va lamelyik melléksza kr a (zenére vagy tornára) beiratkozni s
azt rendes en, egész éven át hallgatni tartoznak.
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A i első évfolyam ra azok vétetnek fel, akiknek elemi iskolai

tanítói oklevelük vagy középiskolai érettségi bizonyítványuk van.

Az utóbbiak azonban még az elemi iskolai tanítóképző-intézet pae-

dagógiai tantárgyainak tananyagából külön felvételi vizsgálatot is

tartoznak tenni.

A folytatólagos évfolyamokra azok vétetnek fel, kik az előző

évfolyamot sikerrel elvégezték.

A folyamodvány hoz, amelynek külső lapján a lakóhely pon-

tosan megjelölendő (akár csak a felvételért, akár pedig ösztöndíjért

is folyamodjék az illető), melléklendő bizonyítványok a következők:

1. Tiszti-orvosi bizonyítvány arról, hogy az illető teljesen

egészséges.

2. A folyamodó előképzettségéről tanuskodó oklevél, vagy

iskolai bizonyítvány. Abban az esetben, ha a folyamodó a folya-

modás határnapján tanítói oklevéllel még nem rendelkeznék, mellé-

kelheti az előző évről s a megfelelő osztály látogatásáról szóló iga-

zolványát vagy értesítőjét, a beiratáskor azonban tartozik az előirt

okiratokat bemutatni. Azon folyamodó, ki valamely alkalmazásban

van, tartozik illetékes hatóságától működési bizonyítványt is mel-

lékelni.

3. Hiteles községi bizonyítvány a szülők foglalkozásáról, va-

gyoni állapotáról, részletesen kimutatva azoknak minden forrásból

eredő jövedelmét s a folyamodónak esetleg magánvagyonát.

4. Községi vagy más hiteles bizonyítvány a családtagok szá-

máról, ezek életkoráról és arról, hogy hány gyermek van a családfő

közvetlen gondozása alatt s hány van távol a szülői háztól.

A felvételről az illetőket - a nagymélt. vallás- és közoktatás-PONMLKJIHGFEDCBA

ü g y i m. kir. minisztertől leérkezett rendelkezés után - az igaz-

gatóság értesíti.

A felvétel csak akkor válik végérvényessé, ha a folyamodónak

tanítói pályára való alkalmasságát az intézeti orvos is megállapítja.

A miniszter által felvett hallgatók beiratkozása szeptember

hó elején történik, még pedig:

A felvett hallgatók, erről szóló hivatalos értesítésük bemuta-

tásával, a kitűzött s velük előre tudatott időben személyesen jelent-

keznek az igazgatónal beiratkozás végett s be szolgáltatják pontosan

kitöltött jelentkező-Iapjukat.

Az újonnan felvett hallgatók a beiratkozás alkalmával meg-

kapják lecke könyvüket és az intézet szervezeti és rendtartási sza-

bályzatának egy példányát.
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A folytatólagos an magasabb évfolyam ba lépő hallgatók a be-
iratkozás alkalmával tartoznak leckekönyvüket bemutatni.

Aki abeiratkozásra kitűzött időn túl jelentkezik, elfogadható
okok alapján két hétig az igazgató, azontúl, de legkésőbben október
hó közepéig, csak a vallás- és közoktatásügyi miniszter engedélyé-
vel vehető fel.

Évközben az intézetbe hallgató ul belépni nem lehet.

II.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M a g á n u to n v a ló v é g z é s a p o lg á r i Iskola t a n í t ó k é p z ő - in t é z e tb e n .

A polg. isk. tanítók képesítő vizsgálatáról s az ezt megelőző
évfolyam-vizsgálatokról a nagym, vallás- és közokt. m. kir. minisz-
terium által 1902. évi 539. ein. sz. alatt kiadott s a képesítő vizs-
gálatra készült jelöltekre nézve érvényben levő "Szabályzat " ren-
delkezik. (Kapható az egyetemi nyomdában. 1. Vár, ára 50 fill.)

A magánúton való végzést a polg. isk. tanító-képesítő vizs-
gálati szabályzat 14-18. §-a a következőképen irja elő:

14. §. Felső nép- és polgári iskolai tanító-képesítő vizsgálat ra
bocsáthatók :

1. A polgári iskolai képzőintézetek azon hallgatói, akik a II.
évfolyamot sikerrel végezték: azPONMLKJIHGFEDCBA1 .onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAképesítő vizsgá la t r a ; a II. képe-

sítő vizsgá la tr a pedig azok, akik a képzőintézetekGFEDCBAI l l . évfolyamát
sikerrel végezték s az 1. vizsgálatot sikerrel letették.

2. Kivételképen vizsgálatra bocsáthatók még mindazon okle-
veles elemi népiskolai tanító, ki képesítés után legalább egy éven
át valamely nyilvános iskolában mint tanító működött, s ez egy évi
tanítói gyakorlat után a polgári iskolai tanítóképző intézetben az
1. és I I . évfolyam tananyagából az osztályvizsgálatot magánúton
sikerrel letette: az r . vizsgálatra ; s ha a n l. évfolyamról is letette
a magán osztályvizsgálatot s az 1. képesítő vizsgálatot sikerrel kiál-
lotta: a II. vizsgálatra.

15. §. Az énekből és testgya kor lá sból csak oly egyén bo-
csátható vizsgálatra, akinek a fentebb említett két tudománycsoport
valamelyikéből már van képesítő oklevele, semellett igazolja,
hogyatestgyakorlatban, illetőleg az énekben szakszerű kikép-
zést nyert.

Anyelvmester i vizsgálatra jelentkezesnél legalább is elemi
tanítói oklevél bemutatása követelte tik.

16. §. Vizsgálatra való bocsátásért a szünidei két hónap ki-
vételével bármi kor jelentkezhetni.
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A jelentkezés a vizsgáló bizottság elnökségéhez intézendő

kellően bélyegeit folyamodvány alakjában történik, melyben a jelölt

világosan kifejezi, hogy a II. fejezetben felsorolt képesítő vizsgála-

tok közűl melyikre kiván bocsáttatni.

A folyamodványok a polgári iskolai képző intézetek igazgatói-

nál, mint a vizsgáló bizottság alelnökeinél nyújtandók be.

17. §. A folyamodványokhoz mel1éklendő:MLKJIHGFEDCBA

a j életrajz, melyben a jelölt eddigi összes tanulmányai szol-

gálata s foglalkozása egészen a folyamodvány benyújtásának idejéig

időrendben, röviden és hitelesen elő vannak adva; megemlítendő

benne a jelölt nyelvismerete is;onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) a jelölt keresztlevele vagy születés í bizonyítványa;

c) a jelölt elemi népiskolai tanítói oklevele ; esetleges szolgá-

lati 'bizonyítványa ;

d) közszolgálatban álló egyéneknél közvetlen előljárójuk által

kiállított minősítvényi táblázat, másoknál illetékes hatóságuk által

kiállított erkölcsi bizonyítvány;

ej orvosi bizonyítvány arról, hogy a jelölt testi épség szem-

pontjából kifogás alá nem esik.

18. §. A polgári iskolai tanítóképző-intézet kötelékében álló

jelöltek jelentkezésenél a jelentkezesnek megszabott alaki kellékelt

az intézet igazgatója egyszerűsítheti.

Azokon kivül, miket a szabályzat 14. és 17. §-aiban a magán-

vizsgálatokra nézve elmond, még a következők veendők figyelembe:

1. Hogy valaki magánúton végezhessen, ahhoz nem kiván-
tatik meg, hogy az illető beiratkozzék a polgári iskolai tanítóképző

hallgatói közzé, hanem csak a val1ás- és közoktatásügyi miniszter-

hez cimzett folyamodványát kell az intézet igazgatóságához benyúj-

tani a magánvizsgálati engedély megadásáért. A folyamodvány, mely-

hez a szabályzat 18. §·ában felsorolt okiratok csatolandók, a polg.

isk. tképző igazgatóságához adandó be.

2. Ha a folyamodó a most említett kérvénye alapján a vizs-

gálati engedélyt már megkapta, akkor kérelrnezheti a vizsgálat nap-

jának kitűzését, megjegyezvén. hogy magán osztályvizsgálatok az

iskola i évben csa kis szeptember , ja n u á r és má jus hónapban tartat-

nak. A magánvizsgálatok ideje napi- és tanügyi lapokban minden

alkalommal közzé tétetik.

3. Az egyes osztályvizsgálatok és az I. és II. képesitő vizs-

gálat között egy évnyi időköznek kell lenni.

4. A vizsgálati díj, mely a vizsgálatra való megjelenés napján
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a vizsgálat megkezdése előtt fizetendő le, osztályonkint és szakcso-
portonkint 40-40 kor. A képesítő vizsgálat díja 50--50 kor.

5. Magán osztályvizsgálatot csak egy egész szakcsoportnak
(1. a szabályzat II. fejezetét) minden tárgyából lehet tenni, külön
egyes körökből vagy épen egyes tárgyakból magán osztályvizsgá-
latot tenni nem lehet; hasonlóan minden tárgy ból kötelező a vizs-
gálat (így: Földrajzi gyakorlatok, Gyakorlati tanítás, Német nyelvi
társalgás, Rajz stb.). Irásbeli vizsgálat teendő: a magyar- és ném et
nyelvből s irodalomból, a mennyiségtani tárgyakból, tanítási terve-
zetből. A praktikumokból gyakorlati vizsgálat teendő. Vagyis a ma-
gán osztályvizsgálatnál az érvényben lévő tanterv összes tárgyai
kötelezők, hasonló minőségben és mértékben, mint ~z az intézet
rendes hallgatóitól megköveteltetik.

6. A polg. isk. tanítóképző minden szakcsoportját felölelő
részletes tanterv a fentemlített egyetemi nyomdában kapható. A
terv ára 68 fillér.

7. Megjegyzendő, hogy magánvizsgálati engedélyért csak azok
folyamodhatnak, akik megelőzőleg már valamely nyilvános iskolá-

nál egy évig mint tanítók működ tek. Az érettségi bizonyítvánnyal
folyamodók ezen kivül az el. tképzőben előadott összes paedagógiai
tárgyakból felvételi vizsgálatot tartoznak tenni

8. Kivételképen azok is tehetnek polgári iskolai tanítók képe-
sitő vizsgálatot, akik az egyetemen hallgattak, esetleg középiskolai
(alap-, szak-) vizsgálatot tettek; ezek tanulmányainak elbírálását,
illetőleg beszámítási módját, vizsgálatra bocsáttatásuk feltételeit a
szabályzat értelmében azonban esetről-esetre, mindenkor a vallás- és
közoktatásügyi miniszter dönti el.
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IRTA:

DR. GYULAI ÁGOST.





B e v e z e t é s .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Paedagogium az utóbbi 10 évben, különösen az elemi tanító-
képző-intézetnek telepünkről való elköltözése óta nagy fejlődésen men-
vén keresztül, helyiségeinek és felszerelésének arányaiban, de képző-
munkája eljárásában is annyira megváltozott, hogy az intézet egy-
kori érdemes igazgatójának, Gyertyánffy Istvánnak tollából 1882-ben
"A budapesti állami elemi és polgári iskolai tanítóképezde mult ja
és jelene" c. alatt kikerült terjedelmes imertetés, mely a voItaképeni
Paedagogium mellett a vele akkor még összeforrt 1. ker. áll. elemi
tanítóképző-intézet ismertetését is adta, immár teljesen elévültnek
tekinthető.

Mindennek tekintetbe vételéveI a Paedagogium tanári testülete
elhatározta, hogy az újjáalakult intézetnek .egész jelenlegi anyagi s
szellemi állapotára vonatkozó kimerítő leírást tesz közzé. Minthogy
azonban az egész intézetre vonatkozó teljes és részletes ismertetés
egyszerre való kiadása nagyobb költséget igényeIne, melyre fedezete
nincsen, a testület úgy óhajtja e feladatot megvalósítani, hogy az
intézet évi Almanachjában részletenkint adja ez ismertetést s ezt
főiskolánk egyik egészen speciális, hasonló intézetek körében egye-
dül álló s talán legjobban fölszerelt intézményének,"onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa magya r

filologia i szeminá r iumnak leírásával az itt következő cikkben kezdi
meg. Az intézet többi szemináriumának, laboratoriumának és tan-
székének ismertetése egymásután fogja követni ez első részletet
s a sort végül az intézet általános topografiai leírása fogja be-
rekeszteni.
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1 . 1\GFEDCBAs z e m in á r iu m o k ró l á lta lá b a n . Néhány német paedagogus
ujabb időben kétségbevonja a főiskolai előadásoknak, azPONMLKJIHGFEDCBAÚ . n. "Vor-
lesung" -oknak értékét és egyáltalában nem hajlandó semmiféle fon-
tosságot sem tulajdonítani nekik, minthogy "mindaz, amit a tanár
az illető tudomány rendszereként előad, a kézikönyvek ben nagy-
részt megtalálható. " Theobald Ziegler, a straszburgi egyetem jeles
paedagogusa, aonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnémel diá k-ról írt könyvében 1) igazságot szolgáltat
ugyan evvel a rideg fölfogással szemben a főiskolák régi előadó
módszerének, mikor az élőszó erejének maradandó értékét hang-
súlyozza; de ő sem fogadja el ezt a módot a főiskolai tanítás
egyetlen formájául. Utal rá, hogy már a középkori akadémiai ok-
tatás is kitalált valamit segédeszközül az előadások mellé, az Ú . n.
disputáció-kat, a vitákat. A skolasztíkus tanítás alkonyával ezek a
viták üres formává silányultak, eltüntek a főiskolai élet körébő!. A
természettudományok föllendülése, uj módszerük: az indukció, a
filologiának rendszeresebb művelése, mindezek együttvéve ráutalták,

rákényszerítették a főiskolát egy másik, jobb tanítási formára, arra,
mely az utolsó félszázadban teljes értékében kifejlődött: a főiskola immár
rávezeti hallgatóját arra, hogy az előadások hallgatása mellett részt
vegyen a tudományos vizsgálódásban és kutatásban, önállóan dol-
gozzék a laboratoriumban vagy szemináriumban, majd szabadabban
és függetlenül, majd iskolásabb módon, szorosabb vezetés alatt. Azt
is megjósolja ahirneves német paedagogus, hogy idővel a főiskolai
oktatás súlypontja rnindinkább a laboratoriumi és szemináriumi gya-
korlatokra fog esni.

Valóban a német főiskolákon manapság már egész erejét ki-
fejti e rendszer s a német tudományosság éppen ennek hatása alatt
nem is enged ismert keménységéből és magvasságából; Európa
többi nemzetének főiskolái, köztük a magyar főiskolák is mindinkább

') Ziegler Th., Der deutsche Student am Ende des 19. Jahrhunderts. 10.

Auflage mit einem Nachwort aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts (Leipzig, 1908.)
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meghódolnak a tanár és tanítvány közös munkásságának ez áldásos
rendszere előtt.·

Ma már nem képzelhető el' főiskola, ha e nevet méltón óhajtja
viselni, mely - bárminő speciális legyen is a célja - ne az ott
előadott diszciplinákban való önálló munkára, ne a gondolkodásra
és kutatásra nevelje a rábizott ifjuságot, A. tanárai tóI hallott anyag
egyszerű reprodukciója nem nevelheti többé a főiskolai hallgatót
nemzete intelligenciájának olyan tagjává, ki helyét a modern életben
minden tekintetben megállja. Meg kell tanulnia diszciplinája eddigi
eredményein kivül egyebet is, meg kell tanulnia és meg kell szoknía

az önálló dolgozást, ami csak szernináriumokban és laboratoriumok-
ban történhetik.

Ezekkel a gyakorlatokkal szorosan összefügg az is, hogya
tanár és a fiatal ember rendkívül közel jutnak egymáshoz s az
együttes tudományos munkálkodás, az állandó érintkezés minden
tekintetben nagy nevelő hatással van az ifjuságra.

A, következőkben a Paedagogiumnak egyik ilyen tudományos
munkára nevelő intézményét, a modern filologiai szemináriumot
óhajt juk bemutatni.

II. /\GFEDCBAs z e m in á r iu m tö r té n e te . Mikor e sorok irója, éppen 10
évvel ezelőtt, Király Pál örökébe lépvén a Paedagogium egyetlen
ntagyar nyelvi és irodalmi tan székét elfoglalta, a magyar filologiai
tanulmányokat az intézetben bizonyos megállapodott stádiumban,
de némilegPONMLKJIHGFEDCBAs z ű k keretek közé szorítva találta. A jelöltek évfolya-
monkint heti 5-5 órában előadást hallgattak ugyan, az 1. év-
folyamon általános nyelvtudományt, magyar nyelvtant, stilisztikát,
retorikát és az I526-ig terjedő nemzeti irodalom történetét (mind-
ezt heti 5 órában !), a II. évfolyamon esztetikát, verstant, poe ti-
kát és nemzetünk irodalmának történetét 1526-1820-ig, a Ill. év~
folyamon nemzeti irodalomtörténetet I820-tól napjainkig; ez elő-
adások hallgatásán és a félévvégi kollókvinmokon kivül azonban
semmi egyéb munkában nem volt részük a jelölteknek és semonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r endszer es dolgozatok készítése, ami gyakorlatilag erősítette volna
szerzett ismereteiket, sem szakkönyvtár, mely könnyen, - ha
kell - minden percben hozzáférhető olvasmán nyal látta volna
el őket, nem szerepelt tanulmányaik rendszerében. Ez a rendszer,
ha a középfoku oktatás (tanítóképzőintézetek és valódi középisko-

lák) fölé épített Paedagogiumban 1) elég időt szánt volna a jelzett

') A Paedagogiumba való fölvételre vagy a tanítói diploma vagy a közép-

iskolai érettségi bizonyítvány jogosít.
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diszciplinák rendszerének főiskolai mvon való tárgyalására, legalább
kellő kész ismeretanyagot juttatott volna a hallgatóknak; önálló
tudományos munkára és érdeklődésre, e munkálkodás módszerére
azonban, mely nélkül pedig ma már a polgári iskola tanára sem
állhat helyt a fejlődő magyar közoktatás életében, igy sem adott
volna egyáltalában semmiféle ösztönzést. Minthogy azonban oly
óriási anyagra, minőt évfolyamonkint, pl. mindjárt az I. évfolyamon
a polgáriskolai tanárképzés tanterve a magyar filologiai studiumban
természetszerűen kiszab, a heti 5 óra nevetségesen kevés volt, mert
e tanterv úgyszólván azt kivánta, hogy heti 5 órán rendszeresen,
főiskolai nivón mindaz előadassék, amire a tudományt szűkebben
mérő elemi tanítóképzőnek már 1882-től kezdve összesen heti 8,
az 1903. évtől kezdve pedig meg már éppen összesen heti II órája
volt az I-III. osztályban, - ilyen körülmények között az a föntebb
említett cél sem volt elérhető, hogy a hallgatók legalább kellő meny-
nyiségű ismeretanyagot kaphattak volna útravalóul életük feladatához.

E sorok irója mindjárt a katedrára lépésének első esztendejé-
ben vigasztalannak látván az előadásoknak mértékéből előálló hely-
zetet, teljesen hiányzó nak a munkára nevelés gondolatát és eszkö-
zeit, azonnal sürgetni kezdte az intézet akkori vezetőjénél, néhai
Kiss Áronnál az ügy rendezését. Az ő megértő lelkén múlt - s
ezért ma is hálás megemlékezés illeti a sírban pihenőt - hogy már
a második esztendővel, 1904 őszén megindulhatott a fejlődés, egy-
előre csak abban az irányban, hogy megkezdődött egy kis szak-
könyvtárnak egybeállítása, mely közvetlenül a tanár kezén lévén,
egyúttal a hallgatóságnak is bármely szükség fölmerülésekor kellő
időben azonnal rendelkezésére bocsátható volt.

Addig t. i. a Paedagogiumnak körülbelül 9000 kötetnyi egész
könyvtára, a még Gyertyánffy István igazgatása alatt készült nyom-
tatott katalógus szerint,onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegyüttesen kezeltetett az irodában is elfog-
lalt egyetlen nevelő-segédtanár által, természetesen csak mellékesen
s minthogy összesen csak heti 3 órában állott a hallgatók rendel-
kezésére, egyáltalában igen illuzórius módon felelt meg hivatásának.

1904 őszén Kiss Áron teljesítette azt az óhajtást, hogy a kö-

zös könyvtárból kiszakíttassék mindaz, amit e sorok irója a meg-
alapítandó magyar nyelvi és irodalmi szeminárium könyvtárába
alkalmasnak ítél, - körülbelül 1000 kötet, sajnos többnyire régi
elavult művek s azok egy része is hiányos. Ezzel egyidejűleg az
addigi másodemeleti két ablakos szűk kis szoba helyett a földszinten
nagyobb tantermet is kapott a magyar filologia, hol 2 fali szek-

5
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rényben a könyvek is elhelyezhetők voltak s azonnal kezdetét vette,
legalább embrionálisformában a hallgatók szemináriumi foglalkoztatása.
A könyvtár, rendezése után, kezdettől fogva minden percben rendel-
kezésére állott az ifjuságnak s annak használatára folytonosan buzdítást
is nyert. A szemináriumi élet azonban, melynek nyomon kellett
kisérnie az előadásokat, már kezdettől fogva nem merülhetett ki
pusztán a remekírók és az egyelőre szűkebb mértékben meglevő
szakművek olvasásában, hanem igényelte a hallgatóságnak önálló-
ságra törekvő irodalmi kisérleteit, szakkérdésekről szóló dolgozatok
előkészítését, megírását és bírálatát.

Ebből a csirából hamarosan nőtt ki a mai magyar filologiai
szeminárium terebélyes fája. A szeminárium az 1905/6. tanévben
már felköltözött mai helyére, az I. emelet északi szárnyába, dolgozó-
helyiséget is kapott 12 dolgozóasztallal, kézi könyvtárral s a hall-
gatók irásai, könyvei számára való fiókos szekrényekkel ; megindult
az irodalmi érdeklődésből táplálkozó dolgozáshoz szükséges tudo-
mányos felszerelés gyarapodása, első sorban a könyvtár fokozatos
kifejlődése, részben rendkívüli dotációk segítségével, melyekből elő-
ször Király Pálnak különösen a régi magyar irodalomban gazdag
könyvtárát vásároltuk meg, azután az ujabb szakirodalom számos
termékét; megindult az intenzivebb munka a hallgatókkal való egyé-
nenkinti foglalkozásban. Mindennek szervezéséhez, a könyvtár és
a munka berendezéséhez e sorok irójának - aki szivesen s lelki
örömmel tette - eleinte, néhány éven át, egész napi munkájaPONMLKJIHGFEDCBAs z ü k -

séges volt, amire jól emlékezhetik néhány akkori lelkes tanítványa
és a munkában segítőtársa. Az ifjuság maga is örömét találta a
megindult szemináriumi életben s bizony sokan vannak, már a sze-
mináriumnak első kezdetlegesebb éveiből is - mind ismerjük s
számon tartjuk őket - kik a tudományos érdeklődés erős impul-
zusát s mondhatnám az önállóságra törekvő munkának megszokását
vitték ki magukkal pályájukra.

Kiss Áron igazgatónak nyugalomba vonulásával - bár az
addigi tradicióknak lehetőleg tiszteletben tartása mellett - néhány
esztendőn át azonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAerősMLKJIHGFEDCBAfo lle n d ü lé s korszaka köszöntött be általában a
Paedagogium fejlődésében, de különösen a magyar filologiai szerni-
nárium életében. Ez a föllendülés körülbelül egybeesett azzal a
változással, hogy az intézet ügyeinek vezetése a Vallás- és Közoktatás-

ügyi Miniszteriurnnak elnöki osztályából abba az ügyosztályba téte-
.tett át, mely akkoriban már fényesen kipróbálta erejét avval is, hogy
szakavatott módon vezette és fejlesztette az elemi tanitóképző-intéze-
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teket. A szeminárium ez újabb néhány év alatt megkapta mindazokat
az anyagi és szellemi föltételeket, melyek teljesen intenziv és értékes
munkálkodásra képesítik. Könyvtára hatalmas szakkönyvtárrá nőtt,
Kiss Áron becses könyvtárának a Miniszterium útján történt meg-
vásárlásával, Semsey Andor főrendiházi tag ajándékaképen néhai
Katona Lajos egyetemi tanár könyvtára nagyobbik s rendkivül be-
cses részletének, mintegy 500 kötetnek átvételével, továbbá az egész
intézeti könyvtárra szánt évi 5000 koronányi dotáció egy jó részé-
nek évenkinti felhasználásával; fölszerelése szemléltető és egyéb
eszközökben is szépen kifejlődött az évi 400 koronányi állandó
dotáció segedelmével. Megkapta - az elemi tanítóképző-intézetnek
a Paedagogium épületéből való kiköltözése után - a fejlődéséhez
szükséges helyiség-szaporulatot is, melyet a könyvtár és a fölszerelés
nagyarányu gyarapodása, a szemináriumi foglalkozásnak mind intenzí-

vebbé válása, a hallgatók számának növekedése s az intézetben
szervezett képezdei tanárjelöiti Apponyi-kollegiumnak a magyar filo-
logiai szemináriumhoz csatolt része is szükségessé tett: 1911-ben
addigi 3 helyiségéhez még két tágas helyiséget kapott.

Megkapta azonban a szeminárium ugyanezen érában műkö-
déséhez és teljes kifejlődéséhez a szükséges szellemi feltételeket is,
mikor hosszas várakozás, reménykedés és szorgalmazás után való-
sággá lett, hogy a magyar nyelv és irodalom tudományának, e két
nemzetalkotó és nemzetnevelő tényező studiumának végre kellő súly
és méltányos idő jutott osztályrészül a polgáriskolai tanárképzés
tantervében s helyet kapott a képzés rendszerében, hivatalosan
heti óraszámban kifejezve, a szemináriumi foglalkozás is, melyet
addig tisztán saját jószántából s az ügy szeretetétől vezérelve, a
tanterven s rendes óraszámon kivül - tehát voltaképen tilosban-
rendszeresített volt e sorok írója.

A Vallás- és Közoktatásügyi Miniszterium megbízásából a test-
vérintézet szaktanára, Tolnai Vilmos, Erzsébet-nőiskolaí tanár és e
sorok írója átdolgozták a magyar nyelvi és irodalmi tantervet, nem
bővítve magát a tanulmányi anyagot, csak részletesebben kifejtve
és elrendezve azt a három évfolyam heti l ő-ről 23-ra növelt ma-
gyar nyelvi és irodalmi óráinak számában, ezenfelül beillesztették a
tantervbe évfolyamonkint heti 1-1 órában a szemináriumi foglal-
kozást is, megjelölve abban a szemináriumi foglalkozásnak össze-
függését a tanárképzés ezen részletének céljával. Ez acél, e sorok
irójának fogalmazásában következő módon van beillesztve a tan-
tervbe:onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAss Cél: A polgáriskolai tanár- és tanárnőjelöltek teljes ki-

5'
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képzése a magyar nyelvnek és irodalomnak, e nemzetalkotó ténye-
zőknek minden irányú s a kapcsolatos világirodalmi műveltséget
sem figyelmen kívül hagyó beható ismeretében, hogy Magyarország
jövendőpolgárságát, saját gyökeres nemzeti műveltségük alapján,
erős magyarérzésű nemzedékké nevelhessék. A képzésben nem ha-
nyagolható el teljesen az a cél sem, hogy a jelöltek - anélkül,
hogyaszaktudóssá képzés előtérbe nyomuIna - e nemzeti tudo-
mányban való önálló, módszeres munkásság kifejtésére is ösztönzést
nyerjenek s ilyen módon esetleg hozzájáruljanak egyrésztanemzeti tudo-
mányok fejlesztéséhez, másrészt a polgáriskolai tanári kar színvonalá-
hak emeléséhez. " (L. A Paedagogium 1908/9 évi Almanachja 7. lap.) Ez
a miniszteri megbízásból kidolgozott s azután jóváhagyott és életbelépett
tanterv adott alkalmat és okot arra is, hogyanyelvtudomány és az iro-
dalmi segédtudományok katedrája az irodalom történetétől külön válasz-
tassék vagyis hogy még egy-egy új katedra szerveztessék úgy a Paeda-
gogiumban, mint az Erzsébet-nőiskolában e nemzeti studiumok számára
s hogya munka még intenzivebbé tételére ez új helyek megfelelő szakem-
berekkel töltessenek be. Ennek megfelelően a Paedagogiumban, e sorok
írója voltaképeni szaktudományának, a nemzeti irodalomtörténetnek ka-
tedráját tartván meg magának, 1908-ban a nyelvtudományi tanszékre
Dr. Erdélyi Lajos, egyetemi magántanár neveztetett ki. Ezek szerint
jelenleg a teljesen kifejlett magyar nyelvi és irodalmi képzés két
tanár vezetésével az I. évfolyamon heti 10 órában történik, melyből
4 óra az 1. félévben az általános nyelvtudománynak, a 2. félévben
a magyar nyelvtannak, 2 óra az 1. félévben a stilisztikának, a 2.
félévben a retorikának, 3 óra az egész éven át a magyar nemzeti
irodalom 1606-ig terjedő részének rendszeres előadására, 1 óra pedig
az egész éven át a szemináriumi foglalkozás központi vezetésére
és irányítására fordíttatik ; a II. évfolyam munkája szintén heti 10
órában folyik, melyből 5 óra az 1. félévben az esztétikának, a 2.
félévben a verstannak és poétikának, 4 óra az egész éven át nem-
zeti irodalmunk 1606-1820-ig terjedő részének rendszeres előadá-
sára, 1 óra pedig szemináriumi munkára van szánva; a Ill. évfo-
lyam heti 6 órájából 5 óra egész éven át a XIX. századi magyar nem-
zeti irodalom előadásának, 1 pedig a szemináriumi foglalkozásnak jut.

E föltételeknek 1908. őszén történt megvalósulása óta a Paeda-
gogium magyar filologiai szemináriuma fölszerelésében mindjobban
fejlődvén ma már teljes erejében végzi munkáját s mindazoknak,
kik meglátogatták s munkáját és annak eredményeit megfigyelhették,
elismerését vívta ki: így többek közt különösen - kinek itélete
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természetesen a legértékesebb - a budapesti egyetem szakférfiáét,

Riedl Frigyes professzo rét, ki egy alkalommal egy egész délelőttöt

töltvén a szemináriumban - bizonyára sok jóindulattal és barát-

sággal - a szemináriumot messze túlbecsülő nyilatkozatot tett a

hallgatók előtt, mely szerint "sajnálja, hogy nem ebben a szeminá-

riumban nevelődött". A szemináriumnak a vendégkönyvben bejegy-

zett számos látogatója, köztük több külföldi szakember Európa

különböző országaiból, sőt a messze Japánból is, tetézték ez elisme-

rést azzal a nyilatkozattal, hogy a nemzeti nyelv és irodalom studiu-

mának ilyen jól fölszerelt és intenzive munkálkodó speciális főiskolai

intézményét sehol hasonló iskolában nem látták.

E szeminárium, melyet fejlődésének története után fölszerelésé-

ben és munkájában is bemutatni óhajtunk, mai állapotában és fej-

lettségében intézetünknek valóban értékes specialítása.

Ill. 1\GFEDCBAs z e m in á r iu m fö ls z e re lé s e . A)onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHelyiségei. Egy jól rnű-
ködő szemináriumnak anyagi föltételekre vagyis alkalmas helyísé-

gekre s jó fölszerelésre ép úgy szüksége van, mint szellemi fölté-

telekre, köztük főképen céltudatos vezetésre. A szernináriurn lénye-

gét voltaképen e három teszi: helyiség, fölszerelés és vezetés. Egyik

fontosabb, mint a másik s bármelyik hiányzik is az intézményből,

nem folyik benne az, amiért a szeminárium tulajdonképen szervezve

van, a tudományos érdeklődésre és önállóságra nevelő munka.

A Paedagogium magyar filologiai szernináriumának rendkivül

alkalmas és megfelelő helyiségei vannak. A szeminárium az intézeti

főépület északi szárnyának 1. emeletén van elhelyezve a mellékelt

1. ábra szerint összesen 5 egybefüggő helyiségben, melyek az egész

épületszárnyat betöltvén s két külön bejárat útján teljesen elválasztva

lévén az intézet egyéb részeitől, csöndes, zavartalan munkára hív-

nak. A szeminárium főbejárata fölött minden nevelésnek és ennek

a speciális intézménynek is egyik főcélját óhajtja jelezni az az Arany

Jánosból vett jelige, melyet e sorok írója az ifjúság zászlajába vert

szeg jeligéjéül is választott, a legnagyobbszerű földi feladatként óhajt-

ván azt elfogadtatni a rája bízott ifjúsággal:

"Legnagyobb cél pedig itt a földi létben:

Ember lenni mindig, minden körülményben 1"
Ez a cél köszönti a szemináriumba belépő ifjút. A helyiségek

mind tágas ak és világosak s az estéken vagy téli délutánokon való

dolgozásra villamos világitással is el vannak látva. A helyiségek

következőképen vannak beosztva a szeminárium céljaira: A külső

folyosóról belépő azonnal a 6 ablakos dolgozó helyiségbe jut, mely
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1. ábra. A szeminárium alaprajza.
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a hallgatóknak munkájához 12 dolgozóasztallal van fölszerelve. A
dolgozóhelyiség falait nemzeti irodalmunk 5 nagy egyéniségének,
Aranynak, Petőfinek, Vörösmartynak, Széchenyinek és Eötvösnek
mellszobrai ékesítik s ezenkívül nagy száma az irodalmi vonat-

2. ábra. A szeminárium dolgozó helyisége.

kozásu képeknek s egyéb szemléltető eszközöknek, melyek stilszerűen
diszítik a munka helyiségét s meleggé, otthonossá, kedveltté teszik
a dolgozók számára. Valóban a napnak bármely órájában tekintsünk
be e helyiségbe, mely reggel 7 órától esti 8 óráig van nyitva a
dolgozni óhajtók számára, sohasem találjuk üresen, legalább néhány
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asztalnál mindig találunk foglalkozókat. Ezt bizonyára nemcsak a
helyiség csöndje s kényelme okozza, hanem a helyiségben 2 szek-
rényben elhelyezett s a napnak minden órájában nyitva álló gazdagonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

kézi könyvtá r . E könyvtár egyik szekrényében az összes magyar
nyelvi s irodalmi szakfolyóiratok összes eddigi évfolyamai föllelhe-

3. ábra. A dolgozó helyiség egy részlete.

tők, mintegy 300 kötet; a másikban a szaktudománybeli összes létező
kézikönyvek, alapvető u. n. standard-munkák, egyéb segedtudományok
alapvető művei, továbbá bibliografiai . művek, lexikonok és szótárak

- mintegy 150 kötet - állanak. A hallgatóság kornoly főiskolai
ifjúsághoz méltó módon megbecsüli ez értékes gyűjteményt, melyet
egyik megbízott szénior (rendesenGFEDCBAI l l . éves hallgató) tart rendben;
az ifjúság dicséretére válik és érettségéről tanuskodik, hogy az
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állandóan nyitva álló kézi köny tárt, melyért mindnyájan egyetem-
legesen felelősek, annyi éven át mindeddig nem érték nagyobb
bajok. Egy ily kézikönyvtár, mint mindnyájuknak hasznos köz-
vagyona és köz-joga, az ifjúság szociális neveléséhez is hozzájárul
.egy szemernyi vel s megbecsülése azt mutatja, hogy az ifjúság a
szemináriumi intézmény megértésének teljesen magaslatán áll. A
dolgozóhelyiség látogatottságának okaihoz tartozik az is, hogy a
kézikönyvtár mellett rendelkezésére állanak ott az ifjuságnak 2
polcon elhelyezve, legujabb számai azonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAösszes sza kjolyóir a tok-

na k, melyek a magyar nyelv és irodalom studiuma körébe vágnak,
ezenkivül néhány magyar szemle és idegen nyelvű irodalmi revue,

.bibliográfiai és más rokon folyóirat is, számszerint mintegy 40,
melyeknek legfrissebb füzeteit azonnal megjelenésük után haszon-
nallapozgathatják a hallgatók. E folyóiratok olvasása egyébként
- látni fogjuk - a szemináriumi foglalkozás rendszeres munkájába

szervesen be van iJJesztve. A dolgozóhelyiség fölszerelését kiegé-
szítik végül a 12-12 fiókkal ellátott iratszekrények is, melyeknek
fíókjai a szemináriumban dolgozó hallgatók közt kiosztva lévén,
ottani munkájuk technikájának megkönnyebbítésére szolgálnak s
valóban kényelmet biztosítanak a dolgozóknak e tekintetben is.

A dolgozóhelyiségből nyílik a bejárat az eloa dó-ter emöe.

A bejárat fölirata: .Jntroíte, nam et hic dii sunt!" (Lépjetek be,
mert itt is istenek laknak l) előre jelzi a fogékony lelkű ifjaknak,
hogy e teremben a magyarság félisteneiről, a nemzeti érzés és a
magyar szellemi élet nagyjairól, továbbá a nemzeti palládium ról, a
magyar nyelvről fog előadásokat hallani. Az előadó-terem. a falakon
elhelyezett képek, néprajzi, nyelvtudományi és irodalomtörténeti
térképek s egyéb szemléltető eszközök sokaságával, mely úgyszólván
egy tenyérnyi helyet sem hagy üresen, még inkább arra a magasztos
nemzeti világra figyelmezteti az ifjút, melybe itt belépni fog. A 3 ablakos
tágas tanteremben méreteinél fogva kényelmesen elfér 50 hallgató (körül-

belűl ennyi szokott lenni ujabb időben egy-egy évfolyam hallgatósága.)
Az előadó-teremben a padokon és a tanári katedrán kivül, továbbá
a falakon felfüggesztett szemléltető eszközök mellett van egy szek-
rény a papirlemezekre ragasztott gazdag szemléltető képgyűjtemény,
továbbá a szemináriumban eddig készült s rendszeresen megőrizett
szemináriumi dolgozatok s végűl a szemináriumi könyvtár birtokában
levő becses kéziratok, könyvészeti ritkaságok és unikumok számára;
van egy szemléltető szekrény irodalomtörténeti emlékek, eredeti
kéziratok stb. állandó kiállítására s egy szekrény, mely a könyvtár



4. ábra. A szeminárium előadó-terme.

5. ábra. Részlet az előadó-teremből.
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egy részét, az ifjuság kezére bízott u. n. tanuló-gyűjteményt tar-
talmazza. Egy külön, a szemináriumi dolgozatok felolvasásánál.

megbírálásánál és tárgyalásánál használatos felolvasó asztal egészíti
ki e terem fölszerelését. E helyiség szemléltető gazdagsága bizonyára
kedvet keltő hatással van az ifjakra s szintén meleggé, barátságossá

teszi a komoly célú helyiség falainak látását, otthonossá a köztük

való tartózkodást. A szemléltető képek e különösen gazdag, szinte
zsúfolt kiállításának megokolását tartalmazza az a Comenius "Magna
didaktiká"-ja VIlI. fundamentumából vett idézet, mely szembetünőleg
van elhelyezve e helyiség falán: "Bonum erit omnia in classi qua-
vis tractari solita per parietes eiusdem auditorii depingi." (Jó min-
dent, ami az osztályban tárgyaltatni szokott, az illető tanterem falain
ábrázolni.) Ez a helyiség szolgált eddig a magyar nyelvi és irodalmi
szakelőadásokon kivül az ifjusági kör irodalmi szakosztályi üléseinek
és előadásainak szinhelyéül is.

A tanteremből, de a dolgozóhelyiségből is) nyílik egy-egy be-
járat a mellettök levő 2 ablakos helyiségbe, azonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAir oda lomtör ténet

ta ná r á na k dolgozószobá já ba ) mely azonban egyúttal a szakköny v-
tárnak egy részét, az irodalomtörténetit, továbbá stílszerű ódon
rácsos szekrénye kben a legértékesebb könyveket, a "Régi ma-
gyar könyvtár" cimű gyűjteményt tartalmazza. A helyiségnek mind
a négy fala a mennyezetig könyvekkel van fedve, van benne azon-
kivül 2 dolgozóasztal és egy kis tanári kézikönyvtár is. Itt mint a sze-
minárium vezetőjének s a könyvtár felelős őrének helyiségében van
elhelyezve mindezeken kivül a reverzálisok szekrénye s a szemi-
náriumi vendégkönyv. E helyiségnek van kijárata a dolgozóhelyi-
ségbe is, hogy a tanár a dolgozóasztaloknál elfoglalt hallgatóknak
bármikor segítségére lehessen.

Ugyancsak összeköttetésben áll az irodalomtörténet tanárának
szobája a mellette levő 3 ablakos nagy tágas könyvtá r i helyi-

séggel is, mely .a könyvtárnak másik részét, főképpenPONMLKJIHGFEDCBAl i nyelv-
tudomány, ..az irodalmi segédtudományok s az idegen irodalmak
köréből való könyveket tartalmazza 3 nagy, a mennyezetig- érő
szekrényben. Ebben a helyiségben, honnan közvetlenül i l magyar
nyelvtudomány tanárának szobájába juthatni, van elhelyezve egyúttal
a könyvtár leltára, cédulakatalógusa, a szakkatalógusok, továbbá
különböző repertóriumok . .Ez szolgál végül 5 berendezett dolgozó-
asztalával s szertárával dolgozóhelyiségül az elemi tanítóképzőintézeti
tanárjelöltek Apponyi-kollégíumának azon tagjai számára, kiknek
főtárgya a magyar nyelv és irodalom, s kik mint ilyenek ehhez
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a szemináriumhoz vannak beosztva, továbbá esetleg olyan paeda-
gogiumi hallgatók számára, kik mélyebbre ható, teljesen zavartalan
és csöndes tanulmányozást s nagyobb könyvészeti apparátust igénylő
munkával vagy idevágó grafikonok és térképek készitésével vannak
elfoglalva. E helyiségnek szabadon maradt falait is szemléltető
képek, grafikonok, irodalmi vonatkozásu jeligék, irodalmi térképek
stb. teszik barátságossá és tanulságossá.

6. ábra. Részlet az Apponyi-kollégisták dolgozó helyiségéből.

Ebből a teremből nyilik végül aonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnyelvtudolHány ta ná r á na k

dolgozószobá ja , 1 ablakos, de elég tágas helyiség. Ez szintén meg-
felelő bútorzattal van ellátva, falait hasonlóképpen a tanításnál hasz-
nálható szemléltető képek és térképek borítják. E helyiségből is ki
lehet jutni a szemináriumon kivül eső külső folyosóra.

E helyiségek arányai s kedvező elrendezettsége eddigelé éppen
megfelelők voltak a Paedagogium hallgatóinak számához képest
arra, hogya hallgatók mindnyájan helyhez jussanak a munkában.

Kivánatos, hogy ez a helyzeti egyensúly, mely jelenleg az intenziv
foglalkozást lehetővé teszi, - ha kell, továbbfejlődés utján - jöven-
dőben, a hallgatók számának növekedésévei is fennmaradjon.

b) A konyotá r . A helyiség alkalmassága mellett azonban
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éppen olyan fontos, ha nem fontosabb, anyagi feltétele a szerniná-

riumnak a könyvtár. A könyvtár a filologiai szemináriumi foglalko-

zásban s általában a szellemi tudományok terén való munkásságban

az, ami a természettudományokban a múzeumi gyüjteményanyag,

a mikroszkóp, a lombik, a fizikai műszer stb. együttvéve. Nincsen

tehát az a könyvtár, melyet a tekintetben túlságosan gazdagnak

vagy éppen teljesnek mondhatnánk,

Mindamellett a Paedagogium magyar filologiai szemináriumá-

nak könyvtára, melynek felelős őre e sorok írója, a szemináriumi

munka közben fölmerülő nem csekély igényeket javarészt kielégíti

nemcsak mennyiség, hanem szakszerűség és tudományos érték tekin-

tetében is. Az intézetnek egész körülbelül 20.000 kötetnyi könyv-

tára természetesen meg sem közelíti a külföldi nagy tanárképző-

intézeteknek, pl. - si licet parva componeremagnis - a párisi

Ulm-utcai École normale supérieurenek (a középiskolai tanárképző-

intézetnek) 250.000 kötetnyi könyvtárát, de már közeláll a sevres-i

tanárnőképzőintézetéhez, mely 30.000 kötetet tesz ki, s teljesen meg-

állja a versenyt a mi intézetünkhöz teljesen hasonló francia Pae-

dagogiumnak, a st-cloudi "École normale supérieure"-nek könyv-

tárával vagy a francia Erzsébet-nőiskoláéval, mely Fontenay-aux-

Rosesban van. Az a 7000 kötet pedig, mely a Paedagogium egész

könyvtárából a magyar filologiai szemináriumé, gazdagabb szak-

gyűjtemény (szerénytelenségnek ne vétessék ennek megemlítése l),

. mint a budapesti Eötvös-kollégiumé, melynek az összes tudomá-

nyokra vonatkozó könyvtára 26.000 kötetet tesz ki, s ebből a ma-

gyar nyelv- és irodalomnak 3000 jut.

A Paedagogium magyar filologiai szemináriumi könyvtára 1000

kötetből io év alatt nőtt 7000 kötetté részint Király Pál, Kiss Áron

és Katona Lajos könyvtárainak és a Bartalus István könyvtára meg-

felelő részének továbbá a Radnai Rezső min. tanácsos ajándékozta
körülbelűl 300 kötetnek bekebelezésével, részint az intézeti könyv-

tári dotáció egy jó részének fölhasználásával. A könyvtár megalakí-

tása eddigi fejlődése folyamán mindent összevéve évenkint átlag 4000
koronányi költséget vett igénybe. Király Pál és Kiss Áron könyvtárá-
nak megvásárlása főképen az ú. n.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr égi magya r könyvtá r t tette a

maga nemében - iskolai könyvtár létére - páratlan gyűjteménnyé,

melyben 350 drb 1711 előtti, 800 drb 1711-1825 közötti magyar

mű, mintegy 100 drb régi, a XVIII. századból s a XIX.-nek első

feléből való folyó irat, néhány ritkaság és unikum, s mintegy 20

kötetnyi régi kézirat és körülbelül 100 irodalmi levél foglaltatik.
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A könyvtár többi osztályai is eléggé gazdagok s szakcsoportjai
a kötetek kerekszámával a következők: általános ayelvtudomány :

.300 kötet, magyar nyelvtudomány : 500 kötet, irodalmi segédtudo-
mányok: 400 kötet, magyar irodalomtörténet: 1000 kötet, idegen iro-
dalmak története: 350 kötet, művelődéstörténet: 500 kötet, uj ma-
gyar .irodalorn 1825-től napjainkig: 1500 kötet, műfordítások : 300
kötet, régi magyar könyvtár 1711-ig: 300 kötet, régi magyar könyvtár
1711-1825-ig: 800 kötet, régi foliánsok: 30 kötet, kéziratok: 20

7. ábra. A szeminárium "Régi magyar könyvtár."-a.

kötet, régi folyóiratok: 100 kötet, ujabb folyóiratok: 400 kötet,
tanulógyűjtemény : 500 kötet. Ez utóbbi a hallgatóság kezén van s
3 részre van elosztva külön-külön az I-III. évfolyam számára.
Mindegyik évfolyam csoportját egy-egy hallgató kezeli. Az egyes
csoportokban az illető évfolyam irodalomtörténeti tananyagához mért
s az intézet tantervében "kötelező olvasmányok kánona" cimen föl-
-sorolt minimális olvasmányanyagból vagyis régibb és ujabb remek-
iróink kijelölt műveiből van művenkint 5-10 példány összegyűjtve.
E tanulógyűjteménynek ---,-mint látni fogjuk - kiváló szerep jut
a szemináriumi foglalkoztatásban.
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Egyébként a könyvtár értéke mindenestül körülbelül 50.000
korona. Nevezetességei közé tartozik eg 40 különböző kiadást tar-
talmazóonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHá rma s kis tükör -gy'űjtemé1f)', továbbá a Régi Magyar
Könyvtárhoz tartozó 2 da r a b unikum (eg régi ma ar aríthmetíka
1677-.ből és egy eddig ismeretlen kiadásu régi magyar szakács,>:öny't
1698-ból} Ipolyi Arnold"Magya r Mythologi-á"-jának az a példánya,
mely valaha Lugossy Józsefé volt, mindezek Kiss Áron könyvtárából ;
Arany J á nosna k egy rendkívül becses és ter jedelmes er edeti kézir a ta ,

az a dalgyűjtemény, melyet a nagy költő barátjának, Bartalus
Istvánnak, a Paedagogium néhai tanárának kérésére saját gyermek-
kori emlékeiből s más forrásokból kótákkal együtt összeírt s mely
Bartalus könyvtárával került a Paedagogium birtokába; Bra ssa i

Sámuel egy kiadatlan művének terjedelmes, gondos kézirata, szintén
Bartalus könyvtárából; egy XVII. századi kézzel írt közmondá s-

gyűjtemény ; egy XIV. vagy XV. szá za di pergamen-kézir a t, egy
lapra terjedő latin biblia-töredék, mely néhány magyar nyelvű lap-

. széli glosszát is' tartalmaz: gr . Székely Lá szlóna k, Cserei Mihály
és Apor Péter fiatalabb kortársának saját kezével írt, mindeddig
kiadatlan, nagyérdekű s igen terjedelmes önéletrajza (Lásd: Pintér
Jenő, A magy. irodalom története Budapest 1909.,GFEDCBAI I . köt. 432. lap),
mely valaha Király Pálé volt; szép példánya (a 3-ik ismeretes.
példány) P á zmány P éter imádsá gos könyve második, 1610-iki ki-
adásának, mel:y: még csak a Magyar Nemzeti_Múzeum s a Buda-
I2esti ~ud.-Egyetem köny:vtáraiban van meg .egy-egy példányban
(szintén Király Páltól jutott hozzánk); Ipolyi "Magyar Mythologiá"-
jának egy másik példánya, mely előbb Kandra Kabosé, azután Ka-
tona Lajosé volt;MLKJIHGFEDCBAs zám o s ir oda lmi levél és egyéb kézirat, igy pl.
Aranytól, Petőfitől, Tompától, Brassaitói, Fáy Andrástói, Liszt Fe-
renctől, Kriza Jánostól, Toldy Ferenctől, JókaitóI, Gyulai Páltól,
Szász Károlytól, Greguss Ágosttól, stb. ; becses tulajdona a könyvtár-
nak Riedl F r igyes összes eddigi, nagyrészt kiadatlan egyetemi elő-
adásainak szép kéziratos gyűjteménye, a Vasárnapi Ujság és a
Budapesti Szemle teljes sorozata, stb, stb.

Az itt nagy vonásokban vázolt könyvtár mai fejlett állapotá-
ból természetszerűleg következik, hogy a legszélesebb körből vett
különböző irodalomtörténeti és nyelvtudományi témák feldolgozásá-
nál is csak ritka esetekben szorul a szeminárium a nagy buda-
pesti közkönyvtárak segítségére, mert a szeminárium könyvtárának
gazdag anyaga kiegészítve e sorok irójának szintén mintegy 6000
kötetnyi magánkönyvtárával, melyet kisegítésképpen egészen rend-
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szeresen mindenkor a hallgatóság rendelkezésére bocsát, teljesen
kielégítik a szükségletet. A könyvtár forgalma a reverzálisokból
minden esztendőben összeállított statisztikai kimutatás szerint éven-
kint átlag 3000 kötetre terjed.

E gazdag könyvtár könnyű használhatóságát természetesen
elősegíti az, hogy ~ ami fontos egy könyvtárnál - az összes
(egyébként a könyvtár művészi ex-librisével is ellátott.') könyvek

8. ábra. A szemináriumi könyvtár ex-librise.

mind be vannak kötve és kellőképen rendezve állanak a dolgozók
szolgálatára. A leltáron kivül betűrendes cédulakatalógus, könyvalaku
betűrendes nagy katalógus, szakcsoportok szerinti betűrendes katalógus
s ezenkívül a könyveknek a szekrényekben szakcsoportonkint a szerzők
neve szerinti betűrendes elhelyezése tesz mindent és mindenki szá-

') A könyvtár ex-Iibrise Pallas-Athéné tudós madarának, a bagoly nak moti-
vumaiból van· összeállítva és azt ábrázolja, hogy az öreg bagoly miként tart elő-
adást 4 fiatal bagolynak, kik közül az 1. éves tágranyilt szemekkel, a II. éves elég

figyelmesen s értelmesen, a lll. éves - sajnos! - némileg blazirtan, az Apponyi-
kollégista pedig a választottak fehér köntösében szinte kissé nagyképűen hallgatja
az előadásokat.
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mára egy-két perc alatt megtalálhatóvá. Lassankint érezhetővé válik

azonban a szemináriumi könyvtár katalógusa kinyomatásának szük-

sége, aminek kielégítése a közel jövő feladatai közé fog tartozni:

A könyvtárt természetesen elsősorban a szemináriumi dolgo-

zatok készítésenél használják a hallgatók, de egyébként is minden-

nap rendelkezésükre áll. Használata olyan módon történik, hogy a

kivánt könyvet, ha sürgős,onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa zonna l kiadja a vezető tanár, vagy, ha

a hallgató egy kérőlapot dob be az erre a célra szolgáló levélszek-

rénybe, a kért könyvet a vezető tanár vagy a neki segédként szol-

gáló Apponyi-kollégiumi tanárjelölt még' aznap kikeresi és reverzális

fejében a következő napon kiszolgáltatja. A reverzálisok betűrendes

mutatóval ellátott dobozban mindenkor megmutatják, mely könyv

kinél van, egy külön vezetett napló pedig arról ad felvilágosítást,

, hogy melyik hallgatónal miféle könyvek vannak. Az ilyen módon

funkcionáló könyvtárban a könyv remélhetőleg nem marad' véka

alá rejtett világosság.

C) Szemléltetá és egyéb segédeszközök. A szerninárium anyagi

fölszerelésének másik becses részét, mintegy 1200-ra rugó szem-

léltető kép, táblázat, irodalmi s nyelvészeti térkép, grafikon s

egyéb szemléltető eszközök gazdag gyűjteménye teszi, melynek

egy része vagy keretben üveg alatt vagy terképszerűen vászonra

ragasztva s léccel ellátva - Comenius elve szerint - a szemi-

náriumi helyiségek falait borítja, másik része pedig papirlemezre

ragasztva e célra szolgáló szekrényben van elhelyezve. A szemlél-

tető eszközök e gyűjteménye lehetőleg felöleli mindazt, ami e téren

megszerezhető vagy egyáltalában megjelent; s mindez a tárgy

címének vagy nevének betűrendje szerint katalógusba van szedve

s igy szintén bármely pillanatban megtalálható a tanítás közben

szükségessé való szemléltetés céljaira. Igy pl. megtalálhatók e gyűj-

teményben a Koroin-kodexekre vonatkozó eddig publikált ö s s z e s

facsirnilék, melyek együttes szemlélete biztosabb képet adhat a

hallgatóknak a Korvina jelentőségéről; megtalálható a magya r

kla sszikusok a r cképeinek majdnem teljes gyűjteménye, melyek-

nek egy része az 1908-iki londoni magyar kulturális kiállítás ren-

dezőjének ajándékaként került a szeminárium birtokába, egy má-

sik része (Katona József, Madách, Kemény Zsigmond, Gyulai Pál,

stb.) egy művészi hajlamu volt hallgatónknak, Balogh Sándornak

munkája. Éppen ez teszi különösen értékessé e gyűjteményt, hogy

jó 1/~része a hallgatók saját készitménye. Szépirás és fényképezés,

rajzolás és festés, .rnintázás, gipszöntés és' faragás, a hallgatók

6
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mindenféle ügyessége, melyet buzgalmuk s érdeklődésük táplál,
összefogott e gyűjtemény gazdagítására. Egy része ennek, a grafi-
konok és irodalomtörténeti vonatkozásu térképek egyenesen szemi-
náriumi dolgozatok mellékleteként vagy azok eredményeinek grafikai
ábrázolására készültek, igy pl.MLKJIHGFEDCBAP e t~ fi b o ly o n g á sa in a k egy igen
tetszetősen kiállított összesített térképe, mely eredetileg Mester-
házy Jenő, jelenleg már tanítóképző-intézeti tanár dolgozatának
melléklete volt; S zé ch e n y i u ta zá sa in a k egy rendkivül instruktiv
erejű szép f.agy mappája, Váradi József jelenlegi Apponyi-
kollégiumi tag paedagógiumi hallgató korában készített szemináriumi
dolgozatának melléklete, mely a Magyar Tudományos Akadémia
Széchenyi-múzeumának tetszését annyira megnyerte, hogy másolatot
készittetett róla a térkép szerzője által; több más hasonló tárgyú
grafikon rnellett érdekes az, mely rajzban mutatja be azt, h o l

ír ta P e tő fi k ö ltem én ye it, szintén Váradi József munkája ; egy tér-
kép e címen A 1~ on ym u sonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiopogra fiá ja bemutatja, mit ismert Béla
király névtelen jegyzője Magyarország földrajzából s következ-
tetést enged vonni pogánykori mondavilágunk és költészetünk
egy problematikus kérdésében. Számos ilyen és hasonló térkép-
ből, melyeknek egy jórésze készen van, melyekhez. az anyagot
is a hallgatók gyűjtötték a vezető tanár utasításai szerint s
melyeket részleteikben is a hallgatóság állít egybe, egy rendszeres
iro d a lom tö rté n e ti a tla s z van készülőben; ezt szépen kiállítva,
művészi címlappal ellátva e sorok írója a Magyar Irodalomtörténeti
Társaságban óhajtja bemutatni, mint a paedagógiumi magyar filo-
logiai szemináriumi munkálkodás egyik eredményét. E gyűjtemény
speciális érdekességei közé tartozik egy eddigelé 120 folio lapra
terjedő P e tő fi- ik o n o g ra fia , sok év gyüjtő munkájának eredménye,
melyben a Petőfi életére és munkásságára vonatkozó összes
létező képek, illusztrációk, facsimilék, stb. össze vannak gyűjtve,
tárgyi rokonság szerint csoportosítva s ügyes kiállítással karton-
lapokra feszítve. E gyűjtemény második része, Petőfi költeményei-
nek összes illusztrációi a gyűjtemény első részéhez hasonló egybe-
állításban, most készül s körülbelül szintén 100 folio lapra fog
terjedni. E gyűjtemény, mely egyetlen a maga nemében, már eddigi
terjedelmében is nagyon megnyerte Petőfi egyik rajongó tudósának,
Riedl Frigyes egyetemi professzornak tetszését. Szép gyűjteménye
van a szemináriumnakDeák F e re n c majdnem összes megjelent
arcképeiből, melyek az előadó-terem egyik falán a híres husvéti
cíkk egy példánya köré elhelyezve ápolják a haza bölcse iránti
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9. ábra. Részlet az előadó-terem képgyűjteményéből.

10. ábra. Az előadó-terem Shakespeare-fala.
6*
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kegyeletet. Csinos és hasznos szemléltető kép aonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszent-ga lleni ko-

lostor legrégibb madártávlati képének fali képpé nagyitott, szép
kivitelű- másolata, szintén egy volt hallgató munkája; továbbá a
pogány magyar vallásra vonatkozó, samánoka i és samán készségeket

ábrázoló fali képeknek Gerő Lajos hallgató által készített sorozata;
különböző nyelvtudományi vonatkozásu mappák gyűjteménye, ezek
egy része a nyelvek osztá lyozá sá na l: témájához szolgáló szemléltető
eszközök gyanánt készült a szemináriumban; effajta szemléltető
térkép a pogá ny magya ra k monda szerű ka la ndozá sa it feltüntető
grafikon; művészi pro duk tum J óka i Mór mellképének éleina gysá g«

reliefje, mely a hozzátervezett művészi mahagóni-kerettel együtt
Balogh Sándor volt hallgatónk műve; unikum a Szabó József jelen"
legi hallgató által eredeti nagyságban készített, fába faragott teljesen
hű hasonmása a fönnmaradt egyetlen hiteles rovásirásos emléknek,
az enla ka i unitá r insMLKJIHGFEDCBAfe lira tn a k .

Teljesen speciális része az effajta fölszerelésnek a szerniná-
rium ú. n. Shakespea r e-ja la vagyis az előadóteremnek a tanári
katedrával szemben levő falán elhelyezett s azt egészen betöltő
Shakespeare képgyűjtemény, mely ezen a címen "Shakespeare Ma-
gyarországonr a magyarországi Shakespeare-kultuszra vonatkozólag
foglal magában számos, többnyire a hallgatók gyüjtö és tanulmá-
nyozó munkáját, rajzoló- és festőművészetét dicsérő képet és táb-
lázat ot. Együtt vannak ott az összes magyar Shakespeare-prernierek
szinlapjai egy facsimile-gyűjteményben, melyet az 1908-iki londoni
magyar kulturális kiállításról kapott ajándékba e sorok írója; ott
vannak Shakespeare-nek és jelesebb magyar fordítóinak, esztetikusai-
nek és szinészeinek mellképei, melyeket Péterfai Eördögh Lajos, a
szeminárium volt tagja rajzolt; ott vannak a magyar Shakespeare-
fordítások irodalmát s a magyar Shakespeare-kultlisz történetének
főbb mozzanatait összefoglaló tabellák, melyeket szintén Eördögh
Lajos készített; ott vannak Shakespeare szinházának s szinpadának
különböző szemléltető rajzai; a költő művészetét saját szavaival
jellemző Shakespeare-idézetek tabellái; facsimilék ShakespearePONMLKJIHGFEDCBAs z ü -

letésének és halálának anyakönyvi bejegyzéseiről, mind hallgatók
munkája; Shakespeare összes arcképeinek s aszülővárosáról Strat-
ford-on-Avonról szóló képek nek gyűjteménye, melyeket Angliában,
helyszinén szedett össze a szeminárium vezetője. De talán legérde-
kesebb a nagy fali térkép, melyet Shakespea r e topogra jiá ja címen
szintén Váradi József állított egybe a költő műveinek és a Shakes-
peare-irodalomnak gondos tanulmányozása után. Ez instruktiv mó-
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don azt mutatja be, mekkora világot kalandozott be a nagy britt
költő gazdag képzelete. Ez a magyar vonatkozásaiban is gazdag
Shakespeare-gyűjtemény bizonyára egyedülálló dolog magyar földön
s becses tulajdona a szeminárium nak.

Értékes együttes munkája Takáts Gyula jelenlegi kaposvári
derék polgáriskolai tanárnak s Balogh Sándor volt hallgatónknak az
az arányaiban is feltünő fali térkép, mely szinténonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP etőfi bolyongá sa it

mutatja be, csakhogy immár a költő életének folyása szerint 12
szakaszra bontva s erre a témára vonatkozó művészi tollrajzokkal
diszítve; ez az előbb emIített hasonló tárgyu összesített térképpel
együtt tanulságosan illusztrálja Petőfi egyéniségét és költészetét. A
miniatür-festőművészet igazán szép és figyelmet érdemlő alkotása
az a háromszorosan nagyított, de egyébként bámulatosan hű má-
solat a Bécsi Képes Krónika első díszes lapjáról, mely Kállai Ernő-
nek, a szeminárium volt tagjának izlését dicséri.

Ir oda lmunk egyes kor s~a ka ina k összefoglaló képét, a magya r

idősza ki sa jtó fejlődését stb. ismertetik azok az áttekintő nagy fali
táblázatok, melyeket, mintegy 30 darabot, nagyrészt Schultz János
jelenlegi szorgalmas és ügyes hallgatónk készített. Hasonló az a két
fali táblázat, mely --- különös en művészi kivitelben - Könyv nél-

kiil megta nula ndó költemények ká nona címen 50 olyan magyar szép
és híres költemény sorozatát tárja állandóan a hallgatók elé, melyet
- jó példával elől járva - minden valamire való magyar nyelvi
és irodalmi tanárnak könyv nélkül kellene tudnia. Becses kis soro-
zata a szemléltető eszközöknek a ha lá ltá ncr a (danse macabre) vo-
natkozó képgyűjtemény, a Hans Holbein-féle és a bázeli haláltánc-
képek fölhasználásával szintén a hallgatók munkája.

Értékes impulzusokat adnak az irodalmi életre és foglalkozásra
vonatkozó különböző jeligék, melyek nagy iróink és költőink műveiből
véve, a szeminárium minden helyiségének falain elhelyezve lépten-nyo-
mon a e falak közt ápolt eszmevilág felé terelik a hallgatók figyelmét.

Szintén nagyérdekű szemléltető grafikon van munkában jelen-
leg; ezt is Schultz János mostani hal1gatónk késziti, ki össze-
gyűjtvén 400 jelesebb magyar költő és író adatait, arra a kérdésre
óhajt tétel szerűen megállapítható feleletet kapni a Bátky-féle nép-
rajzi mappára alapított nagy fali térkép tanulságos áttekintésében,
ua jjow melyik vidéke Magya ror szá gna k szüite és nevelte a maga

miliőjével a legtöbb és legkivá lóbb magya r ir óka t, a magyar vidé-
kek-e vagy a nemzetiségiek ? Ugyanő dolgozik Budapest ir oda lom-

tör téneti emlékhelyeinek és nevezetességeinek topogra fiá ja c. nagy
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fali térképen, melyhez az anyagot már régebben, paedagogiumi haII-
gató korában összegyüjtötte Szelényi Dezső, mostani tanítóképző-
intézeti tanár.

Szintén jelenleg van munkában a megalapítandóonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAir oda lomtör -

téneti uona ikozá sú dia pozitiv-gyűjtemény két sorozata; egyik a
magyar irodalomtörténetírás történetének fejlődését mutatja be 80
diapozitiv képben, s ez már majdnem egészen készen van; mun-
kában van egy másik sorozat is, melyhez a képanyagot beható tanul-
mányozással most gyűjtik. Ez Budapest -összes irodalomtörténeti
nevezetességeit és emlékhelyeit mutatja be képekben. Mindkét
sorozat rninden részletében az utolsó vonásig Asbóth Sándor jelen-
legi haIIgató munkája, ki e jelen ismertetés fényképeit is készitette.

Némileg a szeminárium felszereléséhez, még pedig ehhez a részé-
hez tartozik az a gyűjtemény is, mely egyrészt a haIIgatók munkájának
eredményeként, másrészt a későbbi munka megkönnyítésére, különböző
repertóriumokban áIIrendelkezésre. AhaIIgatókállították egybemindazon
irodalomtörténeti vagy legalább ilyenfajta vonatkozásu folyóiratok
szakszerű repertóriumait, melyeknek nyomtatásban megjelent tárgy-
mutatója nincs, igy a Budapesti Szemléét, az Irodalomtörténeti Köz-
leményekét, Abafi Figyelőjéét, Arany János Koszorújáét és Szép-
irodalmi Figyelőjéét, stb. Ők készitették el a Vasárnapi Ujság
irodalomtörténeti vonatkozásu ilIusztrációinak repertóriumát; ők
egészitik ki évenkint a magyar irodalomtörténet teljes cédula-reper-
tóriumát, mely minden percben áttekinthetővé teszi bármely magyar
irodalomtörténeti kérdés egész eddigi irodalmát.

Mindezen hasznos részei a szemináriumi fölszerelésnek - a
szeminárium saját munkásságának eredményei - nem lettek volna
megszerezhetők, egybeáIIíthatók, elkészithetők, ha egyrészt anyagilag
a szeminárium évi 400 koronányi dotációja, másrészt szeIlemileg a
haIIgatók összes tehetségeinek s ügyességeinek ismerete, szorgalmuk
és rájuk nézve is hasznos és tanulságos munkájuk fölhasználása
nem könnyítette volna meg ezt a szeminárium vezetőjére nézve.
E sorok írója minden haIIgatóját az intézetbe lépés első napjától
kezdve fenékig megvizsgálja minden szellemi képességére vonat-
kozólag, kikutatja mindegyiknek összes ügyességeit és tehetségeit,
tudományos érdeklődéseit és művészi hajlandóságait s ezek számba-
vételévei állítja be őket a szeminárium munkájába.

Ime ezzel az apparátussal, teljesen szakszerűen s gazdagon fölsze-
relve végzi a Paedagógiurn magyar fiIologiai szemináriuma képző-
munkáját.
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IV. 1\GFEDCBAs z e m in á r iu m m u n k á ja . A)onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA vezetés. A szeminárium anyagi
részének vezetése egészen a szeminárium szervezőjére, e sorok
írójára van bízva; a benne folyó szellemi munka vezetésében azon-
ban természetszerűen osztozik vele az intézethez való kinevezteté-

sének legelső napjától kezdve becses szaktudásával és teljes buz-
galmával a nyelvtudomány előadó tanára is. A szemináriumi életben
fontos, hogy a vezető tanárok is sokat adjanak hozzá nemcsak a
saját lelkükből, hanem bizony a leckeórán kivüli idejükből is s
örömüket leljék a szemináriumban és az ott folyó munkában.

B) A munka beosztá sa . Mióta a szemináriumi foglalkozás a
tanterv keretébe rendszeresen és intézményesen be van állítva, a
jelöltek foglalkoztatása úgy van beosztva, hogy az 1. ésTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIL évfolyam
hallgatói mindegyik évben egy-egy féléven át fölváltva foglalkoznak
az irodalomtörténet és a nyelvtudomány tanárának vezetése alatt
az illető szaktudomány körébe vágó kérdések vizsgálatával, a I l l .

évfolyam hallgatói egész éven át az irodalomtörténet tanárának
vezetése alatt dolgoznak. A munka központi vezetésére az illető
félév vagy két félév idején a tantervbe beállított heti egy óra szolgál,
melyen kivül azonban természetesen állandó és mindennapos az
érintkezés a hallgatók és a vezető tanár között; a tanterv ben jelzett
órák inkább a munka eredményeinek az egész közösség előtti
számbavételére, a tanulságok levonására, irányítások és utmutatások
megadására, itt-ott a munka elméletének előadására valók.

A szemináriumi életnek több esztendei gyakorlata egy rend-
szeres szemináriumi munkakönyv egybeállítására vezette e sorok
iróját, melyben minden együtt van, ami tapasztalatot e munkálko-
dásra nézve a szeminárium szervezésének megindulása óta eltelt
évtized egybehordott. Ott van összegyűjtve az irodalomtörténet és
nyelvtudomány köréből számos téma, kérdés vagy probléma, melyek
úgy vannak számos esztendei megfigyelés, a szaktudomány át-
tekintésének s állandó figyelemmel kisérésének alapján egybeállítva,
hogy azoknak nagyobb része tudományos novum lehetőségét rejtve
magában kinálkozik a hallgatóknak földolgozásra. A szeminárium
vezetője egyúttal minden év elején az ujonnan jött hallgatók önálló
munkássága lehetőségének elősegítésére előzetesen összeá1lítja egész
szellemi nacionáléjukat, képességeik, ügyességeik, érdeklődéseik jegy-
zékét saját bevallásuk és vállalkozásuk alapján, hogy természetes
érdeklődésüknél fogva nyerje meg őket a lelkes munkának. Ez
a szemináriumi anyakönyv egyúttal az egyénenkinti munka ellen-
őrzésének megejtésére is eszközül szolgál, mert abba van be-

I
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jegyezve minden hallgató egész évi munkásságának minden fázisa,

a szakolvasmányainak ellenőrzésére, szemináriumi dolgozata készí-

tésére, az ebből a szaktárgyból való tanítási gyakorlatokra. a közös

olvasmány feldolgozására, aGFEDCBAl l l . évfolyamon a szakfolyóiratok kol-

lációjára, továbbá a kollókviumokra stb. vonatkozó megjegyzések,

úgy hogy minden hallgató illető törzslapja teljes képet ad egész

évi szemináriumi foglalkozása értékéről. A szemináriumi foglalkoz-

tatás alapelve tehát az, hogy az egyénekhez alkalmazva, mintegy az

egyén lelki világára szabva történik.PONMLKJIHGFEDCBA

C )onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA munl«: meneie. 1 . Az olva smányok ir á nyitá sa : a ) Köte-

lező olva smányok. A szemináriumi foglalkoztatás egyik ága minda-

három évfolyamon az, hogy a hallgatók a könyvtár ú. n. tanuló-

gyűjteményének igénybevételévei az illető évfolyamra "kötelező ol-

vasmányok kánona" címen kiszabott olvasmány-minimumot elvégezni

tartoznak. Olvasmány nélkül nincs élő s értékes irodalmi s iroda-

lomtörténeti ismeret és képzettség. A kötelező olvasmányok nyomon

kisérik a rendszeresen előadott irodalomtörténeti anyagot s elősegítik

annak megértését és intenziv földolgozását; csak azok adnak igazi

tartalmat az irodalomtörténeti studiumnak. A hallgatók, miután az

első évfolyam bevezetéséül megkapták az olvasmány helyes kulti-

válásának elméletét s az útmutatásokat az olvasottak reprodukálá-

sának és földolgozásának praktikumára, - minden 6 hétben, de

legalább évenként ötször irásban és előszóval beszámolnak kötelező

irodalmi olvasmányaikról. E célból lehetőleg okos s részben szemé-

lyes impresszióikat föltáró kivonatokat készítenek a régi és ujabb

magyar remekírók kijelölt munkái ból. E kivonatok gyűjteménye

később, k ü n n a pályán is alkalmas lesz a régen olvasott dolgoknak

a lélekbe való gyors visszaidézésére és felujítására (annál az elvnél

fogva, hogy amit az ember jól átdolgozott, azt minden időre benső-

képpen magáévá tette) s azonkívül a hallgatók e kivonatok készítése

közben is nevelik stilérzéküket; e munka komolyságának biztosítá-

sára és ellenőrzésére szolgálnak azok az élőszóbeli próbák és meg-

beszélések, melyeknek a vezető tanár a kivonatok minden egyes

bemutatása alkalmával aláveti a hallgatókat. A kivonatokat minden

egyes alkalommal átnézi a vezető tanár. Ez bizony sok munkát

igényel s ha valaha a hallgatók számának folytonos növekedéséveI

a könyvtárkezeléshez s a szemináriumi praktikum vezetéséhez egy

gyakornok alkalmazásával segítséget kaphatna a vezető tanár, az

bizony nagy áldást jelentene a szeminárium életében.

b) F olyóir a tok olva sá sa és kollá cioja . A munkának ehhez a
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részéhez tartozik, de a szaktudományi rendszeres előadások hall-
gatásához is kapcsolódik az, hogy a Ill. éves hallgatókat, kik ma-
gyar nyelvtudományi és irodalomtörténeti ismereteikben tanterv-
szerűleg már eléggé előhaladtak. az 1. félévben rendszeresen ráve-

zetjük a rendelkezésre álló szakfolyóiratok figyelemmel kisérésére

vagyis azon organumok olvasására, melyekben a szaktudomány
természetes továbbfejlődését és előhaladását éli. A hallgatók kifeje-
zett óhajtásában nyilvánuló különböző irányu tudományos érdek-
lődés természete szerint kicsztja nekik a vezető tanár a szakfolyó-
iratok legujabb füzetei ben megjelent cikkek közül azokat, melyek
értékesebbek s melyekben valamely tudományos novum, valamely
uj szempont és megvilágítás vagy valamely kérdés uj beállítása
foglaltatik. Az íllető hallgatók a nekik kiosztott tudományos dolgo-
zatokról havonkint 1--2 erre a célra szánt órában élőszóval refe-
rálnak, amit -- ha szükséges - az egész illető kérdésnek s a
dolgozat tudományos rnódszerének megbeszélése is követ. Ily mó-
don a hallgalők egyrészt hozzászoknak a folyóiratokhoz, megszeretik
őket, impulzust nyernek azok kultiválására künn az életben tanári
pályájukon is s megszerzik a jó tanárnál elmaradhatatlan állandó
tudományos érdeklődésre való hajlandóságot, másrészt a tudomá-
nyos dolgozatokról való élőszóbeli referálás a jelöltek előadási kész-
ségének neveléséhez is hozzájárul.

c)onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANyelvtör téneti és ir oda lomtör ténetiMLKJIHGFEDCBAfo rrá sm űue k . közös olva -

sá sa . A szemináriumi munka eddig ismertetett részéhez tartozik aGFEDCBA
I I . és III évfolyamon a közös olvasmány is, melyre a szemináriumi
foglalkozás címen a tantervbe beállított óráknak egyrésze fordíttatik.
Ez órákon rendesen valamely nyelv- vagy irodalomtörténeti forrás-
mű, pl. Geleji Katona István "Magyar Grammatikátská"-ja, Kazinczy
néhány kiválasztott levele, a "Tövisek és virágok" -nak vagy a
"Pályám emlékezeté"-nek egy része, vagy Dugonics András "Föl-
jegyzései", Kisfaludy Sándor vagy Arany János "Önéletrajz"-a,
Arany és Petőfi levelezésének nevezetesebb részletei, stb. stb. kerül
közös olvasásra, oly módon, hogy a hallgatók előre elolvasnak az
illető forrásműből néhány lapot, törekednek minden lehető tudomá-
nyos segédeszköz igénybevételéveI teljesen megérteni, aztán a közös
olvasás alkalmával a tanártóI kapott kellő bevezetés után a szöveg
teljes megértését a tanár vezetése alatt közös munkában elvégezik;
végül pedig az illető forrásmű tudományos értéke, jeléntősége rövid
összefoglalásban megállapíttatik. Ez a forrásmű-olvasás alkalmat ad
a tanárnak a szakkérdésekben való tudományos vizsgálódás mód-
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szereinekonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAismer tetésér e s arra, hogy a tudományos kutatás minden-
féle csinja-binjára és technikájára rávezesse a hallgatókat.

2. Szeminá r i'/ltmi dolgoza tok készitése. A szemináriumi munka
másik nevezetes ágát önállóságra törekvő rendszeres, tudományos
dolgozatok készitése teszi. Ez abban áll, hogy miután a hallgatók
az 1. évfolyamon bizonyos elméleti bevezetést kaptak az effajta
tudományos munkálkodásba, azután erejükhöz, addigi ismereteikhez
s különböző irányu érdeklődésükhöz mérve, tehát úgyszólván egyéni-
ségükre szabva, az irodalomtörténetnek vagy segédtudományainak
és a nyelvtudománynak éppen akkor tárgyalt részeiből egyénenkint
külön-külön megállapított kérdéseket, lehetőleg esetleges tudományos
novummal kecsegtető tételeket vagy problémákat kapnak földolgo-

zásra a két szaktanár közül attól, akinek vezetése alatt abban a
félévben dolgoznak.

Az önálló kutatásba és tudományos munkálkodásba beveze-
tésül szolgál az 1. éveseknél az anyaggyűjtés praktikumának ismer-
tetése, a nyelvtudományi és irodalomtörténeti kutatás segédeszkö-
zeinek bemutatása. Itt ismerteti a vezető tanár az alapvető nyelvé-
szeti és irodalomtörténeti munkákat, a magyar nyelv különböző

tudományos szótárait, a bibliografiai gyűjteményeket, repertóriumokat

és egyéb reference-könyveket, a nyelvtudományi és irodalomtörténeti
folyóiratokat; azután következik a gyakorlás ezek használatában,
majd az irodalmi rnűvek készítésének elmélete és a dolgozat-vázlatok
összeállításának praktikuma. Ide tartozik a megbeszélése a nyelv-
járások tanulmányozási módjának, a táj szavak, nyelvjárási szövegek,

nyelvemlékek, néprajzi adatok gyűjtése körüli eljárásnak; itt talál
helyet a régi irások és nyelvemlékek olvasásában való gyakorlás,
a segedtudományok ismertetése, a kéziratok tanulmányozása és
feldolgozása, továbbá a tudományos idézés módjának megbeszélése,
az irodalmi múvek különböző tudományos kiadási formáinak be-
mutatása; tárgyalása annak, hogy kell kiállitani teljes apparátussal
egy tudományos igényű dolgozatot, továbbá annak, hogy készül el
teljesen egy könyv; ide tartoznak a könyvtártan alapvonalai, a
tudományos és anyaggyüjtő intézetek (levéltárak, közkönyvtárak,

múzeumok) ismertetése, a nyomdának és a szinpadnak, mint műve-
lődési intézményeknek bemutatása, stb. stb.

Az 1. évesek első feladatai általában gyakorlások az anyag-
gyüjtésben, pl. tudományos másolások készítésében, vagy reper-
tóriumok (pl. valamely kérdés teljes irodalmának vagy az Arany
János irodalom teljes repertóriumának) összegyüjtésében, dolgoz at-
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vázlatok, könyvismertetések és esetleg birálatok készitésében, syn-
chronistikai táblák vagy idevágó fali táblák anyagának egybeállítá-
sában, irók és költők utazási- vagy életadatainak kellektiv munkák
számára való összeállításában, egyes költemények szövegkritikájában
s magyarázataiban. Fokonként kapnak azután már az L, de külö-
nösen aGFEDCBAI I . és lIT. évfolyamon, nehezebb, önál1óbb értékű, sőt
lassanként szakszerű kutatást igénylő egyéni feladatokat. A külön
képességeiknél és ügyességeiknél vagy művészi hajlamaiknál fogva
sajátos munkákra alkalmas hallgatók gyakran kapnak olyan témákat,
melyeknél azok a külön képességek is érvényesülhetnek, pl. a
zenészek a zene elméletévei összefüggő, a rajzolni tudók grafikonok
vagy térképek készitésével összekapcsolható, a valamely idegen
nyelvet tudók az illető idegen nyelvi ismeretet igénybe vevő tár-
gyakról.

E dolgozatok készülése közben az anyaggyüjtéstől kezdve
végig figyelemmel kiséri a vezető tanár a jelölt munkáját, utmuta-
tásokkal segíti, - ha kell, - már az anyaggyüjtésnél, átnézi az össze-
gyüjtött anyag alapján készült előzetes vázlatot és megbeszéli a
dolgozó fiatal emberrel, végül a dolgozatnak bizonyos a priori meg-
követelt tudományos apparátussal kiállított, végleges formában való
beadása után elolvassa és megbirálja azt. A félév végére, esetleg
nagyobb feladatoknál csak az év végére elkészült dolgozatok közül
a jobbak, vagy azok, melyekben tudományos szempontból - akár
anyagban, akár ujabb szempontok alkalmazásában - valami értékes
vagy tanulságos van, lehetőleg még azon félévben vagy a követ-
kezőnek elején felolvasásra és megbeszélésre kerülnek a heti külön
szemináriumi órák folyamán. Az eljárás az, hogy a vezető tanár a
nyilvános fölolvasás után bírálat és hozzászólás végett kiosztja a
dolgozatot valamely rokon témával foglalkozó hallgatónak, akinek
véleménye magával a dolgozattal együtt esetleg tárgyilagos tudo-
mányos vita tárgyává lesz. A biráló véleményének vagy a vitának
elhangzása után a vezető tanár foglalja össze a kérdés tárgyalásából
meríthető tudományos tanulságokat, de egyúttal a követett tudo-
mányos módszerre vonatkozó kat is. Mindez a tudományos érdek-
lődés ébredésének, a befejező közös tárgyalás pedig különösen a
birálat fontossága iránti érzék nevelésének s gyarapodásának, továbbá
az élőszóval való előadási készség fejlesztésének tesz hasznos szol-
gálatot.

V. f t s z e m in á r iu m i m u n k a p r o g r a m m ja a tantervben. A három
évfolyam szemináriumi munkásságánakonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmá rMLKJIHGFEDCBAö t év óta megformu-~

I
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lá zvazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAis érvényben levő programmjá t egyébként a tantervben a
következő pontok foglalják egybe e sorok irójának fogalmazásában
(L. a 99955/1908 sz. VKM. rendelet re vonatkozólag a Paedagogium
1908/9 évi Almanachjának 7. s kk. lapjait):TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I . é v fo ly a m .

(Hetenkint 1 óra egész éven át.)

a) E lm é le t .

1. Az olva sá s elmélete. Az olvasottak reprodukálásának prak-
tikuma.

2. Bevezetés a tudományos munká lkodá sba . Az anyaggyüjtés
praktikuma. A nyelvtudományi és irodalomtörténeti kutatás segéd-
eszközei. A magyar szótárak ismertetése. Az alapvető nyelvészeti
munkák ismertetése. Nyelvtudományi folyóirataink. Az irodalom-
történeti alapvető munkák, repertóriumok és egyéb segédeszközök
ismertetése. Irodalomtörténeti folyóiratok. Gyakorlás ezek hasz-
nálatában.PONMLKJIHGFEDCBA

b ) D o lg o z a to k é s g y a k o r la to k .

1. Irásbeli és szóbeli beszámolás a kötelező olvasmányokról.
2. Repertóriumok összeállításának gyakorlása. Gyüjtőmunkák

technikájának gyakorlása.
3. A nyelvtudományi bevezetés, a magyar nyelvtan, a stilisz-

tika .és a retorika körébe vágó tételek kidolgozása; ujabb irodalmi
művek nyelvének módszeres vizsgálata.

4. Egyszerűbb nyelvjárási témák kidolgozása: népnyelvi gyüj-
tések, leirások, jellemzések; etnografiai gyűjtések és leirások.

5. lrodalomtörténeti témák kidolgozása: a régi magyar irodalom
történetének egyes részletkérdéseire vonatkozó értekezések készitése.
Grafikonok készitése.

6. A szemináriumban készült dolgozatok felolvasása és közös
megbeszélése.

I I . é v fo ly a m .
(Hetenkint 1 óra egész éven át.)

D o lg o z a to k é s g y a k o r la to k .

1. Irásbeli és szóbeli beszámolás a kötelező olvasmányokról.
2. Magyar nyelvtörténeti tételek: a magyar nyelvtan, magyar

nyelvhasonIítás, nyelvemlékek és a magyar nyelvjárások körébe vágó,
tételek megfejtése.

3. Esztétikai és poétikai témák kidolgozása: kiválóbb irodalmi
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remekművek vizsgálata esztétikai szempontból. Az iskolai olvasmány.
tárgyalásra való tanári előkészülés gyakorlása.

4. Verstani témák kidolgozása: dolgozatok régibb és ujabb
költők verseléséről.

5. Irodalomtörténeti témák kidolgozása : .a tárgyalt korok ma-
gyar irodalomtörténetének egyes részletkérdéseire vonatkozó érte-
kezések. Összehasonlító irodalomtörténeti dolgozatok. Irodalmi vo-
natkozásu térképek és grafikon ok készítése.

6. A szemináriumban készült dolgozatok felolvasása és közös

megbeszélése.GFEDCBA

I l l .TSRQPONMLKJIHGFEDCBAé v fo ly a m .

(Hetenkint 1 óra egész éven át.)

D o lg o z a to k é s g y a k o r la to k .

1. Irásbeli és szóbeli beszámolás a kötelező olvasmányokról.

2. A polgáriskolai magyar nyelvi és irodalmi tankönyvirodalom
ismertetése és bemutatása.

3. Irodalomtörténeti és nyelvtudományi folyóiratai nk figyelem-
mel kisérése és ezek tartalmának megbeszélése.

4. Nyelvi és irodalomtörténeti tanulmányoknak szolgáló intézmé-
nyeknek, tudós társaságok üléseinek, gyüjteményeknek, könyvtárak-

nak, az irodalomtörténeti állandó kiállításnak, országos levéltárnak,

stb. meglátogatása.
5. Irodalomtörténeti témák kidolgozása: a tárgyalt korok ma-

gyar irodalomtörténetének egyes részletkérdéseire vonatkozó érteke-
zések. Összehasonlító irodalomtörténeti dolgozatok. Irodalmi vonat-
kozásu térképek és grafikonok készítése.

6. A szemináriumban készült dolgozatok felolvasása ésközös
megbeszélése.

VI. 1\ s z e m in á r iu m b a n foPONMLKJIHGFEDCBAIv ó m u n k a eredménvei. E munkásság
közben eredmény képen előállottonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnemcsa k az a nagyszámu, körül-

belül 400 drb. szemináriumi dolgozat, -- egyik-másik egész könyv, -
melyeknek gyüjteménye a szeminárium munkásságának emlékéül
megőrizve, a szerzők szerinti betűrendben rendezve s tárgyak sze-
rint katalógusba szedve, van elhelyezve a szerninariumban, s melyek
között nem egy gondos, értékes, néha uj anyagot, uj szempontokat
érvényesítő dolgozat akad, úgy hogy közülök néhánya tudományos
folyóiratokban, egyrésze pedig a paedagogiumi ifjuság eddig fönn-
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állott saját lapjában jelent meg;onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAha nem eredménye volt a szemma-
rium sajátos, eredeti másutt sehol meg nem levő szemléltető esz-
közeinek irodalomtörténeti múzeummá gyarapodott nagy gazdag-
sága; ezenkívül több kollektiv munkának elkészítése vagy egyelőre
legalább eszméjének megszületése s anyagának összegyüjtése ; ezek
egyike-másika teljes elkészülte után, a legközelebbi jövőben, nyil-
vános tudományos forumok előtt is hivatva lesz a szemináriumban
folyó munkának becsületet szerezni. Ide számítom főképen a már
emlitett, jórészt előhaladott magyar irodalomtörténeti atlaszt, to-
vábbá a Petőfi-ikonografiát, az irodalomtörténeti diapozitiv-gyüjte-
ményt s főleg a készülőben levő, anyaggyüjtésben szintén eléggé
előhaladott synchronistikai áttekintését nemzeti irodalmunk életének,
mely "Háromszáz év magyar irodalmának története" és "Százötven
év magyar irodalmának története" címen két művészi cirnlappal'),
ellátott folio kötetben fogja évenkinti fejlődéstörténetét adni először
az 1473-1772-ig (az első Magyarországon nyomtatott könyvtől Bes-
senyei György föllépteig) terjedő ú. n. régi magyar irodalomnak
azután - kissé anticipálva is, és majdani kiegészítést igényelve-
az 1772:-1921-ig terjedő uj. magyar irodalomnak, egybegyüjtve
minden egyes esztendő irodalmi életének összes nevezetesebb ese-
ményeit s igy egy pillanat alatt képet adva bármely év irodalmi
karakteréről. Ideszámítjuk pl. a legaprólékosabb részletekig teljes Arany
János-bibliografiát, mely a szemináriumban készült; vagy pl. Hor-
váth Ádám eddig kiadatlan ének-gyüjteményének, az "Ötödfélszáz
ének" -nek mindkét ismeretes kézirat alapján szövegkritikával készült,
teljesen pontos másolatát, mely egy tervezett tudományos kiadás
alapjául fog szolgálni.

Mindezeken kívül azonban igazi főeredménye volt ennek a
szemináriumi munkásságnak az az elmélyedés nyelvünk és irodal-
munk tanulmányozásában, mely a hallgatóknál sok értékes remek-
művel s azok irodalmával való beható foglalkozást hozott magával;
eredménye volt továbbá főképen az, hogy e munka közben sok
nemes impulzus született meg, mely eddig is irodalmi munkálko-
dásra serkentette künn az életben nem egy derék volt hallgatón-
kat, jelenlegi tanítóképző-intézeti s polgári iskolai tanárokat, kiknek
irodalmi munkásságát - néhány nem éppen értéktelent s jelenték-

1) A régi irodalomra vonatkozó kötet cimlapját a Korvin-kódexek fényes

renaissance-stilusában, az uj irodalomra vonatkozóét eredeti modern stilusban mü-
vésziesen készitetteel Halápy János paedagogiumi hallgató.
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telent - ma is örömmel tartjuk számon itthon az anyaintézetben.
Ez utóbbi motivumnak dokumentálására elhatározta a szeminárium
vezetője, hogy össze fogja gyüjtetni a szemináriumból kikerült egy-
kori hallgatókonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAidevá gó irodalmi munkásságának repertóriumát s azt
ezentúl állandóan ki fogja egészíttetni; azonkivül a szemináriumi
könyvtár egyik külön részlete gyanánt lehetőleg egybe is fogja
gyüjteni ezen irodalmi munkásságnak termékeit.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B e fe j e z é s . Ha ennyi eredményt produkált ez az alig vagy nem
is egészen egy évtizedes szeminárium, meg lehetünk vele elégedve,
mert ha a sza kbeli tudományos modszer ek ismer tetésével és gya -

kor lá sá va l sokakba nemes impulzust hintett az önálló tudomá-
nyos munka és továbbképzés számára, ki merné tagadni, hogy úgy
általánosságban, mint egyesekre nézve hasznossá fejlődött ez az
intézmény s célját nem tévesztette el.

Egy bizonyos, hogyapolgáriskolai tanárképzés színvonalának
emeléséhez sikeresen hozzájárult és hozzá fog járulni a jövőben is.
Úgy legyen!
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