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Yallástanitási tanterv. 

I. A ker. vallásoktatás ezélja. 
a) Általában. A ker. vallásoktatás ezélja 

általában a Krisztus szelleme által meghatározott 
keresztyén valláserkölcsi élet ébresztése, ápolása, 
fejlesztése, megszilárdítása a gyermek lelkében. 
Mivel pedig a keresztyén valláserkölcsi élet ural
kodó hatalma, — a keresztyén vallás a szeretet 
vallása lévén, — a szeretet; a ker. vallásoktatás 
ezélja általában az Isten országának olyan ki
építése, melyben a Krisztus tanainak megfelelő-
leg, az Isten s az ember, a felebarátok iránti 
szeretet legyen az uralkodó hatalom. 

A ker. vallásos nevelés vezeti a gyermeket 
az élő hitnek azon magas fokú kifejlődésére, 
melynek eredménye az, hogy a hívő mindenkor 
megtarthatja az Isten s felebarátja iránti szere
tetét s az élet viharaival is daczolhat és belső 
boldogságát a csapások között sem vesziti el, 
sőt e hit biztató és éltető sugarait a síron túlra 
is veti. Az élő hit ezen magas fokú kifejlődése 



pedig biztosítva van, ha a gyermek szivében az 
eszménykép: Krisztus, mint az Istenben élő hit 
legfőbb hőse, megszilárdul. (Gal. 2. v. 20: „Élek 
pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisz
tus.") 

E ozélból törekedjék a ker. vallásoktatás 
arra, hogy a növendék önálló, öntudatos keresz
tyénné fejlődjék, a ki magát Krisztus által meg
váltott egyénnek tudja, s az élet minden viszonyai 
között igaz hit által s keresztyén szeretet által 
megszentelt, kegyes, erkölcsös életet tanusit. 

b) Különösen. Az ev. protestáns vallás
oktatás czélja pedig különösen, hogy az ilyen 
önálló keresztyénekből neveljen ev. protestáns 
egyházunknak igaz, élő tagokat, kik meggyőző
déssel, lelkesedéssel ragaszkodván ev. protestáns 
egyházunkhoz, annak jólétét, fejlődését öröm
teljes áldozatkészséggel elősegítsék; a mit az 
önálló, öntudatos keresztyének nevelése közben 
az ev. prot. vallásoktatás ugy eszközöl, hogy sze
retetet s lelkesedést költ a gyermekben általában 
(és különösen magyar) ev. protestáns egyházunk 
múltja, jelene, tanai, intézményei, élete és jövője 
iránt. 

II. A vallásoktatás eszközei. 

A vallásoktatás eszközei: a példa, szoktatás, 
nevelve oktatás a családban s az iskolában. 



III, A vallásoktatás tanyaga-

a) Általában. Az ev. protestáns vallásta
nítás feladata: a Krisztust hirdetni egészben, 
osztatlanul, kapcsolatban az előzményekkel és 
megjelenésének, működésének következményeivel. 
Ezt pedig nyújtja nekünk első sorban 1. a szent
írás (ennek szellemében szerkesztett apró elbe
szélések a tanitás első fokán). Ez nyújtja nekünk 
Krisztust. Es mivel a keresztyénség jelen álla
pota, a történeti fejlődésmenetre való vissza
pillantás nélkül nem érthető : szükségesképen fel 
kell tűntetni az 2. egyház történetében hogyan 
jelentkezett Krisztus hatása az egyes személyek
ben, viszonyokban, intézményekben; és mivel 
senkisem neveltethetik ev. protestánssá az ev. 
protestáns-egyház sarkalatos tanainak megismer
tetése nélkül, tanitandók 3. a ker. hit- és erkölcs
tan (közvetlen egységökben) a Luther-féle kis 
káté alapján, mint egyházi tan. 

A tananyag kezelése szempontjából követel
jük, hogy a vallástanitó vallásilag ihletett egyén 
legyen, igaz hittel birjon, távol minden mesterkélt 
kegyességtől, melyet ösztönszerűleg igen hamar 
kisejt a gyermek s akkor azután a vallástanitó 
többé sikerrel nem működhetik, a mint nem mű
ködhetik akkor sem, ha saját példájával lerontja 
a saját erkölcsi tanainak hatását, s ennélfogva 



megkívántatik, hogy erkölcsi magaviselete tekin
tetében is alkalmas legyen a hit- ós erkölcstan 
tanitására. 

A vallásoktatás tananyaga: b) Különösen. 
Az élő hit megteremtésére s megszilárditására 
valamint a hitélet biztosítására törekvő ker. val
lástanítás alapja és forrása l. a szentírás, mint 
Isten igéjének szent könyve. Az ebben foglalt 
üdvtannal s üdvtörténettel ismertesse meg a tanító 
tanítványait. Mikép jelent meg az üdv Krisztus
ban ? Melyek az előkészítő, megelőző mozzana
tok az Istennek nevelő gondviselése mellett ? 
Krisztus a szentírás gyúpontja. A szentírás 
minden igaz keresztyén tudománynak és hitéletnek 
forrása lévén, ennek mélyebb tanulmányozása a 
gyermek felfogásához képest fokozatos menetben 
végigvonul minden osztályon. Ezen beható tanul
mányozás ozéljanem a sokat tudás, de a vallá
sos érzelmek költése, fokozása, tisztítása, a kedély 
nemesítése, a vallásos eszmék megértetése, meg
világítása s a hit alapján nyugvó erkölcsiségnek 
fejlesztése. 

Az első két osztályban csak elbeszélés és 
elbeszéltetés alakjában nyujtatik a bibliai tar
talom, egyszerű történetecskékben (és énekver
sikékben) is visszatükröződvén a vallás-erkölcsi 
igazság, melyre a kezdő tanulót oktatni akarjuk. 
A harmadik osztályban a biblia-olvasás és ma
gyarázás veszi kezdetét. Az elbeszélő s magya
rázó hitoktató a biblia nyelvezetére, tartalmi és 



alaki sajátságaira tekintettel legyen. A bibliai 
történetek nem csupán eszközök, melyeket pél-
dázgatásra használ a tanitó, hogy azokból er
kölcsi szabályokat vonjon le, következtessen, 
hanem a történetek megismerése a czélt is jelenti, 
mert ezeket a tanítónak magukért is kell taní
tania, mivel önmagukban is bírnak képző erővel. 

Egy e czélból szerkesztett, ilyen tapintatos 
eljárásra képesítő tan- és vezérkönyv nélkülöz-
hetlenül szükséges, hogy a tanítás a gyerme
kek megterheltetésével ne járjon, hogy az olva
sás gépies, fárasztó ne legyen, hanem ugy in
téztethessék, hogy a gyermekek várva-várják 
ezen bibliai olvasás és magyarázás óráit. Osak 
ez utón lesz a vallási oktatás köre a nyilvános 
isteni tisztelethez fűzhető s csakis ilyen eljárás 
mellett fog az, a nyilvános isteni-tisztelet alak
jához hasonló alakot ölthetni. 

Az oktatás sikeréhez a helyes alap kíván
tatik. A keresztyén vallás alapja Krisztus. „Mert 
más fundamentumot senki nem vethet azonkívül, 
a mely egyszer vettetett, mely a Jézus Krisztus" 
(I. Kor. III. 11). A keresztyén gyermeket val
lásosán nevelni, ugy a családban, mint az isko
lában a Jézusról való tanítással kell kezdenünk 
és a Krisztusról mondottak alapján tekinthetünk 
csak vissza az ó-szövetségben foglalt előkészítő 
mozzanatokra. 

Midőn a gyermekek már megismerkedtek 
az uj- és az ó-szövetségi kijelentés képével, 
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történeteivel és Ipgfőbb tanaival; midőn már a 
gyermekek előtt a szentírást elbeszélő közlés és 
válogatott darabok, szakaszok elolvasása, meg
magyarázása, megismertetése és teljes megértése, 
megtanulása utján annyira megismertettük, hogy 
az egészről is van némi fogalmuk: akkor a bibliá
val közelebbről is meg kell őket ismertetnünk. 
Es azt e három irányban: a biblia származásá
nál, tartalmánál és hatásánál fogva szent könyv; 
a biblia egységes, egy a főtartalma: Krisztus, 
és azért mégis két részre oszlik: ó- és újszö
vetségre és itt azután az ó- és újszövetség közötti 
viszonyt mutatjuk fel s az ó- és újszövetségi 
könyvek beosztását nyújtjuk tartalmuk szerint, 
röviden jellemezvén az egyes könyveket s felem
lítvén szerzőiket, mindenkor különösen az újszö
vetségre való fő főfigyelemmel. 

Ezen biblia-ismertetésnek, a biblia-olvasási 
fokozatnak lehetőleg végére, de semmi esetre sem 
elejére kell tétetnie. 

2. Az élő hit szilárdul az egyháztörténet 
tanítása által. Ebből tudják meg a növendékek: 
mi módon nyilatkozott az evangélium megszen
telő ereje a világ történetében. Itt sem szabad az 
anyagot halmozva nyújtani, de igenis a keresz
tyén-egyház mint Isten országának — külső 
fejlődésében érdemeket szerzett, erényeikkel tün
döklő férfiak élet- és jellemrajzának — (mivel 
nagy fontossága van a valláserkölcsi élet taní
tásánál a példára való hivatkozásnak s mivel 



az élet az élet mestere), továbbá az egyház 
életében, fejlődésében felmerült főfő események
nek elbeszélése, ecsetelése ugy történjék, hogy 
az a gyermek valláserkölcsi életére képzőleg 
hasson. S ennélfogva az egyes korszakok szel
lemét meghatározó vallásos eszmék alkotó ereje 
és hatalma, a jól szerkesztett élet-, jellem- és 
korrajzokban ugy adassék elő, olyan irányban, 
hogy ezen előadás a Krisztus szellemének győ
zelmét a világ felett tüntesse ki. 

3. Az elemi vallástanítás legmagasabb fokán 
áll a hit- és erkölcstan tanítása egybefoglalva 
a káté alapján, a szentírásból merített egyházi 
tan bizonyos egysége, lényeges vonásai, rövid, 
velős mondatokban, az elemi oktatásnak megfe
lelő rendszerben és keretben. 

Egyházunk alapos okoknál fogva ragaszko
dik Luther kátéjához. Mert ez a szentíráson 
alapulva az evang. egyházi tan rövid foglalatát 
nyújtja s egyházunk ebben valóban azt látja, 
a minek a kátét Luther nevezte, t. i. „a vilá
giak bibliáját". S ha ezen káté kiváló vallás-
tanitók, mint p. o. egy Stier, Palmer, Nitzsch, 
Itzerott útmutatása szerint kezeltetik s dolgoz
tatik át, a mai kor színvonalán álló nevelés- s 
oktatástan sarkalatos, általánosan elismert fő-
elvei alapján : akkor a hit- s erkölcstan csak
ugyan azon benső egységében tűnik fel, a mint 
azt kezelni, a valláserkölcsi élet természetes 
egységénél fogva az elemi oktatás terén kell. 
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Végül minden egyes osztályban a vallás
erkölcsi nevelésnek lényeges kiegészítő részét 
képezi a vallásos ihletségból származó ének és ima. 

IV. A valláserkölcsi nevelés tan
anyagának beosztása az egyes 
elemi iskolák osztályai szerint. 

A) A tananyag beosztása hat-osztályu elemi iskola részére, 
Több tanítóval. 

Heti 2 óra, féléveukéut 30 óra. 
I. Osztály. 

Feladat: Figyelmeztetés a családi élet 
körében s a természet jelenségeiben nyilatkozó 
Istenre, különösen mint olyanra, a ki minket 
szeret s viszont-szeretetünkre méltó; mint olyanra, 
a ki gondnnkat viseli (gondviselő), kihez imád
ságainkkal fordnlbatunk; mint olyanra, a ki 
mindent tud s lelkiismeretünkben nyilatkozik. 
Tehát a lelkiismeretesség s erkölcsi fogékonyság 
felébresztése s ápolása. És utalás a gyermek
szobából ismeretes ember-, s különösen gyermek
barátra, Krisztusra, az emberek tanítójára. 

Semmi tankönyv a gyermekeknél. 
Midőn a gyermek már az iskolába szokott 

és az ő, a beszéd- és értelem-gyakorlatok utján 
nyert előképzése már megengedi: akkor a gyer
mek felfogásához mért alakban (elbeszélések. 



u 
beszélgetések, tanpárbeszéd utján) a következők 
által építjük a vallásosságot: 

1. Szeretem szüleimet, mert ők szerető gond
viselőim, (ezek legközelebb állanak), szeretem 
testvéreimet, (mint a szülők után legközelebb 
esőket) s gyermektársaimat. — Apró, könnyű, 
tartalmas elbeszéléskékkel megvilágított tanpár
beszéd (4 soros verseeskében összefoglalt tar
talommal). 

2. Mert szülőim javamat akarják — s különö
sen a jó gyermekeket szeretik, — engedelmeskedem 
nekik, akár látnak, akár neo). Engedelmesség 
olbeszéléskékben feltüntetve s kérdések és feleletek 
utján kifejtve. (Tanpárbeszédben begyakorolva.) 

3. Jó szülőimet az Isten adta. 0 engem 
szeret. Mindenkit szeret. Isten mindenkinek 
szerető atyja. Elbeszélés, kérdések és feleletek 
utján kifejtve. Ezekhez csatolandó egy röviil 
vonzó versecske, hogy nyomatékosabbá, állan
dóbbá tétessék Isten szeretetének igazsága. 

4. Szeressük Istent, bizzunk benne s imád
kozzunk hozzá, mert ő jó atyánk s megadja 
nekünk a mi nekünk jó. Elbeszélés. Kifejtés. 

5. Ezek után egy-két imádságvers alakjában, 
röviden kiemeljük Isten szeretetét és szeretetet 
igértetünk a gyermek részéről, p. o. ama kitűnő 
„Hozzád fohászkodom — óh Isten, óh atyám" kez
detű Székács-féle imában. Hasonlót teszünk 3 
ének 3 versével. (Éneklés betanítása, amennyi
ben a gyermekek hallása s éneklési képessége 
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megengedi.) Ekkor áttérünk a lelkiismeretre, 
(majd pedig a Krisztusra). 

6. A szülők szeretik gyermekeiket, különö
sen a jó gyermekeket. Isten is kiváltképen a 
jót szereti. 0 akarja, hogy jók legyünk. Miké-
pen leszünk jók ? Ha Isten akaratját követjük 
és a szerint viseljük magunkat. Hogyan tudjuk 
meg szülőink akaratját ? Vagy tőlük, vagy test
véreinktől. Hát Isten akaratját ? Szivemben, 
lelkiismeretemben. Isten szavát megtudjuk a 
lelkiismeretből. Lelkiismeretedre hallgass. Itt 
egy példa elbeszélésében is szemléltetve legyen 
a lelkiismeret létezése, nyilatkozása és hatalma. 
(Egy rövid versecske a lelkiismeretről.) 

7. Hogy mi az Isten akaratja, megtudom 
különösen Jézus tanításából. Mit tanit Jézus 
az Istenről ? Azt tanitja, hogy I^ten szeretni 
akar minket és valóban szeret is. 0 a mi sze
rető atyánk, mi nekünk is szeretnünk kell őt és 
szavái-a hallgatnunk. Engedelmeskednünk kell 
Istennek. 

Mert 8., Krisztust is azért küldte, hogy 
minket tanítson, jóvá tegyen és igy boldoggá 
Isten szeretete által. 

II. Osztály. 
Heti 2 óra. Félcvciikéut 30 óra. 

Feladat: Vonzó és könnyüded elbeszélések 
utján Jézus életét megismertetni és őt mint olyat 
bemutatni, a ki az Istent s annak akaratját 
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legjobban ismerte s ismertette s mindenkor azt 
követte. A tanitó kezében (de nem a gĵ erme-
kekében) legyen egy olyan tankönyv, mely Jézus 
életét ily nemes irányban, tartalmas előadások, 
elbeszélések által szemléltesse, domborítsa ki. 
E tankönyvben reggeli imácska s esti imácska 
s a „Miatyánk" is legyen. Azonkívül megle
gyenek benne az itt begyakorolható és begya-
korlandó énekek is, mint p. o. „Imádandó Isten". 
„Oh mikóp fogadjalak ?" „Jézus emberi szeretet." 
„Boldog örömnap derült ránk." „A halál meg
győzőjének." 

Tananyag: Az első osztálybeli tananyag 
rövid ismétlése s egybefoglalása után a követ
kező bibliai történeteket adja elő elbeszélés utján, 
s tanitja be kifejtő tanpárbeszéd utján a tanitó: 
1. Jézus születése, — a pásztorok. 2. A keleti 
bölcsek. 3. Heródes rósz szándéka és a mene
külés Egyptomba. 4. A 12 éves Jézus. 5. Jézus 
megkereszteltetése és előkészülése. (Jézus meg
kísér tetése). 6. Jézus fellép mint tanitó. 7. Apos
tolok hivása, tanítása. 8. Az apostolok kiküldése 
(Máté 10 fej.). 9. Az utolsó vacsora s a bú
csúzás. 10. Jézus utal halálára (a roszak hara-
gusznak reá). 11. Jézus elfogatása. 12. Jézus 
elitéltetése. 13. Fölfeszitése. 14. Jézus imája 
a keresztfán. 15. Jézus halála és eltemetése. 
16. Jézus feltámadása. 

Ezenkívül alkalmas helyen beosztva s alkal
mas időben a jelzett imák s a jelzett énekek. 
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III. Osztály. 

Hetenként 2 óra. 30 óra félévenként. 

Feladat: Jézus életének rövid, épületes 
a gyermek kedélyét kellemesen megragadó, meg
ható ismétlése s Jézusnak, mint az emberek 
legbölcsebb tanítójának feltüntetése után. Jézus
nak mint az emberek jóltevőjének megismertetése 
és megszerettetése — annak feltüntetésével: 
miként boldogította nemes, emberszerető, ember
baráti tetteivel az emberiséget. (Az első három 
évben tehát Jézus életét (tanait) és emberbaráti 
tetteit tárgyaljuk, hogy igy az igazán keresztyén 
élet képe megvilágittassék, kidomborodjék a 
gyermek lelkében.) 

Tankönyvül egy, az ismétlés kedvéért 
a Il-dik osztályban tárgyalt bibliai történe
teket is magában foglaló s az itt tárgya-
landókat különösen paedagogiai tapintattal rész
letező, jól szerkesztett bibliai történetet (az új
szövetségből) adunk a gyermekek kezébe. — A 
szentírást, melyet a tanitó mindég ott tart az 
iskolában (s melyről még eddigelé senki sem 
mondta, hogy haza-hordható tankönyv lehetne) 
egyes, alább említendő kiváló helyek olvasása 
és különös tárgyalása alkalmával a tanulók ke
zeibe is adja a tanitó, hogy azok abban keresni, 
eligazodni megtanuljanak. S mikor az alább 
említendő bibliai történeteket elbeszéli, végig 
tárgyalja s a gyermekek már Jézus életét isme-
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rik, tanairól fogalommal bírnak s tetteit hallották, 
tárgyalás utján megismerték s az apostolokról s 
azok életéről és tetteiről is tudnak már valamit: 
akkor már a szentírást is bemutatja — rövid 
ismertetésben — tanulóinak. 

Tárgyaltatnak s főleg ez utón taníttatnak 
a következő bibliai történetek, mint különösen 
a Jézus tetteit s tanait feltüntetők: A templom 
tisztítása János II. v. 13—16; Máté 21. v. 12, 13; 
Lukács 19. V. 45—46. A szombatnap megíté
lése, Máté 12. V. 1—13. Márk 2. v. 27—28. 
Lukács 13. v. 14—16. Az apostolok kit látnak 
Jézusban? Jézus mint a népnek jóltevője (a 38 
évig beteg és a bélpoklos gyógyítása), a siket-
néma gyógyítása (Márk 7. v. 31—37.). A naimi 
ifjú (Lukács 7. íej.), Jairus leánya, a kapernaumi 
százados stb. — A hegyi beszéd, (Máté 5., 6., 7. 
fej.) annak szelleme, mint ok a farizeusokkal való 
összeütközésre. A farizeusok rajzolása. Jézus 
bevonulása Jeruzsálembe. Máté 21. v. 1—9. A 
farizeusok diadala. Jézus diadala a farizeusok 
diadalát lerontja (a passió s a feltámadás). 

Imák. A régiek ismételve és tanítás előtti 
s tanítás utáni imák betanítva. 

Énekekből: Jézus él, már halálom. —Egek 
egébe költöztél. — Jézus végóráját. — Te, ki bűn
telen szenvedtél. — Isten lelke téged kérünk. — Mi 
elménk s értelmünket. — Ha a világ rósz példáját 
— énekekből egyes válogatott versek. 
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IV. osztály. 
Ueteukéut 2 óra. 30 öra félévenként. 

Feladat: Az ó-testámentomi történetek által 
kimutatni, miként nevelte Isten az emberiséget 
Krisztusra. (A kijelentés képének egysége.) 

Tankönyv : Jól szerkesztett ó testámentomi 
bibliai történetek. Az iskolában őrzött iskolai 
bibliából a tanitó maga felolvassa az egyes tör
téneteket s azokat felolvastatja az egyes tanulók 
által is, hogy ezen utón a bibliával való lehető 
legszélesb körű ismeretség jöjjön létre a tanulók 
lelkében. S mikor ez megtörtént, a szentírást 
ujolag röviden ismertetjük, felhozván ismét, mint 
az előző évben, a nélkülözhetlenül szükséges 
felvilágosításokat. 

A már megtanított, ismert imák egy-két 
alkalmas, idevágó, rövid imával pótoltatnak meg. 

Az énekekből olyanok választatnak, melyek 
tartalmuknál fogva erősitik a keresztyénséget 
az ember lelkében, p. o. Mit használ keresztyén-
ségem, — Légy csendes szivvel, — Ha lélekben 
meggondolom, — Járulj hív keresztyénség, — 
kezdetű énekek egy-két válogatott versei. 

Átmenetül használjuk a III. osztály utolsó 
óráinak tárgyát — az előbbeniekre való vissza
pillantással — feltüntetvén, hogy Krisztus, bár 
az emberiség kitűnő tanítója, isteni, szent életű 
prófétája s szeretetteljes jótevője volt, mégis 
megfeszíttetett, mert benne a farizeusok a régi. 



ó-testámentomi kijelentés megrontóját látták, pe
dig ő épen „az Írásokat betöltötte". Benne a 
messiási remények valósultak, pddig épen azok 
megrontóját látták benne a farizeusok. 

Az ó-testámentomi kijelentés kópét a követ
kező ó-testamentomi bibliai történetekben tüntet
jük fel a gyermekeknek: 

Ábrahám hivatása, Grenesis 12. v. 1—̂3 ; 
hite és szövetsége Istennel, Genesis 15. és 17. 
fej., megpróbáltatása, Uenesis 22. fej., Jákob 
az égi lajtorját látja, Gen. 26. v. 10 s köv. ; 
József története. Jákob költözködése Egyptomba, 
Genes. 46—50; Mózes születése, Exodus 1 fej. 
felolvasva, hivatása. Fáraó előtti megjelenése 
(röviden), a kivonulás, törvényhozás. Exodus 
19—20. fej. (olvastatik). Vándorlás a pusztában. 
Isten gondviselése. A foglalás, Józsue, Dávid 
és Góliáth, I. Sámuel 17 fej. (olvastatik). Az 
ország kettészakadása, a hanyatlás (igen rövi
den), II. Krónika 10—20. fej , Izrael bukása, 
]I. Kir. 15—17. fej. Juda bukása, II. Kir. 18—24. 
fej, a fogság és a király várása (Ézsaiás utolsó 
fejezetei, külösen az 53. fejezettől). A fogság 
utáni helyzet. Római hóditás és a messiási 
remények feltüntetése. (Ézsaiás 6. és 9. fej. v. 
1—6.) Ezen ó-szövetségi kijelentés-történeti ada
tok előadása, megmagyarázása és megértetése 
után az uj-szövetségből olvastatik néhány törté
net, annak meggyőző bebizonyításául, hogy 
csakugyan Krisztus az igazi Messiás, az embe-

2 
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riség igaz, legfőbb jótevője, megváltója, kiben 
az Írások beteljesedtenek. 

Itt kövezik azután a biblia ismertetése, mint 
(a kijelentés nagy okmánytára) Isten igéjének 
foglalatja. S ekkor feltüntetjük, hogy a biblia 
származásánál, tartalmánál s hatásánál fogva — 
szent könyv. Éreztetjük az ó- s nj testámentom 
közötti különbséget. Adjuk az ó- és ujtestámentomi 
könyvek tartalomszerinti beosztását. Szóval adunk 
rövid, gyermekded, de hű képet a bibliáról. 

V. osztály. 
Hetenként 2 öra. 30 óra félévenként. 

Feladat: Jézus tanainak a gyermekeknek 
megfelelő részletesebb megismertetése, kiválóan a 
parabolák olvastatása s tárgyalása utján, hogy 
kitűnjék, hogy Krisztus csakugyan — mint 
legbölcsebb tanitó, az emberiség, az emberek 
új életének megteremtője. Ezen uj életnek színe
zése az egyháztörténet egyes kiválóbb egyéneiben, 
eseményeiben, mint az uj szellem hatásának 
eredménye (szemben az ó-világ felfogásával). 
E szellem el nem enyészett azóta végleg soha. 
Az egyházfejlődés közben néha elhomályosodott, 
de mindig voltak, kik a Krisztus tiszta tanára 
utaltak vissza. Imák, énekek ismétlése s betaní
tása. 

Tankönyv: Az egyháztörténet Rövid, velős 
könnyen érthető, — a gyermekeknek megfelelő 
alakban, — főleg jellemképző életrajzok. 
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A parabolákat a tanulók az iíjszövetségből, 
az iskolában őrzött bibliából olvassák. 

A parabolák a meddig csak lehet, a követ
kező sorrendben olvastatnak és magyaráztatnak: 

A magvető. A konkoly. A mustármag (Máté 
13.), A samaritánus, (Lukács 10 ) A talentumok
ról, (Máté 25. V. 14. s köv.) Az irgalmatlan szolga, 
(Máté 18. fej.) A tékozló fin. Az elveszett drachma 
(Lukács 15 fej.). A királyi lakoma (Máté 22. 
V. 1. s k.) A farizeus és a publikánus (Lukács 
18. fej. 9—14. v.-ig). 

Az egyház történetéből a következők adatnak 
elő a gyerinekek felfogásához mérten s jellem
képző szellemben: 

Az egyház megalapítása. Péter beszéde. 
Kornélius százados. Péter fogsága, halála (a 
hagyomány szerint). .János, mint az Uruak 
szereti'tt tanítványa Ephezusban (a hagyomány 
szerint). István vértanú (Cselek. 7. fej. s köv.) 
s ezzel átmenet Pálra. Pál megtérése (Ap. csel. 
9.; Galat. 1., 2. fej.). Működése, iratai és ha
lála (a szentírás és a hagyomány szerint). 
Barnabás, Timotheus, Titus s a gyülekezetek. 
(Mindez rövidke képben, rajzban.) .Tellemképző 
erejöknél íogva: Nagy Gergely, Wald Péter, 
Wiklef, Húsz, Luther, Melanchton, Zwingli és 
Kálvin rövid, velős élet- s jellemrajzai. 

A régi imák ismétlése mellett egy-két kitűnő 
rövid ima. 

2* 
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Tartalom és dallam tekintetébon egyaránt 
vonzó és a lelket valóban nenicsitő énekek, p 
0. A szent boldogság, Jézus liive lottóin, Jézus 
ki bűnös lelkemet.. . Ifjúságom teremtője . . . s 
más énekek válogatott java, egy-két verse. 

VI. Osztály. 
Hetenként t óra. 30 óra télévenként. 

Feladat: A szentírás bővebb megismerte
tését befejezni, a uetalán még nem tárgyalt 
parabolák s kitűnő, válogatott zsoltárok utján s 
a hegyi beszéd megismétlésével; s az egyház 
történetének folytatása s a magyar prot. egyház 
rövidke megismertetése után, a hit- és erkölcs
tannak Luther kis kátéja alapján együttes tár
gyalása (p. 0. Stier, Palmer, Itzerott kitűnő 
katechetikai útmutatásai szerint), a nevelés- és 
oktatástan általánosan elismert alapelveinek min
denkori tekintetbe vételével. 

Imák. Énekek. 
Tankönyv. Egy rövidke egyháztörténet s 

a Luther kis kátéja. 
Az egyháztörténetből a tankönyv alapján 

rövid jellemrajzokban és korrajzokban előadat
nak : A jeruzsálemi gyülekezet képe, A pápaság 
keletkezése (Az egyház egységre törekszik). A 
vallási élet fejlődése, Katholikus istentisztelet, 
mise, szentek, Mária tisztelete, bűnbocsánat, bú
csújárás (babona, csoda). A reformátió Német
országban : a) Luther a wormsi birodalmi 
gyűlésen; b)Wartburgban ; c) az ágostai birodalmi 
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gjülés H hitvallás; d) a 30 éves háború s Grusz-
táv Adolf jelicnie, győzelme és halála. A magyar 
i-oforiuátio történetéből: Az ország viszonyai, 
Dévai-Biró Mátyás, Thurzó ÍTyörgy, Bethlen 
Gábor, I. Rákóczy György, Üldözés, A magyar 
prot. egyház felüdülése (1790/91. 26. t. ez.) s 
a legújabb 1868-iki idők (1868. 53. t. oz). 

Luther kis kátéja. 
(A váltanok tanítása a ooníirmatiói tanítás 

tiszte lévén, itt azok csak röviden jeleztetnek a 
Luther kátéje tárgyalásának kapcsában.) 

Az eddig tanított imák alkalmilag ismétel
tetnek s Iiozzájok egy étel előtti s étel utáni fűzhető. 

Az énekekből Luther korának ismerteté
sekor betanítható az „íJrős vár a mi Istenünk" 
diadalének, azonkívül a tanítás folyamán alka
lomszerűen a következő énekek egy-két válogatott 
verse: Ha életem terhe fáraszt. Keresztyén vagy 
mondod, Lelkem több hívek nyájával, vagy más 
hasonló tartalmú. 

B) A tananyag beosztása négyosztályu elemi iskola számára. 
Több tanítóval. 

Taiiczél, tananyag, tanmenet ugyanan (de ez utóbbi tömörebb). 
Óránként i beosztás. 

I. Osztály. 
Heti 2 óni. Félévenként 30 óra. I . FéléT. 

(óra előtt, óra után a tanitó imádkozik.) 

1. (Legközelebb eső tárgy) Szeresd szülői
det, mert ők ~ ápolnak, gondoznak, ruháznak, 
(adnak kenyeret, ruhát stb.) — szeretnek. 
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2. Ennek begyakorlása, beszélgetés, tanpár
beszéd utján való betanítása. 

3. Szeresd testvéreidet, inert szülőid sze
retik, ők is szeretnek. -

4. Begyakorlás Csak igy lesz boldog. 
Czivakodó testvérek (nem játszhatnak) boldog
talanok. 

5 Szeresd szülőidet (1 versecske 4 sorocs-
kából) s testvéreidet ott is, a hol azok nem 
látnak. 

6. Begyakorlás. Ugy-e félsz, fáj, ha vé
tettél V 

7. Miért félsz, fáj, ha vetettél ? Valami 
bánt. Azt gondolod, valaki lát s hogy nekik fáj
dalmat okozol. 

8. Begyakorlás. Végre is minden kitudódik. 
Fáj nekik. Megbüntetnek. 

9. Légy mindenkor engedelmes, szófogadó. 
Szülőid javadat akarják. 

10. Begyakorlás. Elbeszélés, melyben az 
engedelmes jutalmaztatik. 

11. Elbeszélés, melyben az engedetlen bűn
hődik. 

12. Begyakorlás. Az engedetlen bűnhődik, 
az engedelmes jól jár. Ne csak a büntetéstől 
való félelemből és jutalomra való kilátásból, de 
szeretetből engedelmeskedjél mindenkor, mert 
az szülőidnek s testvéreidnek örömöt okoz s té
ged is boldoggá tesz. Szeresd testvéreidet (1 
versecske 4 sor). 

i 
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13. Ki adta szülőidet ? Ugy-e az Isten ? 
Látod Isten téged szeret, ha olyan jó szülűkct 
adott neked, a kik szeretnek, ápolnak, minden
nel ellátnak s olyan testvéreket, kik jók hozzád. 

14. Begyakorlás. Mit kell neked ezért ten
ned ? Ugy-e szeretned kell a jó Istent ? Éa kö
szönnöd jóságát, háládatosnak kell lenned (1 
vers 4 sorból). 

15. Igen, de hol találod Istent, hogy néki 
azt megmutassad ? Hol van az Isten, csak az 
égben? Mindenütt, Mindenütt vannak gyermekek. 

16. Begyakorlás. Ha az Isten mindenütt 
van, mindenütt mindenkinek jónak kell lenni. 

17. Kit szeret az Isten ? Ugy mint a szü
lők, csak a jó gyermeket. A ki neki engedel
meskedik. Ki úgy tesz, a mint ö kivánja. 

18. Begyakorlás. Honnan tudod, hogy az 
Isten mit kivan ? Szülőidtől, testvéreidtől, a jó 
emberektől (bácsik, néniktől.) 

19. Hát ezek kitől tanulták meg, hogy mit 
kivan az Isten ? A Krisztustól. Tudod-e ki volt 
az a Krisztus ? Az Istennek fla. 0 látod tud
hatta, mit kivan az ő atyja. Mint te tudod, 
hogy mit kivan a te atyád. 

20. Begyakorlás. Ha a Krisztuska tudta, 
hogy mit kivan az Isten, az ő atyja, úgy-e ak
kor tőle kell tanulnunk, vigy a mint szülőink 
mondják, hogy hogyan kell magunkat viselni 
Istennel szemben. Attól tanulsz, a ki valamit tud. 
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21. Mit tanított Krisztus az Istenről? Azt, 
hogy Isten bennünket szeret. Látod azt már 
tudod, mert szülőidet adta ; de azt is tanította, 
hogy csak a jó gyermeket szereti, a rosszat 
pedig megbünteti. Légy tehát jó és kérjed az 
Istent, hogy szeressen téged 

22. Begyakorlás. Párhuzam Isten s a szülők 
(atya) között. Végeredmény. Isten mindenkit 
szeret, mindenkinek atyja. Krisztus tanította ezt. 

23. Ha az Isten mindenkinek atyja, mit 
kell tennünk ez életben V Hozzá kell fordulnunk 
kéréseinkkel.— Mikor Istent kérjük, akkor imád
kozunk. 

24. Begyakorlás. Miért kell imádkoznunk? 
Mert az isten megadja nekünk azt, a mi nekünk 
jó és a mit kérünk. Szülőink sem adnak meg 
mindent, de a mit jónak látnak s megadhatnak, 
azt megadják. Isten mindent megadhat, de nem 
ad meg mindent, csak a mi nekünk jó. 

25. Tanuljuk meg, hogyan kell Istent kérni. 
„Hozzád fohászkodom óh Isten, atyám" — imá
nak részletezése, magyarázása. 

26. Begyakorlás. Ugyanannak begyakor
lása. Iskolában tanulása. (Ez összefoglalása is 
az egésznek, a mit eddig vettünk.) 

27. Az „Istenre s nem tanácsomra" vagy 
„Mi hiszünk mind egy Istenben" cziniű énekek 
valamelyikéből egy versnek tagialtatása, ma
gyarázása. 
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28. A magyarázottnak begyakorlása. Az 
órán való betanítása. 

29. Egy másik versnek — a másik ének
ből — (e kettő közül) taglaló magyarázása. 

30. Ugyanannak begyakorlása. Az órán 
való betanítása. 

Egész a 13-ig (6 hét levén a beszéd-értelem 
gyakorlatokra) azok alapján lehet haladnunk. 

I. osztály. 

Hetenként 2 óra. 30 óra félévenként. II. félév. 

1. Óra Miért imádkozunk mi Istenhez ? 
ügye azért, mert ő mindent megadhat. És miért 
adhat meg mindent ? Mert mindenható. 

2. Begyakorlás. Isten mindenhatóságának 
feltüntetése a természetben. 

3. „Mindenható Isten — eléggé ki dicsér
het" ének 1. versének betanítása czéljából annak 
magyarázása, elemzése. 

4. Begyakorlása. Iskolai betanítása. 
5. Isten azért mindenható, mert mindent 

tud. Mindenütt van, mindent tehet, mindent tud. 
6. Mire figyelmeztessen ez bennünket V Be

gyakorlás. 
7. Ha az Isten mindenütt ott van, mindent 

tehet, mindent tud, akkor tudja: mit mívelsz 
te, mindig lát téged. 
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8 Ha az Isten mindig lát, ne tégy rosszat, 
ügye ugy érzed, hogyha senkiseni Iát is, mikor 
valamit teszel, mintha valaki látna és félsz, és 
nyugtalan vagy. 

9. Ki mondja meg neked, hogy rosszat tet
tél, mikor senki sem látott téged és ugylátszik 
neked, mintha valaki szólna hozzád V (Lelkiis
mereted) szived. 

10. A lelkiismeret (a te szived) szava. Isten 
szava hozzád, ő máskép nem beszélhet még 
veled, olvasni még nem tudsz, hogy felirná néked. 
Nem mindig érünk rá olvasni, azért szivünkbe 
irta fel, mit tegyünk ; ez a lelkiismeret. 

11. Isten szavát tudod meg hát a lelkiis
meretből s azért hallgass lelkiismeretedre. Légy 
Istennek engedelmes titokban is. 

12. Hogy bünteti Isten azt, a ki lelkisme-
retére nem hallgat. Elbeszélés. Eészletezéssel. 
(Az olvasókönyvből: „A cseresznye") 

13. Hogy jutalmazza a jót ? íJIbeszélés. 
14. Eövid versecske a lelkiismeretről be

gyakorolva, betanítva elemzés, magyarázás utján. 
15. „Isten nevében kezdem el" imácskának 

elemzése, megmagyarázása, begyakorlása, beta
nítása. (Ez is ott van, a hol „A cseresznye" 
czimü elbeszélés: Gáspár J. Olvasók. II. elemi 
oszt. számára.) 

16. Miért büntet az Isten, ha szavára nem 
hallgatunk és nem az ő nevében kezdünk min
denhez ? Mert ő igazságos. 
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17. Begyakorlás. Isten mindenkit szeret. 
A ki rosszat tesz, az másoknak árt, azért az 
Isten, mert másokat is szei-et, a rosszat meg
bünteti. 

18. Kitől tndjuk azt, hogy Isten igazságos? 
Krisztustól. Őt azért küldte az Isten, hogy ta-
nitson meg minket jóknak lenni, hogy ne kell
jen sokat büntetni. 

19. Begyakorlás. Krisztus küldetése. Gyer
mekbarát. Gyermektanitó. („Krisztkindli". Csak 
annak hoz ajándékot, a ki jó; a ki rossz, annak 
vesszőt hoz.) 

20. „Isten, oh szent Isten" ének 1 versé
nek elemzése, magyarázata. 

21. Begyakorlás. Ez énekvers betanitása 
az órán. 

22. Mikor küldte Isten a Krisztust ? Régen. 
És hol ? Betlehemben. Krisztus születése beszél
tetik el. (A pásztorok.) 

23. Begyakorlás. Az „idők teljességének" 
0 szempontból (rosszak voltak az emberek) érez
tetése, megmagyarázása. 

24. Honnan tudták, hogy Krisztust az Isten 
küldte ? Keleti bölcsek. Heródes rossz szándéka 
s a menekülés Egyptomba. 

25. E két bibliai történet (Máté 2. fej.) 
begyakorló magyarázata, elemzése. 

26. A 12 éves Jézus. Begyakorlás. Magya
rázás czéljából értelmesen elmesélve. 
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27. Begyakoi'lás a követki'ztetósekkel. Nek
tek is Isten akaratját kell teljesíteni stb. 

28. Jézus megkeresztelkedik. — Előkészül. 
Elbeszélés. 

29. Begyakorlás. A Jézus niegkoresztelésó-
nek s előkészületének részletes magyarázása, 
megvilágítása, buzditó alkalmazással. Ti is készül
jetek jót tenni, okosat beszélni. 

30. Jézus fellép. Tanit. 

II. osztály. 

Hetenként 2 óra. 30 óra félévenként. I-8Ö félév. 

(óra elAtt, óra után a tanitó imádkozik.) 

1 Óra. Tavaly azt tanultátok, hogy Krisz
tust Isten küldte, hogy az embereket tanitsa, 
hogyan lehetnek jók. Tudjátok még, hol szüle
tett Krisztus ? Krisztus születésének részletezése. 
A pásztorok. Keleti bölcsek. 

2. Heródes rossz szándékának részletezése. 
Mitől félt Heródes ? Egyptom. 

3. A 12 éves Jézus. Jézus nevekedése: böl
csességben s Isten s emberek előtt való kedves
ségben. 

4. Jézus előkészülete. Megkeresztelkedése. 
Keresztelő János. 

5. Jézus fellép mint tanitó. Az akkori kö
rülményeknek a gyermekek felfogásához mért 
elbeszélése. 
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6. Jézus tanítványokat gyűjt maga köré. 
Miért ? 

7. Kik voltak ezen tanítványok? 
8. Mire tanította Jézus az ő tanítványait ? 

Rövid, pár, velős mondat. 
9. Jézus kiküldi az ő tanítványait (Máté 10.). 
10. Mit tanítottak a tanítványok ? 
11. Krisztus utal halálára (a rossz embe

rek haragusznak reá) és Jézus utolsó vacsorája. 
(Búcsú). 

12. Ennek betanítása. 
13. Imája: ,,Atyám, múljék el tőlem e po

hár" stb. és Jézus elfogatása. 
14 Jézus elfogatása történetének (s imá

jának) betanítása. 
15. Jézus elítéltetése és fel feszi ttetése. 
16. Jézus elítéltetésének és felfeszittetésé-

nek betanítása. 
17. Jézus imája a keresztfán; megbocsátó 

szeretet, és Jézus halála és eltemetése. 
18. Ennek betanítása. 
19. -lézus föltáraadása. 
Mindezek rövidke bibliai történetekből adat

nak az órán elbeszélve, az órán betanítva, ele
mezve, hogy otthon a gyermeknek semmit se 
kelljen tanulnia. (Olvasni még alig tud a gyer
mek !) 

20. Az ,,0h miként fogadjalak" ének 1-ső 
verse elemezve, magyarázva. 
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21. Annak az iskolában való betanítása, 
begyakorlása. 

22. "Jézus emberi szeretel" ének I-ső ver
sének elemzése, magyarázása. 

23. Annak az iskolában való betanítása, 
begyakorlása. 

24. „A halál meggy űzőjének" 1. versének 
elemzése, magyarázása. 

25. Annak betanítása, begyakorlása. 
26. Egy reggeli imádságocska magyará

zása, elemzése. 
27. Annak betanítása, 
28. Egy esteli imádságocska magyarázása, 

elemzése. 
29. Annak betanítása. 
30. összefoglalás. — Jézusnak feltüntetése, 

mint olyannak, a ki Isten akaratját legjobban 
ismerte, ismertette. — A rosszak által üldözte
tett. De Istentől fölmagasztaltatott. — Menybe
menet. Istenhez emeltetik. 

II. Osztály. 

Hetenként 2 óra. 30 óra félévenként. II. félév. 

1 Óra. Mit tanított Jézus Istenről ? A temp
lom tisztítása. Ján. 2. v. 13—16; Máté 21. fej. 
12—13. V. Lukács 19. v. 45—46. 

2. Ezen bibliai történet begyakorlása, elem
zése, betanítása. 
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3. A „szombat nap" megitélése. Szombat 
és vasárnap. Mátó 12. v. 1—13. Márk 2. v. 
27—28. Lukács 13. v. 14—16. 

Ezen bibliai történet begyakorlása, elem
zése, betanitása. 

4. Mit tanított Jézus az emberekről ? Ki 
az én felebarátom ? Az irgalmas samaritánus. 
Lukács 10. V. 23—37. 

5. Ezen bibliai történet begyakorlása, elem
zése, betanitása. 

6. Az irgalmatlan szolga. Máté 18. v. 
23—35. 

7. Ezen bibliai történet begyakorlása, elem
zése, betanitása. 

8. Miért tanit bennünket a Jézus ? A mag
vetőről. Máté 13. V. 3. s k. Luk. 8. v 4—15. 

9. Ennek begyakorlása, elemzése, betanitása. 
10. „Ha a világ rósz példáját" ének 2-ik 

s 3-ik verse, elemezve, magyarázva. 
11. Ugyanaz betanítva, begyakorolva. 
12. Isten mindenkor szerető atyánk. A 

tékozló fiúról. Lukács 15. f. 
13. Ugyanaz betanitva, begyakorolva. 
14. Hogyan kell kérnünk Istent, hogy a 

rossztól megóvjon ? Miatyánk elmondva, általá
ban méltatva. Máté 6. v. 9—13. Luk. 11. 
fej. V. 2—4. 

15. Miatyánk: Első kérés. (A bevezetés 
rövid értelmezésével.) 
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16. 2-ik kérés. 
17. 3-ik kérés. 
18. 4-ik kérés. 
19. 5-ik kérés. 
20. 6-ik kérés. 
21. 7-ik kérés, a befejezéssel. 
22. „Mi elménk s éstelmünket" ének 2-ik 

verse elmezve. magyarázva. 
23. Ugyanannak betanítása 
24. Jézus és Nikodémus. Ján. 3. v. 1—21. 
25. Ugyanannak begyakorlása, betanitása, 

alkalmazása. 
26. A siket-néma meggyógyitása. Márk 

7. 31—37, v. s több csudatette. 
27. Ezeknek elemzése, megmagyarázása, 

alkalmazása. 
28. A naini ifjú Luk, 7. Krisztus feltá

masztja a halottakat. 
29. Ennek alkalmazása. Összefüggésbe ho

zatala a Jeruzsálembe való bevonulással. 
30. Jézus bevonul Jeruzsálembe. Máté. 21. 

v. 1—9. stb. Alkalmazása. Vajha bevonulna a mi 
szivünkbe is ! 

III. Osztály. 
(i-s6 óra előtt s óra után a tanitó imádkozik, azontúl a g>'ermekek.) 

Hetenként 2 ($ra. 30 óra féléveukéut. I. félév. 

1 Óra. Iskola előtti 8 utáni rövid iraácskák 
betanitása. 
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2. Tanultátok, hogy Krisztus miként tani-
totta az emberekot és iniképen nevelte őket az 
egy igaz Isten ismeretére, szeretetére. Miképen 
váltotta meg az embereket életével, tanaival, 
tetteivel. 

Ezek rövid összefoglalása. 
3. Ezek alkalmazása, begyakorlása, hogy a 

gyermekek érezzék, tudják, hogy Krisztus a 
megváltó, üdvözitő. 

4. Hát azokat az embereket, a kik Krisztus 
előtt éltek, nem szerette az Isten, hogy őket nem 
taníttatta, nem oktatta arra, hogy őt jól ismer
jék, akaratját mint teljesítsék ? De igen, mikor 
a világot teremtette, Ádámnak, az első ember
nek megmondotta, hogy mit tegyen. A világ 
teremtése, gyermekeknek megfelelőleg előadva. 
Ádám bűnesete. 

5. Ennek begyakorlása, betanítása, értel
mezése. 

6. Az emberek rosszak voltak. Ábrahám 
hivatása, Gen. 12. v. 1—3, hogy megmutassa: 
mit kell az embereknek tenniök ? Engedelmes
kedni. 

7. Ábrahám utódai Egyptomba kerülnek. 
József története. 

8. A testvéri szeretet József példáján, (Gen. 
46—50). 

9. József utódai eltérnek. Isten Mózest küldi. 
(Exodus 1.) 
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10. A kivonulás. Törvényhozás. (Exodus 
19—20.) 

11. A törvény; a 10 parancsról általában. 
12. Palaesztina elfoglalása. Józsue. 
13. A nép felvirágzik. Dávid és Goliáth. 

(1. Sámuel 17. fej.) 
14. Salamon templomot épit. (Királyok I. 

k. 5., 6,, 7 , 8. fej. kivonata.) 
15. Salamon utódai rosszak. Isten meg

bünteti. Fogság (II. Kron. 10—20. fej. II. kir. 
15—17. és 18—24. fej. röviden.) Rómaiak el
foglalják Palaesztinát. 

16. Ekkor fellépett Krisztus. Mit tettek 
vele ? Tudjátok, hogy felfeszítették. Hát tanít
ványaival ? követőivel ? István vértanú. Az apos
tolok. Üldözés, 

17. És az apostolok mit csináltak ? Péter. 
Az első ker. egyház megalapítása. 

18. íme voltak olyanok is, akik megtér
tek. Saul=Pál. Jellemzése. Működése. Iratai. 
(Utalás a szentírásra.) 

19. Pál tanítványai. Az első ker. gyüle
kezetek. Istenitiszteletök. 

20. János Ephezusban. János jellemzése. 
21. A keresztyénség elterjedése. Erkölcsi 

élete. 
22. Későbbi berendezései. Papok, püspökök. 
23. (Nagy Leo) Nagy Gergely., 
24. Hanyatlás. Pápaság. Babona Isteni

tiszteleti tévedések. 
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25. „Mit 'használ keresztyénségem" ének 
1., 5., 6. versei megmagyarázása elemzés utján. 

26. Azoknak begyakorlása, betanulása. 
27. „Járulj hív keresztyénség" ének l. és 

2. versének megmagyarázása, elemzés utján. 
28. Begyakorlása. Betanulása. 
29. Voltak-e, a kik e bajokon segíteni akar

tak ? Igen! Mindig! Vald Péter, de főleg 
Wiklef. 

30. Utána Húsz. 

Idáig nincs tankönyv csak a tanítónál. — Az 
azokból („mesél") tanít. 

III. Osztály. 

(Tfirténeti tankSnyi'ecBke.) 

Heteukéut 2 óra. FéléTeuként 30 óra. II. félév. 

(Tanulók imádkoznak.) 

1. Hallottátok, hogy mindig voltak, a kik 
a keresztyének tévedésein javítani igyekeztek. 
De nem sikerült az nekik. Kinek sikerült? 
Luthernek. Ki volt Luther? — Luther élete. 
Tettei. 

2. Ennek betanítása. 
3. ,,Erős vár a mi Istenünk" 1. versének 

betanítása. 
4. Luther hatásának feltüntetése. 
5. Melanchton. (Lutherrel viszonyban.) 

3* 
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6. Zwingli életrajza. 
7. Zwingli hatásának feltüntetése. 
8. Kálvin. 
9. Kálvin hatásának feltüntetése. 
10. Mire hivatkoztak ezen reformátorok ? 

A szentírásra. Mi az a szentírás ? Hány részből 
áll ? (Krisztus előtt, Krisztus és Krisztus után.) 
Szent könyv. 

11. Hogy osztjuk be a szentírást? Kik 
Írták ? Miért kell becsülnünk ? Mert hitünk 
forrása. — Krisztust, megváltónkat ismerteti. 

12. „Jézus hive lettem" ének 1—3 versé
nek magyarázó elemzése. 

13. Betanítása, begyakorlása. 
14. „Ifjúságom teremtője" 1. versének 

elemző magyarázata. 
15. Betanítása, begyakorlása. 
16. A hegyi beszéd magyarázása erre való 

vonatkozással s az ó s uj testámentom közötti 
összefüggés feltüntetésével. 

17. Ugyanaz Máté 6. fej. 
18. Ugyanaz Máté 6. fej. 
19. Ugyanaz Máté 7. fej. 
20. Ugyanaz Máté 7. fej. 
21. A konkoly és a tiszta búza. (Máté 13.) 
22. Elemzése, betanítása, 
23. A mustármag. (Máté 13). Elemzése, 

betanítása. 
24. A talentumról (Máté 25 v. 14—30). 
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25. Elemzése, betanítása. 
26. Az elveszett drachma. Lukács 15., elem

zése, betanítása. 
27. Ha már a reformátorok Krisztus ta

nait ugy tanították, mint azt az Ur kívánta, s 
ha az evangyeliom volt az a tiszta búza, mus
tármag és ha keresték a drachmát, volt-e ha
tásuk? A reforraatío elterjedése. (Hazánkban is.) 

28. Mit tettek az ellenfelek ? A harmincz 
éves háború. 

29. Eövid története. Gusztáv Adolf szemé
lyiségének kiemelésével. 

30. Utána csend, béke. A reformatio élete, 
fejlődése. 

IV. osztály. 

(TOnineti tankenyvecske. Káté.) 

Hetenként 2 óra. 30 óra félévenként. I. félév. 

(Gyermekek imádkoznak) 

1. A reformatio elterjedt hazánkban. Kik 
terjesztették el? Leiró elbeszélés. 

2. Dévai Bíró Mátyás, s mások megemlítve. 
3. Mit tettek megakadályozására? Bécsi 

béke. 
4. Thurzó György. 
5. A protestánsok szervezkedése. 
6. Bethlen Gábor. 
7. A protestantismus virágkora. 
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8. I. Rákóczy György. Utána a protestán
sok sanyargatása. 

9.1. Leopold, a tiz éves üldözés. (1672— 1682.) 
10. A II. Rákóczy Fercncz forradalma 

utáni állapotok. 
11. A protestantismus felüdül. (II. Lipót 

1797i 26. t. oz.-re utalás.) 
12. Jelen század első fele. (1848-iki idők. 

A pátens.) 
13. Jelen élet. Összefoglalás (Az 1868-iki 

53 t. cz.-re utalás.) 
14. „Keresztyén vagy mondod" ének vá

logatott 1—2. versének magyarázása, elemzése. 
15. Betanítása, begyakorlása. 
16. „Lelkem több hivek nyájával" ének 

válogatott verseinek magyarázása, elemzése. 
17. Betanulása, begyakorlása. 
18. Drága néked hited. Ugye? Honnan is

mered röviden hitedet ? Luther-kis kátéjából. 
Ennek méltatása. 

19. Luther kis kátéjának ismertetése. Be
osztása. 

20. Azt, hogy tudjuk mindenkor, mit kell 
tennünk, hinnünk s hogyan élnünk, megtanul
jak a Kátéból. A káté fontossága. 

21. A tiz parancsolatnak a múltra (III. oszt. 
I. 11. sz. a.) való visszapillantással, általános 
ismertetése. 
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22. Első és 2-ik parancsolat. 
23. 3-ik parancsolat. (Ünnep.) 
24. 4-ik parancsolat. 
25. 5-ik parancsolat. 
26. 6-ik parancsolat. (Gyermekeknek való 

alakban s tartalommal.) 
27. 7-ik parancsolat. 
28. 8-ik parancsolat. 
29. 9-ik parancsolat és 10-ik parancsolat. 
30. Befejező szavak, mint összefoglalás. 

(Fenyegetés. ígéret.) 

IV. osztály. 
Hetenként 2 6v&. 30 öra félévenként. II. felér. 

(Gyermekek imádkoznak.) (Kátí.) 

1 Óra. Tanultátok a 10 parancsolatot. 
Krisztus mit mondott, (a hegyi beszédben s 
máskor, Ill-ik oszt) — hogy mi a tiz parancso
lat foglalatja ? Szeressed a te uradat Istenedet stb. 
Máté 22 V 37—39. 

2. Ennek értelmezése, magyarázása, alkal
mazása. 

3. Hol tanultatok az Istenről, ugy-e az 
első osztályban? 

Ott volt az Istenről mondva, hogy milyen 
ő (ismétlés). Ezt tartsátok meg! (Eleteleven 
felújítás). 

Hogy foglalta össze a keresztyén egyház 
röviden azt, a mit röviden az Istenről tanit a 
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kis kátéban? Hogy liangzik az ott? „Hiszek 
egy Istenben" stb. 

4. Eínnek ellemzése. magyarázása 
5. Hát a Krisztusról {l\. HL osztályban stb) 

mit tanulta.tok ? Ismétlés. 
Q. Ennek részletezése, begyakorlása. 
7. Hogy foglalta azt össze a keresztyén 

egyház, a mit a Krisztusról tanít a kis kátéban ? 
„Hiszek a Jézus Krisztusban" stb. 

8. Ennek elemzése, magyarázása. 
9. Megvilágítása. 
10. Betanulása = betanítása. 
11. Hát a keresztyén egyházról, mit tanul 

tatok? (a III. osztályban). 
Ki alapította ? A szent lélek. Isten lelke. 

Mit tanít a ker. egyház erre nézve ? „Hiszek 
szent lélekben" stb. 

12. Ennek elemző magyarázata. 
13. Betanítása. 
14. Mi tehát keresztyének vagyunk. A ke-

resztyénséghez csatlakozunk. 
Miért ? Mióta ? Keresztségünk óta. 
Mi a keresztség ? (Kis kátéból.) 
15. Ennek megmagyarázása, megértetése. 
16. Betanítása. 
17. Hogy újra rosszak ne legyünk, hanem 

mindenkor Istenről emlékezzünk, s Krisztus kí
vánsága szerint éljünk, mindenkor Krisztusról 
kell megemlékeznünk s megtérnünk, megjavul-
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nunk, hogy bűneink bocsánatját nyerjük, Krisztus 
érdeméért. Hol történik ez meg ? Az úrvacsorájá-
ban. Annak története. (11- oszt I. 11.) 

18. Az úrvacsorája ismertetése, méltatása, 
19. Szereztetési igék. Azok magyarázása. 
20. Azok megértetése, betanulása. 
21. „Jézus ki bűnös lelkemet", ének pár 

versének elemzése, magyarázása. 
22. Azok betanítása. 
23. Begyakorlása. 
24. „Hogyha halogatnám igaz megtérése

met" ének válogatott pár versének elemzése, 
magyarázása. 

25. Begyakorlása, betanítása. 
26. Ha igy éltek igazán Krisztus megvál-

tottaiként, mikép fogtok imádkozhatni? 
Miatyánk. 
Ismétlése, magyarázása. 
27. Betanítása elemzés utján. 
28. Az egyes részek megvilágítása. 
29. Összefoglalása a kis káté tanainak egy 

kis egységes képben. (Hit- és erkölcstani alapváz.) 
30. Összefoglalása az egész vallástani tan

anyagnak a szentírás, történet és az egyházi tan 
egy igazságának az Istenben való élet, Krisztus 
tanítása szerinti boldogító hatásáról szóló vég
szóval. 
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C. Osztatlan népiskola. (Egy tanítóval.) 
(Tanc2él, tananyag ugyanaz, tanmenet lehetőleg tömör.) 

A mi már az itt feltüntetett vallástani tan
anyagot illeti, annak az osztatlan 4 ós 6 osz
tályú, egy tanítóval biró elemi népiskolában való 
tárgyalására nézve a következő eljárást tartom 
ajánlandónak, illetve arra nézve a következő 
megjegyzéseket teszem. 

1. Mivel az ismétlések itt, — tekintve, 
hogy a gyermekek önkéntelenül és okvetetlenül 
mint az iskolában ugyanazon időben jelenlévők, 
úgy is hallják a megelőzött fokozaton tanitotta-
kat, — nagyrészt elmaradnak s mivel, 

2. a 3-ik osztályig, a míg tudniillik a 
gyermekek írni, olvasni nem tudnak „csendes 
foglalkozás"-ra a gyermekeknek vallástani tár
gyak, fel sem adhatók — s mivel, ahol azok 

3. feladhatók is a 3-ík, esetleg 4-ik osztálytól, 
felfelé, ott is legfeljebb a bibliai történetek, el
beszélések, csendes olvasása, ismétlése ,,fejből 
leírása" s a legfőbb fokozaton is legfeljebb az 
egyes szentírási helyek, imák, énekek tartalmá
nak stb. és az életrajzoknak ismétlése s a jellemek 
megítélése várható a csendes foglalkozások ut
ján s mivel 

4. az óraszám itt okvetlenül összeolvad, a 
mennyiben több osztálylyal egyszerre tartatik 
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vallásóra, s hetenként több 2-nél, legfeljebb 4-nél 
ugy sem tartható, ezen 2 órás minimum is te
hát még röviditendő, — s mivel végül 

5. a rövidítés a neveléstani elvek s a vallás-
tani végezel szempontjából ugy sem történhetik a 
tartalomban csupán, hanem — az itt-ott elhagy
ható egy-két részlet mellett, okvetlenül és fő
leg az alakban kell annak eszközöltetnie: 

annálfogva, ha valahol, akkor ezen előadás 
alkalmával kell a tanítónak röviden, velősen, 
— a gyermekeknek megfelelő körben mozogva 
szólania és minden feleslegestől óvakodnia, de 
másrészt oly világosan előadnia, hogy a kép-
zetlenségöknél fogva nyugalomra, — illetve 
semmit nemtevésre kárhoztatott kisebb osztá
lyok tanulói, (mert csak ilyeneknek nem adha
tók „csendes foglalkozások,") ha figyelni akar
nak az előadásra, legalább a főtényeket meg
tudják, megtartsák, s igy előlegesen, — ha 
ugy tetszik önkénytelenül is — megszerezzék 
a később részleteikben is raegismerendők alap
vonásait. És ezen a többi osztályok vallási 
tárgyaira való figyelés az 1—2 osztály gyer
mekeire nézve igen sok ismétlést tesz fe
leslegessé, mig a 3—4-ik osztály tanítványaira 
nézve a csendes foglalkozások lesznek az is
métlés főfőeszközei. — Az 5—6-ik osztálybe
liekre nézve ismét az előbboni osztályok tananya
gának tárgyalása az ismétlés s a csendes fog
lalkozások a begyakorlás alkalmaivá lesznek. 
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A 6 osztályú osztatlan népiskolában vallás

órán tehát igy néz ki a tanterem : 

oszt. loílallcoiilc 2. ssünetel, 3, L 5.6, csendes loslalKozás 
1, „ 3. í . 5. 6. 

3. „ „ 1.2. „ i. 5.6. 
i. „ „ 12. „ 3.5.6. 
5 1.2. „ 3.4.6. 
6 1.2. „ 3.4.5. 

1. éneiéi, imáöHoillt — Tele mind (csendesen) 
2. „ „ -- „ 3. 4. 5. 6. 
3. „ ,t — „ 4. 5. 6. 
4. „ „ - „ 5. 6. 
5. „ „ - „ 6. 
6. „ ,, — „ a töítil sitti 

1. 
1. 2. 
1. 2. 
1. 2. 

letel ( 

, aéiia ligTei ismétiésii) 
,(5.6 ) 
1 

1 

sUnetel (üallíat) 

3. „ 
3. 4. „ 
liallíat) 

A 4 osztályú osztatlan népiskolában pedig 

vallásórán igy néz ki a tanterem: 

loeiaiKojíK, 2. sünetel, 3—4. csendes ioslail[02ás (néiia Ismétlésül oda Ssrei) 
2. 
3. 
4-

,, 
j l 

)) 

1. 
1. 2- „ 
1. 2. „ 

3-4. „ 
4. „ 
3. „ 

1. énekel, vele mind, 
2. „ 1. sinnetel yele 3—4-
3. „ 1. 2. „ „ 4. 
4. „ 1. 2. 3. „ 
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1. inÉdlcoziK. Tele mind. 
2. ,. 1. síJnetel, vele 3: 4. 
3. „ 1. 2. „ „ 4. 
4. „ 1. 2. 3. „ 

Ilyen berendezés mellett fogja az egész iskolát 
egy s ugyanazon szellem mozgatni, s a vallási 
tanóra a gyermekeket gyönyörködtetni, s igy 

lehet csak a tanczólt is elérni. 
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