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Szerkesztői üzenetek.
Brankovics György úraak, a "Képes CsalMli Lapok" szerkesztöjének.

A beküldött költöi
rajzot, a mint terünk engedi, készséggel közöljük. Előre is köszönet!
Becses lapját kivánsága
szerint ismertetjük, kérjük azonban a szerkesztő urat, szíveskedjék annak egy-egy példányát szerkesztőségünknek megküldeni, hogy legalább lássuk is azt a mit másoknak ajánlunk. - »Iskola
és szüliíház" szerkesztőségének. Cserepéldány menni fog! - Mogyoródi. A dolgozatot köszönettel
vettük, majd rákerítjük a sort. Az igért czikket szívesen várjuk. - N. L. úrnak, S.-GÖmör. Csak
tessék útnak indítani a .paedagogiai leveleket", kész örömmel veszszük. - B. J. úrnak Budapest. Az igéretre számítunk.
Az igéretbe belefoglalhatnál
egy kis értesítést is a megtartandó
tanítógyűlés lefolyásáról, kimagaslóbb momentumairól. - P. J. úrnak Hidegkut. Ezer köszönet
a készséges I}s kimerítő válaszért.
A magán-vonatkozások
elhagyásával legközelebb a lapban
is közöljük.
A régebben függőben levő kérdés is kivánsága szerint nyer elintézést. - L. F.
úrnak, Vadosfa és E. J. úrnak, F.-Lövií. Becses kiildeményöket köszönettel vettük. A májusi
szám azonban nem hozhatja, miért is salves elnézésöket kérjük. - M. Paed3g. Szemle szerkesztőjének. Az utólagosan beküldött ez évi számokat köszönettel vettük.
Kérjük, továbbra is
szíveskedjék
a csereviszonyt fentartani.
Viszont mi időnként készséggel ismertetjük becses
lapját. - P. S. úrnak, TófU. A közlemény vételekor lapunk már le volt zárva; czikkére tehát
csak a jövő számban kerülhet a sor. ,

Il. évfolyam.

Sopron, 1890.

b. szám.

május.

Evang(~likus Népiskola.
:t'Te'Velés-és oktatásügyi

ha 'Vifolyóirat.

Megjelenik minden hó első napján.'
Szerkesztők

s laptulajdonosok

: Kapi

Gyula és Papp József.

Az előfizetési- és' hirdetési díjak akíadóhivatalba, Litfass
Károlykiadó
nevére czimezve
küldendők. - Az előfizetési feltételek meg,
olvashatók a borítékon.

A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőséghez
(Sopron, evang' tanítóképzőintézet) küldendök.

Konfirmacziöi

imák. *)

Ima oktatás előtt.

Ima. oktatás után.

Úr Isten! hiveidnek zsenge nyája
Áldásodért buzgó fohászban esd;
Szent lelkedet áraszd ki bőven rája,
Hogy utaidban járjon örömest.
A Jézus tudománya örök fáklya,
Óh gyújtsd meg azt gyarló szemünk előtt;
Magasztos czél felé hív égi lángja, Hogy azt elérjük, kedvet' adj s erőt!
Építsd ma is országodat mi bennünk ;
Oktass, - hitünket éleszd és növeld;
Segélj igaz s hit gyermekiddé lennünk,
S ez óra is vigyen hozzád közelb. Ámen.

A lelkiépülés órája ismét
",
Elmult, - fogadd hálánkat jó. Aty~nk,
Hogy szerit fiad, nagy Mesterüuk.beszédét;
Az üdvözítő tant hallgathatáak I
Megmutatád, 'mi az igazság ~ élet,
S kik' téged félnek, milyen boldogok '1 • .' •
Hogy napjainkat híven áldod, véded,
Ha benned él szivünk s érted dobog.
A jó-fnagot takard keblünkbe mélyen,
. Slihltass' reá a mennyből harmatot,
Hogy bá'l' szerencse, avagy" bánat érjen,
Éltünk neked virúíjou itt s amott. Ámen.
:h~

Konfírmaozioi. fogadalom. *)'
L

II

Szívem s szám vallja, hogy az a hit,
Mely a szentirásból fakad,
S melyet igaz egyház am tanít,
Megnyugvást s boldogság~t ad..
Akár élek, akár halok,
'
Én e" hithez hit maradok.

Minden rossznak ellene mondok,
Bár csábít, avagy .fenyeget ;
Gúny, üldözés, vagy nehéz gondok
Nem törhetik meg hitemet.
"Bűn s hiúság távozzatok,
Ma szívem lemond rólatok!"

HI.
Ime, Uram, szentül igérem,
Hogy a Jóban gyarápodom ,
Szent lelkeddel te légy vezérem,
Hogy járjak a teutadon.
Biztass, segélj, míg majd nálad
Elnyerhetem koronámat.

ZÁBRÁK DÉNES.
~) Mutatványa

soproni ev. lelkészi kar által irt

"Konfinnárziói

Káté" kéziratából.
Szerk,
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A magyarhoni ágo h. evangélikusok nép oktatási
intézeteinek szervezete.*)
Általános határozatok:
1. §. A magyarhoni ágo h. ev.. egyház törvényadta jogainál fogva gondoskodik arról, hogy kebelében - a keresztyén s egyúttal nemzeti népműveltség terjesztése, a vallásos alapon nyugvó közerkölcsiség emelése s az egyház és haza iránti
szerétet ápolása érdekében - nép okt a tás i intézetek legyenek, melyek, mint
önfentartasának eszközei, rnindenestül az egyház testéhez tartoznak.
2. §. Az ev. egyház által felállított
s fentartott
nén oktatási intézetek lehetnek:
.
a)
b)
c)
d)
e).

kisdedóvók s menedékházak ;
elemi népiskolák ;
felsőbb nép- és polgári iskolák;
felsőbb leánynevelő-intézetek;
tanítoképző- intézetek.

3. §. Az összes ev. népoktatási intézetekben az ev. egyház, az országos közoktatási törvények által megszabott határokon belül, maga állapítja meg a tanítás rendjét és m6dját, alkalmazza a tanítókat s tanárokat, gyakorolja közegei által a szakszerű felügyeletet,
s intézkedik a tan- és kézikönyvek megválasztása
iránt.
Lsz

a kas

Z.

Kisdedóvók, menedékházak.
4. §. A kisdedóvók s menedékházak feladata a 3 -6 éves gyermekeket egyfelől ápolás és gondozás által a szülők távollétében
érhető veszélyektől
óvni,
másfelől rendre-szoktatás
és, ügyességüknek s értelmüknek korukhoz mért fejlesztése által, őket testi és szellemi fejlődésükben előmozdítani.
5. §. Az egyházközségek kötelesek, anyagi erejökhöz képest, vagy kisded6vót
állíta ni fel s abban rendszeresített
fizetéssel 6vónőt alkalmazni,. vagy legalább
nyári menedékházat szervezni s abba esetről-esetre dajkát (ápo16nőt) fogadni.
6. §. Miriden szülő, vagy gyám köteles 3-6 éves gyermekét, vagy gyámoltját a. kisded6v6ba, vagy menedékházba járatni, ha csak nem igazolja, hogy a gyermek otthon, vagy bárhol álland6an kellő gondozásban és felügyelethen
részesül.
7. §. A kisdedóv6kba télen-nyáron, a menedékházba
csak nyáron járnak a
gyermekek.
8. §. A kisded6v6k és menedékházak nevelőintézetek
ugyan, de nem tanintézetek, azért bennök a gyermekeket
imákra, értelmes beszédre s énekre kell
*) Zsinati előmunkálati javaslat.
Beterjesztetett a dunántúli ev. egyházkerületi zsinat
bizottságnak.
Kidolgozásánál,
a meglevő gyakorlaton kivül, a következő művek szolgáltak
alapul: az 1868 s 1889-ik évi zsinati előmunkálatok, a dunántúli .Egyházi Rendszer", a dunáninneni egyházkerület
"Egyh. Rendtartása", az ev. ref. egyház zsinati törvényei s az ezekhez
csatlakozó népokt. szabály"atok,
az orsz. nép okt. törvény s a kisdedóvásról szóló törvény-

ja vaslat.

.'

K.
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oktatni s kézimunkával, testgyakorlattal s játékkal foglalkoztatni.
A hol az anyanyelv nem magyar, ott különös gondoskodás tárgyát képezze a magyar nyelv elsajátíttatása.
9. §. Az 6v6intézetben alkalmazott 6v6nő s a menedékházba fogadott dajka
fizetését az illető egyházközség határozza meg, de az 6v6nő évi fizetése, lakáson
kivül, 300 frtnál, a dajkáé lakáson kivül 100 frtnál kevesebb nem lehet,
10. §. A kisded6v6k vezetésére oly ágo b. ev. nők (csak kivételesen férfiak)
alkalmazhatók, kik a kisd~d6vásr61 sz616 törvény követelményeinek megfelelő képesíttetéssel birnak.Az 6v6nők, az egy évi próbaidő elteltével, élethosszig alkalmaztatnak.
I
ll. §. A kisded6v6k s menedékházak feletti felügyeletet az egyháztanács,
illetőleg az iskolaszék gyakorolja.
12. §. Az 6v6ba, vagy menedékházba jár6 gyermekek szüleitől mérsékelt díj
szedhető.
13. §. A kisded6v6kban rendes minőségben alkalmazott óv6nők (ővók) az
egyházmegyei tanit6egyletnek tagjai.
14. §. A kisded6v6k s menedékházak feletti felsőbb hat6ságok: másodfokon
az egyházmegye, harmadfokon az egyházkerület, legfelül az egyházegyetem.
,
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1. fejezet.
,Sze r V eze t.
15 §. Elemi népiskolákat első sorban az egyházközségek tartoznak felállítani, a mint bennök a lélekszám a 300-at meghaladja; de jogosítva vannak arra
saját kebelökben, hol hitsorsosaink vannak, az egyházmegyék, egyházkerületek s
'az egyházegyetem is.
16. §. Ág. h. ev. népiskolát állíthatnak magántársulatok
s magánosok is,
ha az ev. egyház fenhat6ságát elismerik, törvényes m6don képesített tanítókat
alkalmaznak, s tanintézetök berendezés s ezervezet tekintetében az országos s egyházi törvényeknek s szabályrendeleteknek
megfelel. A helyzetöknél fogva, vagy
egyéb tekintetben kivá16 magán-iskolákat az egyházközség, vagy felsőbb egyházi
testűlet anyagi támogatásban részesítheti.
.
17."§. Oly egymáshoz közel fekvő egyházközségek, ,a melyeknek anyagi ereje
nem engedi meg a külön iskola tartását, az egyházmegyei közgyülés engedélyével
közös népiskola fentartására szövetkezhetnek .
. 18. §. Az ev. népiskolának községivé vagy államivá val6 átváltoztatása csak
az egyházmegyei közgyülés engedelmével történhetik meg, és pedig a következők
figyelembe- vételével :
a) az iskolai vagyon, álljon az bár fekvŐ birtokból. vagy alapitványokb6l,
rninden körülmények között az egyház tulajdonában maradjon;
b) az iskolában működött tanít6 jövője, .az ő beleegyezésével történo ujabb
alkalmaztatással,
vagy végleges kielégítéssel.cvagy
pedig évi járadékkal.
avagy
bivataláboz mő más munkakör által, biztosítandö i
'

,il .
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c) a községi, illetőleg állami iskolába átmenő ev. vallású gyermekek vallásos nevelése hiányt ne szenvedjen, az istenitiszteleti
orgonálásban és énekvezetésben az iskola átadásával fennakadás ne történjék.
19. §. Az ágo h. BV. elemi népiskolai nevelésnek és oktatásnak
feladata,' a
keresztyén vallásos, erkölcsi s egyszersmind nemzeti műveltségnek
azon főbb elemeit és első alapjait nyújtani, melyekre a társadalmi élet bármely fokán mindenkinek, mint az' ágo h. ev. egyház tagjának s a unagyar haza gyermekének szüksége van.
20. §. Az elemi népiskola tantárgyai:
a) hit- és erkölcstan (bibliai történetek, biblia-olvasás, egyháztörténet,
káté);
. b) anyanyelv (beszéd- ésértelem-gyakorlat,
irás, olvasás, nyelvtan, fogalmazás;
c) nem magyar ajkú elemi népiskolában:
magyar nyelv (beszéd- és értelemgyakorlat, irás, olvasás, fogalmazás);
d) mennyiségtan (fejbeli és jegyekkel való számvetés, mértan) ;
e) földrajz s hazai történelem,
a polg. jogok és kötelességek
ismertetésével;
.
f) természeti tárgyak (természetrajz s természettan, a főbb egészségtani szabályok ismertetésével);
g) éneklés, az egyházközségben hasznaltatni szokott egyh. énekek begyakorlásával;
h) testgyakorlás:
i) gazdasági és kertészeti gyakorlatok;
k) több tanítóval J:>iró iskolákban: rajzolás.
21. §. Az elemi népiskola általános tantervének
időnként való meghatározása az egyetemes gyűlés teendője, mely tanterv után mindegyik egyházkerület elkészíti a maga részletesebb s az osztatlan és megosztott
iskola sajátos igényeit
is figyelembe vevő tantervét.
.
22. §. Az elemi népiskolai oktatás két tanfolyamot
foglal magában: a 6
évig tartó mindennapi és a 3 évre terjedő ismétlő-iskolai tanfolyamot.
A mindennapi iskolába a gyermekek 6-ik évök betöltésétől 12-ik évök betöltéséjg kötelesek
járni.
Kivétel csupán azon gyermekekre nézve engedtetik.
a kik négy évi elemi
oktatás után felsőbb tanintézetbe
lépnek, s ott legalább két évig tanulnak.
Hat
évnél fiatalabb gyermekek az elemi népiskolába be nem fogadhatók.
Az ismétlő
iskolába kötelesek 15-ik életévök betöltéséig járni azon gyermekek, kik a mindennapi iskola 6 éves tanfolyamát elvégezték és nem folytatják tanulásnkat valamely
magasabb tanintézetben.
23. §. A háznál tanult iskolaköteles gyermekek tartoznak
évenként vizsgát
tenni valamely megfelelő nyilvános tanintézet tanítói előtt.
24. § Az elemi népiskola, rendes tanítóinak száma szerint, lehet: egy tanítóval biró (osztatlan), két, három, négy s több tanítóval biró (osztott) népiskola.
25. §. Az osztatlan népiskola 6 éves tanfolyama 3 csoportba osztandó, az
1. évfolyam képezvén az I. csoportot, a 2.s 3. évfolyam a II. csoportot, a 4, 5.
s 6. évfolyam a Ill. csoportot.
Az egy csoportba foglalt évfolyamokat (osztályokat) a tanító, ha il tantárgy természete megengedi, egyszerre foglalkoztatja.

,-=:-----

133
26. §. Az osztott népiskola növendékeinek csoportosítását s tantermekbe
val6 beosztását a helyi viszonyok határozzák meg, azonban a négy s több tanít6val biró iskolákban, különösen azok felsőbb osztályaiban, a gyermekek nemök
szerint is más-más tanterembe osztand6k.
27. §. Az elemi népiskola tannyelvét az egyházközség közgyülése
határozza
meg, azonban a nem-magyar ajkú népiskolák fentartói hazafias kötelességöknek
tartsák odahatni, hogy, az 1879. évi XVIII. törvénycsikk utasítása értelmében, az
ország hivatalos nyelvét úgy szóban, mint irásban - a nem magyar-anyanyelvű
gyermekek is elsajátítsák.
28. §. Az iskola-kötelezettség
s annak végrehajtása, valamint a tantermek
nagysága s az azokba fogadhat6 növendékek száma iránt az országos nép oktatási
törvény intézkedik.
29. §. Az iskolai épület csak a szükséges tantermet, azonkivül a tanít 6
lakását foglalhatja magában, de más czélokra nem fordítható.
30. §.' Az ujonnan építendő iskolai épület tervrajza, a költségvetéssel együtt,
előleges j6váhagyás végett, az egyházmegye elé terjesztendő.
31. §. Minden iskola mellé iskolakertré és testgyakorlatokra
alkalmas hely
is kijelölendő.
32. §. A tanítók dijazásáröl
az iskolafentartók
tartoznak gondoskodni.
Az
egyháztagok részéről teljesítendő mindennemű fizetést és szolgálmányt, nemkülön-'
ben a tandíjat is az egyházközség szedi be és szolgáltatja át az egyháztanács által
megállapított időben és részletekben a tanítónak.

,

II. fejezet.
A tanítókról.

33. §. A tanítók: rendes, ideiglenes és segédtanítók.
A rendes tanít6, mint
az egyháznak végleges en s rendszeresített fizetéssel alkalmazott tisztviselője, az illető törvények és szabályzatok keretén belül, önállóan és saját felelőssége mellett végezi az elemi népiskolában, vagy annak egyes osztályaiban az oktatást;
az
ideiglenes tanít6 csak mint helyettes működik rövidebb ideig, legfeljebb egy tanéven át, valamely megürült rendes tanítói állomáson ; a segédtanít6 elaggott, vagy
eteg rendes tanító mellett végezi - végleges alkalmaztatás' nélkül - a tanítás munkáját.
34. §. Rendes népiskolai tanítói hivatalra oly ágo h. ev. honpolgárok alkalmazhatók, a kik valamely tanítóképző-intézetben
a törvényesen megállapított tanfolyamot elvégezték, tanítói hivatalra képesítő tanítói oklevelet hazai tanképesítő
bizottság előtt nyertek, s a magyar nyelvben jártasak.
35. §. A kik tanít6képző-intézeti
tanfolyamot nem végeztek, a tanítóképző
tantárgyaiból osztályvizsgálatok letételére utasíttatnak. s csak azoknak sikeres letétele atán bocsáttatnak képesítő vizsgára. Az érettségi vizsgát tett, vagy theologiai vagy más ezzel hasonló rangú akadémiai tanfolyamot végzett ifjak tanképesítő
vizsgára azonnal bocsáthat6k.
36. §. Ideiglenes és segédtanítókúl oly ágo h. ev. honpolgárok is alkalmazhat6k, kik teljes tanítöképzö-intézeti
tanfolyamot végeztek' ngyan, de tanképesítf
vizsgát még nem tettek s tanítói oklevelet nem nyertek.
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37. §. A rendes tanftót az iskolaszék,· illetőleg egyháztanács
meghallgatásával a gyülekezet közgyülése,
az ideiglenes és segédtanítót az egyháztanács
választja.
A megválasztott
tanítdt hivatalában az esperes erősíti meg, a miről az
egyházmegyei közgyülésen
utólagosan jelentést tesz.
38. §. Minden tanítói hivatal megüresedése azonnal bejelentendő az esperesi
hivatalnak, az esperes
kötelessége
a felett őrködni, hogy a megürült állomás
egy negyedév leforgása alatt betöltessék.
mi ha nem történnék meg, a késedelmező gyülekezetbe ideiglenes tanítot rendel. A választás megejtése előtt a gyülekezet közgyülése kiállítja a tanítói díjlevelet, s azt előleges jóváhagyás végett az előbbi tanító kiszolgaltatott
fizetéséről szóló nyugtatvány kiséretében s két jelölt
megnevezésévei - az esperes elé terjeszti. Az esperesnek jogában áll a két jelölt
mellé a maga részéről is két jelöltet ajánlani. A választás csak a díj levél jóváhagyása s az esperesi kijelölés után történhetik meg. .A választás eredményéről
azonnal jelentés teendő az esperesi hivatalnak.
29. §. A megválasztott
rendes tanító, ha ·előbb rendes ev. tanit6i hivatalban
nem volt, beiktatása alkalmával leteszi a következő hivatalos esküt: "Én, N. N.,
esküszö,m az élő Istenre, ki Atya, Fiú és Szentlélek egy igaz Isten, hogy tanítói
hivatalomban az ágo h. ev. egyház tanaihoz, miként azok a szentirásban és a symbolikus könyvekben foglaltatnak, szorosan ragaszkodom; azokban, valamint egyéb
ismeretekben,
az állami és egyházi törvényekben
megszabott rendszer szerint a
reám bizott gyermekeket szorgalmasan oktatom, belőlök a királynak hű alattvalókat.
a hazának jó polgárokat, az egyháznak buzgó tagokat nevelni igyekez em, az istenitiszteletnél
épületesen közremííködöm,
egyházunk jogai és szabadságai
ellen mit
sem teszek, törvényeit és utasításait
megtartom ; felsőbbségemnek
engedelmeskedem; .a lelkészszel és egyház-tagokkal
békében élek; jámbor és feddhetetlen
életet folytatok, egyszóval, mint az Úrnak munkása, kötelességemet
lelkiismeretesen teljesítem.
Isten engem úgy segéljen!"
40. §. A rendes tanítók élethosszig választatnak
s hivatalukból
csupán súlyos hanyagság, erkölcsi kihágás, polgári bűntény, vagY az államtörvényekben,
vagy az egyháztörvényekben
ilyenül kijelentett
esetekben mozdíthatók el az egyházi törvénykezés rendes útján.
41. §. A tanítók
fizetését az egyháztanács
előterjesztésére
az egyházközség közgyülése határozza meg, mely határozat jóváhagyás
végett az egyházmegye elé telj esztendő. Az ezentúl betöltendő
állomásokon a fizetés nem lehet
kevesebb, mint :
a) a rendes tanít6é 400 frt, vagy ezzel felérő természetbeli járadék,
azonkivül tisztes lakás 1/4 holdnyi kerttel együtt, vagy ezek helyett 150 frt évi átalány; ha a tanító egyúttal orgonista, vagy kántor is, a megszabott fizetésen felül
külön megállapítandó
orgonistai vagy kantori fizetése 8 meghatározandók
a temetkezési díjak;
b) a segédtanítóé - alkalmas lakáson és fűtésen kivül, - ha élelmezést
kap, 100 frt, élelmezés nélkül 250 frt.
A termesztmények
határoztatik meg.

pénzértéke az egyházmegyei

hatóság

által 5 évről 5 évre
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42. §. Ha a rendes tanító eddigi fizetése az előbbeni §-bau meghatározott
minimumnál magasabb volna, az lejebbsemmi
esetre sem szállítható.
43. §. Az ismétlő iskolások
tanításáért
a tanítókat
mához mérten külön fizetés illeti, melyet az egyháztapács
az egyházközség közgyülése állapít meg.
44. §. A tanítók fizetésöket
egyházközség pénztárából.
45. §. Nyugdíjazásukról,
törvény értelmében, kötelesek

az adott tanórák száelőterjesztése alapján

évnegyedenkint, vagy havonként. előre kapják. az

özvegyeik és árváik gyámolításáról,
az iskolafentartók
gondoskodni.

az országos

46. §. Az egyházközség- rendes tanítója hivatalánál
fogva tagja a presbyteriumnak s iskolaszéknek.
Ha valamely gyülekezetben több rendes tanító van, a
presbyteriumban
s iskolaszékben való képviseltetésök iránt a helyi szabályzat intézkedik.
47. §. A tanítók országos, vármegyei, városi s községi képviselők és esküdtszéki tagok lehetnek, s mint az egyháznak tagjai s tisztviselői, bármely egyházi
testületbe vagy bizottságba tagokúl vagy képviselőkül megválaszthatók, de a tanítóság
II kantori
teendők mellett más hivatalt nem viselhetnek.
nálatúl

48. §. A tanítók közmunkáktóI fel vannak mentve, s a gyülekezet
atadott egyházi birtokról semminemű terhet nem viselnek.

által hasz-

49. §. A nyugalomra lépett tanítók s tanítók özvegyei személyökre (de nem
magán-birtokaikra)
nézve, bárhol lakjanak, mindenféle egyházi tehertől mentesek.
50. §. A tanítói halála es etén a gyűlekezet részéről tisztességes
özvegyét, illetőleg. kiskorú árváit egy negyedévi fizetés és lakás illeti.

eltakarítás,

51. §. A tanítók kötelesek hivatalukban kellő szorgalmat és buzgóságot tanövendékeikkel szeliden s a neveléstudomány elvei szerint bánni, őket az
egyházi felsőbb hatóságok által megszabott népiskolai tanterv, tan- és vezérkönyvek útmutatásai szerint oktatni és nevelni. Kötelesek továbbá. a népiskolai hatóságok rendeletének mindenben engedelmeskedni.
Mint ergonistak és énekvezérek
egész odaadással igyekezzenek az istenitísztelet
s egyházi szertartás
méltóságát s
komolyságát emelni.

núsítaní,

52. §. A politikai és községi pártküzdelmekben
előfordúlható
tüntetésektől
s izgatásoktól, melyek hivataluk irányával és tekintélyével ellenkeznék, óvakodjanak.
Mint egyházi
férfiak, s mint azon nemzedék nevelői, melyből a jövendőbeli egyház
.
,
fog állani, agyűlekezet
istenitiszteletében
akkor is részt vegyenek, ha nem egyúttal énekvezérek, az egyház sakramantomaival
éljenek, s hitczikkeink,
szertartá.saink, egyházi intézményeink és szokásaink tiszteletében növendékeik előtt mindenkor jó példával járjanak.
53. §. Az elemi népiskolai tanítók kötelesek minden egyházmegyében tanítói
testűletté (egyesületté) alakulni, s évenként kétszer, az egyházközségek
segélyezéséveI, tanítói értekezletre egybegyűlni.
A tanítói testűletek szervezetét s működését az .egyházkerűleti
népiskolai szabályzat" állapítja meg.
54. §. Az egyházmegyei közgyülésen az egyházmegyei tanítóegyesűletet
nöksége s minden tíz tag után egy-egy kiküldött tagja képviseli,

el-
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Ill. fejezet.

Népiskolai hatóságok .
. 55. §. Az elemi népiskolák felett áll6 hat6ságok: első fokon az iskolafentartó egyházközség (magántarsulat stb.); másodfokon az egyházmegye; harmadfokon az egyházkeríílet és legfelül az egyházegyetem.
56. §. Az egyházközség gondoskodik az elemi népiskola felállításátél
és fentartásár61, a szükséges épületről, annak kellő berendezéséről s felszereléséről, a
tanítók megválasztásár6l s azok fizetéséről, az első fokú felügyeletről s az iskolákra vonatkozó országos, vagy egyházi törvényeknek s egyházi felsőbb rendeleteknek végrehajtásár6l.
Kötelessége az egyházközségnek arra is felvígyázni. hogy az
iskolaköteles gyermekek oktatás nélkül ne maradjanak, s hogy az oktatás s különösen a vallásos. és erkölcsi nevelés folytonosan j6 karban legyen, az iskolák törvényes szabadsága és felekezetük érdekei senkitől és semmi sérelmet tie szenvedjének, s ha szenvednek, az idejében a maga útján orvosoltassék. Az egyházközség
mindezen iskolai ügyeit az' egyháztanács, illetőleg iskolaszék előterjesztése alapján
közgyülésén intézi el.
57. §. Az egyházközség, mint első fokú hatóság,
a közvetlen felügyeletet
elemi népiskolája felett az iskolaszék által gyakorolja.
58. §. Az iskolaszéket az egyházközség (az egyháztanács) közgyülése választja meg. Elnöke a gyűlekezet elnöksége. Tagjainak száma, az elnökségen
kivül, legalább 5, legfeljebb 15. Tagja a rendes tanító is.. A hol több tanító
van, ott a helyi szabályzat intézkedik az iránt, hogy az igazgat6n kivül hány tanítö legyen tagja az iskolaszéknek.
59. §. Kisebb egyházközségekben az egyháztan ács egyszersmind az iskolaszék teendőit is végezheti.
60. §. Az iskolaszék, illetőleg egyháztan ács hatáskörét az egyházkerűletek
"népiskol3i szabályzatai" állapítják meg.
61. §. Az egyházmegye a kebelében levő népiskolák felett a. felügyeletet
a) közgyülése, b) tanügyi bizottsága, c) iskola-vizsgálói által gyakorolja.
62. §. Az egyházmegyei közgyülés :
a) a megválasztott rendes tanítókat az esperes előterjesztésére
hivatalaikban
megerősíti;
b) az egyházmegyei tanügyi bizottság jelentéseit és javaslatait tárgyalja; az
utóbbiakat
szükség esetén véleményadás
végett az egyházmegyei
tanácshoz
utasítja;
c) a szorgalmi időt az országos törvény értelmében meghatározza, intézkedvén az iskolai év megkezdése és befejezése iránt;
d) intézkedik az egyházmegyei népiskolai nevelésnek és oktatásnak az országos ésegyházi
törvények s egyházkerűleti szabályzat értelmében való fejlesztése iránt;
e) őrködik a felett, vajjon az egyházkerűlet által engedélyezett tan- és kézikönyvek vannak-e mindenütt használatban;
f) a hol szükségét látja, egyházmegyei határozattal intézkedik az iránt, hogy
egyes egyházközségek iskolaügyi kötelességeiket
teljesítsék;
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g) őrködik az iskolai vagyon, alapítványok és jövedelmek kezelése, azoknak
rendeltetésök szerint való felhasználása s a tanítók fizetésének a törvényes követelmények szerint való megállapítása s pontos kiszolgáltatása felett;
h) megvizsgálja, illetőleg szakértők által megvizsgáltatja az ujonnan építendő
iskolépületek terveit s ;öltségvetéseit;
i) határoz a tanítók és presbyterium közt felmerűlő oly ügyekben, melyek
nem fegyelmi természetűek;
k) kebeléből tanügyi bizottságot
és a szükséges számmal egyházmegyei
iskola vizsgáló kat választ.
63. §. Halasztást nem tűrő esetekben, a miuők a tanítói díjlevelek s tanítóválasztások ideiglenes megerősítése, valamely tanítónak hivatalától való felfüggesztése s helyének ideiglenes betöltése, az esperes, a helyi egyháztanács előterjesztésére, 1ögtön intézkedik, mely íntézkedéséröl
az egyházmegyének utólag jelentést tesz.
64. §. Az egyházmegyei tanugyi bizottság az egyházmegyének népiskolaügyi
szakértő és véleményező testülete.
Kettős elnökségét és tagjait az egyházmegyei·
közgyülés választja. Hivataluknal
fogva tagjai az egyházmegyei iskolavizsgálók
s az egyházmegyei tanító egylet (egyletek) elnökei. Ezeken kivül a bizottságba
választandó 2-3 lelkész, 2--3 világi férfi s 3-4 rendes tanító.
65. §. Az egyházmegyei .tanügyi bizottság:
a) véleményt mond az egyházmegyei közgyülés által hozzáutalt iskolaügyi
kérdésekben;
b) figyelemmel kiséri az egyházmegye népiekolainak
mííködését,
szellemi
életét, azok felszerelését és kezegészségi
viszonyait;
c) az iskolavizsgálókat utasítással látja el;
d) az iskolavizsgalök jelentéseit tárgyalja, a népiskolákról sz6ló statisztikai
adatokat összegyűjti s íeldolgozza, s mindezeket saját évi jelentése és véleménye
kiséretében az egyházmegyei közgyülés
elé terjeszti, a honnan azok - az egyházmegyei végzéssel együtt -- az egyházkerületi
népiskolai bizottságnak küldetnek
meg;
e) az iskolai közvizsgákon egy-egy kiküldött tagja által képviselteti magát;
a kiküldötték
a vizsgák eredményéről jelentést terjesztenek-a
bizottság elé.
66. §. Az iskolavizsgálökat
az egyházmegyei közgyülés
választja amegye
teljedelméhez
alkalmazott ,mennyiségben,
egyenlő számban az egyházmegye lelkészei, világi tagjai és tanítói közül, kik között az egyházmegye iskola-körökre
osztatik fel.
67. §. Az iskolavizsgál6k feladata évenként legalább egyszflr a körükhöz
tartoz6 iskolákat meglátogatni, a kérdő- és rovatos íveket a látogatás eredménye
szerint a valóságnak megfelelően kitölteni, s azokat részletes jelentés kiséretében
az egyházmegyei tanügyi bizottság elé teljeszteni .
68. §. Az iskolavizsgál6k vizsgálataikat mindig legalább két helybeli elöljáró jelenlétében teljesítik.
69. §. Az egyházkerület közgyülése :
a) az állami és egyházi iskolai törvények keretében szabálysatot alkot a
népiskolai oktatás rendezésére
és fejlesztésére. Az "egyházkerületi népiskolai sza-
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bályzat" megállapítja a népiskolákban
a rendtartást, a fegyelmi eljárást, a lelkésznek az iskolát illető teendőit, az igazgatótanító,
az osztály tanító éö a többi tanítók hivatalbeli
viszonyát, az iskolaszék hatáskörét,
az egvházmegyei
tanítóegyesületek' alapszabályait,
az egyhihkerű1eti
népiskolák részletes s módszertani
utasítással ellátott tan- és óratervét, s az iskolák felszereléséhez
okvetlenül
szükséges taneszközök jegyzékétj
b) határoz az egyházmegyéktől
hozzá fölterjesztett
éti följebbezett iskolai
ügyekben j
c) intézkedik az egybázke: űlet népiskolaiban használható
kézikönyvek megvizsgálása s ,behozatala iránt j
d) az egyházkerűleti népiskolai bizottság jelentéseit
s azok ban, ha szükségét lát jn, határozatot hoz.

s javaslatait

tárgyalja,

70. §. Az egyházkerületnek
népiskolai
ügyekben szakértő és véleményező
közege az egyházkerűleti népiskolai bizottság, malynek tagjait az egyházkerület
közgyülése választja.
71. §. Az egyházkerületi
népiskolai bizottság tagjai, az egyh. és világi elnökön kivül : 4 lelkész, 4 világi férfi, 2 tanító, az egyházkerííleti tanítóképző igazgatója s a tanítóképző-intézeti
gyakorlőiskola vezetője.
72. §. Az egyházkerűleti népiskolai bizottaág :
a) az egyházkerűlet által hozzá utalt ügyekben véleményt mond s javaslatokat készít j
b) megbiralja az egyházkerület uépiskoláiban használható tan- és kézikönyveket, azok jegyzékét összeállít ja s jőváhagyáa végett az egyházkerületi
közgyülés
elé terj eszti ;
c) figyelemmel kiséri a "népiskolai szabályzat" s népiskolai tanterv végrehajtását és alkalmazását, s ha szükségét látja, azok módosítása iránt véleményes javaslatot terjeszt az egyházkerűleti közgyűlés elé j

d) figyelemmel kiséri az egyházmegyei
tanítóegyesííletek
működését
kalmas időben javaslatot
teljeszt az egyházkerületi
közgyülés
elé az iránt,
azok képviselőil közös tmácskozásra
összehivhassa ;

s alhogy

e) összegyüjti az egyházmegyékből az iskolaügyre vonatkozó statisztikai adatokat s azokat összegezve, jegyzőkönyve kiséretében, az egyházkerületi
közgyülés
elé terjeszti,
73. §. Az egyetemes
egyház közgyülése, mint a magyarhoni ev. egyházat
egyetemesen érdeklő ügyek elintézésére hivatott testűlet :
a) vfzeti és irányozza

a népiskolaiigy öszhangzatos fejlődését j
népiskola-ügyben
törvény által biztosíttott

b) őrködik az egyháznak

jogai

felett;
c) megállapítja a nép oktatás egyönteW fejlődését czélzó általánosa bb el veket s az egyházkerűletek
által készítendő részletes népiskolai tantervek általános
körvonaluit :
d) az egyházkerületeknek
a népoktatás
ügyéről beterjesztett
jelentései
nyomán felhivja az egyházkerületek
ügyelmét
1:1-teendő szükséges intézkede-

sesre.

74. §. Az egyetemes e;::;yház ezen feladatainak teljesítésévei az .egyetemes
népoktatasi
bizottságot"
bizza meg, mely a 73. §-ban elsorult kérdésekben s
üg'yekben évenként jelentést, illetőleg véleményes javaslatot terjeszt az egyetemes
egyház közgyülése elé.
76. §. Az egyetemes népoktatási bizottság tagjait az egyetemes gy ülés választja meg. Tagjai, kettős elnökségén kivül, az egyhazkerületi
né piskolai bizottságok egyh. és világi. elnökei, két egyházkeriileti tanítöképzőint,
igazgató, két
felsőbb leánynevelő-intézeti
igazgató, azonkivül 4 lelkész, 4 világi férfiú s 2
tanító.
Il.I. sza kas z.
Felsőbb népiskolák, polgári iskolák.
76. §. A protestáns s nemzeti népműveltség továbbfejlesztése, kibővítése és
emelése érdekében kivánatos, hogy legalább azon egyházközségek,
melyek 5000
léleknél többet számlálnak, az elemi népiskolát ev. felsőbb népiskolával, vagy ev.
po lgári iskolával egészítsék ki.
77. §. A felsőbb népiskolák s polgári iskolák szervezetét illetőleg az országos népoktatásügyi törvény intézkedik.
'78. §. A tanítás nyelve a felsőbb népiskolákban s polgári iskolákban magyal'; ott, hol az egyházközség anyanyelve nem magyar, mint tantárgy az egyházközség nyelve is tanítandó s azonkivül a hit- és erkölcstan anyanyelven is tanítható.
79 §. A felsőbb népiskolák s polgári iskolák tantervét, a hasonló miniszteri
tantervek s az egyház felekezeti érdekeinek figyelembe-vételével,
az iskolafentartó egyházi hatóság állapítja meg, mely tanterv
azonban jóváhagyás végett az egyházkerűleti közgyülés elé terjesztendő.
80. §. A 1elsőbb népiskolák s polgári iskolák felett a felügyeletet az egyház
ép oly módon gyakorolja, mint az elemi népiskolák felett. (55-76 §§.)
81. §. A felsőbb népiskolai rendes tanító fizetése, tisztes lakáson kivül, nem
lehet kevesebb 600 forintnál, a segédtanít6é
300 forintnál; a polgári iskolai
tanít6é nem lehet kevesebb, lakáson kivül, 800 frtnál, a segédtanítóé 400 frtnál,
IV. szakasz.
Felsőbb leánynevelő-intézetek.
82. §. Az evang. egyház közös érdeke s jövőjének biztosítása szükségessé
teszi, hogy minden egyházkerületben legalább egjT felsőbb leánynevelő-intézet szervsztessék.
83. §. A felsőbb leánynevelő-intézetek
egyházkerületi intézetek, s mint
ilyenek közvetlenűl az egyházkerületi közgyülés, illetőleg, az általa kiküldött s
'felhatalmazott
"leánynevelő-intézeti bizottság" hatosága s felügyelete alatt állanak.
84. §. A felsőbb leánynevelő-intézetek felállításának s fentartásának gondjait
s terheit első sorban az égyházkerület viseli, számítván egyrészt a hitbuzg6ságb61
származó áldozatkészségre, másrészt tehetősebb gyűlekezeteinknek legalább a szükséges helyiségekról gsndoskodö ajánlataira.
85 §. Az egyetemes egyház az egyházkerületek .felsőbb leánynevelő-intézeti
alapjainak" gyarapítására, tiz éven át, évenként két-két ezer (2000 - 2000) forintot
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szavaz meg az egyetemes közalap évi jöv-edelméből A tiz év elteltével egyetemes
gyülési határozattal újra megállapítja a felsőbb leánynevelő-intézeteknek
nyújtandó
évi segély összegét.
86. §. A felsőbb leánynevelő-intézetek
az állami "felsőbb leányiskolák=-éhoz
hasonló szarvezettel biró, benlakással ellátott s a művelt protestáns nő hivatásának
szemmel tartása mellett, a népiskolai képzettségnél
magasabb műveltséget nyújtó
4 vagy 6 osztályú tanintézetek,
melyek növendékeiket
a népiskola IV. osztályából veszik fel.
87. §. A felsőbb leánynevelő-intézetek
növendékei, ha benlakók s köztartásban részesűlnek, az egész tanévre, a helyi viszonyok szerint, 250-300 forintot
fizetnek.
Az egész évi tandíj 16-20 forintban állapítható
meg
Egyháú hivatalban levő egyénekleánygyermekei
számára minden leánynevelő-intézet
intemátusában, bizonyos számú ingyen s mérsékelt díjú helyek alapíttatnak.
melyek felett
a felügyelő bizottság intézkedik.
88. §. A felsőbb leánynevelő-intézetek
hatóságát másodfokon az egyetemes
gyülés, illetőleg ennek népoktatási bizottsága képezi.
89. §. A felsőbb leánynevelő-intézetek
szervezetét,
az igazgatás,
tanítás
nevelés s háztartás rendjét az egyházegyetem határozza meg.
V. szak

asz.

Tan ítóképző-intézetek.
90. §. Miután jó népiskolák csak ott vannak, hol jó tanítóképzés van: az egyetemes egyháznak kötelessége
arról gondoskodni, hogy minden egyházkerületnek
legalább egy, az országos közoktatási törvénynek s az egyház érdekeinek egyaránt
megfelelő tanítóképző-intézete
legyen.
91. §. A tanítóképzők első fokú hatóságát a fentartó testület képezi, s ha
ez valamely egyházmegye, felette, mint másod- s harmad-fokú hatóság, az illető
egyházkerület s egyház-egyetem;
ha pedig elsőfokú hatóságát
valamely egyházkerület képezi, felette, mint másodfokú kormányzó s felügyelő testület, az egyetemes
egyház közgyülése
áll.
92. §. Az elsőfokú hatóság a kormányzás s felügyelet teendőit egy felügyelő bizottságra
ruházza,
mely eÍjárásáról
s intézkedéseiről
neki évenként
jelentést tesz.
93. §. A felügyelő bizottság tagjait a helyi szabályzat értelmében az elsőfokú hatóság választja meg. A bizottság teendői:
a) megválasztja a tanítóképző-intézet
igazgatóját s tanárait;
b) ha valamely tanár hivatalának meg nem felel, a törvényes eljárást ellene
megindítja;
c) a tanrendszer, tankönyvek, fegyelem s a tanítás és nevelés szelleme felett
őrködik;
d) Felügyel az épület helyiségeinek,
valamint a tanítás és nevelés minden
segédeszközének jókarban-tartására:
e) figyelemmel kiseri, hogy a tanterv s tanítási órarend megtartassék ;
f) az igazgató s tanár helyett hosszabb ideig ·tartó akadálkoztatásuk
esetében helyettest rendel;
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g) a hol köztartás van, ott a köztartási díjat meghatározza
s a köztartáshoz
szükséges beszerzésekre nézve intézkedik.
Minden intézkedéséről az intézetfentartó hatóságnak felelős s jegyzőkönyveit
annak felterjeszteni köteles.
94. §. Az egyetemes egyház, mint legfőbb kormányz6 hatóság megállapítja
valamennyi tanítóképző-intézet
általános szervezetét
s általános tantervet,
s az
egyetemes nép oktatási bizottság által meggyőződést szerez magának a felől, vajjon
az egyes intézetek az országos s egyházi törvényeknek,
eljárásuk s működésök az
• egyetemes szervezetnek stanrendszernek
megfelel-eo
95. §.
Az egyetemes egyház a közalap
évi jövedelméből
tiz éven át
évenként tizezer (10,000) forintot fordít az ev. tanít6képzés emelésére, a meglevő
intézetek segélyezésére, s esetleg egy-két új intézetnek szervezésére, mely összegnek felosztása s mikénti felhasználása iránt az egyetemes nép oktatási bizottság
s az egyetemes pénzügyi bizottság meghallgatásával
az egyetemes egyház közgyűlése intézkedik.
96. §. A tanítóképző-intézet
négy osztályú, ugyanannyi évfolyammal.
97. §. Az első évfolyamba oly ép testű ágo hitv. ev. növendékek vétetnek
fel, kik a 15. életév et már meghaladták
és vagy nyilvános iskolai (bélyegmentes)
bizonyítványt mutatnak fel arról, hogy a közép- vagy polgári-iskola
négy alsó
osztályát j6 sikerrel elvégezték, vagy pedig felvételi vissgálaton Igaeolják, hogy
hasonló mérvű képzettséggel
birnak.
98. §. A tanítóképző-intézet
rendes tantárgyai:
a) hit- és erkölcstan (bibliai történetek,
káté, katechetika,
biblia-ismertetés
biblia ol vasással, egyháztörténet,
egyházi énekek);
b) neveléstudomány
(test- és egészségtan, lélektan kapcsolatban
logikával,
neveléstan, oktatási módszertan, iskolai szervezés, neveléstörténet);
c) magyar nyelv (nyelvtan, stilisztika, poetika s irodalomtörténet);
azonkivül
azon intézetekben, .melyeknél a tannyelv nem a magyar:
az intézet tannyelve és
irodalmának története;
d) német nyelv;
e) mennyiségtan (számtan és mértan):
f) történelmi tárgyak (földrajz, hazai s egyetemes történelem és alkotmány tan) ;
g) természettudományi
tárgyak (természetrajz, természettan
és vegy tan, gazdaságtan, gazdasági és kertészeti gyakorlatokkal) ;
h) ének és zene (zongora-, orgona- és hegedüjátszás, magán- és karének, az
egyházkerületben hasznáitatni szokott egyházi énekdallamok begyakorlása);
i) szépirás és rajz;
k) testgyakorlás;
1) a gyakor16iskolában a tanítás gyakorlása.
99. §. Minden tanítóképző-intézet
mellett legyen vele szerves összeköttetésben s ugyanazon igazgat6 vezetése alatt álló gyakorlóiskola.
100. §. A gyakorlóiskola tanterve. órafelosztása,
taneszközei s kézikönyvei
ugyanazok, melyek az, egyházkerület népiskolái számára meg vannak állapítva,
101. §. A tanítóképző-intézet
tanári személyzete áll: az igazgat6ból, a gyakorlóiskola vezetőjébfíl, 3 rendes és egy segédtanárböl.
'I'anárokúl csak középi~kolai
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vagy tanítöképző-intézeti

tanári

képesíttetéssel

biró ágo h. ev. honpolgárok

alkal-

mazhatók.
A gyakorlóiskola
vezetőjéűl elemi vagy polg. iskolai oklevéllel, de
mindenesetre több évi népiskolai gyakorlottsággal
biró ágo hitv. evang. honpolgár
választható.
102. §. A tanárok fizetését a felügyelő bizottság s az egyházkerületi pénzügyi bizottság véleményes javaslatai alapján az egyházkerület közgyülése állapítja
meg, mely fizetés azonban kevesebb, mint a mennyi az állami tanítóképző-intézetek
tanárainak fizetése, nem lehet.
103. §. A tanítóképző-intézet
tannyelvét az intézetfentartó
egyházkerület
vagy egyházmegye határozza meg, azonban a tantárgyaknak fele, ezek között a
magyar nyelv s irodalma, a földrajz s a hazai és egyetemes történelem mindenmindenesetre
magyar nyelven tanítandö.
A magyar nyelven előadott tárgyakból
a tanítóképesítő vizsgálat is magyar nyelven teendő.
104. §. Oly tanítóképző-intézetben,'
melynek anyagi ereje s viszonyai megengedik, benlakással együtt köztartás állíttatik, melyben mérsékelt díjért a növendékek teljes éleI mi ellátást nyernek.
A benlakó növendékek feletti felügyeletet
az igazgatö gyakorolja, mely munkájában segítségére
van az intézet segédtanára.
A köztartás
körüli teendőkkel s felügyelettel az igazgató-bizottság
egyik rendes
tanárt bizza meg. Ott,' a hol internátus
van, az igazgatónak és segédtanárnak
mindenesetre az intézet épületében kell lakni.
105. §. A tanfolyam bevégzése után a növendékek a tanítóképző-intézetnek
a tanképesítő- vizsgálati szabályzatban
megállapitott
tárgyaiból
tanképességi vizsgálatot tesznek, melynek sikeres letétele után tanítói oklevelet nyernek.
106. §. A tanképesítö vizsgálat tárgyait, a tárgyak terjedelmét, a vizsgálat
módjait, a vizsgáló bizottság összeállítását,
az osztályzás fokait, a tanítói oklevél
alakját s szövegét stb. az egyetemes gyülés által kiadandó " tanképesíté-vizsgálati
szabályzat!' állapítja meg.
Kelt Sopronban, 1890, márczius hö-Bl-én.

Kapi Gyula,
a soproni ev. tanítóképző-intézet
igazgatója.

. A lnagyarnyelvtan

tanításának módszere a népiskolában.

A népiskolai nyelvoktatás
czélja s feladata, hogy a gyermek megtanuljon
szabatosan beszélni, helyesen irni, a mások beszédését és irásat biztosan megérteni. E kijelölt czélt nemcsak a szorosan vett nyelvtan tanítása által érhetjük el, hanem fel
kell erre használnunk az iskolai tárgyak mindegyikét
Bármiről beszéljen a tanító
vagy a gyermek, beszédök legyen mindenkor nyelvtanilag helyes. A gyermek hallás után tanulja meg a nyelvet.
A nyelv szó bel i helyes használatára az iskolában is a helyes irányban vezetett s kellőképen alkalmazott
beszélgetési gyakorlatok által képesítjuk a gyermeket.
A népisk. nyelvoktatásnak
egyik főeszköze
tehát a tanító és a gyermek élő b esz éde, mely legnagyobb mértékben nyer alkalmazást az u. n. beszéd- és értelem gyakorlatokban.
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Mivel azonban az iskolának nem lehet meg elégednie azzal, hogya tanulök a
nyelvalakokat, habár helyesen is, de öntudatlanúl alkalmazzák; mivel továbbá az
iskolában a tanulókat a nyelvnek irásbeli használatára is kell képesíteni s ez bizonyos törvényekhez van kötve, melyeket mindenkinek ismernie és tudatosan alkalmaznia kell, ha azt akarja, hogy őt mások helyesen megértsék, - s mivel végre
ezen törvényeket még a legpontosabb gyakorlas útján sem lehet elméleti útbaigazítás ok nélkül a gyermekeknek teljesen sajátjává tenni: azért semmi esetre sem
lehet a nyelvérzék képzése
mellett, a nyelvoktatásnak
azon ágát, mely a nyelvtörvényeket ismerteti meg velünk, vagyis a szorosabb értelemben vett nyelvtant a
népiskolában
mellőznünk,
mert épen anyelvtörvények
alapos tudása képesít a
nyelvalakok tudatos alkalmazására ; vagyis ennek folytán fejlődik any elv érz é k
nye 1v tud att á. A nyelvtudatnál fogva tudjuk a nyehet úgy sz6val mint irásban a nyelvtan szabályai szerint, tehát tudatosan használni.
A nyelvtan összes szabályait azonban nem lehet a népiskolában megismertetni, mert ezek kifejtésére sem elegendő időnk nincs, sem pedig a gyermekek felfogása nem érett annyira, hogy ezeket erőltetés nélkül s alaposan elsajátithatnák.
A népiskola csak azon nyelvszabályok
tárgyalására
terjeszkedhetik
ki, melyek a
helyes megértésre, a beszédbeli kifejezésre s főkép a gondolatok irásbeli előadására mulhatatlanúlszükségesek.
Az egész nyelvtanb61 teljes átnézetet
nyújtani
csak a felsőbb iskolák feladata.
Mivel a nyelvtan szabályai csak több egyenlő eset megegyezéséből vonhat6k
le, kell, hogy ezen egyes eseteket a gyermekekkel példákon szemléltessük. Nyelvtani tanításunknál tehát megfelelő min tap éld
kb 6 1 indulunk ki; de nem elég,
hogy azokon a gyermekek a szabályt felismerjék, hanem szükséges, hogy azt használni is tudják; azért a szabály kifejtése után következik
abe g y a k o r 1 á s.
A nyelvtan egyes szabályainak szemléltetésére
felhozott mintapéldák a kifejtendő szabályt mindig világosan s szembeszökőleg tűntessék fel; vegyük azokat
a gyermekek gondolkodás- köréből, tehát főképen érzéki tárgyakr6l.
A példákat
ne csak szöval mondjuk el, hanem támogassuk szavunkat irással is; tehát írjuk fel
azokat a falitáblára.
A kifejtésre vegyünk fel minél több p-éldát, hasonlíttassuk
azokat össze, állapíttassuk meg: miben egyeznek meg s mondjuk azt ki törvény
gyanánt.
Hogy tanításunk at kellő élénkséggel s változatossággal
végezhessük, szükséges, hogy pél dat árt állítsunk össze, vagy egy már meglevőt válaszszunk tanításunk alapjául,
Nem volna helyes a nyelvtan tanításának kiinduló
pontjáva
o lvas mán J t vagy általában az olvas6könyvet tenni, mert az egyes olvasmányok
nem a nyelvtan tanítása czéljából, hanem egészen más okokból készűltek. A nyelvtan tanítása czéljából készűlt olvasmányok pedig nélkül öznek minden elevenséget s
eredetiséget, jellegök a nehézkesség s egyformaság,
mit a nyelvtani alakoknak a
tartalom rovására va16 előtérbe állítása okoz. A valódi olvasmányok pedig nem
tartalmaznak
a nyelvszabály
levezetésére
elegendő példát;
az összehnsonlítást
megnehezíti
azon körülmény,
hogy a példák nem lehetnek közvetlenül
egymás
mellett.
Mindazonáltal e helyen megjegyezhetjük,
hogy a nyelv tanításnak az o 1 vas 6k ö n y v is egyik eszköze, azért az olvasmányokat nyelvtani, irályi, sQt irodalom;
á
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történeti
szempontból is tekintetbe kell vennünk. Ily alaki tárgyalásra
azonban
csak oly olvasmányokat használunk fel, melyeket már tartalmilag
tárgyaltunk
s
melyek az illető nyelvtani tétel szemléltetésére
legalkalmasabbak.
A tartalmi
és
alaki magyarazatot
soha sem szabad összekötui.
Az olvasókönyvből való elemzés
csak akkor következzék, midőn egy bizonyos nyelvtani alakot mintapéldákon
eléggé
szemléltettünk, abból kifejtettűk s szó- és irásbelileg begyakoroltuk.
Irálytani
szempontból
megismertetjük
költői mű?
(Verssorok s rimek l) Melyik
Mik a képes kifejezések? stb.

a gyermekekkel:
mi a próza s mi a
olvasmány leirás, melyik elbeszélés?

A' kifejtett szabály begyakorlásánál
mindenekelőtt arra kell törekedni, hogy
a tanulók a szabályt szóról-szóra teljes készséggel elsajátítsák.
E czélból a tanító vagyelőmondja
a szabályt, vagy, ha van a gyermekek kezében nyelvgyakorló
könyv, olvastatja abból, azután előbb egyenkint, utóbb csoportonként v. az egész
osztálylyal elmondatja.
A szabály szószerinti betanulása után következnek a szöés irásbeli gyakorlatok.
A szóbeli gyakorlatokat úgy intézze a tanító, hogy elébb
maga mondjon példákat, azután mondasson a gyermekekkel, vagy esetleg olvastassa
a nyelvgyakorló könyvben levőket.
Minden példát elemeztessen,
de oly módon,
hogy folyvást visszatérjen a kifejtett szabályra, valamint ismétlőleg
az előbbi
ismeretekre.
Az irásbeli begyakorlásra
nézve megjegyzendő,
hogy a feladatokat
utasítás nélkül csak úgy oda vetni nem szabad, hanem át kell azokat megelőzőleg
dolgozni szóbelileg, sőt még a feladatok külső alakjára nézve is részletes utasításokat kell adni. Az első irásbeli gyakorlatokat
legjobb az iskolában, a nyelvtani órán kidolgoztatni.
Hogy a tanulókat képesítsük
a hallott vagy gondolt beszédnek elfogadott
irásjegyekkel való jelölésére: nagy gondot kell fordítanunk a helyesírás gyakorlására is, mely részint a szék leírására, részint az irásjelek használatára vonatkozik.
A helyesirási szabály azonban minél kevesebb s minél általánosabb
legyen.
A
helyesírási szabályok fejtegetését a nyelvtani szabályok fejtegetésével
kell egybekapcsoini ; ott kell tl szabályokat
kifejteni, a hol nyelvtani tételek mellett tért
nyernek, a hol okszerűen beleszőhetők.
A helyesirás főeszköze a begyakorlas
A
nyelvtani irásbeli gyakorlatoknál
tehát erre is nagy gondot fordítsunk.
De leghathatósabb
eszköz a helyesirás gyakorlására:
a másolás, a tamiltaknak
emlékezetből való leírása, a tollbamonclás
és a tanító részéről történő
lelkiismeretes
irat javítás.
A más o 1 á s főleg a szemet gyakorolja.'
Gyakorlott szem a helyesirásnak
legjobb mestere és legbiztosabb
szabályozója.
A másolás történhetik
könyvből
vagy fejből; az könnyebb, ez nehezebb, azért csak a felsőbb osztályokban alkalmazható, s mindenkor előzze meg a lemásolandö anyagnak szóról-szóra való betanulása.
A lemásolás után miudenik tanuló összehasonlítja munkáját a mintával
s megteszi a szükséges kijavításokat.
Alkalmas szók vagy mondatok t o II ba m o n d ása v. diktálása első sorban
a halláshoz fordúl. A nyelvtani feladatok kij a v í tás á nak akkor van igazi értéke, ha a tanuló maga javítja ki a kijelölt hibákat s a kijavítás után a feladatot
újra letisztázza.
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A' nyelv tanításnak igen fontos eszközét képezik még az u. n. fogalmazási
gyakor7atok (nyelvgyakorlatok) ; ide tartoznak a már fentebb említett másolások,
tollbamondások,
könyv nélkül tanult darabok emlékezetből val 6 leirása, egyes
nyelvtani feladványok. Ezenkivül a felsőbb osztályokban: tárgyalt olvasmányok
á tal a k t ása, nyelvtanilag Y. tárgyilag; irásbeli re pro du c ti 6 k a természetrajz, földrajz, történelem s egyéb tantárgy köréből ; továbbá a gyermekek ismeretköréből merített elbeszélések sleirások
adott rnintákra, sz6beli megbeszélés nyomán, (utánzatok).
Végűl 1 e vel ek s egyéb ügyiratok adott minták s sz6beli
megbeszélés nyomán.
Sz 6 bel i. gyakorlatúl a fent elsoroltakon kivűl főképen az olvasmányok tárgyalása s a mintaszerű olvasmánydarabok s költemények szószerinti beemlékelése
és jó előadása v. sza val ása szolgál.
í

A népiskolai

nyelvtanítás

anyaga és tanterve.

1. osz tál y. A beszéd - és élielemgyakorlatok
kapcsán: a tárgyak nevei,
helye, haszna stb. ezen sz6kb6l mondatak alkotása.
Az irva-olvasás tanításánál :
a hangok s betűk, szötagok, szók és mondatok megkülönböztetése.
Mindennek
azonban csak gyakorlatilag, az illető tárgyak mellett, minden nyelvtani fejtegetés
nélkül kell történnie.'
.
II. osz tál y. A mult évben tanultak ismétlése ut in: a mondat fogalma s
annak két főrésze: az alany és állítmány.
Egyszerű, puszta mondatok alkotása
szóval és irásban. A tárgynév s személynév (.= főnév), személyes névmás, a
cselekvésszó v. ige és a uiilyenségszö v. malléknév.
Egyes és többes szám. A
cselekvés 3 főideje : jelen, mult s jövő idő.
Ill. osz tál y. Az eddigiek bő ismétlése.
Az állítö, tagado, .kérdő és felszólító mondatok. A teljes éshiányos
mondat. A puszta mondat kibővítései
előbb egy, aztán két-, végre háromféle mellékrészszel (jelző, tárgy, határozó.)
Az összevont mondat.
·IV. osz t l y. A bővített mondatok ismétlése.
A szók egymásból való.
származása és összetétele.
Két mondat összekötése s a kötőszúk.
A fő-és
mellékmondat.
Az idézett mondat. Az igének jelentő, fölszólító és föltételes
m6dja. Az egymás alá és egymás mellé rendelt mondatok. Ismétlés.
V. és VI. osz tál y. A négy alsó osztályban szerzett nyelvtani ismeretek
alkalom szerinti ismétléss és kibővítése; ez egészen az írási és olvasási gyakorlatokkal kapcsolandó össze. (Elemzés.):
Osztatlan, vagy legfölebb két tanterembe osztott iskolában ez akként m ódosúl, hogy a II. és Ill. osztály együtt tanűlja évről-évre azt az anyagot, melyet
fentebb csupán a II. osztálynak jelöltem ki; a lY-VI.
osztály pedig együtt tanúlja évről-évre a III. s IV. oszt. számára kijelölt anyagot.
P. J.
á
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Bölcselők a paedagogia szelgalatabau.

li

(Folytatás ).

Heg e 1 szerint a pagdagogia azon művésset, melynek ezélja az embert erkölcsössé
tenni. Csak a nevelés által lesz az ember azzá, a mivé lennie kell.
HegeI azt kivánja, hogy az ember gyakorlatilag és elméletileg
egyaránt képeztessék ki. Az elméleti képzéshez tartoznak az ismeretek különfélesége és határozottsága mellett a szempontok általánosságai is. Ezekből megbirálandók a dolgok, hogy az azok iránt mutatkozó érzékek szabad önállóságra jussanak.
A nevelés legbefolyásosabb intézője ács alá d, s abban az anya. Az anyának a gyermekre való befolyása már annak méhében kezdődik.
Az anyaméhben
lévő gyermek még egyéniséggel nem bir: élete a növény életéhez hasonlít. E vegetatív anyaméhbeli életet állati élet követi A kettő között igen nagy a külömbség. A szülés által jő a gyermek az elkülönítés állapotába, a világosság, levegő
és különösen az elkülönített táplálkozás viszonyába.
A mi az _élet első szakaszában a lelki erők kifejlődését illeti, arra nézve mondható, hogy az ember soha többet nem tanul; mint épen ezen időben.
A gyermek ezen időben az érzéki világ
legkülönfélébb alakjaival ismerkedik meg. Az érzéstől áttér a szemléletre.
A csecsetnőkorröl
a gyermekkorra
való átmenetel abban nyil vánúl, hogy a
lélek tevékenysége mindinkább a külvilág felé fordul.
A mint a gyermek meuni
kezd, a külvilággal
szemben szabadabbnak érzi magát, mert helyét maga jelelheti ki. A beszéd pedig arra képesíti, hogy a tárgyakat, mint általánosakat fölfogja, és saját é ú-jének tudatára jusson.
Az é n-nek ezen fölfogása, a gyermek
szellemi kifejlődésében nagyon fontos, mert ezzel kezdi meg a külvilágot önmagához viszonyítani. És ezen kezdő öntevékenység abban nyilvánúl, hogy a gyermek
kezd érzéki tárgyakkal játszani.
Lassanként a gyermek a játékról a komoly tanulásra tér át, s kezd kiváncsi
lenni. Azzá akar lenni, a mivé lettek a környezetén levő felnőttek.
Ebből támad
a gyermek utánzási hajlama.
A mit a gyermeknek. tanulnia kell, azt a tekintély magaslatáról
nyerje. Azért
játszva tanítás· visszás. valami, mert a komoly dolgot játék segélyével akarja
közölni. Ezen játszadozó nevelés azt is maga után vonhatja, hogy a gyermek idővel 'mindenre megvetőleg néz.
Az engedelmesség minden bölcseségnek kezdete. Ha a gyermek mindig azt
teszi, a mi neki tetszik, akkor saját kényekedvének lesz szolgája.
A gyermek természeténél fogva sem jö, sem rossz, mivel kezdetben sem a
jónak, sem a rosznak ismeretével nem bír. Ezen öntudatlan ártatlanságot
észményinek tartani és oda visszakivánkozni,
esztelenség,
mert minden érték nélkül
való és csak rövid ideig tart.
A gyermekben igen hamar előtérbe lép az akaratosság és a resszaság ; ezeket a fegyelem által kell megtörni.
A mi a nevelés másik oldalát, az okt a tás t illeti, arra nézve megjegyzendő,
hogy az észszerű módon csak oly elvont dolgokkal kezdödhetik; melyeket a gyermeki ész felfogni tud. Tévedés azt állítani, hogy a gyermek a vall á s ról és
jog r ől semmit sem bír felfogni s azért ily tárgyakkal nem is kell őt foglalkeztatm.
Üres képzetekkel ne terheljük meg, hanem s aj á t tapasztalataira
utaljuk.

a

147
Fontos dolog, hogy az ifjuság a puszta felfogásrél
önt. e v é ken y ség l' e
vezettessék áto A tanulás lényeges mozzanatai : a figyelem és az emlékezet. A figyelem megerőltetést követel, mert, ha egy tárgyat teljesen felfogni akarunk, minden
mástól abstrahálnunk kell. Nagy embereknek nagy emlékező tehetségök szokott
lenni. Mert a mi iránt az ember érdeklődik, azt meg is tartja s a nagy . szellem
számtalan tárgy fölé terjeszti ki .élénk érdeklődését.
Még F ich t e-ről kell néhány szót szólanunk, kinek neveléstana sok tekintetben már á II a m p ae d a g o g i a. Azzá pedig akkor lett, midőn viharos beszédeivel nemzetét felrázta.
.Mi -azt mondja második beszédében - kötelesek
vagyunk jó embereket nevelni, mert rosszak által összeelegyedünk a kül{ölddel.
És az ebben való egyedüli ovószer a nemzeti nevelésben, vagy jobban mondva a
legnagyobb nemzeti önérzet kiművelésében áll. Ez nemzeti fennállásunknak egyedüli biztosítéka.
És ebben' bennünket nem segít senki: sem Isten, sem ember,
sem a körülmények. Ha a tekintetben a valódi segélynek részeseivé akarunk
lenui, úgy mi magunknak kell magunkon segítenünk!"
Egy alkalommal ezt írta nejének: .Most Pestalozzi nevelési rendszerét tanulmányozom. Ebben találom a beteg emberiség egyetlen orvosságát!"
Fichte bölcsészetében a nagyszerű' eszmék magasztosan hullámzanak; de ezek közűl kimagasodik ezen elve: kik iam a gat ö r v ény adó j a. Paedagegiája
a következőkben pontosúl össze: 'l'eremts
magadnak
igazi
köteleségszerű
érzületet,
és b iro d az istent
s már itt alant
élvezed
a m e n n yországot.
Csallököz-Somorja.
'
Winkler Sándor.

Vallás-erkölcsi oktatásunk és nevelésünk akadályai.
,

-

I

Napjainkban igen sok oldalról hangzik fel az iskolára nézve vádként
hangzó panasz, - hogya nép nagyon is kezd veszíteni vallásosságából és erkölcsei
is mindinkább lazúlnak. Azonban arra a kérdésre, hogy mi idézheti elő ezt, míből
származnak eme köros állapotok, még határozott feleletet nem kaptunk. Egyik
kárhoztatja a vallásoktatökat, kik véleménye szerint kevés gondot fordítnak a hitoktatásra.
Másik, bepillanatva a tantervbe s látva az ott összehalmozott reáliákat
nyomban a túl terhelést okozza, mely következtetése szerint előidézője többek között a vallás-erkölcsi nevelés hanyatlásának is. De ilyen itéletet csak az érem
egyik oldalát vizsgalök .hozhatnak. Mihelyt rápillantanak a másik oldalra, ítéletük
rögtön változást szenved. Merttanterv készítőinknek, mielőtt azt formába öntötték,
sok körülményt kellett figyelembe venniök. Véleményem szerint nem annyira a
tantárgyak összehalmozottsága teszi nehézzé egy osztatlan népiskolában a tananyag
feldolgozását, hanem azon körülmények, melyek ellen már évek óta küzd úgy az
egyház, állam, mint az egyesek; t. i. a törvény által megszabott szorgalmi idő
megrövidítése a késői bejövés által; továbbá ezen megrövidített idő alatt is hanyag
iskoláztatás, a taneszközök hiánya a gyermekek kezében, úgyszintén (LZ iskola hiányes
felszerelése tanszerekkel stb.
'
.

148
De ha már ennyi nebézséget valamikép legyo-zött is .a tanító, ismét gördül
eléje olyan, mely egyben másban hátráltat ja őt munkája kivitelében.
Ilyen visszataszító akadály azon tény, _ hogy a még tanköteles gyermekeket
sok helyen az állatok legeltetésére alkalmazzák.
Mert ha mi azon néhány hónap
alatt, míg a gyermek iskolába jár, nagy nehezen megtanít juk az isteni félelemre,
az emberek iránti tiszteletre, erkölcsösségre ; ha rávezettük azon legszükségesebb
ismeretekre, melyek az életben nélkülözhetlenek reá nézve: akkor önérzettel mondtat juk, eleget tettünk kötelességünknek.
Csakhogy sajnosan kell tapasztalnunk a
·másik tanév kezdetével munkánk legnagyobb részének kárbaveszését.
Különösen
a valláserkölcsi nevelésnek van nagy hátrányára a fentebb emIített körülmény.
Akaduak talán t. olvasóink között, kik mosolyogva tagad ólag . rázzák fejüket ez
állitással szemben. Az ilyeneknek ajánlom, hogy csak egy nyáron át is többször
sétálgassanak ki a mezőre, megfigyelendő a gyermeksereget őrzés közben, természetesen általuk észre nem vétetve, a mikor meg fognak győződni állításom valódiságáról.
Minthogy értekesésern tárgyáúl olyan anyagot választottam,
melyet talán nincs mindenkinek módjában az életben megfigyelni, azért jónak vélem
az arról szerzett tapasztalatokat a legapróbb részletességgel elbeszélni és kimutatni saját érdekünkben az ellene alkalmazható gyógyszereket.
Alighogy újra ébredt a természet téli álmából, a napnak melengető sugaraira a szabadba vágyakozik ember, állat. A földmíves örömtelt szívvel szemléli üde, zöld szinét vetésének . s már előre boldognak érzi magát, ha hombárja
megtöltésére gondol. De másfelől gondokba merűlten vizsgálja állatait, tudva,
hogy csűréhen csak néhány napra vagy hétre való etetni valója van az ősszel
szargalmasan behordott takarmányból ; azért első teendőjének tekinti megnézni
legelőjét, ha némileg az által segíthetne takarmányhiányán.
A legelő ugyancsak
képesnek mutatkozik néhány darab szarvasmarhát eltartani.
Mi történik ekkor?
Őrző gyermeket kell keresni, ha a családtagok még-nem odavalók vagy kinőttek
alóla. A szegény sorsú szülő belátása szerint elkerülhetetlennek tartja gyermekét
az iskolából kimarasztalní -s ilyen szolgálatba adni, ez által kerestetvén meg
vele a téli ruhára, no mel§' egy kis taneszközre valót is; tehát ilyen könnyen
akad Ha pedig a családban van erre a foglalkozásra való, akkor az atya meghagyja gyermekének, hogy e mai naptól fogva nem mehet iskolába, teheneket,
borjúkat kell őriznie. A gyermek - feltéve, hogy szereti az iskolát; vagy hallott
.az ilyen esetek ellen alkalmazható törvényekről -- rimánkodik, kéri szüleit az
iskolába járhatásért, sír, sőt talán figyelmezteti is őket a törvény szigorára, de
hasztalan, bele kell nyugodnia a szülők akaratába s elmegy ki a legelőre.
Ime, itt az első gátvetés a szülék, gyámok részéről a nevelés és oktatás
rovására, melyért azután mégis az iskolát kárhoztatják;
s rni hiába igyekszünk
minden apparátus mozgásba hozása mellett is megszüntetni az ilyen körülmények et,
de még. ha lehetséges is, az\eánk
nézve erkölcsileg sőt· gyakran anyagilag is
veszélylyel jár.
A gyermek első napokban el van foglal va az állatok megfékezéséveI, mert
szabadságuk érzetében ugyancsak elkezdenek dulakodni, ugrándpzni s többféle állati
csint elkövetni. De ha az állatok jól viselik magukat, a felügyelő unatkozik, s
rnivel közelben nem akad pajtás, azon töri fejét, miféle dologgal üzhetné el unal-
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mát! Nem soká kell gondolkeznia, mert mire kieszelt volna valamit, a szemszéd legelőn megjelen egy czimbora, kivel most már játszhatik kedvére. Nem is
tétováz sokáig s mivel a . másik többszöri nógatásra sem hajlandó átmenni talán jól megfontolva szüleinek ama meghagyását, hogy a marhák mellől ne tátávozzék - fogja magát, oda megy Ő. A szabadon hagyott állatok nem elégedve
meg a legelő nyujtotta sovány fal attal, ösztönüknél
fog-va jobbra vágyakozván,
neki esnek a szomszéd már jól kifejlődött rozsvetésének.
Mire a játszó fiúk észre
veszik, az állatok tetemes kárt okoznak. Ekkor haragra lobbanva iramodik a fiú
fütykösévei a szegény állatoknak, dobja, üti őket, mely oknélküli durva bánásmód
mellől nem hiányzik a czifra Isten káromlás s egyéb ocsmány szavaknak fület
sértő zengése sem. Pedig úgy hiszem ő is elégszel' hallhatta : "A te uradnak
Istenednek nevét hiába ne vegyed" intést, s többször erkölcsi példákban volt lelki
szemei elé rajzolva, mint veszi el büntetését az isteni törvények áthágója; de a
haragtól felindúlt képzelete azokat kiszorítva emlékezetéből
csak durva
szavakat adott nyelvére.
És ha már ily gyenge korában istenkáromló, ha csak a jobb társaság nem
változtat szokásain, felnőt~ korában bizonyára azon emberek közé sorakozik, kiket
így szokás nevezni: istentelenek.
És ha gyermek korában a védtelen állatot ok nélkül ily durván bántalmazza
felnőtt. korában alighanem állatkinzónak is lehet mondani.
De nemcsak vallástalanná, az állatok iránt rossz szivűvé lesz az oktatás és
nevelésfől elvont s felügyelet nélkül hagyott gyermek, hanem egyéb rosz tulajdonok
is rohamosan kifejlődnek benne. Gyakran látjuk, hogy őrzésre nemcsak fiukat,
hanem leányokat is alkalmaznak.
A két nemnek együttléte játékközben először
talán csak pajzánságra ád okot, de később a nemi ösztönök felingereltetvén, következik az egyik legaljasabb bűn, a fajtalanság elkövetése, mi nem kevésbbé mozdítja elő az elsatnyulást,
a családok s fajok kipusztulását.
Talán nem állítok
nagyot azon véleményemmel, hogyamíveltebb
osztályból a köznép közé átcsapott
bűnös majmolási szenvedély: egyegy fiatal családtagnak tragikus végzete ilyen
esetekből származtarható le.
Az idő haladtával eljön a kukoricza szemesűlése s a burgonya érésnek ideje.
A gyermeksereg összebeszél, hogy egyik gyufát, másik fát, s több a tűz élesztéshez szükséges tárgyat hozzon magával, mert fáj a foguk egy kis parázsban
sült kukoriczára s burgonyára.
8 hiába kiséri őket figyelemmel a mező őr, a
gyermek-ész leleményes s gyakran sikerül őt kijátszaniok.
Ha pedig rajtuk üt s
kérdőre vonja őket a sütendő vagy sütött tárgyak honnét származásáról, a hazugság palástja alatt csakhamar tisztázzák magukat. De a közmondással
él ve: addig
jár a korsó a kútra, mig el nem törik; ezek is addig folytatják bünös földi életüket, míg a börtön vagy bitó végét nem szakasztja.
Lopás, hazugság!
Ime egyik bűn a másikat szüli. S valjon nem tapasztaljuk-e, hogy ha az' először elkövetett hibák meg nem tereltatnak az arra hivatottak által, felsarjadzik az a gyermekben, mint a parlagen hagyott földben a
dudva. S kérdem, ha az a gyermek megszekta a mezőn, lopást, tüzelést, midőn
nagy munkaidőben szülei egyedül hagyják őt a ház őrzésre, vétkes hajlama kielégítésének vakságában, megfeledkezve az az által előállható nagyobb veszedelemről,
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nem kísérli-e meg otthon is tüzet rakni, mi által koldusbetra juttatja nemcsak
övéit, hanem a . szomszédokat, sőt talán az egész községet is? Avagy ha nem
átalja ama csekélységnek látszé burgonya eltulajdonításával hibázni a hetedik parancsolat ellen, valjon felnőtt korában, hogy jutna eszébe, midőn felebarátjanak
barmára vagy egyéb tulajdonára'veti szemét? Sajnos, de állításaimat elég szomorű
tény igazolja, melyeknek szemlélésénél méltán sóhajthat a népnevelők tábora: népnevelés és kisdedóvás, mikor jön el igazán országod?!
Ilyen tulajdonokat visz magával a felügyelet nélkül hagyott s hasznos foglalkozással el nem látott gyermek, mikor ismét az iskolába lép. Tessék t. kartársaim
először ezeket lerontani s azután újra építeni! Bizony hasonlít ez a foglalkozás
azon kertész munkájához, ki plántájából saját tetszésének megfelelő alakot, szint,
illatot akarván előállítani, a természet kifürkészhetetlen
titkaival próbáit mindannyiszor meghiusít ja. Ilyen körülmények között ne csudálkozzunk, ha napjainkban
mindinkább felhangzik a vallás-erkölcsiség hanyatlásának emlegetése.
Most már az a kérdés, mi a teendőnk mint népoktatóknak ezen visszás állapotokkal szemben?
Mindenek előtt a törvények végrehajtatása
azon szülőkön,
kik bármi okból ~ tanév berekesztése előtt ki akarjál; gyermeköket marasztalni
az iskolából. Mert a figyelmeztetés, integetés ismétlése csak növeli vakmerőségüket
az iskolával s felsőbb hatósággal szemben. De az évzáró vizsga után csak szabadon
rendelkezhetik
a szülő gyermekével?!
Igen, csakhogy mi akkor se adjuk fel a
várat!
'l'öbbet észszel, mint erővel, mondja a közmondás,
Véleményem szerint
a tanítónak meg kell beszélni a szülőkkel, hogy miféle következménye -van annak,
ha gyermekét el vonva az iskolától olyan helyen alkalmazza. hol ballépéseit kevésbbé
lehet ellenőrizni. S bizonyára, - tapasztalva népünknek azon hajlamát, hogy szép
szóra még az ingét is odaadja, - találkozni fog több szülő, ki marhái őrzésére
nem marasztalja ki az iskolából gyermekét, segítve ebbeli hiányán máskép.
A magunk részéről pedig ne sajnáljuk fáradtságunkat
a nagy szünidőben
többször el-elsétálgatni
az őrző gyermekek mellett, ez által mintegy felügyeletet
gyakorolva rájuk. Mert a respectus mégis csak él a gyermekben irántunk akkor
is, ha nem' közvetlen kezünk alatt van, s így többször látva körülötte való megjelenésünket, óvakodni fog a rossznak elkövetésétől.
Egyébiránt ha a felügyelet gyakorlását fáradságosnak tartja valaki, lássa
el őt hasznos foglalkozással
Ott van a házi iparnak többféle neme. Ide mégis
legalkalmasabb volna a szalmafouást elsajátítatni, mi által nemcsak kellemesen és
hasznosan tölthetné a gyermek idejét, hanem munkája eredményében gyönyörködve'
hasznát is vehetné.
Avagy másrészt nem volna-e czélszerű a téli magánolvasmányokra
szánt
könyvek egy részét ilyen alkalmakra fentartani?
Hisz ritka község, . gyűlekezet
ma már, melyben iskolai könyvtár ne léteznék s abban gyermekek számára beszerzett irodalmi munkák ne volnának. Segítséget nyújt e tekintetben a kormány is,
a mennyiben évről-évre ingyen küldi a "Jó könyvek" czíme alatt azon tanúlságos olvasmányokat, melyeket nemcsak a felnőtt, hanem a gyermek is könnyen
megérthet.
Ennek gyakorlatánál nem .szabad szem elől tévesztenünk ama fontos
paedagogiai elvet, hogy minden visszaadott könyv tartalmát a nagyjából kikérdezzük
nemcsak az olvasás ellenőrzése, hanem a megértés végett is.
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Továbbá hassunk oda - a meanyiben erre közegeink volnának, - hogy a
mezőrendőri törvény minél előbb létre jöjjön, illetőleg az ide vonatkozó s meglevő kormány rendeletek ne csak papiron létezzenek, hanem az arra hivatott közegek által szigonían végrehajtassanak.
Végre nem hagyhatom szó nelkül azon tényt, hogy akár földmívelő vagy
iparos legyen valaki, teljesen figyelmen kivül hagyja amaz isteni kijelentést:
.A
szemhatnapot
megszenteljed " . Pedig az a. körülmény, hogy vasárnapon és ünnepnapokon épúgy folytatja valaki munkáját, mint a hétnek bármely napján - ez
által példát ad va a gyermeknek is hasonlót tenni, sőt mi több sokhelyen arra
őket kényszerítik is nagyban elősegíti vallástalanságot
és erkölcstelenséget.
És ha az emher ifjú korában nem gyakorolja: keresztyeni kötelességeit, nem látja
a keresztyéni erényeket élő példákban, is kifejezve, elképzelhetjük, hogy mikép fog
felnőtt korában azok ban tündökölni, Azért a mai kor igen helyes' és üdvös intézkedésének tekinthetnénk a vasárnapi munkaszünet törvény által való szabályozását
nemcsak a gyárakban alkalmazott egyénekre, hanem egyáltalán minden foglalkozasü
emberre nézve. Mert ez által a' munkásnak nemcsak pihenésre vagy mulatóhelyek
látogatására, hanem a vallásosság gyakorlására is jutna néhány órája.
Ezek volnának szetény véleményeiru a lábra kapott vallástalanság s erkölcstelenség előidéző okaira s azok elhárítására nézve. Vajha viszhangra találnának
az intéző köröknél is soraim s vállvetve egyesűlt erővel iparkodnánk eme valóban
veszélyes kértünetet
nevelésünk soktatásunk
statisztikájaból kiküszöbölni!

Németh György,
tanító.

Válasz a .feleletre.
N em volt szándékom e tárgyban az • Ev, Népiskola" becses hasábjait még
többször is. igénybe venni, de miután K. N. úr utóbbi közleményéből arról győ-.
ződtem meg, hogy több állításornat
félreértette,
kénytelen vagyok újból szót
kérni.
.
K. N. lír úgy van meggyőződve, hogy közleményei ben a személytől eltekintve • csak a tárgyat sannak lényegét nézi. birálgatja". -- s én készséggel el
is ismerem, hogy elég tárgyilagos közleményeiben, de meglepetve olvastam ,azon
szemrehányásként hangzó állítását, hogy az én megjegyzéseim hangja éles, polemiát provokáló! - Újra átnéztérn megjegyzéseimet,
de én annak az éles hangnak. mely talán K. N. úr személyét sérthette volna, nyomát sem fedeztem fel
azokban. De hogyan is befelyásolhatná
nézeteimet a személy, mikor én K. N.
tisztelt ellenfelem becses ezemélyét nem is ismerem?
Feleletére bátorkodom a következőket válaszolni. Igaz, hogy nem ugyanezen
szavakkal állítá, miszerint az általam használt módszer - mely bizony régi és
melynek én nem vagyok feltalálója - .c z é 1hoz nem ve zet", de nem azonos-e
ezzel azon állítása, hogy "nem hiszi, hogy van gyermek, a ki képes a fenti hányadost a példából kihozni" meg .a szabály ekénti levezetése a gyermek előtt,
érthetetlen fog maradni, úgy a gyermeket a törtek osztására csak ideig,' óráig le-
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het megtanítani, muló ismeret az, a melynél sem az öntevékenységre sem a fokozatos haladásra semmi gond, semmi súly nem lett fektetve."
Azt hiszem, az
általam használt kifejezés, hogy "czélboz nem vezet" még valamivel szelidebb,
enybébb is mint K. N. úr idézett körülirása,
.
Engedje meg K N. úr, bogy azon kérdést intézzern hozzá: mi jót és dicséretest állítottam megjegyzéseimben az é n 5-6. osztályú növendékeimrdl P N ekem nincs okom, s feltéve, de meg nem engedve, bogy volna ,okom' ezt tenni,
nem szokásom iskol ámmal dicsekedni. Az én iskolámban is vannak tebetséges,
középszerű és vannak igen gyenge növendékek, éppen ligy mint más iskolában,
akár népiskola. akár főtanoda, akár szakiskola vagy akár egyetem legyen annak
neve, éppen azért bizony nem lehet ki vé tel n é lk 1 ugyanazon mértéket alkalmazni nemcsak azén iskolám, de semmiféle iskola növendékeire sem.
A mi a kétféle osztást illeti, soha eszembe nem jutott kétségbe vonni, hogy
K. N. úr tudja, miszerint ilyen is létezik, ha ezt tettem. volna csakugyan, sértve
érezhetné magát K. N. úro
ü

A gyermek lelkében felébredő kételkedést utóbbi közleményében bivatkozott
esetben képtelenségnek, lehetetlenségnek tartja, pedig ez sem nagyobb lehetetlenség,
mint K. N. úr azon állítása, hogy midőn a törtnek törttel való osztásánál az
esztot megfordít juk és aztán osztás helyett szorzunk, ellenmondás lévén az eljárásban, a gyermek lelkében a kétkedés fog felébredni.
Igaz továbbá az, hogyabenfoglalás
és részekre osztás csak a példákra vonatkozik és nem a kidolgozás módjára,
de éppen azért a példák hel yes 1 0gikai
felfogása
és teljes
megértése
czéljából
nézetem szerint a
fej t ege t é s nél szükséges különbséget tenni a benfoglalás és részekre osztás
között. Megvallom, bogy az e tárgyra vonatkozó multkOl:i megjegyzésemet. K.
N. úr méltán félreérbette, miután bővebben nem fejtegettem s talán nem is fejeztem ki oly világosan, mint kellett volna.
De az ezután következű megjegyzés.emre ez nem áll, mert ez elég világos,
bogy s aj á tsz e m pon tj á ból mikép érteti meg tan í tv á n y a i val,
hogy
6%: 28/8 helyett így is állhat a példa 66: 28
.
Tehát nem azt mondtam, bogy ill a ga m nem értem, miképpen lehetséges
ez, és IC N.úr mégis csodálkdzását fejezi ki ily kérdés felett s alaposan bizo"
nyítja nekem azt, a mi bizonyításra nem szorúl. Első közleményében foglalt ezen .
példából 6%: 2% - eltekintve most a második közleményében jelzett nyomdai
technika hiányosságából származó különbségtől - csak úgy származbatik
ez a
példa 66 : 28 = ha mind az osztót, mind az osztandót ugyanazon számmal, jelen esetben 8-czal megsokszorozzuk:, a hányados természetesen így nem változván,
s mivel ez rokon ismeret az általam követett eljárásban felhasznált ismeretekkel
s mindenesetre épen annyi itélőtehetséget
kiván, mint ezen törvény felfogása,
hogy a kisebb osztónak nagyobb hányados s a nagyobb osztónak kisebb hányados
felel meg, melynek alkalmazását It N. úr népiskolában senkinek sem ajánlja,
azért bátorkodtam kérdezni, bogy s aj á t szempontjából hogyan érteti azt meg
tanítványaival, mert az én szempontomböl megértik a 11-12
éves jól előkészí-'
tett növendékek azt is, az én iskolámban épen úgy, mint más iskolájában.
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Es még egyet K. N. kartárs úro Mindkét közleményében többször hivatkozik gyakorlati tapasztalataira;
én nem vonom kétségbe, hogy lehetnek szép tapasztalatai, melyeket a tanügy terén igen jól értékesithet is, de lássa én is hivatkozhattam volna közleményeimben eddigi tapasztalataimra
; tudom biztosan, hogy
annyi időt nem töltök már a tanítói pályán, mint már eddig töltöttem,
de nem
tettem, mert nem akartam ez által súlyt kölcsönözni
állításaimnak.
Ennyit én is szükségesnek tartottam becses feleletére válaszolni, egyszersmind
kinyilatkoztatom,
hogy részemről befejezettnek tekintem ez eszmecserét s többé e
tárgyban nem kivánok a hozzászólás jogával élni.
ÁldáS, békesség! *)
Macher Endre.

T ár

C

za.

Husvét ünnepén.
Az ünnep itt. Ajkon zsolozsma,
Könny szárad, oszlik a ború;
. A temető virágot hoz ma,
Rózsát a töviskoszorú,
S az enyhe szellő balzsamot Az Ú r Jézus feltámadott!
Függött keresztfán, átszegezve,
Feküdt a sírban, harcz után;
De mozdúl a kő, él az eszme,
Lenn termő csira volt csupán,
Sarjadni látjuk a magot Az Úr Jézus feltámadott!
Kikelt a mag, virágzó fája
Meghajtja terhes ágait;
Odamenekszünk mind alája,

S róla gyümölcsöt szed a hit;
Hol e fa, boldogság van ott -Az Úr Jézus feltámadott!
Árnyában egymást csókolgatják
Igazság, béke, szeretet;
Szép koronája, a' szabadság,
Büszkén daczol, vihar veled,
Mert rá e nap hint harmatot
Az. Úr Jézus feltámadott!
V éres verejték, hulló gyöngyök
Az eszméért, köszöntelekl
Drága porok ti, sírgöröngyök,
Meggyőzitek a zord telet.
Áldott,' ki adtá e napot Az Úr Jézus feltámadott!

Sántha Károly.

Va s - por.
(Folytatás).

g) Ker t ész ked é s, m a d a rak v éde 1 III e. Miért vagy te a világon?
Ezzel kezdődik az egyik konfírmácziós
könyvünk. Es bizony ez az első és főkérdés
mindenben.
Ha ezt a kérdést intézzük a népiskolához , úgy-e
az a felelet,
hogy a
népet
müveltté
t e g y e m.
*) Ezzel a polemiat részünkről

is befejezettnek

nyilvánít juk.

Szerk.
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Századok öta vannak iskoláink!
Művelt-e a mi népünk?
A műveltségnek egyik főismertető jele az, hogy milyen viszonyban van az
ember a természettel?
,
A műveletlen ember abb6l él, a mit a természet önként ad, vagy pusztítja
a természetet.
' ,
A művelt ernher műveli, ápolja, nemesíti a természetet, ez pedig legnagyobb
mértékben történik a kertészkedés által.
Nos! művelt-e a mi népünk?
A művelt nemzeteknél nagyban virágzik a kertész et. N émetország
útjai
gyümölcsfákkal szegvék. Eszébe se jut senkinek, hogy fejszéje élét azokon próbálja
. meg! Nem is volna tanácsos, mert ugyan rá becsülnék a tettesre busásan mind
azt a hasznot, a mit az a fa egész életén át hajtott volna! Százakban róják a
fa rongálójára a büntetést, s ha a tettest elő nem kerítík, rá róják a helységre a
melynek határában a kártétel történt.
És a fáknak minden ága tele van madárfészekkel ! Mi. büszke magyarok"
álmélkodva néztük ezt, s midőn azt találtuk kérdezni, hogy, hát nem szedik ki a
, fészkeket ? egész megbotránkozással felelték ottani kollegáink: mar ugyan ki tenué
azt? - Még csak fel sem tudják tenni emberről, hogy olyan' vadember legyen!
Sőt nemcsak kimélik a madarakat, hanem a házak falai és környéke tele
vannak aggatva deszkából készült madárházakkal,
hogy oda szokjanak és ott költsenek. Télen át megetetik a kis madarakat.
Hát mi nálunk? Egyéb mulatsága sincs a "nagyreményű ifjúságnak", mint
madárfészkeket pusztítani!
A kert? olyan haszontalan potya-dolog, azt rongálni
meglopni, nem is vétek, hanem egyik fővirtus. Madárfészek helyett tökhéjak
díszttik a fákat, a hasznos kis éneklő madarak veszedelmére.
Emlékszem mikor
a mi falunkban is végigültetett valamelyik érdemes bir6egy útmelléket gyümölcsfával.
Rövid idő multán egyetlen árva cseresnyefa szomorkodott egymagában, s.
csúfsághól még a fasor végén állott táblát is felfordították melyen irva volt: .A
ák megsértés{ 10 frt büntetés terhe alatt tiltatik !" . Az én hegyemen szigorúan
megvan hagyva minden munkásnak, hogy a fészkeket bántani ne merje ; még is, j6
szerencse ha egyik másik fészek fíökjai szerenosésen kiröpülhetnek.
Hát, ilyen a míivelt nép? Hát ezért vannak nekünk iskoláink P
Avagy hol vegye a nép az értelem és szívbeli műveltséget, ha nem az
iskoláből ?
De hányadik tanító az" a ki ezekre és hasonlökra figyelmet fordít? a ki
minden alkalommal figyelmezteti tanítványait, sőt bünteti a humanitás ellen vétkezőket?
N em elég csak' a kétszer-kettőt tudni, hanem bizonyos fokú műveltséget is
vigyen magával a tanítvány az iskolából.
.
E tekintetben rosszabbúl állunk mint hajdanában,' a mikor az iskolának arra
is volt gondja, hogy neveljen ne csupán csak tanítson!
1 s m éti ő s ö k. Mind gyakra bban hallom ezt a szót és pedig tanítóktöl.
Bizonyosan tanító volt a ki feltalálta is; mert más nem bajlödik se ismétlősökkel
se mindennapisosokkal. Ha az emlős állatok,. gondolta magában, lehetnek emlősök

.
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a fejos tehenek - fejosök miért ne lehetnének az o tanítványai ismétlűsök P
És megszületett
az ismétlős!
és terjed, hódít.
Nem sokára majd talán népfőlkelősökről országgyűlési képviselősökről is hallunk beszélni. Igaz! a hegyháti ember
is befogja a •lovaimakat ", meg a szecsődi árendás is behajtatja a "kosokokat" .
De ezek nem is tanítják ám a magyar nyelvet !*)
Hog y ant a n ú 1t meg a z é n fi a mol
vas ni?
A zongora elején szép
nagy kagyl6s betűkkel ki van irva a készíto mester neve. Tetszett ez agyereknek
s a bötük közül megismerte, nem ám az i-t, hanem a legkacskaring6sabbat,
az
,8-et,. meg az O-t, azután meg még egy pár föltűnöbb betűt.
Ekkor eszembe
jutott valami, a mi bizony nem volt valami épületes dolog, de mi tűrés tagadás,
. biz az úgy volt! T. i hogyegykoriban,
kisebb tanul6 koromban, el köllött járnunk
minden vasárnap a templomba, még pedig föl a második karzatra, a hol a papot
sem láttuk sem hallottuk;
de ha hallottuk volna, sem értettük,
mert németül
beszélt.
N émetííl, tehát hosszan.
Mit csináljunk? Megöl az ullalom ! Hát azt tettük.. hogy elővevök az énekes
könyvet, az abce betüit elosztottuk
két részre, K-ig az enyém, azontúl a tied.
Aztán mig a könyv leveleit elforgattuk,
az énekek nagy kezde-betűi között, a
melviknek betűje elo került, az a másikat oldalba lökte. Gyönge kis mulatság
volt, az igaz, de legalább volt valami
Hát ez jutott eszembe, hogy én ennek most hasznát veszem.
Csináltattam a gyerekkel egy. pogácsa-oszt6 fát (signum), aztán elővettük az
énekeskönyv nagy betűit.
A melyiket ismert, azért én kaptam, a melyiket nem
ismert azért o kapott pogácsát. N ebány nap mul va mind az enyém lett a pogácsa!
Akkor abba hagytuk;
hanem adtam agyereknek
szinlapokat meg egyéb nagy
betűs hirdetéseket, miket o nagy búzg6sággal kibetüzött,
elol vas ott.
A kis betűk még könnyebben mentek.
Csak egyszer kétszer kellett figyelmeztetni a fiút: nézd, töröljük el a B felső poczokját,
megvan a kis b : ezt fordítsuk meg= d: kössük össze az E felső részét a közepével és töröljük le a
sarkait= e, gömbölyitsük ki az F -et f stb. Egy pár hét alatt csupa játékból
minden tanőra nélkül többre ment a gyerek, mint mi egykor 3 év alatt, midőn
elso éven betűztünk, a másodikon sillabizáltunk, s a harmadikon kez d t ü nk nagy
nyögve olvasni.
Ezt a játékot
ugyan a tanító minden egyes tanítványával
nem játszhat ja
végig, de játszhatják a nagyobbak a kisebbekkel, kivált fl testvérek;
apák, anyák,
gyermekeikkel.
Az olvasás-tanulás játékká, házi iparrá lenne. A kezdokben már
kész olvaso tanul6kat kapna az iskola!
T. A.
c.

Könyvismertetés.
"B i b 1i ait ö rt éne tek, isk o 1 a i é s háli i has z n á 1atr a. A dunántúli ágost. ev. egyházkerület
megbizásáb61 irta Tur c s á nyi A. M. (A szövegbe
nyomott 24 képpel). II. rész. A felsöbb elemi osztályok és középiskolák
Kiadja és nyomat ja Hornyánszky Viktor.
Ára kötve 40 kr."

.

számára.
.

*) Az "ismétlős" az .ismétlő-iskollts"-nak,
ez pedig az "ismétlő-iskollts gyermek"-nek
megrövidülése.
Az "ismétlős"-ben az "i s 111 é t lő" az iskola neve, mint kisdedóvó stb. Szerk,
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Ez a czíme az előttem fekvő műnek, melynek még mielőtt bővebb ismertetésére áttérnék: röviden megemlékezem az eddig, különösen pedig a legközelebb
mult 30-40 év 6fa, használatban volt vallástani könyvekről is.
A .Hübner-féle
bibliai
történetek"
nagyon soká voltak használatban; előnye az volt, hogy mindegyik történet után tanulságot is hozott rövid
versekben összefoglalva; hátránya az, hogya tananyagot meg nem válogatja, ennélfogva sok oly dolog kerül a gyermek lelki világa elé, mely reánézve felesleges,
vagy épen demoralisá16lag hat6; (Hogy példával éljek: Éli :fiai gonoszok valának,
mert szép asszonyokkal gyakorta hál á nak).
A .Kétszer
52 bibliai
történet"
kőszegi kiadás előnye abban áll,
hogy a felsorolt bibliai történetek mellé - a hol lehet - képeket is hoz; hát
ránya az, hogy felettébb hosszadalmas, és a főbö események, melyek kivál 6 fontossággal és jellemképzéssel
bírnak: jelentéktelenebbek
által túlszárnyaltatnak,
hogy a biblia könyvei, kapcsolatban az események egymásutánja között, nincs meg
a kellő özszefüggés; hogy semmiféle magyarázatot,
vagytamlls~got
nem hoz.
A .P á lffy - fél e b ib 1i ait ö r t éne tek" előnye - ha ugyan ezt előnynek nevezhetem - az, hogya másikaknál valamivel rövidebb, de hátránya több,
mint akármelyiké, amennyiben sem magyarázatot,
avagy tanúlságot, sem képeket
nem közöl, amellett drága - 60 kr.
Különben az emlitett - meg egyáltalán minden más bibliai történeti kézikönyv nem is szolgált más czélra, minthogy azt a gyermek olvas 6 könyvűl használja, nem sokat törődtek régebbi tanít6ink azzal, hogya
történetekben rejlő
erkölcsi eszméket a gyermek erkölcsi érzületének megszilárdítására
kiaknázzak.
A legút6bbi évek a vallástani könyvek terén is, mozgalmat indítottak meg,
nevezetesen más, - habár szerintem nem is a legszerencsésebb alakban - jelent
meg Luther .Kiskátéja", mely a régebbi kis és nagy káténak az összefoglalásából
áll, némi bibliai eseményekre való hivatkozással ellátva; itt azon nagy hiba jelentkezik az előadás alkalmával, hogy a esitalt bibliai történet, a gyermek előtt, a
legtöb esetben ismeretlen, mert nincs
összefüggés
a két tankönyv
k öz t t,
Mind ezen hátrányokat orvosland6, Turcsányi A. lVI. lelkész úr az egyházkerület megbizásáböl
megirta fennt ezímzett munkáját,
melynek a II. részét van
a jelen alkalommal szerenesém ismertetni.
Az ismertetésnél a következő pontokat jelelem irányadöúl : a) a könyv t art alm á t, b) m 6 ds z e r é t, c) c z é lj á t, d) ese t l e g e s fog y at k o z ása it.
Az egész 11lŰ két főrészre oszlik, u. m. 6- és új-szövetségre.
ö

I. A könyv tartalma.
a) Az 6 - szö vet ség tar tal ma:
16 főesemény. vagy csoport, melyek
közűl némelyik több melléklettel van ellátva, A főesemények czíme: 1. A v i l á g
ter e m t é s e. 2. A z
z n v í z. 3. Á b r ah á m, mellék eseménye: Izsák.
. 4. J á k 6 b m. e. a) Ják6b és Ézsau, b) Jákób bújdosása, c) Ják6b végnapjai.
5. M 6 z es m. e. a) M6zes bujdosása, b) Az izraeliták szabadúlása Egyyptomböl
c) A pusztában, d) A törvény (th ora), e) M6zes halála. Visszapillantás, J6zsué
6. A birák.
7. Ruth.
8. Sámuel.
·9. Saul király
m e. a) Dávid fölö

ö
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kenetése, b) Dávid bújdosása, c) Saul halála. 10. D á vid kir á 1y. 11.. Sal a mon
király.
12. Az ország
megoszlása.
13. A zsid6k
viszatérése.
14. Eszter.
15 .• JÓb.
16. A többi
6-szövetségbeli
könyvek;
a) Zsoltárok, b) Példabeszédek
könyvéből, c) Énekek énekéből.
d) A próféták
e) Dániel.
.
Az új-szövetség
t ar t a l m a i l d főesemény és annak mellékletei.
(A
sorszám folytat6dik.) 17. Jézus.
18. Keresztelő
.János.
19. Jézus
meg
ker esz tel é s e. 20. Aki s ért é s. 21. A tan í tv á n y ok.
2.2. A heg y i
beszéd.
23. Jézus
csudái:
a) Jézus le.csendesíti a tengert,
b) Jézus más
nevezetesebb 'csudái: 1. Péter halászata. 2. Kapernaumi beteg. 3. A tíz bélpoklos
4. Naini ifjú. 5. A kanaáni asszony. 6. A szombat. 7 Jairus leánya
24. J é z us
példázatai:
a) A magvetőről, b) Talentomokr61, c) Tékoz16 fiú, d) Az irgalmás samaritánus.
e) A gazdag' és a szegény, f) A farizeus és a puplikánus,
g)
Egyéb példázatok
25. J é z us
b e-s z é 1get é sei:
1. A sareptaí
asszony
2. Ki nagyobb a menynyországban?
3. Egy gazdag ifjú. 4. A tanítványok anyja
5. Az isten országának eljövetele.
6. Egy szegény özvegyasszony
ajándéka. 7
Zakeus. 8. A farizeusok álnoksága: kell-e a császárnak adót fizetni?
26. J é zu s
sze n ved é s e, a) A bevonulás
Jeruzsálembe,
b) .J ézus hazaszeretete,
c) A lábmosás és szent vacsora, d) Péter és Judás, e) A temetés.
27. A fel t á m adá s
utá n. 28. Ame
n n y be men e teL
29. A z a pos tol ok:
a) A pünkösd
ünnepe, b) István, c) Pál apostol.
30. Az apostolok
levelei:
a) Menuyei
jelenések.
Ezen kivül tartalmazza még a mű:
b) Aki s k á t é t, részint az egyes történetek közé alkalmilag beszőve, valamint a könyv hátulján függelékűl a II. résztől kezdve - miután az 1. r. már a
bibliai tört. első részében tárgyalva volt - egész a IV. részig, szorosan megtartva
Luther magyarázatát,
hivatkozva mindenütt
azon történetre.
hol ide vág6 példa
van. c) Sok bibliai
mondást.
d) Közmondásokat.
e) Költői
verseket.
f) Összehasonlításokat,
jellemzéseket
s visszapillantásokat.
g) Az 6 s új-szövetség
könyveit
összefogla16
2 verset.
h) 24
a l k alm i kép. e t. i) Mi n den b i b li ait ö r
n e tel ő t t a lk alm a ,s bev ez et é s t, nem ritkán az egyik és másik bibliai történet
közti
ss z efü g g é st.
j) tanúlságokat,
igazságokat.
k) Egyházi
énekeket.
1) A nVallásoktatásból " alkalmi h í vat ko z á sok at. m) A könyv végén: az egyh. kerület
által kij elelt éne k d a II a m o kat.
Ha így az előttönk fekvő mű tananyagát egy sz6val tartaimát tekintjük, azt
találjuk, hogy r vid ebb a két rész együttvéve is, mint az eddig használatban levő
ilynemű tankönyvek bármelyike, mert a mi azokban hosszadalmasan van elmondva,
itt vagy egészen mellőzve van, vagy csak mint magyarázat, mint az eseményeket
összekötő kapocs van adva, (mint példáúl: Kain és Ábel, Józsué, az ország megoszlása után az egész zsidó nép története.) Ez által a könyv kisebb, olcsóbb, könynyebben taníthat6 és áttekinthető.
Mert hiszen miért kellene a zsidónép
eg ész
történetét tanítani, azon sok gyalázatossággal
együtt, melyben az gazdagabb minden
más nemzeténél? Nem viszás dolog-e továbbá azzal terhelni a gyermeket, hogy tudja
azt, miszerint Jákób ] 2 fiának maradékai közül, mélyik, minő részét kapta egy
v
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távol országnak ez előtt 3000 esztendővel, azt a gyermeket, a ki az aradi 13
vértanú nevét sem ismeri?
Vagy megtanítani a zsidók külső polgári törvényeit,
mikor a gyermek a pusztaszeri szerződés 5 pontját nem tudja,
Ezen míiben csak a mi épen szükzéges, az van előadva. De különhözik
a
mű még az által is, fent emlitett hasonnemű társaitól, hogy' van benne. az, a mi
azokban nincs, t, i. a: b i b 1iam in den k n y v é b ő 1 mutatvány, ez által azon
czélt érjük el, hogy a gyermek fogalmat szerez magának aZI egész bibliáról, hogy
úgy fejezzem ki magamat:
.Kis bibliát" nyer ezen műben, melynek megtanúlása
után feleslegessé válik a bibliaismeret külön tanítása is.
Míg az első részben jobban csak töredékek adattak, (mint pl. Sámuel gyer-,
mekkora. Absalom, a 12 éves Jézus, a kánai menyegző sat.) itt összefüggésben
egy vezérfonalra fűzve adatik az egész biblia; a tanuló teljes képet nyer annak
tartalmáról.
A mint látjuk tehát a könyv tartalma elég 80k és változatos, mely mind
úgy van csoportosítva, hogy részint az észre, részint a kedélyre el ne téveszszék
hatásukat.
Különben ezt az ismertetés elején fel vetett második és igén fontos
kérdésben: milyen a mű módszere? akarom kifejteni.
ö

II A mű modseere.
Ha valaki azt kérdené tőlem, melyik a legjobb mődszer ? Azt felelném rá:
az, a melyikkellegkönynyebben
ezélt érünk, mert soh as em a m ó ds z ert esz i
a tanítás
sikerességét,
hanem
m in d g a tanitó
egyénisége
teszi
a m ó d 8 Z ert sik ere s s é.
A tapasztalás azt bizonyítja, hogy a népiskolában legtöbb sikerrel, alkalmazható a kathaehetikai módszer.
Az ismertetendő műben minden történetet megelőzőleg, van hogy úgy
nevezzem r v eze t é s, a mely által a történetben
előfordülö fogalmak,
részint pedig a fogalom tulajdonképi definitiójával, magyaráztatnak meg, hogy így
előkészítse a tanu1ót az esemény teljes megértésére. A bíbliai történetek 1. részében jobban szó mag y a ráz a t 'o t ád a szerző, lévén az, az alsóbb osztályok számára . készítve, holott itt már a fogalmak bővebb, tágabb ismertetése képezi a
ezélt.
Példa: az
z n v í z nél a földtani átalakulásokat
röviden magyarázza.
1 z s á k történetében az áld 'o Z a t 'o kat,
J á k ó b történeténél
a bevezetés inkább rávezetés - elmondja Izsák folytatölagos történetét, házasságát, gyermekeinek számát és nevét, azok foglalkozását,
ebből kifolyólag, jellemüket, természetüket és így rátér a következő történetre, melynek czíme J á k ó b é s ,É zs a u.
T é zu s pél d á z a t air ó 1 a "bevezetés így szól: "Mindenki ismeri a tücsök és
hangyáról, vagy a méh és galambról szóló elbeszélést.
Tudjuk, h'Ogy azok nem
történtek meg, hanem azért vannak kigondolva, hegy valami er k öle si iga zs á g 'ot adjanak elő. Könnyü kitalálni, hogy az első elbeszélés tanúlsága ez: "a
ki nem dolgozik: szükséget lát, a másiké pedig: .jóért jót várhatsz".
Az ilyen
elbeszéléseket nevezzük példázatoknak,
vagy példabeszédeknek.
.T ézus mondta a
legszebb ilyen példázatokat".
Azután következik a példázat: a 'm eg vet ő r Ő 1.
A 29-ik tört. A z a pos t 'o1 'ok. A' rávézetés ígv hangzik:
• .T ézus elküldötte
í
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tanítványait a világba, azért neveztetnek görögül apostoloknak. Az ő cselekedeteik
vannak megirva
azon könyvben,
mely a Bibliában
az evangyeliumok
után
következik, s ezt apostolok
cselekeiről
irt könyvnek nevezik.
"A P n kös d
n n epe". (Ap. csel. 2) rávezetése : "Husvétkor. kezdődött
a zsidóknál az árpaaratás.
Az
t ven edi k napon tal tották az aratási hálaadó ünnepet a Sinai
hegyen történt törvényhozás emlékezetére.
Ekkor hozták az első áldozatot az új
lisztből s ez után kezdődött ' a buzaaratás.
Ötvened vasárnap görögül: pen t ek osz t e, melybő! a magyar p n kös d származott.
A tanítványok
együtt
maradtak .Jeruzsálemben.
S hogya
12 szám meglegyen, Judás helyébe Mátyást
választották sorsolás útján".
Az ilyen rávezetések nem ritkán a bibliai események közti összefüggést
-tartalmazzák, vagy magyarázzák az akkori szokásokat, rubázatot, életmódot,
családi
viszonyokat, lakóhelyet;
szóval mindazt, a mire a tanulónak szüksége van, hogy
az eseményt kellőkép megérthesse
Teszi pedig ezt ott, a hol a viszonyok ismeretlenebbek -- egész részletességgel,
ott pedig, a hol úgy fl, viszonyok, mint a
fogalmak egyszerűbbek, ismertebbek - csak irányát, hogy úgy mondjam - vázát
adja a magyarázatnak, lévén a tanító dolga ezen alapon azt saját magyarázatával
kidomborítani. .
I
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A rávezetések egyes szakaszokra vannak osztva, melyek egymástól nemcsak
kikezdésseI, hanem sokszor számokkal is el vannak különítve. Érdekességüket neveli
azon körülmény is, hogy nemcsak a tanuló, de gyakran a tanító is általuk olyan
ismereteknek birtokába jut, a mire a feldolgozandó anyagnál szüksége lévén, azok
kellő tárgyalásához mintegy szakszerüséget nyújt; de nemcsak é r d eke s, hanem
határozottan
jó is, mert teljesen felöleli a tanítandókban
előforduló eszmekört :
a tanítványt annak befogadására úgy értelmileg, mint szívbelileg előkészíti
Hogy
pedig a rávezetés hosszadalmas ne legyen: a dolog könnyebb megérthetése szempontjábel
hivatkozik más tantárgyakban
már tanúltakra,
olvasókönyvekre,
vagy
czitál ismertebb szentirásbeli helyeket.
Mag a a tör t éne t fel van osztva több részre, mely részek egymástól
számok által vannak elkülönítve;
ez által figyelmezteti a tanítdt arra, hogy egyszerre sokat ne adjon, nehogy a gyermek figyeImében lazuljon, vagy értelmében
hiányt szenvedjen; hanem elmondva az 1. sz. alattit, következik annak kikérdezése,
miután ez megtörtént,
miután azt egy gyermekkel felmondatta
összefüggőleg is
veszi a 2. sz. alattit,
melynél ugyanazt az eljárást követi, mindaddíg,
míg az
egész történetnek végére nem jutott *) Most az egészet gyakorolja úgy be, mínt előzőleg az egyes részeknél történt, míg végre a jobb tehetségű gyermekekkel fel is
mondatja úgy, mint az előadatott ; önként következik, hogy a tanítónak magának
minden egyes történetet
szószerint, valamint a rávezetést is meg kell tanúlnia
könyvnélkül.
Nemcsak kisebb részekre van pedig ez előadandó történet felosztva,
hanem a hosszabbak fel vannak osztva egy, vagy több főrészre,
úgy, hogy egy
teljesen bevégzett esemény után mindjárt levonja a következtetést,
tanulságot.
Rendesen az így megszakftott. történetek egyes részei egy órában vétetnek elő,
*) lI'Iegjegyzendő, hogy egy-egy történetet
folytában, azután következhetik a szakaszonként

a tanítónak

előbb végig el kell beszélnie egy'Szerk.)

való tárgyalás.
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míg a folytatás a jövő 6rára hagyand6, amenynyiben a megszakítással
épen azt
akarja elérni, hogy .keveset, de j6l." A történetek: felosztatnak, illetve c so po rtosíttatnak
fő- és mellék-események
szerint,
A főesemény adatik
mindíg elsőben, míg a mellékesemények, melyek magukban is egy kerek egészet
képeznek, mintegy a főesemény kiegészítéseűl, könnyebb megérthetés végett adatik.
Példáúl: Saul király főeseménynél a) Dávid felkenetése, b) Dávid bujdosása, c) Saul
. halála mint mellékesemények szerepelnek.
A mag vet ő höz (isten igéjének terjedése) van kapcsolva:
a m n s t á r mag,
k o v á s z, drá gak ő. Isten igéje terjedésének akadályai:
a ko nk oly, hál 6, nag y lak o m a, gonosz szőlőmívesek.
Ame g tér é s eszmejénél : A t é k o z 1 6 .fí Ú, elves zet t j ú h, dr a ch ma,
gonosz
szolga.
A tör t éne t nye 1 v eze te: megtartja
a szentirás nyelvét, de nincs kizárva, hogy 'ott, .hol a fogalmat kifejező sz6 elavúlt, vagy értelmetlen, vagy époly
pr6zai, más sz6val ne helyettesítse j sőt a történetben
előforduló szükségtelen
hosszabbításokat,
melyek az esemény kellő megértésehez okvetlen nem szükségesek
elhagyja, ez által rövidebbe
teszi azt j kerüli továbbá a gyermekek erkölcsi
érzetére csak némileg is izgatólag hat6 kifejezéseket, valamint az annak fogalmi
körét meghaladottakat
is. Azzal pedig, hogy megtartja a biblia nyelvét:
kettős
czélt ér el, mert az ismétlő tanfolyam biblia-olvasásánál megkönynyíti a magyarázatot, nem különben
bozzászoktatja
a gyermeket annak megértéséhez,
így megkedvelteti annak a későbbi korban való' olvasgatását.
Figyelembe veszi a nyelve.zetnél a nyelvtan követelményeit, mert például - mivel hozzá vagyunk szokva j
majdnem visszatetsző - nem úgy írja a • tíz szüzekről",
hanem tudva azt, hogy
a magyarban számnév után többest ne~ használunk, irja : a tíz sz ű z r ő 1.
A tör t éne tek kiv álo gat ása: nemcsak hogy az egyház követelményeinek megfelelő, hanem tapintatos is, mert a gyermek értelmi felfogásához
mérten
megfelel kedély - világának,
úgyszinte az erkölcsi alapigazságokat
is kellőkép
illustrálja.
A másik főelőnye pedig abban rejlik - amint fentebb is említérn hogy fölöleli az egész szentirást, vagyis minden könyvből van benne ismertetéskép
példa felbozva, s meg van nevezve; ez M6z. L, ez M6z. II. sat. könyve. Igy van
ez az űj-szöetségieknél is. Ott pedig; a hol egész eseményt nem adhat, egyes
idézések által iparkodik fogalmat szerezni. Példa:
a) A zs olt áro k k ö n y v éb ő 1: • Csudálatosabb és magasabb a te bölcseséged, hogysem mint én azt meghatnám.
Hová mennék a te .lelked előtt és a te orczád előtt hová futnék, ha a
menybe megyek ott vagy, ha a kopors6ba vetem az én ágyam~t ott is jelen vagy:
ha olyan szárnyaim volnának, mint a hajnalnak és a tenger utols6 határánal
laknám is j' oda is a te jobb kezed vinne engemet és a te jobb kezed megfogna
eng ernet. " b) A példabeszédek
könyvéből:
Az úrnak félelme:
feje a
bölcsességnek.
Szerelmes fiam, ha a bűnösök el akarnak hitetni tégedet, ne
fogadjad beszédöket sat. c) Apr edi k áto r o k k ö n y v é b ő 1: .Jobb ne fogadj,
hogy nem mint fogadj és ne teljesítsd.
Sokkal jobb a bölcs ember dorgálását
hallgatni, mint a bolondnak éneklését" sat. d) A z éne kek éne k é b ő 1: .Erős
a szeretet mint a halál, kemény mint a kopors6, tüzes mint a sebes láng". e) A
pr óf é t á kb 61: Az ökör ismeri az ő urát, és a szamár az ő urának jászlát j
de az Izrael nem ismeri az ő urát, az én népem nem veszi eszébe magát.
Oh
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hamissággal megterhelt nép" (Esaias);
í~y van Jeremiástól,
Mikeástöl, Zakariástol.
Dánielnek pedig története is van ad va. V égre a könyvek
egymásutánját - úgy az ó-, mint az új-szövetség befejozésénél
- egy versben
foglalja össze. Ez által könnyebbé teszi' a szeut irás szerkezetének megismerését,
így gyorsabban áttekinthetővé
levén az, az egyes helyeket a gyermek hamarább
feltalálja.
Az előadottakból kitünik a figyelmes tanítónál mindjárt a, mödszer is, mert
a mű szerkezete azt magával hozza; ugyanis, van benne rész, (p. a rávezetés) a.
melyet .magyarázva , van benne rész, (p. a tanúlságok)
a melyet kérdezgető
tanmöd alapján vesz elő a tanító, tehát mindezeket összevéve: a mű módszere, a
kat ech et i ka i m 6 d sze r.
A míí, a fent elősoroltakolt kivűl tar t a lm it z még: t an ú ls ágo kat.
Minden tantárgyból
lehet, sőt kell is tanúlságot, főleg erkölcsi tanúlságot
kihozni, e nélkül a gyermek lelki tőkéje, egyoldalúlag gyarapodott csak, mert az
ész kifejlesztése mellett, elhanyagoltatott
a kedély.
Magábanvéve a bibliának
ö-szövetségbeli
eseményei, semmivel sem állanak
magasabb fokon, mint példáúl hazánk története, de eltekintve vallási jellegétől főkép a benne rejlf erkölcsi eszmék, - mely köré csoportosúl
az egész vallas
- adják azon helyzetet, hogy azokat bővebb en tárgyalhatjuk iskoláinkban, a vallási
igazságok pedig mindíg a történetből következtetendők,
így tehát az úgynevezett
tan ú ls á g nak
olyannak kell lenni, hogy minél nagyobb mértékben, minél több
oldalról ragadják meg a gyermek erkölcsi érzületét;
de a mellett legyen az még
ész sze r
is, hogy csak bölcseleten
alapuló tanaink, melyek vajmi kétes
értékűek - hamar nevetség tárgyává ne váljanak, hogy legyen agy e rm e k nek
vallási
tudománya
meggyőződésen
alapuló,
hogy legyen kősziklára
épített erős vár, melyet az élet tengerének
bősz hullámai ha megérnek is, rajt
rést ütni ne tudjanak. Leg y e n a vall á sit a n k ö n y v a z ész é s ked é 1Y
h a rm on i k II s 'k öve tel mé nye ille k meg fel elő.
Kérdés: ilyen-e az előttem levő tankönyv?
A felelet határozottan:
ige n !
Már maga azon tény, hogya
történetet r á v eze t é s előzi meg; azon tény,
hogy a történet maga a lehető legérthetőbb
nyelven és modorban iratott:
bizonyítja azt, hogy szerző a fősúlyt első sorban arra fektette, hogy aki a könyvet .
olvassa, vagy tanúlja, azt meg is ért se, mert megértés nélkül abból következtetést, vagy bármiféle erkölcsi igazságot kihozni nem lehet.
De. miután a dolog
kellőkép megválagíttatott:
önként következik, hogy annak tanúlságai sem lehetnek
homályosak, vagy ferde igazságon alapul6k.
A tanúlságok megértésébez, sőt tanúlságkép is, vannak felvéve sze II t irá sbeli hel y ek; é II e k vers e k, ezek részint egészben czitálva, részint csak szám
által - az első sor kiirása mallett hivatkozva - soroltatnak fel; vannak fölvéve
jelesebb költőktől
cdavágűve r s e k Iköltemények), k z m o n d s o k, hivatkozás
az ismertebb mesékre.
A mi pedig fődolog: benne van a káté IL-Ill.
része
is, mindig alkalmilag, a történelem kivánalmának
megfelelőleg idézve. (A káté
1. része pedig benne van Turcsányi 1. könyvében).
Ezen ténynyel is nagy haladást, tett szerző a vallási - jobban a káté tanítási téren; mert az eddigi kátéink anyagukat vagy szárazon adták, szorít.kozva
gonosz

nemzetség,

ű

ö

á

,
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egyedül Luther magyarázatára, vagy ha volt hozzá magyarázat, olyanokra történt'
hivatkozás, a mi a gyermek előtt teljesen ismeretlen volt, így azt sem megérteni,
sem átérezni nem tudta j ha pedig a tanító, az egyes czitált példákat is megmagyarázta:
rcpp.mt sok időt vett igénybe. A fődolog tehát abban culminál
miszerint a káté ban felhozott val\ási \ dogmák: tényekkel. vil~gosíttatnak meg, mely
az egésznek megadja a harmonikus kivánt egységet, válván a káté külön tanítása
feleslegessé, mert mire előfordul: meg van magyarázva, a mi sokkal jobb, mint :
• mit tesz ez?" a feleletet utólagosan magyarázni.
A szentirásbeli
helyek
a régi .dictumok" helyét pótolják, a mi nem
is volt rossz tanítási eljárás, sőt jó volna, ha a tanulók és tanítók úgy használnák
őket mint a régiek, minden napra egyet. A tárgy at világosítják, megerősítik,
érdekesebbé teszik, ha jól vannak alkalmazva. Mint példáúl: IZ8ák történeténél :
.A mint az úr megmondotta: aképp en történt.
Azon időre, a melyet megmondott, Sárának fia' született" . Erre a szentirásbeli hely: .Igaz, az úrnak minden
beszéde, és az ő cselekedete állhatatos. (23. Zsolt. 4) Ábrahám e n g e d e l m e sségére:
.Az engedelmesség jobb az áldozatnál", megkisértésére:
.Az
Isten igaz, ki nem hagy títeket feljebb kisérteni, mint azt elszenvedhetitek" (1 kor
10.-13.) sat.
A viI ági ver sek id é z é se: azon kivül, hogy a szívet erősen megkapja
.búzgóságát fokozza, még megismertet egyes költők nevével, felébreszti nem ritkán
a hazaszeretetet,
ked vet ád az egyes költemények betanúlására.
Példa: Jézus
születésénél:
.Heródes vak vagy-e? Szablyad emelni fel? bizony megtörténik
minek történni kell. Gyarló ember keze s gonoszok álmai, hogy bírnák útain az
Istent gátlani (olv. Tompa M. Heródes) vagy ugyanott, Báchel síralmaiből Aranytól:
tudd, meg vérszopó Heródes, hogy ő nincs elveszve ! Napjaid számftvák, megifjúlt
az idő, és kitől rettegsz, nem féli fegyveríd ő, az ige, az eszme!
Az • z n v í z" történetében Noéra vonatkozólag: .Imáidat bocsásd az égre
fel, mely annyi sebre 'enyhet harmatoz, s a lelki béke olaj ága lesz, a mit hited
fehér galambja hoz.
M Nagy Bá.lint.
ö

ö

(Folytatása

következik).

Felhivás Magyarország néptanítóihoz.
Szeretve tisztelt

Pályatársak!

Tizenkettedik éve annak, hogy Magyarország
néptanítói egyetemes gyülést tartot.tak.
Az idők és viszonyok azóta nagyot változtak, a tanítók száma majdnem megkétszereződött;
szükségét érezzük azért, hugy ismét egybegyüljünk s a hazai népoktatásügy
felvirágoztatasát
czélzó elvekről tanácskozzunk.
Elodázhatatlan kötelességünk az egyetemes g'yülés tartása azért
is, hogyatanítóság
szellemi, anyagi és társadalmi állását emeljük; hogy az ugyanazon czélokért küzdő harczosuk között létrehozzuk a közvetlen összeköttetést,
fejleszszük a ko\légiális
érzületet, lelkesítsük egymást a további küzdelemre s megteremtsük a tanítóság között eddig
oly nehezen nélkülözött közszellemet.
Ezen elvek által vezéreltetve határozta el a Ill. egyetemes tanítógyűlés végrehajtó-bizottságának mult évi Szent-István napján tartott nagy gyülése, ho~y a IV. egyet. tanttőgyülés
1890. évben Budapestre okvetlenűl egybehivassék.
Kimondotta a hazai tanitó-egyletek és testületek képviselőiből egybehivott mult évi nagy-gyülés azt is, hoey az egyetemes gyülésen min- .
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den hazai néptanító, tanítónő, a közmüvelődés szolgálatában álló bármely tanférfiú, sőt tanügybarát is egyenlő joggal s egyenlő kötelezettséggei részt vehet.
Az egyet. gyülés rendezésével a végrehajtó-bizottság
közp. választmánya bizatott meg,
melyenagy
fáradsággal s erkölcsi felelősséggel járó munkára azon édes reményben vállalkozott, hogyafővárosban
létező köznevelésügyi egyesületek s a főváros összes néptanítósága
részéről lelkes támogatásban részesíti.
E reményben s megbizatásunkhoz
hiven: a magyarországi
néptanít6k IV, egyetemes
gyillését Budapestre 1890. évi augusztus h6 20-ára ezennel egybehi"vjuk.
Ugyanazért, a midőn ]\'[agyárország néptanítóit, édes testvéreinket, a IV. egyetemes gyülésre ezennel ünnepélyesen meghivjuk, arra is felkérjük hazánk néptanító-egyleteit
és tautestületeit, valamint az egyeseket is, tegyék meg az előkészületeket az egyetemes gyűlésre, nehogy
készületlenül
találjon bennünket az óra, melyben negyedizben mutatjuk be egyetemünket a
világnak; legyen együlés méltó a magyar néptanítóság nevéhez s ne maradjon elődei mögött;
sőt legyen minél impozánsabb, végső eredményében is minél sikeresebb; legyen hű kifejezője az
ország tanügyi közvélemónyének,
tüköre a magyar alkotmány alapján szépen fejlődő nemzeti
haladásnak.
.
A végrehajtó-bizottság
közp, választmánya a IV .. egyet. tanitógyülésen tárgyalandó kérdéseket a következőkhen állapította meg:
1. A magyar nyelv tanítása a magyar és nem magyar ajkú népiskolában, kiváló figyelemmel a nemzeti szellem ápolására.
2. A tanítói állás biztosítása s a tanítók szolgálati viszonyainak szabályozása (szolgálati pragmatika), különös tekintettel a tanítói oklevél értékére.
3. A népiskolai tanterv módosítása,
tekintettel az osztott és osztatlan népiskolákra.
4. A népikolai tankönyvek s ezek birálatának kérdése.
5. A tanítói közszellern fejlesztése az általános éa.kötelezö megy ei tanitótestűletek
szervezése s az egyetemes tanítőgyülések
állandósitása által.
6. Az állami szakszerű tanfelügyelet szervezése, tekintett el a néptanítók előléptetésére.
7. A tanítók anyagi helyzete.
8. Az Eötvös-alap ügyének rendezése.
9. A szakosztályok jelentései.
10. Esetleges indítványok.
Kartársi szeretettel kérjük hazánk tanitóegyesületeit
és testületeít:
vegyék e tételeket
köz-, vagy legalább választmanyi gyüléseiken - komoly tárgyalás alá s küldjék be határozataikat legkésőbb f. é. julius hó 10-ig vagy az alulirt elnökhöz (lakik Budapest, VI. ker
érsek-utcza 4. sz.) vagy pedig a titkárhoz (lakik Budapest, 1. ker. alkotás-utcza 19. sz.)
Igen óhajtandó, hogy az egyet. gyülésre kitüzött tételekről a hazai szaklapok értekezéseket közöljenek. E esélból mi is gondoskodunk, hogya "végrehajtó bizottság" hivatalos közlönye, a "Népnevelők Lapja" májusi és juniusi számaiban egy-egy külön értekezes jelenjék meg
a bizottság szakértő tagjainak tollából.
A "végrehajtó-bizottság"
közp, választmánya gondoskodni fog elöadókról, kiknek a tanitóegyesületek és testületektöl beérkezett határozatokat
kiadja tanulmányozás végett, hogy lehetőleg azoknak figyelembevételével tehessenek indítványokat az egyetemes gyülésen.
A közp. választm. a gyülésben résztvevők tagsági díját 2 (kettő) frtban állapította meg.
Bizalommal fordulunk azért szeretett ügytársainkhoz és a tanügybarátokhoz,
kik egyetemes gyülésünkön részt venni kivánnak, hogya 2 frt tagsági dijat a rendező-bizottság
pénztárosához, Kurz Sámuel kartársuokhoz (lak. TV. ker. Deák-tér 4. sz.) - legkésőbb f. é. aug.
hó 1-ig, posta-utalvany
mellett -- beküldeni sziveskedjenek.
A tagsági díj beérkezése után
azonnal megküldjük az igazoló-jegyet s gondoskodunk a tagtársak részére augusztus hó 20-ától
24- ig tartó ingyen szállásokról is.
Szakosztályok alakításáról,
tanszer-kiállítás létesitéséről s a gyülés tagjainak
szörakoztatásaról is a rendező bizottság fog gondoskodni.
Tisztelettel s a legnagyobb bizalommal fordulunk a felekezeti iskolákban müködö pályatársakhoz s azok főhatóságaihoz is: legyenek bizalommal irántunk s vegyenek részt egyetemes
gyülésünkön.
A végrehajtó-bizottság
gondoskodott arról, hogy az egyetemes gy ülésen meg-
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vitatandó tételek között egy se legyen olyan, 'mely szenvedélyes vitát idézhetne elő 's a közgyülesnek általánosan óhajtott sikerét veszélyeetetné.
A hazai tanítóegyletek és testületek meghallgatása mellett az egyet. gyülés
tárgyainak
sorrendjébe csak olyan tételeket vettünk fel, a
melyek ez idő szerint gyakorlati értékkel bírnak s a kedélyeket haszontalanul
fel nem zaklatják.
Ugyanezért elhatározta a bizottság, hogy a IV, egyetemes tanítőgyülésre
kitüzött tételek előadóiúl oly férfiakat kér fel, kik hazánk legkitünőbb szakférfiai közt foglalnak helyet s
az ország néptanítóinak
bi~almát birhatják.
I
Fel tehát szeretett Ugy társaink a közös munkára, mutassuk meg, hogy Magyaroszág
néptanitói is megértették ama nevezetes mondást: "Hol a népnevelés ügye s ezzel a néptanítók
helyzete javulásnak indul, ott első sorban a néptanitók maguk ezen változásnak fötényezöi."
Mutassuk meg, hogy IV. egyet. gyülésünkön is becsületet szerzünk a magyar néptanitói
névnek s hasznos szelgálatot teszünk a hazai népnevelés és a néptanitók ügyének.
Isten áldása legyen nemes törekvéseinken ; munkásságunk áraszszon fényt nemzeti népnevelésügyünkre ; hozzon dicsőséget, boldogságut a magyar hazára!
Budapesten, 1890. éVI márczius hó 25-én.
A III. egyetemes tanitógyülés végrehajté-bizottsága
nevében:

Lakits Vendel,

Somlyay József,'

elnök.

ti tkár.

1 rod a lom.
A val!ástalanságról.

Ez a czíme egy kis csinos füzetnek, melyben F etartott felolvasását,
A 32 lapra terjedő
füzetke szép magyarsággal, eleven tollal megirt érdekes olvasmányt nyújt. A legutóbbi kernak csaknem szédítő tudományos
haladását
ismerteti s azt fejtegeti.
hogy a tudományos fölfedezések óriási gazdagsága megnyítván az emberek előtt a
természetnek
csodás titkait,
egyuttal megdöntötték
a vallá~oknak naiv tanait, s
megingatták
az emberekben a hitet.
A tudomány,
a mely egyrészről áldásait
szörja az emberiségre, másrészről beletaszít ja a hitetlenség örvényébe s megfosztja
a boldogító hitnek malasztjától.
A természet
örök és megmásíthatatlan
törvényeinek behat6 ismerése és tudása annak, hogy a föld a rajta levő emberiséggel
csak egy mérhetetlen parány a képzelhetetlenűl
nagy világegyetemben,
okvetetlenűl felkölti az embereklelkében
a kételyt, majd a hitetlenséget az Istennel szemben, mert a tudomány, a nélkül, hogy bizonyítana, rávezet arra, hogy az istenség
abban az alakjában, a melyben a népek és nemzetek különféle felfogásához képest a hivők imádatának tárgya, csak a különféle vallások naiv alkotása.
Isten
van, de nem abban az alakban, a melyben a vallások ismertetik.
Sokkal nagyobb,
magasztosabb
az, mint a minőnek a vallások tanítják,
mert a vallások' teremtői
nem ismerték a tudományokat" s a földet meg az emberiséget oly sokra tartották,
hogy az Isten fogalmát az emberek képmására alkották meg, Fekete ,J, filozófiai
fejtegetéseinek rezultátumát
következőkben adja: "Ne higyjétek, hogy a tudomány
ellenkezik Isten felfogásával;
ne higyjétek
azt, bogy erőszakkal
akarja kitépni
kebletekból
az örökkévalóság,
végtelenség, a halhatatlanság
utáni vágyat.
De
emelkedjetek fel arra a szinvonalra, melyben a bit egyesűl a tudománynyal, emel- ,
jétek fel lelkeiteket abba a boldogító, világos, átszelleműlt
légkörbe,
mely nem
ismer mást és nem hihet. egyebet, mint tiszta igazságokat.
Nyissátok fel régi
ket e

.J ó zs ef adta ki egy magánkörben
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előitéletekben, elfogultságban elmaradt valIástok kapuit a tudomány átható, megifjí~6, felfrissítő szellemének, ereszszétek be templomaitokba a 19-ik század friss
légáramlatát és teremts étek meg Istennek igaz kultuszát, a mint ez az ő végtelen, felfoghatatlan, örök nagy szellemével megegyez.
Ha erre képesek lesztek,
meggyötrött sziveitekbe ismét vissza fog térni a nyugalom és meg fogjátok találni
újra a boldogság forrását, melyre a sokat hányatott, küzdő, kételyek ben vergődő
századnak oly nagy szüksége van".
Arany János a .ponyvan,
Az ut6bbi években sokféle kisérlet történt már,
hogy a selejtes ponyvairodalom termékei kiszoríttassanak a nép könyvpiaczár6l s
ezt a tért a komoly, szívképző olvasmányok, hivatásos magyar irók művei foglalhassák el. Így keletkezett it "g·a ras o sir o dalom. " Dolgoztak belé ir6ink
közül mindazok, kik versben vagy pr6zában a nép nyelvén tudnak szélani. Most
egy új, érdekes kisérl et indúl ;meg: ugyanis R á t h M 6 r pon y vár a vis zi
A ran y .J á nos t. A nagy költő népies elbeszélő költeményeit szánta ez 01cs6
kiadásra. Hozzáférhetővé teszi a szegény néposztályoknak is: Toldit. Seent Lasslo
füvét, Az első lopást s Jóka ör(lögét. Garasos füzetekben fognak ezek megjelenni, .
a czímlapon egy-egy képes ábrával, mely a jobb ízlésnek ís meg fog felelni.
"Toldi" ára 8 kr., a többi három verses elbeszélésé 4--4 kr, Nincs az a földhöz ragadt szegény, ki e remekműveket most magának meg ne szerezhetné.
Beteljesedik a szép álom, hogy népünk a magyar klasszikusokkal kezd foglalkozni.
De hogy a nemes vállalatnak erkölcsi sikere lehessen, támogassa terjesztésében az
áldozatkész kiadot minden művelt magyar ember, kinek a népre hivatásánál fogva
befolyása van. Felhivjuk tehát lapunk szives olvasdit. mint arra leghivatottabb
egyéneket, hogy Aranynak garasos füzetekben megjelenő munkáit hatáskörükben,
a'
nép között minél szélesebb körben terjeszszék.
A vállalat eszméje A ran y
L á szl 6 t 6 1 indúlt. ki, kinek régi óhajtása, hogy boldogúlt atyja legnépszerűbb
művei valóban a nép olvasmányava váljanak. Kivánjuk, hogy úgy legyen!
Kossuth iratainak új 3 kötete fog megjelenni az Athenaeum kiadásában.
Az 1. kötet p6tlék lesz az előbbiekhez, a II. s Ill. kötet a magyar emigráczi6
története az 1863-iki lengyel forradalom és az 1866-iki háború idején, valamint'
visszaemlékezések Széchenyi Istvánra s W esselényi Mik16sra. A 3 kötetre az előfizetés 12 frt. A kiad6 társaság kijelenté, hogy - a begyülendő előfizetések
számához képest növekedvén a szerző jutalékaMagyarország közönsége mintegy
maga állapíth atj a , meg Kossuth L. írói tiszteletdíját.
.
A meghallgatott ima. Am b ro z o v ic s Mes z l ény i Il o n a ily czím alatt
irt egy kedves elbeszélést az ifjúság számára, mely szerencsésen választott targyánál fogva a vall áserkölcsi nevelésnek áll szelgálatában.
Ára 1 frt 80 kr.
Az erdélyi ref. egyházkerület munkássága. Szász Domonkos érdélyi ref.
püspök s Propper Ferencz tanár oly térképet készítettek, melyen ki vannak tüntetve mindazok az erdélyi ref. községek, a melyekben hat év 6ta templomot, iskoÍát és paplakot építettek.
A mellékelt tatisztikai adatokból megtudjuk, . hogy
az ujonnan épült templomok száma 52, a restaurált templomoké 135, az új iskoáké 69, az uj paplakoká 60. Az össze építkezések száma tehát 316. Az építkezések költsége meghaladja a 400,000 forintot, melyből az egyházkerület központi építkezési alapja 200,000 frt tőkebefektetést eszközölt, melynek visszahelyet,
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zesi s törlesztési hányai czimén 32 év időtartamáig 13,000 frt lesz fizetendő.
E
hányadokból
az érdekelt egyházközségek kötelezték magukat 4000 forintnak s az
egyházkerület 5000 forintnak visszafizetésére.
A fedezetlen 4000 fotot a dornesztikáb61 kérik,
Konfirmáczioi Káté. Régóta" várt már megoldásra a konfirmáczi6i oktatáshoz szükséges tankönyv kérdése.
Örömmel értesülünk, hogy a so pro ni ev.
1 e l k ész i kar végre sikeresen megoldotta azt; nem. rég kerűlt ki ugyanis sajt6
al6l .nevezett lelkészi kar kiadásában ily konfirmáczi6i káté, német nyelven.
Kéziratban készen van már magyar nyelven is. Utóbbít a szerzők értesűlésünk
szerint - már benyújtottak a dunántúli ev. egyházker. népiskolai bizottsághoz
approbácziö végett. Czíme : • Tar t s d meg, !1 mid van, ho g,y sen k i el
neve
gye a tek Ol: o nád at!"
A jeles könyvből, a szerző-kiad6k szivességéből; szerencsések voltunk mutatványúl
néhány imát s elmélkedést lapunk élén
közölni.
Képes olvasókönyv az evang. népiskola II. és IlJ. osztálya számára. Szerkesztették Bak 6 Sam u, Kap iGy ul a és Pap p J ó z se f. Második, bővített
s képes kiadás. Megjelent Méhner Vilmosnál, Budapesten.
Ára 32 kr. Bővítve
van olvasási előgyakorlatokkal,
néhány, . főkép földrajzi olvasmánynyal
s a nyelvtanítás anyagával,
A szövegbe nyomott 37 kép csak diszére válik a könyvnek.
A '. Képes Családi Lapok" szépirodalmunknak
e tizenkét éves harczosa
minden újabb számával élénk bizonyítékát adja annak, hogy nemcsak legjelesebb
ir6inkat tudja zászlója alá csoportosítani, hanem hivatásának magaslatán állva, a
lelket művelve, az érzelmeket, az izlést nernesítve, akként szerkesztetik, hogy azt
minden rang-, rend-, nem- és kerosztálybeli olvasója örömmel veszi kezei közé s
örömmel válja. Az előttünk fekvő legújabb 16-ik számának következő a változatos és érdekes tartalma:
.Egy szép hyéna" (eredeti regény foly.) Tolnay
Lajost6l.
.Egy levélre" (költemény)
Inczédi
Lá e z l té l. .A kefe"
(műveltség történeti csevegés) Sze n d r ő i t ő 1. • Képes könyv könyv nélkül",
(Andersen dán. meséi, volapük nyelvből fordítva) Ma d a ras s y Pál t 61. .A
sorsüldözött
család " (eredeti rsgény foly.) Palot a y Á kos t 6 1. "V égrendeletem" (Költői rajz) Brankovits
Györgytől.
.Csak az öreg fáig" (költemény) G á sp á r M 6 r t 61. .A szárnyas koponya" (elbeszélés foly.) K. Beniczky
"lrmától.
.A hét tükre" Me p his tot 61 stb. Regény mellékleten:
Ben it z k Y
Baj za Len kén e k. "Az élet viharában" czímű eredeti regénye közeledik befejezéséhez.
• A válóperek
háza"
ezímű angol regény közlése kezdődik. Képei:
Emin pasa arczképe.: A szumátrai 6riás virág. Szerető. Az anya stb. mind
igen szépek. A .Képes Családi Lapok" melyet mínden magyar családnak melegen
ajánlunk a pártfogásába a .Hölgyek Lapja" czímű divatmellékleteivel
együtt, előfizetési ára egész évre 6 frt, félévre 3 frt, egy negyed évre 1 frt 50 kr., mely
összég a .Képes Családi Lapok" kiadó hivatalába (Budapest V. Nagykorona-uteza
20 sz.) küldendő.
ó
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Vegyesek.
-

Olvasóinkhoz. Jelen számunk fél ívvel nagyobb terjedelemben jelenik
meg; a fél ívet azonban a jövő számb61, vagy számokból előlcgeztük, - miért
is a t, olvasöközönség
szives elnézését kérjük.
A szerkesztőség.
- Gyászhir. A dévai áll. tanít6képző-intézet tanári kara kipr6bált munkaerőt veszített S z it á s J á nos gyakorl6iskolai tanítónak f. é. márcz. 16 28-án,
élte 36-ik évében történt gyászos elhúnytával.
A boldegült egész életét a mun-:
kának szentelé. Közszolgálat közben tört meg testi ereje, híven. nemesen, mindenkinek megelégedésére teljesitve köte1ességeit. Legyen emléke áldott!
- Új tanfelűgyelő.
Temesmegye tanfelügyelőjévé a nyugalomba vonúlt
Marx Antal helyébe a kultuszminiszter Mártonffy
Mártont,
a kassai polg.
iskola igazgat6ját nevezte ki.
- Dömötör László, országos méhészeti vándortanít6,' ápril l5-l9-ik
napjain ·öt előadást tartott a soproni evang. tanítóképzőben
. az okszerű méhészetről.
Az' előadások -részint teremben, részint az intézet kertjében, részirit a város vidékén
levő nagyobb mébesekben folytak le. Igy előadó bemutatnatta az ifjuságnak az
okszerű méhészet elméletét és gyakorlatát egyformán.' Az érdekes és tanúlságos
előadásokat az intézet tanárain 8S ifjúságán kivül mások is többen hallgatták;
két izben a helybeli r6m. katb. testvérintézet ifjúsága is részt vett benne. Az
előadások befejeztével úgy az intézet igazgat6ja, mint a sopronmegyei gazdasági
egyesület titkára köszönetet mondtak az ügybúzg6 férfiúnak fáradságáért, melyet
szakszerű előadásai által a hazai méhészet terjesztése. körül kifejtett. Ha időnk s
terünk engedi, talán lapunk olvas6ival közölhetünk egyetmást az okszerű méhészet
fontosságár6l sannak gyakorlatáb61, Dömötör 'úr előadásai alapján.
- A tanítógyűlés és a kőzokt. miniszter. A 3-ik egyetemes tanít6gyűlés
végrehajt6 bizottságának küldöttsége Lakits Vendel főv. igazg. tanít6 vezetése
mellett azon kérelemmel járúlt gr. Csáky Albin miniszterbez, bogy a megtartandó
4-ik tanít6gyűlést
anyagilag és erkölcsileg magas pártfogásával
támogassa.
A
. sz6nok egyuttal meleg szavakban adott kifejezést a tanít6ság hálás érzelmeinek
a miniszternek eddig tanúsított jóindulatáért; s kérte, hogy tovább is éreztesse
..azt a tanít6sággal.
A miniszter kegyesen fogadta a küldöttséget,
igérte, hogy a
gyűlés tanácskozásait élénk figyelemmel fogja kisérni, s a mennyiben a tanítók
kivánságai magasabb állami czélokkal összeütközésbe nem jönnek, azokat maga
részéről szívesen fogja teljesíteni.
- A Magyar Prnt.jrúdalmi
Társaság április b6 14-én tartotta meg rendes
évi közgyűlését,
Sz szK áro 1y elnök megnyitóbeszédéből
és a Ken ess e y
Bél a ideiglenes titkár jelentéséből kitünik, hogy az egyesület virágzik, a belépő
tagok száma örvendetesen szaporodik. a pénztár rendben van, a társaság által
kiad ott "Protestáns Szemle" közked veltségben részesül. Felolvastatott Hor v á t h
S á n dor ideiglenes pénztáros jelentése, mély szerint a. társaságnak jelenleg 31
pártfogó, 2f2 alapít6-, 311 rendes 370 pártol6, összesen 924 tagja van. A tagok
eddig ,93G3 forintot fizettek be. A társaság tőke vagyona az 1889. számadás
lezártakor 8913 frt 30 kr. volt. Az 1889. évi összes bevétel 12,221 frt 20 kr.,
a kiadás pedig 11,645 frt volt, így a pénztári maradvány 576 frt. A folyó 1890.
á
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év első negyedéhen a bevétel 264l frt 70 kr., a kiadás pedig 2480 frt. lAz
elhunyt Czékus István helyébe vidéki vál. tagúl megválasztották
Zs i 1i n s z k y
Mih
1y csengrádi főispánt, helybeli vál. tagnak dr. Kis sÁr o n áll. tanítóképző
intézeti tanárt, titkárul és pénztárosúl Ken ess ey Bél á t.
- Az orosházi ágo hitv. ev. gyülekezet az 1889/90-iki számadási évben.
E czímen kaptuk Ver e s J ó z s ef lelkész úr tollából nevezett gyülekezet rövid
kimutatását,
melyből megtudjuk, hogya nagy alföldi egyházközség 10 év alatt
21,000 forintot fordított iskolai építkezésekre,
1886-ban megünnepelte temploma
építésének századik évfordulóját,
a megelőző évben orgonáját
ujjá-alakította
1660 frt költséggel, népiskolainak osztályait ugy csoportosította,
hogy mind a
11 tanítójanak jutott 2---2 osztály. A népiskolai növendékek száma az 1888/9-i
tanévben 1844 volt, mely népességgel a tanítók száma épen nem áll arányban.
A leányegyházak iskolaiban 559 P'Yermek tanult.
Lélekszám az anya- és leánygyülekezetekben összesen 22,840 volt.
- Mátyás király a magyar irodalomban. Mátyás király halálának 4 százados évfordulója alkalmából nem érdektelen az az irodalmi statisztika, melyet a
nagy nemzeti hős alakjának egyik lelkes tanulmányozója állított össze. Eszerint
csaknem minden magyar költő és irő foglalkozott vele. Irtak róla mintegy 370
verses művet, róla s a Hunyadyakről
57 színművet ; regényt 6-ot, tudományos
vagy népszerű életrajzot 3t-et írtak a nagy kírályröl.
- "Az én Újságom." Még esak negyedéves pályát futott meg Benedek és
Pósa gyermeklapja. de már oly ismerős mindenütt az egész országban, mintha
évek hosszú sora volna niögötte.
Közleményei a tiszta magyaros nyelvnek, érzésnek és gondolkozásnak jótékony terjesztói.
Nincs benne egy sor se, a mi idegenűl hatna. Az én Újságomnak negyedéves pályafutása után értesülésünk szerint
mintegy 6000 előfizetője van. Ritka nagy sikerét meg is érdemli, mert kétségbevonhatatlan nemes hivatást teljesít a hamisítatlan tiszta magyar nyelv és szellem
terj esztése által.
- Gyorsvonatok sebessége. Angol szakértők összeállítása szerint a gyorsvonatok sebessége Europa különböző államaiban - a 'megállási idő beleszámítása
nélkül - a következő: N agybritániában 71.4, Francziaerszágban
és N érnetalföldön
58, Éjszak-Németországban
54.9, Belgiumban 53.6. DéF Németországben 52.8 kilométer egy óra alatt.
á

Értelemzavaró sajtó hiba. Azon dolgozatomban. melyet ,Felelet" czímen irtam ,megjegyzések a közönséges törtek osztása cznnű czikre" ; mely e lapok 4. számában meg is jelent;
a 116-ik lap 3.. kkezdésében
igen
lényeges
és értelemzavaró
hiba csuszott
be, a mi lehet vag'y sajtóhiba,
vagy az é n hib á m. Ugyan is azt mondom ottan:
"példáúl, ha 20 frtot kell 5 ember között elosztani, itt nem kereshetünk mást, mint azt, hogy
a 20 írtban a 4 hányszor találtatik meg, itten, tehát az osztandónak, mely a példában 4 embert
jelent, a kidolgozásnal nincsen neve, hanem egyszerüen elvont szám . ..!. A figyelmes olvasó
rögtön észrevehette, hogy a 4 helyett ő-öt kell vennünk, s az ö t pedig a feladatban nem os ztandó;
hbnem o s z t ó, és mint ilyen elvont szám.
K. N..
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Litfass Károly
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könyvnyomdaja, ujsagkiadasa, könyv~
kötészete, nyomtatványok raktára, papir- ~
és iróeszközök-kereskedése
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So pro n y ban, vár ker üle t 72. sz
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és legolcsóbb készitese
névjegyek-, báljegyek- és cimjegyeknek, étLegjobb

lapok, táncrendek, meghivók, műsorok, számlák, eljegyzési-, esküvői- és gyászjelentéseknek, árjegyzékek, szállitólevelek,
részvények, röpiratok, művek, stbinek.
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Kész nyomtatvanyok
egyházi hivatalok,
ügyvédi irodák,
szolgabirói hivatalok,
községi hivatalok,
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jegyzők,
végrehajtók,
községi biróságok,
halottvizsgálók számára.

Saját könyvkötészet,
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hol különféle elegáns és olcsó bekötések
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pontosan cszkösöltetnek.
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