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Megjelenik egyelőre minden hónap végén, később két hétben egyszer.

(S^í Á r a  e g y  évre  2  f r t  2 0  k r . — M e g r e n d e lé s e k  és  d o lg o z a t o k  „ A Z  IG A Z S Á G " 
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y A lap tiszta jövedelme ö szentsége XIII. Leó pápa 50 éves papi jubileuma 
emlékére, hazánk szegény és árva gyermekeinek javára van szánva.
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GYERGYÓ-DITRÓ.
NYOMATOTT GYÖRGYJAKAB MÁRTON GYORSSAJTÓJÁN CSIK-SZEREDÁEAN.

1886.

g j y  Az előfizetést e félévre kérjük beküldeni.
Ei esetle? visszaküldi e számot: kérjük ne máshová, hanem a szerkesztőséghez ktHdeni s a czim-

sza la g  számát jelölni. . • .
Sokaknak küldünk a 2-ik szám iéi, k ik  lehet visszaküldték az l-sőt, de a czimszalag számát 

eldobták s nem tüdtuk nevét kihúzni.



A vallás-erkölcs kertjében termett virágokból kötött 
augusztusi koszom 1 8 8 6 -ra.

1 . Sz. Verczeli Özséb pk. «t. f.
2 . Sz. I. István pápa vt. f  257.
3. Sz. Nápolyi Asprén pk. liv. j.
4 . Sz. Domokos Aid. Doni.r. a.hv.f, 1224.
5. Sz. Asluilói Emigcl pk. vt. f.
6 . Sz. II. Xixtus pápa vt. y. 258.
7. Sz. Tiátini Kajetán liv. f. 1547.
8 . Sz. Czirjék szerpap vt. f. 303.
9. Sz. Román vt. f. 258.

10. Sz. Lőrincz szerpap vt. f. 258.
11. Sz. Tibor vt. f. 28G.
12. Sz. Herkulián pk. hv. f.
13. Sz. Ipoly vt. f. 251.
14. Sz. llliri Urziczin vt. f.
15. Sz. I. István magyar kir. hv. f. 1038. 
1G. Sz. Nárbonai Rókus hv. f 1327.
17. Sz. Liberát abbás vt. f.
18. Sz. llliri Florus vt.
19. Sz. Tolosai Lajos pk. liv. j, 1298.
2 0 . Sz. Bemérd abbás E, T. hv. Cist.

r. a. f. 1153.
21. Sz. Kornikuláris Anásztáz vt. f.
22. Sz. Szimforián vt. f. 178.
23. Sz. Beniczi Fiilöp áldozár hv. Hét-

faj. v. a. f. 12G7.
24. Sz. Nepteni Ptolomeus pk. vt. f.
25. Sz. Bertalan apóst. vt. f- 50.
2G. Sz. Zefirin pápa vt. f. 218.
27. Sz. Kalazánti József áldozár, hv, K.

r. a. f, 1G48.
2 8 . Sz. Hippói Ágoston pk. E. t. Ágost.

r. a. hv. f. 430.
29. Sz. Métisi Adelf pk. hv. y.
30. Sz, Teszálonikai Fántin Iiv. f.
31. Sz. Nonnatus Rajra. áld. hv. f. 1241.

Sz. Alraeda szűz vt. f. 550.
Sz. Eteldrjta szűz f  834.
Sz. Filippi Lídia özv. f.
Sz. lVrpetua asszony f.
Sz. Náziánzeui Nonua asszony y.
S'. Kólómba vt. y.
Ŝ , Ambilia szűz f.
B. Ilugolina szűz y. 1300.
Sz. Mária Pátriczia vt. f. 730.
Sz. Karthágói Paula vt. f.
Sz. Digna sziiz y. 1253.
Sz, Klára szűz, Krisa r. a. y 1254.
B. Gertiud szűz f-
Sz. Eginai Áthánázia özv. y.

Sz. Szeréna asszony vt. Dioklit. cs.nejey 
Sz, Relindisz szűz f.
Sz. Ilona római császárné özv. f . 328. 
Sz. Tekla szűz vt. y. 303.
B. Álélln sz. Bemárd anyja f.

Sz. Chantali F. J. Franciska özv. y, 1G41. 
Sz. Antuza sziiz vt. y.
Sz. Theonika szűz vt. y.

Sz. Tenesz.tina szűz \t. y.
Sz. Alvéra szűz vt. f.

Sz, Margit özvegy f. 1395.

B. Adelindisz szűz y.

Sz. Szabina szűz vt. f.
Sz. Limai Róza szűz f. 1G18.
B. Izabella szűz y. 1270.

gjtít' Mindenkit kérünk e füzetek ajánlására és kegyes pártolására,
A c z él, m e l y é r t  e f ü z e t e k  m e g i n d u l t a k ,  ol y n a g y  és  

s zent ,  hogy  azt  mi n d e n  j ő k a t h o l i k u s n a k  t e h e t s é g é h e z  
k é p e s t  p á r t o l n i a  k ö t e l e s s é g e ;  mi né l  t öbb e l a p o k  e l ő 
f i z e t ő j e  s mi n é l  n a g y o b b  a l e l k e s e d é s ,  a n n á l  k ö z e l e b b  
ál l  s z á n d é k u n k  a v a 1 ó s u 1 á s h o z.

A f ü z e t e k  ára  e g y  é v r e  csak 2 f r t  20 kr, ol y ma i  kö
rű 1 m é ny e k h e z mé r t  ár ez, me l y e t  a l e g c s e k é l y e b b  j ö 
v e d e l e m b ő l  i s f e l  l e h e t  á l doz ni ,  c s a k  egy k e v é s  ügy-  
b u z g ó s á g !



Irodalom.
A népi skol a részére Györffy Iván-féle könyvek kaphatók Buzárovics 

Gusztáv könyvkereskedésében Esztergomban. Ára darabonként 1 0  kr.
MC* „Az Igazságából az 1 -ső szám még sok példányban kapható.
nC" „Az Igazságára a megrendeléseket kérjük utalványon vagy le

velező lapon tudatni. Egy néhány intentionk is van még, kik erre akarnak ren
delni, kérjük sietni, egy évre 7 intentio.

M égj e l e nt  Dr. Lengyel Dánieltől újabb kiadásban a Franklintársu- 
latuál: Orvosi  t anácsadó városon és falun, ára 1 frt 50 kr, rendelhető 
Budapesten a Franklin t. egyetem ut. 4. sz. Ajánljuk mindenkinek, de különö
sen a községi tanítóknak e hasznos könyvet.

M in d e n  m ü ve it és j ó  k e re sz tén yn ek  va ló  v a llá so s  f ü z e t e k :

1 . J é z u s  s z e n t  s z i ve  hí rnöke .  Szerk. P. Tóth Mike Kalocsán, 
ára egy évre 1 fit 50 kr. Megjelenik a Iegszivrehatőbb tartalommal minden 
hő elején, úgyszintén

2 . Szűz Mári a v i r ág o s k e r t j e, mit a Hirnök szól Jézusról ez szól 
a Szűz Anyáról, ára egy évre 1 frt, rendelhető ott, hol a Hirnök.

3. A 1 e g s z. r ő z s a f ü z é r  K i r á 1 y n é j a. Szerk. P. Angelikusz Mária- 
Sternben (Bosznia.) A Mária-társulátoknak, de főleg az élő r. f. társulatnak 
havi közlönye, ára egy évre 1 frt 50 kr.— Ki egyszer belepillant, az ugyhiszem, 
nem is tud megválni tőle, olyan újság és óság az, — nagy dolgot vitt végbe 
hazánk erkölcsi világában ezen lap,— ki mindig olvasta, jól tudja!

4. A katb. In t térj e sztés lapjai ,Havi képes folyóirat. Szerk. Nogely 
István r. k. áldozár és képezdei tanár N.-Váradon. Ara egy évre 3 frt. — E 
lap az egész világ-egyház napi történelmét felöleli, főleg a külföldön; for
rón ajánljuk !

A „Magyar Allam“ tekintélyes kath. lapunkban kifejezett pártolást s aján
lást köszönjük azon tisztelt D . . . urnák, kitől legközelebb egy pár jó sort várunk.

Kik a Jőzsa Sándor által irt T o r n a - i s k o l á t  megakarják rendelni, 
kérjük mielőbb tudatni, hogy a nyomtatandó példányok számát meglehesen határozni, 
ára 1 frt 40 kr, mi csak a inü átvételekor fizetendő.

n^r~ Figyelni: ztitiük mindazon urakat, kik lapunk 1-sö számát nem hozzánk, hanem 
elég helytelenül a Hunyadi M. intézethez küldöttek vissza, levelező-lapon értesítsenek arról, s 
ha e 2 -ik szám tévedésből oda menne, honnan el lett küldve az 1 -ső szám, ezt is csak hozzánk 
kérjük küldeni. "106!

A n. érd. előfizetők neveit azért Írjuk ki, hogy részint azokat látva má
sok is lelkesüljenek, de részint s főleg azért, hogy itt is megörökítsük azok 
emlékét, kik czélunkat valősulásni segítek. A nevek előtti sorszám talál a 
megrendelők könyvének sorszámával, melyet a cziínszalagokra is kiírunk, azért, 
hogy azt mindenki jól megjegyezvén, egyes számok stb. elveszése esetében min
ket azonnal értesítsen s mutasson a számra.

„AZ IGAZSÁG" n. érd. előfizetői: (Folytatás.) IS. Nt. Huszár János s. 
lelkész Keresztes-Püspökin, u. p. M.-Keresztes (Borsodm )— 1 0 . 1 1 . Jámbrikovits 
Sándor pléh. Szentbenedeken, u. p. Tótkeresztur. (Yasm.)— 20. lek. laschek 
Gyula r. k. polg. isk. oki. tanár Gyergyő-Ditrón (Csikin.)— 21. lek. Bórka 
Lajos r. k. oki. íiőpisk. tanító Gyergyő-Ditrón (Csikm ) — 22. liszt. I. Bálintit 
Ágoston sz. F. r. áldozár Székely-Udvarhelyen (Udvarhelyül.) — 23. Nt. Ivádái 
József s. lelkész Székely-Udvarhelyen (Udvarhelyül.) — 24. Nt. Miklós István 
s. lelkész Karczfalván (Csikm.)— 25. Nt. Bajna Ferencz s. lelkész Csik-faplo- 
czán (Csikm. u. p. Csik-Szereda.)— 20. Tek. Wondrácsek Wenefrida k. a. Gj.- 
Ditrón (Csikm.) 27. Ft. P. Máthó Vincze sz. F. r. áldozár Gyó-Szárgyen (Csikm.) —



28. Nagyságos és ft. Montáni Gyula g, k. főesperes-plebános Gyó-Szentmiklóson. 
(Csikm.) — 29. Tek. rém. kall), népiskola, Gyó-Szárliegyen (il. p. Gyó Szent- 
Miklós) Csikm. — 30. Tek. Féri ka Ágoston r. k. oki. kántortamtó Gyó-Teke- 
rőpatakon (u. p. Gyó-Szentmiklós) Csikm. — 31. Tek. Burányi Antal oki. r. k. 
néptanító Dántova. Bácsm. — 32. Tek. Boga János r. k. oki. kántortanitó 
Gy.- Szárhegy. (u. p. G y. -Szentmiklós.) Csikm. — 33. Tek Jakab l’éter keres
kedő Gy.-Ditrón. Csikm. — 34. Tek. íjászló Dénes róm. kath. oki. néptanító.
— 35. Nagyságos és ft. Miilián Antal g. k, fó'esperes-plebános Értarcsán 
Biharni. — 3G. Ft. Lakatos Kornél Szent-Ferenczreruli áldozár, házfőnök Bras
sóban, Brassóm. — 37. Tek. Dr. Pakó Gyula körorvos Gy.-Újfaluban, (u. p. 
Gy.-Szentmiklós.) Csikm. — 38. Tek. Csergő Gyula , körjegyző Gy. Újfaluban, 
(u. p. Gy. Szentmiklós.) Csikm. — 39. Mélt. Mikó Árpád szolgabiró Gy.-Szt.- 
miklóson. Csikm. — 40. Tek. Józsa János old. polg. isk. tanár Deésen. Szol
nok Dobakam. — 41. Ft. Héjjá Kálmán r. k. áldozár Petűfalván. (u. p. Kézdi- 
Yásárhely.) Háromszékül. — 42. Nt. Ágotha Balázs r. k. szer pap Székely- 
Udvarhely. Udvarhelym. — 43. Nt. Albert Ferencz r. k. szer-pap Csik-Szent- 
Marton. Csikm.— 44. Nt. Esztegár Gergely r. k. örm.-szert, végzett bittanhallg. 
Szamosujvár. Szolnok Dobokam.— 45. Nt. Szekeres János segéd lelkész Zetela- 
kán. (u. p. Székely-Udvarhely.) Udvarhelym.— 4G. Nt. Közműimre r. k. áldozár 
Ilatolykáu. u. p. (Kézdi-Vásárhely.) Háromszékm.— 47. Nt. Návrádi János r. k. 
áldozár Petrozsényben. Hunyadm.— 48. Tek. Buzás János r. k. oki. kántorta
nitó GyÓ-Szárhegyen. (u. p. Gyó-Szentmiklós.) Csikm. — 49. Ft. Puskás Alajos 
lilebános Büdösön. (u. p. Nagy-Kend.) Udvarhelyül. — 50. 'Tiszt. Irgalmas- 
nővérek zárdája Gyó-Szentmiklóson. Csikm.— 51. Tek. Dr. Breán Kázmér oki. 
gynin. tanár Lúgoson. Temesm. — 52. Ft. Kassay ‘Lajos r. k. áldozár, oki. 
gymn. tanár Sz.-Udvarhelyit. Udvarhelym. — 53. Tiszt. Szálezi szt. Ferencz 
önképzőkör Gy.-Fehérvár. Alsó-Fehérm. (Papnövelde.)— 54. Ft. Salamon Albert 
sz.-F.-r. áldozár, házfőnök Esztelneken. (u. p. Kázdi-Vásárlicly.) Háromszékm.
— 55. Tek. Kriesa Péter énektanár Gyó-Szentmiklóson. Csikm. — 5G. Tek.
Puskás Kálmán postakiadó Gy.-Ditrón. Csikm. — 57. Tek. Mélik Bogdán föld- 
birtokos Gyó-Remetén. (u. p. Gyó-Ditró ) Csikm. — 58. Tek. Bakó Antal oki. 
róm, kath. kántortanitó Ivórondon. Udvarhelym. — 59, Ft. Duha Ödön plébá
nos Deésaknán. Szolnok-Dobokam. — GO Tek. Kixling Pál r. k. oki. néptanító 
Városlődön. Veszprémm. — Gl. Tek. Székely János r. k. obi. kántortanitó Gy.- 
Szárhegy. (u. p. Gyó Szentmiklós.) Csikm. — G2. Nagyságos és ft. Buzás Mihály 
főesperes-plébános Csik-Szentmártou. Csikm. — G3. Tek. László Péter r. k. 
oki. néptanító Csik-Delnén. (u. p. Csik-Szereda ) Csikm. (Folyt, köv.)

A késedelem nyomdaváltoztatás miatt történt, kérjük 
szives elnézését! — a s z e r k e s z t ő s é g .



VEGYES TARTALMÚ KATHOLIKUS TANÜGYI KÖZLÖNY.

Megjelenik egyelőre minden hőnap 7égén, később két hétben egyszer ». i. t.

Ára egy évre 2 írt 20 kr. — A tiszta jövedelem hazánk szegény és árva gyermekeinek segé
lyezésére van szánva mindenkor.

Több kath. tanférfiu buzgó közreműködésével szerkeszti: P. FELICZIÁN.

Augusztus. 2. sz. 1 8 8 6 .  1. évfolyam.

I .
A „Beszéd- és értelemgyakorlatok" haszna és szükségessége 

lélektani alapon kifejtve.
J e l i g e :  „A természet törvényei szerint értelem és beszéd együtt 

haladnak, úgy, hogy bárki csak annyit képes kimondani, a 
mennyit érteimével felfogott. Ismét: a ki ért valamit, s azt 
szavakkal ki nem fejezheti, mi kiüti nbség van közte és vala
mely néma faragott kép közt. Kitelem nélküli beszéd papa- 
gályos.“ Comenius.

„beszéd- és értelemgyakorlatok,“ mint ;i név is mutatja, 
azon oktatási tárgy, mely a kis gyermekek lelki tehetsé
geinek, főleg az értelemnek és beszédképességnek kifejlesz

tőére van irányozva és szemléleten alapszik.
Mielőtt, ez oktatási tárgy haszna- és szükségének fejtege

tésébe bocsátkoznánk, tekintsünk végig azon; nézzük meg mi 
^  az tulajdonképen, mert inig valamit nem ismerünk, addig an

nak hasznáról nem beszélhetünk meggyőződéssel; szükségességeire 
is csak akkor mutathatunk rá ujjal, ha az szemeink előtt áll. Lás
suk meg, ennek vezérfonalán, hogyan kezdi a tanító a kis gyermekekkel 
a legelső lépést a tanulás felé; hogyan halad előbbre, és lássuk 
meg azután, mennyiben fejleszti a beszédképességet, a lelki tehet
ségeket, fó'leg az értelmet, melyeknek fejlesztése nélkül a tanultak 
állandósága sohasem biztos. Nézzük meg a régibb tanítási módok
kal ellentétben, -  midőn a beszéd- és értelemgyakorlatok iskolá
inkban nem voltak ismeretesek, — ezzel milyen czelt érhetni el. 
Szóval ügyeljük meg, mennyire képezi a tudományok biztos alapját.

1. A tanitó a „beszéd- és értetem gyakorlatok* útmutatása folytán 
nem kezdi meg azonnal a szorosabb értelemben vett komoly taní
tást, midőn a gyermek iskolába megy, de kezdi a játékon, vagyis 
azon dolgon, mely a gyermekhez legközelebb all. Erről beszel-
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get a kicsinyekkel legelőször, kérdezvén tőlük a játékok me
netét.

2. A fegyelem fontos dolog. Ezt is, a játékból kiindulva, ho
nosítja meg a tanitó iskolájában.

3. Ezután főgondja a tanítónak az, hogy a gyermekeknek 
tiszta fogalmai legyenek a dolgokról. Ezért nagy gondot fordít 
arra, hogy mindenekelőtt a már szerzett, de homályos, hiányos, ön
tudatlan fogalmaik (képzeteik) tisztázódjanak, kiegészíttessenek, ön
tudatra hozassanak stb. Es miután a már meglevők igy tisztázód
tak, csakis akkor kezd újak gyűjtéséhez. Nem könyvet ad ekkor is 
tanítványainak kezébe, hanem az iskolában létező különféle tár
gyakkal barátkoztatja meg őket, s természetes fokozat! emelkedéssel 
halad fokról-fokra előbbre. íg y  előbb megismerteti az összes tár
gyakat névre, azután azok egyes tulajdonságait rendre veszi: alak, 
szin, terjedtség, részek száma, állás, anyag, a miből van az illető 
tárgy, haszon, készítője stb.

S miután igy a különféle tulajdonságokról szemlélés utján kép
zeteket szereztek a gyermekek, előveszik ujliúl ugyanazon tárgya
kat és különböző szempontból kezdik vizsgálni, vagyis maguk a 
gyermekek a tanitó segítségével leírását adják azoknak.

Ezután egymással összeliasonlitgatják, hogy kitűnjék, merni vi- 
ben egyeznek meg egymással jegyeikben és mennyiben különböz
nek egymástól. Miután az iskolában minden tárgygyal, tulajdon
sággal megismerkedtek, mindenféle alak, szin. haszon stbről képze
tet gyűjtöttek, áttérnek a szülői házhoz (képzeletben).

És ott is, a mit csak találhatnak, mindent vizsgálat alá vesznek, 
mint épen az iskolában. Megszemlélik pl. a házat ('épület), annak 
részeit, az abban található házi bútorokat., konyhaedényeket le a 
fakanálig; megfigyelik a melléképületeket, a gazdasághoz megki- 
vántató eszközöket, kertet, udvart, az ott található tárgyakat, házi 
állatokat, a mellett a ház körül, a házban tartózkodó kártékony 
állatokat egész a bolháig. Megismerkednek a családi viszonnyal stli.

Innen áttérnek a helységre, megfigyelik a lakosok társadalmi 
viszonyait, a lakosokat foglalkozásra, nemre, korra stb. megkülön
böztetik; figyelembe veszik a társadalmi szép megegyezést és ennek 
ellentétét, a viszálkodást, az egyes hasznos intézményeket, tűzoltó-, 
olvasó stb. egyleteket.

kovabb mennek. Megismerik a különböző égtájakat, ország-, 
vas- és más utakat, réteket, mezőket, szántó- és szénaföldeket, az 
ezeken termesztetni szokott gabna- és más növényeket; azon eszkö
zöket, méh eket ezek kezelésénél szoktak használni ; megismerik a 
földeken termesztetni szokott növényekkel való bánásmódot (széna- 
gyűjtést) stb.; beszélnek az ásványokról; kimennek az erdőkbe, 
megszemlélik a fakat állásuk, hasznuk stb szerint; megemlékeznek 
az eidók lakóiról: állatok- és nüvónvckrol (g’vóg’y- és mérg*cs nö
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vények), mindenütt a gyakorlati életet tartva szem előtt. Vizsgá
lat alá veszik az emelkedéseket és mélyedéseket, hegyet, völgyet, 
lapályt stb., hasonlókép a tüneményeket és elemeket, milyenek a 
levegő, szél, felhő, szivárvány, láthatár stb .; az idő részeit: perez, 
nap, (dél, hajnal), év, tél, nyár stb. Midőn az elmondottakon végig 
mentek, s azokat osztályozták, (pl. a házi állatok: kérődzők, szar
vasmarhák, négy és két lábúak), felemelkednek a csillagok honába: 
beszélnek a napról, holdról, csillagokról (gönczöl). S végül szemlé
lődéseiket bezárják a mindenek alkotójával, az Istennel.

Mindezen dolgok szemléltetéseinél nagy tekintet van a gyakor
lati életre.

Midőn a gyermek egy fogalommal tisztába jött, arról azonnal 
helyes egész mondatban fejezi ki magát, igy megy végig a nagy
jában elmondottakon.

Az egyes nevezetesb pontoknál, a hol vagy az erkölcs, vagy a 
takarékosság, kötelesség, jószívűség, pontosság, társadalmi megegyezés, bűn 
és eréng stb. hasznos vagy káros voltának fejtegetésébe, fölmutatásába 
vág a beszélgetés, ott egyes kis versek és elbeszélések vannak a 
megtanulásra szánva, melyek szintén nem kis jelentőséggel bírnak.

Ezek képezik tárgyát a. „beszéd- és értelemgyakorlatok11 -nak.
Lássuk már most az elmondottaknak, vagyis a „beszéd- és 

értelemgyakorlatok“-nak hasznát és szükségességét. Térjünk vissza 
a kiindulási ponthoz.

Mint látók, a „beszéd- és értelemgyakorlatok“ útmutatása szerint 
járó tanitó, a keze alá bizott gyermekeknek nem ad könyvet ke
zeikbe, hogy abból az ábc-ét és á-b=áb ot tanulják, — mint korábbi 
időkben volt szokásban, —  de egyenesen, mintha csak játékinté
zetbe ment volna a kis ujoncz, legelőször is arról, t. i. játékról 
kezd beszélgetni, kérdezősködni tanitója. Szóval, nem kezd a ko
moly tanításhoz azonnal, midőn a gyermek beteszi lábát az isko
lába. Van-e ennek jelentősége és alapja ?

Lássuk !
I. Midőn a kis gyermek, kit tán épen a játék mellől szólita 

el az édes anyja, iskolába vitetik, — ha azelőtt otthon még oly 
virgoncz, oly bátor volt is, szemérmes, félénk, szótalan lesz s 
egészen idegennek érzi magát. Mintegy uj, ismeretlen világ tárul 
fel szemei előtt, azonkívül is ő nem szokott a komoly dolgokhoz, 
s természetesen, ha a tanító, az eddig csak játékkal foglalkozott 
gyermekkel azonnal megkezdené a komoly tanulást, az legfennebb 
még bátortalanabbá és bizalmatlanabbá lenne az iskola- es tanítóval 
szemben. (Igen sok gyermeket azzal ijesztgetnek otthon, midőn az 
nem fogad szót: „Hadd el csak, majd iskolába kiildelek, ott be
csületre tanít, a tanitó vesszője. “ L miatt gyakran még előre bor
zad a gyermek, midőn iskolába akarják vinni.)
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Játékról minden bevezetés nélkül komoly dolgokra ugrani nem 
kis dolog a gyermekeknél.

Nem tesz tehát haszontalanságot a tanitó, midőn legelőször is 
a játékról kezd kérdezősködni: szoktatok-e játszani ? mit szoktatok 
játszani? hogy megy ez meg ama játék? stb. Tapasztalati tény. 
hogy a szószegény, a, mellett bátortalan gyermekek ezer örömmel 
iparkodnak a tanitó kisegítő kérdéseire elbeszélni az áltatok ismert 
és kedvelt játékok meneteit.

Némelyek tán még most is azt mondanák rá : idő vesztegetés; 
de a ki igy gondolkozik, az nem képes betekinteni a gyenge gyer
mek lelki világába, az nem képes felfogni ennek nagy jelentőségét; 
az nem tudja méltányolni a beszéd- és\értelemgynkorlntoknak már 
az első lépésnél nyilvánuló fontosságát; az nem tudja, hogy a gyer
meki kedélyre az első benyomások mily hatással vannak. Hiszen 
ez oszlatja cl a gyermek ferde fogalmait az iskolával és tanítóval 
szemben Ez kedvelteti meg vele az iskolát és tanítót. S mig egy
felől bizalmat, vágyat ébreszt a gyermekben az iskolában való já
rásra, (mi lényeges dolog, mert a mely helyet vagy személyt nem 
kedvelünk, sőt épen tán irtózunk attól, oda nem sietünk örömest, 
habár az hasznunkra viin is. Annál kevésbé a kis gyermek, kinek 
vajmi kevés fogalma lehet az ily hasznos dolgokról. Kedv nélküli 
erőszakos munka nem sok sikerre vezet), addig más oldalról a gyer
mek beszédképességét fejleszti, (nyelvét megoldja), a mellett a gyér 
meknek szellemi erejét megkellettvén feszítenie', hogy a játékmene
tet képzeletben maga elé állítsa, ez által az úgynevezett vissza ide jő 
tehetség fejlesztése már itt kezdetét veszi.

Ií. Az már volt említve, hogy fegyelem nélkül az iskola nem 
lehet el. Azt is láttuk, hogy ez szintén a játékból növi ki magát, 
a mennyiben a tanitó tapsoltál, majd nézet ajtóra, asztalra stb. To
vább megy: „mikor én az asztalt megütöm vagy kezemmel csat
tantok, nézzetek mindnyájan reám! stb.“ így  mintegy észrevétlenül 
szoktatja a gyermekeket rendhez, fegyelmezéshez, a nélkül, hogy 
azok tudnák, miszerint ezen játszi dolgokban az iskolai törvények 
csirái lappangónak. A későbbi, öntudatra hozott, kötelességek pedig 
ilyen előzmények mellett semmi különös rossz érzést nem szülnek a 
gyermeki kedélyben, mert a játéktól fokozatosan haladtak a valódi 
kötelességek ismeréséhez. Mig-, ha komoly szavakkal adná tudtára a 
tanitó kis tanítványainak, hogy ezt vagy azt nem szabad tenni, 
vagy ezt meg ezt igy tegyétek, mert a ki máskép tesz, igy meg úgy 
jár! stb., ez által a gyermek visszarettenne, s ismét minden bizal
mát elvesztené a tanitó és iskola iránt.

Ha az eddig elmondottakat figyelembe vesszük és meggondol
juk azt, hogy az első benyomások a gyermeki kedélyre gyakran 
az egesz iskolai életen át nem mosódnak el: akkor a ,,beszéd- és
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■értelemgyakorlatok4* ezen eljárása hasztalan, vagy hasznossága szük
ségtelen, vagy szükségessége felől könnyen nyilatkozhatunk.

III. A tanító még most sem ad könyvet a gyermekek kezébe, 
annál kevésbé kezdi meg a tnlajdonképeni szemléltetést, vagyis az 
uj képzetek gyűjtését; hanem a gyermekeknek eddig (az iskolán 
kivül) szerzett, de homályos, hiányos, öntudatlan fogalmait veszi 
rendre és természetes fokozatban menvén rajtok végig, azokat tisz
tázza, kiegészíti, tökéletesekké, öntudatosokká stb. teszi. Mily kevés 
figyelemre méltatták a korábbi időkben e pontot a tanitók, az min
denki előtt ismeretes lehet. Pedig, ha jól megfontoljuk, tiszta kép
zetek s fogalmak nélkül állandó, hasznosítható tudományt gyűjteni 
lehetetlen Ennek elhanyagolásából következett be az úgynevezett 
szajkolás azon időkben, midőn a „beszéd- és értelemgyakorlatok" 
iskoláinkban nemcsak hogy közhasználatnak nem örvendettek, de 
épen ismeretlenek voltak. A gyermek a feladott leezkében előfor
duló egyes fogalmakkal nem volt tisztában, — miután a közvetlen 
szemlélet hiányzott, — értelmezés pedig nem sok helyt volt divat
ban úgy, a mint kellett volna.

Mit tehetett a gyermek egyebet, mint azt, hogy a feladott 
leczkét, mintha csak papagáivlvá változott volna, addig mondo
gatta, addig olvasgatta, mig szája, és fiile által, bár nagy nehezen, 
oly szépen betanulta, hogy másnap bátran kérdezhette a tanító, 
mert oly dicséretesen elreczitálta, miszerint még betű is alig Int ki
maradott belőle. S ha aztán valamely fogalom vagy kifejezés meg* 
cserélése által egészen más értelmet kapott a mondat, mi gyakran 
nevetésre vagvis inkább szánalomra adott alkalmat, a gyermek hi
básan is épen oly buzgón tanulta be; természetesen, mert kevés 
tudomása volt a lényegről. Volt eset reá, hogy némely gyermek 
megtudta mondani: ez vagy az hibás kifejezés, de az is oly szó 
szegény volt, hogy saját szavaival a hibákat kijavítani nem lehete 
képes. Midőn aztán a tanító a tévedések miatt bele szólni kényte- 
lenittetett vagy kérdéseket intézett a feleidhez: azonnal megállóit 
annak daráló malmoeskája . . . íme az ember, a szellemi erőkkel 
o ly  ékesen felruházott ember, a valódi, értelemmel nem biro, papa
gái v madár rangjába sillyedt alá!

Az ily tanulás mellett természetesen a szellemi tehetségek nem 
fejlődhettek s velők együtt a beszédképesség fejlődése is meg volt 
akadályozva, mert mig a. gyermek gépiesen gyűjtött emle-tennekeit 
(üres szavakat) oly rendben, a mint azokat betanulta volt, .meg
tarthatta, addig' még volt tudománya és azokat darálgathatta itt és 
ott, de midőn az iskolát oda hagyva, az élet gondjai inas irániba 
terelték szellemi erejét, mind inkább feledni kezdé: „vájjon melyik 
oldalon vala, milyen helyen es mivel kezdődik tudománya stb.

Mi történhetett a z ' igy gyűjtött vagyonnal egyéb, mint az,



liogy a gyermek szellemi kincse értelem nélküli szavakból állván, a 
szavak elrepültek és velők együtt a fáradsággal szerzett tudomány 
is búcsút vett a pályáján haladó ember fejétől a nélkül, hogy an
nak hasznát vehette volna. Legfennebb silány irás, olvasás marad
ván az illető birtokában . . . De mi sors is várhatta az igy szerzett 
látszólagos tudományt egyéb, (újból is mondom), mint az, hogy 
nem lévén meg azon biztos alap, melyre a későbbi tanulmányok 
állandó épületét lehetett volna rakni: az ingadozó alappal biró épü
let összeroskadt és roncsalékaiból legtöbb esetben vált egy zűrzava
ros hiábavalóság.

Láthatni, mily czélhoz vezetnek az ily eljárások, hol a fogal
mak tisztázására nincsen elég gond fordítva.

A „beszéd- és értelemgyakorlatok," mint némi részben már 
említve is volt, ezen észszerűden, alapnélküli tanulásnak lett halá
los ellenségévé, a mennyiben már az első lépésnél igyekszik a ké
sőbbi felületes tudás csiráit irtogatni, helyette szorgalmasan egyen
getvén az értelmes tanuláshoz vezető ösvényeket.

Nem hálára méltó dolgot cselekszik-e hát a „beszéd- és érte* 
lemgyakorlatok,“ midőn nem engedvén meg, hogy a gyermek kép
zetei homályosak maradjanak, megakarja menteni őt azon fáradsá
gos, lelket-ölő munkától, melynek eredménye utoljára is az előbb 
látottak sorsára szokott jutni?

Tiszta, világos képzetek nélkül helyes fogalmakat alkotni lehe
tetlen. Tovább menve, (feldolgozás után), helyesen ítélni, következ
tetni, vagyis helyesen gondolkodni képtelenség.

IV. Menjünk tovább, lássuk az iskolában levő tárgyak szem
léltetését. Volt említve, hogy itt is fokozatosan halad a tanító. Meg
ismerteti a tárgyakat először névleg, azután tulajdonságait: szili, 
alak, terjedtség, részek, évei és száma, állás, anvag, hasznosság, 
(készítője) stb. szerint; azután a több oldalú szemlélés következik, 
vagyis a tárgy leírás; majd összehasonlítják azokat egymással.

Mi haszna van az ily szemléltetési eljárásnak?
Könnyen beláthatjuk ennek lélektani fontosságát és helyessé

gét: a gyermek szemei előtt a szilieknek, alakoknak, terjedtségek
nek (hosszú, rövid, vastag, magas, mély stb.) s más tulajdonságok
nak egész légiói állanak, melyekről, kevés kivételével, legfennebb 
annyit tud mondani a gyermek, hogy nem egyformák. Mintegy 
tarka vegyületet képeznek előtte az előbb említett különböző tulaj
donságok, melyeknek ő még neveket sem tud adni, annál kevésbé 
ismeri a köztük levő viszonyt.

hiZeket kell tehat mindenekelőtt egymástól külön választani a 
gyermek szemlélő tehetsége előtt és azokról egyenként tiszta kép
zeteket szereztetni, hogy a haladással a szellemi erők ne tompit- 
tassanak. Különben is igen természetes módon jár el itt is a „be-
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széd- és értelemgyakorlatok “ szerint haladó tanitő: hiszen az em
ber a tárgyaknak (és más dolgoknak is) legelőször a nevével szo
kott megismerkedni. S csak midőn névleg ismeri, beszélhet azok
ról, (úgy, hogy mások is megértsék), de természetes dolog, mielőtt 
képzetünk nincsen az egyes tulajdonságokról, melyek a tárgyakon 
feltalálhatók, addig nem beszélhetünk helyesen s meggyőződéssel 
róluk; addig fogalmakat nem alkothatunk. (Mig nincs anyag, ne
héz házat építeni )

ím e a lélektannal mily szép összeköttetésben van itt is a „be
széd- és értelemgyakorlatok.“ Hogy kikerülje a már látott értelem 
nélküli szajkó modorú silány tudomány szerzést, a lelki tehetségek 
elnyomáséit, tompításéit, sőt hogy azokat épen fejlessze: először gon
doskodik anyagról, tiszta, tökéletes, világos képzetekről, mert mi
után van anyag, csakis akkor dolgozhatik a godolkodó tehetség. 
Csak akkor alkothat fogalmakat, csak akkor ítélhet, következtethet 
stb. S ime a kis gyermek gondolkodó tehetsége már működik is 
helyes irányban, mert a különböző tárgyakat szemlélés által ala
posan ismervén, azokat a tulajdonságaikról szerzett képzetek szerint 
összehasonlitgatja, megkülönbözteti egymástól és a közös jegyekből 
megalkotja saját maga a fogalmat. Csak egy példát hozok fel: 
kréta, iron, penna, a szemlélés utján ismeri ezen tárgyak egyéni 
jegyeit, (kréta alakja, színe stb), azt is tudja, hogy mily lényeg
ben egyeznek meg mindhárman egymással; latta, hogy az iront, 
pennát, meg a krétát is Írásra használjak, s megalkotja a felsőbb 
nemű fogalmat: i>'ó-físzköz. A mit nem tudna a gyermek teljesseg
gel kitalálni a tanító kifejtő kérdésére, azt természetesen megmondja 
maga a tanító*. A különös fogalmakat —  miután az eg\eiii jegj si
ket ismeri —  szintén megtudja alkotni.

V. Vájjon a helyes gondolkodást mi seg'iti elő?
A képzeteket szemlélés utján érzékeink által nyerjük a külvi

lágból, s ezen képzetek feldolgozásában áll a gondolkodás; (meg
volt említve); már most, ha képzeteink nem tökéletesek, akkor a 
gondolkodás azokból helyes tudást alakítani képtelen. Világos teliéit, 
h o g y  a helyes gondolkozást elősegíti vagy épen akadályozza a 
szemlélés minősége. De a szemlélés a szemlélő tehetség- által megy 
végbe (érzékek). Ennek mivelésere, fejlesztésére kell tehat nagy 
gondot fordítanunk, ha azt akarjuk, hogy a gondolkodás helyes 
legyen és igazi, tiszta állandó, s hasznosítható ismeretet biztosítsunk

S vájjon van-e figyelőimnél erre a „beszed- es értelemgyakorla- 
tok?“ Épen ezen alapszik. Ezt igyekszik fejlesztem kezdettől fogva, 
a mire, mint láttuk, el kerüli .étien szükség is v a n  a tiszte képzetek 
gyűjtése tekintetéből. Más oldalról tekintve, a több. lelki tehetse
gekre is befolyással bír. Megemlítem üt, hogy a szemlélés kétféle.



közvetlen és közvetett. A közvetlen szemlélés annyiból áll, hogy a 
tárgyat, ha nem épen a maga rendes helyén is, de a gyermek 
érzékei elé állítjuk; ő azt megszemléli, hogy a tulajdonságokról 
szerzett képzetei közül melyik mily mértékben található föl benne.

Ezt igy gyakorolva a különböző tárgyak szemlélésénél, utol
jára annyira rá szokik a gyermek a helyes szemlélésre, hogy mi
dőn valamely uj tárgygyal találkozik, mintegy ünkénytelenül azon 
kérdések ébrednek fel benne: milyen alakra, szilire, miféle anyag
ból van, mire használják, vagyis mennyiben hasznos vagy ártal
mas stb.? S ő ezek szerint kezdi vizsgálni, vagy másoktól kérdések által 
felvilágositást kérni arról (önmunkásság). Ez az élelmességhez vezető 
kapu. S miután megszemlélte a tanító kisegítő kérdéseire, (ha arra 
szükség van), teljes egész mondatokban fejezi ki magát arról, vagyis 
azon tárgynak leírását adja, pl. a tábla színére nézve fekete. A  
táblát az asztalos fából készíti stb.

Ez által, t. i. hogy a gyermek (a tanító kérdéseire) maga 
alkotja meg az egyes mondatokat s találja ki a Jtudni valókat, (ön
állóságra szoktatja a gyermeket), igen örvend. Öt ez nemes büsz
kévé teszi, s mintegy erős, úgynevezett felelés-vágyat ébreszt benne, 
a mit világosan bizonyít a tanító feltett kérdéseire történt számos 
kéz és uj feltartás ; a mivel ismét karöltve jár azon nevezetes körül
mény, mely által a gyermek arra indittatik, hogy magában a fogal
makat oly* módon igyekszik rendezni, miszerint a tanító kérdéseire 
hely'es mondatban adjon feleletet (illetőleg helyes kifejezéssel adja tűd
től véleményét); e mondatok által a beszédképesség szintén fejlesz
tenie, s igy gondolat és beszéd egymással szoros összeköttetésbe 
jőnek, úgy annyira, hogy egyenlő lépéssel haladnak a fejlődésben. 
Az ily eljárás bizonynyal legjobban vezeti ezé Íja felé a tanulót.

Miután megszemlélte a gyermek a tárgyat, a tanító annak sze
mei elől elteszi azt, s igy újból elmondja a gyermek annak tulaj
donságait (közvetett szemlélés). Ez által mintegy arra lesz kény
szerítve a gyermek, hogy a tárgyakat dolgokat figyelmesebben 
vizsgálja meg, vagyis érzékeinek pontos használására indittatik, a 
mi állal természetesen a szemlélő tehetség nagyban fog fejlődni.

Ha a szemlélő tehetséget fejleszteni akarjuk, az érzékeket kell 
gyakorolnunk, finomítanunk, s im ezek mind igénybe is vannak 
veve, mert látás által tudomást szerez a sziliek, alakok stbről; 
hallás által hangokról; szaglás által, pl. a virágok illatáról; Ízlés 
által a különféle izekről sa t.; tapintás által érdességről, simaságról 
stb.; ha ezeket igy a „beszéli- és értelemgyakorlatok"-bán előfor
duló számtalan tárgyaknál gyakorolja, lehetetlen, hogy azok, t. i. 
az érzékek ne fejlődjenek.

(Folyt, köv.)
Diogenes.
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X I .
1. Szükséges-e minden iskolánál külön önállá hittanitó?

lapjainkban, midőn a haladás és műveltség központjai, az iskolák, 
minden községben felál Iktatnak, de nemcsak, hanem szaporittatnak is, 
nem csekély jelentőségű kérdés az: vájjon szükséges e az önálló hitta- 
nitó, ki kizárólagosan csakis a hittan tanításával foglalkozzék?

Igen sokszor merült fel ezen kérdés, azért úgy hiszem, nem lesz 
épen fölösleges bővebben a felelethez hozzá látni.

A hittanitás vagy hitelemzés nem egyéb, mint a keresztény hitága
zatoknak alapjukban való megismertetése azokkal, kik a kér. hit igazsá
gairól még semmit sem tudnak. Minden tantárgy felett, mint a tudomá
nyok forrása és vezetője, a hittan áll, ez mindennek alapja, e nélkül 
hiányos a tudomány. Ha valamit, úgy a hittanitást igen jókor kell kez
deni és pedig nagy tapintattal, mert ennek már a kisdedek által gyakor
latba vett ismeretétől függ jelen és jövő boldogsága, egyeseknek épen 
úgy, mint a nagy társadalomnak. Fontos dolog tehát a hittanitás! Az 
volt és lesz mindig, de lőleg ma az, mikor a hitetlenség s rossz példák 
mindenütt borzasztó kiírókat okoznak.

Hogy a veszedelmes kor áramlatainak ellen lehessen állani, a vé
delmet arra az oldalra kell felállítani, honnan a támadás jön. Társadal
munk hitében inog, abban kell tehát öt megerősíteni. De hol kezdjük ? 
Alapjában, a kisdedeknél, a társadalom fejlődő bimbóinál, őket kell a 
bajtól megóvni s a vallásosságban megerősíteni. A kisdedek és tudatla
nok oktatását a hitben már Krisztus urunk meghagyásából és parancsá
ból*) a  p a p o k  v é g z ik  kö te lesség szeriien  ;  fontos munkájok teljesítésében se g ít
itek  a  ta n ító k  is , minden iskolánál, midőn őket helyettesítik, s a vallásos 
nevelésben együtt munkálnak.

A hittan tanítása tn la jd o n k ép en  csak is a papokat illeti, mert az Űr 
és anyaszentegyházunk törvényei, a hitigazságok fejtegetésére nem bízott 
senki mást meg, mint a papokat. A papok ezen magasztos kötelességü
ket teljesítik is mindenütt, hol erkölcsi s természeti akadályok nincsenek.

A hol egy hat hét ezer lélekkel biró tiszta katholikus községben 
vagy városban több alsó s felső iskola van, s a népes osztályok száma 
pl. 17, ott bizony minden erömegfeszités daczáta sem képes egy külön
ben számos egyházi s lelki dologgal elhalmozott lelkész a hittanitást ke
zelni úgy, mint kell.

A tanító az elemi iskolákban eltanitja ugyan a lelkész helyett a hit
tant, de ö sem képes más tárgyakkal való elfoglaltsága miatt a követel
ményeknek úgy megfelelni, hogy némi kifogás alá ne essék; a hittani- 
tásra pedig az nagy hátrány.

Minél népesebb az iskola, annál bajosabb a tanítás, főleg ha vegyes, 
eltekintve attól, hogy némely tanító több osztályt is vezet. A szegény

*) Márk X. f. 13-14. v. -  Mát. XXVIII. f. 19. v. sat. *
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tanító alig tud a többi inkább szemléltethető tárgyakra elkészülődni sok 
házi ügye-baja miatt is, nincs ideje (ha van is akaratja) a hittan k e llő  
kezeléséhez.

Azt mondom, k e llő  kezeléséh ez, mert szó a mi szó. de a hittanitás 
módszere elüt a többi tárgyak módszerétől, ezen módszer elsajátítása sok 
olvasottságot igényel, mire több tárgvgyal foglalkozó tanítónak alig ha 
van ideje.

Egész osztályokban a hittan tanítást a tanító nem kezelheti, vala
mint a pap sem, ha nem önálló hitelemző, mert ha egyedül van, épen 
akkor veszi idejét igénybe akárhányszor valami sürgős dolog, mikor 
elérkezett a hittanra szabott óra. Értem ezt a több iskolával biró nagy 
községek- és városokban.

Sok helyen van, igaz, hogy a pap az órára bemegy és magyaráz, 
a többi aztán a tanító dolga, ez is bizony nem épen valami hasznos do
log: két bába közt — szokták mondani — elvész a gyerek. Két falevél 
se egyenlő, annál kevésbé két tanító tanmódszere, ha most u. a. tárgyat, 
t. i. a hittant, a pap is a tanító is tanitja, a szegény gyermek nem tudja 
hová hajoljon, a kívánt eredmény nem lesz meg úgy, mintha egy külön 
önálló hittanitó volna. Hogy régen s most is több helyen a pap és 
tanító is tanít, tudjuk, de az eredményt is gyakran látjuk, mert a két 
kézből kikerült tanulók a hit dolgában igen tudatlanok. Tisztelet a kivé
teleknek.

Hogy a hittanitás igen fontos dolog, az kétséget nem szenved, épen 
azért népesebb iskoláknál okvetlenül szükséges, hogy azt szakember ve
zesse, igy aztán hiszem a czélt minden tekintetben katholikus iskoláink
nál inkább elérjük, mint eddig.

Régebben, mondja valaki, majd mindenütt csak egy kántortanitó 
volt, s az elvégzett mindent; minek ma annyi uj állomást állítani, mint 
Budapesten, csak nem lóg egy kisközség a fővárossal versenyre kelni?

Nem kis községről szólok én, nagy népes községről beszélek, hol 
sok iskola van; aztán mi régebben bizonyos körülmények közt jó volt, 
ma a körülmények változtával nem jó, hanem határozottan rossz.

És ugyan miért?
Hát bizony azért, mert a világ sokat haladt előre, nem mondom, 

hogy csak a rosszban és hitetlenségben, hanem a tudományokban is, és 
ha nem akarunk elmaradni, előre kell haladnunk. Itt a hittan tanításról 
van szó, ebben úgy haladunk, ha a tanításra több gondot fordítunk  ̂
minr eddig; több gondot pedig csak úgy fordíthatunk, ha teljesen oda 
adjuk magunkat e magasztos tárgy kezelésének: már pedig teljesen nem 
adhatjuk magunkat oda másképen, mintha csak önállóan a hittan tanítás 
foglalkozásunk. Kell tehát önálló hittanitó!

A hittan tanítás nem megy úgy, a hogy sokan vélik . . .  annak, ha 
kellő eredményt akar valaki mutatni, utána kell járnia. Vallja csak meg 
egy lelkiismeretes tanító, ki a többi tárgyakkal a hittant is tanitja a
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pap helyett, tudott-e mindig a hittan tanításra oly pontosan és lelkiisme
retesen elkészülöd™, mint azt a hitelemzéstan követeli ? Nem tolták-e 
sokszor félre a hittan tanításra való készülődést más tárgyak gondjai, 
csakhogy annak a miniszteri tantervnek valahogy elég legyen téve? 
Akárhány tanító bevallja, hogy jobb eredménye volna a hittan tanítás
nak, ha azt önálló hittanitó kezelné. Példák erre azon iskolák, melyek
ben az uiabb időben ilyen önálló hittanitók és hittanárok működnek. 
A példa vonzó erővel bir; bár a hittanitóval biró városok és nagy köz
ségek példája megindítana minden tehetős községet önálló hittanitók 
állomása szervezésére. Ebben Budapestet már szabad követni!

Legújabban az úgynevezett „ á lla m i is k o lá k * -n á l a hittan tanításról 
úgy lett gondoskodva, hogy a kisebb községekben, h o l a  p a p n a k  id e je  van , 
méltányos d í j  m e lle tt kötelessége tanítani, s a tanulók vallásosságáról gon
doskodni. Nagyobb községekben és városokban, hol nemcsak népiskolák, 
hanem középiskolák is vannak, ott az állam rendes hittanitót vagy hit
tanárt fizet; tehát a hittan tanítás az állami iskoláknál sem áll épen az 
utolsó helyen, mert önálló szakemberek kezelik. Hogy a kellő eredményt 
nem látjuk mindig a  va llá so ssá g  tek in te tében , azt- aztán más oldalról kell 
vizsgálni, melyről majd máskor...

A világ telve van szép, ügyes, délczeg ifjúkkal, az embernek szeme, 
szive szinte megesik rajtok, de ha velők közelebb érintkezésbe jön, már 
észreveszi, hogy bizony az egész czil'ra legény csak olyan, mint egy 
sodomai alma, mely kívül szép, piros, belül pedig csupa fekete hamu: 
kis tudóskáknak néznek ki, beszélnek égről, földről, csillagról, virágról, 
de vallásról, Istenről, erkölcsről . . . ah, azt nem ismerik, nem kedvelik. 
Ilyen legényeket látva, mondja valaki, hogy van az, hogy ezek ilyenek, 
hisz ezek is hittant és vallást tanultak, s mégis hogy élnek s halnak 
meg ! ? .. .

Hogy sok iskolának rossz, vallástalan növendékei vannak, noha volt 
rendes hittanitójuk, annak egyszerűen az az oka, hogy ők más oldalról 
rossz példákat láttak; a többi tanítók s tanárok nem tartottak össze a 
hittanitóval a nevelés- és oktatásban . .  .

Ha jó, Istenfélő növendékeket s hazafiakat akarunk látni, nézzük 
meg azokat, kik a m in ta - ta n á ro k , az elég esztelenül és oktalanul gyűlölt 
s rágalmazott J e z s u i ta - a ty á k  iskoláiból kerültek ki. A többi tanítók- és 
tanároknak kezet kell fogniok minden jóban a hittanitóval, s csak igy 
várhatunk jó eredményt.

A külön hittanitói állomás épen oly fontos, mint az együttműkö
dés, azért mindkettőre különös gondot kell fordítani. Minden község, 
melynek módja van, első gondjai közzé sorozza az önálló hittanitói állo
mások szervezését, melyeknek szükségessége ma már minden jól gon
dolkozó előtt elég világos!

Szükséges, hogy az ifjúságot őrangyalként valaki mindig vezesse, 
oktassa, intse; ezt pedig jobban és szakszerűbben senki se teheti, mint



az önálló hittanitó, ki teljes odaadással működik azok előre haladása 
érdekében, kikben az egyes községek jövő boldogítóit, az egyház és 
haza leendő jó polgárait látja; kell tehát önálló hittanitó!

P. F.

2. A természetrajz tanítása a polg. fiu-iskolánál.
JL polgári íiu-iskola I. osztályában a természetrajz tanítása a leg

több helyen és kiadott tanterv szerint az ásványtanon veszi kezdetét. Ha 
a polg. isk. növendékei, kik az első osztályba lépnek, már az elemi isko
lából annyi ismeretet hoznak magukkal, hogy az ásvány-alakok megha
tározásához okvetlen szükséges kristallographiát meg is érthetik, még 
akkor is phisikai és chemiai ismeretek nélkül ezen úgy is száraz tárgyat 
megérteni nem lesznek képesek.

Mert az ásványtan módszeres tanítása nem abban rejlik, hogy a kö
zel fekvő ásványokból kiindulva, lehetséges volna csoportosítás utján az 
egészet összetömöriteni. .

Induljon ki a tanító bármely, ama vidéken leggyakrabban előfor
duló ásvány ismertetéséből, már egy újonnan felhozott másik alaki, phi
sikai és vegyi tulajdonságaira nézve attól teljesen elütő; és ha e három 
tulajdonság között egyet, mint közöst, bírjon is, de bizonyára a többi 
egymástól teljesen különböző, úgy, hogy a részletekből az összest kike- 
rekiteni nem leszünk képesek.

A növény- és állattan ez irányban igen is kedvező tért ad úgy 
a tanítónak, mint a tanítványnak.

De más részt feltétlenül lehetetlen ásványtárukig alapos ismeretet 
adni phisika és vegytan nélkül.

Mert az ásvány általános leírásánál az alaki tulajdonságok ismerte
tése után első sorban a keménység, fajsuly, fény, szin és másod sorban 
a vegyi összetétel, vegyi átalakulás, reagentiák jőnek előtérbe, melyek 
nélkül még legköznapibb kősót sem vagyunk képesek megismertetni; 
nem is számítva a gyakorlati hasznot, alkalmazást és mesterséges 
előállítást, mire tulajdonképen az ásványtan hivatva van.

És csak féléves időszakban tanítandó a polg. isk. I. osztályában az 
ásványtan?! Oly támadás ez a gyenge növendék szelleme ellen, mely 
biztos veszteségre vezeti a tanulót, ki a tanítást nem értve, jó tehetsége 
daczára vagy elbukik, vagy a fuldoklóhoz hasonlóan kapkod és a legna
gyobb erőfeszítés mellett is alig képes mcgállani.*

A mincralogia tanítását ily beosztásnál a vonal keletkezésén kell 
megkezdeni. A növendék nem ismeri még az egyenes és görbe vonal 
közötti különbséget sem,*) annál kevésbé tudja, mi a sík vagy lap. A 
jegecz rendszerek leírásánál pedig a legjobb tehetségek is alig lesznek

*) Azt alig lehet hinni, egy kis túlzás csak! Szerk.



képesek csak a szabályos rendszer alakjait megkülönböztetni; pedig a 
jegecz-renszer tengely keresztjét nemcsak bemutatja, hanem felrajzolja, 
leméreti és pálczákkal után csináltatja a tanító.

Mind hiába, a gyermek még a függélyes és vízszintes fogalmával 
sem bir.

Miként lesz képes az ilyen növendék a jegecz-rendszerek különb
ségét megérteni? Nemcsak nem fogja a jegecz-rendszereket egymástól 
megkülönböztetni, de az egyes alakok származtatását sem tudja meg
érteni, mihez leirati mértan szükséges.

Pedig tény az, hogy a jegecz-rendszerekben előforduló alakoic csak 
úgy maradnak meg a növendék emlékében, ha azokat egymástól nem
csak elméletileg tudja leszármaztatni, hanem az elméletet gyakorlatban, 
rajzban ki is viheti. Az elemi oktatás feladata pedig nem lehet az, hogy 
ábrázoló mértani tanítson, hisz a rajzoló mértant is csak a polgári vagy 
a középiskolákban kezdik.

Ásványt leírni alaki tulajdonságai nélkül nem lehetséges, mert az 
alaki tulajdonságok bizonyos törvényszerűségéből következtetést vonhatni 
az összetétel természetére és lényegére.

Már most, ha a tanító valamennyiben képes volt az alaki tulajdon
ság ismertetésének nehézségeit leküzdeni, még vissza van két igen fontos 
tényező, mielőtt az ásványok leírásához foghatna: a termeszettani és 
vegyi tulajdonságok.

A termeszettani tulajdonságok ismertetésekor a növendéknek már 
általános phisikai ismerettel kell bírnia; ezek nélkül nem lesz képes meg
érteni a fénytüneményeket, a höbeni kiterjedést, az oszthatóságot, szilárd
ságot, tömöttséget.

És ezen említettem tulajdonságok ismerete nélkül valóban nagy 
küzdés és sok fáradságba kerül az egyes ásványokat megkülönböztetve 
pontosan leirni.

Féléves időszak pedig három heti órával oly kevés, hogy az álta
lános ismeretek sem szerezhetők meg, tekintve a növendék szellemi ki
csinységét, mely az előtanulmányok- és korból könnyen kimagyarázható.

Nem is kívánok érvelni a vcgyalkat, összetétel és a vegy változás 
viszonyai mellett, melyek az ásványok alapos ismeretéhez még az előbb 
felsoroltaknál is sokkal szükségesebbek.

Az ásványtan tanulásához bizonyos fokú érettség szükséges, mely 
kellő tér, phisika és vegytani ismerettel rendelkezik. Pedig a polg. iskola 
első osztályába lépő tanulótól ez nem követelhető, mert az elemi iskola 
ezt túl elfoglaltságánál fogva nem is adhatja.

A felvett félév három heti órával pedig oly rövid, hogy ez előis
meretek a növendéknek uj anyagul nem adhatók, mi által oly munkát 
kell végeznünk, melynek alapja nincs.

De eltekintve mindezektől, o féléves tananyag beosztás nem czelra
vezető, mert a növendék az első osztályban az első lélévben toglalkozik' •>
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ásványtannal, még pedig csak felületesen, ezután pauzái ezen tárgygyul 
egy és félévig, vagyis a harmadik osztályban kezdi azt meg, még pedig 
a kőzettanon.

Másfél év alatt pedig kevés ásványtani ismeretét teljesen elveszti, 
és most újra oda jut, hogy a kőzettant nem lesz képes megérteni, clíe- 
lejté már, hogy a loldpát, kvarcz, csillám (mint a gránit alkotó részei) 
milyen alaki, phisikai és vegyi tulajdonságokkal bírnak.

Nem lesz képes lényeges különbséget vonni ásvány és kőzet kö
zött, habár a tanító azt bőséges magyarázatokkal világítja is meg

A második félév növénytannal foglalkozik ; ez is úgy, hogy egy és 
félévi szünetelés után, tehát a harmadik oszt. második félévében kezdi 
újra.

Ez annyiban hibás beosztás, mert vagy az egyes növényeket ta
nulja először leírni külső alakjaik szerint és másfél év után a tanult nö
vényeket kezdi bonczolni, tanulja azok életfeltételeit, fejlődését, szerveit, 
úgy fordítva

Szerény nézetem szerint nagyon is alkalmas volna a természet há
rom országának ismertetését a következő sorban előadni, de egész éves 
tananyaggal :

Az első osztályban az Állattant.
Az állattan tanítása a legkönnyebb, mert a tanító kiindulva a házi 

állatok egyes osztályából rendszer-, isme- és boncztan nélkül is megis
mertetheti azokat szemléltetés alapján. Az egyeseket családokba, ezeket 
faj, a fajokat rend, a rendeket pedig körökbe összpontosíthatja, az össz
pontosításnál már kiterjedhet a boncz- és élettanra

A gyermek szellemi látkörében legközelebb fekvők az állatok, ezek
ről szívesen és örömmel tanul fáradság és elméjének megerőltetése 
nélkül.

Már a növények ismertetésénél a külső részekre nagy súlyt kell 
fektetni és azokat mintegy boncztanilag egymástól elkülöníteni, mi már 
érettebb elmét, nagyobb felfogást kíván.

A polg. iskola második osztályába lépő növendék már megszokta a 
rendszeres tanulást és igy szellemének különös megerőltetése nélkül ké
pes lesz a hallott tanítást megérteni és megtanulni; tehát a második osz
tályban volna tanítandó a „Növénytan."

A növendék e tárgyat is egy teljes évig tanulja, mi által nemcsak 
az egyes növényeket lesz. képes leírni külső összetétel, használat és ter
mesztés szempontjából, hanem behatna a növény belsejébe, annak 
életfeltételeit és szaporítását (oltás, szemzés, gyümölcs-nemesítés) is köny- 
nyen -elsajátítja.

A harmadik osztályban tanítandó volna az. „Ásványtan “
A természettan és vegytan úgy is kötelező tárgya a polgári isko

lának, miután e két tárgy az ásványtan előtanulmányát képezi, tehát az. 
ásványok alaki tulajdonainak tárgyalása után a természettan és vegy



tan volna tanítandó oly keretben, mely az ásványok leírásához épen 
szükséges.

Az ásványtant már azért is czélszerünek vélném a harmadik osz
tályban tanítani, miután ezen évben a növendék már a szükséges téris
meretet a leiró mértannal bírja; de az ásványtan tanításához okvetlen 
szükséges gyakorlati alkalmazást minden nehézség nélkül elsajátíthatja, 
ha kellő vegytani és phisikai ismerettel bir: igy a timsó készítésének 
módját, a salétrom mesterséges előállítását, a lőpor, gyufa, üveg, 'agyag
edények gyártását, a mész égetést, vas- és érczkohászatot stb., ide tar
tozó fontos dolgok.

Ha pedig az első osztályban kell tanítani az ásványtant, akkor 
mindezek teljesen elmaradnak, az első osztályból, azért, mert a növen
dékek nem elég fc|lettek ennek megérthetésére, a harmadik osztályból 
pedig azért, mert nincs reá elég idő.

A mi az ásványtan gyakorlati hasznát illeti, ugyan az áll a növény
tanról is, hol a gazdászatban használt növények termesztésére és az 
iparban feldolgozandókra okvetlen ki kell terjeszkedni; ép igy az állat
tannal is.

A polgári iskola nem készít elő magasabb tudományok elsajátítá
sára, a polgári iskola az életnek nevel és igy kenyér-tudományt kell 
hogy adjon.

Ennélfogva tantárgyainak módszeres kezelése el üt a középiskolás
tól, sőt a polgári iskolában a tanulót önállóságra kell szoktatni, teljesen 
az életnek kell nevelni, mert a polgári iskolából kellene az iparosok, ke
reskedők és mező-gazdák szine-javának kikerülni.

Mig e czél el nem éretett, addig a polgári iskola hivatásának nem
felel meg. V ra n es its  G y u la ,

tanár.

2. A váltakozó va?y osztályrendszer-e előnyösek)!) a népiskolában ?
— Irta J. S. —

(Folyt.)

löe J. A váltakozó rendszer alkalmazása mellett már ellenkezőleg a 
tanító, mint nevelő is, szépen megoldhatja különben nehéz feladatát. 
Legalább az ut e téren nincsen elzárva előle, mert úgy a gyermekek 
kiismerésére, mint a hibák javítására elegendő idő (5 -6  év) áll rendel
kezés alatt. Ezt könnyű belátni.

a) Hiszen, ha pl A) tanító az 1. és II. évben tanítványait s azok
nak minden oldalú tulajdonságait már kiismerte, még több évig, tehát 
tartósan (4—5 év) gyakorolhatja, szükség esetén a javító módok alkal
mazását ugyanazon tanulókkal szemben; annak folytán pedig a kívánt 
jó eredmény előbb vagy utóbb, de okvetlenül be fog következni.

Nem is lehet "az máskép. A gyermeki lélek hajlékony, mint az
* 3*
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élöfa fiatal vesszöhajtása, mely a tartós erő hatásának irányát veszi föl' 
növekedésében.

Igen, ha a tanuló észreveszi, meggyőződik róla, hogy az ö bibéjét, 
(káromkodás, lopás, hazudás, restség, tisztátalanság stb.) tanítója ismeri, 
azt folytonosan (talán több éven át) figyelemmel kiséri, s azt, illetve an
nak elkövetését fokozatos büntetéssel sújtja: minden bizonynyal tartóz
kodni fog, hogy ama hibát legalább oly körülmények között, hol a tanító 
észrevehetőé vagy távolról is tudomására jöhetne, el ne kövesse, és ezen 
tartózkodás következtében lassanként leszokik hibájáról, s a rendes és 
helyes ösvényre tereltetik. Ezt eredményezi a váltakozó rendszer az osz
tályrendszerrel ellentétben.

b) De a gyermekek tulajdonságainak kiismerésére ezélzó törekvés 
nem csupán a mondottakból válik szükségessé. Egyéb nyomós okok is 
indokolják azt, s ezzel természetesen a váltakozó rendszer hasznát. Ugyanis, 
ha a tanító tanítványainak lelki világába szellemi lámpájával (az osztály
rendszer miatt) be nem hatolhatott, akkor a fegyelmi eszközöket az 
egyed természetének meglelelőleg biztosan nem, csak találomra alkalmaz
hatja, mi gyakran épen ellenkezőjét eredményezi annak, mit elérni 
óhajtott.

Igen, a gyermekek természetre nézve nem mind egyenlők. Néme
lyik nagyon érzékeny. Az ilyennél elegendő, ha ötét négy szem közt 
szép atyai szavakkal csupán figyelmeztetjük, hogy botlást követett el s 
ez által vétkessé tette magát a jó Isten, szülői, tanítója és az emberek 
előtt és azon gyermek zokogásban tör ki, megsiratja bűneit, miket talán 
csak tudatlanságból követett el, erősen fogadja jobbulását, csak most bo
csánatot nyerjen, és megjobbul.

Némely, alapjában téves nevelésű gyermek ismét olyan jégkemény 
természettel van felruházva, hogy a mérsékeltebb fegyelmi eszközök ha
tására nemcsak hogy meg nem érzékenyül, de szabadulván tanítója elöl 
figurázva pletykálja el társainak, hogy ö hibázott ugyan, de nem is bün
tették meg érte, nem merte megbüntetni tanítója, vagy talán nem is 
volt reá érdemes az, a mit cselekedett. . .  stb.

Most már, ha a tanító e kétféle gyermek egyéniségét nem ismeri 
(t. i az osztályrendszer miatt) s ugyanazon hiba elkövetésénél mindket
tővel szemben egyenlő gyöngéd módon jár el, akkor a szelidebb gyer
meknél czélt ér ugyan, de a másiknál jó eredmény nem fog mutatkozni, 
sőt még büszkévé, felfuvalkodottá teheti azt ez által. Ha pedig mind
kettőre kivétel nélkül a büntetésnek súlyosabb nemét bocsátja, az eset
ben a durvábbnál eléri ugyan a várt eredményt, de a gyöngédebb ter
mészetűnek, mint mondani szokták, elveszi a szivét; ez ama büntetést 
érzékenységénél fogva magára nézve igen súlyosnak s ebből lolyólag a 
tanítót igazságtalan zsarnoknak nézi, bátorságát, bizalmát veszíti, tanu
lásnál, játéknál, mindenütt meglátszik rajta a túlságos tartózkodás; nyug
talan kedélyüvé, félénkké, sőt végtére gyakran alattomossá válik az, ki a
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becsületesség, őszinteség szép ösvényén indult vala tanulói pályáján előre. 
Ide vezet ismét az osztályrendszer.

c) A tanulók lelki tehetségre és szorgalomra nézve is különböznek 
egymástól. Egyik éles eszü, de talán lanyha szorgalmú; másik., jóval 
gyengébb tehetséggel van megáldva ugyan, de a mellett ernyedetlenül 
•g} eI<ezö> lelkiismeretesen előre törekvő. No, és ha a tanitó tanítványai
nak ezen egyéni képességét, szellemi állapotait nem ismeri, bizonyosra 
vehető, hogy ismét vétkes botlást követ el nevelői eljárásában. Az éles 
eszü gyermek ugyanis hamar tellogja a tanitó magyarázatát. A megma
gyarázott és leladott leczkével és feladványnyal otthon is könnyű szer
rel jut kellő eredményhez. Most már ha az ilyen gyermeket, a ki ugy- 
szólva fáradság nélkül jutott sikerhez, tanítója péleftínyképül állítja fel, s a 
gyengébbekkel ellentétben — tehát önérdemén kívül — dicsérgeti: ak
kor azon kiemelt gyermek társainak hangosan lógja ellármázni, hogy ő 
tulajdonképen nem is tanul otthon, alig egyszer-kétszer olvassa át lecz- 
kéjét s mégis tudja mindig stb. stb. E hangokból érthetöleg az illető 
gyermek büszkévé, hiúvá, elbizakodottá válik; azután gyengébb társait 
lenézi, tatán megveti, minek következtében társai boszankodni, irigy
kedni fognak reá; iparkodnak, hogy más utón ártalmára, kisebbítésére 
legyenek, neki is szomorúságot okozzanak. Egy szóval köztük ellenséges 
indulatok fejlődnek ki, melyek a tartós behatás miatt szokássá, később 
állandó természetté erősödnek, és ezen rossz tulajdonságot vagy termé
szetet, egyik t i. a hiúságot, mások lenézését, másik az irigységet és 
bosszuállási hajlamot az életbe is magokkal viendik a társadalom meg- 
mérgezésére. Ide vezet ismét az osztályrendszer, mivel a tanítónak nincs 
ideje megismerni tanítványait, s mivel a tanítók mindenik lókon, minden 
évben ismeretlen arczokkal kénytelenek a nevelés terén tapogatózni. 
(Gyakorlati Mihály: nó, nó!)

d) A gyengébb tehetségű, de különben szorgalmas gyermekkel 
megtörténhetik, hogy az otthon reggel, délben, estve, napfénynél, gyer
tyavilágnál vágj' épen gócz alatt tüzvilágnál minden idejét tanulásra for
dítja és kellő fényes eredményt még sem tud felmutatni tanítója előtt, és 
a tanitó, (nem ismervén a körülményeket), mig ama másikat, ki alig lá
radott valamicskét, de jó tehetségénél fogva mégis jól felelget: megdi- 
csérgeti, kitünteti, addig ezen nagy munkát végzőt figyelmére sem igen 
méltatja, feleletei nem érdemelvén meg az t . . .  Mondom ez megtörtén
hetik, s ekkor ama szegény igyekező gyermek lelke szomorúsággal telik 
cl; elkeseredik; igazságtalanságot lát tanítója eljárásában, elveszti ingerét 
a tanulásra, megváltozik, mert az ő nehéz fáradságát amúgy is semmibe 
sem veszik, az nem bir értékkel. . .

Sőt az is megesik az osztályrendszer mellett, hogy a tanitó — nem 
ismervén növendékeit — azon fáradhatlan szorgalmú tanítványát, ki ott
hon a tanulásban testileg, lelkileg kifáradt, de mivel az iskolában elég 
jól nem felelget, hanyagság miatt megbünteti . . . Fáradságos lelkiisme-



rétes munka és reá büntetés a hanyagságért! Ah, ez a legfájdalmasabb 
sebeket szaggatja lel a gyermeki ártatlan szívben. Az ilyen gyermek a 
tanítót már teljesen és méltán is igazságtalannak nézi, (úgy társait is, kik 
vele csufolkodnak látszólagos örökös hanyagsága miatt), szivét a keserű
ség villámai hasítják át, elveszíti bizalmát saját ereje (desperált lesz) és 
tanítója iránt. Mindenkitől megvettetve, lealáztatva látja magát, sehol 
méltányosságot, igazságot nem tapasztal; lelkében ádáz gyűlölet támad 
társai, tanítója és az iskola irányában, (mely utóbbi reá nézve kinzóhely- 
lyé változott), s ezen gyűlölet nála később általános ember-, világgyü- 
löletté növi ki magát, miből aztán a vétkeknek egész légiói veszi erede
tét. Ilyenekből lesznek a nihilisták . . . Ah, egy jó szó, csak egy-egy árva 
elismerő hang a fáradságos és lelkiismeretes munka után, milyen kelle
mes, buzditó, megnyugtató hatással lenne eme szegén}' gyermek kedé
lyére. A tisztességes munka után járó édes örömből neki is jutna egy- 
egy porszemnyi és ez boldoggá tenné ötét, nem keserittetnék el élete, 
nem plántáltatnck szivébe undok szellemi mérges növény a nevelés által, 
íme, ismét ide vezet az osztályrendszer, miután e mellett a tanító nö
vendékeit s a körülményeket nem ismerheti meg

A váltakozó rendszer mellett haladó tanító ellenkezőleg, tanítványait 
jól ismervén, az előveendő fegyelmi eljárást: büntetést, jutalmazást, di- 
csérgetést stb. mindig a gyermek tevékenysége, szorgalma, fáradsága, 
jóakarata stb. tekintetbe vételével, tehát kinek-kinek érdeme s az igazság 
szerint tudja végezni, és igy a jó tehetségűnek nem lesz ingere arra, 
hogy büszkévé, mások lenézőjévé legyen; a gyengébb tehetségű szintén 
nem ingereltetik irigységre, ennek 'is, amannak is meg lesz érdemlett 
jutalma. Ennek folytán pedig a tanulók tanítójukban a megtestesült igaz
ságot szemlélik; bizalommal, szeretettel viseltetnek iránta; mindannyian 
azon iparkodnak, hogy igazságos tanítójuknak intelmei teljesítése által 
örömet szerezzenek. Ez ezen szeretetteljes légkörben, ezen bizalmas kö
rülmények között a gyermekek szeretett tanítójuk kedvéért is, de az 
egyöntetű és egy terv szerint vezetett okszerű nevelés folytán is, leg
alább az utolsó évekre : rend- és munkaszeretők, vallásosak, őszinték, 
tisztelet- és tisztesség tudók s általában erényesekké, nemes szivüekké 
válnak. S midőn a tudomány kis csarnokától már régen érzékeny bú
csút vettek, akkor is hálásan emlékeznek vissza igazságos tanítójukra, ki 
őket oktatta s atyai gondoskodással a jóra nevelte, szoktatta, az iskolára, 
hol megtanulták egymást testvérként tisztelni, egymáson segíteni stb. Az 
ilyen nevelésű gyermekek az életben is tisztelni, szeretni fogják egy
mást, s mint becsületes, jó érzésű emberek a társadalom áldásaivá vál
nak. íme, ismét ide vezet a váltakozó rendszer.

e) A gyermek a tanítót tekinti legtökéletesebbnek, (ha tekintélyét 
tappintlanságával el nem játszódta), beszédét, magatartását, minden moz
dulatát figyelemmel kiséri s a szerint igyekszik a magáét módosítani. A 
tanító eljárása, magatartása, kedélye, modora, egész jellege, jelleme a ta-
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Hitványokban lemásolódik. A milyen a mester, olyan lesz a tanítvány. 
Igen, de a tanítók nem mind egyenlő módéit nyújtanak a gyermeki léiekre 
nézve. A hány ház annyi a szokás, a hány ember annyi féletermészet van 
benne. Ez igaz. Ez is igaz: N. gyermek az I. osztályban egy év alatt 
némileg fölvette A) tanítójának magatartását, jellegét, ahoz simult; a II. 
évben már e jellegről le kell szoknia, hogy B) tanító jellegét öltse ma
gára; a III , IV., V. és VI. évben (az osztályrendszer mellett) ismét újabb 
meg újabb szokásokhoz kell simulnia és ezen folytonos szokás, jelleg- 
hullámzás vagyis változtatás miatt aztán állandós határozott irány az illető 
gyermeknél nem fejlődhetik ki, jellege és jelleme nem domborodhatik 
ki szilárdan s a gyermek ennek következtében, mint bizonytalan, hatá
rozatlan jellemű egyén kerül ki az iskola falai közül, s fesz a polgári 
életnek ugyancsak bizonytalan, határozatlan, lágymeleg természetű és 
szellemű tagja. Ide vezet ismét az osztályrendszer.

(ily. M : T. kolléga ur, tehát egészen veszedelmesnek tartja az osz- 
tályrendszert? No, édes kolléga ur, már én . . . Különben nem zavarom, 
tessék csak folytassa tovább beszédét!)

E. J. A váltakozó rendszer mellett ellenkező eredményhez jutunk. 
Itt a tanító, mint már említve volt, az I. (s II) évben tanítványait mea- 
ismeri, s ekkor a többi osztályban a nevelői eszközöket biztosan és min
den év elején (azontúl) azonnal alkalmazásba veheti, a gyermekek tulaj
donságainak kiismerésére nem kellend időt vesztegetnie (azt más czélra 
használhatja feli. Es a nevelői eszközöknek 1—2 évi tartós és helyes 
használása alatt a tanulók minden bizonynyal azon egyenes ösvényre 
terelődnek, mely a tanító nevelési tervezetében jó előre kijelölve volt, 
vagyis a tanulók tanítójuk kezére, állandó, határozott magatartáshoz, mo
dorhoz szoknak; jellegük, jellemük világosan kidomborodik, mert kez
dettől fogva mindvégig ugyanazon egy terv, nevelési fonal mellett vezet
tetnek előre, s megkezdett utjokból minden iépten-nyomon nem zavar
tatnak félre más-más irányba. A váltakozó rendszer mellett haladó taní
tónak az utolsó években, úgy mondva, nem is igen lesz szüksége büntetés
hez folyamodni, mert tanítványai több évi együttlét alatt megtanulták, 
hozzá szoktak, hogy minden téren mihez tartsák magukat; a jó maga
viselet az egyféle szoktatás által természetükké vált. Ez ismét a váltakozó 
rendszer jósága mellett és az osztályrendszer ellen bizonyít.

f) Váltakozó rendszer mellett a tanítónak bő ideje van arra, hogy a 
tanulók szülőit személyesen megismerje, velük gyermekeik magukviselete 
és javítása felett tanácskozhassék, rjji által a szülök is felvilágosittatván a 
dolgok állása felől, nevelő-társakul nyeretnek meg, s mindenesetre kész
ségesen nyújtanak segédkezet gyermekeik helyes nevelésére, s igy a siker 
biztosabb leend, mert a tanulók tervszerűen többfelöl ellenőriztetnek, s 
a mit az iskola épít, azt a szülői ház nem rontja le ; nem, sőt még a 
szülök is, úgy erkölcsi magukviscletében, mint beszédjükben tartózko
dóbbakká lesznek gyermekeik előtt, hogy azoknak mindig csak jó példát

-X*
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mutassanak személyükkel.- És ezen utón a váltakozó rendszer az általá
nos polgári élet javítására is jelentékeny beíolyást gyakoi ol.

Az osztályrendszer mellett ez, nem volna kivihető, szerény véle
ményem szerint, 80—100 gyermek kiismerésére, utána ezek szülőinek 
megismerésére, fölvilágositására, megnyerésére, s az együttes működésnek 
keresztül vitelére egy tanév igen kevés időt nyújt.

Nó, édes kolléga ur, az a), b), c), d), c), f) betűk alatt elmondottak 
alapján tartom én helyesnek a váltakozó rendszert, illetve hátrányosnak 
az osztályrendszert nevelési szempontból.

II. E. F. Helyesebbnek tartom a váltakozó rendszert az osztály
rendszer felett azért, mivel az előbbi mellett a népiskolai oktatásban na
gyobb siker érhető el, mint az osztályrendszer mellett. Lássuk:

a) Váltakozó rendszer mellett a tanító a 2 év kezdetén tájékozva 
van tanítványainak ismeretköréről; tudja mit tanultak, mennyire haladtak 
a múlt évben, melyik tárgynál és melyik gyermeknél maradtak hézagok 
a tananyag feldolgozását illetőleg, — betegség stb. körülmények miatt — 
és ezt tudva, azon kezdi működését, hogy a hézagokat betöltse, a múlt 
évi tananyagot, a melyet ő dolgozott fel, ismételtesse. Ezt pedig köny- 
nyen, idövesztegetés, tapogatás nélkül teheti, mert hiszen tejesen isme
retes azzal. És midőn az itt-ott maradott hézagok rövid időn betöltettek, 
s az általános ismétlés könnyű szerrel megtörtént: hézag nélkül, egyen
letes alapon haladhat tovább növendékeivel Ugyanezen eljárást ismétli 
és ismételheti a 3., 4., 5. és G. év elején, mi által a tankötelezettség egész 
ideje alatt a haladás egyenletes, egyöntetű, hézagtalan lévén: okvetlenül 
teljesebb és dusabb eredmény éretik el. E mellett, mint már említve 
volt, jelentékeny idő takarittatik meg, mi szintén előnyére szolgál a tan
anyag részletes és nyugodt feldolgozásának.

Az osztály rendszer mellett ezen előnyök elesnek, mert ott tanév 
elején nem tudja a tanító, mit tanultak tanítványai a megelőző évben a 
másik kolléga keze alatt, nem tudja hol vannak hézagok, milyen tehet- 
ségüek és elkészültek a gyermekek, s mig ezekkel tisztába jő, sok idő 
vesz el haszon nélkül, és minden idővesztegetés, tapogatódzás daczára 
sem lehet oda vinni a dolgot, hogy a tanítás egyenletesen, hézagtalanul 
folyjon tovább.

b) A váltakozó rendszer behozatala esetén a tanító, mivel tudja, 
hogy mindvégig ö fogja vezetni ugyanazon gyermekeket, már előre is 
több érdekkel, nagyobb szorgalommal, fokozottabb odaadással forgoló
dik az oktatás, nevelés sikeresebbé tétele körül, mert érzi, hogy minél 
jobban megveti az alapot, a későbbi haladás annál inkább meg lesz 
könnyítve saját maga részére; ha hanyagol, neki gyűl meg a hézagok 
miatt baja később is.

De fokozni fogja szorgalmát már csak azért is, mivel az első osz
tályban kezére bocsátott gyermekeket mindvégig ő tanítván, az esetleges 
hiányok okát a felsőbb hatóság egyenesen az ö személyében keresheti,.
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mert más tanerő ama tanulók oktatás-nevelésére közvetlenül nem folyt 
be. A kitüiMÓsikerért pedig szintén egyedül őt fogja illetni az elismerés. 
Az osztályrertdszer mellett jól nem lehet megítélni a tanítókat. (Gyakor- 

. lati Mihály :LüGgy-e ?)
A váltakozó rendszer mellett haladó tanítókban végre nemes ver

se n y  fejlődik .ki, mindenik fényesebb sikert óhajtván felmutatni: egyik is, 
-másik is kétszeres erővel iparkodik, nehogy ö gyengébb tanítónak lát - 
,szassék kartársainál. Ezen féltékenység vagyis verseny ismét olyan té- 
:n«yezö, mely .az oktatás, nevelés előnyére minden bizonynyal egészséges 
befolyást gyakorol. Ez is a váltakozó rendszer mellett szól, bizonyítván 
artrak előnyösebb voltát.

c) A váltakozó rendszer mellett több siker mutatható lel továbbá 
azét t is, mert itten a tanító (egy év után) ismervén tanítványait: a kér
déseket azok képzettségéhez, észjárásához mérten tudja feltenni; a gyer
mekek nyelvéhez jobban le tud ereszkedni, s azok gondolatait, ismert 
anyagait annál .hathatósabban kiaknázhatja, a kérdve kifejtő tanalakot 
biztosabban használhatja, s igv tanítványainál sokkal gyorsabban fejleszt
heti >az Ítélő, gondolkozó, következtető stb. tehetségeket. A gyermekek 
szinté}! jobban megértik velük haladó tanítójukat, mert több évi együtt- 
lét alant módszeréhez, kérdéseihez hozzá szoktak. Ez clvitázhatlan való
ság. hiszen gyakran láthatjuk, hogy ha valamely gyermeket tanítója kér
dez : szépen felel, unig ha ugyanazon tárgyról idegen ember intéz kérdé
seket hozzá: gyakran habozó, helytelen választ ad reá; igen, mert 
emennek kérdései szokatlan alakúak az illető növendék előtt.

Az osztályrenékizer mellett minden évben uj módszerrel, (vegyük 
ícsak pl. a betűírást)., uj kifejezésekkel kénytelen találkozni a gyermek, 
s mig ezekhez hozzá törődik, mig a régiektől elszokik, mig tanító s ta
nítvány egymást jól megismerhetik e téren: ismét igen sok idő áldozta- 
íil< fel, mi innét a váltakozó, rendszer malmára hajtja a vizet.

JII E Helyesebbnek tartom a váltakozó rendszert a tanítói tekin
tély és képzettség emelése és megóvása végett.

.a) Néhol a nép azon balvéleménybcn van, hogy az állandóan I. 
vagy ;11 , tehát alsóbb osztályban működő tanító kevesebb képzettséggel
rendelkezik, mint a felsőbb osztály tanítója. Ezen vélekeidis pedig nagyon
természetesen ama tanítók tekintélyén érzékeny csorbát ejt, sut véle
kedés tudata a tanítók között súrlódásokat, egyenetlenségeket idézhet elő 
az oktatás hátrányára. Ezzel kapcsolatosan megtörténhetik, hogy a (el
sőbb osztály tanítója kícsinylőleg nyilatkoznék az alsóbb osztály tanítója 
felől, kitől nem elég készülten kerülnek fel a gyermekek, mi ismét a 
tanítói tekintély csorbítására s kellemetlen súrlódásokra szolgáltatna saj
nos alkalmat. A váltakozó rendszernél egyik tanító sem vethet a má
sikra, mert egyiknek működése nem függ Össze a másik tanító működé
sivel. Az igaz, m igeshetik az osztályrendszer mellett, hogy az alsóbb ősz. 
tály tanítója olyan gyermekeket is bocsát át a felsőbb osztályba kik tálán
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ig elégségesen sem végezték e! az illető osztály' tananyagát, de 
agyon rendetlenkedők, rossz magaviseletnek, restek, rendetlenül látogat

ják az iskolát, s ezek miatt több év óta vannak ugyanazon osztályban 
visszamaradva; ezektől minden áron szabadulni kivan a tanitó, megunta 
már nézni őket, még szégyent is hoznak reá minduntalan és ezen okok 
nyomása alatt elégséges bizonyitványnval előbb tolja őket, hogy kinló.d- 
jék a másik kolléga is velük stb. Ilyenkor jogos lehet a felsőbb osztály 
tanítójának panasza, de azért káros marad az a tanítói egyetértésre és 
tekintélyre nézve. (Hát az ilyen szegény-gyermekkel mi történik? Meg
esik nagyon könnyen, hogy az egyik osztálytanító is figyelmen kívül 
hagyja, mert alapismeretei oly igen hiányosak, hogy ott, t. i. a felsőbb 
osztályban lehetetlenség haladni vele, az osztály népességét pedig egy
két gyermekért késleltetni nem lehet, és ama szegény gyermeket egyik- 
őszt. tanitó is, másik is elébb bocsátván csupán azért, hogy' minél hama
rább szabaduljon tőle: az átcsúszik az iskolán a nélkül, hogy' a nevelés- 
oktatás áldásaiban a többiek módjára részesült volna Az ilyen lajta gyer
mekek az illető iskolák- és tanítóknak tekintélyét, úgy hiszem,' nem fog
ják emelni!)

A váltakozó rendszer mellett mindenik tanitó ugyanazon munkát 
végzi, s igy' mindenik egész valóságában mutatja be magát, mi által a 
népnek említett rossz vélekedésére s egymás közötti súrlódásra űrügy' 
nem adatik.

b) Ha a tanitó folytonosan egy' osztályban működik, az örökös egy
formaságot, szerény véleményem szerint, megunja, attól mintegy meg
csömörlik, lelke elveszíti ingerét.

Érdekeltséget már nem találván, tanítása gépiessé válik, mi a tanu
lók lelki tehetségeinek elnyomorítását s felületességet idéz elő. Szerzendö 
magasabb ismereteit amúgy sem értékesíthetné, mert nincsen kilátás 
arra, hogy felsőbb osztályba juthasson és igy' elszokik az olvasástól ön
képzéstől s visszamarad. A saját osztályának tananyagát ismeri ugyan s 
gépiesen halad a megszokott kerékvágásban, látszólag meglehetős ered
ményt is mutat lel, de a többi osztály tananyagáról, módszeréről nem 
tájékozhatja magát; gyűléseken, vitatkozásoknál c miatt csak szűk kör
ben mozoghat, a népiskolának csak hatodik részével ismeretes, mi gyak
ran szégyent hoz fejére, mert keveset tud, hátramaradt; már pedig a 
tanítónak nem szabad sziikkörü ismeretéinek lenni, nem szabad hátra
maradni, tőle napjainkban igen sok és széles ismereteket vár a társada
lom, (tőle kérnek tanácsot), s ha gyengéjét e tekintetben elárulta: oda 
tekintélye is. Ide vezet az osztályrendszer. (Gy. M. Alig tudom megál- 
lani, hogy e pontoknál közbe ne szóljak, sokban nincs igaza E. J. kol
léga urnák . . . .)

E. J. A váltakozó rendszernél már minden évben újabb meg újabb 
tanítani valók kerülnek elő fokozatosan, s e váltakozás által az. érdekelt
ség ébren tartatik. Hogy itten a tanitó kötelességének megfelelhessen,
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folytonosan olvasgatnia, tanulnia s az előadásra készülnie kell, (az uj 
tananyag miatt), miből következik, hogy ez által ismerete is fokonként 
gyarapodik, s szellemi gazdagságban — ennek folytán — állandóan pol
gártársai felett marad, s tekintélye csorbát nem szenvedhet, s mivel a 
tanítás az uj tananyagok miatt mindvégig érdekességet kölcsönöz: a 
tanító örömestebb bíbelődik vele, s az eredmény igy gazdagabb leend.

c) Ha az I. osztálytól kezdve végig fölvezeti növendékeit a tanító, 
azoknak lelki fejlődéseit, változásait, hajlamainak fordulatait figyelemmel 
kísérheti, mi által lélektani ismereteket szerez magának a nevelés javára; 
úgy a szülőknek is jó tanácscsal szolgálhat a felöl, hogy gyermekeik mi
lyen pályára lennének legalkalmasabbak hajlamaiknál stb.-nél fogva.

E jó tanácsok révén a szülök előtt ismét emelkedik a tanítói tekin
tély. Ez is a váltakozó rendszer mellett bizonyít.

d) Az osztályrendszer mellett az alsóbb osztályok tanítói azon hitet 
táplálják keblükben, mintha a felsőbb osztályok növendékeit százszorta 
könnyebb volna tanítani, sőt az semmi különös nehézséggel nem járna, 
mely vélekedés azon következtetést vonhatja maga után, hogy öle súlyo
sabb munkával vannak terhelve ugyanazon fizetésért, igazságtalanságot 
látnak a dolgoknak ilyenképen való állapotában, mi ismét bizalmatlan
ságnak, kellemetlenségeknek vethet meleg-ágyat

A váltakozó rendszer mellett ellenben mindenik tanítónak alkalma 
van személyes tapasztalatok utján meggyőződni arról, hogy minden 
fokon, mindenik osztályban meg van a tanítói életnek árny- és fény
oldala vagyis nehézsége stb , és igy sem egyik, sem másik nem képze
lődhetik a tehernek látszólagos igazságtalan megosztása felett. Mindenik 
egyaránt élvezheti örömeit és keserűségeit a teljes népiskolai tanítás- 
nevelésnek. Ezen körülmény pedig a tanítók között a kollégiális elisme
rést, kölcsönös szeretetet, tiszteletet jóval inkább ébren tartja s közvetve 
növeli a tanítói tekintélyt; mert, hogy a tanítók tiszteltessenek mások 
által, először nekik maguknak kell egymást tisztelniük, egymás fáradsága 
iránt elismeréssel lenniük, s azzal a tanítói tekintélyt föntartaniok. Ez is 
a váltakozó rendszer mellett tanúskodik jó oldalról.

Nem is folytatom tovább fejtegetéseimet. Végezetül még csak any- 
nyit kívánok felemlíteni, édes Gy M. kolléga ur, hogy az iskolázásnak 
külföldön is, nálunk is azon czélja van, hogy a gyermekek ismereteket 
szerezzenek, lelki tehetségeik helyesen fejlesztessenek, jó magaviseletückké, 
vallásosokká, erényesekké, nyílt szivüekké, becsületesekké stb. neveltes
senek ; szóval a társadalmi életre alaposan előkészíttessenek. Ezek tekin
tetében pedig, mint láttuk, a váltakozó rendszerrel nagyobb sikert lehet 
elérni. Nó, és ha ezekhez még hozza számítjuk azt, hogy a gyermekek 
külföldön is csak gyermekek, nálunk is csak amolyan gyermekek, kiknek 
mindazokra szükségük van: akkor elmondhatjuk, hogy a mi viszonyaink 
e téren nem különböznek a külföld e nemű viszonyaitól, azért tehát a 
váltakozó rendszer külföldön is, nálunk is egyenlő, csak jó gyümölcsöket
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teremhet, miért is annak, a több (6) tanítóval biró népiskolákban leendő 
meghonpsitását, illetőleg behozatalát melegen ajánlhatom.

Nó, édes Gy. M. kolléga ur, mit szól mindezekhez? Ugyebár, meg
értett jói, kezet nyújt, hozzám csatlakozik, hogy az eredményt a válta
kozó rendszer javára még most kihirdethessük?

h l

A tanitö mint orvos.
igen gyakran előfordul, főleg oly helységekben, hol orvos nincs, 

de még ott is, hol van, hogy egyes betegek a pap- és tanítótól kérnek 
tanácsot, utasítást némely bajok és betegségek ellen. Ilyenkor nem kár, 
ha segíthet a szenvedőkön, ugyan hol szakember van, oda kell az ille
tőket utasítani, s nem kell, főleg komolyabb dolgoknál, beleegyedni.

De hol a pap és tanító képezik az ,.intelligentiát,“ ott bizony sok
szor hasznos, ha van egy jó ember, ki a betegek körül is ért valamit.

Igen helyesen van legújabb időben az elrendelve, hogy az egészség
tant minden helyen tanítják: tudjon mindenki segíteni, ha kell, magán 
és másokon is, hirtelen szükségben

Ezen rovat alatt, úgy véljük, nem lesz fölösleges néha-néha oly dol
gokról is egyet-mást mondani, mi a közegészségre vonatkozik az iskolá
ban s általában. Kisebb bajoknál a pap és tanító is lehet orvos, azért 
hát péld. kezdjük a legegyszerűbbnél :

Mind a tanulóknál, mind pedig másoknál gyakran az orrvérzések
ről hallunk panaszt, nézzük, e bajon hogy segíthetünk.

Az orrvérzés, mely minden vérfolyás közt legközönségesebb s leg
gyakoribb, néha minden előjel nélkül lepi meg az embert, de gyakran 
különféle tüneményekből lehet annak közeledtét sejteni, mely tünemé
nyek a vérkeringés zavarából s a vérnek a lejfelé való tódulásából szár
maznak. Miután ezen előjelek hosszabb rövidebb ideig tartanak, a vér 
az orrból elindul cseppenként vagy nagyobb folyammal Néha a vér 
hátrafelé a szájba, torokba, légcsőbe, sőt a gyomorba is leszivárog, a 
honnan hákogás, hányás vagy köhögés által üritletvén ki; az ember a 
betegséget, ha nem vigyáz, könnyen vérköpéssel vagy vérhányással té
vesztheti össze, azért meghatározásában nagy vigyázat kívántatik.

Ezen betegségre némely embernek különösb hajlama van, de azért 
bárki is megkaphatja. Indokai a fej különbféle sértései, vérmesség, fejfelé 
való vértódulás és ennek okai, a véredények ingerlékenysége vagy 
elgyengülése, vérsenyves betegségek, aranyér és havitisztulás rendetlen
ségei, a gyomornak bélférgek s más okok által való izgatása lehetnek,, 
pl. étellel való túlterhelés, éretlen gyümölcsök általi megzavarodás stb.

Az orrvérzés, ha nem túlságos, nem gyakori, nem valamely vészé-
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Íves betegség jelensége és a benne szenvedő egyén m ég f ia ta l , semmi 
aggodalmat sem okozhat, mert sokszor magára is megáll, sőt véres 
egyéneknél, kiknél a vértódulás nagy, igen jó hatással van. Ellenkező 
esetben öregeknél, néha fiataloknál is, ha azok el vannak gyengülve, az 
életet is veszélybe ejtheti, ha t. i. gyakori és nagy mértékű.

Gyógyításánál meg kell jegy-ezni, hogy azt, mig veszély'essége ki 
nem tűnik, elnyomni nem tanácsos, mert a vér könnyen megsürüsödik 
s gutaütés következhetik. Ellenkező esetben el kell állítani s ilyenkor 
először is az okokat kell eltávolítani, melyeknek kikutatására a legna
gyobb figyelem fordítandó, miután makacs esetekben egyedül az ok 
eltávolítása által lehet az orrvérzést megszüntetni. A mi ezen betegség 
egyenes gyógyítását illeti, következő gyógyszerek szoktak tapasztalat sze
rint jó hatással lenni, külsőleg: 1. a hideg viz az orrba fölsziva vagy bo
rogatásul az orrtövére és homlokra alkalmazva, valamint a fő-tetőre 
öntve; 2. a borcczetnek, timsó vagy vasgálicz olvadéknak az orrba való 
szívása vagy fecskcndezése ; (70 centigr. timsót vagy vasgáliczot 108 gr. 
vízben felolvasztva s közibe 78 gr. arabmézga-nyákot vegyítve, szíva vagy 
leczkendczve kell alkalmazni); 3. meleg láb- és kézfürdők forrázott ha
muval; 4. némelykor itatópapirnak rágása; 5. a nemző részeknek hideg 
vízzel való borogatása; 0. makacsabb esetekben timsós vízbe mártott 
tépésnek az orrba való dugása.

Belsőleg: 1. borköves viz, hüsitő hashajtók; 2. Hailer-savany; 3. 
Dower porok, hánytató gyökér forrázva, savanyokkal vegyítve; (igy pl. 
210 gr. lőtt aszalt szilvalébe 18 gr. csodasót vegyíts s ebből a betegnek 
adj óránként két evőkanállal, — vagy 36 gr. szép árpaszemet 432 gr. 
vízben addig főzz, mig fölpattagzik s 216 grammra leapadt és átszűrt 
levébe 2 gr. Haller savanyt s egy kevés ezukrot vegyítve, óránként a 
betegnek egy evőkanállal kell adni, — vagy végy 7 centigr. hánytató 
gyökérport ugyanannyi mákonynyal s 4 gr. ezukorporrai, ezt vegyítsd 
jól össze, oszd 12 részre, s ez a Dower por, a betegnek két órában egy 
port kell adni, — vagy 70 centigr. hánytató gyökérre 252 gr. lorró vizet 
önts, tartsd egy negyedóráig födve, aztán szűrd le, tégy most a leszűrt 
lébe 2 gr. felolvasztott sósavanyt s egy kevés ezukrot, ebből óránként 
egy kanállal adj a betegnek).

P r á g a i  A d a lb e r t .

r v .

A földmivelés köréből vett száz jó tanácsból.
P. Szeutiványi Márton J. nyomán közli: Pap Árpád.

(Folyt, és befejezés.)

31, A szántóvetö egy évnél régibb magot a földbe soha se vessen, 
annál kevésbé olyat, mely több évig állott, mert ez termést nem lóg 
hozni.
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32. Hogy jó gabonád legyen, jó földben termett magot végy 
mindig

33. Azon mag a legjobb, a mely vízbe vetve feldagad hamar és 
keménységét elveszti, az ilyen hamar ki kél a földből.

34. A férges magvakat, ha földbe veted, beteg termésed lesz.
35. A legjobb termésed akkor lesz, ha a veteményezés sem hideg, 

sem meleg, hanem langyos időben történt.
36. A rossz földben termett magot, ha jó földbe veted, még javul

hat, de ez megfordítva nem állhat.
37. Nem szabad összekeverni a száraz, nedves, hegyes és lapályos 

helyen termett magot, mert az ily maggal bevetett föld rosszul íog ki
nézni, egy része zöld, mig a másik érett.

38. A nedves helyre vetett mag, ha jó is volt, silány termést hoz.
39. A borsót az u) hold után három nappal kell vetni, avagy hold 

tökekor épen.
40. A búzát vesd el két-három nappal ujhold előtt vagy után, de 

nem épen ujholdkor, mert magod nem hoz bő termést.
41. A zabot el lehet vetni ujholdkor is, de sokkal jobban teszed, 

ha bevárod holdtöltét, holdfogytakor ha veted, silányt lesz.
42. Minden vetőmag legyen jól érett, szép, tiszta s nem clporhadt.
43. A gabona, bár silány vagy jó föld hozta is azt, mindig jó, ha 

csűrödbe hordtad.
44. Ha a föld kövér, a lent csak 9 és 14. május közt vesd el uj

hold után, ha pedig silány 20. és 27. május közt.
45. Legjobb termést hoz a len akkor, ha azt I. Sz. Gergely pápa 

napja, ujhold és utolsó negyed után veted el
46. Az árpát akkor kell vetni, mikor a szél fű kelettől nyugodt 

felé, az éjszaki szél nem árt annyira neki, mint a déli.
47. Ha rég használt földbe veted az árpát, tedd holdfogytakor, ha 

pedig uj szántóba, akkor ujhold után vesd.
4S. A rozsot soha se vesd, mikor déli szél fű, mert hamar felnő és 

kevés termést ad.
49. Őrizkedjél esőben és igen nedves földbe veteményezni
50 Az őszi búzát leginkább az termékenyíti, ha fél napon át juh- 

trágyalébe áztatva veted el.
51. Ha kemény a föld és azt nem trágyáztad meg, a magot hasz

talanul veted.
52. Ha az őszi búzát ujholdkor vetetted s a föld nagyon kövér volt, 

rozszsá fog fajulni
53. Ha ujholdkor sietsz búzád vetésével, földed tele lesz üres buza-

fejjel.
54. Ha a holdtöltét bevárod, búzád rövid szalmáju, de bő ter

mésű lesz.
55. Ha igen kövér földbe veted a magot, bő termést hoz ugyan, 

de gabonád a túlságos táplálék miatt ledől.
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56. Ha a magot söppedékes helyre veted három éven által, telje
sen rozszsá fog fajulni.

57. Azon borsó a legerősebb és nehezen főzhető, melyet északi 
szél fuváskor vetettél el, hasonlóan a len is kemény és nehezen nyújtható.

58. A zabnak semmi se árt, ha északi szél fuváskor veteményezed.
59. A rozsot nem lehet félteni se nedvességtől, se rothadástól, se 

elburjánosodástól, ha északi szél fú vetéskor.
60. Minden vetéskor őrizkedjél csak a déli széltől, a keleti, nyugoti 

és északi nem annyira veszélyes.
61. A borsó, ha azt déli széliúváskor vetetted, nagyon kis szemű és 

lérges, hasonlóan, ha délkeleti volt a szél.
62. Az árpát a déli és délkeleti szél meddővé teszi és a sok bur

jánt melléje növeli.
63. Azon répát, melyet déli szél lúváskor vetettél, a férgek emész

tik fel.
64. Azon növények magvai, melyek a földben teremnek, mint a 

répa, burgonya stb. holdfogytakor, a melyeké pedig a földszinén terem
nek holdtöltekor vetendők.

65. A búzát nem jó holdtöltekor, de a zabnak nem árt a májusi 
holdfogytakor vetni

66. Az őszi gabonákat úgy kell elvetni, hogy mielőtt a fagy beáll, már 
gyökeret verhessen.

67. Nedves helyekre téli gabonát vetni nem árt, ha a fagy kez
dődik is.

68. A gabona vetést mindig tapasztalt ember végezze, mert külön
ben nincsen sok kilátás benne.

69. A vetésnek megárt a délkeleti szél, mert a termést kicsiny ma
gúvá teszi.

70. Ha északról fú a szél magvetéskor, akkor a gabona vastag szal- 
máju és nasvszemü lesz.

71. Az árpát nem kell sűrűn vetni, mert kevés magja és sok üres 
kalásza lesz.

72. Az árpa nem kedveli a lágy földet.
73. Hol a megelőző évben répa volt elvetve, ott jövőre az árpa is 

bőven teremne.
74. Az árpát nem kell vetni se kövér, de se igen száraz földbe.
75. Az árpa magvai megnőnek, ha aratás után pár napig ott ha

gyod a mezőn.
76. Azon zab, mely sűrűn és gyorsan lett elvetve, rövid szárú és 

burjános lesz.
77. A zab vetése után a földet újból kell szántani es hat nap múlva

boronálni, igy aztán bőven terem.
78. A borsót, ha középszerű földbe veted, mely se nem kövér, se 

nem száraz, jó hasznot hajt, mert igy elvetve, rövid szárú és sok mag\u lesz.
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79. Ha a borsót kövér földbe veted, burjános lesz az, hogy jó és 
sok borsód teremjen, arra vigyázz, hogy a föld inkább kövecses legyen.

80. A lencse nem kíván annyira sok munkát, minthogy jól válaszd 
földjét s magvát.

81. A lent legczélszerübb az ur mennybemenetele után holdfogyta
kor vetni.

82. A len legjobban ott nő fel, hol az előbbi évben rozs volt vagy 
talán búza.

83. A len jókori elvetése bő termést hoz, de rövid lesz, ellenben, 
ha kissé később veted, ritkább, de hosszabb fonalu

84. A kövér földbe kevesebb magot kell vetni mindenből, mint a 
szárazba.

85. Télire legjobb akkor vetni, mikor a Iák levelei hullanak.
80. A mag, ha mélyre van a földbe vetve, nagyobb biztonságban 

van mind az állatok, mind a hidegnek bántalmazásaitól, gyökere mé
lyebbre hat, több nedvet kap s bőven terem.

87. A száraz földbe vetett len vékonyan fel nő, de nem lesz a leg
magasabb

88. Ha lent akarsz vetni, figyeld meg, va jon egy évesnél nem 
régibb-e ?

89. Ha a kendert sűrűn veted, vékony lesz és törpe, de ha ritka 
vetésű, magas lesz mindenesetre

90. A kender jól müveit földet kivált, ha vetés után földdel még 
jól elfödöd s galamb szeméttel behinted, bőtermésü lesz.

91. A törökbuza félhomokos földet kedvvel legjobban, ha azt gvé- 
ren veted, bőven kifizet.

92. A bors jól müveit kövér földet kíván, a szárazban elvész, ha 
gyéren veted, sokat terem.

93. A répa nedves, de jól müveit földet kedveli.
94. Az aratást, mennyire lehet, száraz időben kell végezni,
95. Minden gabona szebb és tisztább, ha azt kasza helyett kézi sar

lóval aratod.
9G. Midőn gabonádat csűrödbe hordod, arra ügyelj, hogy száraz 

tiszta idő legyen, mert különben clrothad a nedvességtől.
97. A csépeléssel siess, mert a késedelem nagy kárt okoz, mivel 

gabonád magvát elhullatja.
.•8. A bordót tiszta időben kell kicsépelni, mert a nedvesség a hü

velyesekre rosszul hat
99. A babot jókor ki kell verni, mert ha megszárad, sok mag meg

romlik. °
ICO A lent és kendert, ha leszedted, azonnal magvát is vegyed.
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■ v .

„A Névtelen.*1
(Egy ifjú naplótöredékei.)

Iria: V a r ja s . . .

(Folyt.)

Van e fergeteg, mely rombolóbb, van-e földrengés, mely puszii* 
több és van e szélvész, mely irtózatosabb volna, mint meghalt barátom 
e végső szavai lelkemre ?

Mereven dűltem pam’agomra, fejem szédült, lelkem remegett a fáj
dalom terhe alatt

Nyugalomra van szükségem . . . .
De nyugodt lehet e s z í v , a mikor az érzetek ezer vészként tombol

nak benne? vagy tán nyugodt a tenger, ha fergeteg csapkodja hullá
mait? Úgy lelkem is felkorbácsolva a fájó érzetek zivatarától, nem ta
lálja nyugalmát és félő vagyok! nem is fog arra találhatni e rövid földi 
lét alatt . . . .

Átnéztem a naplót. Engedd meg kedves olvasóm, hogy azt eléd 
tegyem, de ne várd benne a regény különféle változásait, kalandjait; egy 
elnyomott élet panaszait fogod benne megismerni. És ha tán mulatni 
vágytál olvasásában? úgy tedd cl, mielőtt kezedbe veszed, mert oly ke
servekről találsz említést, melyek szivedet hasonló érzetek) e gerjesztik.

Tanulj belőle gyermeket nevelni az anyag-világ jelen századában, 
nehogy gyermeked szive is meg legyen mételyezve az üres szóhalmá- 
zokkal, melyek a kalmár életben rút tettekké fajulnak.

Nagy hibája századunknak a kalmár szellem, mely elnyomja az ide - 
alismust. Már a gyermeket első köre önzésre tanítja, saját énje körül 
képzel mindent, magáért és nem másért.

Az iskolapadokon vagy szívtelen nevelők által számítani tanittatik a 
gyermek, phisika, chemia fűszerezve Napóleonok, Nagy Lajosok, Leoni- 
dások és nem tudom kiknek dicső tetteivel, de hiányzik e rideg taní
tásból a hit- és felebaráti szeretet magasztos eszméje.

Mert a gazdagok gyermekei vérébe lesz csepegtetve az uralkodni 
vágyás, a szegény sorsunkéba pedig a munka, mely életük fentarthatá- 
sára az egyedüli eszköz; de hol marad az egymás iránti tisztelet és 
szeretet?!

Menedékházakat emel a kor, szobrokat állít a múlt nagy emberei
nek, mindenfelé hirdeti a kegyeletet, de ncm-e csak hírvágyból,? mert 
lelkének hizeleg, ha neve az áldozatkészek sorába van Írva. Vagy van-e 
ember, ki csak parányit is tegyen társának érdekében önzés nélkül?

Meglehet, csalódom, de tapasztalataim e tanok elfogadására ve
zettek.

Hiányzik az ember-szeretet, hiányzik1 a hit. És Róma porba dűlt, 
mert elveszté erkölcsét.



50 —

Jaj a társadalomnak, ha nincs hite, mert a hit hiánya romlásba dönt 
mindenkit, legyen bármily szilárd jelleme.

Vessétek félre áll bölcselkedésteket, mert a nép már pusztul szent
ségtörő tévtanotok hitében!

Vagy jelen korunk számtalan nyavalyái nem-e a hit hiányábó1, a 
nagyravágyás átkából eredtek ?

Egyenlőknek hirdettek mindannyiunkat és mégis mily nagy különb
séget tesztek ember és ember között.

Igaz, nem is lehetünk egyenlők, de világosítsátok fel a népet, ad
jatok világosságot nekik és szabadítsátok fel leikeiket az önzés és mate- 
rialismus rabszolgaságából.

És ha ember embert fog becsülni tanulni, ha szivünk az erkölcs 
és szeretet magas fokán fog állani, akkor leszünk egyenlők.

A nép erkölcse posványos, csak egyesek emelkednek ki a fertőz- 
ményből, csak egyesek tudnak lelkesülni, a tömeg vezettetik, s vakon 
hódol; de iszonyú lesz átka, ha lealáztatása tudatában és erejének bir
tokában vezetője fölé tud emelkedni!

És egyesekért, kik a nagy néptengerben csak cseppek, fényes palo
tákat állítotok, hogy tudományuk útját nagy dicsőséggel folytassák, mig 
a nagy tömeg a sötétség iskoláiban rothad; pedig a nép embere is hús
ból és vérből alkotott, ő is érez, nemcsak a fényes palota birtokosa.

De ime, úgy látom, magam gondolataival vagyok elfoglalva, holott 
egy becses megbízatást kell végrehajtanom Félre hát tőlem ti gondola
tok, mert feladatom teljesítéséhez akarok fogni.

N A P L Ó .

Születésem helye egy kis város félreeső utczája, hová csak a nyo
morúság jár tanyázni. Én a bűn átkos gyermeke vagyok, kit kiutasíta
nak az emberi társadalomból, kit megvetéssel fogadnak az emberek és 
kinek egyedüli bűne, hogy napvilágot látott.

Szerető szülém gyengéd kezei által ápolva, az anyai szeretet önfel
áldozó gyengédsége által melengetve látták szemeim az első fényes nap* 
sugárt, melynek áldásos világa ürömmel tölté el már a még ártatlan 
gyermeki szivemet. Anyámnak munka után kellé látni, hogy táplálásom- 
és nevelésemhez szükségelteket megszerezze.

Bár nem illő a gyermeknek szülői viselt dolgait bírálni, mégis c 
helyen életem történetétől eltérőleg egy fontos körülményt kell leírnom :

Anyám származásra ős nemesi családból való, férje az akkori idő
ben hatalmat képviselő hivatalt viselt.

Boldogságban élték ifjú házaséletük napjait, mely egy leány gyer
mekkel áldá meg őket. De a boldogság napja lealkonyult és zivatar állott 
be, mely elpusztitá minden vagyonukat, csak kis részt menthettek meg 
leányuk részére. Mostoha nővérem falusi emberhez ment nőül; de már 
akkor én is lélekszámba jöttem. Sógorom közhivatalt viselt, házassága
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után anyámat velem együtt magához vette, hogy miért, azt később ug y 
is megfogod tudni.

Szóvc'l anyámnak távoznia kellett.
Nem tudom leírni a fájdalmat, mely gyermeki szivemet eltölté, a 

mikor jó anyámtól elszakított kérlelhetetlen sorsom.
Már a gyermek szive is fájdalmak elviselésére van teremtve a vég

zet által, mert ha nem igy volna, szivem meghasadt volna fájdalmában 
az első elvállás keserű pillanatában.

Pedig mik a gyermek fájdalmai az iíju kiábrándulásához és mik 
ezek ismét a férfi csalódásaihoz, a mikor már szive nem remél többé, a mi
kor még reménylenie sem lehet, ha nem kivan undorral vissza tekinteni 
az elmúlt idők ijesztő remeire.

A kocsi készen állt, anyám búcsúzni jött hozzám. Játékaim közt 
elmerülve, csodálkoztam e hirtelen és reám oly váratlan esemény felett.

Könnyes szemekkel lépett hozzám :
(Folyt, köv.)

V I .

Hasznos tudnivalók.
1. Hogy lehet a burgonyát szárazon évekig tartani?
Tedd a burgonyát héjastól vízbe és forrald föl azt háromszor, 

aztán vedd ki, hámozd le és vágd darabokra. Ezen darabok, ha sütö- 
kemencze fölé vagy meleg helyre teszed, szépen megszáradnak, úgy, 
hogy átlátszók lesznek. Ezen burgonya évek múlva is, ha vízzel megfő* 
zetik, oly Ízletes és jó, hogy versenyez az ujjal.

2. Hogy lehet az ugorkát sokáig frissen tartani ?
Az ugorkát szedd le, de úgy, hogy szárát el ne törjed, kend be 

friss tojás fehérrel, hogy a levegő belsejéhez ne férhessen, azután szárítsd 
meg és tedd deszkára egy jó száraz, de nem meleg helyre. így kard- 
csonkor is ehetsz friss ugorkát, ha nincs üveg-házad.

3. Hogy lehet a tojást frissen sokáig tartani?
- - Mindenekfelett arra kell ügyelni, hogy a tojás belsejébe a lég be 

ne hasson. Azért, ha félsz télire a tojás szükséglettől, jó előre gondos
kodjál: szerezz sok friss tojást s végy egy erőss csebret, s abba tégy 
oltott meszet s hígítsd meg vízzel, ha ez meg van, rendre szépen tedd 
belé a tojásokat, s igy elállnak évekig. — Más módja is van : ha a tojá
sokat hideg vízben tartod, ott is sokáig megállanak. — Vagy megpró
bálhatod azt is, hogy a tojásokat egy perezre forró mézgás vizbe (gummi 
arabicum) mártod, kiveszed s fősz-porral (gyps) behinted, s ha száradt, 
elteszed egy széles szekrénybe. — Ha egyszerűen olajjal vagy zsírral be 
kened, akkor is el áll; a fő az, hogy a levegő a likacsokon a belsejéhez ne
férjen. y y  T ib ik a ru sz .
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A havi eseményekből.
Magas pártfogás. Szerény lapunkat legközelebbről azon nagy ki

tüntetés érte, hogy Főmagasságu és főtisztelendő Dr. Haynald Lajos ka
locsai biboros érsek ur ő Eminentiája Gmundcnböl 2190. sz. a. kelt ma
gas leiratában kegyes volt azt megrendelni és magas pa'rtfogásába venni. 
Azonkívül Nagyméltóságu Dr. Roskoványi Ágoston nyitrai püspök ur ő 
Excellentiája is e lapot nagybecsű támogatására méltatta. Fogadják a 
magas pártfogók a szentügy előmozdításáért legmélyebb hálás köszönc- 
tiinket a nyilvános téren is!

Két száz éves jubileumot ült Magyarország 1". évi szeptember 2-án 
annak az emlékére, hogy 1080 bán szept. 2-án d. u, 3 órakor megszaba
dult örökre a török rab-igától. Ez alkalomból a jó  h a za f ia k  mindenütt 
siettek hálájukat Isten oltára előtt leróni, s e napot valódi jubileummá 
tenni!?

Van-e katholikus irodalmi társulat? Mit a magyar katholikusok rég 
óhajtottak, f. évi aug. 7-én megtörtént, Budapesten megalakult a kath, 
irodalmi társulat. Egyházi elnök: Ngos és ft. Dr. Bogisich Mihály buda
vári prepost-plcb. ur, alelnök: Ngos és ft. Veszély Károly borbándi pre- 
post-pleb. ur; világi elnök: Ngos Lonkay Antal lovag ur a „Magyar 
Állam* főszerkesztője, alelnök: Ngos Dr. Kerékgyártó Árpád egyetemi 
tanár ur; titkár: tek, Dr. Winckler József ur; jegyzők: ft Dr.Tódor József 
ur gyulafehérvári papnöveldéi hittanár, a „Közművelődés* és tek. Tömör 
Ferencz ur a „Közoktatás* főszerkesztője. Isten éltesse az uj és nagyra 
hivatott társulat zászlóvivőit! Minél többen csatlakozzunk oda, de hamar !

„Csikmegye földrajza,* szerzője Józsa Sándor tanító által újonnan 
átdolgozva s a csikmegyei kir. tanfelügyelő ur által felülvizsgálva, ösz- 
szébb vont tartalommal második kiadásban megjelent s kapható 18 kr 
árban tek. Györgyjakab Márton könyvnyomdász- és kiadónál Csik Sze- 
redában. E mü a megyében mint tankönyv szerepel, ennélfogva felhív
juk a csíki t. tanítóság és t. iskolahatóságok figyelmét.

Valahára! A közoktatási minisztériumban komolyan és serényen fog
lalkoznak a néptanítók nyugdijának javítása körül. Bizony ideje volt már 
a nemzeti élet alapmunkásaira is le tekinteni. Még csak a fizetések mini
mumát kellene 500 frtra emelni sok helyen, akkor a tanítók lelkesedése 
megtízszerezné a nevelés terén való haladást, mert minél kevésbé kötik 
le az anyagi gondok a figyelmet, annál több idő jut a tanítás sikere
sebbé tételére. Mivel jobb a fizetés, annál jobb az iskola is!


