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IL évfolyam. Sopron, t 89 O. április. 4. szám.

Evangelikus Népiskola.
'~e"'Velés- és oktatásügyi ha"'Vifolyóirat_

Megjelenik minden hó első napján.
Szerkesztők s laptulajdonosok : Kapi Gyula és Papp József.

A lap szellemi részét illető közlemények a szer-
k'esztőséghez (Sopron, evang' tanítóképző-

intézet) küldendők.

Az előfizetési- és hirdetési díjak a kiadóhíva-
talba, Litfass Károly kiadó nevére czimezve
küldendők, - Az előfizetési feltételek meg-

olvashatók a boritélcon.

Elvégezéd
Elvégezéd . " nagy lllester, művedet,
Nyugodni térhetsz már;
A mag, - igéd - mrt ajkad elvetett
Csak langy esőre vár,
Meggyújtva már az égi fáklya,
Fényénél lelkem üdvet látja ...

, Elvégezéd!

Elvégezed ... a gúnyt, mit rád kimért
Boszú s vak szenvedély ;
Véres kereszt a bél' áldásidért ...
Világ! óh mit tevél ? ! . , .
De kinjaidnak immár vége, -
Martyr-arczodon égi béke ...

Elvégezéd!

Elvégezéd , ,. mit rád bizott Atyád,
Megváltád nyájadat; -
Halálodnak gyümölcsét ránk hagyád,
Hogy éljünk altalad .; ,
Te győztél bünön s kárhozaton,

Hálás szivem im néked adom.
Elvégezéd!

fl li S V é t.
Husvét, tavasz, megújúlt élet! . . . Sírjából a Jézus kiszálla
A sírból ma bimbó, virág' fakad; Zengd népem a feltámadás dalát! ..
Erdő, mezö mosolygva éled, , , Atyánk, neked dicséret s hála! ..
Ébredj, keresztyén s nyisd fel ajakad! . , A szent ügyet, hogy felmagasztalád.
Nézd, mint..Ieng enyhe szellő szárnyán, Az eltiport erény s igazság
S halld, mint csicserg' dicshymnust a madár, . . Nem hal meg! - él és győz az üldözött;
Ma szived sem maraelhat árván, Bár keblem kétségek szaggassák ':

nt néma rög, mit tél fagya zár! . . . Örömre viszesz bús könnyár között,

Feltámadtál üdvöm, királyom , ..
- Halál! mérges fulánkod elveszett;
Bár rám a sir bús éje szálljon:
Nem félek, csak, Uram, te nyújtsd kezed';
A búcsúcsók bár fájón éget,
Szerettimet ott újra láthatom . . .
Azért, hitem fejdelme téged
Szivem repesve áld e szent napon.

ZÁBRÁK DÉNES.



«Hiszek a Jézus Krisztusban.»
(Az aposto hitv. magyarázatához).

Bibliai helyek: Math. 1, 18i Math. 1, 1-21. Math. 1 25. Math. 12, 14.
Math. 26, 14. Math. 26, 67. Math. 27, 1. Math. 27, 31.
Math. 27, 45. Math. 27. 57. Math. 28. Mark. 12, 13. Mark
14, 38. Mark. 15, 42. Mark. 16. Mark. 19, 29. Luk. 1.
26-40, Luk. 2, 10-11. Ján. 17, 22. Ján. 19, 16. Ján.
19. 38. Ján. 20.

Én is hiszek a Jézus Krisztusban. Midőn 1530-ban a reforma-
torok megjelentek Ágosta városában, hogy a birodalmi gyűlésen a ném et császár-
nak bemutassák a protestáns vallást követők hitvallását, ezeket a tudós férfiakat
elkisérte ide János, a hitbúzgó választófejedelem is. ]\IIielőtt a császár eleibe
mentek volna a derék reformátorok, J ános választófejedelem így szólott hozzájuk:
.J ól meggondolják önök uraim mit cselekesznek; vegyék eszökbe: van-é elég
bátorságuk szembe állani a hatalmas császárral s bizonyságot tenni az evangyéliemi
hitvallásról; ha ingadoznak, valóban nagy veszedelmet hoznak az országra és a
lakosokra !" Erre a tudósok így válaszoltak: •Uram, ha talán nem bízik ügyünk-
ben, akkor azt tanácsoljuk, hagyjon el bennünket, váljék ki közülünk, mi majd
magunk is bizonyságot teszünk a császár előtt a Krisztus Jézusról!" .Isten
mentsen !" felelé a választófejedelem, "a mi engemet illet, én legkevésbb é sem
ingadozom s minden esetre veletek megyek, mert én is hiszek a J ézus Krisztusban!'

É nis mer 1 ek t ég e det. Egy születésétől fogva vak leányt bánatos
szíilei beadtak a vakok intézetébe. Történt, hogy egy napon meglátogatta az édes
anyja ott az intézetben. Csöndesen, szó nélkül lépett be a szobába, hol a gyermek
volt s észrevétlenill leült a padra melléje. J ó sokáig ültek egymás mellett hall-
gatagon, mígnem egyszercsak az édes anya szeliden rátette kezét a lányka fejére.
E pillanatban a lányka felsikoltott s örömtől ropesve kiáltá: • Óh én ismerlek
tégedet, te az én édes anyám vagy!" Ime így áll látatlanul, észrevétleníil minden
- nevére megkeresztelt - mellett az úr Jézus is, s áldással nyugasztalja ezek
fején kezeit. Ha őtet szívünkből szeretjük, benne tántorftlanúl hiszünk, mi is észre-
veszszük mallettünk létét s így kiáltunk fel: "én ismerlek tégedet!"

A zar any műves ina sa. Történt, hogy egy gazdag úr egyaranyművesnek
több darab aranyat adott át azon kéréssel, hogy az aranyakból öntsön a számára
egy kis feszületet. Midőn a feszület elkészűlt, az aranyműves mérlegre tette s
nagy meglepetésére úgy találta, hogy nehezebb, mint a neki atadott aranyak
voltak. N agy zavarba jött az aranyműves, azt gondolta magában, ha majd az a .
bizonyos úr is' észreveszi a különbséget, azt fogja gondolni, hogy bizonyosan elvett
az aranyakból s helyette valami más ércz et kevert az olvadék .közé, azért lett a
feszület nehezebb Sorban felkérdezte tehát embereit az aranyműves: ki tudná
neki megmagyarázni a rejtélyes dolgot? Hát csak előállott ám az inasgyerek s
pirúlt arczczal vallotta, be, hogy neki volt egy régóta tartagatott aranya s azt
dobta az olvasztó serpenyőbe a többi aranyak közé. • Vajjon miért tetted ezt?"
kérdezé az aranyműves. .Azért tettem - úgymond az inas - hogy az a kis
J ézuskn majd annál drágább s kedvesebb legyen",



Bizony mindnyájunknak arra kellene törekednünk, hogy az a Jézus, ki éret-
tünk szenvedett s meghalt, minél drágább s kedvesébb lenne előttünk!

.T é z u s sze n ved e t tér e t t ü n k. A régi időben volt egy királynak egy
igen kedves testőrserege. Miért? miért se? ez a testőrsereg egy alkalommal
fellázadt s szigorú bÜntetést vont magára. A büntetés pedig úgy hangzott, hogy
kinn a szabadban sorban meg fognak vesszőztetni a katonák. A kitűzött órában
fel lett tehát állítva négyszögben a testőrsereg egy nagy térségen. A bezárt térség
közepén volt az állás, a melyre egyenként kellett volna fellépni a katonáknak a
megvesszőztetésre. Egyszer csak megérkezett a király s a helyett, hogy előszólí-
totta volna a katonákat, egyenesen maga tartott az állás felé. Oda érve, nagy
gyorsan levetette királyi ruháját, fellépett az állásra s annak, ki a büntetés végre-
hajtására ki volt állítva, megparancsolta, hogy őtet vesszőzze meg. Az ember
engedelmeskedett, megvesszőzte a királyt, úgy amint elő volt irva, elannyira,'
hogy egyszer csak vér borította el a király testét s az állást is. Ezt látván a
katonák. mélyen megindúltak s nekik is vér szökött arczukba a szégyentől. Midön
a vesszőzésnek vége volt, a király felegyenesedett s erős hangon így szólott
az ellene fellázadt testőrséghez : .A törvénynek eleget kellett tenni ime a
király kiállotta érettetek a büntetést, ti most már szabadok vagytok!" E
szavakra a katonák önkéntelenül térdre hullottak a király előtt s könnyek között
fogadták, hogy soha többé ellene nem véttenek s készek érette még életüket is
feláldozni Mint ezen király egy maga szenvedett azon testőrségért, úgy szenvedett
.Jézus is érettünk s az egész bünös világért, de hát most már nekünk is fogadást kellene
tennünk, hogy soha ellene nem véttünk, hogy mind halálig hívek maradunk hozzája.

Az els őke r esz t y éne khi tb ú z g Ó s ága. A római császár egy al-
kalommal jókora sereget küldött Edessába, hogyakeresztyéneket ott, egyik fő
gyülhelyükön, lemészároltassa. Oda érkezvén, a sereg vezére találkozott egy
asszonynyal, ki gyermekét kezénél fogva vezette s gyors lépésekkel haladott űtján.
A vezér megállította az asszonyt s kérdezé tőle, vajjon hova siet annyira? Az
asszony egész bátran felelé: "a keresztyének gyűlhelyére!" "Úgy?!" szóla a
vezér, ,;de hát nem tudod-e, hogy mi éppen azért jöttünk, hogyakeresztyéneket
lemészároljuk ?" .Óh - mondá az asszony - mi ezt nagyon jól tudjuk, és épen
azért gyűlek "nk most össze, hogy mint egykor Jézus, úgy mi is halálunkkal
is dicsőitsúíl: az Istent!" Az asszony ezen nyilatkozata annyira meghatotta a
pogány vezért, hogy azonnal lemondott' kegyetlen szándékáról, a keresztyéneket
nemcsak hogy nem bántotta, de sőt ő maga is hive lett a Krisztusnak.

A hajótörést szenvedett megtérése. Évekkel ezelőtt New-Yorkból
Bostonba sok utast vitt a postakeesi. Az utasok között volt egy hajós kapitány
is, a ki pár nappal előbb hajótörést szenvedett, a midőn odaveszett minden vagyona
s maga is csak úgy menekült meg, hogy felkapaszkodott egy - a hajötöl elvált
- gerendára s ezzel együtt a hullámok kiyetették a partra. A midőn a hajós-
kapitány ezen borzasztó történetet elbeszélte, utitársai részvétre gerjedtek ugyan
iránta, azonban senki sem tett valami megjegyzést, hallgatott mindenki. Oka pedig
e hallgatásnak az volt, hogya hajóskapitány épenséggel nem tartotta szem' előtt
a második parancsolatot, balsorsának elbeszélése közben fertelmes káromkodásban
tört ki mindúntalan. Az utasok tehát inkább hallgattak, hogysem egy - ugyan
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eléggé szerencsétlen, de hozzá eléggé vallástalan - emberrel sz6t váltsanak.
Midőn a második napon a p6stakocsi egyik állomáson sokáig késedelmeskedett,
az utasok egyike felkérte a haj6skapitányt, hogy ha nem restelli, menjen vele
gyalog előre, majd azután, ha a p6stakocsi utoléri őket, felűlhetnek. A kapitány
elfogadta az indítványt. Alig tettek néhány lépést, az utas így sz6lott: ;, a
j6lértettem, ön kapitány úr hajótörést szenvedett s csakis egy gerendán mene-
kűlt meg nagy nehezen a halálos veszélyből?" •Úgy van", felelé a kapitány.
Erre most az előbbi tovább folytatá a beszédet s kérdezé: •Vajjon, midőn oly
nagy veszélyben forgott, a gerendára kapaszkodva ide s tova hányatott, nem tette-e
azt a fogadást, hogy ha szerencsésen megmenekülhet, egész életén át áldani fogja
azt a j6 Istent, a ki önnek oly csodálatos m6don segedelmére jött?" "Óh dehogy!"
- mondá a kapitány - ;,én ar. ilyféle ábrándozásnak épenséggel nem vagyok
barátja." E közben utolérte őket a postakocsi, felűltek mindketten s abbanhagyták
a beszélgetést. Elérkezvén egy városba, a postakocsi megint megállapodott s
mivel éppen dél volt, azntasok a vendéglőben mind annyian ebédet paran-
csoltak, csupán a kapitány huz6dott félre egy sarokba. Feltüut ez az utasok-
nak s egyik a másik után kérdezte; hogy miért nem ebédel ő is, hiszen
itt az ideje? Végre megúnván a sok faggatást, a kapitány kijelentette, hogy
azért nem ebédel, mert nincsen pénze. Ezt hallva, a ki vele pár órával előbb
együtt gyalogolt, azonnal a zsebjébe nyúlt, kivette tárczáját s meglehetős összeg
pénzt nyújtott a kapitánynak. Ez azonban a helyett hogy elfogadta volna az
adományt, haragra gerjedve így sz6lott: .Azt ugyan nem tagadhatom, hogy szegény
vagyok, de koldus nem vagyok!" E szavakat hallva az előbbi, megjegyzé: "En
nem koldusnak, hanem egy szerencsétlenűl járt embernek adom ezt a segélyt s
tudja meg kapitány úr, hogy én keresztyén vagyok s mint ilyen kötelességemnek
tartom j6t tenni mindenkivel, mert ezáltal tehetek leginkább bizonyságot arról, a
ki mindnyájunkért szenvedett, mindnyájunkért meghalt a keresztfán. Erre az egész
társaság hangos szavakban nyílvánítá tetszését s mindenki biztatta a kapitányt,
hogy csak fogadja el a segélyt süljön közibök. Végre a kapitány engedett, a
nélkül, hogy csak egy sz6val is megköszönte volna, zsebjébe dugta a pénzt.
Bostonba megérkezvén, a többi utasok elszéledtek míg a kapitány s j6ltevője
külön szobában ugyan, de egy és ugyanazon vendéglőben szállottak meg. Másnap
reggel j6 korán kopogtatott valaki a jószívű úr ajtaján. Midőn engedelmet adott
a bementelre, a kapitány köszöntött be hozzája s megragadva kezét könnyek
között mondá: •Uram én önt tegnap megsértettem, e fölötti bánatom s gyötrel-
memben, nem tudtam aludni az egész éjszaka. Most azért jöttem, hogy bocsá-
natot kérjek s bevallj am, hogy midőn a hullámok között, arra a gerendára kapasz-
kodva vergödtem, bizony egyre kértem az Istent, hogy szabadítson meg s foga-
dást is tettem: ha segítségével szerencsésen megmenekülhetek, megjavítom maga-
mat, egész életemet neki fogom szentelni. Most ime ön előtt uram kijelentem,
hogy fogadásomat megtartom . s biztosítom önt, barmikor találkozunk is egy-

. mással, tapasztalni fogja rajtam, hogy én is keresztyén vagyok, hű követője a
Krisztus Jézusnak, nyomdokiba lépve annak, ki mindnyájunkért szenvedett; a
legnagyobb megpr6báltatásokat is béketűréssel fogom elviselni." Vajha ily foga-
dást tudna tenni minden keresztyén ember! LauQse~ Jónás.
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.A hármasszabály.
Kerületünk tanterve épen úgy, mint a miniszteri tanterv a hármasszabály

tanítását az V. és VI. évfolyamra hja elő. Hogy vajjon elég tétetik-e a tan-
tervek előirásának - nem vitatom ; annyit azonban jó lélekkel állítani merek, hogy
az osztatlan hatosztályú falusi népiskolákban - a hármasszabály tanítása szükséges
és fontos.

Mivel a jelzett tananyag tanítását fontosnak tartom, azért a hármasszabály
tanításának rövid módszerét ezennel megismertetem.

A módszer tisztán csak a népiskolára vonatkozik, azért is semmi felesleges
nem leend benne, és csak annyiról szól, a mennyi fentos és szükséges. Hogy az
ismertetendő mödszerrel könnyen czélt lehet érni, arról meg vagyok győződve;
de próbálja meg bárki, ha jónak látja, használja, ha rossz, vesse el.

Annyit előre is jelezhetek, hogy nincsen növendék, a kivel ezen módon, bár-
mely nehéz vagy könnyű hármasszabályhoz tartozó feladatot könnyen és gyorsan
meg nem lehetne oldatni.

Ezek után átmegyek a hármasszabály tárgyalására.
Ha valamely munkát 5 napszámos 12 nap alatt végez el, hány nap alatt

végezi el azt 8 napszámos?
Hány ismert szám van itten adva? Három; az 5 és 8 napsz imos és a 12

nap. Mi kerestetik? Az ismeretlen mennyiségnek értéke. Hány számból akarjuk
az ismeretlen értékét kiszámítani? Három számból. Minek a segítségével lehet-
séges az? Az aránylatok segítségével.

Az ilyen feladatokat hármasszabályi feladatoknak mondjuk.
Hármasszabály alatt az olyan számtani m ű v e l e t e t ért-

jük, a hol három ismert, megnevezett számból az aránylatok
segítségével, a negyedik, vagy ismeretlen tagot kiszámít-
hatjuk.

Ha 12 drb. szarvasmarhának a téli takarmány 130 napra elegendő, akkor
10 drb. szarvasmarha hány nap éri be vele?

. Hány neme van adva itt a számoknak ? Két neme; szarvasmarhák és napok.
Minden hármasszabályhoz tartozó feladatnál a számoknak hány nemére van szük-
ség? Két nemére. A két nem mily arányba állhat egymással? Vagy egyenes vagy
megfordított arányban? Ezen példánál milyen arányban vannak a számok? Fordított
arányban? Miért? Azért, mert ha 12 szarvasmarha 130 nap élhet meg a takar-
mánnyal, akkor 10 szarvasmarhának több napig fog tartani; vagyis az egyik szám
csökkenése, a másiknak növekedését vonja maga után.

Minden hármasszabályhoz tartozó feladatnál s z ü k s é g e s
a számoknak két külön neme, a melyek vagy egyenes vagy
for d í t o tt ar á n y ban á II a nak egy más sal; é s sz ü ks é ge s, hog y a
4 szám k ö z ü l három m in d ig ismeretes legyen.

Valamely cselédnek évi = 12 havi bére 160 frt; mennyit kap, ha 5 hónap
'\ mulva elhagyja helyét?

Mit tudunk ezen feladatban? Azt, hogy 12 .hönapra 160 frt bért kap. És
mit szeretnénk tudni? Azt, hogy 5 hónapra mennyi bél' illeti meg?!
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A mit tudunk, azt feltételnek mondjuk, mert attól függ, hogy megtudjuk, a
mit akarunk tudni.

Minden hármasszabályhoz tartozó feladat két t é t e l b ő l
áll, egy ism ere tes, vag y fel t éte 1b ő l , é s egy is mer e t l e n, vag y
k ér d ő t é t e l b ő l. A feltételnél mind a két szám ismeretes; a
kér d o t éte 1nél a zeg y i k s z á m min dig ism ere tIe n.

Azon olyan feladat, a hol a számoknak csak két neme van
adva, az egyszerű h á r m a s s z a b á l y h o z , az olyan feladat pedig,
a hol számoknak k e t t ő n é l több neme van adva, az összetett
hármasszabályhoz tartozik.

Min den hál' ma ss zab á 1Yhoz tarto z6 fel a dat ot két f é le m ó -
don oldhatunk meg:

1. az egységrehozás, vagy következetés segítségével; és
2. a ~ egy sze r ű arán y 1 a tok a lk a 1III a z á s á v a l.
Nézzük az elso módot.
Valamely rétet 8 kaszás 14 nap alatt kaszál le; akkor 5 kaszás hány nap

alatt kaszálja le?
Mit tudunk a feladatban? Azt, hogy 8 kaszás 14 nap alatt kaszálja le Ki

tudjuk-e azt számítani, hogy 1 kaszás hány nap alatt kaszálná le? 1 kaszás 8-szor
kevesebb mint 8 kaszás; akkor 8-szor több nap is kell l-nek mint 8-nak;
8 x 14 = 112; 1 lekaszálja 112 nap alatt; hát akkor vajjon 5 kaszás hányszor
kevesebb nap alatt kaszálj a le? Ötször kevesebb nap alI att, vagyis a 112 napnak
ötödrésze alatt, 11% = 222/5' vagyis 222f; nap alatt.

A példa leirva így lesz:
Ha 8 kaszás

Akkor 5
8 kaszás
1
5

14 nap alatt
X

14 nap alatt
14 X 8 - 112 nap alatt
14 x 8 = 112/5 = 22% nap

5
alatt.

Vegyük a második módot.
Valamely vonat 5 óra alatt 180 kIméternyi útat tesz meg; mennyire halad

12 óra alatt?
Mi itten a feltétel? Mi a kérdőtétel ?

Ha 5 óra alatt 180 kImétert halad
Akkor 12 " X

Ha 5 óra alatt 180 kIméternyire halad, akkor 12 óra alatt több vagy ke-
vesebb utat tesz-e meg? Több utat tesz meg? Miért? Azért, mert 12 óra több,
mint az 5 óra; azért az ismeretlen értéke is több lesz, mint 180 kIméter.

Ha az ismeretlennek, vagy az X-nek értéke nagyobb lesz, mint a vele egy-
nemű és ismert számnak értéke, akkor a két ismert és egynemű (5 és 12) szám
közül mindenkor a kisebbik lesz az aránylat elso tagja; így:

5:12 -- 180:X
Megnézzük, lehet-e egy kül- és egy beltagot rövidíteni ? Lehet 5 és 180-at

öttel; öt az 5-ben l-szer, öt a 180-ban 36-szor. A példa így fog állani:
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B: 12 = 180:X
1: 12 = 36:X

Lehet-e tovább rövidíteni ? Nem lehet Hogy határozzuk meg az ismeretlen
kültagot? Úgy, ha a két ismert beltag szorzatát az ismeretes kültaggal elosztjuk;
a példa így lesz: '

1: 12 = 36 :X

72
.36

432
X - nek ért é kel esz 432 kIm éte r.
De van arra is eset, hogy az ismeretlen X-nek értéke kisebb lesz, mint a

vele egynemű és ismert számak értéke; példáúl : ha 8 munkás bizonyos munkát
24 nap alatt végez el, hány nap alatt végezi el ugyanazt a munkát 12 munkás?
Ebben a példában azt állít juk, hogy 8 munkás 24 nap alatt végez el bizonyos
munkát, és azt kérdezzük, hogy 12 munkás hány nap alatt végezheti el ugyanazt
a munkát? 12 munkás nem fog 24 napig dolgozni, mert 12 több mint 8; és
12 munkás .többet végez el egy nap, mint 8 munkás ugyanegy nap alatt. Itten
tehát az X-nek értéke nem lesz 24, hanem 24-nél kevesebb; ha X-nek értéke
kisebb lesz, mint a vele egynemű és ismert számnak értéke,' akkor a két, ismert
és egynemű (8 és 12) szám közül, mindenkor a nagyobbik lesz az aránylat első
tagja; a példa így lesz:

Ha 8 munkás
Akkor 12

24 nap alatt
X

Természetesen kevesebb nap alatt végezi el ugyanazt a munkát : tehát a 8
és 12 közül a nagyobbik lesz az aránylat első tagja, íly formán:

12: 8 = 24:X
Megnézzük, lehet-e itten is rövidíteni ? Lehet a 12-t és a 24-et 12-vel; 12

a '12-ben 1-szer, a 24-ben 2-szer; a példa lesz:
-12:8 = 24:X

1:8 = 2:X

Az ismeretlen X-et meghatározzuk, ha a két beltagot, (a; 8 és a 12) össze-
szorozzuk, és az ismert kültaggal elosztjuk; lesz:

1:8 = 2:X

16:1 = 16
X-nek értéke lesz 16 nap. I

Ezek után a szabályt a következőkben vezetem le:
A hármasszabályhoz tartoz6 feladatoknak aránylatba

állításárnál az a szabály, hogy megnézzük: vajjon az isme-
r e t l e n X: nek ért é ken agyo b b les z - e vag y kis ebb, m int a vel e
egynemű és ismert számnak értéke; ha az ismeretlen X-n~k
értéke nagyobb lesz, m in t a vele egynemű és ismert számnak
értéke, akkor a két ismert és egynemű szám k ö z'ü l mindenkor
a kisebbik lesz az aránylat első tagja; ha ellenben az isme-
retlen X-nek értéke k is e b b lesz, m in t m in t a vele egynemű és
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ism ert s z á m nak ert é ke, ak k o r. a két ism e rt é s egy nem ű s z á m
k ö z ü 1 min den kor a nag y o b b i k 1 esz a zar á n y la t els ő tag ja.

. Látszólag hosszú ez a szabály, de nem nehéz; és ha a gyermek egyszer
megértette és megtanulta, akkor nincsen olyan hármasszabály-feladat, a melyet
minden segítség nélkül meg nem tudna oldani. Hogy ez úgy van, tapasztalásból
mondhatom. Ezen szabály alkalmazásánál a gyermek sohasem jön zavarba, hogy
vajjon miképen és hogyan kell a példát aránylatba állítani ; a gyermek a felállítást
igen természetesnek és megokoltnak fogja találni.

Mostan még elég idő volna" ezen m6dszert iskoláinkban megpr6bálni; szere-
tettel kérem azon kartársaimat, a kik még csak ezután veszik elő a hármas-
szabályt, legyenek figyelemmel az' itten elmondottakra, és pr6bálják meg ezen
m6dszer szerint tanítani, mondhatom, nem fogják megbánni. Engemet pedig vég-
hetetlenűl leköteleznének, ha az eredményről és használhatóságról e lapok becses
hasábjain elmond anák véleményüket. K. N.

Földrajzi tanítás
a népisk. Ill. osztályában.

Tétel: A 1a k 6 hel y k ö r n y é kén ek föl üle tes an n ak tér kép e.

Minthogy valamely kiszakított tétel kidolgozása szerintem csak úgy érthető
át igazán, ha az előzmények is- tisztán előttünk állanak, ezuttal különösen szük-
ségesnek tartom olőrebecsátani, hogy a fenti tételt megelőzőleg a Ill. osztály lakó-
helyismertetésének tananyagáb6l mi van már elvégezve. A Ill. osztály földrajz-
tanítását kezdjük a világtájak szerint való táj é k o z áss a 1, é pedig először a

. tanteremben, azután az egész iskolaépületben s annak udvarán, az utczában, mely-
ben az iskola van, s végűl az egész helységben; a tanítással kapcsolatban elkészít-
jük a tanterem, az iskolaépület s telek, az utcza, s az egész község tervrajzát,
Azután megismerkedünk a hel y ség 1ak 6 i val, azok foglalkozásával, életrnód-
jával és polgári állapotával. Ennek végeztével kivezetjük a gyermekeket alle 1y-
ség hat árá ba; megismertetjük tehát első sorban a helységből kivezető utakat,
azután tájékoztat juk őket a határban, s .kihozzuk a lakóhely, szülőhely, környék
s szülőföld fogalmát. Es most következik a mi tételünk! Azaz, bocsánat, még
azt is előre kell bocsátanom, hogy a tárgy természetéből foly61ag a lakóhelyis-
mertetési tanításnak szüségképen helyhez-kötöttnek kell lennie, vagyis határozottan
egy bizonyos helységre s annak határára kell vonatkoznia. Veszem tehát a ma-
gunk helységét s annak környékét, melyet j61 ismerek.

1. Minek mondjuk azt a földterületet, mely helységünkön kivül köröskörül
elterül? (Azt a helység határának mondjuk.) Mik vezetnek ki a helységből a
határba? (Utak.)*) Innen a mi iskolánkból mely uton jutnánk ki legelőbb a ha-
tárba? (Az Újvilágutczán át, a városkert felé.) Ha ezen uton, délnyugat felé, in-
dulunk, kell-e valahol fölfelé, emelkedésre mennünk? (Nem.) Hát ha éjszak felé
a Mosonyi-utczán át akárnánk kimenni a határba, kellene-e ott fölfelé mennünk?

*) Rövidség okáért mellőzöm a teljes feleleteket.
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(Igen.) Látjuk tehát, hogy a föld felszine nem mindenütt egyforma, hanem - mint
. itt a szoba földje is - sok helyen milyen? (Sok helyen lapos) Máshol pedig

- mint a Mosonyi-utczában is - milyen? (Máshol pedig emelkedett.) Megelé-
gedhetünk p. o. az olyan felelettel is, hogy a föld fölfelé megy, de azután termé-
szetesen helyreigazít juk.

Azt is megemlítem e helyütt, hogy legjobb volna ezen 6rára a Ill. osztályt
a határba val6sággal kivinni, s ott szemléltetni a fölületi viszonyokat: de mivel
ez a legtöbb esetben - épen akkor- sokféle oknál fogva nem lehetséges, meg
kell elégednünk előleges tapasztalatokkal, miket e czélb61 rendezett iskolai kirán-
dulásnál a gyermekek szereztek.

Hogyan nevezzük az olyan földterületet, mely egészen lapos, vagy sik? (Azt
lapos földnek, vagy sik földnek nevezzük) Máskép ezt úgy mondjuk: 1 apá 1 y,
vagy sik fl á g. Mit mondunk tehát lapálynak, vagy sikságnak? - Helységünk
határának melyik részében találunk ilyen lapályes földet? (A nyugoti részében.)
Talán' már hallottátok is, miféle lapálynak nevezik azt? (Somkúti lapálynak.) A
határnak melyik részében van még kisebb lapály? (A délkeleti részében.) Hát azt
hogy hívják? (L6versenytérnek, vagy malomházi lapálynak.)

Mondtuk már, hogy éjszak felé a határban emelkedések vannak. Minek ne-
vezzük az olyen kisebb emelkedést, mint a milyen a Mosonyi-utczában s azon kivül
is van? (Azt dom b nak nevezzük.) Merre vannak még a határban ilyen dombok?
(Kelet felé.) Délnyugat felé is találunk ily kissebb emelkedéseket, de ha tovább
megyünk, ott még magasabb emelkedésekre kell fölmennünk, s mire azoknak a
tetejére fölérünk, egészen kifáradunk. Ezeket már nem is domboknak. hanem
tniknek hívják? (H egyek nek.) Ismételd most : melyik emelkedést mondjuk
dombnak, melyiket hegynek!

Helységünket s annak határát majd lerajzoljuk a táblára, aképen, hogy ki-
tíintetjük: merre van sikság s merre domb,· vagy hegy. Azonban ezt a nagy terü-
letet vagy térséget nem rajzolhaljuk le oly nagyban, mint mikor csupán a hely-
séget rajzoltuk le utczáival együtt. Nem is férne rá a táblára! Tehát csak kiseb-
bített alakban rajzolhatjuk le. A helység utczáit nem is tüntetjük ki, mint a terv-
rajzon, hanem csak kis körrel vagy karikával jelezzük, hogy itt fekszik a község.
(Felrajzolom a tábla közepére eképen: O) - Hogy hívják azt adombot, mely a
helység éjszaki oldalán emelkedik? (Barát-dombnak.) Ezt is iderajzolom. A dom-
bot úgy, tíintetjiik ki rajzban, hogy minden oldalról rövid egyenes vonalkákat hu-
zunk, középen pedig üresen hagyjuk. Igy ni! ... *) Rajzoljátok ti is a tábláitokra.
Micsoda domb fekszik a helység mellett kelet felé? (A 'I'atár-domb.) Ezt is ide-
rajzoljuk ! Hát azokon túl micsoda dombok vannak? (A t6melléki dombok) Dél-
nyugat felé is vannak dombok, melyeken kerteket találunk; hogy hívják ezeket?
(Őrdomboknak.) Mik emelkednek ezeken túl? (Hegyek.) Ezeknek is van külön
nevük. Hogy hivják azt, mely egyenesen délre vall? (Jáneshegynek.) Hát a melyik
inkább nyugat felé esik! (Bükfalvi hegynek.) És mi van ezek között kissé távolabh ?
(A Vashegy.) Mindezeken túl, még messzebb látszik egy hegy, mely valamennyi-

*) Technikai nehézségek miatt nem igtathatjuk ide. Olvasóink úgyis ismerik a tér-
képről.
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nél magasabb, hogy hívják azt ? (Várhegynek.) A hegyeket is olyan formán
rajzoljuk. rnint a dombokat, csakhogy itt a vonalkák sürűbbek és vastagab-
bak lesznek. Tehát rajzoljuk le! Itt egymás mellett több hegy emelkedik, ezek
tehát heg y c s o por tot képeznek. Mit mondunk hegycsoportnak ? Hát ha a
hegyek sorban következnek egymásután, mint a lánczszemek, hogyan nevezhetjük
azt? (H egy 1ánc z nak.) Ilyen a mi határunkban nincs. Ismételd, merre is terül
el a határban sikság? (Nyugatra és délkeletre.) A sikságot a rajzban úgy tün-
tetjük ki, hogy oda semmit se rajzolunk, hanem üresen hagyjuk. Hogyan jelezzük
a rajzon a sikságot?

Rzt a rajzot, mivel az nagy térségnek a képe, minek mondhatjuk? (Térkép-
nek.) Minek a térképe ez, a mit most mi rajzoltunk ? (A mi helységünknek és
határának a térképe.)

Ezután az eddig tanultak ismétléséűl és begyakorlásáúl többeket kihívunk a
táblához, hogy gyakorolják magukat abban, hogyan kell a térképről, illetőleg rajz-
ról a felületi viszonyokat leolvasni, és hogy egyuttal jól megtanulják a dombok,
hegyek, sikok fekvését, és neveiket. Otthoni feladatúl vagy csendes munkáúl pe-
dig lerajzoltatjuk a határ térképét papirosra. (Megjegyezhetjük még ehelyütt,
hogy osztatlan iskolában ennyi elég is egy órára j a következő szakasz tehát már
egy másik óra tananyagát pépezi.)

2. Ha egyik dombról vagy hegyről át akarnánk menni a másikra, mit kel-
lene először tennünk? (Le kellene jönnünk, s úgy felmennünk a másikra.) Igen,
mert két domb, vagy hegy között a föld mélyen leereszkedik. Vagyis mi van a
dombok s hegyek között? (Mélyedés.) Hogyan nevezzük az ilyen mélyedést?
(Völgynek.) Mik vannak tehát a dombok és hegyek között? Minek mondjuk a
hegy legalsó részét? (A hegy tövének.) Nevezik azt még a hegy lábának is. Hát
a legfelső részét? (Hegytetőn ek vagy hegyosúosnak.) A többi részét pedig, mely
a hegy alja és teteje közt van, minek mondjuk? (A hegy oldalának) Némely
helyen a hegynek az oldala igen hirtelen emelkedik fölfelé, majdnem függőlege-
sen, úgy hogy alig lehet rá felmenni; milyen ott a hegyoldala? (Meredek.) Hát
a hol csak lassanként emelkedik, úgy, hogy könnyen fel is tudunk rá menni, ott
milyen a hegyoldala? (Meneteles.) Azt máskép úgy mondjuk : lejtős. Melyik
hegyoldalról mondjuk, hogy lejtős? A mi határunkban milyen a Tatárdomb ol-
dala? (Lejtős.) És milyen a Jánoshegy oldala? (Meredek.) De a mélyedések,
vagy a völgyek sem mind egyformák ám j némelyik szélesebb, másik keskenyebb.
Sőt néhol oly keskenyre összeszorúl két meredek hegy között a völgy, hogy
ott csak keskeny szekérút fér el j hogyan nevezhetjük az ilyen helyet? (Hegy-
szorosnak.)

Nézzétek ezt a képet! A mit a föld felszinéről tanúitunk, azt itt mind meg-
találjuk, lerajzolva, (A tanító kifüggeszti a Stampfel-féle földrajzi szemléltető
képet, mely a különféle fölületi viszonyokat ábrázolja. Kisebbített alakját lásd: Kapi-
Papp Olvasó- és Tankönyvében, a 122. lapon!) Azután felismerteti azon a sikot,
dombot, hegyet, völgyet, a meredek s lejtős hegyoldalt stb.

3 A 'I'atárdomb tetején nagy épület van, melyben katonák laknak: miféle
épület az? (Kaszárnya.) Az egyik oldalán pedig toronyforma épület van, mely-
nek a tetején keresztalakú vitorla forog, ha a szél fú j micsoda az? Szélma-
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lom.) A tanító a szélmalmot szemléltetheti képen s·' elmondhatja hogyan őrölnek
benne. A dombnak a város felöli oldalán országos vásárkor miféle vásár szokott
lenni? (Marhavásár.) Azért azt a részét hogy hívják? (Marhavásártérnek.) A domb
túls 6 oldalán pedig miféle kemenczék vannak? (Mészégető kemenczék.) Hát a
szomszédos dombokon, a temetőn túl, micsoda gyárak vannak? (Téglavető gyárak.)
Mondd el, hogyan csinálják ottt a téglát. A t6melléki dombok innenső oldalát
mi borit ja ? (Erdő.) Hát a túls6 oldala mivel van beültetve? (Szőlő vel.)

A Barátdomb innenső oldalán is van két, magánosan álló, négyszögű kis
épület. Tudjátok-e mit tartanak ott? (Puskaport.) Azért hogyan hívják e kis
házakat? (Puskaporos toronynak.) Miért tartják azt ott kint a városon kivül?
(Hogy valami szerencsétlenség ne történhessék a sok puskaporral.) De hogy ott
se történhessék robbanás kik szokták őrizni? (Fegyveres katonák.) A Barátdomb
innenső oldala s a teteje mindenfelé tűvel van benőve, oda szekták hibajtani .a
tehéncsordát. Mi van tehát a Barátdombon ? (Legelő.) A tuls6 oldala pedig mi-
vel van beültetve? (Szőlővel.) Hogyan hívják azt adombot, mely szőlővel van
beültetve? (Szőlőhegynek.) ,

Mik vannak az Ördombok oldalain ?:(Kertek.) Miféle kertek? '(Gyümölcsös-
kertek és gesztenyések.) Némely kertbe mi is va építve ? (Nyári lakás, vagy
nyaral6.) Hát a dombokon túl, a magasabb hegyek oldalait mi borítja? (Erdő.)

A lapályes vidéken s az alacsonyabb dombokon az emberek felszántják a
földet s gabonát vagy egyébb mezei veteményt vetnek bele. Miféle földek van-
nak tehát a lapályes helyeken? (Szánt6földek.) A nedves helyeken pedig fű nő,
de azt nem legeltetik le, hanern ha már megnőt, lekaszáljak. Hogy nevezik az
ilyen földdarabot? (Rétnek.) A határnak azt, a részét, melyben nincs erdő, egy
közös névvel még hogyan is nevezzük? (Mezőnek.)

4. Foglaljuk össze, a mit helységünk határának fölületi viszonyairól tanultunk.
Néhol milyen a föld színe? Hát másutt? Sorold el a határban levő sikokat,
dombokat s hegyeket. Ennek a nagyobb területnek a rajzát minek nevezzük? Mi
van az emelkedések között? Milyen részei vannak a hegynek? Melyik a lejtős,
melyik a meredek hegy? Hol van hegyszoros? Miféle épületek vannak a 'I'atár-
dombon, a Barátdombon s a t6melléki dombokon? Mi van még a t6melléki dom-
bokon? (Erdő és szőllőskertek.) Mik vannak az őrdombokon? Mi borítja a hegyek
oldalait? Mi van a sik földön?

Megjegyzés. A lak6hely fölületi viszonyainak ismertetése után tárgyaljuk a
lak6hely vízeit. A lak6hely térképét kiegészítjük a foly6 és álló vizek rajzával,
s most már bemutathatjuk a helység környékének kész terképét. is, megismertetve
a gyermekeket az ott használt jelekkel. Igy viszszük át őket a fali térképről
val6 olvasásra. Ezután következik a határ ásványi, növényi és állati terményei-
nek megismertetése, némi természetrajzi csoportosítással, végül a lakóhely légköre,
éghajlata s a lak6hely egén látható jelenségek. A lakóhely minden oldalú meg-
ismertetés' után áttérhetüuk annak távolabbi környékére, vagyis amegye föld-
rajzára. -po -fo
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A magyar nyelv terjedése érdekében!

Az országházbán a közoktatásügyi budget tárgyalása alkalmával egyik ellen-
zéki képviselő fáradhatatlan kultuszminiszterünknek' szemére lobbantotta azt, hogy
hazánkban a magyar nyelv elterjedése érdekében még mindig nem történik annyi,
a mennyinek történni kellene és e miatt az iskolákat teszi felelőssé. Nem chauvi-
nismusból származó alaptalán gyanusítas, üres vád ez az iskolákra, és különösen
azok vezetőire, a tanítókra nézve, hanem megczáfolhatatlan tény, igazság. Ha tekin·
tetbe veszszük azt, hogy hazánk sok vidékén nagyon is megvan a lehetőség arra
nézve, hogy ott az iskolákból okkal-móddal könnyen kisz sríthatnök az idegen
nyelvű oktatást és mégis semmi, vagy csak oly kevés történik ez ügyben, a mi
szót sem érdemel; ha jól meggondoljuk, hogy nem egy, de sok olyan tanító van,
a ki avval vél eleget tenni kötelességének, hogy. betűszerint eleget tesz annak,
a mit a miniszteri vagy felekezeti tanterv a magyar nyelv tanítására vonatkozólag
elébe szab; ha jól eszünkbe veszszük, hogy sokszor csak azt teszszük meg, a mit
épen tennünk kell: bizony meg kell vallanunk, hogy úgyszólván semmit sem tet-
tünk El nemes feladat érdekében és hasonló felszólalásokban az országházban nem
lesz hiány, mert azokat a miniszter rendeleteivel elnémítani nem tudja; törekvése
meddő marad.

Az az általános 6haj járja be hazánkat: magyarosodjunk. Ezt halljuk minden
jó honpolgár ajkáról Egyletek és intézetek alakúlnak e czélból, hogy poligiott
hazánk egy nemzetté, magyar egységes nemzetté olvadjon össze. És mi, kiket a
haza napszámosainak neveznek, mégis késünk e dicső feladat megfejtése körül
serénykedni! ?

Ma már nem nagy érdeme az egynyelvű iskola vezetőjének. ha jó eredmény-
nyel dolgoz6 tanítónak van elismer ve. A ma megievő jó tankönyvek, tantervek
hatalmas eszközök a tanít6 kezében, hogy iskoláját a szellemi műveltség azon
niveaujára emelje, mely korunkban a közkivánságnak megfelel. És az csak puszta
kötelessége a tanítónak, hogyha növendékeit jól megtanít ja olvasni, számolni és a
tudnivalók egyéb elemeire. Ha val6di, igaz érdemről egyáltalában sz6 lehet,
csakis ott lehet, hol a tanító kettős munkát végez, hol nem csak tanít és nevel,
hanem a hol ezek mellett a német, horvát, t6t s szerb gyermekből egyúttal
magyarúl érezni és beszélni tud6 magyar bonpolgárt is nevel. Ha ezen törek-
vésünket koronázza siker, elértük az eredmények legszebbikét, melyet a nemzet
jutalmaz s mely előtt minden magyar kalapot emel.

Eleve is jól tudom, sokan lesznek azok, a kik az idegen iskolában működő
tanító ezen feladatát megoldhatatlannak, magát a dolgot keresztülvihetetlennek
találják. Ez azonban nem áll: magyar ember, magyar. tanító előtt ez nem
lehetetlen.

Mégis mielőtt ezen kérdésben még egyet-mást elmondanék, nem találom szük-
ségtelennek elmondani azt, hogy én az általánosan magyarosítand6k közé még nem
sorolom hazánknak úgyszólván kizarölng idegen ajkúak által lakott vidékeit, ezekkel
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szemben elnémúl még az "ellenzék" szava is és az általam ajánlandö m6dszer
ott alighanem csütörtököt mondana.

Lássuk tehát a dolgot. - A mint fentebb is említém, hazánkban igen szám os
vidék van olyan, mely igen alkalmas arra, hogy az igaz magyar tanító ott könnyen
boldogúlhasson. A talaj alkalmas, csak bele kell vetni a magyar nemzeti érzés
magvát, a magyar nyelvet. Mi sem könnyebb, mint oly kezségekben magyaro-
sítani, hol a viszonyok szinte kényszerítik a népet arra, hogy az államnyelvét el-
sajátítsa; a mindennapi gyakorlati élet és magyar bonpolgári kötelességei követelik
tőle ezt.

És ha ily községekben nem történik semmi, mint a hogy számtalan helyen
nem is történik, kit terhel a felelőség ?

Mindenki előtt tudva van az igen j61, hogy az a 6 éves kis tanul 6 a mint
feljő az iskolába, tájkifejezésekkel telt, sokszor érthetetlen anyanyelvéből csak épen
annyit tud, hogy közvetlen környezetével valahogyan érintkezhessék. N em marad
tehát a tanít6nak egyéb hátra, minthogy a gyermek ezen gyar16 nyelvtöredékéből
kiindúlva, sok fáradsággal őt anyanyelvén beszélni megtanitsa. Nem merűl-e fel
önként itt azon kérdés: miért nem kezd hát a tanit6 mindjárt magyarúl tanitani,
midőn igaz az, hogy az anyanyelv elsajátitatása sok munkába kerűl, körülbelül
annyiba, a mennyibe a hazai nyelv megtanítása kerűlne?

Azonban távol legyen tőlem azt kivánni, hogy azt hananyagoljuk el teljesen
és hogy annak helye többé az iskolában ne legyen. Már azon szempontból sem
kivánhatnám, miután az ember annyi ember, a hány nyelvet bir. A hazai, a nem-
zeti nyelvet óhajtanám, csak előtérbe juttatni, és annak miuél tágabb körben való
elterjedhetését biztositani. Tekintsük ezt mindjárt a kezdettől fogva tannyelvnek
és nem telik bele hat év és az eredmény biztos. Elhibázott, - de többet mon-
dok, ~ bűnös dolog az államnyelvet olyan tantárgynak tekinteni, a melylyel c·sak
azért foglalkozunk, mert hát épen kell, mert a tanterv azt tőlünk kivánja. Vannak
tanítók, kik nem átalják a magyar nyelvet egy hosszú versnek tekinteni, a melyet
ha törik, ha szakad be kell •vágatni" a szegény gyermekekkel. Mennyi hiábavaló
fáradság, mennyi haszon nélküli idővesztegetés ez! Az ily tanítók szájából hall-
hatja csak az ember azon kifakadásokat, hogy lehetetlen a gyermeket hat év alatt
megtanítani magyarúl, sőt a mi több azt mondják, hogy a szülők is elleneznék azt.

Igen, igazuk van, de csakis azért, mert nem tudnak e dologgal bánni. Hány
eset van, hogy minden sorrend és összefüggés nélküli szavakat, mondatokat tanul a
gyermek de sokat, annyit, hogy midőn a századikat tanúlja, a kilenczvenkilenczet
már elfelejtette és egyéb haszna sincs a gyermeknek belőle, mint hogy némileg
erőssítette emlékező tehetségét. Ezt a .keringő útvesztést" látja, tapasztalja a
szülő is és miután eredménytelenűl megkinzott gyermekét sajnálja, ellenkezni
akar. A hol pedig ilyen módszer mellett még a szülf is nyakaskodik, ott .minden
elveszett.

Ha ezen czéltalan eljárás felett gondolkozom, eszembe jut ama sisiphusi kő,
melyet hiába görgettek és a Danaidák ama hordőja, melyet mindíg töltögettek
nagy fáradozással és mégis eredmény nélkül.

I
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De nem úgy áll a dolog, ha komolyan megragadjuk annak végét. Első
feladat, tegyük a magyar nyelvet tannyelvvé iskoláinkban, beszéljünk a gyermekkel
úgy az iskolában, mint azon kivül mindíg ezen a nyelven, a többi részletesb eljárás
szinte magától jön és a kivánt eredmény kezünk között lesz.")

Mogyoródi.

A zenei hang különbözö felfogásairól.
,

Ha megkérdezném önöket, osztatlan vagy kevésbbé osztott népiskolát vezető
társaim: volt-e már vezetésük alatt olyan osztály, melynek növendékei a legjobb
tanítási mődszer s a reá fordított kellő idő mellett sem tudnak megtanulni éne-
kelni; ha megkérdezném : hallottak-e már egyh. és világi iskolalátogatóik részé-
ről" ilyenféle birálatot : • ez és ez az osztály épen semmit sem tud az énekből,
ebből meg csak néhány tud valamit;" ha megkérdezném : ezen okból kifolyólag
voltak-e már ilyféle intés ek hallgatói: .tanítö úr! több buzgalmat fejtsen ki az
ének tanításában, mert ha jövőre is úgy lesz . . " stb., mondom, ha mindezekre
nézve megkérdezném önöket, azt hiszem, hogy legtöbb részről igent kapnék
feleletül.

Sohasem voltam, nem is leszek hiú zenei tehetségemre, de azt jó lélekkel
elmondhatom, hogy zenei hangfelfogási képességem - Istennek legyen hála -
nem tartozik az utolsók közé.

E képességemnél fogva biz én aztán nemcsak hogy magam szeretek énekelni,
hanem mást is, így növendékeimet is szeretem rátanítani.

Van elég egyházi és világi énekünk, lehet abból (de kell is) válogatni.
Azonban én nem verem növendékeim (falusiakat értek) fejébe erővel is az

énektudományt ; nem! bizom kinek-kinek zenei hangfelfogási képességére .•
Az egyházkerületi tanterv által kiszabott énekek dallamait csak a délelőtti

és délutáni tanulás előtt és után gyakoroltatom. Eleinte (első végigmenéskor)
egy vagy két osztálylyal együttesen, egy-egy énekdallamot, tanulás előtt három-
szor, tanulás után kétszer, mindig velük tartva énekeltetek el.

A második végigmenésnél már ritkább an segítek. A harmadiknal a kezdő
hangot adom ki, s csak akkor igazttom őket, ha bátortalanság, vagy valamely ze-
nei hangfelfogással nem bíró gyermeknek: hamis hangja akasztja el az ének
menetét. A negyediknél, s ha még lehet, a többieknél egyenként s önállóan
énekelnek.

A ki azután tizenöt-huszszori hallásra és gyakorlásra sem tudott minden ének-
dallamot (nem kell sokat tanítani) megtanulni : azzal én bizony nem vesződöm,
mert zenei hangfelfogó képességének hiányában hiába is veszödném.

Úgy tap asztaltam , hogy növendékeink 20-30 'százalékának van csak zenei
hangot önállóan, tisztán felfogó képessége. (Kevés! Szerk.)

*) Nagyon szívesen közöljük ezen, édes mag'yar nyelvünk terjedése érdekében irt prakti-
kus értekezést. E tárgyról jó minél többször beszélni. Kérjük a t. czikkiró urat, küldjön
legközelebb részletes tanítási dolgozatot, mely feltüntesse, hogyan jár el ő iskolájában a magyar
nyelvnek tanítási nyelvvé tételénél, Szerk.
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30-40 százaléknak már szüksége van vezetésre, de akkor is, (ki vált
hangszer nélkül) könnyen megesik. hogy az alaphang 3-4-5 félhanggal is lejebb
száll, CN agyon sok! Szerk.) mire bevégezzük az éneket.

De már negyven százaléknak (Sok! Szerk.) trombitával is fűjhatnánk a fülébe,
mégse fogni fel; mert teljesen hiányzik föntsorolt képessége.

Zenei hangfelfogással bír 6 tanít6 hamar kiismeri növendékei közűl azokat,
kik ilyennel nem birnak s figyelmezteti a gyengébb hangon val6 éneklésre.

Igen, de közöttünk, tanít6k között is vannak elegen, kiknek jelzett képes-
sége csak részben van kifejlődve, vagy pedig egészen fejletlen. Mit tegyenek ezek?
Gyakorolják, fejleszszék a tannít6képző-intézetekben szerzett zenei tanulmányaikat
vagy ha' ebben nem volt m6djuk, (a mit nem igen hiszek,) tanuljanak meg magán-
szorgalommal legalább hegedülni. (A tanítóképzők köteles tantárgya. Szerk.)

Hát azok (lelkészek, ügyvédek, orvosok, meg az .iskolaszék" tudálékos tag-
jai,) kik zenei képeztetésben nem részesülnek, kiknek nincs meg a j6 Istentől nyert
zenei hangfelfogásuk, mit tegyenek ?*)

Higyjenek meg a másként sikerrel működő jellemes tanít6 lelkiismeretességé-
ben, s ha 10-15 növendékű osztályb6l a véletlen folytán egy sem, vagy épen
kevés tud énekelni: ne következtessenek a tanít6 hanyagságára. Mert:

"Tudod mi a j6ság?
A lélek virága."

S ha egy tanít6 lelkében ilyen virág terem, s ha még fentnevezett képes-
séggel is meg van áldva: lehetetlen, hogy meg ne sértődjék különben is oly sok
dologban s oly sok avatatlan által kétségbe vont s így kedvét is szegő lelkiis-
meretessége.

Tóth István.

Bölcselők a paedagogia szolgálatában.
- Tanúlmány. -

(Felolvastatott a pozsonym. tantestület csall.vsomorjai fiókegyletének közgyülésén.)

Midűn ezelőtt évekkel a neveJési eszményképekről értekeztünk, különösen
.Tean Paul eszményi alakjait vettük targyalás alá.

De nemcsak a költők, hanem a bölcselők is gazdagitötták olyeszmékkel a
paedagogiát, melyek mindenkor kivál6 figyelemre méltők. Ezek a nevelésben ép
azon czél felé tartanak, mint a költők, csakhogy gondolataik határozottabbak és
élesebbek, miért is a nevelés menetét biztosan, majdnem félreismerhetetlenül
jelzik.

A mit a költő ihletséggel lát, azt a bölcselő lángeszével önti a fogalom
alakjába. Azon bölcselők .élén, kik eszméikkel döntőleg hatottak a paedagogiára
s arra még a jelenben is elvitázhatatlan nagy befolyással birnak, Kan t, F ich t e,
Schoppenhauer, Schelling, HegeI és Schleiermacher állanak.
Ezen férfiak, kik a paedagogiát is behat6 tanulmányaik tárgyává tették, j61 tudjuk,

*) A jó ének kellemesen hat arra is, kinek nincs zenei képzettsége, de talán "zellei
hallása" sincs, s igy Ö II t II dat 1a II bírálója az is lehet a tanítás eredményének. Szerk.
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egytől-egyig kimagasl 6 alakjai a tudományosságnak. A nevelésnek bölcseleti
eszmény képei azon igazságokat tartalmazzák, melyek élesen határolt rendszerben
tűntetik fel a paedagogia művészetét. A bölcselők a nevelésre különösen az ál-
tal. hatottak alkotólag és tovább fejlesztőieg, hogy a tapasztalati úton nyert igaz-
-ságokat az ész törvényszéke elé állították s azután azok jogosúltságát hirdették.

Ez alkalommal csak Kan t, Sch op pen h au e r, Heg el és F ich t e
legfontosabb nevelési eszményképeiről akarok megemlékezni .

. Álljon legelől Kant, ki az újabb bölcseletnek sarkköve: azon csodaszerű
férfiú, ki Kőnigsbergtől 10 mértföldnél messzebb utat sohasem tett s mégis oly
örökséget hagyott hátra, mely az egész szellemi világban forradalmat idé-
zett elő.

Mivel Kant az ember erkölcsi kiművelését mindenek fölött becsülte, termé-
szetes, hogy a nevelésnek is kivá16 értéket tulajdonított. _A nevelés mögött rej-
lik az emberi természetnek tökéletessége és nem mindennapi gyönyör fekszik ab-
ban, hogy az a nevelés által mindinkább fejlődik s oly alakba önthető, mely a
humanismusnak leginkább megfelel. Bizonyos, hogy mindenkinek kötelessége úgy
a maga, mint a mások tökéletességén munkálkodni.

A házasság viszonyából ered a szülőknek ama joga és kötelessége, hogy
gyermekeiket ne csak táplálják és ápolják, hanem hogy azokat egyszersmind képe-
sitsék, maguk fentartására és erkölcsi továbbnevelésre. Ez pedig annyit tesz,
hogy az ember természete nyerseségéből, az állatiasságb 61 mintegy kivetkőzzék, s így
felemelkedvén az emberi eszmény magaslatára, tudatlanságát, tévedését, helyre-
igazítsa, és akaratát a legtisztább erény' gyakorlásáig kultiválja.

Midőn Kant e nézeteit a nevelés kötelességéről röviden elmondottuk, j6 lesz
annak fel a dat á r 6 1 is pár sz6val megemlékezni.

Az ember az egyedüli teremtmény, melyet nevelni kell. Saját eszére van
utalva, nem mint az állat. ösztönére. De mivel az iember, úgysz61ván, nyersenjő
a világra, másoknak kell végezniök azt, a mit egymaga nem tud elvégezni. A nevelés-
nek tehát azon feladata jutott, hogy az embert akkép művelje, hogy lételének
czélját elérbesse. És ezen czél sokaságában rejlik a nevelés különfélesége is. A -
gyermekek ne a jelenlegi, hanem a j ö v ő, 1e het ő 1 e g job b á II a pot nak,
azaz az emberiség ideájának megva16sitására és annak egész rendeltetés éhez mérve
neveltessenek. Csak ezen elv elismerése és követése mellett várhatunk a jövőben
jobb állapotot.

Kant a nevelés ter jed elm érő 1 és a 1 apj á r 61 következőleg elmélkedik. \'1
Nevelés alatt értjük, a kiképeztetés mellettt, az ápolást, fogyelmet és okta-

tást. Az ápolás alapelve: kövesd lehetőleg a természetet! Ez úgy alkalmaztassék;
hogya gyermekek se kárt ne valljanak, se erőiket hátrányukra ne használják;
különben hagyjuk őket magukra, hogy a mozgás szervei és az érzékek idején fej-
lődjenek és hogy erőre. ügyességre mozgékonyságra és biztosságra tegyenek szert.
A fegyelem hasson oda, hogy az ember, állati as ösztöneitfil unszoltatva, el ne tér-
jen az emberiség rendeltetésének ösvényétől; változtassa át állatiasságát emberies-
séggé; a fiú tehát bizonyos törvényeknek vettessék alá, hogy érezze annak kény-
szerét. Az oktatás adjon a növendéknek ügyességet és ismeretet.
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A nevelésnél minden azon alapszik, hogy mindenütt és mindenkor a helyes
okokat használjuk fel, midőn azt akarjuk, hogy a gyermek mindent értsen és fel-
fogjon. Gyűlölet helyett mindent tanuljanak megvetni, a tui undorító; az emb~rek
véleménye helyett önbecsülést és benső méltóságot; szavak és megindulás helyett
inkább a cselekedetnek benső értékét tanulják megismerni; értelmet érzelem helyett;
aggodalmas, félelmes és sötét áhitat helyett a jó kedv mellett való jámborságot.

A tanuló ne tanuljon gondolatokat, hanem tanuljon gon d o 1k od ni; nem
kell őt hordozni, hanem vezetni, ha azt akarjuk, hogy majdan ügyesen tudjon járni.
Az alsóbb lelki erők mindig a felsőbbek tekintetbevétele mellett képeztessenek ki.
Az alsóbb rendű lelki erőknek magukban értékök nincsen, mert az olyan ember,
kinek emlékező tehetsége nagy, de esze nincs, csak élő szótár. De azért amemória
is műveledő.

Kant azt követeli, hogy a gyermeket arra szoktassuk, hogy a jót csak a jóért
tegye, épen azért a jóért sohase jutalmazzunk. És a mint philosophiájában az er-
kölcsöt a vallás elé helyezi, ép úgy paedagogiájában azt követeli, hogy az erkölcsi
nevelést kövesse a vallási, mivel az ennek alapja.

Midőu még kiemelnők azt is, miszerint Kant bölcseletében az értelmet, az
észt és az itélő tehetséget szellemi életünk fordulo pontjának és virágának nevezi,
paedagogiájában azon eredményre jutunk, hogy az alsó lelki erők kiművelése ne
legyen egyéb, rnint a felsőbb ek kiképeztetésének eszköze.

Sch o ppe n h au er állása a paedagogiában Pestalozziéval megegyezik,
sőt mi több, azt éles eszével indokolja sokadatolja. Értelmünk természete
szerint - mind mondja - a fogalmak a szemléletek levonásából származ-
nak, a miért ezek .amazoknál előbb kell hogy létezzenek. A kinek tanítója a
tapasztalás, az tudni fogja, hogy bizonyos fogalmaknak mily szemléletek felelnek
meg j ki mindkettőt szorosan ismeri, helyesen fogja tárgyalni mind azt, a mi elő-
fordul. Ez a ter m ész et es nevelés; a mesterséges elhalmozza az értelmet előmon-
dással, tanítással és olvasással, a nélkül, hogy a szemléleti világ terjedelmesebb,
ismeretét tekintetbe venné.

A fogalmakhoz tartozó. szeniléleteket pótolja a tapasztalás; de addig, míg
azok ferdén alkalmaztatnak, emberek és tárgyak fölött hibás következtetéseket
vonván le, hiányosan tárgyaltatnak. Igy történik azután, hogy a nevelés visszás
eredményt mutat, sok ember hosszas tanulás után is vagyegyügyűen, vagy fonákúl
lép az életbe, s ott vagy alázkodva vagy elbizakodottan mozog; mert feje tele levén
fogalmakkal, azon van, hogy azokat alkalmazza, a mi többnyire visszásan történik.
Az értelem természetes kifejlődésének épen ellene dolgozunk ha először a fogal-
makat s csak azután adjuk meg a szemléleteket.

A nevelők leginkább abban hibáznak, hogy a fiúban az értelmi és itélő
tehetségeket parlagon hagyják, a helyett fejét teletömik idegen kész gondolatok-
kal. Ebből ered az is, hogy oly kevés tudós bir egészséges emberi észszel, holott
azt közönséges embereknél oly gyakran lehet találni.

(V ége következik.)
Winkler Sándor.
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Felelet »megjegyzések a közönséges törtek osztása
czímű czikkre«.

Hogy Macher E. úr mennyire félre értette becses dolgozatára irt •válasz fé-
lémet"; igen kitünik e lapok mult havi számában irt .megjegyzései"-ből. M. E.
úr közleménye végén azt mondja: "a ki haragszik, annak nincsen igaza"; és mé-
gis megjegyzésének hangja elég éles, polemiát provokáló; de én nem akarom őt
a polernikus hangban követni : mert tudom, hogy az a polemíkus hang sokszor
annyira éles lehet, hogy igen könnyen sérthet is!

Tárgyilagos voltam első közleményemben, az leszek most is! Én a sze-
mélytől szerettem mindig eltekinteni, csak a tárgy&.t - és annak lényegét nézem,
biralgatom ! '

M, E. úr állítja, hogy "behatolva a dolog lényegébe" - nincsen iga-
zam; a mire én azt jegyzem meg, kételkedem, hogy a dolog lényegébe mélyebben
behatolt volna. .

M. E. űr módszere a régi médszer : a mit meg is jegyeztem akkor, a mi-
dőn azt irtam: "a legtöbb m ó d sz e r t a n i könyv M. E, kartársam ál-
tal bemutatott módszert tanítja, a legtőbb tanító azt k ö v e t i
é s has z n á lj a." Én tehát egy általánosságban használt, mindenki által ismert,
a népiskolai - és felsőbb iskolai számtanokban egyaránt megirt -- módszerről
mondottam véleményt; mely módszer segítségével -- szerintem - nehéz is, ba-
jos is megértetni és felfogatni a törteknek törtekkel való esztását.

M. E. lll' azon állítására nézve, a mikor azt mondja, hogy én dolgozatomban
arról is említést teszek, hogy az általa használt módszer "c z é 1hoz nem ve-
zet"; egyszerűen azt jegyzem meg, hogy dolgozatomban egyetlen szóval sem te-
szek a czélhoz nem vezetésről említést. A mint M. E. lll' dolgozatának első ki-
kezdésében elmond, azt nem az általa használt m 6 d sze r ell en, hanem az én
módszerem m e l l e t t hoztam fel. Ezek után hinni merem, hogy M. E űr, még
sem hatott le a dolognak igazi mélyére.

Én dolgozatomban azt bizonyítottam, hogy az ismertetett módszernél - az
általam bemutatott módszer kömyebb is, érthetőbb ·is. Ezen állításornat ma is
ésmindenkor fentartom. Ettől én részemről sohasem fogok eltérni. A tapasz-
talás vezetett erre.

M. E. lll' által ismertetett módszert, - mint szintén megjegyeztem - én
is több éven keresztül használtam. hogy mennyire használható, mennyire könnyű és
czélhoz vezető, a népiskolában igen sok alkalmam volt meggyőződni: mindaddig
jónak is tartottam, mig a könnyebbik módszerre reá nem akadtarn. Ma már én
nem használom.

Ezek után reá térek a •megjegyzések " egyes pontjaira.
Ugy hiszem igen világos mindenki előtt azon állítás, hogya" szorzás-

osztás-féle" eljárásban van ellenmondás; mert az csak nem egészeu rendes dolog,
hogy mikor én osz tok, akkor tulajdonképen mégis sz o r zo k. Ez nem képez-
heti vita tárgyát.

M, E. úr azon állítására, hogy talán azért nem tettem az első esztasi pél-
dájára megjegyzést, m ik o r törtet egész számmal oszt, hogy azt talán
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helyesnek is ismertem el: azt jegyzem meg, hogy nem akartam az egész
osztással tüzetesen foglalkozni.

De most utólag arra a példára, és arra az osztási esetre is megteszem azon
megjegyzést, hogy azt a példát is meglehet médszerem segítségével igen szépen
oldani; habár nem állítom ám azt, hogy M. E. úrnak nincs igaza akkor, midőn
azt mondja, hogy az osztandó számlálójának nem oszthatása esetén a nevezőt meg-
szorozza az egésszel. De engedje meg M. E. úr nekem itten is azt, hogy osz t
ugyan, de mégis sz o r o z.

Én a példát, amely így szól: "ha 5 napszámos közösen 61/4 frtot keres,
mennyi jut abból egynek?" A 61/4 frtot elosztom 5-tel; a 61/~-et áltörtté vál-
toztatom és lesz 2%; a mit el kell osztanom 5 felé: de az ő-öt lehetséges ne-
kem hasonló részekre, negyedekre is átváltoztatnom, a mikor lesz 211/4; 2% a
25/4-edben találtatik 1 és %o-adszor; egy-egy ember tehát kap 1%0 = 11/.1 frtot,

A szemlélhetőséget nem tagadom, nem vonom kétségbe; a mint ő állítja
úgy is lehetséges a példát kidolgozni, sőt állíthatom, hogy mindenütt úgy is jár-
nak el.

M. E. úr azon állításának bonczolgatásába, "hogyatörteknek egészszel való
osztásáról, a törteknek törtekkel való osztásáig csak .egy lépés a távolság s ezen
lépés megtételére is az űt egyengetve van, a lánczszem kész, csak össze kell
kapcsoIni többi társaival" - nem bocsátkozom, mert annak ellenkezőjét bebizo-
nyítani - sok helybe kerülne, a mit pedig e lapok becses hasábjaiból már nem
szeretnék igénybe venni.

A mit M. E. úr az 5-6 osztályú tanulőkról szépet és dicséreteset mond,
nem vagyok mindenben hajlandó aláirni; ezt mondanom pedig sok okom van, sőt
tovább megyek, még a felsőbb iskolák alsó osztályaiban is sok olyan növendék
van - a kikre kiv é t'e 1 nélkül nem lehet mindazt a jót mondani, a mit M. E.
úr a népiskola 5-6. osztályú növendékeiről állít.

A mit M. E. úr a tört fogalmának tisztába hozásaról mond, azt mind alá-
hom én is; hiába az ugy van, annak úgy kell lenni! ,

M. E. úr megjegyzéseinek azon része, a mely az általam ismertetett mód-
szerről szól, kijelentem, hogy hibás. És hogy hibás, be is fogom bizonyítani!
Az van ugyanis mondva, hogy az általam ismertétett mó dszer "csak az u. n. benn-
foglaltatasuál vagy a számmérés-féle osztásnál" helyes, "a midőn az osztandó és
osztó egykori nemű mennyiségek." A multi dolgozatomban szándékosan kerültem ki
az osztás elméletéről bővebben irni; mert sohasem tartottam sem szükségesnek,
sem megengedhetőnek, hogy a népiskolában az osztás elméletévei tüzetesen, beha-
tóan és mélyebben foglalkozzunk!

Mostan se irnék róla semmit, de mivel az elméleti rész is fel lett vetve,
elmondom én is véleményemet.

N em tudom M. E. úr melyik táborhoz tartozik, ahhoz-é, a kik az osztást a
kivonásból, ahhoz-e, a kik a szorzásból vezetik le. Ha azok közé tartozik, a kik
az osztást a kivonásból vezetik le, okvetetlenül tudnia kell, hogyb en fog 1a-
l á s n á l mindig azt keressük, hányszor vagyunk képesek az osztot az osztandóból
kivonni; a rés z ek r eos z tás n á 1 pedig okoskedásunk czélja mindig az, hogy
vajjon melyik az a szám, a mit az osztandéből annyiszor vagyunk képesek ki-
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vonni. a hányszor azt az oszt6 mutatja. Tehát mindkét esetben mégis csak
kivonunk.

Ha ellenben azon táborhoz tartozik, a kik az osztást a szorzásb61 vezetik
le, akkor azt kell tudnia, hogya benfoglalásnál mindig a szorz6; a r é-

sze k r e osztásnál mindig asz o r za n d 6 kerestetik; tehát mind a két művelet
nem áll egyébből, mint a szorzás megfordításából.

Hogy az osztás kétféle, - láthatja, hogy én is tudom, mert hiszen sokat
és nagy előszeretettel foglalkoztam a tárgygyal. Tudom én is azt igen j6l, hogy
a benfoglalásnál az osztandö és az oszto mindig egynemű mennyiség, csak a h á-
n y a dos elvont szám, annak nincsen neve, csak az értéke van meg: mert ha én
azt keresem, hogy 20 írtban az 5 frt hányszor van meg, nem moudhatom, hogy
4 frtszor, csak azt mondom, hogy négyszer s így van ez minden benfoglalási pél-
dánál.

Ha ellenben, a részekre osztáshoz tartozo példákat vizágáljuk, ott azt ke-
ressük, hogy az osztandót hány egyenlő részre kell osztanunk; például ha 20 frtot
kell 5 ember között elosztani, itt nem kereshetünk mást, mint azt, hogy a 20
írtban a 4 hányszor találtatik m-g, itten tehát a z osz tan d ó nak, mely a pél-
dában 4 embert jelent; a kidolgozásnál ni n cse n neve, hanem egyszerüen e l-
von tsz á m, mert lehetetlenség azt kivánnunk, hogy frt, ember, méter stb. le-
gyen a részeknek száma. A részekre való osztásnál a h á n y a dos nak már van
neve, és az mindig az osztandőval egynemű. Ezekből láthatja M. E. úr, hogy
téves dolgot állított, mert a mi példáknál a 3 J 12 köbméter mint oszt6 szerepel,
a mely a műveletben elvon t számmá lett és így van ez a kérdéses és minden
hasonló példánal. A mit M. E. úr felhoz, hogy vajjon "valamely élénk felfogású
tanuló lelkében nem fog-e a kételkedés érzete felébredni a felett, hogy miként
lehetséges az, hogy 20 méter a 8 frtban 4-szer foglaltatik"; -, egyszerűen azt
felelem, hogy az képtelenség; azt nem lehet és nem szabad feltenni.

A kidolgozási módszer, soha sem függ a példát6l. A benfoglalás és ré-
székre osztás csak a példákra vonatkozik, de soha a kidolgozás m6dszerére!

M. E. úr azt mondja, hogy ha én oly keveset tételezek fel 11-12 éves
növendékeimről, akkor saját szempontomból hogyan értet em meg velök, hogy mi-
dőn 6% osztandó 2%-dal, akkor a nevezőket el is lehet hagyni. Megfelelek arra
is. Hát először, a nevezőt nem hagyjuk el, hanem csak keresztül huzzuk; az idé-
zett példában is úgy volt, de sajtó hibából maradtak ki az áthúzott nevezők.*)
De nem az a lényeg, az más,

Ugy-e megengedi M. E. úr azt, hogy egy ilyen kérdés felett csodálkozáso-
mat fejezhessem ki. Én nem is hiszem, hogy M. E. úr ne tudná, hogy az eg y-
for m a nevezőket miért is lehet elhagyni. Megmondom: azért, mert a jelzett
példánál 6'% osztva 2%-addal, itten a számlálót a számlálóval, a nevezőt a neve-
zővel kell elosztanunk ; de mivel minden szám magával osztva csak egyet ad
hányadosul; az egy pedig mint nevező soha sem szerepelhet, tehát az egyforma
nevezőket egyszerüen elhagyjuk, mert örök igazság a számtamban. hogy egy sem
nem S zor o z, se nem osz t.

*) Csak a nyomdai technika hiányából. Szerk,
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Én· az egy for m a nevezőjü törteket a negyedik osztályban rendszeresen ta-
nítom úgy, hogy a kettedeket = felek, harmadokat. negyedeket, ötödöket, tize-
deket, huszadokat stb. stb. egyenként, külön-külön szemléltetve tanítom; és mi-
kor az emlitett törteknek egyikével - vagy másikával már készen vagyok, azzal
a törttel az összeadást, kivonást, szorzást és osztást külön-külön begyakorlom ilyen
formán: 3/4 + 5/1 + R/4 = ? Hány negyed összesen? 1(;/4' Hány egész ez? stb-
Ha 514-bőr 214-det kivonunk, hány negyed marad? %-ed. Háromszor 6/4-ed, hány
negyed? IS/4-ed. 214 aID/4-edben hányszor találtatik meg 2/4-ed a IO/4-edben
5-ször foglaltatik. Miért? mert b-ször 2/4-ed, az I%-ed stb. vagy 16fs-adban a
%-ad hányszor van meg? 4-szer: mert 4 X %-ad = I%-addal és így tovább.
Ezt először fejből gyakorlom, mely után az irásban való számításra is átmegyek.
És hiszi-e M. E. úr, hogy az itten elmondottakat még a 3-4. osztálybeli nö-
vendéksereg is megérti?

Ez képezi nálam a törtek tanításának kezdetét; és csak ez után, az V. osz-
tályban megyek át a törteknek rendszeres tanítására, a törteknek
elm éle tér e. És higyje el nekem M. E. úr, hogy az itten ismertetett méd-
szartani dolgok után növendékeim sohasem akadnak meg azon, hogy a törtek osz-
tásánál az egyenlő nevezőket el is lehet hagyni! Ennyit tartottam szükségesnek
a megjegyzésekre felelni, mert ennyivel tartoztam.

Én nem haragszom, ha M. E. úr se haragszik: akkor béke velünk!
K. N.
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Reggeli ének.
Dallam: Mennynek földnek teremtője.

Föld, menny ura, jó Istenem!
Minden élet kútfeje,
Midőn testem új erőben
Új reggelre ébrede,
Szivem leghőbb érzelme
Neked legyen ezentel ve !

A tegnapra ragendolva
Fájólag kell érzenem,
Hogy atyai jóságodra
N em volt semmi érdemem,
Mégis meg nem vetettél:
Atyailag szeréttél.

Hosszútüre kegyelmedet
Tapasztalom mindennap,
Hozzám hajló szerelmedet
Hirdeti percz, pillanat.
Mennyen, földön minden lény
.Téságcdról szél, beszél.
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Lám az égnek madarait
Lombsátorral fedezed,
S a mezőnek liljomait
Színpompával övezed:
S én lennék-e feledve,
Teremtményid remekje?

Atyám, te ki számon tartod
Fejünk hulló hajszálit,
S e törvénytől örök gondod
N em tér el egy hajszálnyit,
Nincs nálad elfeled ve
Lényeid legkisebbje.

S e szent hitben, nyugodt szívvel
Várom a nap lernentét,
Napi munkám végeztével
Óhajtva a pihenést,
Melyben testem s lelkemet
Új erővel áldod meg .

Mód Léná.rd.
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Emlékezésnek napja.
- Márczius 15-re· -

Emlékezésnek napja vagyon máma,
A régi, rongyes z á szl 6 t a kezekbe!
Elég hosszú volt ott a sutban álma,
Lobogjon újra büszkén, lelkesedve ...
Ha meg nem tört a végzetes tusákba'
Mért hajlanék meg most a harcz után?
Mely egykor milli6kat boríta lángba,
Nincs még az eszme megtagadva tán?

Emlékezésnek napja vagyon máma,
A régi dal t, a régit az ajkakra !
Hegy, völgy s e honnak bérczezett határa
Versenyt riadjanak csodás visszhangra.
S a népek ajkán épen úgy, mint akkor,
A dalnak, szónak lelke egy legyen, -
Megilletetlen' senki sem maradjon,
Gyermekben, aggban is csodát tegyen.

Emlékezésnek napja vagyon máma,
A régi 1á n g o t, lelket a szivekbe!
E népet egykor egy világ csodálta,
Vitézi kardját félte és tisztelte.
Mely akkor hősi nevet szerze néki
S teremte közte félisteneket :
Örökké kell a lángnak benne égni,
]~l-hal honáért - avagy elveszett! ...

Vojtkó Pál.

Vas - por.
Thémák.

A mint lapunk egyik előbb eni száma bizonyítja, egynémely .kör" nem szű-
kölködik thémák nélkül. Maga az elnök ajánl mindjárt egy fél abéczére valót,
a-tél k-ig. Ha így folytat juk, jövő esztendőn már kifogyunk az abéczéből. Hát
hiszen •ajánlapi " szabad mindenkinek, még az elnöknek is! Ámbár igen gyanus
előttem, hogy az az elnök úr .Nt"! Nem azt jelenti-e ez a jelző (vagy micsoda),
hogy .Nem tanít 6" . Vajjon ért-e a tanügyböz?

.J6k-e ezek a thémák vagy nem? annak itélgetésébe nem bocsátkozom, ha-
nem annyi bizonyos, hogy azok egyike-másika bizony homályos. Ha szabad hozzá-
juk sz6lanom, talán el is találom, hogy miképen értette azokat a t. elnök úro
Lássuk:

. a) A tanít6 hasznos foglalkozása a szünidő alatt .• Minden
hétre hat nap, a hetedik ráadás" szoktuk tréfásan mondani. Be I kell vallanunk,
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hogy a falusi tanítónak ennél még jobb sora van; mert minden két napra kap
egyet ráadásul. Tartván ugyanis az iskolázás 8 h6napig (már t. i. a hol nem
marad el belőle elől-hátul 1-1 h6nap), 4 hónapon, tehát teljes egyharmad éven
át egészen szabad az idejével. Mivel telik el ez az idő? "Hát a gazdaság után
nézünk, mert abból kell élnünk." .J6, de hát egész istenáldott nap csak "nézünk"
(meg pipálunk) 4-6 h6napon át? Nem volna-e sz6ra érdemes az a kérdés:
tniképen tölthetjük leghasznosabban ezt az időt? Hasznosan magunk- és iskolánkra
nézve, anyagi és szellemi tekintetben?

Számítsunk egy kicsit! 2><2=4 azaz 400 forint a tanító fizetés rmmmuma
(legalább papirosan annyi) két-harmad esztendőre. Nos hát! a harmadik harmaddal
szabadok vagyunk, ha ezt is 200 frttal tudjuk értékesíteni, megvan a 600 frt,
mint a papnak! s miért ne tudn6k? ki hátráltat benne? A ki annyi mindenfélét
tanult, mint egy mostani tanító, az ne tudna-e valami haszonhajt6 dolgot kitalálni P
Vidék és körülmények adhatnak alkalmat, különféle ily foglalkozásra; csakhogy
nem mindenki elég szemfüles meglátni és felhasználni azt a mit az alkalom nyújt.
Azért szeretnék én valami oly uni ver sal i s has z nos fog 1a l k O z á s t kifun-
dálni, a mit mindenütt és minden körülmények közt lehetne üzni! Még eddig
nem tudok ilyet, de pr6báljuk, több 'szem többet lát, talán kitaláljuk !

A mellett meg lehet tenni a másikat is, hogy t. i. a szünidőt szellemi
képezésünkre és 'az iskola javára értékesítsük. Tudok olyan tanítot, a ki olvasgat,
felhasználja a városban levő kölcsönkönyvtárt, készül a jövő iskolaévre. hogy jobban
tanítson mint taval; tudok olyant, a ki gyűjteményeit szaporítja, tan eszközöket
komponál és készít stb., de tudok olyat is, a ki még most is abb6l az irott fasz-
cziknlusb6l tanít, a mit azelőtt 50 esztendővel a princzipálisától örökölt; a kinek
asztalán felbontatlanúl hever a .Néptanít6k Lapja" valamint az .Evang. Nép iskola"
is; esze ágában sincs hogy elolvasná, még a "vas - por t" se!! szeme szája tátva
hallja más okt 6 1, hogy mi van azokban!

Hát mit csinál egész nyarat-szaka? A gazdasága után •néz" .

b) Iskolai jellemrajzok és adomák gyüjtése. Erről már épen
én szelottam az első adag "vas-por" -ban.

c) A földrajz könyvnélkül val 6 tanítása. Hát persze, hogy
könyv, illetve térkép nélkül kell, nem ugyan tanítani, hanem meg tan í tan i a föld-
rajzot; mert a ki csak a mappáröl tudja leolvasni, hogy mi hol van, az épen úgy
nem tudja a földrajzot, mint a hogy nem tudja a leczkét az a tanuló, a ki csak
a könyvből tudja azt kiolvasni.

Mikor én először megláttam Győr városát, szörnyen elálmélkodtam, hogy
nem hegyen fekszik. Hiszen én úgy tanúltam, hogy

"Győrvármegye vagyon kis Duna mentében,
Hol Győr és Szent-Márton a hegy tetejében".

S úgy képzeltem, hogy a Duna mellett van egy nagy hegy, s annak egyik
csúcsán van Győr, a másikon meg Szent-Márton.

Mert hát az én időmben még az áldott "Hármas kis tükör" vármegyés
verseit tanultuk, még pedig diktand6, azaz egy olvasta (a tanít 6 könyvéből), a
többi meg mondta utána, a mikor azután néha furcsán esett a dolog, mint pl.
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Mármarosnak földe foglal épen véget
Hol a magas hegyek érik majd az eget.
Itt van husz teknyő víz, gólya fészkes sziget stb

(Huszt, Técső, Visk, Rónaszék és Sziget helyett). ,T ök voltak ezek a versek
nagyon. Sokkal könnyebb volt megtanulni, meg jobban is megmaradtak az emlé-
kezetben, Csakhogy térképről, tájékozásról szó sem volt. Ez volt a baj akkor.
Most meg az a baj, hogy a legtöbb iskolában csak a térképről leolvasni tanulják
II neveket. Mit ér ez? Azt a térképet nem viheti magával, nem veheti elő úton-
útfélen, hogy megkeresse rajt, a miről szó van. A térkép csak eszköz, de nem
czél. Én alkalom-adtán, mindíg eszerint examinálok: Ide nézz fiam a szemembe,
ne a térképre. Most mondd meg: merre esik mi tőlünk Budapest, Pozsony? merre
indúlnal Veszprémbe? milyen betűhöz hasonlít a Tisza? stb.

d) Isk o 1a i j á t é k o k : Sokkal fontosabb kérdés, mint a minőnek sokan
tartják.

A felsőbb iskolákban minden óra után van 5 percznyi szünet. Faluhelyen
az nincs, legalább általában nincs szokásban; 2-3-4 órai ülés után szabadulnak
a gyermekek, pedig, ha szükséges a nagyobb ifjaknak: mennyivel szükségesebb a
gyöngébb gyermekeknek, hogy a sokszor alacsony, szük, zsúfolva tömött iskolai
levegőből, mínél többször szabadúljanak és egyet mozogjanak.

Sok tanítónak arra semmi gondja, hogy ilyenkor, vagy egyáltalján az iskolán
kivül mit csinálnak a gyermekek. Legfeljebb, ha igazságot szolgáltat, mikor egyik-
másik bevert fejjel, vérző orral jön hozzá panaszra!

N em úgy, mint régente, a midőn az iskolában kaptunk ki, még a csúsz-
kálásért is!

Most sem volna szabad feledni, hogy az iskolának nemcsak tanítani, hanem
nevelnie is kell. A nevelésnél pedig lényeges dolog a játék.

Persze, a gyermeknek mozognia kell. Legegyszerűbb mozgás a verekedés.
Az iskolában kezdi már a fejbeverést, folytatja utóbb, mint őrző gyerek, mint
korcsmázó legény, némelyik egész a börtönig. Magunk is tomettünk már olyan
gyermeket, a kit őrzés közben társai nyomorítottak agyon, meg olyan legényt is,
a kit a keresmán késeztek össze, meg olyant is, a ki a börtönben emésztette el
magát, a hová verekedés miatt került!

Miért nem talál a mi népünk egyéb mulatságot, mint akorcsmai duhaj-
kodást? S ha még a duzzadó erőnek kitörés ei volnának az ilyen rokonczátlanko-
dások! De nem! az a nyomorúlt satnya nép hetvenkedile a borozás bűzhödt tanyáin,
a melyből a tizedik se válik be katonának; a mely évről-évre adós marad a reá
vetett ujjonczilletménynyel!!

Uraim! tanügygyel foglalkozó érdemes férfiak! nem volna-e érdemes meg-
gondolnunk: vajjon nem az iskola bűnös-e mindezekben (!? Szerk.)

mert elsatnyítja a gyönge nemzedéket a hosszas ülve marasztalas által; s
mert nem ad irányt hasznos, testedző, ügyesítő, valamint ,lélekképző idő,

töltéshez!
N em is volna olyan nagy dolog! Csak egyszer kellene betanítani a játékokat,

azután már a kis~bbek évről-évre eltanulnák a nagyobbaktól. A tanítónak csak
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az lenne a dolga, hogy idő és körülmények szerint megmondaná nekik: most ezt,
most azt játszszátok.

Hogy mit? Nohát én csakugyan érdemesnek tartanám ezt a kérdést időn-
ként a tanít6-gyülések tárgyává tenni.

Ott vannak a lapdázás különféle fajai, a miről sokat írtak nemrég a politikai
lapok is, a mit föl is kaptak ujahban némely helyütt, a mit a nagyok is gyako-
rolhatnának, ha nem tartaná vissza őket az ostoba álszégyen. (Korcsmába járni
nem szégyenlenek.)

Ott vannak a katonai gyakorlatok. Mindenkinek javára válik, ha egyenes
testtartáshoz és járáshoz szokik. Hát még a ki beválik katonának, mennyi bru-
tális káplár (és tiszt) gorombáskodásától megmenekül a szegény újoncz, mennyivel
könnyebben lép előbbre, ha már megvan a mozdulatokban való ügyessége. Én
büszke volnék rá, ha az én tanítványaim legalább is káplárokká lennének a katona-
ságnál! Azok is megköszönuék, meg a tisztek is.

Ott van a táncz. Egyik rábaközi falun, egy katholikus káplán tánczolt egy
falusi lánynyal. rábaköziesen, de szépen'; .

soh' se láttam szebbet, mint a magyar táncz; de
soh' se láttam otrombábbat, mint a magyar táncz;

ezt meg városi helyen városi úrfi tánczolta városi kisasszonynyal, mint ha
két megveszekedett Paprika Jancsi akarta volna minden tagját eldobálni magától,
vagy egymást agyon rugdalni!

Én annak is tudnék örülni, és büszke lennék rá, ha az én népem tánczolna
legszebben; kivált ha az én érdemem volna az!

Pedig milyen kevéssel meg lehetne tenni: egy pár figyelmeztetésseI : szépen
tartsd magadat! egyenesen, méltóságosan, mint a hogy a magyar természet kivánja,

Ott van . . . . . . még százféle.
De nemcsak a testi képzésre gondolok én, hanem a szellemire is.
Hány olyan játék van a miből okulni lehet! Ha nem volna, kellene terem-

tenünk. Akkorra valók volnának ezek, mikor a szabadban mozogni nem lehet. Mi
egykor, míg a tanár be nem jött, azzal mulattuk magunkat, hogy kikérdezők egy-
mást a földrajzból, meg történetből.

Erről is sokat lehetne irni. Utóbb majd talán' még lesz alkalmam vissza-
térni erre a tárgyra, aprönként, porszemenként.

Most még csak ennyit:
A mely irányba hajlítjuk a vesszőt, oly irányú fává növekszik az.
A ki nem tanúlt okosabb szórakezást, az jár a keresmába és ott szídja a

papot, meg a tanítóto
c) Statisztikai adatok e g y ö n t e t ű s é g e. No az igaz! soha annyi

fej vakarást!
Küldi a tanfelügyelő a hetvenhét rovatú íveket: A) minta B) minta, vakalja

a fejét a tanító, kinek azt ki kell tölteni, vakarja a fejét a pap, kinek alá kell
irni. Mert hát elfeledtük : mit irtunk tavaly. Többre számítsuk-e? Hátha: meg-
sokallják a jövedelmünket, aztán nem javítják! Kevesebbre mondjuk-e, akkor meg
szégyenére lenne az egyháznak .... Jön az iskolavizsgáló, hozza az íveket. Ismét
az előbbeni vakaródzás, csakhogy most már hármasban. Elszármaznak az ívek a
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maguk útján, ki a tanfelügyelőhöz, ki a népiskolai bizottság elnökéhez. N o, azok-
nak viszkethet ám még csak a fülök töve, míg abból a sok ákumbákumból kisüt-
nek valamit! De hát ki kell sütni! Meglesz, megy a jelentés minisztériumhoz,
egyházkerülethez (természetesen mindenik mást mond, mert mire az egyik jött,
elfeledtük, mit irtunk a másikba) megy a jelentés, hogy ilyen meg ilyen változások
történtek tavaly óta, ennyi javúlás, gyarapodás stb. pedig .. Uram bocsá! .. majd
rosszat mondok, dehogy van változás! dehogy javítják esztendőnként a tanit6-
fizetést! bár egy emberöltőben ! dehogy járnak jobban az iskolába! dehogy mu-
lasztanak kevesebbet! (ha csak szolgabir6változás nem történt).. hanem egyszer
jobb, másszor rosszabb kedvünkben voltunk, egyszer így gondoltuk, másszor úgy
gondoltuk, aztán a szerint is irtuk .

eT obb volna bizonyegyszermindenkorra 5 vagy 10 évi átlag szerint fel-
venni az adatokat; aztán csak annak bejelentését kivánni évenként, a mi csakugyan
va16ban változott (pl. a tanulők száma stb.) Ha azonban ezt a felsőbbek, (már
csak a maguk könnyebbségeért is nem teszik, megtehetnék legalább egy vidék
tanítói, hogy megbeszélés folytán, egyenlő mérték szerint állapítanák meg a
statisztikai adatokat Nem esnék meg az. hogy egyik esztendőn több, a másikon
kevesebb jövedelmet mutatunk ki, holott ez a jövedelem semmiben sem változott,
nem esnék meg, hogy akinek több jövedelme van, az kevesebbet mutat ki, a
kinek kevesebb van, az meg többet. Aztán meg mindnyájunkuak könnyebb lenne
egyszerűen leirni az egyszermindenkorra megállapítottat, mint esztendőről eszten-
dőre újra meg újra vakaredzani.

f) A zol vas gat á s meg ked vel tet é s e. Kimutat juk esztendőnként,
hogy ennyi meg ennyi tud irni, olvasni, pedig dehogy tud! Csak a betűket tudja
egymás után elmondani, de a mit elmondott, azt nem érti. Én azt hiszem, hogy
a ki tud olvasni, az szeret is olvasni. Ha tehát nálunk egy nagy helység 1000-
2000 lakosa közül nem lehet rávenni egy-kettőt, hogy bár egy könyvet meg-
vegyen, bár a legolcsöbb lapot járassa, vagy akár csak az ingyen adottat elolvassa,
ez világos jele annak, hogy nem tudnak olvasni, ha még ügy benne vannak is a
statisztika kimutatásában. Igy aztán nem is csoda, ha nem sokra becsülik az isko-
lába-járást, a minek semmi hasznát sem veszik. Mert a mit ott tanultak volna,
azt is elfeledik, ha tovább nem olvasgatnak, mikor az iskolából kimaradtak.

Hogy miként kedveltessük meg az olvasgatást P erről már jelent meg lapunk
2-ik számában (1889) egy jeles értekezés, mit a soproni alsó egyhm. tanítói köre
meg is jutalmazott. Az első fele ugyan ennek is csak olyan általánosságban mozgó
üres predikáczió, már a milyenek értekezéseink, .munkáink" lenni szoktak ; hanem
a vége felé, a mikor rátér a tárgyra, ott igazán kedvem szerint, praktikusan beszél.
Gratulálok a szerzőnek. Sok ilyen praktikus munkát l

De én még ennél is, még jobb •munkákat" is szeretnék gyüléseinken hallani.
Ha nem volnának is irásban kidolgozva. Mint pl. ha valamely tagtárs felállván,
kezdene szélani ezenképen: Atyámfiai! tiszttársak ! kérésem van hozzátok, segítsetek
rajtam! én így meg így tet t e m, s eljárásomnak az az ere d m ény ele t t,
hogy gyűlekezetemben mindenki olvas; az őrző gyerek, a földmíves, a napszámos,
a pásztor tarisznyájukban hordják a könyvet, az asszony, míg a ruhát vanja, olvas-
tat magának, vasárnaponként meg egész tud6s társaságok gyűlnek össze. Nem
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gyozom őket olvasmánynyal, a mi van, azt már mind könyv nélkül tudják. Cseréljük
ki egymással ft' könyveinket, vagy ajánljatok j6 könyveket, lapokat, a miket meg-
hozattok.

Az ilyen volna a legjobb .rnuuka". Mert hát, beszélni könnyű, hogy ez meg
az kell en e, de jobb meg is mondani, hogy hog y a n kellene; legjobb pedig,
a ki azt mondhatja: én így tettem, sikerűlt, pro ba tum est. T. A.

(Vége következik).

Irodalom.
Beküldetett: Tanulók olvasótára 17. s 18. füzete: "Szemelvények

Kossuth Lajes és Deák Ferencz beszédeiből. Ó - k o r i kl ass i k us ok 20., 30.
38. s 39. füzete: "Virgil Aeneise", fordította Gyurits Antal; "Horatius satirái"
fordította dr. Boros Gábor; "Cicero leveleiből", fordította Kempf .Tózsef.

Egészségtan népiskolák számára. Irta Csapedi .T. dr. és Gerlöczy Zs. .dr.
E derék kis könyvről megemlékeztünk már mult számunkban.

Kis magyar nyelvtan,feladatárral. Az elemi népiskolák számára írta Er én yi
M ó r. Nyolczadik átdolgozott kiadás. Ára 30 kr. E nyelvtani <kézikönyvet,
mindamellett hogy általában véve elég módszeresen van szerkesztve, részemről
nagyon elhibázottnak tartom. Az jó benne, hogy mondattani alapra van fektetve;
de nagy hiba, hogy úgyszólván semmiféle tantervet tekintetbe nem vesz. Valóban
nem is tudhat juk, mely osztályoknak van a könyv szánva. Ennek jelzése a ozím-
lapról is hiányzik, mintha szerző maga is érezn é könyve hiányosságát. Kezdi
mindjárt az egyszerű tőmondat, bővitett, összevont és összetett mondatok meg-
határozásával. Azután kezdi a tárgyalást az egyszerű tőrnendattal, utóbb a bőví-
tett s a.z összetett ruondattal, megismertetve sorban az egyes beszédrészek et is-
Hogy miért volt szükséges előrebocsátani a rendszert, annak szerző, vagy az át-
dolgozó a megmondhatója, aki úgylátszik a népiskolai módszert még mindíg nem
tudja megkülönböztetni a középiskolaitói Tárgyi hiba, hogy a melléknév tárgya-
lását a maga helyén elhagyja, s utóbb úgy szól róla, mintha már ismeretes volna.
A főnévi, melléknévi és határozói igeneveket még mindíg az igeragozásnál találjuk.
akár csak a latin infinitivust, participiumot stb. Pedig az átdolgozó Balassa .T. úr erősen
állítja, hogy Erényi könyvét a tudomány mai állása szerint átdolgozta volna. Hogy
miért kell a mondattan keretében tárgyalt beszédrészeket a köny végén ismét
tudományos' rendszerbe foglalni, azt szintén nem értjük. Erényi könyvét tehát
jelen alakjában népiskolai használatra nem ajánlhatjuk. '

Természettan a chemia elemeivel. A népisk. V. és VI. osztálya s az ismétlő
iskola számára. Irta HeIl er Ágo st, tanár. Ára 40 kr. A könyv tartalma a
következő: A természetről és az anyagról. Az erőkről, A gépekről. A híg
testekról. A melegségről. A hangokróL A világesságról. A magnességről. Az
elektromesságról. Az elemekről és az összetett testekról. A szerves vegyületekrőL
Szerzőnek, mint ő maga mondja, szándéka volt a természettan és a chemia leg-
fontosabb igazságait oly módon előadni, mint ez a g-yermeki észjárásnak és gon-
dolkodásnak leginkább megfelel. Es mi elmondhatjuk, hogy e részben feladatát
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dicséretesen megoldotta; sőt épen feladatámk ezen nagyon is lelkiismeretes meg-
oldásaból származik a könyvnek bizonyos hiánya. Heller ugyanis oly alaposan s
körülményesen levezet mindent a kisérletből, a példákból, hogy azáltal előadása
igen terjengős, a könyv pedig igen terjedelmes lesz. Nem tudom elképzelni azt
az osztatlan népiskolát, mely e kézikönyv szerint a kitüzött anyagot heti 2-2
óra mellett képes volna elvég-ezni; a legkedvezőbb viszonyok közt levő iskolának
is untig elég munkát fog adni. Hanem annál melegebben ajánihatom a tanítók
kezébe vezérkönyvíH; erre Heller könyve nagyon is alkalmas. Meg kell még
emlftenem, hogy a könyvet díszítő 72 ábra a szemlélhetőséget igen jól előmozdítja,
de egyszersmind az iskolát utalja, hogy mindazon kisérleti eszközökkel rendelkezzék,
a melyek a rajzon előfordúlnak. De hány iskolánál van meg azoknak csak fele is!
Egyszerűbb, bármely iskola által beszerezhető kisérleti eszközőkre kellene hivat-
kozni a népiskolai kézikönyvben, a mennyire csak lehet, nem mindíg a legdrágáb-
bakra. Végűl a könyv nyelvezetéről is valamit. Elég könnyednek s egyszeríínek
mondhatjuk azt, mely a gyermekek fejlettségi fokának megfelel. Ha itt-ott nem
fordúlna elő nyelv érzékünket kellemetlenül érintő idegenszerű szórend, elég magya-
rosnak is mondhatnök.

Az itt felsorolt s hozzánk beküldött könyvek mind La m p el R ó ber t
kiadásában jelentek meg Budapesten. -

Beküldetett: "E g ész ség tan". Vezérfonál elemi iskolák számára. Irta
dr. Balogh Tihamér, gyakorló orvos. Budapest, Méhner Vilmos kiadása. Ára
20 kr. Tartalma következő szakaszokból áll: a táplálkozás, a vérkeringés, a lélek-
zés, a munka, az öt érzék. a ruházat, a lakóház s a lakás, az éghajlat, a foglal-
kozás, járványos betegségek, betegápolás, életmentés. - "A mag y arn e m zet
tör t éne te". Elemi népisk. V. és Vr. osztálya számára irta Sebestyén Gyula.
Budapest, Méhner Vilmos kiadása. Ára 32 kr. Szerző arra törekedett, hogy a
magyar nemzet történetét - kapcsolatban a világtörténeti eseményekkel --;- össze-
függő előadásban nyújtsa a növendékeknek, mint azt a min. tanterv a VI. oszt.
számára előirja ; rnindazáltal gondot forditott arra is, hogy az V. osztály tanítási
anyaga mint magában is kerek egész foglaljon helyet a szövegben, s utóbbit külön
ki is tünteti. Nyelvezete élénk s folyékony. Érdeme a könyvnek az is, hogy a
legújabb kort is elég kimerítően tárgyalja

Iskola és szülőház. Ily czímmel l'lj nevelés-oktatásügyi közlöny indúlt meg
Brassóban. .r ó z saM i hál Y szerkesztésében. Előfiz. ára 2 frt A mutatványúl
küldött 1. szám tartalma elég magvas.

A .Fatenyésztési lapok" szerkesztője -- Erschinger János - lapunk l'ltJán
tudatja a n. é. közönséggel, hogy az általa, dr. Lucas Ede hírneves pomologus
műve után átdolgozott nA vasuti töltések é s lejtőinek befásítása"
czimű munka 30 kr. leszállított áron kapható a szerzőnél Ujpesten. A könyv
különösen sövényalakításokkal és telepítésekkel foglalkozik bőven, a miért mindenki
hasznát veheti. A "Fatenyésztési Lapok!' előfizetői díjtalamil kapják. Egyuttal fel-
hivjuk t. olvasóink figyelmét a .Fatenyésztési Lapokra" ezen általánosan kedveltté vált
szaklapra. mely a fatenyésztés, gyümölcsészet és kertész et köréből rendkivül fontos
útmutatásokat nyújt, minél fogva az ezen ügyekkel foglalkozóknak jó tanácsadóúl
szolgál. A lap arra is törekedik, hogy az olvasói által termelt áruknak l'lgy bel,
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mint . külföldön piaczet teremtsen és e miatt összeköttetésbe lépett a haza cs
külföld tekintélyesebb kereskedői vel, vendéglő tulajdonosaival, hegy szükségleteiket
a lap útján egyenesen a termelőknél rendeljék meg, kik az eladásra szánt konyha-
kerti veteményeiket és gyümülcseiket időnkint a lap kiadóhivatalában bejelentik.

A lap megjelen bavonkint kétszer és előfizetési ára évnegyedenkint '75 kr.,
mely összeg a kiadóhivalba Ujpestre küldendő.

Természetrajz népiskolák részére. Készítette B u z a .J á n o s tanár. Ötödik
kiadás. Sárospatak. A nm. vallá'- és közokt. miniszterium által altalánosan enge-
délyeztetett. A könyv némi ismertetéséűl ide igtatjuk az országos közoktatási
tanács birálatából a következőket : nE kis könyv az állat-, növény- és ásványország
kiválóbb alakjait elemi tuodorbau és syntheticai uton ismerteti. A leírás nem
nagyon leereszkedő, az elemi oktatás keretjét nem lépi át, mondhatni mindvégig
szemelőtt tartja az elemi oktatás czéljait. Nyelve meglehetős tiszta, magyaros,
folyékony s azért az elemi iskolák tanulói - feltéve természetesen, hogy az
iskolákban szemléltetés előzi meg, sikerrel használhatják. Tekintetbe véve azt,
hogy e munka a természetnek három országát ismerteti, terhelőnek és terjedel-
mesnek nem mondhatö: N agyon specialis leirásokat nem közöl; a termények
testének tagjait elemi módon ismertetvén. szárnos hibát elkerült, a mely más
iermészetrajzi munkában hemzsegni szokott." - Megrendelhető bármelyik hazai
könyvkereskedfínél vagy pedig egyenesen Sárospatakon, Trócsányi Bertalan főbizo-
mányosnál. Ára kötve 34 kr,

Természettani kis muzeum. Útmutató 68 természettani készüléknek bárki
által könnyen és kevés költséggel való előállitásához, a velük végrehajtható és egyéb
14 ide vágó kisérlet leírásával és ábrákkal. 'I'anférfiak, tanulők és a nép számára
írta Sz é k i Á k o s. Megrendelhető a szerzőnél, Gyönkön (Tolnamegye), esetleg
könyvkereskedő útján. A szerző 46 kr-nak előleges beküldése után bérmentesen
küldi meg a könyvet. Ha tekintetbe veszszük, hogya természettan tanításához
kisérleti és szemléltető eszközökre okvetetlenűl szükség van, és hogy ezen esz-
közök beszerzése sok pénzbe kerűl: mindenesetre örömmel kell üdvözölnünk e
derék, gyakorlati munkát, mely megmutatja az útját s módját, hogyan láthatja el
iskoláját bármely tanító kevés költséggel s fáradsággal egyszerű bár, de aczélnak
megfelelő' legszükségesebb eszközökkel.' .

Vegyes.
- Iskola-látogatás. Főtiszt. és mélt. Kar say S á n dor püspök lll' márcz.

24, 25. s 26-án meglátogatta egyházkerületének három tanintézetét Sopronban.
A két első napon a theol. intézetet s főgymnásiumot, harmadik napon a tanító-
képzőt s gyakorlóiskoláját vette tüzetes vizsgálat alá

- Beiktatási ünnepély Orosházán. Szép egyházi ünnepélye volt m. hö
9· én az orosházi ev. gyüleketnek. Ekkor iktattak felügyelői hivatalába boldog
emlékezetű gr. Zay Károly unokáját, gr. Zay Mi k ló s t. A rendes istenitisztelet
után Zsilinszky Mihály főispán s egyházmegyei felügyelő vezette hivatalába az új
felügyelőt, ki a "szegény ev. iskolásokat segé1yző" -alap megalkotására 300 frtot
ajánlott fel a gyűlekezetnek,



126

-- leopoldiánum. Az egyet. ev. gyámintézet 1877-ben az 1790/91-iki 26.
törvényezik emlékeiíl ,Leopoldiánum" név alatt a jótékouyságuak újabb oltárt
emelt, melyen a mai napig 18,165 frt 93 kr. szeretet adomány gyült össze. A
jövő évben megtartandó emlékünnepelyalkalmával fog az egyet. gyámintézet a
begyűlt tőke kamatainak hova forditása iránt intézkedni, még pedig akként, hogy
a kamat-jövedelem 2/10 része a tőkéhez csatoltatik, J/lo része a négy kerületben
egy-egy szerencsétlen egyház közt osztatik meg, 4/111 része pedig az akkor mű-
ködő theologiai és tanítóképző-intézet segélyezésére fordittatik.

- A tanítók és tanárok hiriapirói müködését akarja megrendszabályozni
azon kultuszminiszteri rendelet, mely nem rég a tanfelügyelőkhöz és a közép-
iskolai főigazgatókhoz intéztetett. E rendeletben kimondatik, hogy a tanítóknak
és tanároknak jövőre csak előleges miniszteri engedélylyel lesz szabad lapot szer-
keszteni, politikai lap szerkesztésétől pedig egyenesen eltiltatnak. Hogy e reactio-
nárius intézvény mindenütt élénk visszatetszést szült, mondanunk sem kell, de
szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy az ránk, mint egy autonom egyház tiszt-
visel őire, nem vonatkozh atik.

- A Gusztáv-Adolf-egyesület 5900 márka szeretet-adományát márczius
hó 9-én adta át ünnepélyesen ZeI en kaP á 1 egyet. gyámintézeti elnök a vácz i
ev. gyülekezetnek.

- Gyászrovat. F. é. márczius 11ó l3-án üjabb gyász érte a pozsonyi ev.
egyházat: elvesztette férfikora legszebb részében jeles lelkészét, Fre y tag Viktort.
Márczius l őán tették a boldogúltat életének 47 -ik évében örök nyugalomra.

- Kozsehuba-alapitvány. Február havában húnyt el Pozsonyban Kozsehuba
János rendőrkapitány, ki 20,000 frtnyi vagyonát oly intézkedéssei hagyta a pozsonyi
ev. gyülekezetre, hogy annak fele az ápolóintézet, fele a leány-árvaház
alapjához csatoltassék s neje, Kozsehuba Johanna nevén kezeltessék.

- Az ev. ref. egyház közalapjának 1889-ik évi bevétele az egyháztagoktói
101,812 frt 74 kr. volt, miből 25°111a tőkéhez csatoltatván, 87,305 frt 68 kr.
került kíosztásra, A közalap tőke-vagyona jelenleg 345.493 frt, a papi özvegy-
árvaalap 7954 frt összesen 353,447 frt.

- Új orgona beszerzésére asz a ko nyi, sopronmegyei, ev. gyülekezet, febr.
16-án tartott közgyülésében 1200 frt szavazott meg.

- Márczius l5-ikét a soproni evang. főiskola ifjúsága következő rendben
ünneplé meg: délután három órakor a főgymn.ifjúságának "o 1 vas ó k ö r" -e,
a főiskola nagy termében, ily tárgysorozattal : 1. ,Szózat", énekli a főiskolai
férfikar Kir á 1y Béla tanár úr vezetése alatt. 2., Emlékezés 1848. márczius
15-re", írta és előadja J á nos y Gábor VIlI. o. t 3., A rodostói temetőből"
Aranytól, szavalja Holló sy Kálmán VIlI. o. t. 4. ,A székelyek a szabadság
harczban", írta és felolvassa Pap Ferencz VIlI. o. t. 5., Gondolatok márczius
15-én", írta Pap Ferencz VIII. o. t., szavalja Cse n g ey Miklös VII. o. t.
6. ,Hunyadi indulo", előadja az ifj ú s á g íze nek a r Hoffmann Endre úr vezetése
alatt. Ezután 5 órakor az ev. tanítóképző intézet ifjúságának ,Pálfy-kör"-e
ünnepelt a tanítóképző intézet nagytermében következő tárgysorozattal ; 1. ,Hymnus"
karének Erkel Ferencztől, orgonakisérettel, énekli a tan í t ó kép z ő int é zet í
énekkar. 2. ,Megnyitó beszéd", tartja Kapi Her.ső, a ,Pálfy-kör" jegyzője.
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2. ,.A11mlmi költemény" Ruclnyánszky Gyulától, szavalja Ném e th Gyula Ill. év.
növ, 4." Nemzeti zászló", karének Huber Károlytól, énekli a tan í t ó kép z o
int é zet i éne k kar. ő, "Hazánk közoktatásügye lR48-ban", írta és felolvassa
Tak á t s Sándor IlI: év. uöv 6. :.Magyar Ábránd" Sipos Antaltól, zongorán
eloadja FIa mis c h Sándor IV. év. növ. 7. "Marsallaise", karének, énekli a
t an f t ö k é p z ő intézeti énekkar. Este fél nyolcz órakor a kaszinó tőzsde-
csarnokában az ágo hitv. ev. theologia "Győry-Vilmos kör"-e a következő tárgy-
sorozattai ünnepelt: 1. "Emlékbeszéd', írta és előadja Kar s ay Imre. 2. "N emzet.i
dal", szavalja Ros t a Ferencz. 3. "Csatadal ", Huberttói, férfi - nég yes.
4. "A legnagyobb magyar", írta és felolvassa Hol c z ham mer János. 5. "Alkalmi
költemény", . irta és eloadja A sch end o r f József 6. ,.Szózat", eloadja a
the o log i a i éne kk ar Hoffmann Endre vezetése alatt.

- Magyarosridunk. A har kai evang. gyülekezet (Sopron mellett) két
ifjú tanítója márcz. hó 23-án- tartá meg elso nyíl vános vizsgáját, melyre az egy-
ház búzgö lelkésze Sopronból is szép számú intelligens közönséget hívott meg.
Ott volt a gyülekezet felügyelője dr. Schreiner Károly ([1', a megyei tanfelügyelő,
a tanítóképző és lyceum több tanára, a járasi főszolgabiró, két tanító s még
többen. A jelenlevők a gyermekek értelmes feleleteiből örömmel gyoződhettek
meg arról, hogya búzgó tanítók szép, de terhes hivataluknak mindenben igyekez-
tek megfelelni. De még nagyobb örömmel tölté el nemcsak a soproni vendégek,
hanem az összes jelenlevő egyháztagok szivét is, midőu nérnat anyanyelvű gyer-
mekeik ajkáról értelmesen és elég jó kiejtéssel felhangzott a magyar szó. Külö-
nösen szép eredményt mutatott föl növendékeivel a magyar nyelvben a felső
osztályok tanítója, Ni k ó S á n dor, ki a földrajzot, a magyal' olvasást, részben
a számtant is egészen magyar nyelven tárgyalta, s kérdezgetéseit magyarral vegyes
kétszólamú dalok énekeltetésévei fűszerezte. Ime tehát ez a példa is mutatja,
hogy ahol megvan a jó akarat s kitartás, ott a magyar nyelv tanítását az idegen
ajkú iskolákban siker kiséri. - Az egyház fáradhatatlan lelkészének, Ren ner
He n r i k nek köszönhető, hogy a harkai iskolánál két rendes tanítói állás szer-
veztetett. Ugyancsak az o búzgólkodásának eredménye az is, hogya tervbe vett új
iskolaépület felállításához szükséges költség már elo van teremtve.

- Műpártoló egyesület. Márczius 23-án alakült meg Budapesten a "Mű-
partolök köre", főképen gróf Csáky Albinné búzgólkodása folytán. A tagok,
kiknek száma a megalakuláskor 350 volt, főleg főúri hölgyekből s urakból állanak.
A körnek tagja Klotild főherczegnő fenséges asszony is, két leányával együtt,
Elnökké választatott Dessewfy Aurél grófno, alelnökké Lipthay Béla és Révay

I Gyula bárók. A körnek az alapszabályokban körvonalozott czélja: a nemzeti iro-
dalom és művészet iránt érdeklődést kelteni, azt ápolni és fejleszteni, irodalmi és
művészeti munkák keleudőségét emelni, s e czélból kiállításokat, sorsolásokat,
ünnepségeket rendezni. Mindenesetre örvendetes jelenség, hogy végre az aristo-
cratia is igyekszik lerakni a nemzeti cultura oltárára hálaadóját. Vajha a haza-
fias irányú mozgalmat minél nagyobb siker koronázná!

- Magyar kisdedóvó egyesület Sopronban. Márczius hó 2:3-án alakült
meg végleges en Sopronban a magyar kisdedóvó és gyermek-menedékhely egyesület.
A tagoknak a száma nem nagy ugyan, ele mivel régibb alapokból már is 6000
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frtnyi összeg áll az egyesiHet rendelkezésére, remélhető, hogy áldásos működését
mihamarább megkezdheti. S valljuk meg őszintén: Sopronban nagyon is szükség
van a magyar kisdedóvóra; .így talán remélhetjük, hogy valaha az elemi iskolák
is megmagyarosadnak.

- Az orthológia ellen. Mult hó elején értekezletet tartottak Budapesten
az érettségi vizsgálatok volt képviselői. Az előre megállapított hat kérdőpont
alapján érdekes eszmecsere folyt a. középiskolai tanítás felett. Az értekezlet végén
dr. esi k y K á Im á n éles kritika alá vette a magyar nyélvtanok azon eljárását,
hogy vita alatt álló nyelvtudományi kérdéseket bevisznek a középiskolai tanításba.
Felmutatott egy nyelvtant, melyben "hibás képzésű főnevek" stb. czím alatt eliész
rovat itéli el a nyelvújítást, s rossz szóknak bélyegez oly szavakat, melyeket
másokkal nem pótolhatunk. Indítványozza, hogy minden e fajta czikk, mint közép-
iskolai tankönyvekbe nem való, kitörültessék azokból. Be ö th Y Zs olt és
Si III on y i Zs igm ond hozzájárulnak a javaslathoz, a mire az értekezlet ki-
mondja, hogy a nyelvújításra vonatkozó kitérések a magyar nyelvtanokból kiha-
gyassanak.

- Márczius 15-ike Malomsokon. A mint értesülünk, a malomsoki (győr-
megyei) evang. egyház körében is megünnepelték e nemzeti ünnepet. Részt vett
abban a község apraja, nagyja. Az iskolás gyermekek a hymnust és szózatot
énekelték, Szigethy Lajos segédlelkész beszédet tartott, Lászlo János tanító szavalt;
a helybeli tűzoltóság pedig zászlóstói kívonúlva, a rendet tartá fenn. Követésre
méltó példa! •

- A kőszén termése és fogyasztasa Magyarországon. Az 1887 -ik évben
a magyar korona országainak összes bányáiban 25'27 millió métermázsa kőszen et
ástak. Ez a mennyiség azonban nem elegendő hazánk szénszükségletének födözé-
sére, ügy hogy 1887-ben még 5.160,884 mm. kőszenet hoztak be külföldről;

\ mivel szemben csak 858,166 mm. kivitel áll. Mindezeket egybevetve, eredményül
kapjuk, hogy 1887 -ben a hazánkban elfogyasztott kőszén mennyisége 29'58 milliö
métermázsát tesz ki.

- A világ konyhasó-terinése és fogyasztása. A konyhasö bányászata
néhány év óta igen erősen emelkedőben van. Az oka ennek a konyhasónak sok-
oldalú és nagy mértékben való alkalmazása a legkülönfélébb chemiai iparozikkek
előállításában, továbbá a kohászatban, az üveghutákban stb. Az egész világ egy
évi konyhasö-termését 7.300,000 tonnára becsülik. Ebből Európára mintegy. .
5.280,000 tonna esik, és pedig országok szerint legtöbb Angolországra, . t. i.
2.235,000, melynek a szigetország csak felét fogyasztja el; Ausztria-Magyarország
évi termése vagy 350,000 tonna. melynek legnagyobb mennyiségét magában a
monarchiában fogyasztják el. Leghátrább áll a konyhasó termése dolgában Ausz-
trália. - Ez idő szerint a só évi fogyasztását fejenként közepes számítással 6--7
kilograrnmra teszik. Amerikában egy-egy lakosra 25 kg. jut, Angolországban 20,
Francziaországban 15, Németországban 13, Ausztria-Magyarországban 8 kilogramm.



Hirdetések.

me ilu.a.
- A.. 1e g n. agyo b bár u h á z., - A napokban jutott

kezeim közé Storch Emil hazánkfiának, a Bécsben I. Salzthorgasse 1. szám a. lé-

tező hírneves áruszállító czég tulajdonosának új, nagy és képes átjegyzéke. Habár

€ nagy áruház óriási kiterjedéséről és sokoldaluságáról már gyakran hallottam,

mégis elbámultam e katalógus gazdag tartalma, bámulatos olcsó árai, reális üzleti

elvei és szolid szállitasi feltételei fölött.E katalogus még érdekes olvasmány-

nak is mondhaté, fiatalnak és öregnek, szegénynek és gazdagnak, uraknak és hölgyek-

nek. Az egyszeru pór, a szegény munkás ép úgy megtalálja ott szükségleti czik-

keit kellően megmagyarázva, mint minc1en állású jómódú polgár és a főúr. Ez a

sokoldaluság valóban nagyszeru, és ez a katalógus több mint 100.000 példány-
\

ban küldetik szét és kivánatra bárkinek ingyen és bérmentve bocsáttatik rendel-

kezésére. Itt találhatók üveg-, porcze!lán- és majolicaáruk, úri-, női- és gyermek-·

Tubák, ilyenek gazdák, munkások és munkásnők számára, úri- és női ruhaszövetek,

creton, selyem, atlasz, vászon- és fehérnernü, úri-, női- és gyermek fehérnemű, ház-

'tartási tárgyak, uti-, dohányzó- és vadász eszközök, kézi táskák, himző-munkák,

gyapjukendők, tricot-áruk, úri- és hölgykalapok, sapkák, czipők, térfi- és női haris-

nyák, Jager-féle áruk, gallérok és kézelők, asztali készletek, ágyteritők, 16takarók,

keztyük, illatszerek és szappanok, kelengyék űjazülöttek számára, kostümök, tavaszi-

€s nyári ruhák, czérna és pamut, derékfüzö, bútorszövetek, bútorok, szivarkahüve-

lyek, evő-eszközök, esőköpenyek, szőnyegek, tűzmentes kazetták, plaidek, háló-
'köntösök, nap- és esőernyők, ablakfüggönyök, nyakkendők, díszműáruk, gyermek-

játékok, fali- és zsebórák, még pótkávé, thea, rum, cognac és jó valódi palaezk-

borok is, és miután ez áruház zseniális tulajdonosa a nagy fogyasztásban keresi

hasznát, mindezen áruk szolidak és bámulatos olcsók. Azt hiszem, hogy minden-

kinek szivességet tettem, midőn ez árjegyzékre figyelmeztettem. Egy levelező lapba

kerül és a ki kivánja azonnal megkaphatja.

;Ui. *,;
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