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s'Löszó. 

А‘ jelen munka egyike шoв tizenegy pálya 
iratnak, mik a’ Puchói Marczibányi Lajas‘ táblq 

'bixó által kitett két rendbeli (20 és 10 arany) ' 
jutalomra küldßttek be а‘ magyar academiához; 
melly jutalmakat ez, а’ maga lrészéról, а’ hely- 
ben hagyandó és kiadandó munkák’ ívszámához 
mérséklendó' tiszteletdíjjal nevelni határozott. 
A’ jutalomtevó’ olly vezérkönyvet Иуды, melly 
а’ népoktatóknak 's tanulóknak szükséges isme 
reteket legkielégítóbben összefoglalja , ’s mint 
illyen Edvi Illés Pálnak már eddig а’ közönség’ 
kezei köztlevó „Elsó’ oktatásra szolgáló kéziköny 
vé“ nyert elsôséget. Azonban szívesen hajlottak a’ 
birálók -- kikról а’ m. t. t.'történetei (az Év 
könyvek’sajtó Маг: levó’ III. kötetében) emlékez 
nek -a'második jutalmat az illy jelmondatúnak 
oda itélni: A’ tudományos emberfó’ 
mennyisége а’ nemzet’ igazi hatalm а. 
G. Széch enyi Ist.; mi'nt а’ melly két rész 
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re osztván tárgyát, az elsőben а‘ nevelós- és ta 
nítás-tudományt adja elő, annak legújabb álla 
potja szerint, teljes rendszerben, tömötten, ’s 
állandó tekintettel а’ gyakorlatra: а’ második; 
ban pedig az elemi tanítványnak szjikséges is 
mereteket elég teljesen összefoglalja. Voltak 
ugyan а’ bírálóknak а’ szerző, elvont ’s nem elég 
gé népszerú előadására észrevételeik; mindaz 
által az academia tekintetbe vévén egyfelűl a, 
munka, alaposságát és tudománybecsét; másfelúl 
azt, hogy az Edvi Illés’ kézikönyvével a' köz 
nép‘’ szükségeinek úgy is meg van felelve; ez 
pedig felsőbb nevelésre és tanításra szolgálhat, 
tanítónak és tanulónak, vezérfonalúl; ’s általá- ‘ 
ban, hogy ugyan azon tárgynak több oldali fel 
vétele és előterjesztése, kivált az olly.fontosé, 
millyen а’ hazai ifjúság’ nevelése , nem lehet nem 
hasznos: jónak ítélte a' jelen munkát is a’ közön 
ségnek általadni. 

Pesten, а’ magyar tudós társaság'kis gyülé 
' séből, тайнs’ 22. 1837. 

U 

D. Schedel Ferencz, 
' tz'toknok.' 
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A’ sznnzö’ nLöB'l'zszíznn. 

Hogy ,az elemi nevelésnek igen sok hiányai 
legyenek 'hazánkbam mindenki meg fogja ismer 
ni, ha elemi nevelésünk fölött eló’itélet' nélkül 
gondolkozandik, a’ német elemi nevelés’ rend 
szerére csak egy pillanatolîis Vetend,igy a’ neve-  
lésröl magának általányos eszmét alkotand. Ezen 
megismert elemi nevelés’ hiányainak okòslásaért 
--~melly által a’ hazai legnagyobb néptömeg lehetó 
boldogságát éri el, fentebb nevelés alapítatik, a’ 
honvirágzó állapotra jut -- nincsen ig'azi ha 
zaiì kebel, melly leghóbben ne feszülne. 

Az elemi nevelés’ hiányait Гoша fel a’ dicsó 
Marczibányi család’ еду tagja, ’s jutalommal, 
mellyet az academia is nêvelt, kivánta a’ hazaña 
kat a’ tárgy’ kifejtésére buzdítani. 

Ezen jutalomtételre ügyekeztem én'is, a' 
népnevelést különösen szivemen hordozván, fe 
lelni, ’s az egész munkát a’ jutalomtevó’ Szel 
lemében két kötetre osztám. ‘ 

Az elsó’ kötetben érintém azt, mit tudjou 
еду elemi tanító sikeres tanítllatás végett; ezért 

\' 
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szólék 1) az embertehetségekrôl, mellyeket 
а’ tanítónak felköltenie kell; 2) a’ tanításmódról, 
melly шёл; а’ 'felköltendó tehetségekre hassan; 
3) ‘az elemin'evelés' elrendeléséról. Mindezekról 
ügyekeztem népszerl’ín szólani. 

На mind e’ mellett, az érdeklett pontokban 
тайн szorosabb valék, mint ne’mellyek akarták 
volna: mentsen ki azon ügyekezet,melly szerint 
röviden mindazt' adni akarám, mit egy tökéle 
tes elemi nevelhetésre jelen gondolkozásom sze 
rint szükségesnek láték. 

, На talán ollyak is találtatnának munkámban 
némelyek által, mik az elemi nevelók’ felfogá 
sátimulni látszanak: méntsen ki részemrôl is, 
de az elemi штык’ részéró’l is, azon ó’szinte 
nyilatkozás, hogy: azok, kik а’ legfontosabb 
elemi nevelésre szentelék magokat, ezeket fel 
foghatják, ’s felfogni ügyekeznek. ‘ 

’ На talán rendszeresebb létem láttatnék aka 
dályozni a.’ könnyebb felfogh‘atást: mentsen ki 
azon igazság, hogy: ha valahol, а’ ‘szellemi vi- ‘ 
lágba. nincs ugrás, itt mindent renddel kell al 
katni,'s renddel a’tehetségekre hatnî. Mentsen ki 
végre általányosan az, hogy jelen munkámmal, 
csak igen-igen kis részét is ügyekszem pótolni 
azon hiányoknak, mellyek néptanítókat - neve 
ló-intézetünk’ nem létéböl egész nevelési rend 
szerünkre háramlanak. „ 

’T ‚ 
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BnvEzETÈs 

1. 9. 

А: ember. 

Az embert már magas testalkata is kiemeli más te 
remtmények felett; de különösen kitüntetik öt tehetsé 
geinek hatásai. На az emberi tehetségek’ ezen hatására 
flgyelmezünk, ugy látszik, hogy az emberben a’ külha 
tások’ többszöri öntételei, elöször is a’ külhatók' tudá. 
sát, azután entudást ébresztenek, mellyek д) az isme 
reti tehetséget szerkezik. A’ tudott kültárgyak, a’ lélek 
ben bizonyos meghatódást ébresztenek, vagy érzést köl 
tenek fel: igy kel az ismereti tehetségböl b) érzési te 
hetség. A’ külhatók iránt felébredt érzés az emberben, 
vágyódássá шаgy kivánássá válik, melly az embert tettre, 
c'selekedetre ösztönözi. Igy fejlik ki az ismereti, és ér 
zési tehetségekböl с) a’ kivánási tehetség. De ezen te 
hetségek reájokhatás nélkül fejletlenek, magunkba zártak 
és szendergök maradnak, ‘vagy pediд,’ csak történetlegesen, 
bizonytalanul ’s czéliránytalan fejlenek. Csak czélszerl'í 

‘ hatás által fejlenek a’ tehetségek czélszerl'l'n szabadokká. 
Igy fejlhet az ember härmag tehetsége után, hármas irány 
zata felé: gondolkozó, érzö és cselekvô létre, Мыши“ 
san emberse'gre. Ezen irányzatok felé már a’ tehetségeket 
a’ tulajdon értelmi nevelés fejti. - 

2. 5. 

А‘ nevele's. 

A’ nevelés nem egyéb mint az emberben szendergô 
tehetségekre czélszerl’í hatás, melly által a’ megkötött 
tehetségek czélszerü szabadokká tétetnok. A’ „мы 
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által мы, tulajdonképen , misem közöltetik az emberrel, 
csak a’szendergö tehetségek költetnek fel, emeltetnek ’s 
nemesl'tetnek. Minthogy a’ nevelés, mär ezek s‘zerint, mind 
a’ három tehetségékre czélszerl'i наш által történik, még 
pedig az isme'reti téhetség’ olly lépcsůü felemelésével, mint 
a’ kivánási tehetség’ vigyáz‘va nyomásával ’s az egész 
tehetségnek a' kettô kôzti egyensúlyulásávnl; minthogy 
а’ tulajdonképi tanít'ás,‘ egyedül az ismereti tehetségek’ 
fejlésével foglalamskodik, egyenes сzйт1 nélkül a’ töы) 
tehetségekre; - következik, hogy а’ uevelés nagyon kü 
lönbözik a’ tam'tástól. - A' nevelés közönséges, midôn 
а’ tanítás egyes fogalom, - :'i’ nevelés mindig magában 
foglalja a’ tanítást. A’ tam'tás érintetlen hagyhatvän az 
érzö és kivánási tehetségeket, eszes, gonosz embert ál 
líthat elö , midön a' nevelés értelmesen gondolkozót, sze 
Иdеи érzöt, erkölcsileg cselekvöt czéloz adni. .-. Nevelni, 
nem pusztán tanítani kell. Annyival inkább nem kell a.’ 
különben is еgy oldalu шайáы, a’ diák nyelv' korán ta 
nításlî val visszaverni, vagy természetlenséggel ’s czélszerüt 
lenséggelvisszanyomni az ébredö tehetségeket, midön azo 
Ка1 emelni akalfjuk, ’s igy nevelési ellenmondásba jöni; 
hanem szorosan iigyelni a’ nevelés' közönséges szabályaira. , 

' 3. 5. 

A’ uevele's’ közò'nseges sxabályaz'. 

1) Legyen n’ nevelés az egyes személyekhez alkal 
mazott, vegye tekintetbe a’ növendék’ еgy vagy más ki 
tetszö vonzalmát , jövendö rendeltetését, tegyen fel czélt 
egyeseknek, vagy összes személyekuekfs arra irányozza 
a’ tehetségek‘ fejlését. .— Nem kell igen sokat akami, 
és igy ‘гаgy keveset vagy mitsem tenni. 

2) A’ tehetségek’ fejlésében légyen a’ nevelés mind 
a’ három tehetségre irányozvn. A’ nevelés nem állíthat 

‘ elö eszes, de erzékel'len, mindig gonoszra törô embert; 
sem elérzékenyült, homályo, babonás, minden tettre ra 
jòskodva ' töröt, annyival' inkább szabadon eresztett ki 
vána'si tehetségüt; - hanem a’ milly aránynyal emeli az 
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ismereti tehetséget, olylyal h‘atározza a' kivánásit, ’s 
köztök egyensulyl'tva emeli az érzési vagy izlési tehetsé 
get; igy teljesen kifejtett embert álll't elô. 

3) A’ tehetségek’ ezen fejlésébeh legyen a’ nevelés 
a’ legtermészetesebb , - mi szökést vagy kényszen'tést 
se tegyen; ügyekezzék а’ legalsó adatott elemtôl lépcsö 
kön emelkedni fôlfelé. Az ember magából fokonkint fejt 
ve legyen nevelt , 's igy hassan vissza mindenkor magára. 

4. §. 

Az ege'sz' [йoд-мёда. ‚ 

A’ nevelés --~ mint emll'ténk »- nem egyéb levén, 
mint az emberben szendergö tèhetségekre czélszerú' hatás: 
а’ nevelönek mind а’ fejlést váró emberi tehetsége 
Вы ismernie; mind a’ tärgyakat, mellyek’ közbejöttök 
kel- ’s a’ módot, melly által az ismert tehetségek fejlenek, 
birnia; mind a’ fejlö eszközök’ czélirányos elrendelésére, 
az egész’ egységére visszahatnia kel1 , hogy а’ nevelés ál 
talános legyen. 

Minthogy mi а’ feltett kérdfís’ kivánata szerint az 
elemi oktatásról szólhiatunk; az érintett, pontokat is az 
elemi oktatáshoz arányzólag fogjuk elöhozni. Igy az 
elsó' re'szben szólunk az emberi tehetségek’ 'fejléséréil, ho1 
а’ testi tehetségek’ épmegtartását, a’ testi nevelést el nem 
mulaszthatjuk. A’' másodz'k re’szben elöadjuk a’ tehetsé 
gek’ fejtésének modját, hol az elemi tudatokat a’ tan1tás 
módtól el nem választhatván, egyszersmind azokról is 
szólunk; a’ tulajdonképi tanulmányokat pedig a’ második 
kò'tetre , mint olvasókönyvre hagyjuk. A’ дат/1111151 re'sz 
ben szólunk az elemi iskola’ elrendeléséröl. 
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AZ EMBERI TEHETSÉGEK’ FEJLÉsE. 

ELsö FnJEzn'x'. 

A' tests’ „шт. 

 

5. §. 

A’ из“ nevele’s ko'äsò‘me'gesen. 

A’ test, a’ lélekkel legszorosb egybefüggésben áll; 
а’ ‘test a’ lélek’ lakja és ml'íszere. A’ lélek az egészsé 
ges testben vМor, munkás, fáradtlan ; az egészségtelenben 
aluszékony, munkátlan és holt; innen а’ testi nevelés szer 
felett 'magy Íigyelmet érdemel: annyira, hogy az egész 
nevelést a' testi nevelés tartozik megnyitni, a’ lelki neve 
lést folyvást kl'sérni ’s annak alapul szolgálni. --- Mind 
azok a’ legszerencsétlenebb nevelési ellenmondásba jö 
nek, kik nemcsak nem gondolkoznak, nem használják a’ 
testi erôk‘ fentartásának, erösítésének, helyre-állításának 
eszközeit; de a’ lelki nevelés’ czélját tüzesebben ü'gye 
kezvén elérni, a’ testet lerontják, eltörpítik, ‘elegészség~ 
telem'tik: igy а’ test és lélek, mellyeknek emelkedniek 
kelletik vala, lenyomatnak, erötelenek ’s hatástalanok 
maradnak. Csak ép testben lakhatik ép lélek. --- Ezé"; 
minden elemi oktatók ismerni tartoznak azon szaba’lyokat, 
mellyek által a’ testi tehetségek épen ‘дышать, erôsí 
тетеk’$hе1yrе-á1111аtnа1‹; különösön pedig a’ falusi nép 
tanítók ismerjék ezeket, kik a’ hazának а’ millyen ér 

' telmes, olly erôs polgárokat tartoznának adni. 
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6. 5. 

А’ testz' tehetse'ge/c’ fentartása. 
Az egészségesen született gyermek’ ereje fentartatik: 

1) Az e’lelben е’s z'talbam’ me’rte'kletesnfx‘e'ë,r által. A' tam'tó аrrа, 
mi eledellel éljenek a’ gyermekek, általános befolyással 
nem lehet. Ez a’ szu"lék’ tehetségétôl függ. De szoktat- ' 
hatja és tartozik szoktatni a’ tam'tó a’ gyermekeket 
rendre ’s mértékre az ételben és italban, elôterjesztvén 
a’ mértékletlenségnek käros, a’ mértékletességnek pedig 
hasznos következeteit, szorgalmasan intvén а’ gyerme- 
keket a' rendetlen nyalánksa'gokról, éretlen gyümölcsök 
nek söt merges növényeknek is meg'evésétöl, különösen 
eltöltvén a’ gyermekeket irtózással a’ részegl'tô italok 
iránt, addig is, mig azokról magoknak az illetö tanul 
mányokból majd helyes fogalmat szereznének: melly által, 
az e'gészségre Iigyelmezés mеllей, figyelem és vágy ébred 
bennök а’ czélzott tanulmányok iránt. 

2) A’test’mozga'su‘a'ltaì. Minden é1ô teremtménynek 
legkitünöbb küljegye a’ mozgás; különösen pedig jegye ez 
а’ vidor, munkás, fáradtlan gyermeki kornak; --~ innen a’ 
gyermekeket tam'tás közben sokáig székhez szögezve tarta 
ni, a’ legmegbocsáthatlanabb lńba. Minden tайтs-ór6na1: 
egy negyed részét '-.a’ kisebbek még többet _ szabad moz 
gással kivül töltsék el a’ növendékek: mi alatt intse a’ tam'tó 
o'ket a’ természeti szükség’ tételére , beszélvén a’ természeti 
terhek’szükségtelen fentartásänak veszedelmes következe 
térůl, addig is, mig arról fogalmilag azilletö tanulmány.. 
ból meggyôzetnének. Ne csak az érintett idöt engedje 
pedig a’ tanító szabad mozgásra; hanem a’ tanításnak le 
hetö nemeit is ugy intézze, hogy abban a’ tagoknak, kü 
lönösen a’ kéznek, fölemelése, felállás, fordulás, helycse 
rélés történjenek. Midön a’ шинами: ülik, akker is 
ñgyelmezzen a’ tanító, hogy az ablakon tóduló fényre 
szemmel, a’ meleg kályhához háttal ne üljenek; k1116nö 
sen pedig az irásnál az alkalinas l'ilésre figyeljen,' k111ön 
Ьеn ebböl a’ mell’ nyavalyäi ’s ebböl ismét több hajok 
származnak. 
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3) Tz'szta leg- ‚им‘. Az‘étе11)еn ésitalbani mértéklete 
ség, a’ testmozgás, csak tiszta egészséges lég által lehetnek 
valódi fentartói az egészségnek. Innen nem a' tanítótál függ 
ugyan, hanem józan iskola-elöljáróktól, hogy a’ ‘шаítás-szo 
bák egészségesek legyenek; de a’ tanítótól függ, hogy a' 
szobában a’ lég megfrisítessék, undorító szemettöl ’s ártal 
mas‘, különösen vЯн-z5%, rothadt gyümölcs-kigôzölgések 
tô] tisztán tartassék. De vigyázzon а’ szobalég' frisítésé 
nél, hogy légvonat ne‘ csapja mega’ gyermekeket. 

A’ tanítótól függnek továbbá: hogy a’ mozgás-idöt 
tiszta légü helyen töltsék, száraz és nedves idöben mi 
különbséggel tegyék a’ mozgásokat, ’sat. A’ kül lég, а‘ 
hideg’ és meleg’ befolyása ellen millyen ruhával fedeztes 
senek a’ növendékek, ismét nem függ általánosan a’ ta~ 
m'tótól, de szoros tartozása a’ tanítónak, hogy a’ ruházat 
tisztán tartassék, a’ hideg és meleg ellen czélirányosan 
használtassék. Lehet és kell a’ tam'tónak hatni a' tala'n 
értelmetlen szülékre az által, hogy gyermekeiket, а’ nö 
vekedö testet bilincsben tartó, elferdítö, nyomon'tó szú'k 
ruhákban ne járassák. A’ tanító midön a' kül lég’ befo~ 
lyása által ügyekszik fentartani a’ test’ erejét: vigyázzon, 
hogy tulságok által a’ testet el ne gyengl'tse, vagy el is 
erötelenítse. - 

1. g. 

A' testz' tehetse'gek’ eräu’te'le. 
Az épen született, egészségesen fentartott testnek 

ereje növekedik: 
1) A’ tesine/1 a’ le'g" változásaihax эхo/Нaти: a'llal. 

Hogy az elzárt, eltakart, igy elpuhult testnek, az erö 
sebb léghatás -- ha szabadon éri --ártson, könnyen éм 
hetô. Innen а’ gyermekeket а’ lég’ vältozásaihoz, jár 
kálás és szaladgálás közben, a' fö’, nyak’ és mell’ nyiltan 
tartása által мoщный ’s erösi'teni kell. De ezen szokta 
tást, valamint korán, llgy idejében ’s lépcsönkint kell 
tanni. Fölserdült, talán elpuhult vagy magában is gyenge 
gyermeket kemény hidegben , egyszerre, fö- , nvak 
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mell-nyil'ással штата akami, viss'lßfurdliltság. A’lég 
változáshoz szoktatott gyermekek tegyenek utайт; мну 
nemcsak a’ testet foша еrösítеní; hanem‘a" lelket is kü 
Iönbözö tárgyakkal e'lfoglaln‘i, gyönyörködtetni ’s‘ дети’ 
teni. -- A’ kül léghez штат ’s utazlis közben, n’taln'tó 
a’ lelki fejlésnek eîemeit, a’ külérzékeke't'is na‘gy‘befn 
lyással gyakorolhatja a' test’‘ erösítésére. A' szülék мы 
is hathat ezen czélra a"nevelô, javalván azoknak a’ 
gyermek’ kemény helyen hálatását,' magokat pedig a' 
gyermekeket erösen intvén u’ korán fölkel’ésre ’s a’ $61 
serkenés után az ágybnn nem maradásra,'ajánlván erre 
vigyázatot а’ szüléknek is. 

2) А’ tulajdonke’peuz' саgу mesterseïges testgyukorlatok 
állal (gymnastz'ca). Mellyeknek mindig emelkedö fokai 
a"következök lennének: a) 'a’lábakat erösŕtô, 'egyenes vo 
nalbani szaladás, egymäst ker'getés, шllyдщпgy‘ az eg'êsz 
testre hasson , a"‘testet ‘hajle'kenyl'tsä .-“kësöbß"'bizoń‘y‘bs' 
körbe' és körböl menü hé’zagb’n‘‘történjék; à." kü'z‘pón’tv' 
tartás , rö‘МЪ ’s ' hos's'zabb', 'v'a'st'ag ’svékonyablj Fe‘гefnl’ä- kon sétálás, az Зnаk'а1 0r6'‘s&6 korcsóiyázásm'sà д?’ 1))"a’î 
karokat a' szemmel еgyт! gyn'kor'ló czélrahnjŕtgálás. EN' 
mászäs, magasra kapaszkodás, Dn‘z egés'z test’nek‘ì'àlamëlly’ 
magasra a’ karok általi {elfüggesztése bizonyos súlynak 

‘ -- kevesen kezdve‘ --- kinyujtott kar liltali felen1elése; 
elo'ször egyik, azután a’ másik ’s kettô által cgyütt ’sa't;' 
c) az egész testet gynkorló birkózás, az egész testet'épen 
úgy erôsítö mint hajlékonyl'tó ’s idoml'tó tane/.,'kisebb ‘s’ 
nagyobb távolság’ majd sáncz’ugrálása’sat. , hid'eg vizben 
fördés, úszás, inosdás, - mellyeket hngy izzadtan ne 
tegyenek a’ gyermekek, a’ nevelô épen ugy érteni foша 
mint azt, hogy a’ fördés és mosdás nemcsak inakat еrö 
sl't, hanem a’ test’ lyukacsait kinyitván, ennek szabnd 
gözölgést enged ’s igy a’ testre mély hatással van. Ezen 
érintett test'gyakorlat’ egyszerü eszközeirôl - mellyek 
Gutsmuths‘ „Gymnastz'k und Spz'el“ czimü munkáibanbö 
vebben leirvák-~minden elemi iskolák’ elôljárói ollyszo 
rosan {а1-tтаánы: gondoskodni, mint а‘ lelki nevelésröl. 
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Mert valóban nevelési ellenmondwa' lelket emelni, a’ 
testet pedig elmulasztani. H" A, 

3) A’ rendes тип/ш, a’ "щ le; foglalatosság által. 
Az életnek nincsen nagyobb jótéteménye a’ munkánál; 
azért erre a’ gyermekeket korán szoktatni kell, mert 
ez nemcsak tettlegesen erôsíti a' testet, nemcsak korán 
szoktatja a' gyermeket arra, hogy munkája által majd az 
élet’ szükéges eszközeit meg tudja szerezni; hanem meg 
óvja a’ henyeségtôl, ettôl a’ minden bünök’, bibák’ és 
testi bajok’ leglágyabb párnájától, - megóvja különösen 
a' száz szemü nevelô által is más. eszközökkel alig visz 
szatartóztatható, a’ testi kifejlésnek legnagyobb vissza 
verôjétôl, legnagyobb lerontójától, az életet leggyilko 
lóbb-önfertéztetéstôl, mellynek jegyei: a’ sápadt arcz, 
beesett szemek, félénk tekintet, rezketô kezek, vontatva 
járás ’sat. Midön így а’ lélekre, testre ’s egész életre 
nagy hatásu munkával foglalatoskodtatja a’ nevelô gyer 
meke'it, ügyelni fog arra, hogy а’ munka' nemei változ 
tassanak ’s játékkal cseréltessenek fel. Ugyanazon mun 
kát, különösen azon szigoruságút а’ gyermekek nagyon 
megunják ’s süker nélkül csigáztatnak; ezért tartsa maga 
elôtt a’ tanító azt: hogy a' ‘gyermekek játszva munkálkod 
janak és munkálkodva játszjanak. Nagyon ohajtni, hogy 
tanítás után a' gyermekek а’ munkaidöt czé'lzattal töl 
tenék jövendö rendeltetésôkre, vagy ez iránt vágy ’s ügye 
lem ébresztetnék bennök. Igy gyakorolhatnák magokat 
esztergályos, asztalos ’s más házi művekben, kertész 
ségben, selyembogár-tenyésztésben sat. - Sôt a'falusiis 
kolákat czélirányos lenne ugy elrendelni, hogy a’ gyer 
mekek szüleiket a' munkában , nyári napokon legalább, 
segítsék. l 

1 

s. 5. 

Az ege’szseg' helyreállítására дать’. 

Minthogy a’ tanítók’ keze alá nem csak ép 's egész 
séges gyermekek adathatnak , hanem sokszor a’ születés 
sel, házi körülménynyel hozott, vagy minden vigyázat 
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mellett is elôállhat». ‘""s’fisebb ’s nngyobb, lelket, testet, 
vазy többnyire mi'n’dk‚' 'if érdeklö bajokkal jönek a’ 
gyermekek iskolába; ëiìäñ" a’ tanító a’ testi tehetségek’ 
fentartása ’s erösl'tése mellett nagy iigyelemmel tartozik 
lenni a’‘test’ gyengélkedésére, ’s arra иgy hatni, hogy 
a’ bajt töletelhetôleg kevesl'tse; ha pedig nagyobb lenne 
a’ nyavalya, mint czélirányosan rеá hathatna, а’ szüléknek 
az' orvos’ tanácsával élést javalja. Javalja különösen a’ 
szegény együgyü falusi szüléknek a’ himlö-beoltást, kik 
ezen nagyjńtéteményt nem ismervén , még ma is irtóznak 
ettöl, ’s az általános isteni elhatározásra bizzák ebben is 
gyermeköket. - Az egészség’ helyreállítására hatbat а’ 
nevelö: 

1) Vz'da'msa'g Щи]. Alig lehet gondolni, a’ vidámsa'g 
mennyire tartóztatja a’ testi bajt mélyebb sl'ílyedésétôl, söt 
sok esetekben mennyire elhán'tja egészen' is a' bajt, ezért 
a’ tam'tó közönségesen kedvvel , vidorsággul tegye tam'tá 
sait, ne haraggal, méreggel kiabálással; de különösen vi 
dor, nyх-чае, ты, legyen a’ gyengébbek iránt, —- ollya 
nokhoz helyezze közelebb ezeket, ’s ollyanokkal tegye 
hasonlatba , kivált pedig játszás közben ollyanokkal tár-‘ 
salkodtassa, kik különösen elevenek, vidorak ’s mulat 
tatók. 

2) Az z'sme’l'i testgyengesegre egg/enes ellenhatás ál 
tal. A’ botta1 fenyl'tés, pofon- ’s fejenverés ’sat. baromi bün 
tete'sek, kemény büntetés’ terhe alatt általánosan tartoz 
nának elmaradni а’ neveléstôl; annyival inkább irtózzék 
a’ tam'tó a’ különben is gyenge testet illyesmi ál1а! gyen 
gíteni; söt inkább a’ gyengébbeknek a’ tanl'tás-idöböl 
is szabad járkálási ’s mozgási idöt enged'ni, a' gyengébb 
szemüeket annyi és olly munkától, mennyi és a’ millyen 
a' леmnеk ártalmára lenne, szorgalmasan мы , - kö 
zön ségesen annyi munkát mint az egésségesektöl soha 
nem kivánni, szoros tartozäsának ismerje. 

3) A’ lelket е’s testet egylaangzólag gyò'uyò'Mò‘dletve 
tartó foglalatosság ’s Мишей: a'ltal. A’ test’ gyen. 
gesége nagy hatással van a’ lélekre, valamint ez viszont 
arra. A’ gyenge lélek nem haladhat elö olly sikerrel 
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mint az erösebb; ezért a’ gyengélkedök inkább mulat- 
ság által legyenek elfoglalvák. Nem kell arra töre 
kedni, talón kényszerl'teni (mi a’ tanulástól, mint en 
nek legnagyobb ellenmondása, egészen tartoznék el 
maradni), ‘hogy a’ gyengék а’ többekkel egyiránt lépje 
nek elö a’ tanulmányokban: ezek inkább test-erôsl'tés 
“Эgем: járjanak iskolába. -- A’józan szülék fogják i'smer 
ni, a' [aыn értetleneknek pedig értésökre fogja adni a' 
tanító, hogy a’ testi kifejlés alapja uz egész nevelésnek, 
azen alapvetés után emelkednek a' testi erôk, ezután is 
párhuzamosan a’ lelki tehetségek’ fejlésével. 

MAsoDlx rnJEzE-r. 

А’ Iel/u' lelletn'gd" [слe'т 

o. §. 

A’ leíliz' te/etse'gek kò'zò‘nseîgeseu. 

Midön а’ testi tehetségek, a' testi nevelés’ szabályai 
liltal fentartatnak, erôsl'tetnek, söt a’ gyengék helyre is 
alll'tatnak, azillyen test az ép külérzékek által, a’ külha 
tások iránt, kitünöleg fogékony lesz, mellyek a’ lélek’ 
munkássägainak: ai ismeretnek, érzésnek ’s kivánásnak, 
legalsóbb elemeit felköltik. Ezen felköltött elemek a7 
külhatások’ többszöri tételei által növekednek. De ezen 

növekedés magára hagyatván , a’ nemtelen érzések’ ’s go 
nosz tettek’ elsöbbségével, a'l- ismeretinek pedigar mint ‘ö 
tehetségnek csak igen gyenge „шинам mutàtkozik: 
иgy, hogy az ember igyen а’ tehetségek’ szabad hata'sán, 
mindig а’ testiség, alacsonság ’s embertelenség felé súlyul; 
ezért az érintett lelki tehetségek’ fejlésének irányät ki 
kell mutntni, még pedig ugy, hogy a) az ismeretinek 
iránya a’ mindig magára visszaható emelkedés legyen, 's 
ezen ènlelkedésben a’ tehetségek tettlegesen növekedje 
таk; b) ат érzések mindig az ismeretre visszahatv‘n ne 
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mesüljenek ’s határozzálc a’ kivánási tehetséget, és igy 
részint tettlegesen emelkedjenek, részint nemlegesen 
egyensúlyuljanak, az ismereti és kivánási tehetégek 
közt az emberség felé; с) a’ kivánásiak végre, egészen 
nemlegesen hassanak vissza, a’ nemesült izlési tehetsé'g’ 
közbejöttével, az ismeretire; vеgy az ész és izlés által 
határózvák, de nem el nyomvák legyenek. 

1o. 5. 

Az z'smeretz' te/¿etse'ge/t kiilò'nò'sen. 

На már egy kifejlett 'ismereti tehetség' lépcsöit a’, 
tapasztalásban is vizsgáljuk: ugy látszik, hogy ezen lép 
csöket három nagyobb fokok kötik össze. Az ember az 
ismereti tehetség’ гелéм elöször egészen атм. Az is 
mеrей tehelség’ legalsóbb elemeit а’ külhatások ébresztik 
fel, nagyl'tják ’s emelik a’ test’ érzélgifogékonysága által. 
Az ember tovább a’ külsö benyomásoknnk gyakori önté 
telei által lassankint szabadul az érzékiség’ bilincsei alól, 
midön a’ külsö benyomások’ hatása a’ lélekre megsoka 
sodván, az a’ szélesen terjedö vz'sszahozólagos munkássá 
got (reproductio) kezdi el. Az там és vis’szahozólagos 
munkássági fokokon emelkedve, az ember végre egészen 
szabaddá lesz az erzékiektf'íl,' ’s а’ lélek мамаши; (pro 
ductive) az ismereti tehetség’ minden fokaival magára 
visszahatva, szabadon munkálódik. Ezen háron nagyobb 
fokoknak lépcsöi: ' 

1. Az érzéki munkásságnak 
a). Az ‘e'rzele’.~r: a’ штаты; és a’ test’ fogc'kony 

sеgа ‘által felébresztett kezdö‘benyomäs а’ lélekben. 
b) Az e’szreve'tel : a’ külsö benyomäsok által elöállí- ' 

tutt tudása a' kül tárgyaknak. 
c) Az eszme'le's: a’kül tárgyak’ tudásán emelkedett, 

ettöl különbözö, kezdö entudás. 
2. A’ visszahozólagos munkrísságnak 

a) Az elá'terjesztefv: a’ benyomott, tudott, Щи1, 
kül tárgyaknak, az entudó lélck ‘Шин visszahnzása, а’ 
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visszaemlékezés‘‘ kö'zbejöttével. Mellyböl világos, hogy 
a’ visszaemlékezés , ez a’ шинам: létesl'tö elöterjesztés, 
a’ tulajdon elöterjesztést elôzi. 

b) A’ fogalom: az entudással összekötött jegyes 
elöterjesztéseknek összehasonll'tása, megkülönböztetése, 
’s az elvont jegyeknek egyítése az emlékezö erô’ közbe 
jöttével. E’ szerint a’ fogalmat, a’ jegyeket megtartó 
emlékezö erö elôzni tartozik. 

с) Az e'rtelem: az összehasonll'tott fogalmaknak 
más fogalmakkal viszonyítása, megkülönböztetése’§ meg 
itéléssé emelése, a’ képzelöerö’ közbejöttével. Es igy 
а’ széleshatásu’ képzelöerö az értelmet, mint a’ vissza 
emlékezés az elôterjes'ztést, az emlékezöerô a’ fogalmat, 
elözni szokta. 

3) Az enalkatólagos munkásságnak 
а) Az eszeskede's: az itéleteknek egymásközti 

összehasonll'tása, különböztetése ’s tiszta következtetéssé 
emelése. 

b) Az едят/Беdв’s : a' következtetéseknek ismét fen 
tebb egymásközti viszonyítása, különböztetése ’s tiszta 
tudása , elvvé emelése. ‚ 

с) Az e’sz: a’ kül tárgyakat ’s magát tisztán tudó, 
mindig maglira visszahatva gondolkozás, vagy a’ tudás 
nak ’s entudásnak egysége. Ezen érintett tehetségi fo 
koknak és lépcsöknek kisebb ’s nagyobb behatási lepcsöi 
lehetnek: ezek népszen’ín és mélyebben is alkalmazhatók; 
azért ezektöl a’ falusi tanító se ijedjen meg. A’ ma'eo 
dz'k re’sz egyszerü példák által fogja ezeket sorban azon 
fokra emelni, mellyen egy szegény földmives embernek 
is -- ha emberhez illö öngondolkozó akar lenni -- állnia 
kell. 

11. 5. 

Az e'rze'sz' дебет}; kò'lò'nò'sen. 

Midön a'l- ismereti tehetség erzékileg, viszahozólag, 
enalkatólag munkálkodva emelkedik az érzeléstöl az 
észig: ezen emelkedést lépcsökön ébresztö мам inínt 
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érzés támad a’ lélekben, melly érzés, mint az ismereti 
tehetség, fokonkint az érzéki külhatásból emelkedettebbé 
's lelkiebbé válik. Ezen emelkedés’ fokai: 

1. A’ képzési munkásság. Ez még az ismereti tehet 
’ség’lépcsöinek benyomásaival foglalatoskodik. Lépcsöi: 

a) A’ тыс’s .— а’ külérzékek Юtа! elöálll'tott benyo 
matokon, a’ ищs-шаг gyakorlása, vagy а’ benyomott 

‘ tárgyak’ huzamos szemlélése. 
b) A’ ke'pzele's .. a’ nézlelt kül tärgyak’ fekvésének, 

iränyának ’s alakjának érzése. 
с) A’ ke'peze’s: a’ kül tárgyak’ alakjänak а’ nézlés 

tôl elszakadva is tudott, kezdö érzése. 
2. Az érzedelmi munkásság. Ez az érzéki benyomá 

soknak kedves vagy kedvetlen, visszahozólagos érzése 
által, а’ lelékre mélyebben hat, izlést ébreszt, ’s ezutän 
emberi érzelmet fejt Itt az erzési tehetség, márkész 
ismereti tehetség’ visszahozólagos munkásági fokán, kön 
nyen emelkedik fel a’ müvészi teremtô munkásságra. 
Lépcsöi: 

a) A’ изд-aдите.’ az érzett kül tárgyaknak, a’ 
lélek’ elôterjesztése általi alakítása. 

b) A’ hellem: az érzett ’s alakított kül tárgyak’ 
érdekes képítése. ‘ 

с) Az e'rzedelem: az alakl'tott ’s szépl'tett kül т 
gyaknak élettel elöntése. 

3. A’ lelkesedési munkásság. Ezen munkásságban а’ 
lélek a’ kül érzéki széptöl, az izlésen emelkedve, tiszta 
érzedelemmé olvad, ’s a’ 'kül szépl'tési érzésböl egészen 
lelkivé, erkölcsivé, ’s emberségessé válik. Lépcsöi: 

a) A’ nagye'rze’s: a’ lelki élet iránt ébredt ma 
gasztalódása a’ léleknek. 

b) A’ me’lto'sa'gos e'rze's: a’ magasztalt érzés’ mél 
tánylása. 

с) A’ lelkesede's: a’ magasztalt ’s méltánylott érzé 
seknek az emberség felé hajlása. 

Az érzési tehetség’ ezen lépcsöitôl még a’ falusi taní 
tó se rettenjen meg; mert ennek is, mint az ismeretinek, 
vannak alacsonyabb ’s mélyebb behatásai (intensitas), 
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mellyeket mi egyszerü példák által alkalmazni, a’ máso- 
dz'k re'mben nem fogjuk elmulasztani, egyszersmind a’ 
külérzéki széptöl a' müyészi szépet mellözve, a’ falusi nö 
vendékeket a’ belsö érzés ’s az emberség felé hajtani; 
azonban, ha nem czél is а’ falusi növendékekbölmüvésze 
ket nevelni, de а’ talán ébredô müvészeti lelket sem czél 
bennök csak elmu‘lasztani is, annyival inkább visszaver 
ni; azért ezen tehetségeket a’ falusi tam'tónak is ismernie 
’s reájok ébresztöleg legalább hatnia kell. 

12. g. 

А’ kz'va'ua'sz' tehetse'g külò'nò'sen. . 

Midön az ismereti tehetség az érintett fokokon emel 
kedik, ’s az érzési arra visszahatva azon fokokon neme 
sül: akkor a’ kivánási tehetség is mindkettôre visszahat“ 
va, mind kettö által határozva, épen azon fokokon fogyva 
veszt erejéböl, mindig inkább a’ lelkiek felé irányozta 
tik, végre az akarat cselekedeti észszé olvad. A’ kivánási 
tehetségnek ezek fokai: 

'‚I. A’ testi vágy’ hatásai: az egészen érzékiekrevite 
tett, azok iránt mutatott közvetetlen munkássága az em 
bernek. Lépcsöi: 

a) Az ò'sxtò'nó'li: а’ kül benyomások iránt mutatott 
legállatibb ébredezése a’ testnek. A’ széles terjedelmü 
ösztönök közt, az alacsony hajlás mанец vannak magos 
irányuak is, mellyeket nem elnyomni de taplálni kell. 

b) A’ vágyo'dás: az ébredt ösztönöknek a’ kül tár 
gyakra erösebb irányzata. ‚ , ' 

с) A’ testz' уйgу - testiség: a’ felébredt ösztön~ 
nek ’s irányzott vágyódásnak egyes tárgyakrg vitetése. 

2. Az érzelem’ hatásai. - Itt a’ test, az ismereti te 
hetség’ visszahozólagos ,' az érzési tehetségnek pedig te 
remtô munkássága által, nemcsak а’ közvetetlen erzékiek, 
hanem az elvontak ’s szellemiek iránt mutatja magát; 
még pedig, olly tettekben mint ez, az ismereti és érzési 
tehetségek’ azon мы lépcsöin emelkedik. Lépcsöi: 
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a) A' lzajlandóság: az elöterjesztett ’s képalkatott 
tárgyak iránti vitetése a’ kivánásnak. 

b) Í/onzal0m: a’ fogalmas és kellemes tárgyak 
ira'nti hajla'ndóság. ‘ 

с) Erzelem: az értelmes és érzedelmes tárgyak 
iránti vonzalom. 

3. Az àkarat' hatása'i. A’ kivänási tehetség’ ezen 
‘oка, а’ testiségijrányból megtört ’s a’ lelkiek felé irány 
zott érzelmi hatás után egészen szellemivé ’s lelkivé vá 
lik. Lépcsöi: 

a) A’ медведей.‘ а’ testi indulatnak, magát 
egyedül a’ nagyok iränti kimutatása. 

b) A’ метал: minden érzelmeknek a’ méltánylott 
emberi létre vitetése. ` 

с) Az akurat: a’ lelkesedett cselekedeti ész, vagy 
minden indulatoknak szelidülve az éще ’s emberségre 
vitele. 

13. §. 

A’ lzármas Iehetse'gek’ rendszere. 
' ' ' ' Ismeretlek. Lrzeslek. Klvánáslak. 

m и" m 

1. Érze'klegesek. 
Érzelés Nézlés Ösztönök 
Észrevétel K épzelés Vágyódás 
Eszmélés Képezés Testivägy. 

2. Vz'ssza/aozo'lagosalc. 
Elôterjesztés Képalkatás Hajlandóság ‘ 
1‘: ogalom I’íellem Y‘onzalom 
Ertelem Erzedelem Erzelem. 

3- En'alkztólagosak. ‘ 
Eszeskedés Nagyérzés Szenvedély 
Elveskedés Mngasztalódás  Szeretet 
En Lelkesedés Akmf. 
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Hogy az érintett ismereti, érzési és kivámisi tehet 
ségek hatásaikat mutassák, azokat szendergésökböl fel 
költeni, reájok részint tettlegesen, részint nemlegesen 
hatni ’s mivelni kell. ‘ 

ндвмАв'дк Fnanzn'r. 

А’ lelki teheue'gekre дата. 

14. §. 

А’ zehezseggekre бaтв Ãò‘zò'nse'gesen. 

Az érintett magas irányu tehelségek, az emberben На] 
lés nélkül örôkre szendergök maradnak, csak a' мы 
irányzatuak kelnek önkényt, mellyek az embert az álla 
tiság felé hajtják; czélszerü hatás nélkül ped“; csak тör 
ténetlegesen fejlenek, ’s ez által is csak a' testiség felé 
súlyl'tó kivánságok engednek szabad hatást, mindig in 
kább az alacsonyra vetemülôk; --- ezért a) az z'nneren' 
te/ietse'geket mint alapjokat ’s mint vezéröket természet 
szerün , lépcsökön, minden kényszerl'tés nélkíil kell fа] 
teni. Az ismereti tehetség' fejlése mellett, az emberlehet 
ugyan ki fejlett ismeretü, de magas ismeretivel, érzés 
nélkül, emberuírsa’ veszedelmére még mesteresebben visz 
szaélhet: valamint, csak az érzés' ñnomításával, ismeret 
‘nélkül, babona's, rajoskodó, érzékenykedö lehet az em 
ber; -- ezért b) az ismeret mellett az erzse’sz' teketsegg'ekre 
épen olly lépcsökön, czélszerün kell hatni, mint az is-‘ 
meretire, egyszersmind irányozni az ismereti {ö tehet 
ségre, hogy az ember nemes , nagy és emberséges érzés 
sel birjo'n; vagy ismeretileg‘, izlésileg és erkölcsileg 
érezzen. - A’ kivánási tehetségek, az ismereti és érzési 
tehetségek’ minden mivelése nélkül is, mint állatiak kel 
nek, - ańnyival inkább kelnek ezek az ismereti és ér 
zési téhètségek után, a’ midön már, ha nem egészen 
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szabadon törnek is ‘az állatiságra, nem merôn kihatók is; 
de sokszor törekednek szabadd'á ’s függetlenné lenni':" 
ezért c) a’ ' kz'vánász' tehetse'gre ugy kell hatni, hogy azok 
az érzésen keresztül az ismereti tehetségre behatólag` 
irányoztassanak, szelidltessenek, ’s 'az egész ember, az 
emberiség felé központl'tassék, ismerete és érzése er 
kölcsi tettekben nyilvánítassék ki. -- Minthogy az érin~ 
tett hát-mas tehetségek, a’ mellett hogy külön is magok 
ból lépcsökön emelkednek‘, egyszersmind'eg'ymásból is 
fokonkint ’s lépcsökön kelnek, ’s igyen hatnak vis‘zont 
egymásra; következik, hogy a’ ,hármas tehetségekre 
ugyanazon érzékleges, visszahozólagos ’s enalkatólagos 
fokokon lehet czélirányosan ha,t,ni. 

ъ ' ' .‚‘ , 

‘1‘ ‘\ r г ‘""-- \ 
15. s. 

’ ‘ 
‘ ' 'Az z'smeretz' tehetsejg’ e'razie'дlege.:‘ 

в) éi'zele':e're, b) e'.szreve't¢le're,' c) eszme'le'le're ‚шт‘. 
Minden ismeretünknek НИ elemei az érzéki’ben’yo 

mások, a’ mint ezel:' teljesek vagy hiányosak, чаи isme-' 
ret 'ls az lesz; ezért a.’ testi nevelés által épen niégtartott’, 
söt erösílett kül érzékeket, a’ kül tárgyakon,‘ azoknak 
részen ’s egész‘szerkezetén, a’ külsö (mechanicai) itt is 

a’ legszéleseltbïb'' hatásu érzéken, a’ látáson kezdve,‘ hallásomftapintáson; ezután a’ 'belsökön ('çhemia): siag 
láson 'izlésen‘ 'gyakorolni'kelk ' Ezen elemi’‘ gyakol‘la'so 
kat, ’vailim'1i'‘'ît’ kefn'yszerítŕe еgy k‘i'innyedénx’s siehe, 'nîem' kell tenni' ’A V l ̀ ’ u ' telen ,' цыёnöеее peclig‘ az’éls'ŕi 'benyo1ń’ásokniir „гуд? 
messzelia'tóî’rò’sz. '.‘-- Ez’‘ álга!" lnár ‘itt :neg ‘szo‘khatg'l‘ílt: a’ 
gyerm'elielç''azt",x filog‘y‘ fogla’lat’osság'aikat kedv’tel'en',' ¿Fg 
delttelen’,' reájok nein i‘s‘t'a‘l'to'zólag tegyélnf‘ ,A' tanitti 
minden Ië‘pc'söt nyäjosan tegyen. ’s gyönyörkò’d‘t’etö‘ffioiì. 
gokon ‘keziije aibenyom'gísokat’. De e'gészen‘könnyiinek 
sem kell len‘n'i a'tanítónak щ‘ elsö benyomázspkneíl° ‘IîI'a‘ La.' 
gyermekek вéщать “Пеk, azen tál-gyra" k’çdtfeltetjxe, 
уеgy más kedi'eltebbre kell vezetni ’s azon‘ ke'v’és îdeig 

вLвш NEvELÉs. 1. кö'r. 2 

kény'szer'ítye haladtatás min'tlel'ïl'it‘t:' '' 
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maradni, ’s csak hirtelen más huzamosabbra lépni ailtal; 
inert félö, ho85г a’ nevendékck az elsö benyomásoknál 
szétszórtságra, bámészságra, változékonyságra, ön 
kényre, késöbb Íigyelmetlenségrc, a’ tanítás’ ezen igen 
rugós viszapattantóira szoknak. Sietve pedig azért nem 
kcll tcnni az érzéki benyomás’ gyakorlásait; lnert ezek 
elen1iek, alapiak ’s szélesen terjedök, mellyek a’ neven 
déket az érzelésen, észrevételen , а’ visszahatásu eszmé 
lésre többszöri hatás által emelhetik. (L. 1. kötet,„31, 
32. 33. §§.) 

из. 5. 

2. Az e'rze'sz' tehetseçg’ e'rze'lsleges 
u) ne’zle'se're, à) Ice'pzele’u're, с) ke'pezc'u're hatás. 

A' kültńrgyakon gyakorlott érzékibenyomások, tö1311 
szöri öntétel után csakhamar kedves érzést vagy irtóza'st 
ébresztenek а’ kültárgyak iránt. A’ kültárgyak iránt éb 
redt, kedves, vagy kedvetlen érzés, belsönkben is ma 
radó örömet vаgy idegenkedést ébreszt. Ezen belsö ér 
zésböl , mi érzés vagy vadsägtele viszony kell mások iránt,' 
az elôtt világos, ki valaha érzéketlent, faragatlant ’s 
embertelent hassonll'tott össze érzékenynyel , izlésessel’s 
emberségessel; innen a’ már felköltött érzéki benyomásait 
az ismçretïtehetségnek, még szinte érzéki tárgyakon ugy 
kell gyakorolni, hogy azok az érzést felköltsék, emeljék 
’s nemesl'tsék. Minthogy az érzés mindenütt, itt külö 
nösen még az ismereti tehetség’ шéи benyomásain 
emelkedik; minthogy az érzésnél közönségesç‘n czél az ér 
telmi, izlési és erkölcsi érzések’ sâbresztésè, mellyek kö 
zül a' falusi nevendékek az értelmi és erkö'lcsi ég‘zést ál 
talánosan nem né1külözhetik:' a’ tulajdon izlési érzést 
ugyan nálok mаgа; fokra emelni nem czél, de tovább 
nézettel az izlés’ elemeit kilesni, ébreszteni, ez' шán 
más fentebb ‘intézetnek általadni, azt hiszem, lehet cze'l 
szerü; --. ezért a’ nézlést, képzelést és képezést, minden 
elemi iskolában , az érzéki ta'rgyakon идy kell gyakorolni, 
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hogy azok a’ kültárgyi érzéstôl, az értelmi, erkölcsi, 
egyszersmind izlési érzésekre legyenek irányozva, melly 
legczélszerübben történik , ha a’ nézlés lépcsökön а) egy~ 
szerü kültárgyakon: virágon, élôfán, ezeknek arányla 
gos részein, madáron, emberen, más állatokon‘, éneklö 
madáron ’s t. más ellenkezö érzést ébresztö érzéki tz5l’ 
gyakon gyalroroltatik. Nagyon czélszerü leszjátszi dolgo 
kat is ollyakat adni a' nevendékeknek, mellyek bizonyos 
alakot képeznek, de a’ mellyek idomosak, aránylagos 
részüek lennének. b) Rajzolaton, épen illy fokokon: 
еgy vonalon, egyenesen, görbén, több vonalaknak össze 
kötésén ’sat., egyes virágon, ha lehet пon-7irä5‘ vagy' 
azon-faju’ nézlésén , mellyet a' nevendékek elébb érzéki 
leg tapinthattak, azon-élöfán, azon-madaron ’san Végre 
c) bizonyos csint ’s érzést benyomó egyes emberalakon, 
festményen, mellyek az eddigi külezést, а’ képezés мы, 
belsö erzéssé változtatják, innen megas irányzata felé 
emelik. Az ismereti és érzési tehetségek’ ezen fölébresz 
tése utän kezdjék a’ nevelök az olvasás’, irás’ és szеmo 
la's' elemeit. (L. 1. kötet, 34-53. §§.) 

11. 5. 

3. A’ kz'va’na'sz’ telzetse'g’ e'rze'kleges 

a) ò’lztò‘nez're, b) vágyo'dására, c) testivágyára ММ‘. 
A’ kivánási tehetse'gek önkényt is kelnek , de külö 

nösen kelnek azok az ismeret’ és érzés’ felébresztett ér 
zéki benyomásain; innen иgy lászik, hogy a’ kivánási te 
hetség’ érzékleges vagy elemes lépcsöinek felköltésével 
a’ nevelônek keves' baja lenne. - A’ kivánási tehetség’ 
ezen elsö elemei, az emberi minden cselekedetnek rúgói, 
irányzói, mellyek a’ cselekedet’ erkölcsi becsét vаgy 
becstelenségét huzzák magok után. -- A’ messzehatásu 
ösztönôkböl becsület’ , mапkа’ ’s önállás' ösztönei szär 
maznak, megas következeteikkel. -- Ha illy nagy ha 
tásuak a’ kivánási tehetség’ elsö elemei, ha ezek önkényt 
fejlö kihatásuk mellett könyen elvetemülhetnek, ha еzе]: 

2 ‘P 
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már az ismereti és érzési hasonlófoku benyomásokon emel 
kednek; következik, hogy a’ kivánási tehetség’ elny'o 
mására irányzott neve1és a’ leggondatlanabb ellenmondás, 
hogy azokat, mint az ismereti és érzési tehetség’ emel. 
kedetjeit, épen ngy tettlegesen kell költeni, mint az e16 
zö ismereti és érzésieket; hogy a’ könnyen меmала ki 
vánási tehetségeket , a’ már fellgöltött ismereti és'érzési 
tchetségek felé kell visszahatólag irányozni, minden elnyo- 
mási ügyekezettôl pedig legtávolabb lenni. .- A’ kivánás 
аnyag, mellyben az c'rzés’ magvai hintvék; az ismereti 
tehetségek pedig jólékony fénysugarak, mellyek azt 
names, nagy ’s emberséges tettre keltik , ‘nevelik ’s érle 
lik. Innen u’ kivánási tehetség’ elemi lépcsöit a) a’ kül 
sö benyomások által épen olly természetszen'í, tettleges 
lépcsökön ügyekezzék felkölteni a' nevelö, mint az isma 
ret’ ’s érzés’ elemeit‘? b) a’ kivánási tehetségek 'mind az 
eszközös, mind az önkénytes fejlésben, mint természet 
tel ‘kihatók, könnyen vetemülhetvén, .-- ezekre a’ neve 
lönek nagy vigyázattal kell ‘lenni, ’s a’ legelsí'. illyes 
elemtöl kezdve, reájok nemlegesen "аgy visszatartóz 
tatólag kell hatni; - с) mind két esetben pedig, az 
ösztönöket, vägyódást ’s vágyat иgy irányozni, hogy azok 
lépcsökön, elemileg behatókká váljanak , hogy az. érzés 
re, ezekröl ismét az ismereti tehetségre visszahatni szok 
tattassanak, vagy а’ kiva'nási tehetségek’ elemei költes 
senek fel, táplá1tassanak, de teljes szabadok ’s határta 
lanok soha ne legyenek; mert igy azok minden rosznak 
forrása‘i, az ismereti tehetségre pedig visszahatva, min- - 
den jónak szülôilehetnek. - 

18. §. 

4. Az {статей te/.me'g’ vz'ssza/wza'lagos le'pcsó'z're, ИЩУ/аб 
sen a) a’ vz'sszaemle’keze'sre halás. 

Az, ember’ ismereti tehetségének magasabb iránya, 
hOgy‘ az ne csak az érz‘éki, külsö, tapasztalati tárgyak 
közt határozódjék; hanem hogy nz érzéktuliakra is emel 
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kedjék. Ezen emelkedésnek legelsö lépcsöje a’ széles 
terjedelmü visszaemlékezés; .— tehát a’ nevelö erre, 
mint a’ melly legelsö lépcs1'íje közvetetlen érzékiség’ el 
hagyásának, ez által kezdól ébresztôje а’ magára ñgyel 
mezésnek, а’ belsö tudatnak, különösen ügyeljen fen 
tebb fejlésében is , itt különösen czélszerl'ín hathat erre 
az által elemileg: a) ha a’ már tudott, érzett ’s kivánt, 
legegyszerübb шéи; távol benyomásokat olly renddel 
hozatja vissza a’ nevelö , a’ mint azok közvetetlen érzé. 
kileg történtek. Különösen vigyázzon, hogy ezen benyo 
mások’ visszahozását ne hosszu idö’ közbejöttével te'gyc. 
Legczélirányosabb lesz, a’ legelsö lépcsöt kilesni, azu 
tán а’ többit gyakorlólag mindig folyvást hosszabb Щё 
ben erre épl'teni. b) A’ már tudott érzëki benyomások 
köиt is, azokon kezdje a’tam'tó a' visszahozást, mellyek 
а’ tulajdon állati vagy külsö érzéseknek kedvezök vol 
tak. De ezen soká tenni a’ gyakorl'atokat , mind czél 
szerütlen, mind káros lehetne: .-. czélszerütlen, mert 
az állati benyomások magokban is könnyen visszajönek; 
kärosok, mert könnyen a’ merön állatiakhoz szoktat 
hatják inkább a’ nevendéket; .- hanem с) emelkedjék 
az ollyan érzett,elemi benyomások’ visszahozására, mellyek 
belsö érzésiek ’s magasabb irányzatuak voltak. Ezeknek 
visszahozásával töltsön inkább több idöt a’ nevelö. -Az 
érintett összes benyomások, a’ fölebbeme'lkedett visz 
szaemlékezésre, vagy az eмиr-[семена hágnak fel. 

19. 5, 

b) Az eló'terjeszte’sre /al‘ás‘ 

- Midön a’ visszaemlékezés csak visszaötleti elmé'nkbe 
а’ tudott, érzett és kivánt egyes benyomásokat: az el6 
terjesztés már, mind az egyes benyomásukon hosszabban ' 
marad, huzamosan vizsgálja azok’ jegyeit, tulajdonságait, 
-- mind más benyomásokra is áltlép, ’s egymásután, 
söt összesen is idézi elö azokat; innen mi bozgó forrásu 
legyen ismeretünknek: világos. Ezen okból az elôterjesz 



22 l. m‘ísz. Az ñMßEm 'rвllв'rséeвx’ Fвim‘Ess. 

tés’ felköltésére a* nevelô különösen mnnkálkodjék a) az 
által, hogy az eddig tapasztalt benyomások’ jegyeit’s tu 
lajdonságait renddel számláltassa elô, minden tapasztalt 
tárgyat minden oldalról megvizsgáltatván, annak egyes 
bélyegeit beszéltesse el. --Tanácsos lesz, a’ jegyek’ ezen 
szoros számlálását olly 'tárgyakon kezdeni, mellyek-ha 
a’ nevendékek a’ jegyek’ avvagy tulajdonságok’ elöszám 
lálásában felakadnának-szemlélés végett azonnal elébök 
tétethessenek.' b) A' külsö tárgyak’ jegyeinek el6számlál 
tatásn ntán ügyekezzék а’ nevelö ollyan benyomntokat' 
visszahozatni nevendékei által, me1lyek belsö érzést 
ébresztettek: örömöt, szomoruságot, szánakozást, könyò’ 
rületességet’s a't.; hogy igy, а’ gyermekek, midön a’ kül 
tárgyakkal kezdenek ismerkedni, ismerkedjenek önbel 
söjökkel is. Ennek elmulasztása, а’ legszélesebben elá 
radó erkölcstelenbégnek kutfeje. c) Az igyen elöterjesz 
tett tlirgynk’ henyomásaitól, lépjen a' nevelö a’ tapasz 
tnlt szomszéd tärgyak’ 's benyomatok’ elöterjesztésére. 
Azon renddel ’s olly szorosan számláltassa elô ennek je 
gyeit is, -- továbbá lépjen az azon-idöben tapasztalt, 
nem-hézngi, szomszc'dos tárgyak’clôteljesztésére, kivánja 
itt is a’ jegyek’ elöszámlálását. -- Minden eddigi gyа 
korlatoknál, mellyek mind beszélgetés által történtek, ñ 
gyelmezett ugyan а’ józan nevelö mindig a' beszédre; 
de már itt, hol hosszabb elöterjesztések adatnak elö, kü~ 
önösen ügyeljen az elöadásra is , hogy a’ nevendék azt, 

a’ mit beszél, folyvást, akadozás ’s habozás nélkül adja 
elô. Itt kell különösen a’ kezdetet jól tenni , hogy a’ fö 
lebbemelkedéseknél az elbeszélés világos legyen; mеr‘: 
könnyen megtörténhetik az a’ nem ritka elbeszélési fogynt 
kozás, melly szerint, sokan helyesen értenek valamit, 
de a'zt oily helyesen elbeszélni nem tudják. —- Itt érintse 
már a’ tam'tó, a' gondolkozás-gyakorlás mellett, a’méré s' 
elemeit, а’ szivformáló történetek‘ és az éneklés’ tam' 
мы‘t (5S-»63. §§.). 
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20. 9. 

с) Az emle’lsezo’eró're Лaшь‘. 

Ha az elöterjesztett benyomatnk, midön egyes elö 
terjesztésrôl másra lépünk , valami tehetségünk мы! - 
mellyet méltán emlékezöerônek nevezhetünk --- meg nem 
tartutnának, kétségkivlil minden ismeretink, az elöter 
jesztés’nagyon szük körében határozvák lennének, -- kö 
vetkezésképen nagy ismereti szegénység nélkül , а’ már 
egyszer ismert elöterjesztéseket nem kellenék felednünk; 
Jmert ez által magasabb ismereteink fogynak..--~Ezen nk 
ból érthetö a' régieknek azon törekedésök, melly szerint, 
azok az emlékezôerö' gyakorlására kitünöleg olly nagy 
gondot fordl'tottak, valóban a’ fentebb tehetségeknek, a’ 
fogalomnak ’s értelemnek , nagy kárával. -- Innen, mel 
lözzön ugyan a’ nevelô” minden mesteres fogályokat az 
emlékezöerô’ messzemivelésére; mert ezek mind az еr 
telem’ homályosítására dolgoznának; "azonban, а‘ miket 
majd helyesen felfogtunk, megértettñnk, azok megma 
radnak elménkben; az értetlenek, bármî mesteresen gyn 
korolvá'k is azok , mint nem értelmi Iények elenyésznek. 
De тér: az emlékezöerö’ ébresztésére "s gyakorla'sára 
itt Iegalább annyi lépést tegyen a’ nevel6 , а’ mennyi az 
ismereti tehetség’ fölebbemelésére szükséges, a’ többie 
ket az értelemmel párlluzamosan gyakorolja, azért is, 
mert vannak olly hivat'alok, mellyek értelemmel össze~ 
kôtött ln’i emlékczöeröt kivánnak. Az emlékezöerö’ it 
teni elemes lépcsöit következöleg gyakorolja a' nevelô: 
az által а), ho'gy egyik helyi és idó‘i elôterjesztésekrôl 
lépjen а’ nevendékekkel más helyi és idöi elöterjeszté 
sekre, és vegyest, most helyirôl idôire és viszont: -- 
ezt tegye a' belsö érzést élìresztö elôterjesztésekkel is; 
b) ezutá'n menjen által rò‘vi'd erkölcsi mondásoknak tam' 
tására;' с) szi'nte erkölcsi mondásokat foglaló rövid "е1‘и 
sezetekre (Olvasótábla VIII. és IX., és Olvasókönyv 
12.1.). De itt, midôn еgy oldalról arra ügyel a’ nevelô', 
hogy, az emlékezöerö‘ gyakorlásában messzemenvé'n, 
Байrи, értetlen, értelmet ölö könyvnélkülözésbe ne es 
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sék, - más oldalról tüstint ügyekezni fog azon, hogy 
az egyes fogalmakat ébreszsze , különösen pedig azokat, 
mellyeket az emlékezöerö’ gyakorlásáért felhozott, hngy 
a’ növendékek általánosan mitsem könyvnélkülözzenek 
még, a’ miröl helyes fogalmok nincsen. 

21. §. 

d) А’ `{ogшдтш anni.. 

A’ küle'rzéki benyomatok, azokra visszaemlékezés, 
azoknak elöterjesztése ’s ezeket megtartó emlékezöerö, 
széles terjedelmü fölköltött tehetségei ugyanaz ember 
nek; de a’ közvetetlen és elöterjesztett tárgyak’ jegyei 
nek beható, élesen viszonyl'tott különbítése nélkú'l csak 
nézlö, felülege's lesz a' nevendék, mind ismeretiben mind 
cselekede’tiben; ezért a’ nevelö, midön a’ különbözö tár 
gyak’jegyeit megismertette ’s elöterjesztette a’ nevendék 
által, kerestesse fel két vagy több illy benyomatokban az 
egyezö és különbözö jegyeket, .-- foglalta'ssa. össze az 
egyezöket, választassa el a’ különbözöket, ezután hatá 
roztassa meg a’ benyomatot. Ez által akármelly benyo 
mat’ helyes fogalmára emeltetnek a’ nevendékek, és az ér 
telemhez tétetik lépés. -- На valahol, itt ne siessen а’ 
nevelö; ha valahol, itt legyen nyájas, ’s a’ tévedést ke-~ 
ménysége által zavarba ne hozza; mert itt az enalkató 
gondolkozásnak elemei gyüjtetnek. Itt kezdödik а’ tulaj 
donkép értelmi ember, itt kezd az ismeret ki~ és beható 
lag terjedni. -- Ugy látszik, hogy a’ következö lépcsôn 
czélszerü lesz hágni а’ nevelönek a) jelen és távol külér 
zést ébresztö benyomatokróli helyes fogalmak’ alkatása 
álml (64 és 65 §.). Itt 1n11r az egyes fogalmak után kezdeni 
‘lehet a’ közhasznu ismereti tanulmányok’ elökés'zületeit, 
ezek közül is a’ legelemiebbeket: а’ honi nyelvtudomány' 
bövebb ismeretét, а’ földleirást, természetleirást, termé 
szettudományt, gazdálkodás- és mú'tudományt, az egészség’ 

' némelly szábályait (72-76 §.). Mindezeket fogalmilag 
’s vágyébresztó‘leg magokra a’tudományokra. b) A’ jelen' 
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és távol, belsö érzést ébres'ztô benyomatokróli fogalmak’ 
'alkatásával: millyenek valan'lelly jelen ’s a’ gyermekek 
által is 'ismert erkölcsi tettnek, jótéteménynek, könyö 
‘rületességnek felfogatása. Itt miír szélesebben lehet ol 
vastatni ’s tanítani a’ bibliai erkölcsi cselekedeteket ma- ’ 
gokban foglaló történeteket. Érinteni kell a’ történet 
tudomány’ elemeit, valamint а’ törvénytudományét is; 
de ezeket csakfogalmilag ’s vágyébresztöleg magokra 
a’ tudományokra (77 és 78 §.). с) A’ külsö és belsö érzési 
fogalniak felébresztése után lépjen a’ nevelô egyes tiszta 
fogalmak’ határoztatására: ezek után fogassa fel a" szere 
tetet, bizodalmat, hálát, mint a’ vallásos fogalmak’ lép 
csó’it, ’s ezek után emelkedjék magokra a’ vallásos foga1 
makra (79 és 80 §.). Ennek korän felébresztését mind а’ 
tárgy’ fontossäga mind a’ gyermekek’ gyengédebb korа 
ajánlják, mellyeket itt, valamint legelemiebb, kell ten 
ni, lígy egyszerre különösen a’ vallásos érzés’ ébreszté 
sére kell ügyelni. 

§. 22. 

e) A' ke'pzeló‘ero're Лат’. 

Az egyes fogalmak’egybevetésein emelkedik az érte 
lem’ széles országa, melly a’ jelen és távol, az тéм 
és érzéktuli fogalmakat viszonyl'tván egymásra, e’ mel 
lett а’ lélek’ enalkatólagos munkásságára lépcsö lévén; 
következik, hogy a’ képzeló'eröt, melly а’ fogalmakat 
hiven visszahozza, rokonokat elvon, söt illyeket alkat 
is , igy az értelemhez rak lépcsöket, nem messze, hanem 
csak népszerüleg, az elemi iskelákban gyakorolni kell. 
Ezen gyakorläs, ugy látszik, következöleg czélszerün tör 
ténnék: a) külsö érzést ébresztö helyi és idöi fogalmak 
nаk viszahozása ’s rokonoknak vagy hasonló következe 
tüeknek liépzeltetése; b) belsö érzést támasztó helyi 
avvagy МЫ fogalmakrn hivatkozás, ’s rokonoknak eleven 
kéPZelfetése; с) a’ különbözö külsö és belsò’‘ érzésü fogal 
makon emelkedett tiszta ’s állalános‘fogalmaknak a’kép 
zelöerö általi elöállítatása. -- Egyébira'nt a' képzelôeröt 
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1n6sho1 is, föleg pedig a’ falusi iskolákban messze gyn 
korolni, nagy hiba lenne, .- és ha tnlán, mint segéd te 
hetséget észrevétlen is áltlépték a’ falusi nevendékek --~a’ 
mi könnyen lehetö __. , annak gyakorlása itt egésszen is 
hagyassék el. Más nézet van ott, hol egyenesen 1n1116 
szetre akar lépés tétetni. 

23. ç. 

f) Ax e'rtelemre Лат‘. 

A’ nevendékek eddig kíilsö és belsö érzést ta'masztö 
benyomatokkal, azòknak jegyeivel , а’ jegyek' öss2eh5 
sonlításával , vagy fogalmakkal voltak elfoglalva, ’s 
ezeknek tehetségeire tettek szert. Ezek után magasabb 
1épсsô jö: а’ fogalmak' összehasonll'tása, vagy а’ külön 
bözö tárgyak’ 6s benyomatok' megitélése. Az itélés ezen 
tehetsége , az értelem, minden eddigi tehetségeket magá- 
han foglal, egyszersmind kezd ‘tiszta gondolkozásra is 
emelkedni, vagy az embert, az eddigi külsö avvag'y 
belsö szemlélésektöl elszakl'tvain , öngondolkozóvá kezdi 
emelni. Ezért az értelem’ mind széles terjedelme mind 
mély behatása hogy nagy ñgyelmét, gondját ’s szorgal 
mât kivánja a’ nevelönek: világos. Értelmes embereket 
kell nevelni. Ez az énelem , valarnint az eddig jól 11i1e] 
tett tehetségeken emelkedve könnyen elö áll; ugy ennek 
helyes munkálódásain önkényt emelkedve kelnek az é5z’ 
tiszta gondolatai. Az értelem’ kifejtésére, ugy`látszik, 
czélszerl'ín hathat а’ nevelô következöleg: a) gondolko 
zás-gyakorlási itélet-alkatással a) érzéki, ß) tiszta, egyes 
fogalmakróli itélet-alkatás -, у) az alkatott itéleteknek 
minden oldalrólimegvizsgálása, helyeségöknek ’s helyte 
lenségöknek kimutata‘sa - által (81--83 §.). A’ fogalmak' 
összehasonll'tása és különbítése könnyen elöálll'tja a' 
falusi emberekben olly gyakran a'llàdalmukhoz képest elég 
elménczséget, elég éles ’s mély behatást.-Ezt végezvén 
а’ nevelö, иgy, mint az értelem’ fontossága kivánja, kezd 
jék el a’ gyш-111e11ek b) azon tanulmányokat, mellyeket 
eddig csak fogalmilag tanultak, ès a’ mellyeket mind'ig 
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tudvágyok kl'sért. Ezen tanulmányokat’ a’ tanító’ vezér 
lése alatt olvassák a’ gyermekek, legelsö gond forditas~ 
sék arra, hogy megértsék, és ne csak könyvnélkülöz 
zék. -- A’ megértetteket hiven megtartja az emlékezó’ 
erö, midön аz értetlenek, mint nem lények, egyéb nyo 
mot nem, mint kint ’s homályt, hagynak magok után. 
Illyen tudományok már: a’'honi nyelvtudomány, föld- és 
természetleirás , természettudomäny , egészség' tekin 
tetéböl az emberleirás, gazdálkodás’ mestersége, törté 
ne,ttudomány és a’ honi törvény. Вogy ezen tanulmányo 
kat közhasznu ismereti nlakban, népszerüleg, minden szo 
ros rendszer nélkül kelletik elöadni, a’ nevelô tudni fogja. 
c) Az érintett, értelmesen ‘eпogаюtt tudományokon emel 
kedve, azokra hivatkozva, tanítassanalc az erkölcsi és 
vallástudomány’ egyszerübb fogalmai, lépôleg akármellyik 
felekezet’ hittudományára, ’s mindig ‘érzés-éln'esztöleg. 

24.' §. 

5. Az e'rse'sz' tehetse'g' vz'sszahozo'lagos 
а) ke'pal/catására, b) kel‘lcme're, c) e'rzedelme’re мм. 
A’ kültárgyak’ huzamos szemlélése, azoknak képezése, 

czélirányos hatás által felköltik a’ képzési 'izlés’ elemeit, 
a’ fogalom‘egybeveti az aránylagos részeket, az értelem 
pedig a' kellemre emelt szépet érzedelmi élettel önti el. 
A’ falusi nevendékekben nem lévén czél a' müvészeti ér 

zést messzefejteni , de a' ml'ívészet' elemeit sem elnyom 
ni; következik, hogy a’ nevelö a' képalkatás’, kellem’ 
’s érzedelem' azon fajaira legyen irányozva, mellyek a’ 
falusi nevendékektöl sem maradhatnak el, millyenek: a’ 
külsö csl'n’ ’s’tisztaság’ megkedveltetése, az értelmi és 
erkölcsi érzés’ felköltése. Ezért a’ tam'tó a) korán szok 
tassa a’ gyermekeket a’ külsö csl'nosságra ’s tisztaságra, 
részint különbözö festlnények’ , rajzolatok’ nézletése, ré 
szint ön ’s mások példája által. A’ tapasztalás tanŕtja, sok 
helytt a’ falusi külsc'l tisztátalansäg milly rokon hatással 
van az erkölcsi characterre; ellenben szinte sok helytt, 
а’ falusi egyszerü csín milly ища“ tükörözi vissza a’ 
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meg nem vesztegetett erkölcsöket. A’ falusi élethez meg 
kivántató csínosabb eszközöknek megismertetése, azoknak 
megkedveltetése is költi, még pedig a’ falusi élethez 
nagyon czélszerün költi, а’ 111115ö szép iránti izlést, fejti 
а’ külképezési (plasticai) tehetséget: ez által új talál 
mányokkal gazdagíthat. Egy csl'nos kocsi vagy eke 
mennyivel czélszerübb azon-erôsségü ’s hatásn idomatlan 
kocsimíl vаgy ekénél! A’ ki talán az iz1ési tehetség’ ezen 
16pсs611 felköltése ellen, а’ meggyökerezendô fényüzést 
h0zn6 fel а’ falusi nevendékek közt, az aligha tudja, 
mit beszél. A’ külcsl'n’ ’s tisztaság‘ él’zé'séЬô1 önkényt 
fejlik a’ tärsi illedelem, ez az erkölcsiségnek legsze` 
rényebb anyja. b) Аz értelmi érzés’ felköltésére czélsze 
rl'ín hat a’ tam'tó az által, ha az iränt, a’ mit a’ gyer 
mekek felfogtak , a’ szerint a’ mint a’ fogalom é5 ité165 
kivánja, kellemet vagy kellemetlenséget ébreszt,' 11бz611 
ség6sеn pedig minden igazság' eltalálása felett 6de5él’ 
2ésse1 tб1ti e1 nevendékeit. Ezt a’ tam'tó részint a' felta 
lált‘igazságból folyó eredménynyel, részint mások’ pél 
dája által teheti. Különösen ügycljen itt, a’ valläs-foga1 
mak után, a’vallásos érzések’ mélyebb meggyökerezte 
tésére. Ha а’ nevendékek‘ az értelmi igazak iránt érdek-' 
telenek, hidegek, fel sem vevök, -- akkor az ismereti 
kifejlés sem emelkedhetik , nem kelhet ebböl érte11ni ér 
zés, ne11l а1ap1l1hаt ez6kr6 az embert emberré tevö er 
kölcsi érzedelem. c) Az erkölesi érzedelemre, vagy az 

' érzésnek életteli elöntésére, az által hasson a' nevelô, 
hogy a’ nevendékek’ minden tettök, azoknak belsö érze~ 
delmökre legyen irányozva, vagy ú'gy ügyekezzék fell 
k‘ölteni a’ lelkiismeretet, hogy a’ gyermek, minden jó 
tette felett édes örömöt, tiszta megelégedést -, hiЬä5 
tette felett pedig szégyent, fájdalmat, szomoruságot - 
érezzen. Az él'telmesen felköltött lelkiismeret’ szava, a’ 
tiszta erkölcsiségben , mindenkor hiven fogja vezetni a’ 
nevendéket. Mindezen érzési tehetségeket czélszerün 1e 
het felkölteni az ezen foku ismereti tndományok által, 
mellyekröl a’ nevelö mindig az érzésre legyen irányozva. 

2 
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25. 5. 

6. A’ kz'va'náse' tehetse'g’ vz'sszalmzo'lagos 

n) hajlaado'aúgára, b) vanzalmára, c) ërzelmc're ÍLatáz. ‚ 1' 
A’ kivánási tehetség’ ezen foku tehetségei annyira 

határozvák lehetnek ugyan, az ismereti tehetség’ értelme 
és ezt megelözö tehetségek’- az érintett l'zlési, értelmi és 
erkölcsi érzés’ - felébresztése által, hogy а’ hajlandó 
ság, 1иonzа1om és érzelem egyedül olly tettekben mutat 
hatják hatásukat, mellyeket helyes fogalom ’s nemes 
érzés bélyegez; vagy: lehetnek erkölcsiek. De minthogy 
a’ kivánási’ tehetségek nem pusztán szenvedök, mellyek 
csak visszaverést érdemelnének, hanem tettleges {арéне 
is várók , mellyek azonban, mint magokban is feszül'ôk, 
fejtés által könnyen vetemülhetnek, иgy hogy valóban 
ide lehet tenni a’ hevenlési választás’ kezdetét, az erény’ 
és vétek’ pályája'n; következik, hogy midön a’ nevelö 
az érdeklett tehetségeket tettlegesen emeli, egyszers 
mind azokat mindig az érzési es ismereti nemesült ’s 
felvilágosult tehetségekre hajtsa vissza. Ezen 'czélból, 
kôvetkezöleg hathat a’ nevelö a’ nevendékek’ cselekede 
tére: a) Ébreszszen hnjlandóságot, azután vonza‘lmat, 
végre érzelmet mindazon tárgyak iránt, mellyek а’ sze 
mélyt közelebb érdeklik, hova a’‘becsület, tisztesség 
’st. tartoznak. Az enszemélyesség’ érzelme nélkl'íl lehe 
tetlen valami nagyot elôállítani. Az enszemélyességgeli 
nem gondolás lelki szegénységre mutat. Vigyázzon a'ne 

' velö, hogy a’ nevendékekben semmi dolgok-'-, annyifval 
kevesbbé személyök - iránt félelem, bátorlalanság ne‘szár 
mazzék. A’ felelem а’ személyesség’ leverése. De mi 
dön ezek felé irányoztatnak a’ nevendékek’ cselekedetei, 
élesen figyeljen а’ nevelö, hogy \azok helyes fogalom 
után történjenek, hogy kevélységgé, nagyra-vágyássá 
’s mást lenézéssé ne fajuljanak el; hanem a’ cselekedet 
mindig a’ kifejlett értelemre ’s nemesült érzedelemre 
legyen visszahatva. b) Ebreszsze az érintett tehetségeket 
mindazok iránt, mellyek a’ külsô маме1 megalapítják. 
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Ezen ezélból jó lenne a’ gyermekeket iskolában is né~ 
melly külsö foglalatosságra szoktatni ’s a’ шаnkа-vágyт: 
bennök felébreszteni, ’s illyesekért‘pénzzel is megjutal 
mázni. A’ НИ javak iránti hajlandóság nélkül szükséges- ' 
képen testi szegénys’ég nyomorgat, melly a’ lelki sze 
génységet is történetlegesen huzhatja maga ‘шán. De 
szorgalmasan vigyázzon а’ nevelö, hngy а’ küljavak iránt 
felébresztett érzelemmel egyszersmind mindenben egye 
dül az önhaszonnak, csalárdságnak , hamis eltulajdom’ 
tásnak, sötlopásnak elemei ne tétessenekle. c) Ébreszsze 
az érintett tehetségeket minden olly eselekedetek iránt, 
mellyekkel személyi, belsö és vagyoni, külsö jóllét 
van összekötve. A’ belsö és külsök iránt hajlatlan 
's érzelmetlen embert nevelni, nevelési ellenmondás. De 
száz szemmel ügyeljen a’ nevelö, hogy a’ kérdéses ébresz~ 
tendö tehetségekböl alattomosság, kétszinüség, hazugság 
’s csalárdság, ezek a’ characteretlenség’ legfeketébb bélye 
gei, ne fajuljanak ki ’s undokl'tsák az emberi cselekede 
‘teket; hanem minden hajlandósági, vonzalmi és érzelmi 
tettek, az ismereti és érzési tehetségekre vitessenek, 
vagy minden cselekedet erkölcsi 's törvényes legyen. _ 
A’ kérdéses tehetségek’kii'änt irányzatára, az ezen foku 
ismereti és izlési tehetség’ czélszerün alkalmazott шиn1 
mányi által munkálkodhatik a’ nevelö, különösen pedig 
az erkölcstudomány’ és társasági törvény’ szabályai által. 
Ha pedig illyen hatás által is elfajulhatnának ezen te 
hetségek; elôáll a’ fenyíték, mellyel nagyon ritka ’s 
nagyon vigyázva élést ajánl a) a’ fejlô test, ß) az 
emelkedö lélek, y)annak lehetôsége, hogy а’ fenyl'tékbôl 
nagyobb fajultság származhatik sokszor. 

26. 5. 

7. Az z'smeretz' Машу‘ enalkatólagos 

a) uzeakede'u're, b) elvukede'u're, с) az e'are ‚шт‘. 

Az ismereti tehetségre eddigi hatás által, az érzési 
és kivánásinak erre viss‘zahatásával , széles értelmi vi 
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lág nyilik/fel a' növendékek elôtt, de a' melly még ed 
dig vagy merön férzéki, vagy аz érzékiségtöl elszakadt 
’s arra vitt, ke‘zdö enalkata'su tehetségnek széles 'ugyan, 
szép és gazdag, аz értelemnek felnyilt, világos ’s rаko": or 
szága , -- mindenütt láthatólag tiinik fel abban az igaz. 
De ha a’ falusi iskolában nem ébredhet a’ látott ’s szem 
lélt igaznak elve а’ növendékekbën, felébred az késön 
аz iskolán kivül, és ha аz elvek alapítására mi lépés 
sem tétetett, minden összeszedett igaz'ságok kétségbe ho 
zatnak, ingek, erötelenek lesznek, végre szétomolnak, 
’s а’ mеёvеаz1egе1еи: erkölcs, letiport „llа, elnyomott 
törvények /fognak sinínkozni puszta- romjain. Ezért аz 
érintett tiszta tehetségek’ elemeire -- nézettel a’ falusi 
néр’ rendeltetésére, távol minden magas philosophiai el 
vektöl , készl'töleg a’ külsö életre -munkálkodjék а’ nе 
velö, annyival is inkább, mert аz ed'digi lépcsökön, 
mintegy дымyt emelkednek a’ czélbavett magas tehet~ 
ségek. Ezen czélra, ugy látszik, következöleg munkálkod. 
hatik a’ nevelö: u) az eszeskedéseknek nagyon rövid 
megismertetése aíltal, millyenek az egyszerl’í összetett 
és csalóka eszelkedéseknek formái; b) vegyen össze a’ 
шайó több azon-,faja legmindennapibb eszeskedéseket-tá 
vol minden magasságtól-’s azokat egy közönséges kut 
före vigye. Itt érintse különösen a' tam'tó a’ mаr tanult 
hittudományban mélyebb meggyôzödését növendékeinek, 
mi ‘паn a' tapasztalás {szomorun tanítja, hogy а’ felüle 
ges elvnélkl'íli fök , gunyolva „таk а: hit’ ägazatait 
megvetni, ’s vallástalanokká lesznek. Ugyekezzék az 
egész vзllаs‘: egyezésbe hozni a' józan észszel,' a’ nélkül 
mindazáltal, hogy а’ csuda'k’ és titkok’ fejtegetéséhez 
távolról is közelítene, azokat a’ mindenható’ titkaiközött 
llagyván, millyenek a’ természeti és аz erkölcsi világban‘ 
számosan vannak. -- Minden alkalmat használjon itt a’ 
tanító , hogy a’ vallástudomány’ erkölcsi részében is erö 
sl'tse meg növendékeit, különösen ügyekezzék a’ szere 
tetet ’s jó szivet megalapítani. --- с) Miután а’ tehetségek 
аz érintett tanulmányek 'által kifejtettek: ‘ismerjék meg 
a’ gyermekek, röviden, Ищи“: tehetségeiket is, vagy 



32 1. nász. Az вMввв1 TEHETsÉGI-:K‘ FEJLÉsE. 

tanulják а’ lélektudomänyt. Igy tehetségöket é: ezek 
nek fejtését ismerve, lépjenek ki а’ köz életbe tiszta 
gondolkozással, nemes érzéssel, szabad akarattal, kö 
z'önségesen emberséggel. 

21. §. ь 

‘' in’ ‘ ' '1f' 

8. Az e'rze’sz' tehetseg’venalkatólagbs 

a) nagy,‘ b) шагами”) c) lelkesedett e'rzedelmire ‚кий‘. ‘ 

A’ felvett 'tehetségek is azok közül valók, mellyek 
teljes мышkа: még а’ fа1йsцnövеш1é1ке1феn nem mutat~ 
hatják, azon’ban majd a’ közönséges élet’ nagyobb isko 
lájában illy érzéseket nélkülözni'neln' lehet: - ezen é1'.'i 
zésnek nyilvánításában mutatkoznak minden eddigi érzel 
delmek. Ezért‘ a’ шаító; ezen ‘tehetségek’ eleme’ire kéè 

‘ szl'töleg, az életre ugy'1'nunkálkodjék,‘ a’ mint ezt a' nö 
vendékek’ tehetségei megengedik. Ezen 'tehetségekre a’ 
köz életben lesznek nagyobb 'hatók, itt csak elemeit lehet 
ezeknek ébreszteni ;—- ugy látszik, ezenczélra hat a' ne 
velö, a) ha a’ valódi, а’ köz embel‘ség' javát érdeklö nagy 

' tetteket a’ történettudományból különösen fel‘fo'gáttaßzok 
iránt méltö érzést ébreszhetett; kiváltképpen peйg, ha a’ 
honi történetben méltányòlja' 'helyesen'az ollyan tette 
k’et, mellyek a’ haza’ valódi boldogságára czëlozŕäk: - 
ez‘által а’ nemz'etiség’ ërzését felfogja költeni n‘ö'vendé 
Reiben; b) a’ magasztalt érzés’ elemeire munkálkodhatni 
az által, ha а’ növendékek által eddig is gya'korlottisteni 
tisztelet' czélját felfogatja a’ nevelô; 'ha méltó tisztele 
tet, hálát, imádást ébreszt a' minden jók’ adója iránt; 
ha a’ közönséges isteni tisztelet ii‘ánti érzést ugy feléb 
resztette, hogy nevendékei azt sem félelemböl'sem kény- ‘ 
szerítésböl hanem valódi 'lelkesedésböl gyakorolják. 

‘c) Az eddig nemesült értelmi és különösen erkölcsi ér 
zések után, minden érzések lelkesú'lten fogják vez'etni 
a’ növendékeket az életben az emberiség felé- " ' ` 
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28. ‚ ' 

9. A’ /n'ea'mìsz'' te/ietseg’ enalд‘atólagos‘‘ 
a) azerivca'ëlyéfe, 6) lzeretete're, с) akaratja’ra ММ‘. 
Minden ismereti és érzési telletségeink a'- kivánäsi 

tehetségnél tettekben nyilvánnltak. A’ cselekedet a’ ne 
velésnek mértéke, iskolában és azon kivül; ezért min 
denütt ügyekezett ugyan a’ neveló, hogy' а’ kivánási te 
hetséget az ismereti e's érzési tehetségekre irányozza, 
- ’s valóban a' hajlandóságot, vonzalnlat és érzelmet 
egészen erkölcsi irányzatuakká is tévén, -- most mаr 
emelje а’ szenvedélyt, szeretetet és akaratot az erkölcsi 
cselekedetekbenigyakorlás által, mellyek itt mаl‘ önkényt 
hajlanak az érzés és ismeret felé. Ezen czélra a) щиnцы 
kodjék a’ nevelö аz álml, hogy növendékei, jelen iskola 
körükben is, minden jó, minden erkölcsi tettekhez annyi 
ra ragaszkodjanak, hogy ellenkezô erkölcstelen tettekre 
ne is veteml'ilhessenek, hogy a’ jó és az erkölcs mintegy 
természetté, változhatlan szenvedélylyé váljék bennek. 
Ezért rajzoljon minden erényt követésre mèltólag a) ma. 
gáért, vagy Ье1sô jutalom’ tekintetéböl; ß) viszonyban 
embertársinkra, ’s g/)jövendö rendeltetésünkre. b) Dolgoz 
zék arra, hogyminden cselekedetböl а’ felebaráti igaz 
szeretet tündököljék ki. Meg аz iskolában alapl'tassék 
meg а’ felebaráti szeretet’ szelid ’s minden erények’ ter 
mékeny országa, majd az iskolán kivül is‘, áldott gyü 
mölcseit hozandó. Ezért szorgalmasan távoztasson el а’ 
nevelô minden ollyast, a’ mi nevendékek közt a’ bizodal. 
'1natlanság', irigység', harag’ ’s szeretetlenség’ шар/ай: 
hintené el. Csöpögtesse mélyen szivökbe a’ Krisztns' tu. 
dománynnák f6 parancsolatját: Szeressed az Islent, .sze 
ressed felebarátodat, mz'nt tenmagaclat. с) Minden eddigi 
tehetségeken felül тéма1) emelkedik а’‘ szabad akarat, 
melly а’ nemesült érzés által lelkesülve , а’ felvilágosult 
észre visszahatva, cselekedeti észszé válván, minden te 
hetségeinkkel az emberség felé központul, - igy biztos 
vezetônk lehet аz iskolai pályán kivül is. 

ELEMI NEvELÉS. l. кö'r. 3 
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A’ nevelô ältal imert, az elsö fejezetben elôadott 
lelki tehetségekre, az ezen fejezetben leirt ható eszkö 
zök: a'szélesen terjedö külhatások, példák 's tudományok, 
csak ugy lesznek jótékony következettel, csak ugy fejtik 
ki а’ tehetségeket, ha czélszerü módon munkálkodnak 
azokra. Minden birt anyag helyes mód _, helyes velebá 
nás által tétethetik czélszerüvé. Ezen czélszerl'i módot, 
mint a’ neveléstudpmány’ kitünö részét, fogja elöaclni, az 
elemi iskolákhoz alkalmazva , а’ második re'sz. 
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29. §. 

A’ tam’lásmód kó‘zò'nse'gesen~ 

Ha valahol czéltalan vész el a’ kész anyag, a’ rosz 
velebánás miatt: czéltalan lesz a’ nevelô’ ismerete, azon 
mód'tudása nélkül a’ nevelésben, melly áltnl azt növen 
dékeivel közölni tartozik. Innen а’ tanításmódróli külö 
nös értekezés' szüksége világos. A’ tanításmódnál kö 
zönséges llivánatok: 

1) Hogy az természetszerü legyen, vagy a’ 1é110sö 
kön emelkedô gyermeki természethez alkallnazott, a’ 
könnyebbekröl ’s alacsonyabbakról nehezebbekre ’s ma 
gasabbakra lépô , a' nevendékeket egészen érdeklô legyen. 
Ebböl, hogy а’ tanításmód hiányt, szökést ’s kényszen' 
te'st ne tegyen , önkényt folyik: mellyeknek következetje ' 
zavar, értetlenség, vagx nevelési ellenmondás lenne. 

2) Legyen а’ tanításmód nyájas. A’ tanító lármával, 
méreggel, szidalommal, talän kegyetlenséggel is, verés 
sel, ne tegy'e tanítását: -- ezek mind markolható neve 
lési ellenmondások; - hanem legyen béketürô, vegye 
szívére azon, аz egész emberiség'javára czélozó nagyhiva 
tást, mellynek magát szentelé.' A’ tanítvtínyok’ gyenge~ 
ségét nyájassággal, szell'd bánással ügyekezzék emelni. 

I 3) Legyen а’ tanl'tásmód, ezen kivánatolc mellett, ál 
talaínosan oda irányozva, hogy а’ tanítványok önmunkás 
sagra szokjanak; a’ tam'tó идy ügyekezzék ¿ket lépcsö 

‚ 3 Y 
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kön vezetni, hogy az igazat mindig magok találják ki. 
Ezen önmunkásságban а’ tehetségek úgy tétessenek ha 
tásba, hogy 'egyik tehetség' a' másik’ rovására ne emel 
kedjék. - Аz érintett kivánatoknak а’ következö ta 
nításmódok által szoktak, в.’ neveléstudományokban, 
eleget tenni. 

a) Az elôbeszélési és szemléleti mód, (methodus in 
tuitiva ), melly szerint, a’ tanító elôbeszél, szemlélteti 
a’ tárgyat növendékei által, ’s utámmondatja а’ mit be 
szél. Hogy ezen mód által, az elemi tanításnak legelsö 
kivánata a' beszéd - gyakorlás 's а’ különbözö szemléleti 
tárgyak’ hatása éretik el: világos. 

b) A’ feltaláló mód (m. heuristica) , melly szerint a’ 
tanító által tett feladatokon a’ gyermek maga gyakorol 
ja erejét. Hogy ezen tanításmód kiváltképen az önmun 
kásságra vezet: látható. 

с) A’ kérdéses tanításmód (m. catechetica), melly 
után czélszerű kérdések és feleletek 'által vezettetik a' 

növendék az ismeretre. Hogy ezen mód által nagyon 
elôsegítetik a' növendék az ismeret-szerzésben : érthetô. 
Végre ' ' 

d) Az elôadási mód (m. acroamatica), melly szerint 
a’ tanító folyvást elôolvasván, a’ tanítványok hallgatnak. 
Hogy a' felvett tanításmódok sokszor felcseréltessenek, 
összekőttessenek: a' tanítás’ föntebb érintett kivánatai 
mutatják; különösen pedig, hogy az elemi oktatásban, 
a’ három elsö tanításmódok egymást. felváltva használtas 
sanak, az utolsó pedig egészen maradjon el: az elemi 
oktatás’ fogalma kívánja, .- valamint а’ könyvbôl olvasva 
tanítás, melly által a’ tanulás' érdeke végetlenül veszt. 
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ELsó szAKAsz.I 

Az ÉnzÉKLEGEs TEnE'rs1-EGEK’ FELKöL'rÉsMómA. ' 

зо. §. 

Az inneren’ e'rzész' её kz'va'na'sz' e'rze'kle es azon- o/lu te/et a ‘ э 
se'gekre Лaшний! дбжбпвеё’езеи. ' 

Minden ismereteink ezen tehetségekkel kezdödnek, 
még pedig itt is egyenesen a’ külérzékekkel. A’ 11131ér 
zékek az érzési' tehetségben bizonyos 'képezést ébreszte 
nek, melly a’ mnnkälkodó gyermekben a’' vаgy által 
cselekedetté változik. Ezért , ugy látszik, a’ felvett teh/eti 
ségek’ ’s azok’ lépcsöinek fölébresztésére legczélszerübb 
módon munkálkodhatik a’ nevelö а) а’ külérzékek’ köz 
vetetlen felköltésével. Ez a’ német iskola’ remeksége, 
a’ nemes Rochow’ találmánya, а’ közvetetlen beszéd ’s 
gondolkozás-gyakorlás által éretik el, mellyet minden 
foknál ezután is mindenütt 01sô hе1yеn fogunk említeni. 
b) A’ képezés’ felköltésével. A’ beszéd gyakorläs által 
elösegl'tetvén аz olvasás’ és irás’ egyes jegyeinek, a’ be 
tüknek hangismerete, ezután azoknak képezése; elöáll 
az olvasás- és irástam'tás’ kezdete. с) Minthogy‘ a’ szá 
mollis is eredetét a’ külérzéki tárgyaktól veszi; azonban 
könnyen tiszta visszahozólagos ‘ml'veletté válik: ezt itt 
а’ falusiiskolához alkalmazva végетn, а’ nevelô lépjen 
a’ következö magasabb visszahozólagos tehetségek’ 1o11z5 
ra. -- Ezen tanulmányok’ tanl'tásában következö módot 
tartsa а’ nevelô. ‘ 
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ELSŐ FEJEZET. 

А’ közvetetlen besze'd’ ’s gondolkozóa7 gyakorlánmúdja.. 

31. 5. 

Az д’! e'rze’дel." gyakorlás-módja kò'zò'megesen. 
a) А‘ látás e'.-Tam'to': Ez a' tanílószoba. Mitmond 

tam? Gyermekek: Ez a’ tam'tószoba. T. Nézzetekkörül, 
és azon tárgyakat, mellyeket láttok, nevezzétek. Mit 
fogtok tehát tenni? Gy. Körülnézünk és ’sat. T. Mit 
láttok tehát? Gy. Látunk széket. T. Széket? és nem 
több székeket? Gy. székeket, asztalt, ajtót és „ablakot. 
T. Nem ablakokat? Gy. Igenis, ablakokat. T. Figyel 
jelek csak:-az ajtó és ablakok a' szobában vannak-e? 
Nem azon hézag' részét teszik-e,a' mellyet ezennel kije 
lelek. (Tam’tó vesszővel mutassa ‘a’ szoba’ falát.) Én 
иgy gondolom, hogy azon hézagnak részét teszik, mellyet 
'tanítószobának nevezünk. Mit mondtam? Gy. Hogy az 
ajtó és ablakok nem иgy vannak а’ szobában mint a'szé 
kek, tábla ’sat.; hanem "sаt. Т. János! jele1d ki te is vesz 
szövel azon hézagot, melly a’ szobát teszi, egyszersmind 
nevezz meg inindent, a' mi ebben vem-Ezt tegye a' ta 

‘ nító, más szobákban, kônyhában, udvaron, kertben, 
csürben , ’s más akármelly hézagban tnláltató dolgokkal. 

Azisme'retitehetség' minden elemeirôl vegyen alkal 
mat a' tanító, más tehetségekre is áltlépni, következö 
lag. T. Mit láttok most a' székeken'.t Gy. Látunk köny 
veket. T. Csak? és semmit mást? ‘Nom látjátok-e Pis 
tát, tôletek egészen kiválva, a" székre könyökölni, melly 
által mind az illendöséget megsérti, mind mellének so 
kat árt. Mit sért meg tehát és minek árt?. Gy. Látjuk 
’sat. T. Hát Samu' kezén nem láttok-e valamit? Gy. 
Látjuk, hogy az szenyes. T. Ő szinte keveset gondol 
az illendöséggel ’s egészséggel. Mit mondtam? Gy. Samu 
keveset gondol 'sat. ’sat. 
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Ezek után kérdezze a' Tam'to': Az érintett dolgokat 
nem látás által neveztetek-e? Gy. Igenis, mind látás ál 
tal ’sat T. És ez a’ legszélesebben terjedö érzékünk ne 
„таk látásnak, melly által még igen sokat fogunk is 
merni. T. Mit mondtam ’s mit ígértem? Gy. Ez a' leg 

, szélesebben terjedö ’sat. 
b) А’ halláse'. - Т. Tegnap két idegenek mentek 

el az iskola elôtt, 's egyik a’ másikhoz így szólt: „Ez 
bizonyosan iskola.“ Ugyan, mit gondoltok, az hogyan 
tudta meg ezt? Gy. Hallotta, hogy tanultunk vagy be 
„атаk. T. Helyesen. Most nem is tanultok, nem is 
beszéltek, forduljatok el, ne nézzetek erre. Mit csiná 
lok. Gy. Ön a’ könyvben a' leveleket forgatja. T. 
Helyesen. És mi által tudjátok ezt? Gy. A' hallás által. 
T. És így a’ látáson НИЦ lehet-e más módon ismerni va 
lamit? Gy. Lehet, igenis. T. Mi által tehát? Gy. Hallás 
által. T. És ez а’ második' érzékünk, melly által a’ dol 
gok’ ismeretére jutunk. Mit mondtam. Gy. A' hallás 
második érzékünk ’sat. - Igy lépjen a' nevelô azon mó 
dokra, mellyek után a’ nemlátott szülôket, testvért, bá 
tyát, állatokat , szekérzörrenést, ajtócsikorgást ’sat., 
hang után megismertetheti növendékeivel. 

c) A’ tapz'ntás e'. -- T. Tegnap estve már egészen 
sötét volt, kalamárisomat kerestem asztalomon, hol több 
dolgok szétszórvák voltak, és egyszerre megtaláltam azt. 
Nem láttam, nem hallottam kalamárisomat , és mégis 
megtaláltam. Hogyan gondolkoztok , mi által leltem 
meg azt? Gy. Ön tapintotta az asztalon fekvô dolgokat, 
’s azok közt tapintás által különböztette meg kalamárisa't. 

’ T. Es igy a’ látäson és halláson kívül, mi által ismerjük 
meg még a’ dolgokat? Gy. Tapintás által. T. Hány érzé 
keket ismertek már?' Gy. Hármat 'sat.- Igy ismertesse 
a' nevelô növendéki által-bezáratvan szежnыми-иди] 
don kalamarisát ’s más dolgokat tapintással, és mindig 
hasson vissza a'már ismert látés- és hallás- érzékre követ 

kezôleg. T. Hogy a’ gólya fészket rak házunkon, és 
hogy a’ "kertben veréb csiripol, mi által tudjátok 'sat. 
Gy. ‘sы. 
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d) А‘ szagláse'.- T. Egykor egy gyermekhez, be 
zárván markomat, így szóltam: mi van'a' kezemben? nem 
látod, nem tapinthatod; találd el. Míg kezemet orrától 
messze tartottam, nem találta el, mihelyt pedig közel 
tartam, azonnal eltalálta , hogy az- rózsa. Mit mond 
tam. Gy. Egykor egy gyemekhez ’sat. T. MiY által tud 
ta meg: mi van kezemben? Gy. Szaglás által. T. Esigy, 
miáltal ismerjük meg még a' dolgokat, а’ látás, hallás 
és tapintáson kívül? Gy. Szaglás által. T. Mellyek te 
hát azon érzékek, mellyek által eddig a’ dolgok’ ismere 
tére jutottatok? Gy. Látás ’sat° T. És mik ezeknek esz 
közei? Gy. Szem, fül sat.- Igyen tegyen más szagosko 
dó tárgyakkal is, és mindig hasson vissza a’ többi már 
ismert érzékekre. ‘ 

e)Az z'zle's e'. -- T. Egy más gyermekhez ismét így 
szóltam. Te nem látod, nem tapintod, nem szaglod , a’ mi 
kezemben van, és még is meg fogod tudni: mi az. Ő nem 
ak'arta hinni. De mihelyt a’ szájába tettem -- a’ nélkül 
hogy látta volna -, azonnal megismerte, hogy az czu 
kor. Mit csináltam tehát? és ô mit tudott meg? Gy. Egy 
gyermekhezigy „мы“. T. És mi által tudta meg, hogy 
az czukor? Gy. Izlés által. T. És így а’ látás, hallás, ta 
pintás és szagláson kívül mi által juthatunk még vala 
melly dolog’ megkülönböztetésére? Gy. Izlés által. T. 
Mellyek tehát és hányak az elôszámlált érzékek'? Gy. 
мыши. T. Mik ezen érzékeknek eszközei? Gy. Szem, 
fül ’sat. - Hozzon fel a' tanító több illy példákat is, 
egyszersmind összefoglalva érintse az eddigieket, kő 
vetkezôleg: „Nevezzetek tehát nekem olly dolgokat, 
mellyeketlátás, hallás, tapintás, szaglás, ízlés által ismer 
tek meg.“ A' gyermekek nevezik a’ dolgokat, a’ tanító 
segíti ôket a’ nevezésben. 

i 

32. 5. 

A’ tárgya/S re'lzez'nek megz'smertete’smo'dja. 
T. (mutatván). Ez asztal. Gy. Ez asztal. T. Az 

алый’ felsö része neveztetik asztallapnak. Mi neveztetik 
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asztallapnak. Gy. Az asztal’ felsö ’sat. T. A’ négy vé 
kony szárak az asztallap alatt mondatnak asztallábak 
nak. Gy. A’ négy vékony ’sat. T. Az asztallap és négy 
la'bak az asztal’ részei. Gy. Az asztallap ’sat. T. Mit 
láttok az asztalon? Gy. Könyveket. T. A’ köny/vek’ ré 
szei-e az asztalnak? Gy. Nem, azok csak az asztalon 
feküsznek. T. Nézzétek csak ñgyelmesen' az asztalt, nem 
találtátok-e annak még valami részét. A’ fiók nem 
része-e az asztalnak? Gy. Igenis ’sat. T. Mik tehát az 
asztal'részei”! Gy. Asztallap ’sat. -- Igy ismertesse meg 
a’ tanító a' szék’ , könyv’, "élôfa, ’s t. más testek’ részeit, 
különösen pedig az emberi testet, midön minden részt mu 
шпаtиn, а’ testnek bizonyos mozgást ad; következôleg? 
T. Az én testem áll főbôl, derékból, és tagokból (mz'n 
den re'szt mutatván). Gy. Az én testem 'sat. T. A’ fő' 
felsö része neveztetik kaponyának. Gy. A' fô ’sat. T. 
A’ kaponya’ felsö része mondatik fôtetônek. Gy. A' ka 
ponya ’sat. T. A’ fôn vannak a’ hajak: barnák, szôkék, 
gesztenye-színük , vörösek ’sat. Gy. A’ főn 'sat. T. A’ fő` 
nek mi részeit számlálánk eddig elô? Gy. A’ kарonyз“ 
’sat. T. A’ fő' két oldalán vannak: a' halántékok, fülek. 
Gy. A’ fô' két oldalán 'sat. T. A’ fö’ elsö ‘ részét hívják 
ábrázatnak. Gy. A’ f6’ elsö ’sat. T. Az ábrázaton vannak: 
a’ homlok, a’ szemek, szemöldök, szemhéjak, szempil 
lak, az orr a’ két orr-lyukakkal, a' száj az ajakkal, az 
arcz és az áll. Mik vannak tehát az ábrázaton? A’ 
homlok ’sat.‘T. Belül a’ szájban vannak: a’ nyelv, a' 
fogak, íny, szájpad és a' torok. Gy. Belül 'sat. T. A’ 
fő és derék közt van a’ nyak, mellynek elsö része a’ 
gége, hátulsó pedig а’ nyakszirt. Gy. A' fô és derék 'sat. 
T. Nossza! ki tudná tehát elöszámlálni , egyszersmind 
mutatni a' fô’ részeit? (Jancsi vagy Pista számlálja ’s mu 
tatja )Q A’ deréknak két része van: felsö és alsó. Gy. A’ 
deréknak 'sat. T. A’ felsö derék’ részei: a’ vállak, hát, 
oldalak és а’ mell. Gy. A’ felsö derék ’sat. T. Az alsó 
derékhoz tartoznak: a’ has, a' csipôk és a’ kereszt-csont. 
Gy. Az alsó derékhoz ‘’sat. T. Mellyitek számlálja és 
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mutatja ki tehát a' derék’ részeit? (Samu ‘vagy Ferkó ' 
számlálja ’s mutatja). Hát már'a’ test’‘ két fô részei 
nek: а’ fônek és deréknak részeit együtt? Gy. ’sat.--. 
T. A’ test’ tagai: а’ két kar és két lábcsontok. Gy. 
A’ fest' tagai ‘ям. Т. A’ karnak vannak három részei: 
a’ felsö ’s középsö kar, és a' kéz. Gy. A’ karnak ’sat. T. 
A’ kézen vannak az ö1 ujjak: а’ hüveIyk-, mutató-, kö 
zé'p-, nevendék- és kis ujj. Gy. A’ kézen vannak ’sat. T. 
Mik tehát a' kar’részei? számláld és mutasd, Józsi! Ta 
más! - A'lábcsontnak is három rézei vannak: a' czomb 

lábszár, és а’ láb. Gy. A' lábcsontnak is ‘sы. Т.’A’ láb 
szár' elsö része lábélnek-, hátulsó része pedig lábikrá 
nak neveztetik. Gy. A’ lábszár' 'sat. T. A' láb’ felsô 
része mondatik lábfônek, az alsó talpnak, hátulsó része 
sarknak. Gy. A’ láb’ ’sat. T. Minden lábon vannak öt 
ujjak. Gy. Minden lábon ’sat. T. A’ läbcsontnak mi részei 
vannak tehát: nevezd ’s mutasd, Imre! Gyuri! -Hát már 
nz egész test' részeit tudnád-e mutatni, Pali! -' Érint 
s'en meg itt a' tanító illy'kérdés'eket: Én láttam ollyan 
embert, kinek egyik kezén cxsak három ujja volt. Mit ‘ 
gondoltok ti errôl? Gy. Hogy az hiányos testü volt. T. 
Es azt baltával vágta el gyermekkorábam-Illy példák 
n'ltal serkentse а‘ test' részeinek épen tartására is ’sat. 

33. g. 

А‘ tárgya/3 fentebbz' z'smertete'smódja, ne'zettel az e'rze’sz' 
' в’s kz'váltász' ezen faku tehetse'ge/cre kíilò'nó'seu. 
a) Á’ tárgy’ z'rányának megismertetе’s 

mo'dj a. T. A' mi lábom alatt van , az alattam van. Gy 
A' mi 'sat. T. A’ padolat lábom alatt van. Gy. A' pa 
dolat ’sat. T. A’ padolat alattam van. Gy. A'padolat ’sat. 
T. Miwan tehát alattam, Miska! -- A’ mi fejem fe 
lett van, felettem van. Gy. A’ mi ‘sat. T. Hol van tehát 
a’ boltozat? Gy. Felettünk; mert ’sat.-. Igy ismertesse 
meg а’ tanító növendékét azzal, mi mondatik: rajtunk, 
elôttünk, mögöttünk, oldaltt, balról, jobbról, köztünk ’s 
bennünk ‘lenni; továbbá: kelet, nyugot, déle'jszak ’sah 
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\ 

‘ b) ‘.4’ dolgo/S alakjának megz'smertetés 
m o' dja (nézettel a’ betük’ alakjainak megkülönbl'tésére). 

 T. Nézzétek, ez a' vesszö most egyenes. Gy. Az a’ vesz 
szö ’sat. T. (a' vesszőt meglzajtoa.) Ez a’ vesszö most 

'görbe. Gy. Az а’ vesszö ’sat. T. (egy egyenes vonalat 
hozzon a' táblán.) Ez egy egyenes vonal. Gy. Az egy ’sah 
T. (egy gò'rbe't z'rván.) Ez egy görbe vonal. Gy. Az egy ’sat. 
T. (egy gò'rbe vesszőt állítson egy egyenes/lez.) A’ görbe 
vesszö össze van kötve az egyenessel. Gy. A’ görbe’sat. 
T. (egy D alaku he'zagzárt z'rjon a' táblára; de a’ betü/3 
neve'ló'l vagy Штаты legtávolabb legyen.) A' görbe vonal 
össze van kötve ар egyenessel. Gy. A' görbe vonal‘ ‘ш. 
Т. (egy nyomtatott d в? b rajzoleán a’ táblára, vagy ‚И; 
lò'n papz'ron mutatván.) Ebben a' görbe vonal balra, ab: 
ban jobbra van , az egyenes pedig ebben jobbra, abban 
balra van. Gy. Ebben a’ görbe ’sat. -- lgy menjen 
tovább a' nevelô részint a' nyomtatott, részintirott betük’, 
részint pedig az úgy nevezett képtáblák’ elemeinek meg 
különbítésével,- a’ betí‘iknek még csak nevét sem említvén 
meg. Ezután mi könnyen fog következni a’ betük’hang 
zatása: tapasztalni fogja a' nevelô. 

с) A' dolgo/Y jegyez'nek megz'smertetés 
ino'd j a (lépôleg a' tulajdonságokra ’s az elôterjesztésre). 
T. Nevezzétek a’ kályha’ részeit. Gy. Alja, oldala, tete 
je, szája ‘sаt. T. Mit mondhatnátok még a’ kályháról? 
Gy. Zöld. T. Millyen alakja van? Gy. Négyszögü. T. 
Millyen belül? Gy. Üres. T. Ha tapintjátok, mit érez 
"teki Gy. Hogy meleg. T. Mi jegyei vannak „Мишy 
bának. Gy. Zöld sat. T. Mi érzéketek által tudjátok 
ezeket? Gy. Hogy zöld: látás által; hogy négyszôgü: 
látás által. T. szemeteket behunyván, megtudnätok-e, 
hogy négyszögü? Gy. Meg, igenis: tapintás által. T. Ugyan 
a’ czukornak mi jegyeit tudnátok elôszámlälni? Gy. 
Édes, fejér. T. Többet nem? Sárga czukrot nem láttatok 

„még ?' Gy. Igenis: sárga. T. Mi érzéketek által ismeri 
tek ezen jegyeket. Gg/.Hogy édes: izlés által; hogy fejér 
és sárga: látás által. T. Ugyan , ha tapintjätok, mit 
éreztek? Gy. Hogy kemény, nehezen törik ’san T. Ugyan, 
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ki s2eгей köztetek a’ шпиoн Gy. Én! én! én! 'sat. T. 
Látjátók, 1i ha még nem vagytok is nyalánkok, azokká 
lehettek, a’ mi egészségtelenséget okoz, különösen pе 

' dig a’ czukor elrontja a’ fogakat; azéri annak мяты - 
kivévén a1- ételeken - óvjátok magatokat. --. Igy vezesse 
a’ tam'tó növendékeit a’ dolgok’ jegyeinek ismerésére, 
mellyek közt kétségkivül tulajdonsägdkat is fognak szám 
lálni; de ezekre szorosan ñgyelmessé csak az elôter 
jesztésnél tegye öket,- lépöleg a’ fogalomra. Láss ezekre 
’s ezek’ folytatására külön iМ: könyv'eket, mint: Rochow, Ca 
techismus der geunden Vernunft. Berlin, 1790. _Versuch 
planmässiger und naturgemäszer unmittelbarer Denk 
übungen von K. H. Krause. Halle, 1831.-Illyen foglala 
tukat Zerrennertôl, VVilmsentöl, Löhrtôl, Pestalozzitól ’s 
más igen sokaktól, kik Zerrenner’ „Methodenbuch für 
Volksschullehrer. Magdeburg 1829.“ könyvében 221 -- 
226 lapig feljegyezvék. 

luAsonlK rnJnzn‘r. 

Az ahnuás’ lam'tásmo'dja. 

34. 5. 
C 

ЕМ 'e1r zetek az oбщиa's - tam’lásmódra. 
D 

А’ betük’ alakjainak nézletése által (33. 5.) tett ugyan 
már a’ nevelö valami'lépést az olvasáshoz, azoknak hangza 
tásához az eddigi beszédgyakorlás által szinte közeledett, 
ha czélzatlan is. De azért az egyes betük’ megkülönböz 
шеи; hangja, ezeknek „óы“; összehangoztatása, nem 
kis nehézségü lépcsöje a’ nevelésnek. Ezen nehézség te 
tette azt , hogy több módok gondoltuttak ki ennek könnyí 
tésére. Ezen könnyítésmódban 1öы) jeles nevelök fá 
radoztak , mig a’ fáradozást Dr. Stephani’ Ilangzatn'smód 
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ja (Lautir vagy Elementir methode) teljes hasznu süker 
rel koronázta, ha дzíте már erröl Olivier’, Теnmы”, Pöhl 
man’ és Krug’ munkáikban eszmék találtatnak is. 

A’ /angzata'smo'd nem nеvей a' betük’ nevét, hanem 
a’ betüket hanggal jeleli, midôn az eddigi betíinevese’smo'd 
(Buchstabermethod) nevét tanítatja meg a’ betüknek. . 
Ha a’ két módot összevetjük , kétség kivül a’ hangzatás 
módé lesz a1. elsöbbségl a" betünevezés felett. Ugyan is: 

1) A’ hangzatásmód természetsze‘rü, midön a’ betüne 
vezés természet ellenes ‘s kényszerl'tô. На ezen этvakаt: 
„az erényt minden józan gondolkodó tiszteli“ olvassuk 
avvagy irjuk : hangzatásmód szerint olvassuk avvagy 
irjuk, és nem a’ betünevezés шейки, igy: a‘-ze-e-er 
e’-eny--te'-em-z'--en-de-e-en ’sat. 

2) A’ hangzatásmód könnyü, midön а’ betünevezés 
nehéz, kinzó, idövesztegetö ’s "alóban visszaverö. Ha 
ezen szavakat: „а’ jó gyermek tanul“ akarnánk alvas 
tatni, a’ belük’ hnngjai után ez könnyü lesz, midön a’ 
betünevezés szerint, még a’ következö betüneveken kell 
végig kinlódni a’ gyermeknek: a-.)'e'--o'-gye--e-.er 
em--e-ká ’sah Mi visszaverés, kinza’s és idövesz 
tés ezlî‘. ч 

3) А’ hangzatásmód siml'tja a’ beszédmüszert, folyó 
beszédüvé tehet; midön a’ betünevezésel, ha nem min 
dennél is, de igen sokaknál а’ beszédbeni akadozás 's he 
begés’ elemei tétetnek le. A’ helyesirás, ’s az egész 
nyelv’ tökéletesülése, igen nagy ös‘szefüggésben van a’ 
hangzatásmóddal. 

35. §. 

Az olvam's’ tam'tásmódjáuak le'pcsó‘'z', a.’ /umgzalásmód 
uta'n. 

I. Az egg/u bctù‘k’ “агитации/а. 
Mi elött а’ növendékek nz olvusás' ‘elemeit elkezde 

nék, szügség а’ tanítónak ismerni azon eszközòkct, 
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mellyek ‘erre megkivántatnak; illyenek: a) A’ magában-‘ ё: 
mássalh‘angzó betük, kemény papirból külön kimetszve. 
b) Ezen munkával járó {ай táblák, mellyek az oskola’ 
falára függesztvék, még pedig minél többek, ezekhez 
kivdntató mutató pálczákkal. Ezen fай ыъыьаь ajánlják, 
a) hogy а’ legszegényebb sorsuak is az olvasást ezekröl ‘ 
megtanulhatják ; egyébiránt lehetnek alkalmas kézi 
ABCZ-ék is, különösen az otthoni gyakorlás kedveért, 
hogy a' szülék is láthassák gyermekeik’ ügyekezetét, ’s 
azoknak ösztönt adianak; ß) hogy ezekböl egész oskola 
egyszerre tanulhat, midön uz ABCZ által olly biztosan 
és kényelmesen mind nem tanulhatnak, csak egyenkint 
kinlódnak; y) a’ gyermekek illy tanítás által verseny 
kedve tanulnak, midön ABCZ-én еgy aluszékonykodik, 
vagy retteg. с) Megkivánmtik еgy fali fekete fatábla. 
Ezek meglévén, kezdessék el az egyes betük’ hangzatása 
következöleg: 

1) A’ tanító mond egyes szашt p. o. z's-ka-la , tam't-‘ 
ványit ñgyelmesekké teszi a’ mondutt különbözö'hangok 
ra, emll'tvén egyszersmiud azt , hogy ezen hangoknak kü 
lönbözö jegyei vannak, mellyeket már többször nézegettek 
’s most könnyen meg fogják azokat ismerni. 

2) Ezután kezdjék el а’ magáuhangzók’ hangoztatá~ 
sát. Talán legczélszerübb lesz az z'-t hangoztatni e1ô 
ször, mind egyszerü alakja, mind kis szájnyitás’ Шvá 
nata miaft, ugy,hogy elöszôr mondja a’ штаó az z' hang 
ját, moudják utána a’ g'yermekek ôsszesen‘és külöu, még 
pedig világosan. Ezután vegye elô u’ kemény papirra. 
nyomtatott betük közül az alt, ’s mondja: „lm’ tehát az 
érintett hаngnak ez a’ jegye“,’s nézesse mindenikkel. Ez 
után kivánvána‘ tam'tó a’ megtanult z' hangját, kerestesse 

' azt a’ fali táblán is a’ több betük Кöи1. Ezt tegye a’ több 
magánhangzókkal is, ‘elöször a’ rövidekkel, azután a’ 
hosszakkal, olly renddel, a’ mint ezek az elsö {ай {áЫáп 
feljegyezvék (I. tábla). Ha valahol , itt ne sies'sen a’ 
tanító. 

3) Miutän a' magánhangzók’ tiszta hangoztatásában 
’s a’ jegyek’ megkülönbítésében egész ügyesek a’ növen 
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dékek", lépjen által. a’ tam'tó a’ mássalhangzkók’ hangoz~ 
tatására, épen azon lépcsöket követvén, mellyeket a’ ma 
gánhangzókmíl: a) hangoztassa а’ berät tisztán, az egész 
iskola ’s egyesek által; ß) matassa, a’ kemény papiron 
nyomott betük közül, azon hangnak megfelelö betüt; 
у) hangoztassa és kerestesse azt a’ {ан táblákon:-idôt 
nem kímélve ’s béketürést nem тszше. Ugy látszik, hogy 
itt czéltalan lenne, a’ mássalhangzók’ mesteres {Нosыá 
saihoz ragaszkodás; talán legtermészetesebb a’ pattogo', 
és igy legkönnyebben hangoztatható betülâröl a’z‘úgókra, 
iìvo'ltó'kre ’s végre a’ „ем hangzókra lépni (мы az Ltáb 
lain). Hogyha némelly betüknek,föleg a’ némáknak, han, 
goztatäsa, magának а’ tam'tónak is nehéz 1enne, h11n30z 
tasson elébe annak a-t, igy huzva hangoztassa а’ kivänt 
betú't addig , mig a’ gyermekek azt‘ megkülönböztetik ’s 
utánhangoztatják. Teljességgel nem szabad pedig a’ másЁ 
salhangzók’hangoztatásában tovább menni egynól; azon 
nа! következzék a' -betüfogások’ hangozt'atása. 

36. §. 

II. A’ дай/05123018 kangoztata’smódja. 

1.' Ha еgy maíssalhangzót , a' mi rendünk szerint а’ 
p-t, megtanulták а’ gyermekek, azonnal tegyen elibe 
tam'tó а’ kemény papirm nyomott magánhangzók közül 
egyet, ’s a’ kettôt hangoztassa:--ezt tеще a’ több' ma 
gánhangzókkal is.  ' 

2.Ha már a’kemény papirra nyomott magánhangzók’ 
illyeil hangoztntásában a' p-vel elég gyakorlottak, han 
goztassa azt a’ {ай táblán is (П. tábla), még pedig vál. 
toztatott renddel. Ezután lépjen más mássalhangzóra, 
épen azon renddel mint le irtuk, ’s gyakoroltassanak a’' 
gyermekek a’ másndik fай táblán olly betüfogások’ han 
goztatásában , mellyekben а’ mássalhangzókat a’ magán 
hangzók elôzik. llt még nçhezségekkel fog küzdeni a' 
tam'tó, - ezután aránylagosan könnyebb lesz a’ tanítás; 
azért ezen tábla’ gyakorlásától, ha a’ gyermekek haboz-' 

f \ 
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nának: az elemeztetést, vagy a' hangok’ megkülönbítését, 
ne sajnálja. Itt különösen, ne siessen; mer; minden 
perczben sokat nyer. 

3. A’ második tábla’ jól végzett gyakorlata után kö 
vetkezzék a' magán- és mássalhangzóknak olly összetétele, 
melly mássalhangzón kezdödik (III. tábla). Itt, valamint 
már а’ második ’s a’ következö tábla’ gyakorlatai közé is 
vannak vegyítve olly egyhangu szavak, mellyek be 
széd- vagy gondolkozás-gyakorlásilag érintethetnek, 
hogy ’a gyermekek talán megunván soká a’ hangozta 
táы, ez, közben kevés idöre, beszéd-gyakorlással vál 
tassék fel, millyenek: a'r fü fa ’sat. 

4. Ezután jôjön az olly egytagu szavak’ olvastatása, 
mellyekben elôl ’s utól mássalhangzó áll. Itt is a' kül 
dolgok feletti - soha eleggé nem ajánlható - gondol 
kozás-gyakorlással váltassék fel az olvastatás (IV. tábla). 

5. Következzék olly egytagu szavak’ olvastatása, 
mellyek részint magán- részint mássalhangzókon kezdôd 
nek, de végzetök két ’s három betükben megyen ki 
(V. tábla). Itt ’s а’ következökben elég beszéd- 's gon 
dolkozás-gyakorlási anyagot talál a’ tanító, mellyel' 
azonban itt az olvastatás’ rovására nem szükség messze 
menniJ ‘ ' 

6. Következzék а’ többtagu szavak’ olvastatása, hol 
nagy vigyázás legyen a’ megszakasztásra, mellytôl a’ szép 
olvasás és helyesirás olly sokat függ (VI. tábla). Erre 
könnyü lesz a’ gyermekeket az által szoktatni, ha ._ mi 
elôtt ezen tábla’ olvasására mennének is-többtagu sza 
vak hangoztatnak elôttök, mint: asz-lal ‘’sat.; ’s figyel 
meztetnek a' száj-nyitásra, melly által а’ megszakítás 
történik. ' 
l 7. Miután a’ felhozott fali táblák’ olvasásában járta 

sok a’ gyermekek, következzék a’ nagy betűk’ megisme 
rése is , épen azon lépnsökön, minta kis betüké. Ezek 
is mind külön kemény papiron, mind a’ fali táblán, a' kis 
betük mellett, lerajzolvák:-hol elég lett légyen annyit 
mondani а’ nevelônek, hogy‘ ezek is azon hangoknak je 
gyei, mellyeket késôbbre hagyunk; most pedig azt, 
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hogy az olvasáßban sok helyen jônek elö'illy nagy be 
tük is , következésképe’n azokat is ismerünk kell (I. tábla). 
Bövebb ismeret errôl a’ helyesirásnál közölte'thetik. 

8. A' nagy betük’ helyes hangzatása után jöjenek 
olly egy- és többtagu szavak vegyest , mellyek nagy betün 
kezdödnek. Ha haboznak а’ növendékek, az elemezést 
vяgy elemi hangoztatást kell elôvenni (VII. tábla). 

9. Miután а’ kis- és nagybetüs szavak’ olvasásában 
elég gyakorlottak a’ növendékek, gyakoroltassanak e1ö 
ször rôvidebb (VIII. tábla), azután hoszabb tanító-mon 
dásokban (IX. tábla). Itt elhagynak a’ fali táblák, ’s kö 
vetkezik ezek’ folytatása: az Olvasó-könyv (II. kötet). 

Midön az olvasásban ennyire mentek а’ gyermekek, 
kezdjék a’ betük’ nevét ismerni, melly a’ magánhang 
zóknál maga a' hang lesz, a’ mássalhangzóknál pedig 
több; mint: b = be', f= ef-Igy ohajtanánk mi ott vé 
geztetni a’ betük’ ismértetését, hol még ma is némelly 
nevelök kezdik. 

31. 9. 

III. Ne'melly fgyelmeztete'sek az (динамики. 

Mind az eddigi’ mind pedig а’ következök’ olvasásá 
т“ -- molly az egész iskolai pályát a’ második kötet’, 
mint olvasó könyv’, olvastatásával kiséri -ñgyelmezzen 
a’ tam'tó arra, még pedig lélekbenjárólag: 

'1. Hogy a’ gyermekek a’ mit olvasnak, értelmesen 
olvassäk: ennek elmulasztásában kerçsem én részint 
azon idegenséget, mellyet sokan a’ könyvek iránt mutat 
nak , részint azon homályt, mellyet sok felnôtteknél min 
den olvasäs mеllей is tapasztalunk; mеrt lehet-e nagyobb 
И!‘ , gyötrés , idegenítés , mint a’ néma betükön hordoz 
tatni а’ fejet , ’s értetlen nézetni a’ gyermekek által azo 
kat! ! Ezen czélra következöleg dolgozzék а’ nevelô , kö 
zönségesen megjegyezvén ат: , hogy e'rde/aes oZvasó-Ísò'nyvet 
és ne zsoltárt olvassanak. 

zum! Navl-más. 1. кö'r. 4 
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а) Álljon meg, némelly-talán homályosaknakvélt 

-Bgyes szavaknál, ’s пokа‘: bèszéd- 's gondolkozás gyakorlatilag értesse meg. 

ténetébôl (Seiler, Hübner vagy Kazinczy után) hagyjon ki еgy történetet, mellyet a' tаги‘t ’ 
nak el; maísnap kérdezzeel azt. E ’ 

î szoknak a gyermekek. 

vást ’s szépen olvassanak. Ezen czélra ' 
a) Ma'r а’ hangzatásmód s 

milly nagy lépés tétetett, mid” 
mondolt syllabizälás által 

с) Válaszszon ki a’ szép olvasásban némelly jelesbe ket a’ gyermekek kò‘zül, ’s ezek мы is olvastasson elô. A’ gyengéd gyermeki szavak édesebben vonják a’ rokon hangokat. 

Step/hlm' , Ausfììárh'che Beschrez'bung der щит-мента. Erlangen, 1825., ’s illy foglalatuakat és olvasó~köny- veket Oliviertöl , Tillichtöl, Zerrennertöl, Harnischtól ‚ Wilmsentôl, Schweitzertôl és más sokaktól, kik Zer 
reuner’ „Metäodenöucń‘ßjában 168-173 lapokon följe gyezvék. 

_" 
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HARMADIK FEJEZBT. 

Az irás’ tam'táslmídja 

` ‘ 38. §. 

Elcïjegyzetek az z'rás’tam’tásmódjáfa. 
` Minthogy az irás gondolatink’ maradó, látható jele, 
' midön a’ beszéd vagy olvasás hallató jele' nnnak; követ 
kezik, hogy, ha az olvasás йёyейnы:7 gondot, kivánt: 
kétségkivül az irás is azt érdemel. Az irástanítás’ kezde 

, 15éУе1 nem kell addig késni, mig talán a’növendékek egé 
szen jól‘ olvasnak. Az irott betük’ alakjait, а’ nyomta 
tottakéval (33. együtt tanulták megkülönböztetni а’ 
gyermekek; hangjaik’ megismerését pedig а’ nyomtatott ‘ 
betüké után egyszerre kezdhetik, azután pedig azok’ raj 
zolása következzék , mint а’ gyermeki képezési ‘tehetség- 
nek kedves foglalatossága. Csak аrrа vigyázzon а’ tanító 
hogy tanítványi egy vonást se tegyenek addig, mig an 
nak teljes képét nem fogtäk fel; annyival inkább ne iras 
son bçtüket, ‘гаgy elöónozzon, vagy vezesse növendékei’ 
kezét az irásban; штаммы) legyen pedig attól, hogy 
zsoltárból vagy más nyomtatott könyvbôl irasson, meri:' 
igyvalóban oda törekszik a’ nevelés, a' mi nem is czél. 
Hiszen, nem nyomtatott betükkel élünk az irásban. -- 
Legfôbb kivánat az irásnál, hogy a’ gyermekek a’ betük’ 
alakját képezzék, ’s azt nem anyirá példányok mint tu 
lajdon képítésök után irják, a' mindjárt adandó lépesö 
kön.- Az elöpéldányok inkább a’ képítés’visszahozásaért 
vannak, ‘mint azért, hogy azokat szaggatva nézegetvén 
a’ gyermek, darabos betüket rajzoljon. 

39. 5. 
А: z'ra's-tam’tás’ eszkò‘zez'. 

Hogy az irás-tanítás kivánt sükerrel történjék, a.’ ‘ 
majd látandó szabályok mаllец, szükség ismerni azon 
„шашkи, mellyek erreœmegkivántatnak. Illycnek: 

I 
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a) Eду nagy fа“ fekete tábla, mellyen a’tanító e16 
rajzol. Ezen tábla, valamint a’ tanítványok' külön fa 
táblájok, kôtáblájok, k'ésöbb papirjok is, következöleg 
legyenek vonalakkal ellátva. Az npró betükért négy ‚oды 

 

_—Д——-——_.————————-— 

mellyek közül a' felsö a' betlï' magasságát, az alsó a’ 
hosszát, a' ké‘: közép pedig а’ betük’ gömbölységét ’s a' 
rövid betüket határozzák. A’ két szёsô vonal' he'zagja 
másfélannyi legyen mint a’középeké. Legyenek továbbá 
ezen vonnlak egy rézsutns vonallal keresztülvágva, 
melly a’ betük’ hajlásät irányozza. Ezen vonalak illy a 
rányz'attal elôször inkább nagyobbak , késöbb inkább 
kisebbek lehetnek. A’ nagy betükért legyen ugyanazon 
táblán alább három vonal 

mellyek közül ‘а’ két szélsö a' nagy betú'k’ terjedését, 
a’ közép a' két részbôl álló nagy betük’ felét, a' ré 
ищo: pedig а’ betük’ haúlását irányozzák. 

Ь) Megkivántatik ugyan illyes vonalakkal ellätott 
külön fekete kis fatábla minden gyermeknek. Nem lenne 
czélszerütlen, a’ hol illyes kíilôn täblák {aыn sokba ke 
rülnének, a’székek’ könyöklöit illyes vonalakkal ellátni, 
иgy mindazáltal, hogy a’ tanító minden szék mögött szа 
badon mehessen, a’ munkálatokat vizsgálandó. Ezekre 
д’ gyermekek meghegyezeft krétával irnak. 

с) Kötábla hasonló vonalakkal, mellyekre felváltva 
irnának a’ gyermekek. Ehhez kivántatik egy hegyezett 
palakö, és a’ törlésre szivacs, mellyek a’ tábláról fona 
lon függjenek. Ezen kôtáblákat ajánlják: könnyebb irás 
mint a’ papiron,’s az a’ gazdálk‘odás, melly szerint, ez által, 

*o 
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sok papir шmамп meg,-- és a' kisöbbihasználhatás is. 
Majd, az ezeken elég gyakorlás után,szükséges eszközök 
még: а’ papir, 1éма, penna ’sat. A’ papirra-irástól apré 
donkint az eddigi biztosl'tó vonalak elmaradnak. Az érin" 
tett elöjegyzetek ’s eszközök’ ismerése után következzék 
az irástanításmód három lépcsökön: n.) rajzola'si elöké 

‘születeken, ß) a’ tulajdon betük’ szépirásán, y) a’helyes 
паsoв. 

40. §. 

I. Rajzola'n' „мешает; as íru'rra. 

A’ tanuló megmutatván azt, hogy az iró eszközök 
nek: krétának, könek, késöbb pennának, inkáhb hosz 
szabb, mint rövid fogást adjanak; tovább, hogy az iró 
asztalnak -- az egészség’ rontása nélkül-ne feküdjenek: 
itt következö lépcsökön emelkedjék. 

- 1. A’ tanító — mindig mondva'n'mit tesz, és mon- 
datván tqnítványi által is; aеért, hogy mindig ñgyelme 
sek ’s gondnlkozók legyenek arra, mit tesznek -- csinál 
jon ogy poтo‘: (.) а’ nаgy fekete táblán , ’s mondja: ez 
egy pont, ezt csinálják a’ gyermekek is fatáblájokon,' ‘в 
mondják: ez еgy pong. Csináljon, 's csináljanak a’ gyer 
mekek kettôt egymás mellé (и), kettôt egymäs aы (z), 
négyet egymás mellé (3:) ‘Вы. És ezeket mind nagyon 
helyesen, szemmérték- 's kézgyakorlásért. A’ hibákat 
mindenütt maga találja el а’ gyermek,ugy igazl'tassu a' 
tam'tó maga a’ gyermek által. 

2'. A’ pontok’ különbözö helyezeti rajzolása után, 
huzzon a’ tanító a) fekete tábláján egy poщи“ másikig 
rövid, azután hosszabb egyenes vonalt, magyarázza, mit 
tел: ezt tegyék a’ gyermekek táhlájokon, ’s mondjäk 
mindig, mit tesznek; hogy'szabad kézzel tegyék, шаgz‘ 
ban érthetô. 6) Huzzanak egy pontból két, három, négy 
'sat. egyenes vonalakat. с) Huzzanak vizirányos, erre 
függôleges, azutůn rézsulos vonalt, jobbról balra, ós 
Иsюм, lefelé és megfordl'tva, alól e's мы 'sat` -- Huz 

ь 
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zanak két, három , négy ’sat. párhuzamos vonalak at, és 
ezeket каgетeд“ vagy rézsutos voтдаk által szinte 
párhuzamosan “таk. Mindezeket, valamint a’ ,követÄ 
kezöket is, a’ tam'tó elörajzolván, mit csinäl, mondja 
’s magyarázza, m'ondják a’ gyermekek i. 

3. Alkassanak szögleteket, egyenest, tompát, he 
gyest, szomszédilag, ’s cs'ucscsal összemenöket. 

4. Alkassanak egyenes szárú hézagzárokat: a) há 
romszöget: egyençs , tompa, hegyes szögletl'ít: egyenlô- ' 
szárút, egyenlö és egyenetlen oldalút; b) négyszöget: 
hos’szukást, rézsutost, Ísat.; с) ö1-, hatszögletüket ’sat. 

5. Vonjanak habvonalakat, vizirányosan és füg 
gölegesen. Kerl'tsenek görbe lineákat: felülrôl, alulról, 
jobbról , balról , nyiltakat , kisebbeket , nagyobba 
kat ’sat. ‘ 

6. Alkassanak görbe vonalu különbözö alaku hézag 
zárokat: kögöket, fe’lkögökct, hosszukás kögöt (ellypsis), 
különösen pedig rézsutosakat, mellyek az irásban leg 
inkább elôjönek. Mindezen gyakorlatokat elöször kréta’ 
yal a' fekete táblán, nzután а’ kötáblán, végre papiron 
is tegyék. -- Ezen elôkészületeknél az irásra, ne feledje 
af шаító, hogy falusi nevendékekkel van doма; de más 
oldalról, ñgyelmezzen arra is, hogy ezeknek gyakor 
Иsа ’s helyes képezése, egyszersmind elökészületei, söt 
lépcsöi a’ képezési alaktannak (Formenlehre) , 1115zo16s 
nak, ’s a’ 1енеk’ legegyszerübb fölmérésének, mellye 
ket a’ falusi életre olly sok szükséges eszközöknek ala 
kl'tása, rajzolása, némelly kisebb mérések, a’‘ képezés’ 
elcîmi tanulmányi közt szükségessé tesznek. 

41. 5. 

П. A’ tulajdon betiik‘ sze'pìra'sa. 

a) Az egyec kilbetük’ aze'pirála. 

Minthogy az il‘-ásnál f6 kivänat az , hogy a' gyer 
mekek a' betük’ képeit felfogjńk, és azokat mint önké 
peztcket ЦИk; következik, hogy azoknak alakjaithelye 
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sen képezzék. Ezen alakképezésben má1', a’ nyomott be~ 
tükkel (33. gyakoroltattak а’ gyermekek, az egyes 
betük’ hangoztatása, söt az irás’ elemi olvasása által, 
czélszerü elöpéldänyokból, a’ rendes olvasásbani elôme 
netel után, a’ szépirás’ betüinek képítésére folyvást 
lépés tétetett. Ezen képítésre kell törekedni a' következö 
lépcsökön is: ‘ 

1. Irja а’ tam'tó (39. .§-ban említett) négy linea k'özüla’ 
két közép közé, а’nаgy fali мышцa’ legkisebb terjedel 
mü ’s legegyszerübb vonásu belüt, p. o. az'Lt, 's mondja:;' 
mi hang az; képeztesse, mondassa ’s irassa tanítványi ál 
tal is fatáblájokon. Nagyon czélszerü l'enne, itt is mint 
a’ nyomott betüknél, ha kemény papirra, külön, minden 
irásbetü kinyomva volna, hogy ezt a’ шаító sorban ké 
peztethesse. Itt teljességgel' ne siessen а’ tanító. Min 
den betünél száml'tass'a, képeztesse, rajzoltassa a) а’ haj 
szálvonásokat, ’s mondassa, hogy azok felfelé, balról 
jobbra, rézsutosan , vékonyan vonátnak; b) az alapvoná 

‘ sokat, mellyek lefelé, jobbról bnlra, vastagon huzatnak; 
c) hogy а’ hajszálvonások a’ betük’ részeit és a’ külön 
betüket kötik össze, az alapvonások pedig, mintegy 
миф“: a’ betüket. Ez után lépjen a' tanító a’ rokon vo 
násu kis ïerjedelmü betükre u, ii, n, m, c, а , o, ’sat. 
És mindig, ne csak hangoztnssa a’betííket,hanem--hogy 
helyesebben képezzék-elemeztess'e is azokatgvagy ker-' 
dezze: ez vagy az a’ betů hl'íny hajszál-, és alapvoná 
sokbol álI, hol köti össze a’ hajszálvonás a’ részeket? 
’sat. Неm kell azzal megelégedni, hogy vagy a’ tanító-, 
vagy а’ külön nyomott betük után tulajdon tábläjokon 
irjanak а’ gyermekek, hanem sorban állftson kettöt vagy 
hármat is ’s t. a’ nagy fali 'táblához, és hangoztatván 
egy betüt,rajzoltassa ’s а’ többiek által itéltesse meg az 
irást, ’s igazl'tassa magok által а’ hibát. 

2. Épen ezenlépcsökön, semmi idö veszteségi vád 
dal nem gondolva, az érintett vonalakat mindig szem elött 
tartván, lépjen olly betükre, mellyek felfelé terjednek, 
az egyszerü vonásuakon kezdve,‘ a' rokonokra menvén 
által: t. l. /. b. d. ’sat.; tovaíbb, a’ mellyek lefelé terjednek 
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q. p. ‘sам; végre az ollyakra, mellyek fel- és leterjednek : 
f.f. 'sat. - 

3. Utoljára vegyest irassa az eddigieket. Es ha mál 
az ezekkel párhuzamosan haladó fejbeni számolásban 
ott vannak a' gyermekek, hogy a' számjeleket szükség 
írniuk, ezen lépcsö után érinthetik azokat. Ezen gyakor 
latokat mind sorban tegyék kôtáblájokon 's pnpirjokon: 
mellyekre nézve ohajtani, hogy az olcsó' kônyomások 
készítenének olly czélszerü vonalakkal ellátott papírokat, 
иsöы) majd iró könyvnek is kôtendöket, mellyekben 
tulajdon gondolatjaikat, és a' tanító által diktálandó 
keveset ’s czélszerüt írják а’ gyermekek. ' 

42. s. 

b) А’ betü/egónk, ёa nagy betük’ cze'pz'rám. 
1. Hangoztasson a’ tanító,‘ két három betükböl álló 

egyes, azután hosszabb szavakat, 's azokat mind fa- és 
kôtáblákon, mind papiron,irassa. 

2. Ha a' kis betük’'szépirásúban íigyesek,‘ lépjen ál 
‘tal a' nagy betükre, itt is épen azon rendet ’s lépcsöt 
tartván meg, mint a' kis betüknél, hogy az egyszerübb 
és rokon vonasnakat rajzolja elô maga a’ tanító fali 1á!) 
láján -a’ fentebbérintett három lineákat szem elôtt tart 
van -, 's ezt rajzoltassa a’ gyermekek által is, itt is kü 
lönösen érintvén a’ hajszál~ és alapvonásokat. 

3. Mondjon egyes szavakat, mellyeknek elsô betiíi 
nagyok legyenek; söt rövidebb mondásokat is, mellye 
ket a’ gyermekek végre csak papirjokon irnak, és ngy, 
hogy a' biztosító vonalak közül elôször a’ felsöt, azután 
az alsót, végre a' középeket is hagyják el, 's ezek közt 
is elôször a' felsöt, azután az alsót. 

43. §. 

c) Tulajdomgondolatok‘ z'ratása. 

Nem vagyunk ugyan azok, kik a’ szépirási elôpél 
dányokat xáltalánosan megvetnôk; de a’ szépirásnál fő 

‚ . 
‘а 

, 
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kivánat lévén az önképezte szép betüket kinyomni, az 
elöpéldányok’‘ hasznát -- még akkor is, ha azok a’ gon 
dolkozás-gyakorlással pa'rhuzamosan emelkedö gyakor 
latokat foglalnák magokban .-~ inkább a’ betük’ képl' 
te'sére akarják szorl'tani, a' gyermekeket pedig arra szok 
tatni , hogy inkább tulajdon gondolatjokat szépen irják le. 
Ezért a' tanító 

„„ i. Az eddigi lépcsök után, gyakorolja öket, a’ gon 
dolkozás-gyakorlás’ lépcsöihez aránylagosan, követ'ke 
zôleg: ‘ 

a) Irassa le a’ szobában lévö dolgokat, nzoknak 
részeit. 

b) Irassa a’ testek jegyeit. Irjon а’ tanító föneveket, 
’s пища iratni azokat, melléknevökkel együtt: p. o. 
а’ - ház, a".- tábla,, a’ »- gyermek, az - nsztal, а’ 
szék ’sat. Irjon zavarva fö-, és mellékneveket: asztal, 
csendesQ rózsa, kerek, piros, est, ’sat.,’s köttesse össze 
az illöket. ,  

с) A’ testek’ irányát, fekvését; ‚p. o. a’ kályha-áll 
--,а’ torony áll -.--,az oskola van,--- ‘$11t. 

2. Szoktattassanak а’ növendékek arra. Czélszerü 
lenne ezt külön ezen czélra készült irökönyvben tenni, 
hogy a' mit délig vagy délután do‘lgoztak, szépen irásba 
tegyék: ez által a’messzeható envisszahatásnak, maga 
nem-feledésnek ’s késöi gyönyörnek tétetnek elemei. 

3. Általánosan, a’ gomIolatok’ papirra tétele а’ gon 
dolkozás-gyakorlással, а’ honi nyelv' ismeretével pár 
huzamosan emelkedjék, mellyet helyén tovább látni fo 
gunk. A' gondolntok’ ezen elemes iratása. már sz111136 
gessé té’szi a’ helyesirás’ szabályait. 

44. 5. 

III. А’ lzelyesz'ráa. 
‘Hogy a’ betük hangjainak állandón azon -jelek fe 

leljenek meg, hogy‘a" beszéd elé fůzött egyes szavak 
bizonyos jelek által megkůlönbítessenek , ’s 'az egész ha 
‘tározott törvényekre támaszkodva maradjon fent; mind 
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a’ helyesirás’ szabályainak szükségét kivánják. Ezekre 
már, az olvasás és irásnál, a’ betük’ elem'eztetése által, 
czélzat nélkül is tétetett lépés; egész kivitele peйg а’ 
helyesiŕásnak, a’ nyelvtudonnínyban fog eléretni. В1 а’ 
következö lépcsökön gyakoroltassanak a' gyermekek 
ebben. 

1. A' gyш-щеkе}: olvasó könyveikliôl olvassannk; 
a' ìam'tó vegyen fel egy szavat, azt elemeztesse; vagy 
mi hangból, häny betüfogásokból áll, számláltassa clé 
’s kivánja: mi betürenddel irnátok tehát le azon s',L,ót, 
’s hogyan szakítnátok meg? 

2. Hangoztasson egy szót, p. 0. alma’sat., ezt irassa 
a' fa- vagy kôtáblán; ezutän mondjonmellék- és fönevet 
együtt, ezt is irassu; végre rövidebb mondásokat ’sat. 

3. Irjon a’ tanító egyes szávakat , azután többet, ’s 
mnndásokat; akarva hibásan hangoztassa, és kérdezze: 
van-e hiba, és hol van? igazl'tassa meg а’ gyermekek 
által. Ilt értesse meg a’ helyesirásnak ezen törvényét: 
„Irj ugy a’ mint a’ hangoztatás parancsnlja.“ 

4. Használja az olvasásnál már lát'otlt, vagy még lá 

fandójeleketmm ‹°› ‹=› ‹-› (l) <2) ‹„› C) de ezeket ne könyvnélkülözésen kezdje, - igy: a’(,)hasz- 
náltatik а’ kisebb mondások’ elválańztására -- ; hanem, 
olvasás közben , foдана fel a' jeleket, ’s kér 
dezze: ez vagy amaz jel míceoda , miért van itt, miért 
épen ez és nliért nem más? ’sat. 

5. Irassou а’ gyermekek által valnmit azok közül, 
a’ mit eddig tanultak; nézze meg a’ tanl'tó, helyesen 1r 
ták-e a’ betüket és jeleket. 

6. Irjon a’ tam'tó еgy mondást, a) minden különbl'tési 
jelek nélkül; kérdezze az értelmét ’s igazítassa. b) Ve 
gyl'tsen' az illy mondásokba hasonló hangu szavakat is 
mint: kar, М" ; bal, М’; hoza',/ozza' ’sat.,’s igazl'tassa. 
с) Irjon olly матkа‘: is az illy mondäsokban, mellyek a' 
hangzatásra ñgyelmezés után könnyen hibásan irathatnak, 
p.o. ецеkеt: mondgya, tudgya, barác‘ság ’sat.,igazítassa. 
Igy értesse meg ‘a’ helyesirás’ ezen második törvényét 
isi „Идy irj a’ mint a’ szószármaztatás parancsolja.“ 
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Egyébiránt, a’ helyesirás’ ezen törvénye, valamint az 
eddigi gondolkozás-gyakorlás is, szükségessé tészik а’ 
honi nyelvtudomány’ kezdetét; azért az ezekkel pár 
huzamosan emelkedö s'zámtudomány után, azonnal követ 
kezik az irástanulással egybenfüggö honi nyelvtudomány’ 
tanítäsmódja.--Az irástanításmódra láss J. F. W. Koe/f2 
Anlez'tung für Lehrer z'n EÍementar-Sc/mlen, zu ez'nem 
wz'rksamen Schre'ibnnterrz'chte.-Stepůanz'’s ansfììhrlz'c/e 
Beschrez'bnng ez'ner genetz'schen Sc/:rez'bmet/mde., m11nk5 
kon kivül, Natorp Denzel ’s más igen sokakat, kik Zer 
renner’ Methodenbnc/ -jáben 29S - 300 lapokon feljegyez 
vék, kik után egy magyar irást tanító vezérkönyv’ki 
dolgoza'sát ohajtana'm. 

/ 

NEGYEDIK I'EJEZET. 

A' lzúmolúa' tám'tá:mddjá. 

45. g. 

Eló'jegyzetek a’ szu'molás’ tanz’tásmo'dja'ra. 

На а’ számolásnak nz életben minden pillanati has1 
11аi kétségkivüliek; ha a' számtudomány а’ lélek’ te 
hetségeit ébreszti, gyakorolja ’s éleszti; ha a’ tiszla 
gondolkozásnak legelsö segédlépcsöje ’s folyvást eme 
lôje: kövefkezik, hogy а’ számtudomány korán tanítas 
sék a' falusi oskohíban is. Igеnis a’ számtudományt, 
még alig elemibbet is, ugy lehet tekinteni mint a’ te 
hetségek’ leginkább élesl'tö eszközét ’s ollyat; melly 
az érzéki‘ munkálatok közül a’ tiszta munkálat'okra 
emel. 

De ezen nagy hasznot, nem a’ mindeddig 51ö ’s va 
lóban visszás számolási tanításmód adja, melly szerint 
a' tam'tó, legelöl is, a’ száraz számjegyeket képezteti a’ 
gyermekek által; még pedig ott is а’ l’omаit elöször, 
mellyek közzül l. II. III. mint külön egységek, сиé! 
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szerük, IV. már haszontalan; azután az arabiait, a’ nél 
kül, hogy azt is tudnák, mi az egy; ezután jö a’ “11ó 
ban csak mechanicai egyesnek, egyes tizesnek ’sat. tizes 
aláiratásaßezeknek összeadása , kivétele ’sat., a’ nélkül, 
hogy tиdти: azt, mi kettô. Hát a' kétszerkettönek hete 
kig, söt honapokig, tehetségét visszaverö könyvnélkülö 
zésére mit mondjak? midön szomorun látom, hogy, ha а’ 
négyszer kilenczet kérdezem, a’ gyermek a’ négyszer 

`négyen kezd könyvnélkülözni, mig valóban szegény 
mint hangzó mú'szerré alacsonyl'tott, néha kitalálja a.' 
harmincz-hatot. Az osztás' mesteres elrendelése, a’ hár- 
mas regulának egyenes és visszásra felosztása, a’ so 
vány „végsöket sokszorozd, oszd el az elsövel“ mint тез 
annyi észcsigázó eszközök, mellyek mindegyig --:- a’ 
mellett, hogy a’ ‘fejlô tehetséget visszaverik -- a’ gyer 

, meket valóban csak elrángatják (abrichten); a’ köi élet 
ben a’ legkisebb számolásra is az iskolai eszközöket 
kivánják, ezek mellett is, bizva, sokszorllibáznak. Hogy 
ezen hibás rends‘zer mellett is állottak elô jeles számoló 
fôk, igaz; de kéts‘égkivül, engondolkozásuk által {61 
jebb emelkedtek ezen rosz rendszeren; .- azonban ezek 
valóban néhányak, midön számtalanok homályosok ma 
i‘adtak, kik tiszták ’s vilägosok lehettek volna. Ezen 
régi slendrianon igen könnyeh lehet segíteni, ’s hiszem 
is, hogy ezen mód több helyen már használtatik, melly 
ide megy ki: a) hogy a’ gyermekek a’ számok' elemeit, 
az egységeket, magok alkassák rendszerré ; b) hogy akár 
melly szá'mban az egységeket helyesen és tisztán képez 
zék; с) mint illyekkel, a’ fejbeni számolásban, gyako 
rolvák légyenek. De a’ fejbeni számoláson а’ mennyisé 
gek* egységeinek tiszta ke'pezését, az egységeknek tiszta 
különbözö viszonyát kell érteni; nem pedig а’ szám 
jegyek’ száraz helyi képezését, elrendelését ’s mukálat 
ját, mellyel valóban csak a’ hasonlón száraz helyi 
emlékezötehetség miveltetik. -- Ezeknek lépcsöit a’ kö 
vetkez’ôk mutatják. ‚ 

.‘ ‘да; ' ц ‚—‘ f 
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46. §. 

I. A’ számrendszemek a’ gyermekek általz' alkata'éa. 
1. Vezesse a' tanító a’ gyermeket az egység' isme 

retére következö föladatok ’s kérdések által. 
Tam'ló. Számláljátok a’ szobában lévô dolgokat. ‘ 

Ha a’ székeket és kalyhát megtekintitek, nemde a'szé 
kéket többször, a' kályhát pedig nem többször látjátókt 
Nézzétek meg jól. A’ mit csak egyszer látunk az egy. 
Mondjátok utánam- Gyerme/aek: A' mit ’sat. T. A’ kály 
ha egy. Gy. A’ kályha egy. T. Nézzétek egymás' fejét, 
mi rész van azon egyszer? Gy. Az orr egy, a’ száj egy. 
-Igy vegye elô а’ tanító azon sok érzéki jegyeket, mely 
lyekkel a’ számolás’ kezdetében szoktak élni, millyenek: 
tiz drótokon mozgatható 100 golyók, tizévél csomóba 
kötött vesszök, koczkák, kövecsek, bábok, a’ Pestalozzi’ 
és Pôhlman' egység-táblái, és a' legközönségesebb, min 
den ép gyermek által birt, tiz ujjak, -- ’s ezeket mind 
az egység’ képítésében, mind a’ többi lépcsökön,hasz 
nálja. Hogy ezen érzéki kül jegyeket egymást felváltva 
kelletik használni, az is mutatja, hogy a’ gyermekek az 
egység’ képezését csak vagy az ujjhoz, vagy golyókhoz 
’sat. külön kötnék, és nem magában tisztán ismernék; 
hogy az egység) tiszta képezésére különösen, vagy a' 
táblán vonalakkal, vagy a’ Pestalozzi’, és Pôhlman' egy. 
ség-tábláival kell élni, az is meg gyôzheti a’ tanítót, 
hogy ezen vonalakhoz a’ tárgy’ jegyeit nem köti a' gyer 
mek ngy, mint más érzéki testekhez, hanem csak a' szá 
mok’ elemeit, az egységeket: melly igen nagy becse a’ 
Pesztalozzi' egység-táblájának. Helyesen képezik-e a" 
gyermekek az egységet, következôleggyôzheti meg ma 
gát a’ tanító: „Nevezzetek olly tárgyakat, mellyeken 
valamelly rész egyszer van.“ -- És mig ezt jol nem tud 
ják, ne menjen tovább. 

2) Tartsa fel elôször egy újját's kérdezze a’ Tam'to': 
Hány ujjamat tartom fel? - Gy. Egyet. T. (tartsa fel 
a’ másodikat is.) Hányat tartok most? Gy. Egyet és még 
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egyet. T. (tartson fel hármat tizig's mind így sorban kér 
dezze az egységeket). ' ‘ 

3) Kezdje elôl az ujj’ {eltartását a' tanító 's kérdez 
vén, hány ujjat tart fel, már nevezze a’ számokat így: 
T. Hány ujjat tartok most fel? Gy. Egyet és egyet. T. 
Ezt nevezzük kettônek. Hogyan nevezzük tehát. Gy. 
Kettônek. T. Hány egy van kettôben? Gy. Van egy és 
még egy. Tartsa fel a’‘ tanító három’sat. ujját tizig, ’s épen 
így képeztesse az azokban foglalt egységeket, mint а’ 
kettôvel bánt, ’s mindig neveztesse a’ számokat. - Ezt 
tegye, az ujjon kívül, a’ több érzéki eszközökkel is, kü 
lönösen a' Pestalozzi’ táblájával, vagy vonalakkal. Ez 
után tegyen illyen kérdéseket: Ki tud egy ujjat, meg 
egy ujjat, meg egy ujjat felemelni, ’s hogy neveztük azt ’sat 

4) Tanulják a' gyermekek а’ számokat tisztán'sorban 
számolni, minden tárgy nélkül elôször csak tízig, melly 
számolás közben illyen kérdéseket tegyen а’ tanító: Kettő 
után mi következik. A’ nyolczat mi elôzi meg? Egy e's 
öt közé mi számok esnek! 

5) Tanuljanak ezeken‘ visszafelé épen olly ügyesen 
számolni mint lefelé, "s mindig elempzzenek: Hétben hány 
egy van? ’sat ' 

6) Ezen lépcsökön emelkedjenek tizen felül а’ szám 
rendszer-alkatúsban. Képezzék, hogy tizenegy nem e 
gyéb mint й: és egy „тéгам. Képezzék helyesen 
az egyes, tizes, százasokat, ezreseket. -- Itt is lassan 

' kell lépni. Képezzék, hogy: huszonegy nem egyéb mint 
két tiz és egy ’sat. És ezt már egyenesen , a' Pestalozzi' 
egység- táblája után tanulják, mellyen minden szám' tiszta 
egységei világosan képeztethetnek (lásd a’ könyv’ végén). 
Minden foknál tegyen fel- és visszafelé számítást a’ ta 
m'tó , hogy a’ gyemekek ezen elsô lépcsôrôl legügyeseb~ 
ben lépjenek a’ másodikra. 
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47. §. 

Il. Az ò'sszes szám0k’ re'szez'nek, az egyseêgeknek ММ}: 
bò‘zó' vz'szonyu ke’pz'te'se. 

Eddig ugyan óda volt irányozva а’ nevelô, hogy a’ 
gyermekek az érzéki jelektöl elvonva is tudjanak szám 
rendszert alkatni; 'most különösen ugy emelkedjék a’ 
következö lépcsökön, hogy az érzéki nézlésböl az egy 
ségek’ tiszta képl'tése álljon elô, -- melly czélra követ 
kezöleg dolgozzék. ' 

1) Tegyen ‘illy péшат: a) Csináljatok annyi vonal 
kákat мышkon, а’ menyi egység van 9-ben, ’sat. Ebben 
a’ csomóban hány veaszö van”.? Gy. 39. T. Tehát nézzétek ‘‘ 
meg, hány tiz és egyes? ’sat. T. Számláljátok föl ebben 
és abban a’ csomóban häny vesszö van? Gy. Mindenikben 
10. T. És igy egyenlök. 'Ebbeu van 10, аЪЬаn 5: ezannak 
fele; ‘sаt. - Tovább а’ részletekhez közelíteni itt nem 
szabad.- Momljátok meg már most: 27-ben hány tiz és 
egyes van, 102-ben hány tiz és egyes van? häny százas 
‘és egyes? -- b) Irjatok 7 vonalkát, irjatok még hozzá 

 négyet. Mennyi most? Törüljetek el belôlök 5-t, mennyi 
lesz? ’sat. с) Figyelmezzetek most: 20 egység, 9 egy 
ségnek l'lozzáadásával,‘ mennyi? hát ez 8 hijányával 
mennyi'! sаt. ‘-A’ tánító látja , hogy м illy példák által 
az'összezésnek és kivonásnak teszi le elemeit. -. 

‘2) Yegye elö a' tam'tó a’ Pestalozzi’ egység-tábla'ját, 
vggy a’ nagy fali táblán alkasson еgy“, ’s a) kérdezze: 
Az elsô koczkán hány' vonal van? Gy. Egy. T. Hányszor 
van меgy? Gy. Egyszer. T. menjen a’második, harmqdik 
’sat. vizixányosan 'fekvö koczkákra, mellyekben nz egy 
vonal mindig egyszer van, ’s ut‘óljára kérdezze elvonva 
tam'tva'nyit: egyszer egy tehát mennyi? Gy. Egy. т Ez 
után menjen az elsö függölegesen fekvö oszlopra ’s kér 
dezze: az elsö kocz'kában мы‘t hányszor van egy vonal. 
A’ másodikban hány van? Gy. 2. T. Hányszor van egy? 
Gy. Kétszer. T. kérdezze elvonva:egyszer kettö tehát, 
vagy штr egy mennyi@ -- Igy menjen еzen oszlopon 
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lefelé 10-ig. Errôl lépjen a’ második vizirányos osz 
lopra, ’s kérdezze: Az elsö koczkán hány vonal van? Gy. 
2. T. Hányszor van ott kettô? Gy. Egyszer. T. Az elsô 
és második koczkában együtt hány vonalkák vannak? Gy. 
4. T. Hányszor van kettô? Gy. Kétszer. T. És így elta 
karom elôletek a' táblát; találjátok: 4-ben 2 hányszor 
van? Gy. Kétszer; ‘sat. - Igy menjen ezen oszlopon 
végig a’ nevelô; így a' harmadikon, negyediken ’sab 
tizediken végig, az érzéki szemléltetésrôl egyszerre a' 
tiszta szemlélésre lépve: melly által hogy az иgy nevezett 
Капитан-ь mi tisztán, mi ügyesen, egységileg meg fog 
ják tanulni a' gyermekek: a' jó tanító, valóban fáradsá 
gos munkája után , édes gyönyörrel fogja tapasztalni. - 
b) Tegyen a' tanító illyen példákat: Huzzatok három vo 
nást négyszer: mennyi ‘.‘lesz?'Hát ha azt mondanám , hogy 
hármat hatszor huzzatok: mennyit huznátok? Gy. 18-at. 
-- ’S igy tovább, mindig emelkedve az egységek’ tiszta 
képezésére. с) Irjatok 10 "винный, kettesével törüljé 
tek el ’s jegyezzétek meg: hányszorra tôrülitek el? Gy. 
Otszörre. T. Irjatok le még lo,vonalt, és most hármasával 
tôrüljétek el. Hányszorra törültétek el? Gy. Három 
szorra. T. De mi maradt ott. Gy. Egy. T. Ezt nevezzük 
résznek. Ne feledjétek el, az illyen részekrôl nem soká 
ra fogunk tanulni.' Figyelmezzetek csak" (de már nem 
czűkse'g jelelm'): S-ból kettôt hányszor vehetünk el. Gy, 

‘ Négyszer. T. Hát 4-et? 'Gy. Kétszer ‘Т. Hát io-bôl. 
négyet hányszor? Gy. Kétszer. T. És még. Gy. 2 meg 
marad. -- Az illyen példák által láthatja a' tanító, hogy 
már nagy lépést tett а’ sokszorozásban és elosztásban, 
egyszersmind а’ részlet-számok iránt figyelmet ébresztett. 

3) Tegyen a’ tanító viszonyba több számokat, és már 
ezt tisztán következôleg képeztesse: a) 5 mennyivel több 
mint három, és három mennyivel kevesebb mint 5? Hát 
8 hányszor több mint kettô, és 2 hányszor kevesebb mint 
8”! ——- 3hányszor kevesebb mint 12, és meg fordítva. 6 

", mennyivel kevesebb mint 9? ’sat1L Gy. Egyszer és fél 
szer 'sat. -— b) Figyelmezzetek: már most számot fogtok 
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találni. Ugyan mellyik az n’ szám, a' melly a'9-t annyi. 
val haladja mint 3, 2-t. Ha nem képezhetnék mindezeket: 
érzéki jegyekhez, a’ vonalkákhoz vagy gólyókhoz kell 

 folyamodni. с) Figyelmezzetek: megint számot fogtok 
találni. Ugyan mellyik az a' szám, melly 8-ban annyiszor 
foglaltatik mint 4-ben 2? - Hogy ezek által az arányok 
és arányzatok 'vagy az aranyregulának teszi le elemeit 
a’ tanító, -- azt, hiszem, említeni sem szükség, vala 
mint azt is, hogy itt is, ha tisztán nehezen képeznek a' 
gyermekek, érzéki jelt vegyen elô; több, de mindig 

"elôször könnyebb példákat használjon. Midön а’ tanít 
ványok ezen lépcsökön elég ügyesek; kezdjék irni a’ 
számjegyeket, még pedig‘ elôször az arabiaiakat, azután 
а’ romaiakat. Itt könnyen fogják már tudni, mit tészen 
egyesnek egyes, tizesnek tízes ’sat. aláiratása; hogy ha 
pedig talán némellyek homályosak lennének, elôször az 
elsö betük irassanak fölül következôleg: 

E. SLT. E. 

1 

‘2. 0 

3 О 4 

5 О 3 2 ’san 

Igy akarnók mi ezt is ott már majd végezni, hol né: 
mellyek kezdik. - 

48' §U 

III. A’ [едет számolás’ módja. 

a) A’ ne’gy egyszerü mz'veleteke'. 

1) Az ò'sszeze's e's mz'ndjárt mellette a' 
kz'vonás. - Hogy a' gyermekek а’ számrendszer-alka 
tásban ’s az egységek’ helyes képítésében -- melly a’ 
számolásnak egyedú'li alapja - ügyesek legyenek; a) itt 
is alkattassáon a’ tanító tisztán, elvonva, több különbségi 
sorozatot, növekedöt és fogyot (progressio arithmetica cre 
scens et decrescens) a' nélkül,hogy ennek nevét említné:' 
következôleg. Egyhez egyet adva menj 10, 20-ig ‘км; 

ELEM! NEvELÉS. l. KÖ'I'. 5 
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és vissza. Egyhez kettôt adva menj 10, 20, 30-ig “sat. 
’sat.; és vissza. S'at. b) Tegyen illy példákat: Jánosnak 
már tegnap 12 szorgalni jegye volt, ma minden tanul 
mányokból kapott egyet. Hány tanulmányunk volt már 
ma? Gy. 3. T. És igy hány szorgalmi jegye van János 
nakÈ-Elek 6 esztendös, István 3-mal több; hány esz 
tendôs István? ’sat. - с) Pél 12 esztendôs, György 
3-mnl kevesebb; ez hát hány esztendös! ’san példák, 
mil'lyeket egy ügyes tanító mind találni, mind ügyesen 
fogatni tud. Itt nevezze meg az à'sszeze'st és kz'vonást'. 

2) А’ sokszorozás, в“ mz'ndjárt mellette 
az osztás. - Itt is a) a' kétszerkettô’ tiszta szerkezete 
után, alkattasson a’ tanító több hányados sorozatot, nö 
vekedöt és fogyót (progressio geometrica crescens et de 
crescens) a’ nélkíil, hogy nevet említeni szükség lenne; 
következôleg: Egytôl minden számot kétszerezve menj 
10--20-ig, és vissza. Egytôl minden számot háromszorozva 
menj l0-20-30-ig, és vissza; ’s több illy gyakorlato 
kat. b) Tegyen illy példákat: Egy-egy gyermek 3 szor 
galmi jegyet kapott: illy szorgalmas gyermekek ma 8-an 

‘ vannak;' találjátok: hány szorgalmi jegyeket visznek ha 
za, - ’s más illy, ennél egyszerübb , késôbb nehezebb 
példákat. Hogy ha valahol felakadnának a'gyermekek; 
a’ tiszta шmаммы, az érzéki jelekre kell leszáll 
ni, ’s képeztetni: hogy a’ jelen kérdés nem egyéb mint 
81'81-81' vonalka vagy 3'1'31'31'371'31'31'31'3; ’sat' 
с) Tegyen illy példát: 8 elsörangu érdemjegy van, 4 
viselte magát legkitünôbbleg; hányat kap egy? 'sat. Itt is 
a' kül jelekre kell leszálni -ha felakadmának-’s ké 
peztetni, hogy 8 vonalkából négyszerre, kettôt-kettôt 
lehet eltörölni; ’sat. illy példák, mellyek után mond 
halni: hogy az elsö példa s0kszoroza's,a’ második osztás 
nevet visel. 

3) Ezek után következzék az apróbb mértékeknek 
nagyobbra, és ezeknek viszont kisebbre hozása (redu 
ctio), és ezekkeli számolás. Ezért a) ismertesse meg a’ 
tanító, a’ mennyire lehet érzékileg, a' mértékeket így: 
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E1. egy krajczár, három krajczár teszen 1 garast. Ez еgy 
garas, 20 garas 1 forint. Ez еgy forint, - különösen 
az ezüst és váltó pénzekre legyen ñgyelmes. Ezt tegye 
más mértékkel is: mázsával, fonttal', lattal, öllel, láb 
hal, hüvelykkel, аkты, itczével, köböllel, kilával, 
vékával ’sat., ’s tegyen különbözö kérdéseket. bè 
Tegyen fel illy példákat az összezésre és kivonásra: Ha' 
neked édes atyád 1 ft. és 30 krt.,édes anyád 45 krt.’ad. 
na: mennyi pénzed lenne? Ebbôl könyvre és papirra 
'1 ft. és 49 krt.adnál: mennyid maradna? ’sat. с) A' sok 
szorozásra és osztásra: 3 véka buzát adott el édes anyäd 
2ft. 42 kron: mennyit kaputt? Tinégyen selyem-tenyész 
téstekböl 8 ft. és 12 krt. kaptatok, mennyi jut egyitek 
11ek!’sat..—Mi után illy példáknak fejbeni számolásában ‘ 
elég gyakorlottak a’ gyermekek ’s megértették; mi az 

‘ összezés, kivonás, sokszorozás, osztäs, - matassa meg 
a’ tanŕtó ezen miveleteknek а‘ táblán is tanításmódját, 
иgy hogy a’ felvett példákat elôször mindig fejben sяá 
mítas'sa fel, azután alkalmaztassa ат: af tapasztala'sban 
is táblán. A’ fejbeni számolás' érinltett lépcsöin, a’ ne 
velö’ kezébe ohаjtanék olly könyveket, millyenek néme 
tül T. C. F. Baumgarteus Kopfrec/neubuc/ zum Ge 
brauche des {4e/:refs ’sat. Berlz'n 1812; ugyanettöl Auf' 
gaben zur Ubuug.,r des Кар/‘тестами z'u Knabeusc/lulen. ' 
Magdeburg 1818; ugyanettöl Aufgaben zur Übung del 
Kopfrec/mem 'iu Mädcheuschuleu. Mlzgdeburg 1818. 

49. §. 

b) А’ re’szlet-számok’ tam'ta'smódja. 
a) A’ re'szlet- számok’ e'rze'kjeli ke'pz'te'smódja kò'zömëgesen. 

A’ részlet-számoknál , valóban a’ szánakozásig gyö 
{öыetnеk а’ gyermekek, ha azoknak tanítása egyszerre 
a’ számjegyek’ leirásán kezdödik, a’ nêlkül, hogy м1 is 
tudnák: mi а’ rész. Ezért itt különösen az (Змеи jelek 
által lépcsökön emelkedjék a’ tanító-- kövefkezöleg: 

1) Vegyen elö több тon-hosszu vesszöcskéket, az 
elsöt egészen hagyván , a’ másodikát vágja' két egyenlô 

5l' 
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részekre, a’ 3-ikat З-rа ’sat, ’s az elsöt mutatván mond 
ja: Ez egész vesszö. Ez а’ 2-ik két egyenlô részekre 
van va'gva, ’s ennek еgy része, az egésznek -nézzétek --- 
fele. Ez az egész vesszö tehát két egyenlö részekre van 
osztva, ’s ezen részek közú'l akármellyik egyet, az 
egész’ еgy ketted részének nevezzük. Mit mondtam? 
Gy. ‘sаt. Ez a’ 3-ik vesszö három egyenlö részekre van 
nsztva. Ennek akármellyik egy része, az egésznek egy 
harmad része. Mi mondtam? mutassátok ti is (Legg/ena' 
gyermekekhe’l z's {Дуги Lò'mzyen tá'rheto" vessxö). Nézzétek, 
ha ezen harmadik vesszöböl egy részt elveszek, az egész 
nek hányad részét vettem elil Gy. Egy llarmad részt. T. Ha 
kettöt veszek el, mondják két harmad résznek. ‘Mennyit 
vettem tehát most el? Ha mind а’ három részt elveszem, 
az egésznek három harmad részét vettem el,vagy az egé- 
szet. Mit csináltam? ’sat. -Illyen gyakorlatot tegyen más 
érzéki jeleken is, millyenek a’ tablára irt vonalkák, a' 
Pestalozzi’ ‚дым-„мышца“; а’ pénznemek: krajczár, 
g'aras, forint ’sat. 

V2) Mi után a’ részlelek’ egységeit igy magok is alkat 
jа'k a’ gyermekek, mutassa meg a’ tanító, hogy а’ rész 
lét-szám nem egyéb, mint a’ már elöltök ismeretes osz 
tás, mellyben mindig csak az nézetik, valamelly egész 
hány egyenlö részekre v'an osztva , és illyeket hányat kel 
letik venni. 

3) Tegyen fel illy péшат: két harmad rész garas 
hány krajczár ’sat., ’s midön ezekben gyakorlott'ak, ta 
m'ta az iratásmódot: Ъё, %, i@ ’sat; elöször tárgyilag 
elemezve, majd tisztán, és mindig magyarázza. 

5o. §. 

(i) А’ re'szlet-számok’ felosztásaz’uak’ /eím’te'smódja kii 
ló'uò'sen. 

1) Képeztesse a’ tam'tó а’ tulajdon és nem tulajdon 
’s vegyes részleteket következöleg: a) Vegyen el, еgy 
3 egyenlö részekre osztott vesszöböl, egymásután minderl 
részt, ’s láttassa, hogy az, egyenkint , az égésznél mind 
kisebb, vagy: tulajdon' részlet. b) Akarjon ugyanazon 

‘ 
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vesszöböl négy részt venni, ’s láttassa, hogy az egészet 
kelletik elvennie, és még egy részt máshonnan, melly 
итаk hogy töы) az egésznél, és‘ ez a’ nemtulajdon rész 
let. c) Vegyen egész és rész-vesszöket együtt: a' mi 
vegyes részlet nevet visel.' Ezeket, valamint a’ követke 
zöket, más érzéki jeleken is, különösen a’ Pestalozzi' 
részlet-szám-tábläján láttassa, ’s leirásmódját tanítsa a’ 
nevelô: lg, 5g, 2 Э; ’sat. 

2) Képeztesse а’ részletek’ értékének nagyobb'tása't, 
kisl'tését ’s értéknem-változását. a) Vegyen elö еgy 3 
egyenlö részekre osтo"; vesszöt, vegyen abból elöször ya, 
azutánlá‘sat., ’sláttassa az érték’ növekedését. b) Vegyen 
ezen három részekre osztott vesszö’mellé egy más illy 
hosszu 4 részekre osztottat, ‘s vegyen az elsöböl 34, а’ má 
sikból Z, ’s láttassa az érték’ kisítését. c) Vegyen elö 
egy 2-, és еgy más пon-hosszu vesszöt 4 egyenlö ré~ 
szekre osztva; vegye az elsönek lí.; a’ másiknak И részét, 
’s láttassa az értéknem-változást. Ezeket más eszközökön 
is mutatván a’ tam'tó, a’ leirásmódot is ismertesse. 

3) Képeztessen viszonyban '1s két azon-osztatu (homo 
genea), különbözô osztatu (heterogenea) részeket, és ею!‘ 
nek azon-osztatúvá változtatását. a) Vegyen két amm-hos 
szu egyenlô részekre osztott vesszök közül egyikböl V3, má 
sikból 3Q, ’s láttassa az azun-esztatu részeket. b) Oszszon ke't 
Мoи-110ssz11 vesszök közül egyet 2,‘ másikat 3 egyenlö 
részekre, ’s az egyikböl Z, a’ másikbóllg részt vévén, né 
zesse а’ különbözö osztatntt. e) Ezen két vesszökön, az 
elôbbi ä és V3 osztat maradván , mind kем’?! oszszn, vagy 
jegyezze ôrészekre , ’s az elsöböl Э; , a’ másikból $2 vévén, 
láttassa, hogy azok értékváltoztatás nelkül azon-o‘sztatu‘vá 
tétettek. Mindezeket irassa táblán , ’s tegyen ,gfyakorlato` 
kat tisztán is. Ezek’ helyes kepezésök után következzék 
a’ részletf-számok’ mívelete. ‘ 

51. §. 

у) А’ re’szÍet-számok’ mz’veletez'. 
Az ò'sszeze's. a) Vegyen a’ шаító 2 szon-hosszu» 

azon-részekre штt 'vesszök közül, egyböl lg, másból “А, ’s 
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lättassa, hogy a' részek, mint azon~osztatuk, öszeadat 
hatnak ’s összeolvnsztathatnak. b) Vegyen azon-hosszu,‘ 
különbözö részekre osztott vesszök közül egyböl Ъ, más 
ból V., ’s láttassa, hogy azon-osztatra-huzás nélkül össze 
nem adathatnak. с) Vegyen elö egy egész és egy 3 ré 
szekre osztott vesszöt, mellyböl бы adjon az egészhez, 
’s láttassa, hogy ez összeolvasztva = 54 =1%. Ezeket más 
eszközökön is mutatván, fejben tegyen gyakorlatokat. 

А’ k z'vonás. a) Láttassa két azon-hosszu,azon-osz- 
tatu vesszökön, hogy 3§-ból Z-t el lehet venni. És ez =’/3. 

'.b) Két aznn - hosszu különbözô osztatu vesszökön , hogy 
ïá-ból lf2-t nem lehet kivenni, azongosztatuvá “штат 
nélkül, és hogy ez = 1,2. с) Hogy 1 - Z = 93. .- Ezekkel 
fejbeni gyakorlatokat is tegyen а’ tanító. 

А’ s 0 k azar o z ás- a) Mutassa érzéki jelen, hogy 1, 
1/rszer vétetvén; vазy megfordítva: V2, 1-Szer = V2. b) 
Láttassa akár vesszön akar а’ Pestalozzi' részlet-szám 

мышц, hogy Z, yrszer (va'gy megfordítva) :j ’/5 = 5g. 
с) Hogy 1 3Q, öQ-szer véve = 9g; ’sat. -- Ezekröl fejbeni 
egyszerü gyakorlatra kell lépni. 

Elosztás. a) Láttassa a’ шаító, hogy i2, 2 r'é 
пеkrе osztva == и; ’s „шумит: 2', Ъ; részekre oszыт: 
4 egész. b) Hogy 73 elosztva lf2-vel = if, = 1 Z, és meg 
fordl'tva ’MX = И. с) 2 5L: 2 Y2 = % = 1X.. -- Tétessék 
fejbeni gyakorlat itt is. 

Midön a’ fejbeni gyakorlatok elég ügyesen mennek, 
kezdje elôl ezen miveleteket a’ táblán, mutasa meg a’ 
miveletmódokat; llittassa az eddig tanultnk’ igazságát. 

Miután tisztán fejben és táblän értik a’ gyermekek 
a’ miveleteket, gyakoroltassanak fejben és táblán tár 
gyas példákban. Azon kevés hosszusági, felületi és tö 
megimérc'sekért,mellyek а’ fulusigyermekeknek is alább 
tam'ta'tni fognak, а’ tizcs részleteket , a’ mennyiben azok 
itt elöjöhetnek, könnyen meg ‘таk érteni а’ gyerme 
kek. '-Az érintett (48. 5.) számkönyveken kivül a’ rész 
let-számokra i jeles példákat láthat a’ tam'tó még e’ 
könyvben: Anwez'sung zum Rec/nen nac/s natnrgemà'ssen 
Grundsätzen; von Kopf. 
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52. §. 

с) Az ara'nyzato/s' Iam’tásmódju. 

Az arányzatok’ tudományára tétetett lépés (47. Q. З. sz.), 

de уже“ a’ rады-„атoмным által i közönsége se ,a’ mennyib'en a’ részlet-számoknál valóban-a’ gyer 
mekeket tekintve-tetôzik n' számolás-nehézség; különösen 
pedig, а’ mennyiben részlet-számu hányadok (quotas) is 
jônek elô, ugy hogy valóban az eddigiek мáд bámulni 
foша а’ tam'tó azon ügyességet, mellyet a’ gyermekek 
nél itt tapasztalni fog. Kezdje itt a’ tanítást következöleg. 

1) Tegyen fel tiszta példákat a’lm'nyados arányzatra; 
а’ különbségiek ritkán jönek elö a’köz életben. a) Egész 
hányadukat: 1ńellyik az a' szám, а’ melly 8.ból ugy áll 
elö, mint 3-ból 6?; és megfordl'tva. b) Részlethányadu 
kat: mellyik az a’ szám, melly 6.ból olly hányaddal áll 
jon elö, mint 2~böl 5, és megfordítva , -- а’ nélkíil hogy 
egyenes és visszás arn'nyzatok’ osztására ’s ezek’ mechani 
cai rakosgatására szükség lenne. c) Vegyest illy tiszta 
példákat. 

2) Tegyen fel tárgyas példákat. u) 4 emberbeka- 
pál egy szöllöt 7 nap; 2 ember h'ány nap kapálja be? ’sat. 
b) '4 ember bekapálja 7 nap alatt, de 2 nap szeretném 
hogy bekapáltassék; mennyi ember kап? ’sat. с) Tegyen 
összetett példákat is; gyakorolja a’ kamat’ és társaság‘ 
egyszerü ’s összetett példáit. 

3) Midön fejben elég gy‘akorlot‘tak, mutassa sorban 
mindeniknek miveletmódját täblán, egyszerüket és össze~. 
tetteket, váltsa fel viszont ezeket‘ fejbeni számolással. 
Ezen ezélra is a' már említett Kopf’ könyvén kivül ohaj 
tanám ismertetni Scholz’, Sickel’, Tillich', Türk’, Kranke' 
illy tárgyu könyvöket és még igen sokakat, mellyek 
Zerrenner’ Methodeubuch-jában 446 -- 451'lapokon fel 
jegyezvék. 

/ 



72 п. mësz. TANÍTÁsMón. 

MASODIK SZAKASZ. 

A’ vlsszmozómcos TEHETsÉGEK’ FELKöL'rÉsMóDn. 

53. §. 
ß 

Az z'smeretz', e'rze’sz' e's kz'vána'sz'vz'sszahozólagoa аzoт/‘иди 
tehetse'gekre hatásmód kò'zò'nse'gesen. 

Minthogy tehetségeink közt, a’ visszahozólagosnk 
legszélesebbek, legtermékenyebbek, még nem szabadok, 
de fejlést várók, mellyeknek kifejlésökön önkényt kel 
nek az enalkatólagos tehetségek; az ezeket fejtö tudo 
mányok is szélesek és számosak leaznek. A‘ mint már a’ 
tudományok többek és szélesebbek is, az azok’ tam'ta's 
módja is különbözö, ’s határvonalak ‚мы könnyen za 
varba vezethetnék a’ nevel6t; következésképen megkü- , 
lönböztetjük azon módot, melly ezen foku tehetség’ e16 
terjesztési, fogalmi és értelmi lépcsöire történik а’ nélkül, 
hogy akár ezek’ segéd tehetségeinek, akár az ismeretibôl 
kelö érzési és kivánási tehetségeknek külön fejtésmód 
jait adnók,mellyekef azért -ugy,'mint egy а’ falusi taní 
tóknak falusi növendékekért irt könyv megengedi-az 
alább látandókba szövü'nk. Ezeket egy ñgyelmes tanító 
mind látni, mind követni, mind а’ körülményhez széle 
sl'teni fogja. 
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ELsóczlKKELu 

Az ELöTEnJEszTl-îsnE HATÁsMóD. 

ELsö rnnzzn'r. 

Az ‘eló'lerjnzte'aì gondolkoxás-gyakorláa (folylato'lag a’ 46. 5.). 

54. s. 

A’ már e'rze'lzbe ò'tlà'tt ta'vol tárgyak’ neveztete'se, cze’lzattal 
a’ vz’sszaemle’/exe'sre. 

T. Most az iskolában bent vagyunk. Számláljátok az 
urlvaron lévô dolgokat. Gy. Eperfák, selyemtenyésztö 
ház ’sat. T. Te Pali! a' házatok’ fekvését tudnád-e el 

beszélni? Te Miska'. mi mанец jösz iskolába. Te Jancsi! 
mеи-е mégysz baza? ’sat. -Ki tudná otthon az atyja’ há 
zában lévö dolgokat, azoknak hel'yezetöket elszámlálni. 
Gy. ’sat. T. Tegnap a’ kertben voltunk; számláld elö 
Ferkó! mit láttunk’.t F. Láttunk két sorban püszkefákat, 
másban ribizlit ’sat. Egy sorban voltak cseresznyefák, 
másban szilvafák ’sat. T. Mit csináltunk ott? Gy. Néz 
tük а’ kertész mimódon ültette, ’s legénye mimódon ol 
togatta be a’ vad fákat nemes fajokkal, ’sat. T. Ugyan 
tudnátok-e, ki hibázott tegnap a’ kertben? Gy. M. Pista. 
T. Miért? Gy. A’ cseresznyefáról, a' tiltás’ ellenére is, 
szaggatott. T. Valóban 6 rosz magaviseleiü gyermek, és 
nyalánk. Aж’ hiszem, hogy sokan mogkivántátok ‚a’ 
cseresznyét. Es miért kivántátok meg? Gy. Ме1‘1 édes. 
'1'.‘Hogyan tudjátok, a’ kik nem ettetek? Gy. Ettünk 
másszor. T. És igy látjátok ,ti mindazon tárgyakat, mely: 
lyek akármellyik érzéktekbe ötöltek, ha magatokra ñ 
gyelmeztek, -- mind visszahozhatjátok, ’s a' távoliakat, 
mint jelent, terjesztitek elô. Ezen tehetségét lelkünknek 
nevezik elöterjesztésnek. Mit mondtam. Gy. ’sat. --’S töы: 
illy példákat a’ шаító fog felhozhatni, és hozzon, hogy 
a' gyermekek itt мoщам!‘ magokra visszahatni. 
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55. §. ' 
A’ ta'vol dolgok’ jegyez'nek ’s tnlajdonságaz'nak eló'hozata'm. 

T. Tegnap a’ kertben láttatok tehát püszkefákat. Mi 
jegyei Úannak? Gy. ш alacsonyok, tövisesek, gyб: 
mölcsei gömbölyük, sárgásak, ’sat. T. Hát a' ribizli-fá 
nak mi jegyeit tudjátok? Gy. Рай szinte nlacsonyuk, de 
már nem szúrósak, gyümölcsei veresek, rojtosan iïìgge 
nek, ’sat. T. Hät a’ földi eper tulajdnnságait elszámlál 
hatnád-e PÃ P. Veres. T. Igen, ha megérik. P. Kerek. T: 
Hosszukás kerek. P. Könnyen szét lehet nyomni. T. ¿Ik 
mi könnyen engedi magát nyomatni , az‘ Иgy. Es 
igy а’ földi eper Иgy? Р. A’ földi eper Иgy. Т. Hät on 
nan hogy a’ mezön egyszer ettetek,mi tulajdonságát mond 
hatnátok. P. Hogy jóizü, édes. T. Hát, ha szagoltátok. P. 
Kedves szagu. T. Mi tulajdonságait számlálnátok tehát a’ 
földi epernek? Gy. Veres, lágy, jóizü, édes, szagos. 
T. Mi érzéketek által? Gy. ’sat. - Igy'kivánja a’ nem 'lá 
tott távol 1ovaknak,ökröknek, juhoknak,1ibáknak,‘ kä- ‚ 
csáknak ’sat. jegyeiket, tulajdonságaikat, még pedig, ha 
lehet, épenazon tárgyak’ jegyeit -a' vissza emlékezès’ 
gyakorlásaért- mellyek már éifzékekbe hatottak ’sat. 

56. 5. 

A’ jelen aznta'n távol ‚(Ь-душ? ellente'teles le'nyegex 
tnlajdonságaz'nak e’s mulhato' jegyez'nek, hasonlo' „ъ kiilò’n 
bò'zó' jegyez'nek ’s tnlajdonságaz'nak számlállatása е‘s vz'ssza 

/wzása, le'pó'leg a’ fogalomra. 

a) Ellentételes tulajdomágok. 
T. Nézzetek ki az ahlakon. Mit lättok@ Gy. Látunk 

az udvaron tyukot, széket, dézsát ’sat~ T. Nézzetek az 
udvarra a’ falon által, mit,‘láttok’.‘ Gy. Nem látunk. T. 
Az ablak miböl van? Gy. Uvegböl. т. FSs аgy az ablak 
átlálszó, a’ fal átlátszatlan. -- Igy menjen a’ tam'tó a' hi 
deg és meleg, hosszu és rövid, hig és szilárd, ’sat. tulaj 
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donságok után, az érzési és kivánäsi tehetségre czélzat 
tal: a' csínos és csintalan, tiszta'és tisztátlan, szép és mit 
magaviseltre;jó és rosz, ellentételes tulajdonságokra, ér 
zékileg és azután mindig visszahozólag. 

ó) Lényegea tulajdomúgok ’a mu'lhato' jegyek. 

T. Иgy-е, az asztalnak látjátok négy lábait? Gy. Igenis. 
T.Mi részeit látjátok még az asztalnak? Gy.Lapját,üókját. 
T. F igyelmezzetek csak, láttatok-emar asztalt, mellynek 
két lába van ?' Gy. Láttunk. (Ha nem láttak volna, kerít 
een a’ tanító, egy-, ke’t. ’s háromláb” asztalt). T. Hát 
egyet? Gy. Azt is. T. Hát hármat? Gy. Azt is. T. Hát 
láb nélkül láttatok-easztalt? Gy. Nem. T. Hátlap nél 
kül? Gy. Azt sem. T. És így, hogy az asztalnak vagy, 
1 vagy 2 vagy 3 vagy 4 lábai legyenek, szükséges-e? 
Gy. Nem. T. De hogy lába, akar 1 akar 2 'sat., és hogy 
lapja legyen, szükséges-e? Gy. Szükséges; mert lap nél 
kül rеá mitsem tehetnénk, láb nélkül pedig a' földön fe 
küdnék 'sat. T. Látjátok: azt, hogy az asztalnak lapja és 
lába legyen, nevezzük lе’nyeges tulajdonságnak, 
melly nélkül a’ dolog nem az, a’ minek tartjuk. Mit 
mondtam? Gy. Hogy az asztalnak 'sat. T. Hogy pedigl 
vagy 2’sat.lábailegyennk, azt mondjuk mul/l ató jegy 
n ek, mert az illyen nélkül lehet а’ dolog az , a' minek 
tartjuk. T. Mit mondtam? Gy. Hogy 1vagy2lábai’sat. 
- Igy mutassa meg a’ könnyü pennametszö' ’sat. lénye 
ges tulajdonságait és mulható jegyeit tapasztalatilag, az 
után visszahozólagosan. Érintse a’ szineket is. 

c) Нашим e's különböző jegyek e's tulajdamúgok. 

T. Ez asztal, az szék; mondjátok: mi hasonló tulaj 
donságot találtok mindkettôben? Gy. Mindkettônek van 
nak lábai, lapjai, fából. T. I'Iát különbséget? Gy. A’ 
széknek van karja, az asztalnak nincs ’sah T. Nezzétek 
az'ajtót és ablakot; mi különbséget láttok bennök? Gy. 
Az ablak átlátszó, az ajtó átlátszatlan; az ablak üveg, 
az ajtó fa; 'sat.-- Ezt tegye а’ tanító a’ gyermekekáltal 
már ismert, tapasztalati tárgyakkal: kérdezze, mi hasanló 
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van a’ lóban és ökörben, а’ tyúkban és galambban; ’sat. 
Hogy ez által а’ fogalom' elemei tétetnek le, látható. 

57. §. 

A’ gondolatnak papz'rra te’lele (folytatólag a' 44. §.). 
A’ gondolatok’ papirra tétele, a’ gondolkozás-gyakorlással 
mindig párhuzamosan emelkedjék; .- ezért : 

1. Irasson a’ tanító több föneveket, irassa a’ gyer 
mekek által ‘táblájokon aznkat jegyeikkel és tulajdonsá 
gaikkal, ellentételes tulajdonságaikkal: p. o. a’ Ми, az 
ajto' ’sat.; és шумит: Ьеыгншд , cserepes ’sat.; 
melly alkalommal, elôkészületileg a’ nyelvtudományra, 
a’ fô- és mellékneveket megérteti. 

2‘ Irasson vegyest fô- és mellékneveket névhatáro 
zókkal, igét igehatározóval: p. o. ágynak, tall , alkalma 
san, lud, {нём-a, lzasználtatz'k ’sat., ’s szerkeztesse 
össze, a' beszédrészeket neveztesse;' mi által a’ fogalom 
ra tétetik lépés, egyzersmind elökészület a’ nyelvtudo 
manyra. 

3. Pótoltassa a’ mondások’ kimaradt szavait: A’ hz' 
egefezse'ges aдa’ maradnz', az Ним szz'vjon, .. . . ‚ш 

elle] шумы, mozogjon, hz'degtâl .. .. magát ’sat.; 
de értesse meg mindig az elöforduló beszéd’ részeit. 

 

MAsonlK FEJEzET. 
l 

А’ ne'pszerů me're's’ tanz'tásmo'dja. 

58. 9. 

Elâjegyzetek a' „факт-й me're’s’ tam’tásmódjára. 
Ä Minthogy a’ rajzolási elökészületeknél (40. §.)már 

a' rajzolásra és a’ testek’ mérésére nagy lépés tétetett, 
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azonban ezeknek hasznait a’ falusi élet’ különbözö viszo 
nyaiban kétségbe hos/.ni nem lehet: akár némelly földmive 
lési eszközök’ lerajzolását-melly mérés nélkül nem tör 
ténhetik -- akár а’ tulajdon földmérést tekintjük; kö 
vetkezik, hogy a’ falusi nevendékeknek a’ mérés-tudo 
mányt tanítani kell, anyival inkább, hogy falusi iskoláink 
ból mennek gyermekek a’ mesterség-tanulásra is, és még, 
mostani állásunknál, csak innen mehetnek. De itt tä; 
vol legyen a’ tam'tó , minden szoros rendszerü, hosszu, 
tiszta mérésl'udománytól, a’ legszükségesebbeket, rövi 
den ’s mutatólag tanítsa ’s terjeszsze е1ö, a’ mindjárt 
következö lépcsökön ’s módon. Ohajtani, hogy ezzel а’ 
képezési rар, a’ földmivelönek olly szükséges eszközök’ 
lerajzolásaért köttetnék össze , és hogy az újabb földmi 
velési штыk, az olcsó kômetszés után, velek közöltet 
hetnének. 

59. 5. 

A’ me're’stam’tás’ le'pcsó'z'. 

1) A'/osszaságme're's. a) Vegyen elö a' tanító 
határozott mértékeket: ölet, lábat, hüvelyket ’sat., ’s 
mérje a’ szoba’ hosszát. b) Mutasson szögletek’ mérté 
két, szögletmértékkel (transportatorium), melly, а’ több 
megkivántató eszközökkel, minden rajztokban megvan. 
Ez itt elmulhatlanul szükséges eszköz, legalább a’ tam'tó 
nak. Ez által képeztesse minden kögnek 360° osztását. 
c) Mutassa az öleknek lábakká, hüvelykekké, ’s ezek 
nek viszont -- szükséghez képest -- öllé változ’tatását, 
de még csak hosszasági mértékben, valamint a’ fokokat 
is elsö ’s másod perczekre és voszont ’sah 

2) Feria' letm e'r e's. a) Legyen - akár kemény papir 
ból, akár fából- több egyenlö négyszögekböl álló, szétszed 
hetö és összerakható lap, mellyen a’ tam'tó mutassa meg 

‘ szemléletileg, hogy annyi egyenlö kis négyszög van az 
egész felületen,mint: ha a’ szélesség sokszoroztatik а’ hosz 
szuság által. Ezt azonnal alkalmazza a’ szoba’ területére. 
b)Legyen a’ most érintett lapnak épen fele,három zöggé 
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alakl'tkató és szétszedhetö, mellyen láttassa ’s terjesztes 
se elö а’ tanl'tó, hogy minden háromszögletü terület, an 
nyi, mint: az alap’ és reáhuzott függöleges vonal’ sok 
szorozatjának fele. с) Legyenek ötoldalu, hézagzárrá 
alakl'tható háromszögek , mellyeket külön megmérvén 

 ’s összezvén a’ tanító, mutussa ’s terjesztesse elö, hogy 
az annyi, mint: ha a’ kerület sokszoroztatik akármellyik 
háromszög'‘ magasságäval, ’s ezen soksorozatnak fele 
vetetik. d) Legy'enek illyen háromszögek, hatoldalu hé 
zagzárrá is alakl'thatók, ’s ennek területi mérését épen 
иgy terjesztesse elö, mint а’ legközelebb érintetett. e) 
Képeztesse, hogy, a’ hatoldalu hézagzár’ oldalai, egyi 
ránt feszülvén kifelé, köggé alakulnak, ’s terjeskztesse’ 
elö, hog’y annak területe is annyi, mint: a’ kerület’ és 
központból huzott vonal' sokszorozatjának fele. Itt ké 
peztetheti, a' mennyire lehet, négy kög által, hogy a' 
gomb’ felülete annyi, mint: a’ kerület’ és általó' egész 
sokszorozatja. f)Ezután terjeszsze elö, hogy minden ren 
dellen területet ügyekezzenek lehetö több háromszö~ 
gekre vágni, ezeket külön felmérni, összezni: ez adja 
a’ rendetlen terület’ mértékét. Itt értesse meg a’ na.. 
gyobb és kisebb mértékeknek területi egymásravite 
lét (reductio 

3) A’ tò'megme're's. a) A’ prz'sma-teste/le'. a) Le~ 
gyen egy négyoldal’u rendes prisma, több apró koczkákból 
összerakható és szétszedhetô, melly után mutassa ’s ter 
jesztesse elö а’ tanító, hogy az égesz annyi köbkoczkäból 
áll, mint: ha az alapterület sokszoroztatik a' magasság 
gal. Ezt különösen a’ vályog- és téglákkali epl'tésre al 
Майдана, mе11y a’ falusi embernek olly igen szükséges. 
р) Legyenek illyen prismák 3, 5, 6 ’sat. oldalúk, ösz 
szerakhatók és szétszedhetôk, mellyeknek köbmérését 
terjesztesse elö a’ tam'tó, a’ mondott mód szerint. y) Ezek 
után könnyen képeztetheti, hogy еgy hengernek is a’ 
köbmérése annyi minhaz alapterület sokszorozva a’ hosz 
szasággal. b) A’ pyramz's-testeke'. и) Legyen egy prisma, 
három egyenlô alapu és magasságu pyramisból меню; 
ve, melly után аж terjesztesse elö a’Ktanító, hogy egy 
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pyramis az egész prismának '5g-da levén, annak tömege 
az alapterület’, és magasság’ sokszorozatjának harmad 
része lesz. ß) Ugyanezt terjesztesse elö a’ csürkökröl 
is , hogy azoknak tömegei is az alapterület’ és magasság’ 
sokszorozatjának egy harmada. y) Ezekröl menjen a’ eson 
ka csürkökre , egyszerükre’s összetettekre,' hova a’ hor 
dók tartoznak,.-’s képeztesse, hogy a’ csonka csürkök 
nél, akár a’ két vég’ területének felei, akár a’ közép ka 
rika’ terůlete sokszoroztatván a’ hosszasággal, a’ csonka 
csürök’ tömege‘áll elö. с) Legyen еgy gömbtest, a’ men 
nyire lehet, sok apró háromszöglelü pyramisokból szer 
Кате, mellyeknél képeztesse, hugy a’ tömeg annyi mint: 
a’ felület’ és akármellyik háromszög-magasság’ sokszo- 
rozatjának harmad része. - Végre a’ rendetlen tes'tek’ 
tömeg-mérését mutassa az által, hugy azok bizonyos mér 
tékü edénybe tétetvén, reájok vagy homok,vagy viz tô1 
tessék, a’ rendetlen test kivetetvén, a’ marudt homolc 
vagy viz a’ bizonyos mértékböl vétessék ki, а’ maradvány 
a’ rendetlen testtömeget adja. -- Ezen nagyon népszerü 
és mindig mutatólagos mérésmóddal ismét ohajtanám 
párhuzamosan emeltetni a’ kíilönbözö testek’--különò'sen 
eszközök’-rajzolástanítását, mellyek falusi embereink 
közt sokszor jeles plasticai lelkeket álll'tnának elö. 
Erre kivánnék ill,yen könyvet îsmertetni, mint németü‘l: 
Займы‘s Anlez'tung zur Zez'chnen/Must. 2 B. - 1809 és 
1814. Berlz'n., ’s másokat, mellyek Zerrenner’Met/aoden 
buch-jában 538-540 lap. feljegyezvék. 

HARMADIK FEJEZET. 

Az e'nekle’s' tanz'tásmo'dja. ' 

во. §. 

Elöjegyzete/a az e'nehle's tam’tásmódjâra. 
Ha az éneklés , egyhangzólag, bár külömbözö han 

gokból пешие“ , bájolva еgy érzedelemre vonja a’ szi 
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vet; ha igy egyhangzólag erkölcsi ’s vallásos érzedelemre « 
ébreszt, ’s izlést nemesít; következik, hogy ez а’ falusi 
iskolákban korán és ugy tanítassék, hogy az érintett 
magas czél érettessék el. De еzеn сzé16résnе1‹ - valöhan 
a’ nаgy részint falusi iskoláinkban divatozó lépcsötlen 
tanitás 's több hangu ének-gyüjtemények’ hiánya mellett 
.- ellendolgozik а’ hangok’ jeloinek idomtalan négyszög 
alakja, ellene van - a’ falusi növendékeket tekintve 
még a’ hangoknak a’ betú'k áltnli jelelése is. Az elsö mód 
egész elrendeleével alaptalun; а’ második homályos, ne 
hezen képezhetö nem csak a’ gyermekek, hanem talán az 
olly tanítók által is, kik а’ hangászatban nem mélyen 
avatvák; pedig az avatottak falusi nevelöknek nem fog 
ják feláldozni magokat. Következésképen olly jeleket 
kellenék felvenni, mellyek а’ különben is rövid iskolai 
idöt hnsszas, nehéz, mesteres tanítás-jelekkel ne fog 
lalnák el. Illyen a’ hangoknak számok általi jelelése, 
mellyrôl már J . .Í . Rousseau 1752.tartott beszédet a’ párisi 
academiában. Egyébiránt mi ezen jeleket csak az elemi 
iskolákban, itt is a’ falusi nòvendékeknek, akarjuk: melly 
mód a’ talán ébredhetö hangászati lelket senl veri visz 
sza az a b c jelek által tanulton, sem zavarja ez an 
nak, mint könnyebbnek, ismeretét. 

61. §. 

Aas ‚мент sza'mhangjelek. 

1. Azon c-dnr alapoctáva’ 7 hangjai, mellyekböl 
а’ gyermekek többnyire énekelnek: 1 2 3 4 5 6 7 
jeleltetnek. Ugy látszik, hogy 2.höz 5 hányadik hang 
legyen, hamarább és könnyebben megmérhetik a’ gyer 
mekek, mint ezt: D és G ’sat.; minthogy már a’ szä1no 
lásban nagyon ügyesek. 

2. Az alapoctáván felül menö 7 hangok, ennek fö 
lébe _., az alább menök ennek alá iratnak 1 , 7, 3, 5, l. 
Ebböl látszik, hogy a’ szám-hangjelek által еgy lineára 
három söt négyhangu ének is kótáztathatik, melly‘re a’ 
más módok szerint 11 vonalka kellenék. És igy ezen 1116 
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dot könnyebb képezneté's mellett itt ajánlják -- a’ sze 
'gény falusi gyermekekre nézve -- a’ papir ’s lineázó 
‘eszkc'ìzòkkeli gazdálkozás és idökimélés. 

3. Ezen mód szerint az ének mi hangból menjen ki, 
a' gyermekek könuyebben felfogják, а’ nlennyiben nzok 
a’ megfelelö octáva 2, 3, 4-gyel ‘sаt. jelelvék. A’ fél hang’ 
felemelését csillaggal (*), a’ leszálll'tást kereszttel (-1-), 
lehetjelelni. Egyébiránt az idömérték’ jelei Z ‘A ’sat. meg 
maradnak. Egyes hang' hosszítása ponttal (2'3), egész hang‘’ 
elmaradása az i'dömértékjelböl zéroval (2 0 3), több 
hangoknak egy idö mértéküítése fölül kommákkal (2’ 5’ 
б’) ]е1›е11е|:hеtnе1(. Az ismételés-,zár‘-, lökés-, siml'tás- ’sat. 
jelek azok maradhatnak, mellyek a’ kótáknál.' 

62. §. 

‘Az énekle'stam’tás’ le'pcsó'z'. 

1. Tétessenek elö gyakorlatok, mellyek a’ hallást 
gyakorolják , a’ hangot miveljék, az érzést az ének iránt 
ébreszszék ; következöleg: 

a) Figyelmeztessenek a’ különbôzö hangokra, he 
gedük vаgy más eszközök által. . 

b) A’ hangokat, magánhangzó betl'ík ál1а}, után‘ 
hangoztassák , megszaggatva, huzva', sebesebben ’sab 
Tegyenek a’ betük által egész hangsorgyakorlatokat. 

с) Mondjon а’ tanító rövid mondásokat, a’ szebb 
énekekböl, ’s ezeket a' tam'tó elöhangozván, uтьму: 
щНса' gyermekek is; az idömérték kézmozgás vagy taps 
által tartassék már it't is. , 

2. Ez'után következzék a’ tulajdon énekléstam'tás 
(melodica). Ezeket táblán mutassa a’ tanító itt is. 

a) Ha1ìgoztassák az alapoctávát elôször „la-la“ sor 
ban, azután találgatva a’ hangmagosságot és mélysé 
get külön: 1-5--2-4 ’sat. 

b) A’ felsö és alsó octávában tétesék illy gyakor 
lat elöször sorban , azután találgatva: 2--4-6-î-1-5 
3---l-, ñgyelmezvén a’ felemelés- és leszállítás-je‘lekre is. 

Ehm/u NEvELÉs. 1. кб'r. 6 
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c) Legyenek igen egyszerő, két-, három-, végre négy~ 
hangu szerkezetek, ezek közül elôször à’ kéthangút, 
azután a' hármat, végre a' négyet is együtt hangoztas 
sák, de még csak „la-la“-val, ugy hogy mindenik hang 
szerkezetet elébb külön megtanuljanak. - Ezen gyakor. 
latok szükségessé teszik 

3. Az idômérték’ tanítását (rhythmica).'ltt 
a) Ollyan szerkezetet válaszszon a' tanító, hol egy 

egy idömértékjelben sebesített és hosszított hangok 
nem jônek elô, hanem minden hang azon~idömértékü, 
és egy-egy kézmozdulással kijelenthetô. 

b) Olly darabot, mellyben hosszított és rövidített 
(4’3), sebesített és nyujtott (3'5'7) hangok, ’s pausák 
(040) fordulnak elô. x 

с) Ezek után már a’ két~, három-, “vagy négyhangú 
darabokban, a’ hangok alá irattassanak a' dolgok, és 
azokat minden osztály külön tanulja, azután hangoztas 
sák együtt. Az érintett éneklés’ lépcsöi megkívánják 

4. A’ hang'‘ helyes kinyomását (dynamica). Itt 
a) A’ tanító minden darabot -- melly а’ falusi is 

kolákban egyedül templomi énekekre és czélszerü nép 
dalokra legyen szorítva -- mielôtt énekeltetnék, olvas 
son el,'olvassák a' gyermekek is, értsék meg, hogy an- ' 
nál lelkesebben énekeljenek. 

b) A' tanító érzéssel, tisztán énekeljen elô, vagy 
együtt, legalább addig, míg valamelly darabot a’ gyer 
mekek megtanultak. 

с) Ne korán reggel énekeljenek, midôn a' gyerme 
kek rekedtek; ne mindjárt étel után; ne valami tanu 
lási óra után; ne ülve, ne szoros ruhában: mellyek az 
éneklést közönségesen nehezítik ’s a’ tiszta érzedelmes 
éneklésnek ellene vannak.  

A’ mellett, hogy ezen czélra ohajtanám Natarp's 
Anlez'tung zur Unterwez'sung z'm Sz'ngen, fíir Lehrer z'n 
Valkse/Eulen. 1816., vagy illy czélszerüt, nyelvünkön lát 
ni; ohajtanám egyszersmind , hogy az idézett könyv’ ut 
mutatása után minden vallásos felekezet' szebb hangu 
énekei ’s a', népdalok egyszerü két-, három-, sôt négy 

f' 

'‘,‚‚/ ' /,„‚‘‚ц—— ’(‚‘”‘ ‘' 
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hangu szerkezetekben, mint ének-gyüjtemények adatná 
nak ki példányul а’ falusi tam'tók’ ’s tanítványok’ $zz1 
mára. ' 

NEGYEDIK FEJEZET. 

A' azz'vet nemen'to' tò‘rte'nete/c’ tam'tásmo'dja. 

вз. ß. 

A’ „же: nemesz’to" tò‘rte’netçk’ tam’táslejlcsó'z’. 
Af gondolkozás- é beszédgyakorlás, a’ tanító és ta 

m'tvány közt, eddig is oda'volt irányozva az iskolapálya 
kezdetétöl, söt a' szülôi gyöngéd kebeltöl, hogy a’ gyer 
meki érzés nemesedjék --- erre czélzott az éneklés-taní 
tás is —, és hogy az érzés nemesülése után majd a’ 
gyermekeknek minden tetteik a’ tiszta erény’ bélyegét 
viseljék. Most ezen eddig is nagy figyelemmel tartott 
czélra egyenesebben és hatósabban munkä'lódjék а’ tanító. 

1. Minden erkölcsi бы erkölcstelen történetek’ el 

beszélése, az erkölcsinek becsöpögtetése, az erkölcste 
lennek irtózatossága, ’s ugyan illyek’ olvnstatása által (II. 
kötet):mi végre a) minden lehetö alkalmat hasznäljon, 
akár а’ в‘yепnеkеk’ magokviseletéböl, akár a’ minden 
napi életböl, akár pedig épen e’ végre irott könyvekböl: 
millyenek nyelvünkön is már számosak jelentek mevr. 
b) Az illyeket a’ tam'tó maga is illö érzéssel magyarázza, 
különben tanítása nem csak sükertelen de veszélyes, el 
fásulttá is teheti а’ 'gyermeket с) A’ tamíságot, erköl 
csit, vaдy az erkölcstelen’ eltávoztatását, világosan fugas 
sa fel, lartassa meg; söt az illy tartalmn verseket, könyv 
nélkíilöztesse is (Il. kötet). '‘ 

2' Minthogy а’ keresztény vallás а’ legtökélete 
sebb erény’ kinyomatja, az abban foglàlt történeteket is , 
korán használja a' шаító a’ szív nemesl'tésére, azzal а’ 
magas czélzással, hogy a’ tulajdonlfépeni vallá‘s-tam'täs, 
még ‘itt kezdessék а’ szl'vre hatni inkább, mint dog 
mákat feszegetni akarni ’s igy vallástalanságot hinteget 
ni. Ezért а) azon történeteket válaszsza а’ tanító, a’ 

6i 
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szent könyvböl, mellyek embertársai'nk iránt érzést, 
isten iránt МН}, bizodnlmat foglalnak magokban. Ez 
által, látszik, hogy a' vallásos nevelésnek tétetnek le 
elemei, mi különösen a’ gyenge gyermekeknél leg 
czélirányosabban tôrténik, kiknelf érzelmök legalkalma 
sabb azon hála' és bizodalom’ elfogadására, melly a’ 
legjobb atya és ennek gyermekei közt van, -- ki valamint 
mindnyájunkat szeret, идy akarja, hogy mi is ember 
társunkat szeressük. b) A’ tam'tó ezen kiválasztott tör 
fénefeket egész alázatossággal , [eнес érzéssel tegye, 
mint a' szent kônyv kivánja, hogy pаdар által is “11ó 
di kegyes szivet ébreszszen. с) A’szеnt könyv iránt -- 
mellybôl a’ 'történetet men'ti-támaszszon tiszteletet, bö 
vebb ismerete iránt figyeÍmet, ’s annak erkölcsi irány 
zata felé vezesse a' gyermekek’ érzelmét. 

3. Az erkölcsi érzés’ tekintetébôl tam'tsa a’ gyerme 
keket a) hálaadó imádkozásra. E'végre használjon illyen 
alkalmakat: Egу tanuló társatok’ szüléje közel volt a’ 
hnlálhoz, de а’ jó isten megmentette öt az árvaságtól ’sah 
Szélvészkor tüz ütött И,“ а’ hatalmas шеи gátot velett 
a’ pusztító tüznek ’sa'n Égi háboru volt, dç a' bölcs is 
ten megôrizte Yetésünket ’sat. b) Gyakorolják a’ tem 
plomot; de ezt u‘e kényszerl'tésbôl ’s külsö tartozásból 
tegyék; mert ennél aligha van az erkölçstelenségnek ’s 
vallástalanságnak nagyobb elömozdítója; hanem belsö 
vonzalom ébresztessék a’ gyermekekben az iránt, mint 
olly szем hely iránt, hol az emberek kôzös háiájokat 
emelik a’ közös atyához az istenhez. с) Végre, a’ Jézus’ 
életének és erkölcsi cselekedetinek elôszámlálása után, 
ébreszszen szeretetet, bizodàlmát, tiszteletet az iránt, 

‚ mint а’ keresztény vallás’ alapl'tója iránt..-Hogy ezek lil 
‘. tal а’ vallásos nevelésnek teszi le alapját‘a’ nevelô, egy 
szersmind elemeit a’ tulajdonképi vallástanításnak: vi 
lágos. Sez'ler’ és Hübner’ ismeretes ,vallásos történe 
teket foglaló könyveikhez ohajtanám még ismertetni ezt 
is: .l0lz. Анd. Malhz'ns, Gedanken iiber den Unterrz'clzl 
z'n und nac/a den Gesa/lz'ehten der Bz'bel so wz'e iiber dz'e 
Met/10de desselben‘ 
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mispulK CzlKKElm‘ 
A’ FoGALoMnA llAi‘Ásmón. 

nLsö rmnzn'r. . 

A' fogalmz' gondolkozáa' gyakorlúaa (folylalo'lag б. 56.) 

64. g. 

Kù‘lò'lmemù jeleu е’s lúv0l tárgyakról'ì [валюты/штl 
(cze’lzatlal az emle’kezó'eräre). 

a) Jelen tárgyak. T. Ez asztal, az szék. Mi tu 
lajdonságai тиnа]: mindkettônek egyezc'ik és különbö 
zök? Gy. Az asztal fábol van , a’ szék is. Az asztalnak 
vannak lábai , a’ széknek is. Az asztalnak van lapjn, a' 
széknek is. Az asztalnak nincs karja, a’ széknek van. 
Az asztal magas, iräs végett leginkább szokott használ 
tatni, a’ szék pedig alacsonyabb ’s ülés végett hnsznál 
'tatik. T. Mik tehát a’ szék’ és az asztal' tulajdonságai? 
K,ülön számláljátok. Gy. (Számlálja'k) ’sat. T. Ugyan, ha 
ezen asztalt és széket elöletek elvinném, tudnátok-e 
öSsz/efoglalni mindenik’ tulajdonságait? Gy. Igenis ’sah 
T. Es nem zavarnátok össze az asztalt és мы! Gy. 
'sat. _ Igy vessen össze a’ tanító több tárgynkat, köny 
vet és táblát, széket és kälyhät, ’sat.; és mindenik’ tu 
lajdonságait elvonatván, szedesse össze ’s,‘fogalmnztab' 
sa azokat. ‘  

b) Jelen в’s ta'vol lárgyak. T. Ez eperfa. Tegnap N. 
kelrtben az almafára tettelek ñgyelmessé, számláljátok 
összeillö és különbözö tulajdonságaikat. Gy. Az almafa’ 
levelei csipkétlenek, nz eperfáé csipkések; az almafa’ 
levele által nem tenyésznek n’ selyembogarak, igenis 
az eperfáé által; az almafa’ gyümölcsei nagyobbak, sa 
vanyú ’s ¿des izüek, az eperé kisebbek és édesen 



86 ' 11. mîsz. TANí'rÄsn/lón. 

l'zeskednek’sat. Az almafa és eperfa terebélyek, nagyra 
nônek ’sat. T. Kössétek össze mindenik' tulajdonságait, 
’s számláljátok. _ Igy tegyen, az emlékezöeröre né 
zettel, több példákat is. T. Millyen kút volt az, a’ mit az 
N. kertben láttunk? Gy. Szivatyus 'sat T. És az udva 
ron? Gy. Ostorfás vagy kerekes ’sat. --Ezeket,’s más 
illyen jelen és távol tárgyakat f‘ogalmaztasson a’nevelö. 

с) Távol ta'rgyak (különösen nézettel az emlékezö 
erôre). T. Tegnap reggel, ki heszéli el, mit tanultunk 
kônyörgés után? Gy. Tanultuk: mi az ásvány, mi a’ nö 
vény, mi az állat 'sat. T. Tudnátok-e mindenik’ tulaj 
donsági’t elébeszélni? Gy. ’sat. T. Ha dél után kime 
g''yünk, meg fogjátok-e külônböztetni? Gy. ’sat. -- Te 
gyen fel hasonló példákat, vegyest: jelent és távolt; 
mindig nézettel az iskolai foglalatosságra, a’ mennyire 
lehet mindenik’ tulajdonségait számoltatván, mint a’ fog 
lalatossríg történt: hogy igy mind fogalmuk erösl'tessék, 
mind emlékezöerejek gyakdroltassék, valamint itt, ugy 
a’ következöben‘is. 

ч 

f 

65. 5. 

Аzoв-нет; jelen efs ta'vol tárgyakrólz' fogalomalkalás, ’s 
az0knuk egy kò'z fogulom ala' hozása. 

а) 1е1е’1‘йa'гь’уа/ь T. Mi ez? Gy. Könyv. T. Ez? 
Gy. Az is könyv. T. мoщам, mi külömbség van a’ 
kettô közt? Gy. Egyik nagyobb mint a’ ‚таk; egyik 
tarka ,másik fekete fedelü, metszésü ‘ям. Т. Hát ha 

‘ sonló mi van bennök? Gy. Mindkettöben vannak leve 
lek, a’ levelçken betl'ík és szavak. T. A’ betl'ík irottak”? 
Gy. Nem; nyorńottak. T. Mire használjuk a’ könyveket! 
Gy. Olvasásra. T. Miért olvasunk? Gy. Вogy tanuljunk 
’sat. T. Pali! mondd, mi lényeges tulajdonsägai vannak 
a’ könyvnek'ë P. Hogy azok levelekböl állanak, mellyeken 
nyomtatott betük vannak, ’s ezeket olvasni 's utánok 
tanulni lehet. T. Ha ezen tulajdonsägokat összefoglalod: 
mi lesz az? Gy. Könyv. ‘sat. - Igy bozza egy fogalom 
alágaz l'ró- és rajztáblákat, az l'ró- és rajzpennákat, a' 
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karos és hosszu székeket’sat. Ezek, látszik, hogy а’ dol 
gok’ határozására tanl'tják a’ gyermekeket, mellyet a’ 
mint összeszedö, úgy szétbontó ńlon'is tétessen a' neve 
l5; р. o. a’ tábla, penna, toll, kalamáris ’sat. mind 
tanuló eszközök; lnert ‘’sat. 

b) Jelen e’s távol {шт/ад. Т. Ez kaput. Ismeritek-e 
a’ posztó bundát”! hát a’ juhászbundát? Gy. Igenis. T. 
Mondjátok mi különbség van ezen kaput ’s a’ posztó- és 
juhász-bunda közt, ’s mi hnsonlóság? Gy. Ezen kaput 
nak a’ bélete bunda, bár lehet más szövetböl is; a' posш 
tó-bundáé is bôr; a’ juhász-bundáé pedig ször. A’ ka 
Putna‘k és a’ posztń-bundának külseje posztó,'a’ 111h21sz 
bundának bör; ennek nincs karja, amazoknak van ’sat. 
T. Mire használják mindeniket? Gy. Test’ fedezésére, 
hogy az a’ hidegtöl megôriztessék. T. Hät nylirban lát 
tok~e az embereken kaputokat? (Itt а’ kérdést a’ szerint 
alkalmazfassa a’ nevelö, mint nj'árban vagy télben ta 
nít.) Gy. Látunk. T. Akkor nincs hideg; innét, а’ test’ 
fedeze’sére illendôség’ tekintetéböl is szoktak könnyü 
kaputokat viselni: — mindazt málj, а’ mit a’ test’ fede 
zésére emberek' szoktak viselni, vagy meleg' "agу illen 
dôség’ tekintetéböl, nevezzük гимна/а, ó'ltó‘zetnek ’sat. - 
Neveztesse itt a’ többi öltözeteket ís: nadrágot, “Вы, 
lábravalót ’sat., összevetvén a’ juhász- és posztó-bundát, 
a’ nadrágot és la'bravalót, a’ puszta ingbe és felsö rn 
hákba öltözést; illendöségre, csinra, tisztaságra, söt kel 
lemre is emelje növendékei't, mellyeknek lelki ’s testi 
hasznaik leirhatlanok. 

с) Ne'zettel az emle'kezó'eró're. T. Körülményesen iras-.‘ 
sa le: mi alkalommal, hol, hányszor lä'tott mindenik 
gyermek birkát és tehenet; "s kérdezze: mi tulajdonsá 
gai vannak a’ juhnakë Gy. Van teje, szöre, höre, zsir 
ja, husa; a' tejböl készül tul-ó, szörböl posztó, börböl 
béletek, zsirból gyertya 'sat. T. Mi tulajdonságai van 
nnk а’ tehénnek? Gy. ’sat. T. Ugyan, ha ezen tulajdonsá 
goкаt összefogjátok: nem mind az emberek’ hasznoliért 
vannak-e azok? Gy. ’sat. T. Innen a’ hirka és te 
hén hasznos házi állatok. Mit mondtam'ì Gy. ’sat. -- 
Láthami, hogy itt már csaknem észrevétlen lépnek а’ 
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gyermekek,a'luondásuk’ alkatására, vagy: az értelemre. 
lgy tegyen más állatokkal is a’ névelö, ’s azoknak 
hasznaiktól emelkedjék fel arra, hogy azokat az isten 
teremtette , az emberek’ hasznára ’sat. 

66. 5. 

Érze'дz' e’s шт fogalma/aat kz'uyomo', fá'- e's melle'lme'v’ 
’s z'ge' mege'rtete'se. 

a)Érze'kz' fogalmufó'- e's melle'kneveli ’s z'g e'k. 
a. Fb'neveb. T. Tudnátok még az öt érzékeket ne 

vezni? Gy. Igenis ’sat. T. Mindaz, а’ mit mi vagy lá 
tunk, vagy hallunk, vagy tapintunk, vagy szaglunk, 
vagy izlünk: neveztetiktestnek. Gy. Mindaz a’ mit ’sat. 
T. Mi teñát а’ test? Gy. ’sat. T. Az asztal test-e? Gy. 

‚ Igen; mert ’sat. T. A' kenyér test-e? Gy. igen; mert 
’sat. T. A’ lég test-e? Gy. Igen; mert ha a"lineát moz 
dítjuk, ellenáll ’sat. .- Igy vezesse‘ а’ tanító mindig 
lépcsön apra: mi a’ termény és készl'tmény? példával vi 
lágosl'tsa mindkettöt. Határoztassa: mi a’ folyam, patak, 
tó; hegy, halom, róna ’sat. ‚ ‘ 

ß. jilelle’bnevels. T. Mi ez? Gy. Kô. T. Mit csiná1ok 
most? Gy. Ön annak részeit szakítni ügyekszik. T. Te 
hetem-e könnyü erövel? Gy. Nem. T. Az olly testet, 
mellynek részei könnyen nem válnak e1, nevezzük $zi 
lárdnak. T. A’ k6 tehát millyen? (-Н/-8zi1árd. T. Mi ez@ 
Gy. Viz. T. На а’ poharat meghajtom, mi történik? Gy. 
A’ viz kifolyik. T. Vagy részei könnyen välnak. Az 
illyen testeket [liga/nak nevezzük. Mik tehát а’ hig 
наstеk? Gy. ’sat. - Igy vezesse arra,, mi a' kemény és 
lágy, mi a’ nyujthgtó és nyujthatlan, rugós és rugatlan, 
sima és darab 's "sat. 

7. Ige'k. . (se’tálván). Mit teszek most? Gy. Ön mo 
zog. T. (egy helyben mozdulván). Most is mozgok. Gy. 
Elöbb egy heIyrôl másra, most еgy helyen. T. Az elöbb 
menten». Mit csináltam tehát? Gy. ’sat. T. Mit teszen 
tehát menni? Gy. Egy helyröl másra mozogni. T. Az 
utólsó esetben pedig magamat 'ráztan! ’sat. - Igy fugas 
sa fel, mit tesz: szaladni , csuszni , ugorni , esni, lero 
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hanni, süllyedni, lovaglani, kocsizni, repülni ’sat., mind 
-- а’ mennyire lehet —- példákkal. ‘ 

b) Tz'szta fogalma fő- е’в mellék-net? ek 
’a {Её/а. 

a. Főnevek. O k é s o k o z a t. - Т. Ha a' kályhában 
tüz van, a' szoba meleg. A'‘tûz az ok, a’ meleg az okos 
zat. Mit mondtam? Gy. ’sat. T. A’ meleg micsoda? а’ 
tüz micsoda? Gy. ’sat. T. Pál minden szenytôl ôrzi ma 
gát, és Pál tiszta. Mi az ok, mi az okozat? Gy. 'sat. 
T. Jóska, Sándor, Tamás ’sat. leczkéjöket megtanulják, 
senkivel nem veszekednek, ezért ôket különösen szere 
tem; ellenben Miska, Imre, Jancsi ‘saп veszekedök, 
nem is tanulnak; ezért ôk nemcsak szeretetem' nem ér 
demlik, de nyilványosan is megbűntettelnek ’sat. Mi 
az ok? mi az okozat? Gy. ’sat. T. Mátyás meglátott egy 
sánta gyermeket, csufolta azt; а’ sánta követ hajíta hoz 

' zá ’s fejét betörte: mi volt az ok, mi az okozat? Gy. Az 
okozat a’ fej-betörés, az ok а’ hajítás. T. Jó; ‘de a’ ha 
Jl'tást mi elôzte meg? Gy. Hogy Mátyás a’ sántát csufol 
ta. T. Igy fô ok a’ cufoläs. - Itt, valamint a’ követke 
zökben is, jeles példákat vegyen a’ nevelô mind az is 
mereti tehetség' fogalmainak, mind az erkölcsi érzésnek 
megalapítására, mind pedig a'hajlandóság' helyes irány 
zatára. Igy vegyefel a’ czél és eszköz, a’ parancs 
és 1Пан) m fogalmakat. -‘-' T. A’ ki elôhaladni akar, 
az tanuljon és magát szépen viselje. Mi a' czél? mi az 
eszköz? Gy. ’sat. T. Tiszteld szüléidet, senkit se csalj ‘ 
meg. Mellyik parancs 'î mellyik tilalom? és miért? Gy. ‘sам 

ß. Melléknevek. Jó és rosz.-'T. Ezen pennával 
könnyen és szépen lehet írni; az a' penna, a' mivel köny 
nyen és szépen lehet irni : jó. Mit mondtam? Gy. ‘sаt. 
Т. Mi tehát a’ jó penna? Gy. ’sat. T. Ezzel a’ pennával 
nehezen és rutul lehet irni; az а’ penna, a' mellyel ru 
1и1 és nehezen lehet irni: rosz. Mit mondtam? Gy. ’sat. 
T. A’ pennának czélja az, hogy általa szépen és könnyen 
lehessen irni. Mit mond-tam? Gy. ’sal'. Т.‘ A’ mi ön czél 
jának vagy rendeltetésének megfelel: az jó; ellenben a' 
mi rendeltetésétôl távozik: az rosz. - Igy fogassa fel 
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ki а’ jó és rosz gyermek, tanuló ‘sat. Igy fogassa fel a' 
helyest és helytelent, károst és hasznost,em 
berségest és elnbertel ent ’sat. 

y. Ige'k: hat, het, akar, tartozik, lehet. 
T. A' kinek mire ereje, eszköze ’s ügyessége van, -— 
az azt hatja tenni, vagy teheti. Mit mondtam? Gy. ‘sat. 
T. A’ kinek pénze nincs, az nem vásárolhat. A' kinek 
tanulás-eszközei vannak, az tanulhat. 'sat. Mitmnndtam'l 
Gy. ‘sаt. Т. Ki vásárolhat és tanulhat? Gy. "sat. T. A' 
ki eszközöket használ valamelly vállalathoz: az, azt 
akarja. A' ki a' gyümölcslét rázza, az 'gyümölcsöt akar 
arról. Mit mondtam? Gy. ‘sы. T. A‘ mit azok engednek 
meg, kik nekem parancsolnak, им tennem szabad. Mit 
szabad? Gy. ’sat. T. Mit nem szabad? Gy. ’sat. A' mi 
más módon nem lehet, az tartozikmegtörténni. Mit mond 
tam? Gy. ’sat. T. A’ gyermek, szép magaviselet nélkül, 
szeretetre méltó nem lehet. Gy. A' gyermek ’sat. T. A’ 
gyermek szép magaviseletü tartozik lenni. Gy. ’sat. 

с) Кеgр/ее‘: e'rze'laz‘ е‘s tz'sztafogalmu,fo"-, 
е’s melle'k-uevek' ’s z'ge'k’ különbözö helyi össze 
kötése, nézettel az emlékezöerôre, lépôleg az értelem 
re, .- de még az egyes fogalmak’ birálása nélkül, melly 
az értelemnél lesz. T. A’ kô nem mozoghat. A' növény 
nem érez. A’ vetés aratást okoz. A' tudós tanulást, az 
aratás vetést tesznek fel. Gy. A" tudós tanulást ’san .- 
Mellyek mint egyes mondások , látni, hogy az értelem' 
körébe vágnak. 

4 67‘ g. 
А‘ gondolatnak papz'rra te’tele. (Folytato'lag az 54. §-lzoz). 

1. Irasson érzéki fogalmu szavakat, 's azok’ tulaj 
donságait ‘1анд-ozó11113 irassa le; p. o. a) A' buza--; 
a’ rozs ----;' a’ tehén---; a’ birka.’-.-; a’ szülô 
-; а’ tanító --; a’ tanuló--. p) Kemények a’ -; 
folyósak а’ -; porhanyósak a'-; szívósak a’ --; ’sat. 
y) Mozognak a’-~; repülnek a’-; usznak а’---; ugros 
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nak a’-; bukkannak a’-.; ’sat. ’sab Aнg kell emll'te 
ni , hogy a’ fö név mellé ne csak еgy melleknévvel av 
vagy igével, a’ melléknév és ige mellé 'ne csak egy fö 
névvel elégedjék meg a’ nevelö; hanem irasson huza 
mos gońdolkozás után többeket papiron, vagy тьмыn. 

2. Irjon fel több Нsша fogalmu, Èsonka mondásokat, 
’s egészl'tse; p. o. и) А’ szép тёмныеt okoz-- ----; 
a’ tanuläs, mint czél, kiván--; a’ parancs---; а’ 
tilalom---; ’sat. р) Jó a’ -; rosz а’-; hasznos a’.-; 
káros a’ -; helyes a’ -; helytelen a’ _; ’sat y) Lehet 
a’ —; szabad а’ ---; tartozik a’ -; hat a’ --; het a’ -; 
'sat. 

MAsonm гшвивт. 

A’ ham' nyelvtam'tás’ mo'dja. (клумбы; a’ helyen'ráahaz e'’ ed 
digì gondolkozáa - gyakorláwkhoz). 

' 

68. §. 

Elájegyzetek a’ Imm’ nyelvtam’lásmódra. 

Minthogy a’ nyelv a’ gond‘olatnak beszéd és l'rás ál 
tali helyes kinyomatja; minthogy a’ gqndolatnak helyes 
kifejezése minden nevelésnél, és igy az gleminél is, czél;' 
minthogy a’ gondolat leghelyesben fejeztethetik ki anya 
nyelvünkön; -- következik, hogyaz elemi oktatásban a’ 
honi nyelvtanításnak elmulasztása nevelési ellenmondás 
nélkül nem történhetik. Ezen czélra már eddig is tett lé- , 
pést n’ nevelô, részint a’ helyes és értelmes olvastatás 
nál, részint a’ helyesirásnál, részint az eddigi gondol 
kozás-gyakorlásnál, melly egyszersmind beszéd.gyakor- 
Нs. Ezen beszéd-gyakorlást itt sem lehet eléggé 2116n 
lani; részint mert а’ tam'tń - а’ ermek beszélvén - a gy 
a’ nyelvhibákat inkább észreveszi ’s tüstint igazl'tja; 
részint, mert gyakoribb a’ közlekedés beszéd mint iräs 
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áltа1 a’ kôzönséges‘ életben.~ Az igyen немец beszéd 
ügyességnek к1аgy haszna, hijányának nagy kúra lehet 
a’ köz emberek közt is. Ezen érintett nyelvtam'läsi e16 
késgületeken épl'tessék már a’ tulajdon nyelvtam'tás, - 
azzal а’ megjegyzéssel, Мogy a' шаító rendszeres nyelv 
tudumányról nc is gondolkozzék, sem a’ törvényeket ér 
telem- és idöölöleg könyvnélkülöztesse; hanem mindig 
gyakorlatilag, a' következö lépcsöket - 1) a' beszéd' 
részeinek helyes felfogását, 2) n' szavak’ változásait, 
3) a’ szók’ kötését- tarfsa szеm clôtt. A’ nyelvtudományt 
elôzö gyakorlatokra, ohajtanék olly könyyet, mint Pö 
likeé; ММ: „ Zerrenner’s neuster denise/1er sahu/3l-' 
freund. 4. Bände/aen.“ 

69. 5. 

А’ hóml nyelvtam’tásmo'd’ le'pcsó'z'. 
Í. A’ деле?!’ re'szez'nek [её/‘05za16311. 

1. Irjon a’ tam'tó a’ täblárll a’ gyermekek áhnl na 
gyon ismert mondást: „Az ajtó elött két nagy fa 
áll.“ T. Keressétek ezen mondásban: az aj tó-t és fай-1. 
'Van-e fogalmatok az aj'tóról ' és fáról? Ezeket ne 
vezzük fó'ne'vnek; mert 'sab Ugyan ezen mondásban 
а’ fáról mi mondatik? -- Nagy. Ezt nevezzük melle'h 
ne'vnek; mert ‘sa1. Mi fönevek vannak tehát, és mellék 
nevek Ш? Ugyl‘m, a’ ketto” melléknév-e? Nem; mert hem 
tulajdonságot hanem számot jeleent.' EМ: mondjuk s идт 
ne'vnek. Mi szavakat nem neveztünk мég? -- Áll és 
ем“. Igy fogassa fel a’ tanító, hogy a1. állapotot jelen 
t6 a'” z'ge,,a’ viszonyt jelentö eló'tt pedig п e'vhatá~ 
r’oz oÍ szó. Ezt a’ gyakorlatot, vnlamint a’ táblán , több 
rövidebb és hosszabb mondásokban, ugy az olvasó könyv 
ben is olvaás közt fejtegetve tegye a’ tam'tó, és teljes 
séggel ne siessen. ' ' 

2. Irjon a’ táblára olly mondást, mellyben minden 
beszédrészek megvannak: p. o. „Alz mz' шеф! kz't не)’ 
ег/аб1св в’s szorgalmas tamdás száz (“введем/‘де! sokak 
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‘_felelt „мы halmoznak.“ Ebben ismertesse аs neveztes 
se a’ beszéd’ részeit: fö- és melléknevet, igét, számne 
vet, névmäst, ige- és névhatározókat; köb, indulat- és 
határozó-szókat, ’s ezeket -- valamint több példákkal, 
ugy nl‘vasás közben fejtegetve is -- neveztesse. Egyszer 
smind ñgyelmeztesse a’ névmás’ és igék’ elosztásaira. 

3. Irjon olly példát,mellyben összetett szavak van 
nak: taua'csha'z, _faház, iiveglábla, ‘saп; ’s ezekre ol 
vasás közben, valamint különbözö származására is 
n’ szavaknak, tegye ñgyelmessé a' gyermekeket. _ 
Igy fogassa fel az egyszerü és összetett, a’ gyök-, és a' 
származott szavakat: бани, burátság: szz'v, szz'ves, вzz' 
vessc’g , szz'veskedm'; jo' , jo'l, „Не? ‘sы. 

‘ю. 9. 

, II. A’ ‘запад’ v'állozsásáuak felfogatása. 

i. Irjon fel a’ tanl'tó illy példát. „Az enye'm — jo' 
apa -- aja'/zde’laozsolt -- ma -- a' szomsze’d’ _ hz's _lì _ 
ke't alma --“ ’s kérdezze: vаllгл: jól van-e ez mondva, 
’s egészl'tesse И igy: Az в?‘ jo' apám ajáude’kozott ma a’ 
шить-хе?!’ hz's ./ìjáuak Ас’! almát“; ’s fogassa fel, hogy а’ 
szók „мы“ szenvednek. , 

2. Fogassa fel a’ szóva'ltozásokban elöjövö hangzók’ 
felosztását: a’ mély aa', o0', uu'; magas e, ò'o", i212; 
a’ középhangu е’, z' z', ’s ezeknek törvényét, hogy: a’ 
rokuuok rokouhanggal, a’ fò‘ze'pek mz'nde-' 
nz'kkel szeretnek ò'sszejó'uz'. 

3. Fogassa fel а’ hangzók’ felosztásán alapuló kü 
lönbféle ragokat, aklír tábläról akár könyvböl olvastas 
sonf, millyenek A) а’ и e'v raga k: а) esetragoh , hol 
könnyebb megtarthatás végett én csak a) a’ tulajdom'tó 
nah, nek --, ¿3) a’ szenvedö at, at, t_, y) a’ többes számú 
ak, ok, ek, 6k, k ragokat emll'teném; a’ nevezö eset kü 
lönben is maga a' név, а’ második eset változatlan e'-je 
pedig mindig а’ tál-gy’ birtokát jclenti, mellyet a' har 
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madik személy’ ragától meg kell különböztetni; b) sze? 
me'ly-ragok a) könyv-em, -ed, -e; dink, -etek, «ik; p) 
könyv-ez'm, -ez'd, -ez'; -ем, -ez'tek, «rik; c) értesse meg 
a' rendhagyó személyes névmásoknak: a’ 11e/sem, neked, 
нем, 'sat. ezekbôl lett megfordítását: e'lz-nek, te-nek, ó' 
nek; 'sat. B) Igeragok a) cselekvô - и) határozotlan, 
р) határozott —; b) szenvedö -; с) közép igék ’s ezek 
nek mód-, idő- és személy-ragai. C) A’ sok а) hely- -, 
b) névhatározó -, с) különféle ragok. 

4. Fogassa fel a'szóképzöket a) név- -, b) ige- -, 
с) igehatározó képzöket. , 

5. Midôn ezeket ezen czélból tett olvasás közt fo 
gatja fel a’ tanító, és soha nem könyvnélkülözéssel, egy 
szersmind tegyen fel példákat a’ magyar nyelv’ lelkét te 
vô ragokra, különösen a’ személy- és igeragokra; vi 
gyázzon mindazáltal ittis, hogy könyvnélkülözésbe és 
idövesztésbe ne essék a’ hosszas nyelvfürkészés által. 

6. Tegyen fel példákat, vagy olvastasson ’s kérdez 
ze a’ különbözö nevek’.‘ 's igék’ ragait, idejét, szemé 
lyét ‘sat. - A’ gyermekekre nézve ohajtanék olly gya 
korlati példány-leveleket, mint német nyelven a’ Zer 
renneré; a’ tanító által pedig kívánnám ismertetni a’ ma 
gyar helyesírás’ és száragasztás' fôbb szabályait a’ m. t. 
társaságtól , és. Szalay Imre’ nyelvtndományа't. 

71. 5. 
III. A’ szo'kò'te's. 

Midön olvasás közt a’ beszéd’ részei ’s а’ szók’ vál 
tozásai tanítatnak , önkényt értetik , hogy a' szók is bi-` 

' zonyos szabályok szerint vannak összefú'zve. Ezért ezen 
czélból teendö olvasás közben, példák által fogassa fel a’ 
szók’ összefüzését a’ tanító. ‘ 

1) Ha fônév jô össze fônévvel, mint: apa'm’ Мат’, e’ 
helyett: apámnak Мы. 

2) Ha a' szavak hosszabb mondássá alakulnak, a’ 
beszéd’ részeinek egymásutáni következését, hol 'a' kér 
déstelen ’s indulatlan mondásokban a) a’ nevezö eset a’ tu 
lajdonítónak, ez a’ szenvedônek, mindezek az igének, 
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elôtte áll,nak; p. o. „А’ jo' ember szú'kà'l/Eò'dó' embértársá 
nah uígì’lse'gœt nyujt“; Ь) а’ névhiit'ározó,nevével, elözi az 
igét; p. o. itt: „А’ fa az ajtó eló'tt áll“,. с) az igehatáro 
zó nz igét; mint : „Az ere’ny sze'penjutalmaz“; ’sat. -- Ezen ‘ 
rend’ változását a’ kérdés és megindulásnál fogassa fel 
a' tam'tó. 

3) На а’ mondásban az igék’ különbözö idöi kö 
vetkeznek egymásra, ezeknek rendét fogassa fel, mint 
példńul itt: „Ha a’ mmmя’ kezdete óta „меg szorgal 
шашп vz'sele'm vala mag-amat , most szsíilá'z'mnek nagyobb 
ò'rò'me lett vaina Ье’тет“; ’sat. -Hogy a’ tanító a’ falusi 
iskolában az egész nyelvtudományt egyedül gyakorlati 
lag tanítsa ‚ ismételjük; mertalig van kinzóbb, idôölöbb, 
sükertelenebb tanítás, mint a’ nyelvtudománynak könyv 
nélkül,öztetése; különösen pedig megvetendö ez а’ faluäi 
növendékeknél. 

HAnMAmìc FEJEzn-r. 

A’ fò'ldlez'rás’, terme'azetleiráa'e'c múturlomány’ , terme'u'et- e'a gaz 
dálkodán-tudomány’, ’c az ege'sue'g’ ne'melly azabá‘lyllìnak tam' 

tá:mo'llja. 

72. §. 

I. A’ fò'ldlez'rás’ tam’tásmódja. 
T. Mi N. helységben (városban) laknnk. Gy. Mi N. 

’sat. T. Ferkó! mit Ищи а’ házatok mаllец? F. Egy o1 
dalról N. szomszéd’ Ми“, mäsról M..ét. T. Hát azok 
mellett mik vannak? F. Ismét a’ szomszédok’ häzaik, a’ 
hozzá tartozó épületekkel. T. Mik teszik tehát a' hely 
séget (várost)? Mondjátok meg. Gy. A’ házak hozzátar 
tozó épületekkel. T. ‘Hátaz emberek? Gy. Igen; az em 
berek is. T. Még pedig különbözö rangu emberek. 
Hät а’ helység’ házain ,túl mi van? Gy. Szántóföldek, 
rétek ’sat. T. Mindezek a’ helység' határában vannak. 
Gy. Miridezek ’sat. T. На“ N. vagy М. szomszéd hely 
ségekrôl tudtok-e “Нант? Gy. Tudilnk. F. Nekem né 
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ném is lakik benne. -- Itt ismertesse meg а’ шаító, hogy 
N. és M. helység is házakból áll, abbanis laknak külön 
bözö rangu emberek, annak is vannak határai. Ismer~ 
tesse tovább, hogy azon helységeken túl ismét igen sok 
helységek vannak elszórva földünkön, és azokban kü 
lönbözö sorsu emberek. A’ lakhelység' abroszát határai 
val tegye a’ táblára n’ tanító. - T. Ismeritek-e а’ pata 
kot, melly N. házánál foly? Gy. Igenis; ismerjük. T. 
A' hol a’ patak valamelly völgyelt helyen megállapodik, 
azt a' víztömeget nevezzük -- tónak. Mit nevezünk te 
hát tónak? Gy. A’ hol ’sat. T. Hogyha több patakok 
összefolyva tovább folynak: nevezzük .- folyamnak. Az 
illy folyamak kisebbek vagy nagyobbak. Gy. Az illy 
'sat. T. A' hol mínden folyók ôsszejônek, az a' hely ne< 
veztetik - tengernek'Mi neveztetik tengernek? Gy. A’ 
hol ‘sы. Т. És ez igen nagy részét borítja földünknek. 
Gy. ’sat. 'l'. Láttatok-e valaha csónakázást? Gy. Igenis. 
T. A’ tengeren azt nagyobb úszó eszközökkel ‘- hajék 
kal -- tévén, hajókázásnak nevezik; Mi tehát a’ hajóká 
zás , és hol? Gy. A’ tengeren nagyobb úszó eszközökkel 
’sat. T. Emlékezzetek ezekre: a’ tengert és azon föld 
részt, mellyet ez nem fedez, a' zárazt, egész földgöm 
bünkön fogjuk látni. -- Itt figyelem , és tudvágy ébresz 
tetik. -- Т. Ismeritek-e N. halmot? Gy. Igenis, ismerjük. 
T. Az olly fölemelkedett helyet nevezzük - balomnak. Gy. 

’sat. T. A’ mellyek a’ halomnál magasabbak, fákkal van 
` ‘nаk befedve, különbözö ágazati vannak: nevezzük hegy 

nek. Mit nevezünk hegynek? Gy. A’ mellyek a’ balom 
nа“ ’sat. T. Vannak tüzokádó hegyek, mellyeknek tetô 
jén tölcséralaku nyílás van, és azon "olvadt anyagot hány 
nаk ki. Gy. Vannak ’sat. T. Hol vannak ezek -- emlé 
kezzetek késôbb --: meg fogjuk tanulni. T. Két hegy 
közt szorult helyet nevezik -- völgynek. Mi a’ völgy?Gy. 
'sat. T. A’ hegy mellett egyenlôn elterült helyet nevezik - 
rónának. Mi a' róna. Gy.A' hegy ’sat.- Itt érintse a' tanító: 
mik a' szigetekg tengerszorulatok, tengeröblök ’sat. _ 
T. Vannak-e teháthelységünkön kívül 'igen sok helysé 
gek ’s városok, elszórva földünkön? Gy. Igenis. T. Van 
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паk-е azokban is különbözö sorsu is rangu emberek. Gy. 
Azokban is ’sat. T. Ha't folyók,' hegyek vannak-e másntf 
is? Gy. ’sat T. Mik vannak tehát helységünkön Шин? 
Gy. Vannak több helységek, városok, azokban külön 
bò‘zö rangu, életmódu, nyelvü,miveltségíí, vallásu és kor 
mányzatu emberek; tavak, folyók, tengerek és külön 
bözö magasságu hegyek. T. Szeretnétek-e azokról b6 
Vebben tudni? Gy. Igenis szeretnénk ’sat. T. Várnkoz 
zatok, majd annak idejében mind megismeritek. Még 
egyet kérdek. Ne'm voltatok-e még ñgyelmesek arra, Ьon 
nаn legyen: hogy most nappal van, majd est utáh éj kö 
vetkezik, az éjt reggel, ezt ismét nappal váltja fel. Mit 
kérdtem? Gy. Nem "oпциk-е 'Sal'. T. Mindezeket mely< 
lyeket tudni ohajtatok, meg ‘oттoк tanulni az olvqsó 
könyvböl illy czím alatt „Fò'lrllez'rás“, mellynek уnаgyт 
rázását ñgyelemmel fogjátok hallgatni. _ Igy ébresz 
szen itt a' tam’tó figyelmet , а’ nevezetet mellözve, i) a' ‚ 
természeti, 2) polgári földleiräs, 3) az 'égleirás iránt, 
mellyeknek tanításában a’ következö szabályokra „é! 
szerl'í lesz figyelmezni. t ‚ ' _ ' 

1. A’ földképet fogassa fel a’ tanító, mellyre еgу 
földgömb _ bármi kicsiny isz-_ czélszerübb, mint а’ 
rajzolt Ыt ГёГgömЪök. Nagyon czélszerük а’ hólyag 
ra rajzolt ’s felfúható gömbök. Ezeh i'smertes‘s’e a’ $26 
razt és tengert. A’ száraz’ мощамt , a’ ‘ЕЩЕ öt részeit, 
a’ tengerek’ felosztását. A’ nagyobb hegyek’ sòrozgtit és' 
azon „fo'lyamakatt, mellyek több országokat haß‘ítng‘k. 
смыть ¿muy fölagömbök, mellyeken af hçgy‚ek 
tapinthà‘tó‘lag emelkednek. Emll'tse a’ t'ani'tiïyho'gyfy‘läzo’ià 

› \ fäldriíazeh', mellyenmi'lakunk _'El‘n-opiíbanà _ tбьёт’: 
ЬЁЁЗфКìs Yánnakì illyen йзб1ё‚1кöй‹"маауагo1дёу ‘ ` ‘ 
De ezeket már' földabroszon is 'fni'ùth'ssa n’ ' tànífçi,; K'im# 
ńélkíil еду lépést sem 'szabad tenni , küiönben ока! azéfg 
kinlódhak a’ gyermekek, hogy könnyen felèjtsenek. ЕМ)‘: 
után: ' ’ ‘ ‘‘ ' 
' 2. Tanítassék a’ haza’ földismerete , _ itt il a’ tu; 
lajdon lakhelyen kezd've lépjen a’ nevesebb “(roда 'k 
vármegyére szomszéd vármegyére, etrôl‘tovább; minde 

ЕLвм1 NEvELús. 1. кö'r. ‚ 1 
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айtt а’ jótékony intézetek„gazdálkodás‘, termény, népese 
dés, vallás, érintessenek. Ébresztessék ñgyelem a' ha 
mai történetek iránt az olly helyeken, hol nevezetesèbb 
esßmények voltak. Tétessen utazást abrosz nélkül is a’ 
tanító, l'gy: K.~városból P..re merre mennél? A'. Fe 
rencz csatòrnáig Peströl mi nevesebb helyeket érnél? ’sat. 
Midön illy helyesen ismerik а’ haza’ föld-, természeti és né 
pi leirását: akkor 

3. Kezdjék а’ szomszéd országokat is ismerni sor 
ban. De itt már rövidebb legyen a’ tanító: sok számok 
kal, nevekkel nem szükség kinozni а’ gyermekeket. Kü- ' 
lönösen Íigyel'meztessenek a’ jótékonyintézetekre: osko 
lákra, gyárokra, földmivelésre, kereskedésre ’sat. .- A' 
természeti és ol ári leirássali földabroszon be 'árvgín P 8 gy J 
a' tam'tó az eßfész földet vé еще ott a’ hol kezdte: a’ o ’ g a ' 
föld' égi leirásánál, a’ kalendáriom’ és‘ idöszámlálás’ is 
meretével. Ezeknek „мат a’ II. kötet ада. 

E’ mellé a' tam'tó‘ kezébe még ohajtanám Staut’ és 
Zádor‘ földleirásaikat. A’ föld ömb’ készl'tésére »edi a' g l g 
„Mu/:1'l Art und Wez'se ez'nem, Erd-globus zu verfertz' 
gen“ czímü mиnыt. 

g. 13. 

 II. Á’ íerme'metlez'ra's' Iam’ta'smo'dja ' 
‚ ‘‘ 7"(ò‘uze/ao'7ve a’ mïtudomány'nyal). ' 

в 
' 

и‘ Н 

а’: I '‘l'udom: ismeritek a’ követ,ismeritek az almafá‘t, 
iIsl'liéß‘i-it‘elà‘ a’ lovat. Gy. Igenis. T. Ugyanrmi lln'ilön‘bssó-I 
"'è’t'‘tx'ës'zt,e'k észre a’ három közt".l elôször a’ kk6 és¿alma.x ía' ‘köi‘t? "09. Az almafa шинный 1(i1е"е!9‹1zi1:,„vЁ|’1', 

Ь‹;%‚3а1yаi nа3yoЪЬn1nа|‹‚ dеrедш #аёшёo 
il‘lk; àzóval az' ,almafa nö. T. Jó. A' kö nö-e? Gy. New.' 
T. ,Ilï'gyain,'‘ha‘ a’ köre por száll, arra esö esik, sár'le'sz 
piölseŕ’sféá паpаd: nem nagyobbpdik-e? GyfNagyob~í ¿'(Íikf'T. Mi ты nö vagy nagyobbodik téhát a’ kö@ 
Gy. Ha геá por száll. tsat. T. Mind а’ kettö nö мы, az 

zfg1f a' kii'länhséggcl, hogy a’ kô kül ragadás ríltnl,‘ az ‚ 
¿lufdï'peaig ’belerök дым. Hogyan tehát? Gy. A’ kö 
-' -ты Ã‘MJÍ'J: u .Lk ‘ , 

‘: 
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kül ragadás 'sat. T. A' bel erôk, emunkálatját nevezzük 
életnek; - innen az almafáról azt mondjuk: hogy e'l‘J 
a’ kô pedig nem e'l. Mit mondunk az almafa'ról, és miért? 
Gy. Hogy él; mert bel erôk munkálódnak benne. T. 
Ismeritek az almafának gyökereit, galyait? ezeket ne 
vezzük életműszereknek. Van-e а’ kônek illyen életmű 
szere? Gg. Nincsen. T. Innen az almafát e'letműszeres, 
a' követ e'letműszeretlen testnek nevezzük. Gy. Innen 
‘sаt. Т. Mi különbség van összesen a’ kettô közt. Gy. 
Hogy a’ kô nem él, életmú'szeretlen, és kül tapada's ál 
tal nagyobbodik. Az almafa él, életműszeres, és bel 
erök által növekedik. T. Hát az almafa'és ló közt mi kü 

lönbség van? él-e а’ 1ó is? Gy. Él a’ 1ó is. T. A'millyen 
életműszerei a’ fának a’ galyak és gyökér, olly életmű 
szerei a’ lónak а’ fej és fej’ részei, különösen a’ száj, 
ezen veszen táplálmányt, mint a' fa gyökerein és leve 
lein; életmüszerei továbbá a' lónak a' lábak; innen a’ 
16 is e'letműszeres test.‘ Mit mondtam. Gy. A' millyen 
'sat. T. De mi különbség van még is köztök. Mozog-e 
a' fa, ha nem mozdítatik? mozog-e n' 16. Gy. A’ ló ön 
kényt mozog, a’ fa nem mozog. T. Mondjátok már, mi 
különbség van a’ ló, almafa és kô közt? Gy. A’ kô nem 
él, tapadás által nagyobbodik, életmú'szeretlen, és 611-' 
kényt nem mozog. Az almafa e'l, belrôl növekedik, 
életműszeres, de önkényt nem 'mozog. A’ ]ó él, bel 
rôl növekedik, életműszeres, és önkényt mozog. T. 
Láttatok-e már az igen sok köveken kivűl más olya` 
lyan természeti testeket, mellyek szintugy nem élnek 
mint a’ kô, szintugy tapadás által nagyobbodnak, szint 
ugy műszeretlenek, és önkényt nem mozognak. Nem ily 
lyen-e a" vas, ón, czin, réz, ezüst, arany, ‘('pe’uzt ти 
шла: a’ .tam’tó), só, kén, kréta ’sat. Gy. Igenis, mind 
ollyanok. ,Т. Miben egyeznek meg ezek? Gy. Nem él 
nek 'sat.'T.‘,Ezek , mivel a' földbôl ásatnak, ásvány ne 
vet viselnek; és mivel sokan vannak ’s mintegy orszá 
got láttatnak alkatnikezért ásva'uyok’ országára tarta 
zólmak nev‘eztetnek. Mik neveztetnek a'sványok’ orszá 

7 i' 
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~gára tartozó‘testeknek? Gy. Azon természeti testek, meìy 
lyek nem élnek ’sat. T. Láttatok-e az almafán kívül sok 
ollyan természeti tеstеk“, mellyek élnek, belrôl nò've 
kednek, életnu'íszeresek, de nem mozognak? Nem ilye 
tiek-e a’ számtalan Юvе!‘ a’ mezôkön, és a’ fák? Gy. 

‘Igenis illyenek. T. Ezeket, mivel belröl nônek, és mi 
vel számtalanok vnnnak, a’ nò've'nye/c’ nrazágára tarta 
zólwak nevezzük. Mik штыk tehát a’ növények’ or 
szágára? Gy. Azon természeti наstеk, mellyek élnek’sat. 
T. Láttatok-e a’ lón kivül ollyan természeti testeket, 
mallyek élnek, belrôl növekednek, életmú'szeresek, és' 
önkényt mozognak. Nem illyen-e maga az ember, ökör, 
rehén , juh, tyuk, lud, ’satfë Gy. Illyenek. T. Ezeket 
közösen nevezzük a'llatoknak. Hógyan ' nevezzük ezeket? 
Gy. Állatoknak ’sat. T. És ezeknek nagy sokaságát ál 
lala/s’ „паgать T. Szeretnétek-e látni azokat az ás 
ványokat, azokat а’ növényeket, azokat az állatokat, 
mellyek földünkön tnláltatnak 'ëszeretnétek-e ismerni azok 
nali hasznokat? szeretnétek-e tudni а’ módokat, mellyek 
werint a'terményekböl készítmények атаk е1é? hogyan 
áll elé a' unppangyertya , mi módon készül a' pálinka? 
‘дай Gy. Igenis, szerètne'nk. T. Mit szeretnétek@ 63114151 
nдйцёní, ’aan T. Mindezeket meg fogjátok látni ter 
me'azetlez'ra’s czfm alatt ös‘szekötve а’ můtudománynyal. 
-- Itt érintheti a’ tanító, hogy va'nnak ollyr intézetek, 
hol a’ tudomány azokért, a’ kik mesteremberek akarnak 
Ianni, külön is tanítatik, 's erre яerkènts'e nò‘vendékeit. 

Ezen tudomány’ tanítás'módjáßan‘a’ következôkre 
czélszerú' lesz ñgyelmezni. " ‘ ‘nr ‚ , 

1. Nem lehet ugyan kivánni , hogy á""falusi iskolák 
gazdag termény- és készítmény-gyiijtdményeket birjanak; 
de hogy a’ tanító az ‘шт és útfélen heverö köveket ’s 
lába által tapodt növéuyeket leszakl'tsa,' hogy‘ gondos 
kodjék az olcsó kömetszés után , állah és némelly выk 
séges eszközök’ 's erömävek’ rajzgyú'jteményei'rôl, min 
tákról: igen szivesen штаты‘vagу hogy ezen гиdo 
lnányt mutatólag,„‘tapasztalatilag ’s gyakol'lat‘1lag tanftsa. 

2. Ezen gyakorlatlagos tanítás közben ne elégedjék 
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meg a' terményeknek csak Ы! jegyeivel, kül leirásával; 
banem bel jegyeikre , kifejlési módjokra is tegye növen 
dék'eit ñgyelmesekké. Sehol el ne mulaszsza a’ termény 
bôl eléállítható készítményt, a’ készítésmódot, különö 
sen mízettel a’ falusi életre. ‘ ’ 

3. Midön' a’ gye'rmekek a’ kiil jegyek mellett a’ 'be 
ható‘ bel jegyekre is ñgyelmese'kké tétettek, упagok rend 
szerezzäél'c' a’ terményeket osztályokra, rendekre, nemek 
re, fajokra ’sat. Igy а’ Ье1sö jegyi elrendelés ntán, nem 
сsн!‘ a’ tapмией hasznot fogják ismerni , ez vеgy más 
terményböl; hanem azoh-vsztályu, rendú, vagy némlï, 
még ném тpаsма“ йаsиnot‘is foghatnak idôvel'az élátbe 
lépendôk felfedezni. ' ' ' ' 

Ezen tudomány’ vázl ata mellé, melly a’ II. 1:5!“ 
beh раашс’ а’ шаító’ kеиéЪе, ohajtanék olly könyvet аd 
h'i', mint: Sz'chel’s Naturbèlscïzrez'bamg amd Te'c/nologz'e', 
Майя’, Fvmke’, Ró'per’, Germaŕ', Stez'u','Lò°b,", Brosg 
'dus' munkáik. ' ‘' ' ‘ 

74. §.' Н ‘‘Í 'x 

" I'IL‘ A1’ ter'me’szeltudomáhy’ Muz’lásmo'dja.‘ й A 
т. Mm“ шумok а’ pálinkafózésnél, пoд а’ га 

мы» faltatt i‘ozs, „Ню, krumpli ‘sаt. vegyülékböl' pá 
linka fejlik ki: meg vagytok elégedve csak a’ látással’ê 
um kiván‘náwk a* pálinka' eléállása' módjámdnu Gy. 
klgenisl ’aan T." Ha nyть“ esöt, télben havat szemléltek 
hullni: nem‘szeretnétek 'az esö’ és hó’ eléállása’ módját 
tudni? Gg. ,Igenis ’sat T. Midön látjátok, hogy u’ ko 
сs! keméhy ‘földön ugyanazon lovak után könnyen 26!’ 
ren , sárbun és homokhan реdig valóban igen' rontja a’ 
lovakat, föleg, ha sebesen hajtatnak: ugyan, ennek Мн“ 
nem kivánnátok tudni, és könnyl'iésének ‚ища1 nem 
szeretnélek-e haszmílni? Gy. Igenis. T. Hu földren 
gésïöl‘ hallatok, pusztítäsait мышь vagy képzeliték: 'ki 
volna, a' ki ennek okát ismerni ne ohajtaná? Gy. Mind‘ 
Dyájan ohajtanók. T. Ha a' felkelö пapт reggel, {ниб 

\ 
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sát nappal , lenyugtát estve szemlélitek: ki ne ohajtaná 
ezen mozgás’ törvényét ’s jótékony hatását ismerni? Gy. 
Mindnyájan ohajtanók. T. Ha tiszta estve az égre tekin 
tetek: fényesebb és homályosabb, kísebb és nagyobb, ál 
landó és mozgó fénylô testek, a’ csillagok tl'ínnek sze 
metekbe. Ugyan van-e ollyan , ki ezeknék csak bámu 
läsával elégednék meg, kiben vágy ne ébrednç azoknak 
ismerete iránt? Gy. ’sat. Látjátok, az elészámláltakat 
nevezik terme'szet‘l,' tiineme'nyeknek. Ezeknek és minden 
más tüneményeknek vannak okai és bizonyos törvényei. 
Ezeket az okokat és törvényeket fogjuk mi ismerni azen 
nel Iermefvzeltudomáuy név alatt oli‘asó könyvünkböl. 
Ezen tudomány’ tam'ta'smódjában a' következökre czél 
szen'í lesz 'figyelni : 

'l. Minden téteményes és nézléses tüneményt kö 
rülményesen irasson le а’ tnnító, vagy irja le azt növen 
dékei elôtt. Ezután menjen annak okára, törvényére, "s 
{едsа azokat. Hogy a’ legközönségesebb eszközei ezen 
tudománynak is meg legyenek, ’s hogy, a' mit сна!‘ le 
het, tapasztalatilag mutasson meg: kivánatos! 

2. A’ Мыши tünemények’ tôrvényei által dolgoz 
zék ellen minden homályosító babonának, adja. elé azon 
módot, melly szerint vnlamelly tünemény’ ismert tör 
vénye után, haszon vagy kär häramlik az emberre, --« 
’s ettôl óvakodásra, annak pedig megnyerésére intse 
tam'tványit. 

3. Föleg, а’ természettudományban a' teremtö’nagy 
sa'gät, bölcseségét, hatalmát' és jóságát, tartsa szem elött, 
’s ezeket a’ gyermekek által értesse meg ’s éreztesse: 
igy az indulatra is hatni törekedjék. Ezen tudoma'ny' 
vázlatához, melly a' Il. kò'tetben adatik, а’ tanftó’ ke 
zébe, kivánnám adatni Пёс/стали’, Brand’, МиИ’, Lz'p 
pold', Metzler', Убей’ és Zz'eger’ kivonatjaikat. 

75. §. 

IV. А’ gúzdállmdástudomány’ tam’tásma’dja. 
T. Ti velem is, szüléitekkel is, kimentek a’ me 

zöre. Midön itt látjátok, hogy egyik homokos dombon, 
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épen‘ olly buja kalászok rengenek, mint a’ szelid róilán; 
más homokos dombon ellenben silány kalászok’s csak 
gyéren állanak: nem kivánnátok tudn'l azon mód0t,melly 
által egyik homokos domb а’ másik felett annyira java' 
tutott? Gy. Igenis ’sat. T. Hallhatjátok szüléitektöl, 
hogy N. és M. telkes emberek egyenlô értékü\földet b‘ir 
nak mind ketten, egyiránt javítják földjöket, mégis, az 
egyiránt javított földböl, N-nek majd kétannyi buzája, 
roна ’sat van, mnjd kétannyi takarmányn: ig'y sokkal 
több marhát tart, inkäbb boldogul, sokkal jobb Запаdа. 
És ennek oka az, hogy N. földjét józanabban tudja el 
rendelni. Ugyan kicsoda az, ki köztetek önkényt sze 
gény akarna maradni , midön ügyekezet után а’ meggaz 
dagodás’ utja elôtte nyiltan áll? Igy nem szeretnétek-e 
ísmerni N. gazdasági rendelkezését'? Gy. Igenis ’s1-1t. T. 
Halljátok igen sokszor, hogy az eltett buza’ban, rozsban 
’sat. sok károk esnek, ártalmas férgek elemésztik, ned~ 
‘геk elrothasztják ’sat.; а’ ta'karmányok megkeserednek; 
lovak, (Ли-ö1‘, birkák ’s‘an hirtelen elveszpek, néha (16 
gük van ‘sat. Ugyan ki ne -oтл-1tan5 ismerni azon 'módo~ 
kat, mellyek áltnl az érintett károk elhárulnakì! Gy. 
Mindnyájan ohajtanók. Mindezeket röviden a' даты! 
kodástudományba'l foдиk ismerni. --„Igy ébreszszen ça’ 
шаító va'gyat a' gazdálkodástudbmány iránt, mellynelà 
tanításmédjában a’ következöket ohajtanám ñgyelembe ' 
vetetni: 

1.‘Ezen tudomn'ny is gyakorïatilag tanítassék; ezért 
ohajtanám, hogy minden oskolß mellett lenne egy kем’, 
mellyben a’ legközönségesebb növények’ termesztését, 
csak ágyakban és igy igen kicsinyben, láttatná a’' tani 
tó, tenné ñgyelmesekké növendékeit 'a' földkeverésre, ш; 
gyáza'sra ’sat. Lennének eperfák, hol a’ selyem tenyész 
tetnék. Ezt, a' tanulási szú'nórákon, kedvvel és -- 05ész 
ség’ tekintetéböl is -- sükerrel tennék a'gyermekek. Az 
isliola’ elrendelése is иgy lenne, hogy a’ gyer/mekek 8111 
léiket a’ dolog közt láthatnák, söt segl't’ségül lehetné 
nek azoknak. 
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2. A’ földmivelés’ legszükségesebb eszközei, ha min 
tában nem, legalább rajzban, lennének meg. На minui 
ban: azoknak használásmódját lnutatná; ha rajzban: be 
szélné és értetné meg a’ tam'tó, mikint kellessék azok~ 
kal élni; hogy az elôitélet ne mindig az eszközöknek, 
hanem a’ velebánás' nem-tudásának szokná már t111a5 
donítani valaha a’ hibát. 

3. Különösen ébreszszen lelkesedést a’ szelid földmi 
velés iránt, melly valamint a’ kíilsö jóllét’ alapja, иgу 
az erkölcsnek szelidítôje, igy a' cselekedetnek nemes 
irányzója. -- Ezen tudomány’ rövid vázlatát a’ II. kötet 
foglalja mngában. E’ mellé a’ tanl'tvänyoknak, ha a' 
körülmény engedi , iskolában is, de különösen iskolán 
ШИН, kézi könyvül ohajtanám Balásha'zy’ 0h03 Gazda'- ' 
ju't; a’ tam'tónak pedig ezt és másokat, nyelvünkön is 
illy tárgyu ismert лишают‘. 

76. ß. 

V. Az ege'szse'g’ ne'melly szuòályaz'uak tanè’tásmódja. 
T. Talán hallottatok már eseteket, mellyek szerint 

a’ legépebb testü gyermekek, vigyázatlanságok által, nyo 
‚noмпы lettek; a' legegészségesebb testszerkezet, az 
étel., ital- ’s álombani mértéktelenség által, legegészség 
telenebbé vált; a’ legvidorabb arcz, a’ henye mиnы“ 
lnnság által, dicsét _, ’s az egész test deliségét, erejét, só’t 
élet‘ét is korán elveszté. Ha mindnyájan nem hallottátok 
mm., еzеnnе1 е1Ьеszé1ési példákat hozuńk fel. ._ my 
elbeszélési példákat , és az embertudományt ‘egészség’ 
tekintetéböl, a’ II. kötet adja. Innen az egészség’ sza 
bályainak tanításmódja történjék 

1. Részint elbeszélés, részint olvastatás által, olly 
gyermekeknek betegségökröl, kik felhevitvén magokat, 
egyszerre nagy hidegre, vagy megfordítva: egyszerre hi 
degröl nagy melegbe, mentek, __ kik vigyázallanság, 
tiszta'talanság, munkátlanság ’sat. által magoknak beteg 
séget okoztak. Egyébi'ránt vigya'zzon a’ tanító, hogy tul 
ságba ne essék, elpuhulttá ne tégye azokat, kiket test 
ben is erös‘ekké akar nëvelni. 

\ 
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2. Hogy az érintett okoknak: tisztátalanság’, mér 
téktelenség', tunyaságnak ’sat. betegségi okozatját in 
kább átlässák; ismerjék meg az embert, a’ részek 632 
szekötését, ’s lássák által, hogy csak egy Мед" elszaka 
dása is megbontja az egész test’ szerkezetét. Ezért 
ohajtani, hogy lenne еgy csontváznak ’s felnyitott em 
bertestnek rajzolatja, mellyböl a’ test’ részei megismer 
tethessenek. ' 

3. Ügyekezzék a’ tanító ellendolgo‘zni azon elöité 
leteknek, mellyek а’ nép közt egészség' tekintetében 
uralkodnak, az orvosság és orvosok iránt, - hogy fel 
hagyván a’ sok babonás kuruzsolásokkal, értelmes em 
berekre biznák életöket. Ezen tekintetben nagyon еzé] 
szerü ohajtás, hogy doctorok’ nem létében a' lelki ta 
nítók is hozzá szólhatnának a’ legkôzönségesebb beteg 
ségekhez, ’s azok ellen védszereket is ajánlhatnának. 

 

NBGYEDIK F'EJEZET. 

A` tò‘rte'nenudomány' e'a kazaz' tò'rvények’ tanz'táamu'dja. 

17. §. 

I. A’ tò'rte'netludomány’ tam’ta'smo'dja. 

T. Aprilis' 10-kén emll'tém, hogy most V. Ferdi 
mind felséges királyunk uralkodik. Ennek országlását 
rövid idö alatt is igen sok dolgok diszesítik. Ó alatt 
kezd a’ magyar nemzeti museum erösebben alapulni, a’ 
magyar Ludovicea rendeltetésének megfelelni, ô а1аШ1 
alapítatott meg a’ nemteleneknek a’ nemesek elleni pör 
lekedhetése: mellyekrôl bövebben a’ törvénytudomány 
ban szólunk;-- ô mindent, a’ mi а’ magyar nemzet’hasz 
nára czéloz, kegyelmesen elömozdít, mint azt 110160 
gult édesatyja ’s elödjei tevék; Иgучив, az illy nagy tе! 
teket nem méltó-e а’ késö utódoknak is tudomásul ad 
lli, hogy az illy uralkodóra mindíg tisztelettel emlékez 
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zenek. És ti‘ nem ohajtanátok-e tudni, mit tettek a’ ha 
za’ javára felséges királyunk’ elôdjei? - Gy. ’sat. T. 
Gróf Széchenyirôl már többször szólottam. Az illy ha 
zafinak érdemei nem méltók-e a' maradék’ hálás tisztele 

tére? Gy. ’sat. T. Hát egy magyar academia’ létesűlése, 
k a’ gôzhajózás' kezdete, és más, a’ nemzet’ jóllétére nagy 

befolyásu intézetek, nem érdemlik meg, hogy az embe 
rek közt örökre megmaradjanak? Gy. ’sat. T. A’ föld 
leírásból tudjátok, hogy több, ’s a’ mienknél nagyobb 
országok is vannak. Ezeknek is vannak és voltak atyá 
san uralkodó királyaik; de uralkodtak királyok, kik 
kártékony befolyással voltak a' nemzetre. Más országok 
ban is voltak és vannak jeles hazafiak, voltak a’ hazát 
rongáló pártoskodók ’s hitetlen árulók is. Ezeket is 
szükség ismerni, ezeknek tetteikbôl is kell tanuságot 
meríteni. Az illyen jól, és roszul élt embereknek, alig 
képzelitek, mi hosszu sora van elôttünk! mi sok idövel 
éltek elôttünk emberek! mi sok küzdéseik voltak az 

országoknak! mi sok és nagy országok ‘dültek össze, ’s 
mint keltek azok’ romjain újabbak! Mit mondtam? Gg. 
’sat. T. Mindezeket törte'nettudomány név alatt fogjuk 
tanulni, melly idöszaki táblákban van eléadva. —- 
Igy fogassék fel a’ történettudomány, annak czélja és 
haszna, mellynek tanításában a' következö lépcsôkre 
czélszerü lesz figyelni. 

1. Minthogy a’ történettudomány olly széles terjedel 
mü, hogy azt a’ falusi növendékeknek tanítani "мыn1 
mint összevonva nem lehet: mi által lehet, hogy néhol 
az ok’ és okozat' szoros összefüggése is, vagy a’ törté 
net’ élete szenved; ezért а’ tanító olvastassa ugyanazon 
vázlatot, melly n’ IL kötet' idézett helyén van; de szé 
lesités végett vegyen és vetessen elé növendékei által 
egy nagy iv papirt, ’s arra minden idôszak’ táb 
láját- az összefüggést pótolva-irja és irassa,ugy, hogy 
a'Krisztu's elôtti évezredeknek egy-egy Неt, а’ Krisz 
tus után pedig egy századnak szánjon ennyit. Elôször 
röviden, azután pedig bôvebben ereszkedjék a’ történet 
be, 's töltse be az idôszaki táblák' hiányait. 
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2. Az idegen n'emzetek’‘ tò'rténetéböl, különösen а’ 
régibôl, csak а’ nevezetes történetek ’s személyek érin 
tessenek, az újabból is csak azok, kik a’ történetre 
nagyobb befolyással voltak. Szélesebben ’s összefüggés 
ben tanítassék a' hazai történet, különösen pedig itt is 
azon események emll'tessenek, mellyek а’ hazának ja 
vára vаgy kárára voltak. Föleg az uralkodó ház iránti 
tiszteletre ügyekezzék növendékeit ébreszteni а’ tam'tó. 

3. Nem szükség ugyan, hogy a’ történettudomány 
erkölcstudománynyá váljék; de ezért ügyekezzék a’ tör 
ténetböl tanuságot meríteni, ’s ez által növendékeit a’ 
valódi' emberség’ érzésével ’s nagyságával eltölteni; 
ügyekezzék öket megyôzni a’ történetböl vett bízonyít 
va'nyok után,‘hogy a’ vallástalanság, és erkölcs’ meg 
romlása, egyszersmind a’ nemzeti jóllét’ ’s boldogság’ 
romja. Ügyekezzék а’ tanító ragaszkodást támasztani nö 

‘vendékeiben negy oldalról a’ szabadság iránt, másról 
utálatot a’ szolgasäg, nagyvágy, bel háborgás és fejetlen 
ség iránt. Az idézett olvasókönyv’ töi‘ténettudománya 
mellé, a’ tam'tó’ kezébe ohajtanék olly kivonatokat mint 
németül Bredaw’ {Маха/15 tábla'z', Вес/Бег’, Stez'n', Dolz', 
Là'ln" ’sat. munkáik; magyarul: Az ask-ola. Kassa, 1834. 
Bredow, és Magyarországra különösen Schröer for 
dítva Pajor által. 

78. ß. 

П. A’ tò'rve'nytudoma'ny’ штаты)“. 

T. Ha mindig nz illendöségre, ha mindig az erköl 
csiségre ’s egymás’ szeretetére intelek is; mégis, 111111a 
1onl ,'sokszor kénytelen va'gyok sokakra büntetést sza11 
11i, vagy alacsonyl'tó csufolásért, vagy tettleges sértés 
ért, vagy -— igen ritkán -. némelly eltnlajdonításokért 
is. Illyen vétségek ha ezen kis társaságban az 0s11o1á 
ban is esnek , 'annyival esnek azok nagyobbakban‘‘ Hány 
szor láttok folyamodásokat a’ birósäghoz? hányszor lát 
tok büntetéseket? Mit beszéltel'n eddig? Gy. ’sat. T. 
Hogy а’ társaságban már akárminemü személyi, vagyoni 
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és cselekedeti sértések ne tò‘rténjenek, vagy -- ha 161‘ 
ténnek azok -méltólag büntettessenek meg: kellett min 
den társaságnak gondoskodni. Gondoskodott errôl elei 
töl óы Magyarország is. Mit mondtam? Gy. ’sat. T. Azon 
мин-ты mód már, melly szerint az embernek a’ tа5r 
saságban személye, vagyona és cselekedete egy oldalról 
biztosl'tatik, másról pedig az ezt sértök megbüntettet 
nek: neveztetik tó'rve'uynek. Mi a' törvény? Gy. ‘sat. 
Т. Ha ‘á1- az iskolából kiléptek, tudom ugyan, hogy 
akarva èenkit sem sértendetek meg; de mégis утечеk ' 
olly viszonybn, hol sa]!!1 jogotokat kell keresnetek. 
Ugyan nem kivánnátok-e ismerni egy oldalról azon 
módot, melly áltа! tujajdon jogotokat védelmezhetitek, 
más oldalról pedig azt, mi módokon lehet elkerülni a' 
társasági sértéseket, igy a’ büntete'st is? Gy. Igenis'sat. 
T. Ezt fogjuk tanulni röviden а’ hazaz' tò'rve'uy czím 
Маtt, mellynek vázlatát a’ II. kötet foglalja magában. 
-- Igy vezesse a’ tanl'tó gyermekeit а’ törvényre 's an 
nak szükségére a’ шársasá3i életben. Tanításmódjára pe 
dig a’ következökben kivánnék figyelmet fordítatni. 

1. Ébreszszen a’ шаító tiszteletet ’s eugeäelmet a' 
törvény iránt. Hozxon példákat a’ történettudományból, 
hogy a’ törvény iránti tiszteletlenség , féktelenség, zabo 
látlanság а’ nemzeteket örökre eltemetösir. Értesse meg, 
hogy a’ társaságos élet, a’ különbözö polgári rendeket 
szükségesképen megkivänja, és ezeket számlálja elé. 
Igy ismertesse meg a’ haza’ rövid statisticai leirását. 

2. Minden rend’ joga mellé helyezett köteleztetését 
jól értesse meg; жён, hogy a’ magát nyomatni köny 
nyen hivö rész lássa akármelly más' ‘rend’ jogainak 
megfelelö nehéz köteleztetését. 

3. Értesse meg, hogy minden különbözö rend mel 
left is , és igy minden ugy ища egyenletlenség mеllей 
is, a’ törvény mindennek személyes vagyonát ’s cse1eke~ 
detét egyiránt biztosítja; hogy а’ törvény mindig jótékony, 
az emberek változtatja'k ат bünmövé ’sat' ' 

\ 
' 
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örönuc rmnzn‘r. 

A’ vallánudomány’ tanz'tásmo'dja. 

19. §. 

А’ vallás' tam’tásmo'djának eleme. 
A’ nevelö, az elsö tanítási kezdettôl mindig oda volt 

eddig is irányozva, hogy az értelem’ világa mellett e1' 
kölcsi és vallásos nevelés is tündököljék: erro czéloztak 
a’ különbözö erkölcsi elbeszélések, bibliatörténetek, 
imádkozás, templom-gyakorlás által, a' dolgok’ káránál, 
és hasznánál, az ok és okozatnál, az istennek mint leg 
jobb ’s legnagyobb atyánknak lételérôli meggyözödés. 
De most--midön már a'nevendékek a’ közhaeznn isme 
reti tudományokat csak fogalmilag is megtanulták, any 
nyival inkabb, ha azokat mär értelmileg és fejtegetik 
még erôsebben megg‘yözödnek és tartoznak is meggyö- ’ 
zetni arról, hogy a' világnak kell lenni egy bölcs te 
remtôjének, kinek parancsolatja szerint, mi emberek, 
életünket rendelni kötelesek vagyunk; ki a’ mint terem 
tett, ugy bölcsen föntart, igazgat mindeneket, ’s gondja 
u’ nagyokra mint a’ kicsinyekre kiterjed.; kiben 11izni 
egyedül benne --. ’s reménylni tartozunk. Itt gyözödhet 
nek meg a.’ gyermekek arról alaposan, a’ mit eddig 
csak hallottak : ' hogy a’ végetlen hatalmu istennek-az 
ért, hogy a’ maga szent akaratját nekünk fijainak nyil 
ványítsa - végetlen hatalmu személyrevala 'szüks’ége: 
és ez, az ödija, Jézus. Itt gyözödhetnek meg' erösen 
a’ szent irásnak isteni eredptéröl .~- mellynek parancso. 
latait eddig esak 'tnnulták --; hogy a’ végetlen hatalmu 
isten’ hölcs akaratjának , vagy s1.9n1 fija’ a’ Jézus’ ta 
nításának, meg kellet maradnia az emberek közt; hogy 
az hitünk’ és çselekedetünk’ sinóunértéke legyen. Иgу 
lálszik, ezen elölege; valle,stndo‘rná’nyi` `tilnításoka't kö 
vetkez‘öleg teheti a’ nevelô. 
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1. T. Midön ti a’ természetleirásból a’ természeli 

пенеk’ kifejlését, azoknak csodás, elrendelésü kifejlési 
eszközeit Мценok, ’s azon ezer hasznokat, melly'ek azok 
ból az emberekre háramolnak, gondolóra veszitek: nem’ 
gyôzödtök meg legerôsebben arról, hogy ezeknek illy 
csodás elrendelését egy legbölcsebb valónak -- kit'is 
tennek nevezünk -- kellett valamint eléállítania иgy fön 
tartania ’s igazgatniaf! Csak egy fůszál! nem legnyilvá 
nyosabb hirdetöje-e az isten’ lételének? Hát ha még az 
emberi test’ szerkezetére visszaemlékeztek! Mik által 

gyözödtök meg tehát az isten‘ lételérôl a’ természetle 
irásból? Gy. ’sat. -- T. Midön a’ természettudományban 
a’ tünemények’ okait keresitek, nem mindenütt egy 
legbölcsebb valónak czéljai tünnek-e ki azokban? A’ 
föld а’ megszámlálhatlan napokkal, nem a’ legföbb le'ny' 
lételét tükrözik-e? Gy. Igenis. Ezek nem tehetnek fel 
mást mint egy legáltalányosabb okot, kit istenuek ne 
vezünk. - Т. A’ történettudomány nemzetek’ ’s egyes 
emberek’ eseményeiböl is nyilványosan tünteti ki azon 
bölcs gondviseléat, mellyet сна!‘ annak tulajdoníthatunk 
méltán, kit istennek nevezünk. Mennyi példáját olvas 
tuk ennek az erkölcsi történetekböl; de minden nap, 
minden órán , söt minden pillanatban, nem az isteni goud 
viselés tart-e fönn mindnyájunkat? Gy. Az, igenis, az a' 
legbölcsebb , leghatalmasb, legáltalányosb atyának gond 
viselése, kit istennek nevezünk. - Igy erôsítse meg a’ 
tanító növendékeit az isten’ lételében, kit már imádni, 
tisztelni megtanított, és iránta bizodalmat, reményt ’s 
hálát eddig is ébresztett. 

2. T. Ha van egy teremtö, megtartó ‘’s igazgató 
atyánk: nem könnyen megfogható-e az, hogy ö a' ma 
ga akaratját - melly szerint a’ világot igazgatja, külö 
nöseń pedig az emberi cs‘elekedeteket vezéreltetni akar 
ja --- az embereknek világosan tudtokra adta ’9 Gy. Igen 
is’sat. T. Ha már a’ Jézus"életét ’s cselekedeteit összevet 
jük: ú‘gy találjuk, hogy ö legméltóbban lehetett azon 

' idvezítö zemély, kit isten a’ maga akaratjának nyilvá 



п. sz. 11. s. г. A’ vALLÁs'rUnoMÁNYú. 111 

nyl'tása'ra az emberekhez, az egész emberi nem’ 110111081 
tásä111 kiválasztott. Mit beszéltem? Gy. ’5аt. Igy alapít 
sa meg a’' hitet, bizodalmàt és szeretetet Jézus irä11t, 
mellyet eddig mintegy csak kivánt а’ tanító. 

3. T. Ha az isten a’ maga szent akaratját az embe 
reknek Iézus a'llal tndtára adta: akarja , hogy az, mind 
az idöknek végeig megmaradjon; hogy azon akarat sze 
rint rendeljék életöket, cselekedetöket; az 11tän töreked 
jenek a’ boldogságra. Ezen kijelentett akaratot foglalja 
1när magábau a’ szent könyv, mellyet Bibliának neve 
zünk, mellyböl némelly erkölcsi történeteket ’s paran 
csolatokat eddig is tanultunk. Mit mondtam@ Gy. ’sat. - 
Igy er6sitse meg gyermekeit a’ nevelô az isten’ 16te1é 
ben, a' Jézus iränti hitben és а’ Вi111iänаk isteni erede 
tében: mellyekröl 1när többször szólt а’ tanító. Miután 
ezekelt‘ 1ищи-ös1te1t0, építse azokra a’ tulajdonképeni 
vallástudományt. 

so. 5. 

А.’ tulajdouke'penz' vallástudqhaány’ tanításmo'dja. 
A’ i/allásbudományt tanulja minden felekezet tulaj 

don catechismusából, mellynek h6ro1n ré52ét ohajtanám: 
1) hit-, 2) erköles., 3) 1a11äst6rté|let-tl16o1nänyirészét, ' 
melly utolsó itt bövebben adatnék elé, mint a’ polgá‘ri 
történetben lfés’zletçsen eléjô. A' hit- és erkölcstudomány' ` 
tanítására a’ következö módot 1ätnä111 czélszen'ínek. 

1. Akgí’rmelly hitsígazat vagy el’kölcsi parancsolqt 
fordul elé, annak megmutatása а’ ВiЬ1i611ó1 mint hitünk’ 
és ‘cselekedetünk’ ‘‘e‘gyedüli sinórmértékéböl történjék. 
'f ‘J,‘gMUgylinazon hitägazal'.. vagy erkölcsi parancsolat 
112652r0 vive is‘fogatçass‘ékföl ’s {erösitessék meg'; igy 

' ‘1'`5yеl-111е1‹е11‚165з611 611111 azt‘, hogy a’ kijelentet‘t iste 
11i11 n ä ok n ‘e ebek mint ‘6z1111 6s2’ hite ёs ki „Img'ip»‘ . 9111’, 5X „у J ‘ 
Vanëtî‘fnw ' ''î fini‘; :Y ‘4 ,"1 ‘ 3 

‘3.110.’ megegé'si'tgtghitágezatok és erkc‘ilcsi parancso 
11110151111111111152111s56111111а’ "3yer11lе11е11' jelen és jövendô 
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állapotjokra. Különösen vigyázzon a’ tanító,hogy midön 
a vallástörténetbó'l a’ különbözö vallásfelekezeteket 

emll'ti, a' koresztény vallás’ lelkének, a' szeretetuek, 
ellenére szeretetlenséget ’s türelmetlenséget ne ébresz 
azen, vngy vallástudományi ellenmondásba ne jöjön; 
hanem mutassa ki aы, hogy a’ különbôzô vallásfeleke 
zetek поn-сиди: törekesznek, ha különbözö uton is, 
és ezen különbözö lit a’ különbözö gondolkodásmód 
ból eredt. 

HARMADIK CZIKKELY. 

Az ÉRTELEMRE HATÁsMón. 

nLsö rnJnzn'r. 

A: e'rtclmi gondolkoxáa-gyakorlá: (‚oд/‘$614; a' 66. 5.). 

81. §. 

1. Етш fogazmak {ИЛИ 'ile'letal/Eatás. 
a) Еду", re'uletu, e'a minderna álh'ta' мать. 

Т. Mondjatok valamit ¿zen asztalról. Gy. F ából van. 
T. Láttatok-e több asztalokat is'fából'! Gy. Igenis ’sat. 
T. Cisak ezt мышцам; tehät: ‘„ezen asztal fából 
vиn“? Gy. Ném; ha'nem: ,',több asztalok vannak fából“. 
Т. Ugyan , ñgyeljetek’csak :"-ß h‘ány ìtéletet mondtatok 
addig as „щит всmаe kett'ô'M'Elöxzör: „ezen asztal 
fából 7аn“;'iш1s6с1szoп „',sok vаgу több, vagy némelly 
antaìok fâbol vannak“ 1‘ Gy. Igenir’sat. 'T. Láttatok-e 
már asztalt márványkôböl vаgy gyepböl a' kertekben! 
Gy. Igenis. T. És 'igy' 3 nem;‘ ez'en‘itéletet ты1а'1l11:“ 
tok-e Ы: az asztal'okról: „nem mïnden'asztalok vannak 
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fából“? G .'sat. T. Hány itéletet mondhattok tehát az asz 
talokról”! Gy. Hármat ’sat.-Tegyen fel а’ tanító illyen 
érzéki minél több tárgyakat, alkattasson ítéleteket. Ezek 
által mindig a’ {öитый lépcsöketfogja könnyíteni. 

b) Egg/el, részletes e'a minden“ tagadd z'téletek. 

T. Mondjatok valamit, a' mit ezen ajtón láttok, ezen 
asztalon pedig nem láttok. Gy. Ezen asztalon nincs vas; 
azon az ajtón van vas. T. Láttatok-e már asztalt, mely. 
lyen pléh volt. Gy. Igenis. T. És mibôl van a' pléh? Gy. 
Vasból. T. És hát ítélhettek-e így: „némelly vagy több, 
vagy sok asztalokon nincs vas“? Gy. Igenis. T. Hány 
ítéletet mondtatok most az asztalról? Gy. Kettôt; elô 
szôr: „ezen az asztalon nincs vas“; másodszor: „né 
melly asztalokon nincs vas“. T. Minden asztalon látta 
tok-e már vasat? Gy. Nem. T. És hát ítélhettek-e így: 
„minden asztalon nincs vas"? Gy. Igenis. T. Hány itéle 
teket mondtatok az asztalokról, mióta azon a' vasat 
veszitek tekintetbe? Gy. Hármat; elôször: „ezen aszta 
lon nincs vas “; másodszor: „több asztalon nincs vas “; 
harmadszor: „minden asztalon nincs vas“. -- Tegyen 
fel a' tanító erre is minél több példát, nézettel a’ tes 
tek' alakjára, színére; czélzattal a’ külsö érzés’ ébresz 
tésére is. 

‚ ‚ ' 

c) Kátea , e's aziikse’gn/ce’pen ‚шт vagy tagada' z'te'letek. 

T. Emlékezzetek vissza: -- mi szükséges tulajdon 
ságokat, és mulható jegyeket különböztettünk meg az 
asztalokban? Gy. Az asztalnak tulajdonsága szükséges 
képen: hogy legyen lapja, lába; mert 'sat. Mulható 
jegye: hogy fából vagy márványból legyen; hogy egy, 
kettô ‘sat. lábai legyenek; hogy fekete, vagy veres, vagy 
más szinú' legyen; hogy szögletes, vagy gömbölyü le 
gyen ’sat. T. Ugyan, ezen szűkségesképeni tulajdonsá 
gok és lehetô jegyek után nem a’ következö ítéleteket 
mondhatnók-e még az asztalokról: 1) minden asztalnak 
szükségesképen' kell lappal -, 2) lábbal birnia; 3) min 
den asztal lehet fából. lehet márványból, lehet gyepbôl; 

ELI-'LMI NEvELÉs. r. кö'r. S 
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4) minden asztalnak lehetnek egy, két, három ’sat. lá 
bai; 5) minden asztal lehet fejér, fekete ’san szl'nü; 6) 
minden asztal lehet szögletes vagy gömbölyú'. Micsoda 
itéleteket mondhattok tehát? Gy. ’sat' -- Ezekre is tôbb 
példákat tegyen a’ шаító, valamint különbözö fordulá 
sokat is ezekkel tagadólag, mint: „Az asztal szükséges 
képen nem szögletës.“ ‘sat. 

82. g. 

‘ 2. Tz'szta fogalmak feleltz' дым/луне, felle'teler e's kü 
lò'nvált z'te'letal/аatás , álh'l0'lag саgу tagadólag. 

a) Általáfzyoa z'te'let. 
T. Midön töы) okoknak, szorgalomnak és jó erkölcs 

nek, мышца“, u’ becsületet és szeretetet, N. tanuló 
társotokban is látjátok; nem köthetitek-e ezen tis2tz110 
galmakat illyen itéletté: „a“ szorgalomnak és jó erkölcs~ 

,nek jutalma a' becsület és szефть“? Gy. ’sah T. Mi 
dön látjätok, hogy a’ ki mással illendöen bánik, az ,iránt 
viszont illendöséggel' van más; nem alkattok-e illyen ité 
letet: „minden bessület viszonbecsültetést von maga 
után“? Gy. ’sat. T. Miképen itéltek мы‘t és miért? 

' ь) Föne'm“ шт. 

Т. Midön látjátok, hogy n' ki irást --. mint 01611 
akar tudni, annak tintára, papirra és tollra -. mint еп 

Aközökre -- van szüksége. Midôn látjátok,' hogy a’ki 
köztetek elôhalad, vagy az iskola’ czélja felé törekszik: 
az a’ tanulás’ eszközeit haszmílja; nem köthetitek-e ily 
lyen itéletté a’ czél’ és eszköz’ fogalmait: „ha valaki va 
lamelly czélt akar elérni, az arra a’ czélszerl'í eszközöket 
haszmíljlŕ‘? Gy. вat. Т. Miképen itéltek tенаt és miért? 

c) Külò‘nvált “Ли. 

Т. Ugyan, midön látjátok, hogy az erény sokaknäl 
azonnal, másoknál nem nyer egyszerre jutalmat; al 
crény’ ésjutalom’ fogalmai után nem itélhettek-e igy: „al 
erény vagу azonnal , vagy késöbb kap jutalmaü‘? 
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Gy. ’sat. T. Miképen itéltek teh‘át és miért? - A’ tanító 
tétessen itt minél több példákat, nézettel az erkölcsi 
characterre, hajlandóságra, vonzalomra; tétessen itéle 
tet érzéki fogalmak után isjgy: „a’ posztó vagy fejér 
vagy nem fejér; a’ nem fejér posgtó lßhet veres, kék, 
zöld Жан.“ ;-- „ha esik , tehÀít az ut nedves lesz“. Ezen 
itéleteket különösen szem elött tartsa а’ tanító, lìgymint 
mellyek az eszeskedésnek is tulajdònképi elözményei. 

ц 

83. 9. 

3. Az z'te'letek’ helyesse'ge'ne/i „едим/ш. 

а) Eggea, re'szletes c': mz'ndenea, (НИМ e'} tagada' “дней. 
T. Több itéleteket mondok elöttetek, mellyeket utá 

nam mondatok: Ez а’ kályha fejér; némelly kályhák fe 
jérek; minden kályhák fejérek. Gy. Ez a’ kálya ’sat ‚Т. 
Mellyik ezek közül helyes, mellyik heliytelen itélet és 
miért? Gy. „Ez a’ kályha fejér“ helyes, mert látjuk; 
„némelly kälyhäk fejc’rek“ ez is helyes,‘ mert lättunk 
zöldet, vereset ’sat.g „minden kályhák fejérek‘î helyte 
len, mert vannak más szinüek is. T. A’ mi falunkńak 
nincsen vásárja; sok faluknak nincsen va'sárja; minden 
faluknak nincsen vásárja. Gy. A’ mi falunknak ’sat. -. 
Ezekhek helytelenségét értesse meg a’ tam'tó, egyszers 
mind azt is, hogy felesleges itéletek is vannak. Igy ne 
vezetesen ezen itélet: „minden falunak nincsen vásárja“, 
minden falutól elhárítja a’ väsár' létét; vagy igy tehet 
ni ki: „semmi falunak nincsen vásárja“, melly itélet fe 
leslegessé tészi ezeket: „némelly falunak nincsen väsár 
ja; a' mi 'falunknak nincsen vásárjaff ’sat. - Tegyen fel 
több 'illy példákat is а’ tanító, ’s biráltassa. 

b) Ke'tu e'c ‘uù'Icse'¿e;‘e|ke'p¢ni állz'to' e'a tagada' “дней. 
T. A’ kályha lehet fgjér; minden kályha szükséges~ 

képen fejér. Gy. A’ kályha ’sat 'l'. Mellyik helytelen 
itélet; és miért? Gy. „A’ kályha lehet fejér“ helyes, 
mert van fejér, van más‘ színü kályha is; „minden 11:51)’ 
ha szükségesképen fejér“ helytelen, mert sok szinük, 

8i 
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és nem csak fejérek, vannak. T. Az ablak lehet átlátszó; 
az ablak szükségesképen átlátszó. Gy. Az elsô helytelen, 

' a’ második helyes; mert ’sat. T. A’könyvnek szükséges 
képen nem kell fedelének lenni; a’ könyvnek ‘nem lehet 
egy levele. Gy. A' könyvbôl lehet olvasni fedél nélkül 
is, és így az elsö ítélet helyes; egy levelet is beköthet 
ni és róla olvashatni, és így a’ második helytelen ’sat. 
.- Erre is minél több példákat tegyen a’ tanító. 
e) Általányoa, feltételen, különvált, érze'ki e'a tinta, álh'to' ’n 

tagada' z'téletek. 
T. A’ tanuló az iskolában játszik. Ha a'' tanuló lecz 

kéjét megtanulta , a’ tanitó’ engedelmével játszhatik. A' 
tanuló az iskolában vagy játszik vagy tanul. Gy. A' ta 
nuló ’sat. T. Mellyik helyes és helytelen itélet,'s miért? 
Gy. „A''tanuló az iskolában játszik“ helytelen; mert az 
iskola' czéljn a’ tanulás. „Ha a' tanuló leczkéjét ’sat.“ 
helyes, mert a' mit a' tanító megenged, azt tennünk 
szabad. „A’ tanuló az iskolában vagy játszik ’sat.“ hely 
telen, mert а’ tanulási ’s játszási idökön kivül van még 
járkálási is, a’ mi nem tulajdonképeni tanulás 'sat. 'T. 
Minden kályha agyagból van. Ha esik, tehát sár van. 
Az emberek vagy szántóvetôk vagy mesteremberek. Mel 
lyik ezek közzül a’ helyes és helytelen ítélet, és miért? 

- Gy. „Minden kályha agyagból van“ helytelen,mert” van 
vasból is. „Ha esik ’sat.“ helytelen, mert homokos 
helyen nincsen sár. „Az emberek vagy szántóvetôk vagy 
'sat.“ helytelen, mert vannak' tudósok, kereskedôk, 
ôrök ’sat. 

Ezeknek az ítéleteknek helyességét különösen vizs 
gálják meg; minthogy ezeken alapul az eszeskedés' 
helyessége i. 

84. g. 

‘ A’ gondolatnak papz'rra te'tele (folytatólag a’ 67. §.). 
1. Alkattasson а’ tanító mondásokat, megértetvén a1 

alapnevet (subiectum), és a’ jegyszót (praedicatum), kö 
'vetkezôleg: 

a) Az ítéletek elôszavai: az, a', ue'mely, sok, főbb, 
mz'nden, senkz', semmz'', az alapnévvel adatván, iras 

' 
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) 

sanak különbözö itéletek; p. o. Ez a' kalamáris. . .. A' 
yapir. . . . Minden jó gyш-mе!‘ . . . . Némelly ember . . . . 
Semrpi jótétemény... . ’sat. ' 

b) Egy minden elözv’ì nélkül adatott alap név mellé, 
kivánja a’ tanító több jegyszó’ iratását, még pedig az 
elözô szavakkal együtt; p. o. Az eperfa. . . . A’ más' be 
csülése . .. . A’ templomgyakorla's . . . . A’ tudomány' sze 
retete. . . . Az indulatok . ... A’ hajlandóság... . A’ Vo!) 
zalom . . . . A’ tisztaság . . Az illendôség . . .. 'sab 

c') Egy adatott rövid mondásnak kivánja okát, kö 
vetkezetjét, söt hasonlatosságát; és ezt az alapnév éís 
jegyszó közé tétetvén , irasson egyszerlî kerek mondást; 
p. 0. A’ jó tanuló gyönyöre tanítójának. A’ jó tanuló, 
minthògy 'oskolai rendeltetésének mindenben megfelel': 
valódi gyönyöre tam'tójának. -- Az indulatokat zaboláz- 
ni kell. Az indulatokat , miután пo‘; soksznr vakon 
döntöttek sokakat veszélybe: zabolázni kell. ’Sab 

2. Alkattasson а’ tam'tó összetett kerekmondásokat: 

а) Adatván az elôzö tag, irassa af követöt; p. o. 
‘Mivel egészség nélkül az élet kín; мы1 На azt , 
a’ mit tanultam,feledni nem akarom; tehát.. .. Baír so 
kаn vagynak is ezen házban; .... Valahányszor az er 
kölcsiséget megsértjük; . . . . Minthogy látod , mennyire 
szeretlek ; . . . . 

b) Adatván a’ követö, irassa az elözöt ; p. o. . . . .; azéri: 
vagy készületlen leczkédben. - . . ..; tehát minden ember 
tôl szerettetik és dicsértetik.-'. . . .; én meg foglak 1äto 
gntni. ’Sat. ' 

с) Némelly egyes kérdéseknek és feladatoknnk rö 
vЫ, összetettmondásban eléálh'tása; p.o.Mi jótéteményt 
vesznek a’ gyermekek szüléiktôl? A’ gyermekek mivel 
tartoznak szüléik iránt? A' nagyobbakat becsülni kell ’sat. 

3. Tétessenek bövebb és szabad gondolat-leirások . 
а) Feladott beszédeknek, más alakbani leiratása. и) 

Verses példabeszédeknek .-- p. шмíцdеnt az Зstеи’ segl't 
ségével tégy, hogy munkádból tiszta ’s'tartó‘s örömöt 
végy; ’sat. - szabad heszédben bövebb leirntása. ß) Me 
sék’ értelmének ’s tanuságának 'eléadása: légyenek a’ 
mesék kötött vаgy szabad beszédben. 7) Költöi mun 
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kának szabad beszédben leiratása, melly nemcsak aziz 
lésre lesz hatós befolyással; hanem a’ Biblia’ßs énekes 
könyvünk’ megértése’re is: mellyek telvék költöi képes 
eléa‘dásokkal.  

‘b) Elöbeszéléseknek leiratása: u) a' шаító vala 
melly történetet elöbeszél , ’s annak szép, összefüggô le 
iräsát adja ki tanítványinak. р) Valamelly igazsa'got пш 
tat meg, mellyen: az isten’‘ bölcsesége’, felebarátunk’ 
szeretete' ’sat. , megmutató erösségeit kivánja le 
iratni. y) Templomi vagy más közönséges helyi beszéd' 
tartalmát irassa le ‘ш. 

с) Levél’, nyиgtапányзЕ’,е11еnпyи‘ёtашányo1к’,нег 
шödéЬеЬ’, bizonyl'tványok’, utasl'tványok’, folyamodások' 
iratása: hol a' tanító mindezeknek czélját és föltételeit 
értessè meg; `következöleg: a) a' levél' czélját értesse 
meg: Деgy ebben a’ távoliakkal irás által аж kö 
'Löljük, mit szóval nem közölhetünk; azután еgу kü 
lönös eseti levelet vegyen fel, ollyat például, ‘mellyben 
a’ gyermek testvérje' halálát jelentené barátjfínak. T. 
Ugyan ha neked valaki barátod’ halálát irná meg, meg 
elégednél annyival, hogy ö megholt? Nem kivánnád-e 
még ezeknt is tud‘ni: mikor holt meg; mi betegségben; 
mi volt а’ betegség’kezdete, tartása; orvos ki Volt; esen 
desen halt-e meg; szomoru érzésed’ nyilatkozását elmu 
lasztanád-e? ‘sat. Ezeket tudosítsd testvéredrôl is; mert 

ezeket egy jó barát' kivánja tudni. ß) A’ nyugtatványok 
mil ki kell tenni a' pénz’ vagy más jószág’ értékét szám 
mal és betl'ível; kitôl,mi czélból ván felvéve; az adab, 
és névaláirással. y) A’ szerzödéseknél, a’ kölcsöuözů' 
e's hitelezö’ neve, a’ pénz’ vagy más dolog’ szám- és be' 
tŕí-leirásaíval, a’ felvétel' cz¢.ílj.'«íval,‘ a’ visszafizetésiës 
törvényszéki föltételekkel ’sat. -- Az érlelmi ‚3o1160110 
zás-gyakorlásńál, és a’‘gondolatnakezen foku pupil'ra 
tételénél, szép gyümölcsét foша látni ‘a’ nevelö eddigi ¿s 
ezzel együtt emelkedö lunításának, melly már külò'nbözö 
értelmi' tudoma'nyokkal foglalatoskodik. 
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mAsoDlK rnJEzET. 

Az e'rtelmct fejto" ludományok. 

85. 5. 

‘ Az e'rtelem’ tudománya'z', kz'ilò'uò’sen. 

A’ földleirás ’s természetleirásI összekötve а’ mütu 
dománynyal ; n’ természettudomány, gazdálkodástudomány 
’s az egészség’ némelly szabályai, összekötve az 
embertudománynyal; a’ történeltudomäny’, törvénytudo 
mány' és а’ vallás’ rövid foglalatjaik: azok, mellyek kü 
lönösen értelmet fejtve szükségesek a’ (Май növendé 
keknek. Ezek' tam'tásmódjokát - midön azoknak elôké 
szаша lépcsöit adtuk -- a’ legközelebbi czz'kkelyben irtuk 
le , иgy hogy itt nincs egyéb hátra mint a’ tam'tót, az 
érintett tam’tásmód uta'n, azoknak értelmes tam'tásaért, 
a’ Il. “Не? idézett helyeire utasl'tani, a’ hol azokat 
.-- a' harmadik részben látandó terv szerint olvastatván 

növendékei :íltal- magyarázza,értesse, tanúltassa meg: 
mellyek felett önkényt fognak emelkedni tündökölve a’ 
lélek’ enalkatólagos tehetségei. 
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HARMADIK SZAKASZ. 

Az ENALKA‘róLAcos 'rEHETsÉGEK' GYAKonLÁsMómA. 

s6. 5. 

Az z'smeretz' , e'rze’sz' в’s kz'vánász' enalkata'lagos axon-f1» 
М tehetse'gelmek gyakorla'sma'dja, kó‘zò'nse'gesen. 

Az értelem' széles , világos ’s czélszerün tam'tott ta 
nulmányai által önkényt emelkednek a' lélek’ enalkató 
lagos ismereti, érzési és kivánási tehetségei, иgy hogy 
már itt ezeknek nem annyira felköltésökkel, mint in- 
kább csak irányzó gyakorlataikkal kell foglalatoskodni 
a' nevelônek. Ezért szükség 1) hogy azokban, mellyeket 
eddig - akár az ismeretet, akár az érzést,akár az aka 
ratot tekintve .- tanultak а’ növendékek , gondolkozás 
gyakorlási alakban „eszeskedés“ czl'm alatt erôsl'tesse 
nek meg. 2) Ugyancsak gondolkozás~gyakorlási alakban 
nz ismeretnek, érzésnek és cselekedetnek elvei alapítassa 
nа!‘ meg „elveskedés“ czl'm alalt: .--. mindkettöhöz köt 
vén illy foku és foglalatu gondolatnak papirra tételét ’S 
elbeszélését. 3) Az addigi tanulmányok által kifejlettte 
hetségeket „lélektudomány“ név alatt röviden ismerjék 
meg, visszahatva, 's mintegy ölelve azokat, mßllyßket 
eddig tnnultak. 

87. 5. 

1. Az e'szz' gondolkozás-gyakorlás, саgу esznkede's Иду‘ 
tato'lag a' 81. §-/oz.) 

A’ tam'tó legtávolabb lévén minden nyomoru scho 
laslicai alakoktól, valamìnt az eszeskedéseknek külön 
bözö forgatásaitól, alkattason 

1. Egyszerü eszeskedéseket.' Itt is: 
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а) Adván a’fô és al mondást, huzasson következetet; 
p. o. A' jót minden értelmes becsüli. -- Az erény jó; 
teha't az erényt minden értelmes becsüli. ’Sat 

b) Adja a’ fö mondást és következetet, ’s kerestes 
se az al mondást; p. o. На valaki czélhoz akar jutni, 
az eszközt használja; és igy János a’ tanulás’ eszközeit 
szerezze meg; ’sat. 

с) Adja az al mondást és következe‘tet, 's kivánja 
a’ fö mondást; p. o. Те azzal, a’ mit birsz, megelégszel; 
és igy boldng "аgy; 'sat. 

Ё. Tegyen fel ál eszeskedéseket; vizsgáltassa, ’s 
a’ hibákat kerestesse ki; p. o. A’ kinek lába van, me- ‘ 
het: a’ [negholtnak "an lába; és így a’ holt mehet. A’ 
ki alszik, nem hibázik: а’ ki sokat iszik jól alszik; é 
igy, n’ ki sokat iszik, nem hibázik; ’sat. 

3. Beszéljen, vagy olvastasson,' különösen olly tбl’ 
ténetet, mellynek kimenete erkölcsi vagy erkölcstelen 

, tett leve. Kerestesse fel az indító okokat, ’s uzokat 
egyszerü eszeskedés-alakba állíttatván , itéltesse meg a' 
tем’ helyes vagy helytelen létét. 

4. Gyakurolja a’ tam'tó növéndékeit több illy eszes. 
kedésekben , a' különbözö itéleteknek fö mondássá téte 
le után. Ne mulaszsza el itt is az itéletek’ helyességét 
vagy helytelenségét kimutatni; különösen pedig tegye 
figyelmessé öket némelly itéleteknek tágasb vagymegszo 
n'tottabb értelmére, avvagy а' kétértelmüségre: mely 
lyekböl valóban sok al következetek huzatnak le nem 
csak a’ köznép de a’ miveltebb ész által is. ' 

ss. 5. 

2. Az elm' gondolkozás-gyakorlás, ‘вagу elves/Eede?. 

Ezen legmagasabb és legszükségesebb gondolkozás 
ra következö igen könnyü lépcsön emelje a’ tanító nö 
vendékeit:  

i. Tegyen fel több, felfogasukhoz i11ô, azon-nemü 
eszeskedéseket. T. N. lír birkája' és lova’ nemesl'tésére 
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’s a’ földmivelési ‘eszközök’ használására nagy gondot 
‘мы. És igy gazdálkodása a’ legvirágzóbb‘és z8112316 
vedelmezöbb állapotban van. M. birkája’ és lova' neme 
sl'tésével ’s földje’ józan mivelésével mitsem gondol; és 
igy földmivelése nyomoru ’s mitsem jövedelmezö ‘Ша 
potban sülyedez. Ezen következtetések után nem 211111z1 
nátok-e föl ezen elveket: „A’ gazdálkodásban sem kell 
mindig az óság mеllей maradni, ebben is elôhaladni 
kell? -- Vossen össze a' tanító több illy eszeskedése 
ket is, ’s ügyekezzék elveket alapl'tani, mellyek annyifé 
lék lehetnek mint a’ gondolkozástárgy, nem olly nebe 
zek mint мы“ némellyek gondolják,‘’s sokkal szüksége 
sebbek mint talán némellyek'vélik. 

‘2. Mondjon а’ tam'tó több különbözö tartalmu rövid 
elbeszéléseket, szándékkal csalárd vagy helyes elvre 
alapultakat, ’s kerestesse ki az elvet, ’s itéltesse meg: 
helyes-e' az egész vagy helytelen` és ‘Мéд-t? 

3. Mondjon hosszabb elbeszéléseket, történeteket, 
mellyekben több eszeskedéseken alapult 'elvek is lát 
szanak lenni. Az eszeskedéseket sвеdена szét, ’s a’ 1:11 
szó több elveket egy magasabb elvre vitesse. -- Ezek 
töl а’ tanító meg ne ijedjen; mеrt valamint magas, nem 
a’ falusi gyermekek’ elméjökhez i116, elvont elvek van 
nak: иgy egy ék’ készl'tésének, vagy egy kapа-1616’ el 
vetésének is meg van tulajdon elve, vagy törvénye. Kü 
lönösen érintse a’ tanító a’ józan ismeretre, vallásra, 
nemes érzésre ’s erkölcsi cselekedetekre emelö elveketi 
mellyekben minél több gyakorlatokat, az eddigieken 
alapultakat, tenni ne n1ulassza el.‘ 

5 

89. 5. 

А’ goudolatnak pajiz'rra te’tele (folylatólag a' 84. §-h0z)‘ 
1. Tétessenek fel inkább csak leirandó, mint erös‘ 

ségekkel mutatandó feladatok, mellyeknek kidolgoza'sß 
már több idöre hagyassék ki: millyenek az iskolá¢ 
nak becse, a’ gyermekek’ magokviselete iskolábamß’ 
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tél', tavasz', nyár’ és ôsz’hasznai's örömei,külön; mun 
kásságszeretet , béketürés ’sat. 

2. Olly feladatok , mellyek megmutatást kivánnak: 
Vannak-e a’ szélnek, esönek, juhtenyésztés és nemesl' 
tésnek , földmivelési ujabb eszközöknek hasznai, és mik 
azok? Mntattassék meg az isten' nagysága, bölcsesége 
’sat.; hz emberi szeretetnek ’s más keresztényi erények 
nek hnsznos léte; а’ restségnek, henye életnek káros 
követkèzetjei ‘saп: mellyeknek valamint tartalmára, 
ugy tiszta és szép eléadására is ügyelni fog a' tam'tó. 

3. Tétessen a' tam'tó folyvást kivonatnkat azokból , 
mellyeket eddig tanultnk, az elbeszéléseken kezdve fel 
a' tudományokon; a' tudományoknak elôször kisebb, 
majd nagyobb pontjaiból, fejezeteiböl, részeiböl; végre 
az egészböl. Hogy ennek az értelmes megerösödés а’ 
tudományokban - nem pedig а’ puszta könyvnélküle 
zés általi fölülegesség-legyen a' hasznos következetje, 
alig van, ki kételkednék : minek ismét ‘azösszehasonlító, 
belátó ’s világos észlesz szárn|azványa,az ismere'tre mint 
az érzésre ‘s rselekedetetre tartpzń tárgyakban. 

Q 

9o. 5. 

3. A' Ie'lekímlomány’ talzz'tásmódju. 

A’ tam'tás által felköltött tehetséget, a’ 13‘yеr1nе1ь 
nek, mind magában, mind ‘ alkalmazás’ ’s jövendô 
irány’ tekintetéböl ismernie kell; ezért: 

1. A’ tanl'ló ne tisztán tanítsa avvagy neveztesse 
csak a’ lélek tehetségeit, ennek se annyira elágazásait 

‘ mint a’ f6 tehetségeket; hanem tárgyilag, mindig alkal 
mazás által, ismertelse azokat, következöleg : Az a’ ’te 
hetség, melly által, Magyarország' földabroszát egy 
szerre képezitek , ennek történetét egyszerre visszahoz 
zátok, az isten’ létérôl ’sat. meggyözödtök : z'smeretz' te 
Letse'gnek mondatik. A’ mi szerint az isten’ j'óságáról 
meggyözödtök , ’s iránta hálás érzés ébred bennetek , a1. 
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erze'sz' te/:else'g nevet visel. Mi szerint pedig az isten’ 
jósága után embertársitokkal jól tenni törekesztek, az 
Нva'/111.96 vagy cselekedetz' tehetse'g/zek neveztetik. Az а’ 
tehetség, melly az ember fogalmat az'eszes foga 
lommal összekötheti ’s illy mondässá teszi: „Az em 
ber eszes“, mondatik fogalomnak. -- Mikböl 
látszik, hogy a' lélek’ tehetségeinek ezen illy alkalma 
zás általi ismertetésmódja egyszersmind értelmes ’s 
össze ismétlése ~-- bizonyos tekintetben -- az eddigieknak. 

2. Midön a’ lélek’ tehetségei Еgy, gyakorlatilag, 
alkalmaztatnak: nem lehet, hogy a' tanító а’ lélek’ te. 
hetségeinek irányzatát is ki ne mutassa: -- igy az is 
meretnek a’ folyvást magasb fejlhetést; az érzésinek 
a' szépre, nagyra ’s nemesre vitetését; a’ kivánásinak 
pedig az erkölcsi cselekedetekre i'rányzatát. 

3. Ãltalányosan óvja magát a’ tanító а’ tehetségek 
nek tiszta és száraz határozásaitól, azoknak feszegetései 
löl, mellyek nem a’ falusi növendékek’ felfogásaikhoz 
illôk. 

 



HARMADIK ntsz. 
Az ELEMI lsxoLÁx' ELRENDELÉsE. 

91. ß. 

Az elemz' z'skolák’ elreudele’se, kò‘zò'nse'gesen. 

A" lélek’ tehetségeinek fejlése vagy a' lélektudo 
mány’ ismerete nélkül, rendszeres nevelést - melly nem 
egyéb mint alkalmazott lélektudomány - még csak gon~ 
dolni sem lehet. A' lélek’ tehetségeinek ismérete meg 
kivánja, hogy a’ tanulmányok а’ fokokon emelkedö té 
hetségekre, ezeknek emelkedési lépcsöjökhez aránylngo~ 
san vitessenek; vagy: hogy a’ tanításmód a’ kelö tehet 
ségekhez alkalmazott legyen. A’ nevele’snél - nekem 
ugy látszik -- Бrrа, hogy a' tanulmányok helyesen költ~ 
sék а’ szendergö tehetségeket , szükség az egész nevelé 
si rendszert helyesen is elrendelni. Ezért akarom én - 
mint а’ kinek kin'l'zött köröm csak az elemi iskolákról 
szólni .-. itt mëg az elemi iskolák’ elrendelését eléadni, 
идy , hogy elôször annak belsö, másodszor külsö, har 
madszor а’ kettöre visszaható felvigyázat', elrend'elé« 
séröl szándékom röviden értekezni. 

nLsö rEJEznT. 

А: шт: 1110111’ мы elrendele'u. 

 .29 .I  ’А  .'ot’mat
Ha a’ terjedô értelmesség teszi a’ status' valódi ere 

jét; ha a' terjedö értelmességnek az elemi népiskolák 
ban tétetik le alapja; ha az elemi iskolákból szétsugár 
zó értelem’ mennyisége legnagyobb: akkor а’ ‘nénta 
nl'tók -- kik az alapismereteket vetik meg, kik az ér 



126 ш. nász. Az вLвM1 lsxoLÁK' ELnExnELÉsE. 

telmet legszélesebben fejtik -- legnagyobb jóltévöi, meg 
becsülhetlen kincsei, tiszteletre legméltóbb tagjai a’ 1111 
saságnak. De ezen шаgах: rendeltetésnek a’ n'épnevelök, 
valamint a’ következö kivánatok által tehetnek eleget, 
ugy azuknak teljesl'tése által lesznek olly tiszteletre mél 
tó tagjai a’ társaságnak: 

1. Ha nemcsak birják azon ismereteket, mellyek 
növendékeikkel közlendök ;‘hanem egyszersmind а’ köz 
lés- vagy tanításmódot is helyesen ismerik. Az a’ltalam 
ismert nevelô intézetekböl hazánkban kerülhetnek, ’s 
valóban kerülnek is, kik a’ népnevelésre szükséges is 
mereteket, talán felesleges mértékben is, birják. De a’ 
csakugyan hazánkban általam ismert nevelö intézetek 
ben, ha virágozva tam'tatik is a’ ncveléstudomány, ha a’ 
tam'tásmódra némellyekben ñgyelem fòrdl'tatik is: ez 
majd mindenütt a’ több tudományok közt csak méllesle 
gesen történik, és nem egyenes irányzattal a’ népneve 
lésre; -— ezért midön egy részröl tulajdon népnevelési 
tanítószékek’ létesl'tését minél elöbb szívböl ohnjtana'm, 
más részrôl annak, ki néptam'tóvá lesz, a’ mások és ezen 
általam irtaknak, ‘5 mások által irandó jobbaknak, szo 
ros ñgyelemre vételét, ’s ezen tárgyak feletti komoly 
gondolkozäst, a’ legszerényebben ajánlom; тем ha va. 
lahol ninos örök nyugalom, ninos az a’ neveléstudo 
mányban. Még hajdan a’ legszerencsiétlenebb beszédek 
közé számlálom az illyes mentségeket némelly gуг!‘ 
3é11111an1116 ifjak iránt: „Hát N. vagy M. csekély 1a11111 
Ьаn ki 1enne mester, ha mind kitetszök lennének if 
jainkî“ Mintha bizony a’ népiskola-tanításhoz csak egy 
ú'gyů ifjaknak kellene ’s kitetszönek nem is szabadllß 
nyulniok! ‘ ' 

2. Nem elég, hogy a' népnevelök birják az ismere 
tet és a' módot, melly által tánítsanak; hanem szükség, 
hogy feddhetetlen erkölcsük mellett hivatásuk’ nagyságát 
is lelkismeretesen érezzék. Ha a’ népnevelô csak иgу 
‘nézi állását, mint terhes nyügöt, mellybe csak szükség 
miatt bonyolódott; ha nyäjassággal, szelídséggel ’s Szei 
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rемпе! nem öleli növendékeit; ha magas szemmel nézi 
le azokat, kik’ gyermekeinek nevelésére ajánlá magát: 
az illyen ügyekçzzék érzését megváltoztatni annak meg 
gondolása által, hogy sok ezreknek boldogsága, vala 
mint boldogtnlansága is, tôle függ; hogy hatása több ne 
vendékekre jó vagy rosz következettel terjed ki; hogy 

’ feddhetetlen erkölcse talán örökre hozandja jó gyümöl~ 
csét valamelly‘ néptömeg közt, erkölcsstelenségek szinte 
legmélyebben gyökerezhetik meg. ' 

3. Ha a’ néptanítók mind szükséges ismeretèt, mind 
пена erkölcsöt bírnak, egyszersmind érzik hivatásuk’ 
méltóságát: nem lehet, hogy arm a’ legnagyobb «szon 
galmat ne ford ИМЯ‘. És a’ szorgalom már az, mi -a’ szük 
séges ismeret’, szelíd erköscs’ ’s a’ Шина1’ érzése mel- ‘ 
lett - megkivántatik а’ tanl'tóban. Ha a’ néptanl'tó ma 
ga .-. nem értem családját - а’ gazdálkodás’ azon kevés 
gyakorlati ágán kivül, mellyek épen tanítäsába jönek' 
millyen a' gyakorlati iskolához kötött kertmivelés, méh 
és selyemtenyésztés .—,ç'gészszen életmódjává teszi a’ 
gondolkodást: kétség НИИ nem lehet szorgalmas taní 
tó. Nem lehet szorgalmas tanl'tó az ide ’s lova csapon 
gó, таk“, résзевеs (ha ugyan volna illyen) „шаító“ 
nevet sem érdemlö tanító. Midön az érintett' kivánato 

kat ohajtom а’ népnevelôben, ’s ezen kivánatok’ teljesí 
tése után a’ társaság' legtiszteltebb tagjai közé soroz 
nám: ohajtom egyszersmind, hogy nehéz terhökhez, fa' 
radságos munkájokhoz, szoros tartozásokhoz illö ’s mél 
tó jutalmat vennének: miröl az alább érintendö iskolai 
elöjáróság tartozik gondoskodni. 

'93. §. 
Il. A’ tauz’tvány. 

A’ lanl'tványok körül nagy ñgyelmet érdemel azok 
nak iskolába fölvételiîk, az életkort, a’ fölvezetésiflöt 
és a’ fölvezetéssel összekölendö ünnepélyességettekintve. 

1. A’ mi а’ gyermekek’ iskolázhatási élelkorukat il 
leti. Egy gyerluek sem lehet ötödik esztendeje’ hetölté 

' 
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se e16tt iskolázható, sôt a' gyengébb testalkatu hatodik 
‘ esztendeje után kezdje el a' tulajdon tanulást. Az egész 

tanulási pályát ugy ohajtanók bevégezni, hogy attól min 
den 61ô kényszerl'tés legtávolabb legyen, annyivalin 
kább távol kell lenni ennek az 61sô kezdettôl. A’ kény. 
szerl'tés, ha valahol, a’ nevelésben 561n hozhat jó gyú‘- 
mölcsöt , minden kara tanítás pedig nem más, mint tes 
tet ’s lelket leverô kényszen'tés; ezért még a’ hatodik 
évekkel sem tekinthetjük ugy a' gyermekeket mint szo 
rosan iskolázókat, hanem készítö iskolába járókat. 

Illyen kész'tö iskolában t61tené minden gyermek el 
sô esztendejét, mellyben a' czélszerl'i játszáson kivül, 
különöscn beszéd - é5 szemlélés-gyakorlással, vagy a’ 

‘gondolkoza's-gyakol‘lás’ e1sô elemeivel legyenek 1031a1a 
tosak a' növendékek. Hogy ezen készl'tö iskolák egé 
azen különválvák lennének a’ tulajdon kezdö iskola'tól, 
ohajtani; de szegény falusi körülményeink ezt nem еп 
gedvén meg, mi ugyanazon iskolában, пon-t6n116 által 
is vezetheçönek gondoljuk ezt. És ezért a' majd lätandó 
e1sö osztály’ egyik felét iskolánknak, ezen készítô is 
kola tenné. A' tulajdon iskolát 6-7 évekkel kezdvén а’ 
nevendékek 12-13 évekkel végeznék azt, igy a’ 116511 
tö esztendön kivül még egész öt esztendöket töltenének 
iskolában, - jelen nevelési állásunkból - földmivelésifog 
lalatosságra, kézml'ivess'égre , vagy tudományos pályál'a 
menendök. 

2. Az iskolába fölvezetés nem mindenkor egész esz 
tendöben szabadon történnék, hanem szon'tatnék bizo 
nyos idöre. Legalkalmasabb erre a’ tavaszi idô, a' hus 
1‘6t utz1n1 hét. A’ bizonyos idöhöz szorl'tott fölvételt, 
a’ ‘tam'tó munkássága’ és beavatandó ’s a’ már fölvett 
gyermekek’ boldog‘sága’,tekintetéböl, lehet kivánni. EgY 
tanl'tó -- а’ mennyït szabályszerüleg szabad falusi liöf' 
nyülményünknél fugva fôltenni - csak azon-idôben jÖlLt 
’s az. e1sô osztálynak egyik felét alkató gyermekse. 
regge-l munkálkodhatik sükerrel. A’ beavatott gyет?!‘ 
csuk az újonan alkatott osztálylyal haladhat elo” igalf‘n' 
A’ már fölvett elôhaladó gyermekek, azok kedvökéï‘f 
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kik késöbb jöttek, nagy veszteség nélkül neln állapod 
hatnak meg, sem pedig a' folyvást jövôkkel foglnlatos 
tanító által , kár nélkül, veszteglésben, bár иs idôre is, 
nem hagyathntnak. Különösen pedig, hogy ezen hatziro~ 
zott fölvezetesi idô a' husvét utáni elsö vasárnapnn le 
gyen , а’ tavaszi маk’ kellemessége ajánlja, a’ szünnapos 
nyári, komoly öszi, és hideg téli napok felett. 

3.'A' gyermekek’ iskolába fölvétele ne azon hídeg 
és száraz ‘'s érdektelen módon történjék, mint az talán' 
mindeddig mindenütt divatozik; hanem lelkes ünnepé 
lyesség által. A’ határozott idöben,'a’ szülék vezetnék 
föl gyermekeiket a’ templomba, Иkс‘: a’ lelkiplísztor ven 
ne által, lartana alkalomhoz illö beszédet - éneklés és 
imádslíg közt -, mellyben midön a' шайás’ szükségét 
megmutatná, érintené a’ szüle’i kötelességeket a’ шаító 
iránt , egyszersmind a’ мыn könnyen feledékeny tanl'tó 
kat szinte kötelességökre emlékeztelné. Mi hatásáf' len 
ne ezen szent ünnepélynek a’ szülékre! kik ’ez által 
mindenkor nagy kötelességök' érzésére emlékeztetnének, 
nemcsak hideg szokásból mintegy vetnék be gyermekei 
ket az iskolába; nem néznék lígy a’ tanl'tót, mint olly 
óveszközt, melly öket gyermekök’ аlkalmatlanságától 
menti meg; hanem szent kötelességökül éreznék a’ ta 
nl'tatást, egyszersmind nagy tartozást 'ismernének a’ ta 
nitó iránt. Mi nagy hatással lenne ezen ünnepély‘ a’ ta 
nítókra! kik ez által mindenkor nagy köteleségök’ ér 
zésére emlékeztetnének - mert ha alig van nagyobb jó 
tévö a’ jó tnnítónál, ай; van kártékonyabb a’ roлnа“ -; 
milly nagy befolyással lenno ez a’ gyermekekre! kik 
ezen ünnepélyre mindig visszaemlékeztetvén, visszahoz 
nák elméjökbe azt: honnan, mi czélból, mi intéssel jöt 
tek iskolába; mi befolyással lènne a’ vallásosságra ’s egész 
nevelésre: nincs, ki nem látja. 

zum: NEvaLás. l. кö'r. 9 
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94. 5. 

Ill. A’ tanulmu'nyok' elrendelc'se. 

l. А’ „грьыаь’ outályouíaa, kò'zò'me'gcun. 

Az isknlákat, sok szempontokból tekintve, lehet 
Íelosztani. 

1. A’ nemet ‘eиnте, felosztatnak az isknlák ñ- és 
leány-iskolákra. [la a’ fì- és leány-iskolákra kcvés kive' 
tellel egyiránt tartozó tannlmányok - mellyeket alább 
a’ tanulmánytervnél látni fogunk .-- megengednék is 
azt, hogy а’ ñnk és lányok egyт‘: tanulhassanak; dea’ 
szüz szemérmességnek árgosi szemekkeli megôrzése, az 
alkalomra talán korábban ébredhetö nemi indulat; a’ Ы: 
nem’ szilaj és szelid, különbözö, és igy külöubözô bá 
násmódot kivánó természete; a’ két iskolának némellyek 
ben különvágó' irányzata, egy-egy tam'tónak -- falusia'l 
lásunknál -- ñ- és leány-iskolával külön elég elfoglalta 
tása, ш kivlinják, llogy а’ iì- e's leänyiskolák egymás 
tól választassa'nak el. Csak ott szenvedhetö ez, hol a’ 
nyomó szükség miatt - ha ugyan gondolható ez, а’ nei 
velés’ dolgában - lehetlen két шайót lartani.Bár mi 
csekély ugyan az iskolások’ sыйmи, külön -- ha a’ mód 
engedi -- a’ két nem, egésszen külön elválva, tanítassék‘ 
‘ .- 2.. A’ tanitókat tekintve, lehetnének leczkerendsze 

res osztályu iskolzik, mellyekben a' különbözö leczkék 
külön tam'tók ‚ты adatnak ; vagy pedig tanulmányonkint. 
A' hol a' nép-iskolák’ illy osztását a’ mód megengedigiz 
kétség kivül méltó, hogy fognnatba vétessék, nem шт, 
hogy a’ tam'tó ‘talán azon egy, vagy több tanulmányra, 
melly еgy vagy más tanítónak körébe esik, jobban elké 
szülhet, mint talán az egész népiskola’ tanulmányára; 
wert a’ mellyik tanító az egész ne'piskoln’ minden 1идо 
mányában nem teljes kész, az véleményünk szerint nem 
lehet néptanító. Sem azon okért' ajánlható ezen oSz'‘ 
tályozás, llogy, ha talán egy штаó1 kissé különös, ta 
lán hibás természetet szl'vnak is be a’ növendékek, má 
sik majd helyrehozandja; mеrt а’ néptanító mind szelid 
ßrkölcsü tartozik lenni, különben szálljon le nemzedéke 
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Неt rontó állásáról. Hanem egyedül azon okért ajánlha 
tó ezen osztályozás _- ha mód engedi -- hogy azon te 
her, melly egy népiskolából еgy tam'tóra háramlik, va- 
lódi taиды: és nem gyermek -tanítók közt osztatik fel. 
Minthogy pedig szabályszerlïleg kénytelenek vagyunk 
azt fölvenni , hogy faluink többen egy mint két tam'tót 
tartl1atnak еgy-еgy nemü iskolában; következik, hogy 
tòbbekre alkalmazható osztályzásrólgopdoskodjunk. Ily 
lyen lenne -- 

3. A’ tanl'tványokat és tanulmányokat tekintve -- az 
ugy nevezett kölcsönös tanl'täsmód, melly faluinkon,egy 
шаító‘ létében, leginkább divatozhatnék. Egyébiränt két 
шаító is sükerrel használhatja. 

Ezen tanításmód, a’ Bell’ és Lancaster' „мы“ 
megegyezö, de sokakban kl'ilönbözö, sok jót, de egy 
szersmind sok fogyatkozást magában -foglaló tam'tásuk 
ból vette eredetét a’ német földön; midön ollyas ta 
m'tásmódnak, mint a’ Bell és Lancasteré, csakugyan 
érezvén Németország is szükségét, de egyszersmind 
hiányát is, azt Angol- és Franczià-országokból által ho 
zá. Ezen tanításmódról különbözök kölönbözöleg gondol 
koznak. (Über das Wesen und den шт der wech 

’ selsez'tz'gen Scllulez'nrz'cńtung vou Zerrelmer ' Магdе 
burg 1832). Én röviden a’ következö tulajdonoknt ki 
vánván ebben: ohajtanám, hogy falusi iskoláinkban, q' 
mindjárt Ш1аты külön osztályzás és terv szerint diva 
toznék.' a) A’ gyer1uekek osztályoztassanak. Minthogy 
'több osztályra több gyakorló kivántatik, és igy több ta 
‘nnló mulasztja azon idöben tan'uläsát; a', tanl'tó is több 
oпинy közt egy osztályra késöbb kel'ül cs'ak: három osz'-' 
tályt tennék. b) Hogy ezen tanl'tásmódnál az osztályo 
kat teljessëggel ne gyermekek tam’tsák, mert hiszen 
gyermekek mi ismeifetet és érzést ébreszhetnek; hanem 
csak gyakorplják azokbiln, miketa’ tanító alaposan nleg 
tam'tott, mig ez a’ más osztályt tulajdon tanulmányábnn 
alupítja. És igy se tanítvány, se segéd, ne legyen taní~ 
tó, haineu1 csak gyakorló; a’ tulajdon шаító tanl'tson a' 
niindjárt látandó szabályok szerint. c) Akár az iskolai 

9‘! 
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soktól egészen külön - ha költség engedi -, akár a’ 
nagyobb iskolásokból lennének sorban! olly segéd rende 
lôk, kik a’ szükséges tanulási eszközöket óra előtt el 
készítenék, hogy se a’ tanító, se tanítványok hosszas 
készülgetésekkel az idöt ne vesztegetnéki? Egyébiránt a’ 
hol mód van, két tanítót nem csak megengedtünk, de 
kívántunk is; úgy ezen tanításmódhoz is, ha akár taní 
tónak, akár a' közönségnek módja megengedi, hogy a' 
népnevelö intézetekbôl kikerült, népnevelési pályára 
menendö fiatal emberek, mint segédgyakorlók, és nem 
csak mind segédrendelôk , munkálódhassanak: ezen köl 
csöntanításmód' lelkével ellenkezönek teljességgel nem 
látjuk; a' gyakorlóm pedig, valamint а’ majd meghívan 
dó közönségre, szinte szükségesnek állítjuk,hogy, mi előtt 
nagy pályáját elkezdené, foglalatosságában gyakorlottsá 
ga legyen. Egyébiránt ez a’ tulajdon népnevelő intéze 
tekben is szokott történni. 

95. 5. 

2. тратить‘ osztályozása , /u'ilöuò'sen, a’ НИМ-ш 
m’la'smód szerz'nt. 

1. Legyen minden népiskola, az iskolai 6 esztendők 
után három osztályra - alsó, középsö és felsöre -ren 
delve, hogy mindenik osztályra két esztendö jusson. A’ 
folyvásti haladás a’ tanulmányokban, иgy látszik,azt 
javalná , hogy -. mivel a’ kezdök erôködés nélkül azok 
kal, kik már egy osztályban esztendöt töltöttek, nem 
haladhatnának -—- annyi osztályokat kellene tenni,a' 
mennyi iskola-esztendök vannak, ugymint: hatot. Igaz, 
hogy à’ legtermészetesebb rend ezt kívánná , és ott, а‘ 
hol két alapos tanító van , ez vétessék foganatba; demi 
egy tanítóra számolhatván - mint fentebb is érinténk 
‘hat osztálynál, а’ tanító, egy osztályra hat órák vagy 
-- ha fél óráig tanítna egyet, a’ mit szabályszerűlegnem 
szabad felvenni -- hat fél órák mина kerülne; de há 
rom osztálynál minden harmadik órán kerú'l az osztályok 
ra а’ rendes tanító' alapos tanítása. Továbbá hat osztály 
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mellett mindig öt gyakorló van elfoglalva; a’ három oп 
шyмы pedig csak kettô; vagy -ha egy osztály csendes 
munkával van elfoglalva, millyen az irás, rajz, gon-‘ 
dolatnak papirra tétele ’s más különbözö tanulmányi‘ 
feladatok - csak еgy gyakorló' foglalatoskodik egy 
osztálylyal. Hogy az osztályok’ idôsb fele azon ta 
nulmányt másodszor is hallja — mert a’ tanulmányok’ 
természetes rendét felforgatni nem szаbad - azt hi 
szem, ezen ísmételés nem csak nem árt,'söt használ, 
kiváltilly összeszorl'tott tanulmänyoknál, millyeket a’ 
falusigyermekek’ számára lehet i'rni. Azonban a’ gon 
dolkozás-gyakorla'sban , gondolataik’ papïrra tételé 
ben, az olvasó könyv’bizonyos helyi kivonatjában, lehet 
és kelI is kimutatni mindenik osztály’ idösb felének 
irányát. ' 

2. A’ ha'rom osztályban а’ tanulmányok' kò'vetkezö 
elrendelését látnám czélszerú'nek. 

а) Az alsó osztály’ elsö fele, vagy az ugy nеvени 
készl'tö iskola, c'sak beszéd- és az elemi gondolkozásban 
g‘yakoroltassék, mellyeken egyébiránt az osztály’ mäso 
dik fele is jel’en legyen. Ezen oszrály’második fele ma'r 
szorosan kezdje el, a’ közvetetlen érzé“ gondolkozás-gya 
korlás’ ismételése után, az eléterjesztési gondolkozás 
gyakorläsl, irást, számolást, szivet formáló mondások’ 
tanulását ’s történetek’ elbeszélését, éneklést, tulajdon 
testgyakorlatot. 

b) A' közép osztály птица-аz érzéki és eléterjesz 
tési gondolkozás-gyakorlás’ismételése теllей _ a’ foga] 
mi, majd értelmi gondolkozás.gyakorlást, olvasást а’ 
szivetformáló, olvasó könyvi és bibliai törlénetekböl, 
az egészség’ szabályait: ’s ezeket tanuljäk elbeszélni; 
vallástudományt, gondolalnak papirra tételét, а’ számo 
Нs’ bevégzése után a’ népszerü Inéréstudomänyt, honi 
nyelvet, éneklést , olvasás által és а’ tanító’ magyarzizá 
sa után fôldleirást, természetleirást,természetludományt; 
tegyenek test’gyakorlatokat. 

с) A’ felsö oszинy tanulja ---‘az eddigi gondolkozás- 
gyakorlás’ ismételése után -az észi és elvi gondolkozás` 
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gyakorlást, vallástudományt, olvasás által és a' tanító’ ma 
gyarázása után a' gazdálkodás-, ember-, történet- és tör 
vény-tudományokat, bôvebben mint eddig a' gondolatok' 
papirra tételét, és a’ lélektudományt. 

3. Midôn a’ rendes tanító az alsó osztálynál akár 
mellyik tanulmányt alapítja, akkor a’ közép és felső 
osztály, vagy mind kettô, vagy csak a’ felsö, csendes mun 
kában legyen foglalatos: ’s egy ezek közül-magában 
értetik, hogy а’ legügyesebb._a' közép osztályt elébbi 
tanulmányában gyakorolja. Midön továbbá а’ rendes ta 
nító a’ közép osztálylyal foglalatos, akkor a’ felsô osz 
tályból egy, az alsót mindig a’ legközelebbiekben gya 
korolja; a’ felsö osztály pedig vagy tovább is единый 
csendes munkával foglalatoskodik, vagy pedig a’ legii 
gyesb az egész osztályt gyakorolja a' legközelebb ta 
nultakban. Midön végre a' felsö osztályt alapítja a' 
tanító, akkor az alsó osztály vagy legyen csendes mun 
kájának - például az irásnak - azon részével foglala 
tos, melly a’ gondolkozás-gyakorlással egyenkőzűleg 
emelkedik; vagy pedig, mig az elkövetkeznék, a’ máso 
dik osztályból a' legügyesebb gyakorolja azokban, mely 
lyekben az alsó osztály gyengébb; a’ közép osztály pe< 
dig csendes munkával legyen elfoglalva. ` 

Igy , látni, az egész iskola folyvást foglalatosságban 
van, azzal a' talán csak látszó nehézséggel, hogy egy 
- néha kettô - a’ legügyesebb а’ tanítványok közül, 
csendes munkáját nem teheti. A’ tanító’ intésére az ollyan, 

' ki gyakorló lehet, elmulasztását magányosan is kipótol 
ja, és hogy valólag kipótolja, a' tanító hasonlón ma 
gányosan is ügyeljen fel. Ezek szerint már következő 
lenne a’ népiskolai tanulmányterv. 
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96. 9. 

3. A' ne'pz'skoluz' lunulmáuyterv. 

A' népiskolai tanulmányterv elébe a’ következökef’ 
látnám szükségesnek még jegyezni. ` ` 

1. Mindenik osztály naponkint hat' ora'kon legyen 
foglalatos, kivévén а’ készl'tô iskolát, vagy az elsö osz 
tály' elsö felét, mellynek kettö legföljebb három óra 
napjában elég; továbbá hogy szerdán és szombaton dél 
után czélszerü játékra -- millyen a’ testgyakorlat .-- egy 
óra fordl'tassék; vasárnap pedig mindig szlibarì legyen, 

'csak templomra jelenjenek meg a' gyermekek. 
2. Minden óra közt egy negyed órai szünidö le 

gyen, mellyen a’ tanítványok ‘természeti szükségeik’ té 
telére intessenek, egyszersmind szabad légen czélzat 
tal a’ testgyakorlatra mozgásokat tegyenek. Ezen idö 
alatt czélszerü lesz a’ ты1 is kiszellôztetni. 

3. Ohajtanám, a' tam'tó ugy vezetné a’ lélekben és 
testben már erôs harmadik osztály’ tanulmányait, hogy 
azok a’ nyári szorgos mnnkáju napokban, a’ szünidön ki 
vül is, vagy legalább szer'dán és szombaton, részintszüléi' 
ket segl'tnék, részint pedig azokat, mellyeket taып 
a’ gazdálkodástudományból a’ tanl'tó eléggé nem nипа! 
hat 1‹i,‘3yа\‹oro1ná1‹, - azon еgy vagy két gyakorlókat‘ 
kivévén, kik a’ gyengébb két osztály тellе“: egymás 
után következöleg tartoznának iskolábnn megjelenni.' 
Ezeket megjegyezvén következö lenne а‘ ñ-népiskolák’ 
tannlmányterve. 
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1. Az also' osxtálye'. 

     
 

именин órák. 

8-9 |9401 10-11 
Elemí gondol- Irán (eleme 
kozás- gyakor- ín a’ készíiô 
Мн, n’ készílô ískola. ís je 
ískolához al- l'en van). 

kalmazva‘ 

  
 

       
 

  
 

Délutáni órák. 

1--2|2-з| 3-4 
Szn'et for 
шайб mandá 
so!‘ (a‘ kéIzf 
tô Шпoн íl 
jelen van)‘ 

     
 

   
 

I I 
Il  

  
 Olvasás. 

    
 Számolrís. Olvasás. 
     

 

 

  
 

 

     
 

Elemí gondol- Irás (eleme 
kozńs -gynkor- ín a’ készítö 
his, а’ kélzítö ískola ís je 
ískolához al- len van 

киты".     
 

  
 netek (s’ ké‘ 

"на ískoln 
ís jelen van) 

   
 Számolás. Olvasńs. 

     
 

à* 

Eléterjeaztéli Szívet for 
gondolkozás- málö 16116 

gyakorlái. ‘тек’ elbe 
lzélé:e(n’ké- 
szítö l'llaola 
ís jelen wn) 

   
 

 

    
 

они“.     
 

   
 

Jegyze'a .. l) Clötörtökön úgy mínt hétfön, pénteken mint kedden, 
uombltnn mint uerdán; még реdi; mina n.’ három он 
tálynál. ' 

2) Нoгу ezen 6rá'knt nyárban délelôtt 7., délután 2-k0r Бедный 
a' tnnitö: mngában értetik. 

2'. А’ kò'ze’p oszlálye'. 

Uelelottl nrak. H Delutanl orak. 
|| s-Q |о-1o|10-11“1-2|2—3| 3-4        

 

     
 

  
 

Египта gon 

   
 

       
 

 

  
 

 

   
 

   
 

   
 

      
 

     
 

 

   
 

 

      
 

     
 

>`~ ' l - ,L _.' :5 dolkozál - gyn- .L â Hon; дни-’ "Ё -Ё à : E Ё 
ï; кoгти ё" ß’ Ё г ludomány ä ‘Ё: ggg Falaleím. щ gondolatok’pn- U .É ГЁ": E .2 E Ё 

pín-n téfele. 3 IZ ‘E’ Q 3 в 
Értelmí gon- - n l', д „L ‘3 ‘a' 

»5 dolkozás -gya- ‚Ъ Е Természet- :i312 „E Ё Ё , - Е korlás , e'. a’ É а шт. ‘: 2 Ё _ '5 g Faldlelm. :g gondolatok’pa- :à -Ё Ё Ё *a g I 1”; 
pírra tétele. E Q „за: Б g Е ’_ 

_ __ ___,... 

Érfelmí gon- ‘Ь 5. ’L . 
-S dolkozál-gya- 2 „Ё Természet- ‘u’ . ‚д g Tesfgylkß'‘" 
à". :wrm , е. а’ з ё mirá.. ‘a â g з ш (и ege" а gondolatok’pa- É’g ЁЁ E Ё iakolß). 

pín-a tétele. a "' a W   
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.Iegyze'e l) Нoгу a’ tnnítö, ki maga tnrtozik minden tdnnlmányt 

megalapítani, ezen tanításmód szerínt nz egész inkolárn annál 
inkább hassan : a’ tanítási örůkon ne mindíg azon renddel men 
jen; hanem egymást felváltö következéssel. Ha hétfön nz alsó 
o:ztálylynl keztlte7 örákor ш elött ’s délután egy örakor, ’s ment 
fel a’ több osztályokon: kedden Вещие ezen örákon a’ közép oп 
tály’ пишет“; lépjen az alsóra, onnnn a’felsöre; szerdán keld 
je n’ felsön; le’pjen vísszafelé. 

2) Ezen osztály már értve'n az íateni tisztelet’ czélját, mind 
vnllásosság’mínd реdi; éneklésì segítség’ tekintetébôl templom 
ba rendenen jár: mí {НИЦ mulasztván a’ tanulásí id5t,'ezt mind ‘ 
a’ tanító mind n’ tanftványok ígyekezzenek kípötolni. -- 

3- A’ felsö' osztálye'. 

Delelòttl ora'k. || Délutáni таk. 
|9—10| 10-11 || 1_2 |2-3| 3_4 

G'azdńlkodás 
tudomâuy 
(gyakorlat 

tal). 

Ё"! él eiví 
gondolkozás 

„икoны, ’s a’ 
gondolntok’ pa. 

pírra tétele. 
Észi és elvi . Gnzdálkodás 

‚ ESZ Történel~ 

tudomány‘ Vallás tudomány. Embertudo mńny(eg se’g’ tekinte téhöl). Olvasńs n’ biblini tör ténetekböl. 
Történet 

tudomán y. 
tudomán y 

(gynkorlnt 
tal.) ' 

gondolkozás 
gyakorlál, ’s n’ 
gondolatok’pa 

pírra tétele. 
Vallál tudomány Törvény tudomán y. Lélektudo mán y. 

стажем; 
tudornány 

(gynkorlat 
tal). 

Testgya 
Кoпаt (az 

egész ísko 
la). 

Е"! ¿s с“! 
gondolkozás 

gyakorlás, ’s a.’ ‘ 
gondolatok’pa 

pirra tétele. 
Törveny tudomány. Törvény tudomány. Éneklés. 

  
 

A’ lány-népiskolák’ tannlmányterve épen ez , az 
за] а’ 1еgyиéssе1: ' 

1. Hogy а’ lányok -- a’ közép osztálylyal Инаvе-min 
den nap' a' köz életr‘e legszükségesebb asszonyi munkák 
ból-- millyen a’ ruhaszabás, varrás , foltozás, mosás, fö 
'zés , tisztogatás’ ’sat. -- еgy orát vegyenek: mi fölteszi, 
hogy ebb'en az iskolatanítóné legyen jártas , kitôl еgy. 
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szersmind szelid érzelmek, nyájasság ’s gyöngédség ш. 
várogjon által a’ növendékekbe. Ebböl folyik: 

2. Hogy, ha talán azon ‘órákból, mellyeket a’ На!‘ 
gazdálkodásra és tulajdon testgyakorlatrq fordítanak,ezen 
asszonyi munkákra fordítandó mindennapi egy óra ki 
nem telnék: inkább a’ tudományok rövidítessenek czél 
szerün a’ lányok’ jövendö rendeltetésökhöz, különösen 
peйд; а’ földleirás, gazdálkodástudomány és törvény 
tudomány. 

3. Az erösebb ñ-testgyakorlat helyett a' lányok 
mosás-, tisztogatás- ’s más czélszerü asszonyi munkákkal 
a’játékórát haszonnal, cgyszersmind testgyakorlattal, 
töltik el; kivévén az alsó osztälyt, melly tulajdonkép 
tещi gyakorlatot vegyen mozgás, szaladás, futás ’satáltal 

91. §. 

Az z'skolaz' fenyz'te'k , kò'zò‘nsefgesem 
Bármi teljesen igyekezzék is megfelelni a’ tam’tó 

magas rendeltetésének; bár mindent elkövessen is tam't 
ványi körül az ismeret’ terjesztésére, az érzés’ nemesi 
tésére, ’'s а’ cselekedet’ irányzására: végre mindazáltal 
sokszы‘ kénytelen tapasztalni, hogy tanítványi közül né 
mellyek a’ tanulásban rенеk, mások erkölcstelen tене}: 
kel bélyegzik magokat, némellyek végre rеме!‘ is er 
kölcstelenek is. Ezen tapasztalás szüli a’ tanító és ta 
nítvány közt az iskolai fenyitéket. Azon hibákból mél', 
mellyekben a’ gyermekek - ismeretet, érzést és езде 
kedetet tekintve - sülyedeznek, a’ tanító‘ kiemelni tar 
tozik, még pedig vagy inkább belsö ugy nevezett veze 
Ш еszköиökáИаД vagy ösztönözö eszközökkel; végl'e» 
ha ezek nem használnának , külsö büntetö eszközök ё!’ 
tal. Innen a’ fenyitéknek härom nemei Мsznск: VeZBÍô’ 
ösztönözö és büntetö eszközök. 
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98. 5. 

1. Fenyz’te'lia' vezeto" eszkòbsò'k. 

A’ fenyl'tô eszközök közt legelsök a' vezetôk , mely 
lyeknek nem lehet más mint jótékony czéljok. Ezek а’ 
jót továbbijóságban megtartják , erôsl'tik ’ irányozzák ; 

, a' hátra maradni akarót' pedig minden külsö kényszerí 
tés nélkül , `fótékonyan, ezek felé irányozzák. Illyen esz 
közök közül lennei ' ‘ 

1. Az iskolai törvény, ennek megértése ’s jótékony 
‘ irányzata.‘A’ mi az iskolai törvényeket illeti, ezek‘ in 

. kább nagyobb kezdö intézetekbe valók. A’ népiskolában 
egy valódi tanl'tónak minden jóra és roszra élesen figyel 
mezö, minden jót nyájasan helyeslô, minden roszat ko- ‚ 
molyan roszaló természete elég törvény. 

‘ 2. A’ hibázhatásnak lehetö eltávoztatása. Ha a’ñgyel 
mes tam'tó hibát vesz észre, nem szabad egyszerre а’ 
büntetö eszközhöz nyulni, hanem keressen alkalmat, 
melly által a’ hibázhata's eltávoztassék. Ezen szabály 
nak szerfeletti hasznát ezen ismért mondás is meg értet 
heti: „az alkalom csinál штат“. Igy, ha ища а’ tanító, 
hogy valamely szilaj tanítvä‘ny talán sz‘omszédjához ta 
m'tás közben is örömest beszél, ültesse komolyabbhoz. 
Hogy ha valamellyik az utczán a’ töb’binek alkalmatlan 
kodik, menjen késöbb haza iskolából, és jöjôn hama 
rább ’sah 

3. Legillôbb vezetö eszköze a’ tanítónak a’ nyäjos-‘ 
ság, szelídség és szeretet. Ezek erôsl'lik meg a' jót а’ 
jósägban , a’ roszúlni kezdöt mindig, az elroszultat pe. 
dig igen sokszor, ellenk’ezö irány felé fordítják. Csak 
hogy a’ tanl'tó ezen já eszközt igyekezzék idejében, va 
lólag ’s teljes mértéklgen,‘használni.' 

99. §. 

2. A’ fenyz’te'дz' ò'sztò'nzö виз/‘6367:. 
‘ A’ fenyl'téki ösztönzö es‘zközök közt legnemesebb ’s 
щит leginkább vezetô 
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1. Az ugy nevezett erkölcskönyvnek vezetése. Min 
den jól elrendelt iskolákban kell ollyan könyvet vezet 
ni, mellyben a' tanító mind minden napi munkásságát, 
mind pedig ettôl külön 'lnpokra a’ tam'tványok’ magokvise 
letöket elöttök szorosan feljegyezze, ’s ezeket а’ szüléknek, 
valamint az iskolai elöljáróknak, elébe terjeszsze. Illyen 
poты: lennének: а) mellyik mulasztja gyakran az Мю 
lát; b) mellyik jár késön; с) mi munkát nem végzett 
el; d) mit végezett roszul; е) mi rendetlenséget csinált 
iskolában ’s kivül; mi alkalmatlanságot követett el а’ 
leczkén; g) miben volt engedetlen; L) mi büntetéseivol 
tak eddig és miért; ’sat. Hogy az Шy könyvek örök em 
lékül megmaradnak ’s velök a’ tam'tványok’jó vаgy rosz 
magokviseletök is, értese meg a’ шаító: mi, nem lehet, 
hogy ösztönt ne ébreszszen a’ gyermekekben а’ jó’ köve 
tésére ’s a' rosz’ távolítására. 

2. Szokták jutalommal is ösztò'nözni a’ gyermekeket, 
úgy a’ tanulásban mint az erkölcsi magaviseletben. Ha 
vannak is olly szelle1ni jutalmak, mellyek mind а’ tann 
lásra mind а’ szép magaviseletre serkenthetik а‘ gyer 

' mekeket: illyen a’ tanulási és erkölcsi шт érdeklô disz 
д jeleknek iskolán kivüli viselete; ha ezeknek a’ czélul 
î vett tárgyakra nagy befolyások tagadhàtlan is, de vi 

gyázzon a’ tanító ‘a’ gyermek’ személyes tulajdODságám’ 
hogy valamellyiknél a' megtiszteltetés hiu göggé ne vál 
jék,mellykésôbbis a' gyermek’ erkölcshcharacterére nagy 
befolyással lenne. Anyagi jutalmak-.millyen a' Pe'm, 
nyalänkság’s más tárgyak .—teljes'en megvetendök; me“ 
ezek, ha а’ tanulásra (выn nem ösztönül $ш15á1т$паьГ 
is, de az erkölcsnek valódi ronий; mi szerint a’ gyer' 
mek korán megszokja аж, hogy haszonlesés, jllfßlom’s 
aja'ndék nélkül nem is mozdul, minden tettért jutalomrß 
számol ; pedig minden erkölcsi tettek ëpen olly'anok, mely' 
'lyekben jutalomlesésnek semmi helye. ' 

3. Az ösztönzö eszközökhez számolhatni az osztály' 
zást. EМ: némellyek a’ tanulásra mint erkölcsre kiter 
jesztvén, az ugy nevezett rendelést alkatják, mengt 
az iskolai elöljárók mind a"rendpapiron mind Pedig ‘Не’ 
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sökön egyszerre észrevehetnek. Hogy a' versenyzés's ez 
utáni osztályozás nagy ösztön legyen a’ tanulásra, nem 
tagadhatni; de hogy a’ tárgy becsét ne veszítse el , mul 
hatatlanul szükség figyelni a’ tanítónak: hogy valamely 
lyikben a' gyakori kitünés a' köz életbe is átmenendö 
mást lenézö kevélységgé ne váljon; hogy az osztályzás 
han valami módon olly kedvezéssel is ne éljen, mellyet 
a’ gyermekek is észrevesznek. Az osztályozást pedig 
az erkölcsre nézve roszaljuk: nem azért, mintha az er 
kölcsi és erkölcstelen tettnek különbözö lépcsöi ne len 
nének, és mintha a’ tanítóra] feltennôk azt, hogy eze 
ket nem különböztethetne meg; hanem azért, mivel ugy 
látszik , mintha annak , ki az erkölcsiségnek kisebb mér 
tékét teljesítheté -- bár, meglehet, legtisztább inditó ok 
ból is, és így az erkölcs’ alacsonyabb osztálya lépcsö 
jén van - alkalom adatnék az erkölcsiségbeni meghi 
degülésre söt elfajulásra a’ talän /nem egészen méltat 
Ваши‘, vagy viszonyban más cselekedetekre leosztályo 
zott, így mintegy erkölcstelenített cselekedete miatt. 
Nehéz belátni az erkölcs’ indító okába, 's így nehéz az 
erkölcsi tettek közt is osztályt tenni. 

10o. §. 

‘3. A’ fenyítő/ez' bäízlető eszközök. 

Hogy ha а’ gyermekek sem a' vezetô sem az ösztö 
nözö eszközök által nem ébresztetnek minden jóra, ’s 
nem erôsödnek meg abban: akkor kétségkívül elé kell 
venni a’ büntetô eszközöket, azon jegyzésekkel - 

1. Közônségesen: hogy, mivel а’ büntetésnek itt 
czélja a’ hibás utróli megtérés, legyen a’ büntetés min 
denben a' hibához alkalmazott:mire nézve szükség, hogy 
akár a’‘ tanulási akár,az erkölcsi hibának forrásai keres 
tessenek fel: épen ellenkezö szerekkel orvosoltassanak. 
Igy, a' ki pajkosságból ’s játékszabadság' szeretetébôl 
hibázott, büntettessék a’ rendes játéktóli megfosztással, 
szabadság' elvételével, elzárással, mellyn.él a’ virgoncz 
gyermeki természetnek alig lehet nagyobb büntetése. 

4f 
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2. Különösen: legyen a’ hibához alkalmazott bünte 
téslépcsö; vagy, ha pagyobb is а’ hiba, nem egyszerre а‘ 
nagyobb foku büntetésen kell kezdeni. Legyen a)az 
intô pirongatás, még' pedig elöször négy szет közt; nz 
után nyilvánosan а’ gyermokek Кöиt; vègre az elöja'rók 
elött. b) Szégyenszékbe ültetés. с) Elzárás. Hogy itt sem 
mi egészségtelen alacsony helyre zárásról nem lehetszó, 
legföljebb is а’ tanító’ szobájáróhasztal alatt ülésröl: ma 
gában (тетя 

3. Általányosau: maradjnnak el azon büntetések, 
mellyek az egészségnek csak legkevéibbé is ártanának; 
annyival inkńbb a’ pofon- ’s agyba-verés, hajtépés ’aan 
embertelenßontó eszközök; még vesszôvel is csak 11101 
86 esetben, egész öumériéklettel-két,legföljebb három 
ütéssel- kell élni : itt is osak az erkôlcstelenségek’ orvox 
láiß'ban, sohn nem tanulási,fogyatkozásárt ; morta’ kitjózan 
цепей! ’I czélszerú' ösztön által a’ tanulásban tehetségéhez 
aränylag nem lehet elövinni , и‘; az ütés nem fogja elö. 
halasztólag bölcscsé tenui; esak a’ többszöri erkölcste 
lßniéßßt, viñßlatal'tóztalólag, lehnt szанd íitélâel is fe 
nyíteni. 

MÁsomx rmnzn'r. 

Az едет‘ iakolák’ kù'hó' elrenlele'lç. 

101. §. 

1. Az z'skolaz' решит’. 
Hogy a' néptanl'tók akármineml'í pénz- vagy termeszt.' 

ményi ñzetésöket magok lfîgyenek kénytelenek összeszed-Í 
ni,ennek elhárítására, az illyen összeszedégbôl származ” 
alkalmatlanságot, kedvetlenséget ’s alacsonyságot Der“ 

‘ is шить. На hol мы: még‘illyen módok Штативы‘, 
azok általányosan eltörlendök. Az iskolai elôljárófa'ä’ 
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Нsше а’ néptam'tói ñzetés-beszedetés. Ha az igy besze 
detett pénz- vagy termesztményböl a’ néptanítók fárad 
ságokhoz méltólag ’s állásukhoz illöleg jutalmaztathat~ 
nának is, mégis czélszerl'í lenne kegyes alapítványokból, 
annyi a’ meunyi jótéteményekböl böség' idején, különös 
ajánläsukból ’s más gyüjtésekböl 

1. Olly pénztárt lassankint alapítani, mellyböl a’ ta 
nító ñzettqssék mind azért, hogy а’ köznép a’ nevelés' 
tárgyában legkisebb terheltetéstöl is szabaduljon -- bár 
nagyobb tartozása, mondhatni, bels6bb kötelessége en 
nél nem lehetne, ’s mivelt népnek valóban nincs is -; 
mind pedig, hogy a’ tanító szük termés’°idéjén szinte 
mint a’ beszedetés’ nehézsége iránt, biztosítva legyen'ì 
’s honnét nemcsak az elöregedett néptam'tók,hane|n ezek 
nek özvegyeik is, bizonyos nyngpénzecskét vehetnének. 

2. Szükség lenne olly pénztárra, mellyböl az iskola 
ház а’ hozzá tartozókkal fentartassék, ’s a’ tanításhoz 
megkivántató szükséges is‘kolai eszközök megszeresztes 
senek. 

, 3. Segédpénztár alapítatnék, mellyböl а’ szegényebb 
sorsu gyermekek a' tanítás’ legszükségesebb eszközeinek 
megszerzésére szükséges pénzt ka‘xpjanak. Ezekröl ugyan 
gondolkozni az iskolai elöjárók’ tiszte, de egy ügyes ta 
nító’ magaalkalmazása ’s а’ közjó iránti buzgosága által 
erre is sokat tehet, és tenni tartozásänak ismerje mint 
közönség tagja. 

102. 5. 

2. Az z'skolae'pälet. 
Hogy а’ tanftó’alkalmas .és illö lakhelyének’s az ez 

zel összeköttetésben lévö tanulószobáknak épl'tetésében, 
a’ még számnsak,némellyjózanabb iskolai elöljárók’ pél 
(МУЗ1 követnék: nem is említjük; minthogy ezeknek szi 
ven hordozását minden' elöjáróságról felteszszük; csak 
ezeknek helyes elrendeléséröl szólunk. 

1. Az iskolaépület legyen közel a’ templomhoz; de 
ne nagyon eldugott, ne i’s lármás helyen; ne ugy építve 
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hogy az ajtón vagy a' kapun egyszerre nagyon járatos 
utczára nyomuljanak ki a' gyermekek, hol kocsik és mar 
hák által kônnyen veszélyeztethetnek. Különösen, а‘ 
tanuló szoba legyen egészséges, tágos , világos. A' мё 
kek külön, vagy összekötve czélszen'í kônyöklôkkel vаgу 
inkäbb asztalkákkal , ugy legyenek helyezve,hogy vаgу 
mindenik, vagy --. ha a’ hely csakugyan szú'kes lenne - 
minden második szék közt а’ tanító elmehessen, munká 
kat _ különösen l'rást, rajzot ’sat. .- vizsgálandó. Le 
gyenek ezen kivánat mellett а’ székek még ugy rendel 
ve, hngy az ablakol,; bal kéz felôl essenek. Szemközt 
az ablakkal ülni а’ tóduló fény, jobbkézzel pedig homäly 
miatt irásnál a’szemnek ártalmas. A' székeken kivül meg 
kivántatik, hogy kétfelôl elég tágas hely legyen: 1101 а’ 
gyennekek - a’ szükséghez képest-könnyen és szaba 
don mozogjanak. 

2. Az iskolaépülethez kivántatik játékudvar, mellyen 
a’ gyermekek a’ negyedórai köz idöt szabad légen tôlt 
hessék; söt kivánatos, hogy ez, homokkal megtöltve, 
né'melly testgyakorlati eszközökkel legyen ellátva. Nem 
csak any'agi tekintetbôl -millyen а’ test-gyakorlat ’s en 
nе!‘ erösl'tése -- hanem szellemi nézetbôl is kivánatos 
az illy játékudvar minden iskolánál. Itt, játék közt, han 
goznak össze gyakran a’ leggyöngédebb érzedelmek, -- 
a’ késö korra is által menök ’s nemesre fejlôk. Ш szok 
nak a', gyeì'mekek korán a’ társas élet’ viszonyaihßzi 
mellyre ogy józan tanító, alig gondolhatni, mi hasznoS 
befolyással lehet még а’ játék’ irányzata által is. 

3. Megkl'vántatik, hogy az iskolaház mellett legyell 
kert, mellyben a’ növendékek, külônösen faluń, ki 
csinyben gazdálkodási gyakorlatot ‘tègyenek: fôleg 
sel‘yembogártenyńsztés és faoltogatásokkal foglalatoskod 
janak. Ezen kert’mivelését is nemcsak azon szemlélés 
ajánljn , melly szerint a’ gyermekek tapasztalásban lát 
hatjáls aы, а’ mit tanultak; nemcsak azon anyagi haszoïf, 
melly innen késöbb a’ növendékek által lassan s215151‘ 
vároghat a’ tärsaságba; hanem valóban а’ 51011111 a’ 
nyájas, a' szép természetteli társalkodás nagy hatással 
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van az erkölcs’ szelidítésére is. Valóban a’ szена ter 

mészetteli társalkodás, vagy ennek elnlulasztása ott, hol 
ez különben is vonsz nyájassága által: legbiztosb hc'v' 
méröje az erkölcsök’ szelidségének ’s vadságának. 

103. §. ‘ ’ 
3. I'skolaz' eszßò’zò'k. 

Ha akármelly neml'í‘ kézml'vesnek megvannak 1nívé 
hez kivántató eszközei; szükség, hogy ez meglegyen a’ 
magasabb czélu iskolában. Illyen eszközök: ‘ 

1. жgy fekete tábla, mellyek közül egy az irás' 
elemeire, másik az’éneklésre szükséges vonalakkal le 
gyen ellátva, harmadik a’ rajzolásra, negyedik a’ kö 
zönséges használásra fordl'tandók; vagy, ha szegény az 
iskolapénztár, legalábbkét' fekete tábla legyen,mellyek- 

, nek oldalaik az érintett négy czélra fordítassanak. Le 
gyen minden gyermeknek _. ha a’ pénztár engedi, ad 
ja az iskola - egy fekete palatáblája, mellynek egy o1 
dala, a’ kezdöknél, légyen az irás’ elemeire szükséges 
vonalakkal elkészítve. Legyenek továbbá az iskolánuk, 
а’ mi nevelési rendszerünk után иgy nevezett több fali 
ábe'cze-táblái, azokhoz megkivántató pálczákkal. 

2. Megkivántatik, hogy legyenek földabroszok, még 
pеdig а’ két földgömb’ rajzán - vagy inkább a’ felflíha 
tó földlabdán - а’ Magyarország’ és az Austriai-biro 
da'lom"kíilôn földabroszain kivül: Eúropa’, Azsia’, Afri 
ka’ Amerika’ és Ausztrália‘ földképei. 

3. Legyenek gyüjteménykék az ásvány-, növény 
’s állatnemekböl, különösen : a’ haszonra fordítandó шk 
ból, bogarakból, lepkékböl szereztçssenek növény- és ál 
latképrajzok. A’ legszükségesebb tapaszta'lati eszközöket 
is a’ természettudom'ányra, 's gazdasági mintákat --. 
a’ mennyire a’ pénztár engedi - igyekezzék megszerez 
ni az elöjáróság. Egyébiránt vannak olly eszközök, 
mellyeket egy ügyes tanító mulatságból is el'készl'thet; 
gyüjteményeket rakhat összе; mcllyek szinte Ielkes, se 

Em-:Ml NвvEmîs. l. xö'r. 10 
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rény, gondos utódja által партии“, egyszerïslnind 
meg6riztetvén, utoljára a' falukon jole's g'yñjfeméńyek 
szemlélt'ethetnének. Ohajtom, hogy valamelly'kis könyv 
tárnak alapja is tétetnék le. -Mindezeket lelkeäen csa'k 
kezdeni és alapl'tani kell, hol még nem léteznének is; 
az utódoké a' gyarapl'tás , gondviselés ’s tisztelet az ala 
pl'tók irlínt. ‘‘ 

HARHADIK Р'В-111231‘. 

Az clam’ ùkolára fclvt'gyáxnt. 
l 

104. §. 

Az elemz' z'skolára [Дабы/62111, kò'zò'nse'gesen. 
A' visszaélés a’ legszentebb dolgot is szenttelenné te 

heti. A’ visszaélések különbözö okokból származhatók, 
mellyek az egész elèmi‘ nevelés czélját felforgathatják; 
az egészet, ha nem semmisitik is, de alu'székonynyá ’s 
zl'nholttá-tehetik. Ezé‘t az elemi iskolára felvigyáz'at, 

melly ennek virágzó életet adjon, szükséges. Midôn na 
gyobb iskoláink’ rendszerezett elöjáróságg'ali ellátások 
ról örômmel dicsekedhetünk, akkor az elemi iskolák’ 
illy rendszerezett elöjárói hijányáról fájdalnmmal lehet 
szólni, nem a'zért mintha elôjárók épen nem is 1e11116 
nek, hanem -f megvallom - rendszeresebbnek ohajta 
nám az egész’ szerkezet'ét, ohajtanék'nevezetesen 

1. Egy helybeni állаndó elôjáróßágot, mellynek el 
nöke a’ lelkipásztor, az értelniesebb' szülékkel’s a’ tani 
tóval vagy tànítókkal együtt, 11li1l61 többször tanácskozna 
az iskolai tárgyakról. A’ tnnítót az iskolai dolgok’ ta 
nácskozásából kizárni nagy visszafordultság 1enne. 

2. Ohajtanék különös egyházvidéki vagy kerületi, 
papi és világi s'zemélyekböl álló vegyes, bizonyos id61: 
Ъеn összeülö választmányt, mellynek, midön egy old al 



m. г. А: ELEM! I'sxoLÁm FELvmvÁzn. 147 

ról kötelessége lenne' a' ker1'iletbeni elemi iskolák’ min 
dennemü javl'tásmódjáró’l gondolkozni ’s azt а’ helybe 
nielckel közleni, egyszersmind joga lenne bizonyos idöi 
tudósl'tást venni a" helybeniektöl, melyböl az iskola’ bel 
86 és külsö élete, annakirányzata egésZen kitündökölnék. 

3. Kivánnék egyházmegyei szinte papi és vi1z18isz9 
mélyekböl álló választmányt, n'lellynek különö‘sen ki 
tünö kötelessége lenne minden kerületi elemi iskoláln'a 
ügyelni ’s joga azokról mindennemü tudósítást bevárni, 
’s a’ felségnek, kié a' l‘egfelsöbb felügyelési jog, éven~ 
kint tudósl'tást adni. -- Ez lenne rövid nézetem közön 
ségesen az elemi islàolákra felügyelésrôl, mellyrôl mi 
dön öszinten elismerem, hogy nem több újat mondtam, 
mint a’ melly némelly félekezeteknél csaknem egészen 
illy alakban lé‘tez: akkor çnnek erösebb foganatba vé 
telét legtisztább szivvel ohajtom. Ebböl látszik hogy az 
egész felvigyáza; az elemi iskolának belsö és külsö éle 
tét ’s az egész тёnлыеt tartozik мытье venni. 

105. 5. 

1. Felvígyázás az elemz' {ядoм/а’ belsó' ‚Наше. 

Az elemi iskolák’ belsö életére történik felügyelés: 
, 1. Ha a' helybeni elöjáróság minél gyakrabban meg 

látogatja az iskolákat, mindig egyetértôleg a’ tanítóval; 
nem lealacsonyítón meglepôleg: mi :lltal talán még a’ 
gyermekek is észreveszik/azon gyam'1t, mellyel' az is 
kolai elôjáróságviseltetik a’tanító irńnt. A’ tanítványok 
elôtt minden tgm’ítói tekintetrontás а’ legnagyobb neve 
lési hibák, ,mondhatnîh ellenmondás közé tartozik. Ha 
a’ nevelö hibázik e а’ mit egy valódi nevelôrôl alig le 
het gondolhatni -- ‘lmíshol intessék meg; a' nem jobbuló 
pedig hivatalából mozdítassék el. Ezeu, iskolát minél 
gyakrabban látogató választmány szoros ñgyelemmel 
tartsa a’ tanulási eléhaladást. Mindenkor tegyen rövid 
vizsgálatot, fejezze ki örömét ’s megelegedését az e1ô 
haladók, fn’jdalmát ’s elégedetlcnségét a' restek fölött. 

10* 
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Nézze meg nz erkölcskönyvet, raijzolja elöttök illôleg а‘ 
8‘ép 111agпise1еtet, roszalja az erkölcstelenséget: intse 
ennek elken’ílésére, annak állandó követésére ’sat. 

2. Sokat nyer az elemi iskola’ belsö élete a' nyil 
ványos megvizsgáltatásnak érdekessé tétele által. A’ hi 
degség és érdektelenség nem szórhat el maga körül egye 
bet mint hidegséget, érdektelenséget. Ha a’ gyermek 
Iátja, hogy azon megvizsgältatäson, mellyrôl a’ tnm'tó in 
tö'leg olly sokat beszélt, alig jelen meg egy vagy két 
kitünö tekintetü ember: bizony visszaemlékezik erre; 
a’ tam'tó’ intése sokra süker nélkül hangzik el. Eze'rt 
ohajtani, hogy a’ helybeni választmányon ’s szülékerl 
kivül - különösen ott , hol a’ lelkipásztoron kivíil alig 
van más a' tárgyhoz szólható személy -- a’ közönséges 
vizsgáltatáson, a’kerületi vúlaszlml-ínyból kirendelt egy 
vagy két küldött is jelen legyen: melly küldöttség’czél 
ját а’ gyerlnekkel felfogatni ’s ezen tekintetböl ôket a' 
tanulásra inteni, serkenteni ’s ösztönzeui kell. A’kö 
'zönséges megvizsgáltatások érdekessé tétethetnek szor 
galom jelei, könyvek’ kiosztása által. A’ pénzjutalma' 
zásokat a’ jutalomnál mondott ok miatt ált'alányosan 
roszaljuk. ' 

3. Emeltetik az elemi iskola’belsö élete az osztályo’ 
zás, vagy а’ növendékeknek egy osztályból másba tétele 
által. A’ hе1yеz6s egyenesen es'kizárólag a’ tanító’ dol 
ga; az osztályozásban is а’ tanító hosszas tapasztala'svll 
alapult eléadása elsöbséggel birjon , а’ közönséges vi15 
g'fíltatäson tett egyszeri észrevétel felett. Az osztályßla' 

 5on tulajdonképen értjük azt, mi szerint két esztendei 
tam'tás után egy osztály elôléptetik. De valâmint egye's 
gyengékre nézve szükse'gesnek lzítjuk, hogy -ha k1' 
vántatik -- az osztályban harmadik, esztendöben is ben“ 
maradjanak: ugy, ha némely szorgalmas talán @gy es? 
tendö alatt а’ tanulmányokat helyesen bevégezné -. lfll' 
vel, rendszerünk szerint, az alsó osztályt kivévén шт‘ 
den osztály’ második esztendeje ismételés, 11är széleseb 
ben terjedö is --: annak elôléptetésétnem ellешней!“ ‘ 
Csakhogy' аj mint ezt nagy vigyázat alatt kiva'njllk 'é' 

1 
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tetni, ugy az egészet ünnepélylyel; hogy а’ gyermekek 
tudják az elöhaladást, érezzék annak örömit is , ’s ösz 
tönöztessenek а’ további haladásra. -- Hogy а’ szú'nidök 
legyenek (mind‘a’ tanítót m'mdla’ tam'tványokat tekint 
ve), szükséges; különösen pedig, hogy a’ hat heti nagy 
szl'ínidö akkorra essék, midön а’ legtöbb niuukák van 
nak, ’s az aratásí, tаkм-1täsi és szäreti napokra 
osztalnék el: kivánja mind a’ segedelem, melylyel а’ 
gyermekek szüléik iránt tartoznak , ‘mind pedig a’ 
gynkorlat, mellyet illyenkor vesznek. A’ három sät0 
ros innepi szünnapokj elmaradhatók, inkább kegyes el 
mélkedésekre fordl'tandók. 

„ 106. §. 

2. Felvz'gyázás az plemz’ z'skolák' külso" e'lete're. 

' Az elemi iskola’ külsö életére ügyel fel аz iskolai e1ö 
járóság 

1. Az által, ha, a' hol még termesztmény- vagy pénz 
beszedési fizetés van, ennek beszedéséröl gondoskodik; 
a’ hol pedig‘ pénztlaírokt lennének, annakjózan kezelesét, 
а’ 1её’щo1ёб krajczárnak a’ kivánt szent czélra foп-(11t6 
sát, szivén hordozza; ’s ha a’ tanító’ i11ô, méltó és ren~ 
des ñzetéséröl a’ körülményig lehetôleg gondoskodik. 

2. A’ külsö élet’ egészen föntartásära tarlozik az, 
ha az iskolai elöjáróság gondot visel arra is, hogy a’ 
szegénysorsuak könyv' vagy más tanulási eszközök’ hi 
jánya által, mellyek tulajdonkép nem az iskolához tar 
toznak, hátramaradást ne szenvedjenek. 

3, A’ külsö életre megkivántatik, hogy az iskolához 
‘szorosan tartozó tanuläsi test- és némelly tudomány-gya 

kol-121ti eszközökrôl, valamint az egész iskolai élettel 
szoros viszonyban ä11ó; iskolaépületrôl, az egymás fe 
lett fokonkint álló iskolai elôjärósäg lelkismeretesen 
gondoskodjék. 

' 
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107. §. 

3. Felvz’gyázás az elena' z'skola'k' ege'sz z'rányzata'ra. 
Az amber elött az életben három irányzat nyilik fel : 

mint vallásos emberé, társasági polgáré és általányosan 
emberé. Valljon ezen irányok felé emelkedik-e má1' a' 
népiskola, arra ügyelni fô gondja az iskolai elöjáróság 
nаk. Ezért 

1. Szeme elött tartsa - még pedig legszorosabban 
iìgyelve szeme elött tartsa - azt, hogy a' vallásosság 
nak magvai, а’ majd erkölcsi gyümölcsöket hozandók, 
mi módon szóratnak szét az elemi iskolások’ sziveikben. 

Nem hideg érzedelemmel 'szóratnak-e azok, „llа“; ér 
dektelenséget, hanyagságot, söt vallástalanságot termök. 
Jaj a’ társaságnak, hol illyek kerülnének ki az elemi 
iskolákból! 

2. Ügyeljen az iskolai elöjáróság, hogy az elemi is-‘ 
kolákban tétessék' le alapja a’ valódi polgári létnek, 
melly midön egy oldalról magában foglalja azt, hogy 
itt mutattassék ut és mód az élet’ szükséges eszközeinek 
megszerzésére, vagy: mintegy vezettessék be а’ növen 
dék az életbe; más oldalról nyerjen helyes fogalmat a' 
társasági létrôl; értse és fogja fel, hogya’ társaság Ей 
lönbözö rangu és sorsu emberekbôl tartozik állni, ’s 
hogy minden rangnakmegvannak a’ maga terhei és jogai. 
Jaj a' társaságnak, hol talán az elemi iskolában "таk 
le alapja 81:z5:- а’ polgári tespedö aluszékonyságnak, akár 
a’ nyomó rabszolgaságnak, akár a’ lázangó zavargásnak. 

3. Vigysízzon fel az iskolai elöjáróság, hogy az ele 
mi iskolában alapl'tassanak meg a’ szelídség, jámborsa'g 
és felebaráti szeretet; hogy az életbe lépendö gyerme 
kek majd kisebb ’s nagyobb társi körökben embersége 
sek legyenek. A’ parancsolt ’s megtanult erkölcsi sта 
bályok lehetnek ugyan tartalékjai a' bünnek, a' tiltó 
törvények akadályoztathatják a’ gonoszt; ‘le a’ minden 
jót legtisztább érzedelemmel csak magáért шvö emberség 
mégis legerösebb tämaszn az emberi létnek. Minthogy 
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azt, hogy a’ tärsaságban minden gyèrmek ézen hlirmns 
rendeltetés felé irányoztassék: e'gyetemes emberi 0119.] 
«is gyan‘a'nt vehetni; következik, 'hogy 'az iskolaì e16 
`1z1ró1: szorgalmasan gondoskodjanak arról: ne hogy csak 
еgy gyerolek is а’ társaságban nevelés nélkül maradjon; 
теrt аz illyek, аz ember irányzata felé nem fejlhetv'én, 
nem lehetnek egyebek, mint vallástalanok, 'tlírmsági 
kötél nélküliek és embertelenek. 

108. 5. 

А’ ne'pz'akolábólz' elbocsálá:. 
На a’ gyermekek mind a’ nyilványos megvizsgálta 

táson az iskolai elôjáróság elött, mind a’ tam'tó' 91öa66 
sa szerint alkalmasaknak találtatnak arra , hogy már az 
életbe léphetnek: bocsáttassanak el az iskolából. De ezen 
elbocsátás ne önkénytes iskolaelllagyás , hanem -- mint 
az iskolába fölvétel -- bizonyos ünnepélylyel összekötve 
legyen. A’ nyilványos vizsgáltatás ‘паn vezesse а’ taní 
tó ‘a'z iskolavégzöket a’ templomba; vagy, ha templom 
ban “танk a' Vi'z'S'gältatá’s, ennek végeztével adja által 
- a’ gyíilékezet elôtt .- ôket a’ lelki pásztornak, ki 
öket áldással és tanításяal kisérve adja által ‘‘a’ szülék 
nek, eléterjesztvén az iskola és tanító iránti kötelessé 
göket, jövendö rendeltetésöket, mint vallásos valóét, 
társasági polgárét; végre az egész ünnepélyt buzg'ó lui 
laadó ének és imádság rekeszsze be. 

\ 

100. 5. 

Befejeze’s. 

Igy „мoжет.“ én az elemi iskol'e‘íkrril; igy ki 
váńnám a’ népt'anítók által ismertetni az emberi tehetsé~ 
geket; igy ohajtanám ismertetni a’ tehetségeknek lép 
csönkint megfelelö tudományokat ’s azoknak ‘z1n11565 
módját; igy kivánnám elrendelni az elemi ikolákat. 
Mennyire feleltem meg a’ tudós kérdés‘ egyik ágáuak: 
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' nem tudom. Igyekeztem es'zméleteimet ugy szerkezni, 
hogy пo]: gyakorlatba "ehetök 's a’ 'talmszlta‘lásban is 
kivihetölc legyenek. Mi után nincs egyéb hátramint azon 
legszivesb ohajtásom,lmgy e’zekre, mellyeket irtam, vagy 

' ezeknél alkalmasabbra alapulva,‘ fogatnék fel a’ nép 
nevelés’ ügye; mert még a’ társaság legnagyobb töme 
gének - a’ köznépnek _ nevelése vag’y fel sem vevö 
leg elmulasztatik, vagy minden józan rendszer nélkül 
nyomorgattatik: addig а’ társaság mindig zavart, min 
dig erôtlen , mindig sl'nlödö lesz; minthogy az értelmes, 
пай/е11 fök teszik а’ társaság’ valódi erejét: „A’ tudonlá 
nyos emberfö’ mennyisége a’ nemzet igazi hatalma“. 

l '' 

Kéretik az olvasö,'hogy olvasàs elött példányában а’ követ 
' kezö javításokat megtegye : 2. lapon, 6. sorhan ege'sz helyett olv. ё’ 

zësi -- 10. l- 20- s. Olv- ísmeré-mek - l1.. l. 6. s. olv. дsz, ‘e'rze's e's izle's 
Щи! -- 15. l. 16. s. olv. a’ ma'r ‚вёл _ 14. l. 24. s. hajlás h. olv. ha 
ta's 17. l. 25. s. olv. (cherm'az') -- 18.1. 19. s. kell l1. olv. /cel -- 21. l. 
5. s. olv. lèpcsäje a’ ‘Еда/sидел -- 25. l. 54. s. olv. Olvaso'könyv’ eleje 
._ 25.1. 16. s. olv. legelemiebben _ 29.1115. s. hevenlési h. olv. 
[лег-0111г.‘! _ 51.1. 5. s. tellen-e'gizeh „Не: h. olv. tehetség. Sze'les 
_.. 51. l. 6. s. ‚шипы; h. olv. {gall/zato' _155. l. 11. s. А’ ¿anuló h. olv. 
А’ tanz'w' --55.1. 10. s. l-t h. 'olv. í-t- 57.1. 5. s. akarja'l: h. olv. 
akarno'k - 57.1. 54. s. besze'd clé h. olv. beszédde' --59. l: 24. s. 
alìg elemibbet h. olv. a’ ‘legelemíôůet -- 66. l. 5. s. olv. szorgal 
mi - 66. l. 10. s. olv. fè/fogatni -- 68. l. 7. s. Ez elöttolv. T._ 
68.1. 9. s. Mi h. olv. Mit -- 68. l. 16. s. ‘за’. elötl olv. Gy. -- 75. 
l. 4. s. olv.falytato'lag a’ 55. §. .- 75. l. 25. s. könnyü h. olv. känyv’, 
_. 75. Lutolsö s. olv. mi ha'sonlo' e's lcülönb'o'zó' -- 77. l. 50. s. olv. 
Tarületmérés. -- 81. l. 6. s. olv. octa'z'afn _ 81. l. 29. s. 
a’ tanz'to' itt z's. olv. a’ tanz‘ta'. llt is -- 90. l. 14. s. А’ mi elött 
olv. T. _ 90. l. 29. s. olv. 57. ß-hoz. -- 92.1. 6. s. sem ll. olv. 
se .- 100‘ l. 26. s. olv. ez a’ turloma'ny -- 102. l. 8. s. Látja'tok elött ' 
olv. T.-- 104.1. 24. s. olv. diszét -- 107.1. 10. s. olv. iigyekezzél: a’ 
tam'ta' a’ -- 108. l. 54. s. olv. szeme'lyét -- 109. l. 9. s. a'ltal 
kim'amd. --112. l. 26. e. 57mm,' Ь. olv. harmadszor -- 115. l. 22. 
s. külsâ e'rze's h. olv. izlés -- 117. 1.4‘ s. e'lözô' l1. olv. sизы; 
-- 118. l. 8.és 9.s. olv. millyen az ísten’ bölcsesége, felebara'tunk’ 
szeretete ‘sам, e's megmutato' -- 121. l. 27. s. al h. olv. a'l _ 
124. l. 6. s. 
sza'mlála'm -- 127. l. 20. s. gondalkoza'st h. olv. видимый“ 
-- 128. l. 51- s. olv. e': а’ bealfatando' -L 

fogalomnak h. olv. értelemnek. -- 126. l. 26. s. olv. ‘ 
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