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Az ágo evang. népiskolák millenáris ünnepélye. *)
- Különös tekintettel idegenajkú népiskoláinkra. -

(Vége.)

Egyesületi életünk terén ez alkalommal azonban még egy más teendő
is időszerűnek mutatkozik. Ahirlapok közléséből bőven tudható, hogy az
crszagban a millénium évében minden életrevaló szakma kisebb egyesületei
közös országos gyűlést fognak tartani. Ily czélból már bejelentések is té-
tettek a többek közt s legközelebról a katholikus, a református s az iz-
raelita tanítók részéről s ha jól emlékszem, országos gyülésük helye és
ideje is meg van már határozva. Egyedül az ágo ev. tanítóság részéről
nem muta tkozik még e tekintetben semmiféle mozgalom, kikre a nemtö-
rődömség úgy látszik szinte ölomsulylyal nehezedik; mintha a milléniumi
év és ünnepély rájuk nézve sokkal kisebb jelentőséggel s kevesebb érték-

. kel bírná egy szerdán délutáni vakácziónál; mintha nekik sem az álta-
lános tanügy, sem a magyarosodás, sem személyüket közvetlenűl éríntő

.. dolgokról semminemű specialis megbeszélni .s rendezni valójuk nem volna.
Pedig van ám elég; sőt ezek közül a magyar nyelv tanítás újabb
módozatanak általánosítása s a kántortanítók nyugdfjügyének rendezése
körüli teendők megvítatása s annak értelmében a kellő lépések meg-
tétele nagyon is égetően sürgős kérdés; mert csak nem akarunk Má-
tyás lustáihoz hasonlítani, kik még akkor sem mozdultak, mikor égett
fölöttük a tető; azt pedig csak nem türhetjük el hallgatagon, hogy nyug-
díjaztaiásunk alkalmából fizetésünk felét a nyugdíjba be nem számítható-
nak nyilvánítsák s vénségünkre csaladunkkal együtt a legnagyobb nyo-

*) Javaslat, a tolna- baranya-somogyi ágo ev. egyházmegye népiskolai bizottságának uta-
sítása folytán, az egyházmegye mindhárom tanítói köre részére.
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tnornak nézzünk eléje; a mellett hivataloskodásunk egész- ideje alatt egész
fizetésünk után szolgáltassuk be évi járandóságainkat, melyből vagy ka-
punk még valamit vissza, vagy nem; de ha a fölös befizetést valamikor
kamat nélkül tán visszakapnánk is, még akkor sem türhetjük, hogy lien-
nünket szerény fizetésünk mellett, melyből ily alacsony gabnaárak mellett
amugy is csak nagy nehezen birunk megélni, fölösleges befizetésekkel
terbeljenek, melyet hagyományos szegénységünknél fogva sokszor s tá11
legtöbbször kölcsönvett pénzzel vagyunk kénytelenek törleszteni. Ily orszá-
gos kérdésekben okvetlen egy országos ágo ev. tanítói gyűlés rendezke-
dése szükségeltetik, mert csak annak szava birbat azon súlylyal és
nyomatékkal, mely bennünket e tekintetben is a kedvezőbb kilátások
reményeivel kecsegtethet. Azért azt bátorkodunk indítványozni, hogy a
millenium évében az ágo ev. tanítók is országosgyülésre
jöj jen ek ö s sze Budapestre, melynek kezdeményezését s rendezését
akár körünk, akár egyházmegyénk három tanítói körének e czélra kine-
vezendő választmánya venné kezébe.

Az országos ágo ev. tanítói gyülést következőkben vélem összehoz-
hatónak s rendezendőnek : Először is az országban levő minden ágo ev.
tanítói kör elnökségének czime volna az esperességek esetleg a püspök-
ségek utján megtudandó. Azután minden ágo ev. tanítói kör elnökségéhez
az országos tanítói gyűlés szükségessége tárgyában egy meleg s a mellett
erélyes bangu felhívás volna intézendő, melynek az egyes körök rendes,
vagy az idő. rövidségénel fogva esetleg rendkivüli gyűlésen leendő tár-
gyalása után a felhivást kibocsátott választmányhoz az országos gy ülés
meg- vagy meg nem tartása iránt szavazataikat bizonyos határidőn belől
beküldenék, melynél a hallgatás beleegyezésnek vétetnék. Az országos
gyűlés meg- vagy meg nem tartását illetőleg a többség véleménye fogna
dönteni. Kedvező esetben érintkezésbe-kellene lépni a budapesti kellegak-
kal alkalmas l.ely, idő és esetleges elszállásolás tárgyában. Ennek elren-
dezése után; a helyszinén választandó, esetleg kerelnök elnöklete lllellett
tartandó gyülés ideje és helye a rendező bizottság által és felelősségére
ügy Budapest székváros főkapitányságához, valamint a millenium rendező
bizottság tanugyi osztályához, melynek elnöke György Aladár, bejelentendő
volna s a meghivők az egyes tanítóknak a körök elnökségei útján szét-
küldhetők volnának.

A dolog financziálís oldalát tekíntve, szinte nem mutatkozik számba
vehető nehézség. A kezdeményezéssel járó előléges költségek a kerületi
tanító egyesület létesítése czéljára begyült összegből volna fedezhető. Ai
egyes körök a millenium évében nem 'tartanának értekezleteket s a ren-
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des egy frtnyi tagsági díjat kivételesen ez évben az orsz. gyűlés költsé-
geinek fedezésére fordítanak, mely a mellett, bogy új terhet nem képez,
azt hiszem, az így begyülendő összeg fedezné a költségeket, s6t tán az
egészre nem is volna szükség ; az esetleges fölösleg hovafordításáról az
országos gyülés intézkednek. A járulékok beszedése minden esetre elole-
gesen s az egyes körök elnöksége és pénztárosának közreműködése mellett
eszközölíetnék. A személyi költségek fedesése czéljából pedig a rendező
bizottség keresné meg' a püspökségeket) miként utasítanák oda a gyüle-
kezeteket, hogy azok a millenium évében az elnapolt tanítói gyűlések
napidíj és fuvarköltségeit az országos gyülés ozéljaira folyósítani tartoz-
zanak .. Az egyes gyülésekre a napidíj a legújabb rendszabály javaslat sze-
rint, _. mely akkorára már életbe lép, -- 2 frt ; egy napi fuvart 3
~·tjával számítva, összesen 5 frtot tesz ki. Lévén tavaszi és őszi értekez-
let, ezek költségei 10 frtnak felelnek meg, mely összeget vajmi kevéssel
kellene az egyesnek pótolni, sőt a közelebb lakóknak tan semmivel sem.
Ily feltételek mellett, melyhez az egyházi felsőbbség azt hiszem' minden
ellenvetés nélkül legszivesebben adná beleegyezését és tenné meg intézke-
déseit, sot tan maga is járulna valamivel ennek költségeihez, az országos
gyülés megtartása lehetőnek mutatkozik s úgyszólván semminemű újabb
keltségbe nem kerülne.

A gyülés programmját a fentebb említettek s más közérdekű paeda-
gogiai themák megvitatása mellett egy orsz. ágo ev. tanítói egyesület
megalakítása iránti intézkedés is képezné. Mindezek bevezetésére s általá-
ban minden előre kitüzendő thema kidolgozására. a gyakorlottabb tollú
kartársak közül előadók kéretnének fel, esetleg neveztetnének ki. Az or-
szágos tanítói nyugdíjügynek a kántortanítókra vonatkozó szakasza ellen a
gyűlésból a közoktatási miniszterhez felirat intéztetnék, mely a gyülésből
menesztendö impozans számú küldöttség utján nyujtatnék át a minisztemek
bevezető beszéd kiséretében; sot helyesnek találnám, ha módját lehetne
ejteni 'annak, hogy ez a református kollegákkaJ együttesen eszközöltethetnék.

Mivel az egyházi felsőbbség is akar e tekintetben a miniszteriumboz
memorandumot intézni, kompetens egyéniséggel érintkezésbe léptem az
iránt, valjon az orsz. tanítói gyülésböl ennek folytán nem volna-e fölös-
leges a tanítók részéről is kérvényt nyújtani be, mint amely az egyházi
felsőbbség útján beadott memorandumnak tán hátrányára szolgálna: azon
,,~álaszt nyertem, miként nemhogy fölösleges, de az egyenesen szükséges a
tanítók részéről is, melynek ily ünnepélyes alkalomkor való átnyújtása
sokkal több súlyt és értéket kölcsönözne s az egyházi felsőbbség beadva-
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nyát nagyban erősítené s az így két részről is jövő sürgetésre az illető
erősen hiszi, hogy biztos sikerre volna kilátás. Rajta hát, t a rt sun k a
milI eni u m é v ébe n á g. ev. o r sz. tan í tói gy ü 1é s tér d eke i nk
elő m o z d í tás ára s a z ü n n e pél Y eme 1é s ére.

Áttérve a milleniumnak főkép idegenajkú népiskolai növendékek ré-
széről leendö megünneplésére, azon előterjesztést bátorkodom tenni, hogy
iskoláink a milleniurni kiállításban oly dolgokkal vegyenek részt, melyből
leginkább kivehetó volna a növendékeknek a magyar nyelvben eddig tett
előmenetele, illetve melyből lehetőleg leginkább kiviláglanék, hogy idegen-
ajkú népiskoláinkban a magyar nyelv ez ideig mily sikerrel taníttatott.

Ahirlapok értesítése szerint a kiállítás területén egy egész - gon-
dolom csángó - falu felépítése tervezte tik a benne levő középületekkel
együtt. Lesz ott templom, községház, iskola stb.

Az egyházmegye idegenajkú növendékeinek a magyal' nyelvben való
jártassági foka leginkább kiviléglanék egy magyar nyelvü gyakorlati elő-
adásból : azért czélszerűnek tartanám, ha a milleniumi kiállítás idején és
területén, amennyiben lehetséges volna, az ott épített falu mintaiskolsjaban
- mint a melyben előadások ügy is tartatni fognak - eg-yházmegyénk
minden tanítói körének egy ajánlkozó, vagy kinevezendő tagja, vagy az
egyházmegyének legalább egy tanítója saját növendékeivel
gyakorlati előadást tartana. Igen természetes, hogy előbb a ki-
állítás tanugyi rendezőségéhez engedély ért kellene folyamodni az egyház-
megyei hatóságnak, melynek el- vagy el nyem nyerésétől függne aztán a
további teendő. A gyakorlati előadásra a fővárosba ránduló növendékek;
valamint a vezető tanítók, vagy tanító költségeit az egyházmegyei házi-
pénztár fedezné, (hadd jútna ki annak is része a jubileumból), melyre

, nézve az egyházmegyei elnökség megkeresendő volna s erősen hiszem,
hogy ily czélra nem kimélne egy kis áldozatot.

A magyar nyelvbeli jártasságnak a növendékek részéről további ki-
tilntetése akként volna eszközölhető, ha az esperesség minden iskolajaból
egy legsikeresebben munkalkodó fiú és leánynövendék előre meghatározott
tárgyú m agyar irá 1y d o 1g o z a ta egy dis z esk öte t ben ö s sz e-
gyiijtetvén, azok az ezredéves kiállításon szintén k ö z-
sze m 1ére kit éte. tn éne k. Az irál ydolgozatot lehetne pl.. a község,
vagy a helyi iskola belső berendezésének leirása, mely kettős czélnak is
megfelelne, - vagy valamely az olvasókönyvben található elbeszélés vagy
mesének szabad leirása hallás után a tanító segedelme nélkül. Az ala-
kotés nagyságot a kiállítás tanügyi rendezősége állapítja meg, űgyszinte
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a gyűjtemény díszkötésén ek mineműségét is; esetleg a gyüjtemény beköt-
tetését magára is vállalja, melyre nézve a rendező bizottság részéről még
idejében bejelentés volna teendő. A gyűjtemény díszkötésének költségeit a
ta nítói körök pénztárai fedeznék.

Idegenajkú gyermekek szépirásgyűjteményének kiállítá-
s á t szintén ajánlatosnak tartom, mely a fenn ti módon volna egyszersmint
legczélszerűbben eszközölhető.

A mi jövőben a magyar nyelvnek idegenajkú iskolákban leendő ápo-
lását illeti, oly eszközökről kellene gondoskodni, mely az érdeklődést a
gyermekek részéről az iránt folyton ébren tartana .s a nyelv elsajátításá- .
nak már az iskolában kézzelfogható gyakorlati hasznát mutatná. E czél
elérésére jónak vélném eg')' isk o l a i m i l l eni u mia 1 ap kezdemé-
nyezését s valami uton-módon annak létrehozását a községben, melynek
karnatal évenként a körlelkészi iskolavizsgálat alkalmával az osztály tanító
ajánlatára a körlelkész által, egy szorgalmas s jómagaviséletű. de egy-
szersmint a magyarnyelv tanulásában leginkább kitünt akár fiú, akár
leány-növendéknek, vagy a kettő között, ha érdemes ruegusztva, jutalom-
dijúl volnának adományozhatók. Az ily alap gyakorlati értékének további
kommentálását, tekintettel ilyennek a felsőbb intézetekben mutatkozó s
eléggé ismeretes hatására, t. tanítótársaim, mint szakférfiak előtt fölösle-
gesnek tartcmv-de annak méltatását becses figyelmükbe legjobb meggyö-
zödesem szerint, ajánlom.

A millenium helyi megünneplése a növendékek részéről egy asz a-
b a db anI' end eze n d ő isk o la i ü n ne pél y tar tás a által volna
legczélszerűbben megvalósítható ; és pedig iskolánként külön, vagy a han-
gulat emelése végett 2-3, esetleg négy közeli község tanköteles nö-'
vendékei ~:észéről,valamely alkalmas központban, együttesen, Ennek költ-
ségeit, az élvezeti czikkek kivételével, mint a melylyel kiki hazulról látná
el magát, az iskolai, illetve egyházközségi pénztárak viselnék. A helyi
népiskolai ünnepély programmja lehetne: 1. Hazafias magyar dalok ének-
lése kÜlön; azután az összesített 2 - 4 iskola növendékeivel együttesen
2. Ezen dalok valtakoznának betanított _magyar hazafias szavallatokkal,
melyokre természetesen egy közösen megállapított programm szerint kel:
lene a növendékeket betanítani. A magyar dalok és szavallatok közé anya-
nyelvű dalok és szavallatok felvétele azonban okvetlenül szükséges. 3. Ez
után magyar eredetű játékok egy közös programm szerint betaníttatván,
- a könyebb ek egyűttesen a hely szinén is betaníthatók .- társas játé-
kok rendezése, melyekre nézve egy taval megjelent magyar játékgyűjte-
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mény elegendő utbaigazít' st ad: Ily játékok betanítása azért is szükséges,
mivel a gyermekek legfőbb helyen gombozás és labdázáson kivül egyebet
alig ismernek. 4. Alkalmas nyeremény tárgyak kisorsolása, 5. Mindezeket
táncz fejezné be czigányzene melett, - ha ez nem volna, harmonika is
megtenné a szolgálatot.

Végezetül pedig a növendékek részéről az o r sz ágo s ki á IIí tás
s a főváros n e v e z e t e s s é g e in e k m e gt e k In t é s e következnék
vidékenként egyesülve, tanítóik vezetése alatt. Javaslatom ezen része in-
kább már luxus számba megy és jobbadán magánügyet képez, valamint

. az evvel járó költségek is; azért ezt nem is óhajtanám általánosságban
kimondani, bár igen szép volna, de hát hiányzik a nervus rerum. Mégis
helyénvalónak talalnam, ha e tekintetben a tanító saját körében ez iránt
kísérletet tenne, rnert azért némely helyen bizony szép számmal találkoz-
nak -oly tehetősebb szülők, kik, hogy gyermekeiknek örömöt szerezhesse-
nek, szivesen hoznak egy kis áldozatot. Ennekelős~gítése czéljából a m.
kir, államvasutak s hajózási vállalatok igazgatósagéhoz az egyházhatóság
útján vasuti és hajó féljegyekért volna alkalwas folyamodni, melynek el-
nyerése tetemesen csökkentené a költségeket s a felránduló gyermeksereg
nagyobb számát tenné lehetövé. Az egészet úgy képzelem magamnak, hogy
a tanító fél, esetleg egész menetdíj mellett, már a mint a nyert kedvez-
rnény magával hozza, egy napi felrándulásra költségvetést csinálna s a
fölrandúló növendékeknek egyszersmint pénztárosa lenne, fizetné a közös
kasszaból a menetjegyeket, a fővárosban a csoport élelmezéséről gondos-
kodnék utólagos számadás kötelezettsége mellett s a fóvárosban a növen-
dékeknek vezetője volna. Megállapíttatván a költségszükséglet, a tanító

. felhívja növendékeinek figyelmét ez ügyben azon hozsáadássa), hogy kérjék
meg szülőiket az előre meghatározott költség mellett az országos kiállítás
megtekínthetésére. Kik a felrándulásra jelentkeznek, kötelesek a meghatá-
rozott taksat a tanító mint pénztáros kezeibe előre letenni, s azt hiszem
tíz jelentkező mellett az utat már meglehetne tenni. A tanító, mint vezető
költsége á közköltségbe volna beszámítandó, mert saját zsebéből a növen-
dékeknek nem hozhat ily tetemes áldozatot.

A próba nem kerül semmibe, azért annak megkísérlését ajánlatosnak
vélem; ha sikerül jé, ha nem, legalább egy újabb tapasztalattal ~z isme-
ret ismét gazdagodott.

Összegezve már most az egészet; jaraslatom oda irányúl, hogy a
millenium iskoláink részéről is m e g ü n n e p e l tes s ék és
pedig a következő tárgysorozat mellett :
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A.) A tanítók részéről.
a) Névmagyarosítás testületileg,
b) a tan nyelvnek magyarra át változtatása idegenajkú népiskoláinkban,
c) .tanítóegyesületi milleniurni alap létesítétése,
d) a millenium évében orsz. ágo ev. tanítói gyülés tartása.

B.) A népiskolai növendékek részéről.
. a) Gyakorlati előadás németajkű növendékekkel a kiállitás minta-

iskolájában, .
Jy) népiskolai magyar irálygyakorlatok kiállítása,
c) szépirási gyakorlatok kiállítása,
d) népískolai milleniumi alap létesítése,
e) rnilleniumi iskolai ünnepély rendezése,
f) az országos kiállítás megtekíntése a növendékek részéről tanítóik

vezetése alatt. d

Mindezen pontozatok, melyekkel megbizatasomhoz képest beszámolni
szerenesém van, a hazafiui érzelem s a magyarosodás iránti rokonszenv
felkeltését czéJozzák. Ezen érzelem képezi a magot, mely kikel vén növe-
kedjék oly terebélyes fává, melyből idővel a hazának erős és hatalmas
oszlopai kerülhessenek ki.

Polgá.r József.

Az egységes tanítóképzés felé.
Öröm uralja lelkünket; az ezredéves ünnepségek kiiszöbén állunk.

Jóleső önérzettel tekint vissza minden igaz magyar az ezredéves múltra'
lázasan siet minden a lko tó elme, minden muukabir ó kéz, hogy egyéni-
ségétől telhető termékkel gazdagítsa a nemzeti haladást bemutató kiál.
lításunkat.

A tanűg y terén is lázasan folynak az előkészületek. A második
egyetemes tanügyi kongresszus minden szakosztálya maradandó szel-
lemi kincset iparkodik megteremteni megvalósítani ; testté alkotni az
eszmét, az igét.

A tanítóképző-intézeti tanárok törekvését egy mag~san szárnyaló,
fenséges eszme sarkalja az odaadó lelkes munk ára, ez a magyarországi
tanítóképzés egységessé tétele .. Ezen eszme tölti el minden ügybuzgó.
ügyszerető tanítóképző tanár lelkét; ennek hatása alatt legbensőbb meg-
győződéssel hirdeti, vallja, hogy m éltóbb s maradandóbb kincscsel nem
gazdagithatja az ezredévi fenná llás emlékét, mint a tanítóképzés egy-
ségessé tételével.

A tanítóképzésről szóló törvénynek az országos kőzvélemé ny sze-
rinti módosítása, állhatatos, kitartó munka után révbe is jut a k őzel ,
jövőben - ez mindnyájunk meggyőződése. A tanítóképzés egységes is
lesz az állami intézetekben, de , fájdalom, - nem a felekezetiekben. Az
üdvös törvény irott malaszt marad a papiron. mint maradt eddig is.
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Ha ez így lesz, -- (hogy pedig így lesz, azt a felekezetek is kola-
fentartási jogköre és anyagi tehetetlensége kétséget kizárólag bizonyítja)
- a nagy lelkesedéssel megmunkált mü csonka marad. •

Az egységes tanítóképzés felé való törekvésnek nem szabad e kö-
rülményt figyelmen k ívül hagyni; mert ha az eg y ség elve csakis az ál-
lami tanitóképzőkben fog nyílvánulni, a nemes törekvés eredménye csak
fél-, azaz annál is kisebb síker leend.

Ezt megtürni nem szabad, nem lehet!
A mai .tanítóképzési viszonyok botrányosságig szélsőséges voltát

ki-ki ismeri. Ha a tanítóképzés nivóját csak egyrészről sikerül emelni,
a másikat ott hagyjuk, a hol van, a szélsőséges ellentét annál kirivób-
ban fog előtérbe nyomulni. A tanító képzés egységét czélzó javaslatok
készítése mellett oda is kell hatni, hogy azok keresztülvihetőségének
lehetősége a felekezeti képzőkben is érvényesülhessen.

A tanítóképzést egységessé lehet tenni: a) a tanítóképzés teljes
államosítása jb) vagy a felekezeti képzök állami segéJ yezése által.

A tanítóképzés államosításának eszméje régen felszínen van ha-
zánkban; a múlt évi országgyülésen, legalább érintöleg, tárgyaltatott
is. Ha a tanítóképzők államosíthatók volnának, tagadhatatlan tény, hogy
szerte e hazában rendeztetnének e téren a most nagyon is zavaros,
szélsőséges tanügyi viszonyok; másrészt az ezerféle fizetési kulcs szerint
ősszeá Ilított tanári fizetések, melyek mai napság 700-2000 frt közt vál-
takoznak, rendeztetnének. Szóval a tanítóképzés államosításával nyerne
a nevelésügy és. maguk a tanárok is.

A tanítóképzés"államosítása a mai viszonyok szerint azonban ki
nem vihető. Részint azért, mert az eszme még meg nem érett; éretlen
gyümölcsöt erőszakkal letépni fájáról nem észszerű dolog, hiszen tudjuk,
hogy az ily gyümölcs a legmesterkéltebb ér le lési módok daczára bár,
elveszti természetadta zamatját, élvez ése kellemetlen utóízeket teremt.
Hagyjuk tehát természetes ápolás mellett megérni az eszmét; ha hazánk
polgárságának értelmi szinvonala, kellő magaslatra emelkedik, a meg-
érett eszme önként is valósulni fog.

Keresztül nem vihető az eszme anyagi okok miatt sem; pedig hát
minden dolog keresztülvitelében pénz, pénz és újra pénz a nél kűlőz-
hetlen kellék. Az állami háztartás ez idő szerint az ily vállalkozásokat

.nem igen birná meg.
Az eszme megtestesítését azonban legjobban akadályozza a fele-

kezetek iskolaállíthatási joga. Ez darázsfészek-természetü gordiusi csomó,
melyet nem lehet rövid úton, élesre fent karddal ketté vágni. Ha az
ügy lényegébe hatolunk, be is fogjuk látni, hogyafelekezeteknek e
joghoz való ragaszkodása szívós, erőteljes s lelkes kitartása mé ltány-
landó is ..

A miniszteri jelentések évről-évre panaszkodnak a felekezeti képzök
hiányos felszerelése, nemkülönben ez egyes intézeteknél alkalmazott
kevés számú tanerő stb. miatt; úgy, hogy egynémelyiknél egy-egy tanár
heti 26-30 órát is .ad, Ez annyi, mint a lelkiismeretes tanár életének
gyors lejáratása.

Ámde a felekezeti tanítóképzőknél mutatkozó bajok, hiányok a
legtöbb esetben nem a jóakarat hiányából, de anyagi tehetetlenségből
erednek.

A jó népoktatásnak legfőbb ténynzői -a jól kiképzett tanítók, mert
ök nevelik a haza testének zömét képező - polgárságot. A népnevelés
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tehát éppen olyan fontos kamatozó tőkéje az állarnnak, mint bármely
más jövedelmező források, hiszen egy ország legfőbb kincsét a művelt
nép, a gondolkoznigtudö polgári elem képezi. A népet, a józan polgá-
rokat a népoktatási intézetek nevelik az államnak; a népiskolák lelkei
a tanítók, kiket állam slfelekezet egyaránt nevel.

A kőzépiskolák kulturmissziója nagy és fontos; de egy cseppet
sem kisebb árn a tanítóképzőké, míg a felekezeti középiskolák százez-
rekre menő állami segélyben részesűlnek, (ez idő szerint az állam 37
felekezeti gymnásiumot 403,000 frttal segélyez) - addig .!l felekezeti
képzök egy fillérnyi támogatásban sem részesültek eddig. Orőmmel lát.
juk, hogy az ez idei költségvetésben 3000 frt van felvéve ily czélra.
Egy morzsa ez csupán, mely annyi éhezőnek csak felingerli, de nem
csillapítja évtizedes koplalását.

Miért nem részesűlnek a felekezeti tanítóképzők állami segélye.
zésben? Ezt indokolni aligha lehet ,.

Hány felekezeti képzőben végzett tanító müködik állami iskolában
De bárhol müködik is, bárhol képeztetett legyen, az az egy megdönt-
hetetlen tény, hogy itt is, ott is az állami testet alkotó polgárok neve-
lését eszközli, azaz a haza javán munkál. Kűlőnben ezt maga a tanügyi
korrnány, a népoktatás összes tényezőire egyenlő jogokkal s kötelezett-
ségekkel kiterjedő nyugdíjintézetével fényesen igazolja.

A felekezeti tanítóképzők hiányosak, tény; a tanítóképzésról szölö
törvény módosítására irányuló törekvések az egész hazai tanító képzés
hiányossága mellett tanúskodnak. A tanítóképző tanárok javaslatai alap-
ján módosíttassék a törvény, állapíttassék meg, minőnek kell lennie egy
a kor színvonalán álló tanítóképz önek ; a hol a felekezet ilyet anyagi
okok miatt felállítaní nem képes, állami segélylye1 kell pótolni a hiányt-
természetesen megfelelő szárnú állami tanárok alkalmazása és kellő el-
lenőrzési, illetve felügyeleti jog biztosítása ellenében. Ha ezt sikerült
törvényileg biztosítani, ha meg lesz adva a felekezeteknek is a mód,
hogy képzőiket a kor kivánalmainak megfelelő színvonalra emelhessék,
akkor jogosan követelheti a tanűgy i kormány a rqinta-intézeret, akkor
jogosan cselekszik, ha a meg nem felelő intézetektől megvonja a nyil-
vánossági jogot. A mai viszonyok közőtt hiába küldi ki feiügyelőit, hiába
akármennyi megintést, mert a felekezetek anyagi tehetetlenségén zá-
tonyra jut a legnemesebb törekvés is. '

E mód a közép iskoJáknál fényesen sikerűlt; kétségtelen, hogy a
tanítóképző-intézeteknéJ sem marad el az üdvös eredmény.

Az egységes tanitóképzés érdekében tehát első sorban oda kell
hatni, hogy az ezt czélzó javaslatok keresztülvihetőségének lehetősége
a felekezeti képzőkben is érvényesülhessen; vagyis a felekezeti' tanító.
képzők állami segélyezése megfelelő jogok ellenében (mint a kőzépis-
kolákban) törvényileg mondassék ki.

Ezen az úton valósággá tehetjük az egységes tanítóképzés eszmé-
jét, másként alig hiszem. Az iskolának nem jellege, de benső szelleme
a lényeg. Kifogástalan, hazafias szellemű jó tanítóképzőkre van szűksé-
günk, ezt óhajt juk mindenek felett. E czélt, a mai viszonyok kőzőtt, a
jelzert módozat alapján érhetjük el ieginkább.

Eperjes.
Simkó Endre,

ker. coll, ágo ev. talÚtóképző tanár.
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Iskola és vallásosság.
Berlinben egy tanügyi lap jelenik meg, melynek czíme: •Die

Selbsthilfe." (Önsegély.) Annak folyó évi második számában van egy
czikk, melynek tart almát következőkben mutatom be olvasóinknak sz ó-

szerinti fordításban. A czikk czíme: Schule und Religion. Szövege a
következő:

Midőn annak idején azt a követelést hangoztatták, hogy népünk
vallásosságát megőrizzük, nem hiányoztak hangok, melyek kérdezték,
vajjon az a rejtek-kincs népünknek legszélesebb rétegeiben eg yá ltaljá-
ban meg van-é még? s ha nem, hogyan volna az visszahódítható ? Ezen
kérdéssel foglalkozik alaposan a berlini Szt.-Miklós-templom lelkészé-
nek, Seidel A. úrnak: Mik ént nye r het i vis sza az e van g. eg Y:
ház tőle elpártolt h i v e í t P cz írnű könyve. Ezen iráselöitélet nél-
küli és meggyőződésről tanúskodó hangja és azon kiváló szerep, melyet
szerzö, maga is valamikor néptanító, a népiskolának és tanítóinak szá n ,
eléggé indokolják, hogy azzal közelebbről megismerkedjünk, annál in-
kább, mivel ez a könyv valószinűleg szélesebb kör ökben méltó feltű-
nést fog okozni.

Az egyháztól való elidegenedés jeléül szerzö a nép minden réte-
gében azon véleményét tekinti, hogy vallás, egyház s ennek szolgái
belső ellenrnondásoktól vannak áthatva. "Kételkednek az egyházi sar-
kalatos tanok nak igazságában, a szentirásnak hitelességében és tekin-
télyében és a lelkészek és a va llástanrtók őszinteségében. Ehez csatla-
kozik, hogy a keresztyénséget világnézetnek nem veszik, végre az egy-
ház elleni gyanú, hogy nem az emberek üdvéért, hanem csakis uralma
megszi1árdítása kedvéért müködik.· Azon eszkőzőkröl, melyeket régebb
idők óta, vagy csak legújabban is az elidegenedett és ellenséges szivek
visszahódítása végett alkalmaznak: a keresztyén szeretet müveiről, az
evang. szövetség és az evang. társadalmi congressus keresztyén-socialis
törékvéseiről, a templomépítésekről, a keresztyén családi estélyekről és
épületes lelkigyakorlatokról, azon fáradozásokról, melyek a hitvallás
zaboláit erősebben óhajtják alkalmazni: szerzőnek az a véleménye, hogy
azoktól kevés vagy mi eredmény sem várható, ámbár azokat a keresz-
tyén-socialis törekvésektől eltekíntve, melyeknek az egyház kebelében
tért nem enged s melyek inkább ártanak mint használnak, a gyüleke-
zetek életének felvillanyozó eszközeiként méltányolni képes.

Inkább gyökeresen kell orvosoIni a bajt. "Olyan előitélet, mely
valamely osztály vagy nép világnézetévé lett, csak nevelés által írtható
ki. Azért az egyháznak tervszerű nevelésről kell gondoskodnia, ha el.
vesztett tagjait ismét visszanyerni óhajtja. E mellett figyelemre méltó
tényezők: a tanítók, a lelkészek és bizonyos a lelkészi hivatalt érintő
külső viszonyok.·

Ki. vallásosságot terjeszteni kiván, annak magának kell azzal bír-
nia. Saját tapasztalásából ecseteli szerz ö, mennyire nem alkalmas a
tanítóképző-intézetekben nyújtott vallásoktatás behatóbb vallásos neve-



lés eszközlésére. Eltekintve attól, hogy az emlékezetet túlságos sok
anyaggal túlterhelik és az egész oktatás nagyon is gépies, még követ-
kező gyökeres bajok is mellőzendök volnának: na fiatal tanító nem
tanul felhevüini keresztyén hite ért és a keresztyén valIás magasztos
értékétől nincsen áthatva. - A szentírásnak hitélességét és annak te-
kintélyét keresztyén hit és élet dolgában az ihlet azon régi tanára ala-
pítják, rnelyszer int a szentirásnak minden szavát és betűjét szent em-
berek által maga a szent lélek írta. Ehez járul az egyes bibliai kőny-
vek keletkezéséről szóló nagyrészt elavúlt tan. - Az egyház' dogmált
a tanításban nyújtják, anélkül hogy a növendékek belső hozzájárulása
eszkőző ltetnék, vagy az értelem ellenvetései figyelembe vétetnének."
Szerzö ezen előadását konkret példákkal illusztrálja, melyeket mindenki,
ki porosz tanítóképzöben három éven vallásoktatást "nyert", tetszés
szerint kiegészíthet. A szomorú következmények nem maradnak el.
"Mindazok, kik tanítói kőrökben otthonosak, nem tagadhatják, hogy
a tanítók, csekély kivétellel, a fennti okokból egyházellenes érzelmek-
kel telvék, vagy vallásos tekíntetben közönyösek. És e miatt a taní-
tóknak még szemrehányást sem lehet tenni, mert nem ők okai annak,
hogy ilyen érzelmeket plántáltak beléjük. És ha egyházellenesek is a
tanítók, azoknak nagyobb része még sem nélkülözi a nevelés eszmé-
nyeit. Csakhogy bennők a vallásos és erkölcsi eszmények külőnváltak ",
mely elkülönítés külőnben szélesebb körökben is megesett.

A bajok orvoslását Seidel úr következő óhajainak teljesítésétől
várja: "hogyatanítójelöltek á keresztyén vallást vallás-bőlcseleti szem-
pontból ismerjék meg és hogy ezáltal értéke és jelentősége ismeretének
alapján a keresztyén hit öntudatos nagyrabecsülése bennők mint világ-
nézet meghonosíttassék"; továbbá, hogy elavult és a tudomány által
k iküszöbölt tantételek velük még érvényben lévőknek ne kőzőltesse,
nek, hogyaszentirás magyarázatában és a dogmatika tanításában az
oktatás ne csak a régi egyházi nézetekre szorítkozzék, hanem az újabb
theolog iáéit is figyelembe vegye; s végre, hogy az értelem ellenvetései
is figyelernben részesüljenek, hogy így a kételek eloszlattassanak és a
hit azáltal annál erősebb és szilárdabb legyen.

Igen szépen bizonyítja be szerzö, milyen fontos a tanitúkban meg-
rendíthetlen vallásos meggyőződés az egyház elidegenedett tagjainak
visszahódítása szempontjából. A jeles és kipróbált tanító külőnősen fa-
luhelyen sokkal messzebb terjedő befolyással bir, mint a lelkész; a nép
ő benne a haladó miveltség és felvilágosodás zászlóhordóját látja, a
lelkészben pedig a régi idő és az elmaradás képviselöjet és már azért
is úgy a politika, mint a valIás terén inkább a tanító szavának hisz
mint a lelkészének. "Nincs okunk, hogy tanítóinktói ezt a befolyást
irigyeljük; mert népünk javára tett hű munkálkodásban nyerték azt
és nagyrészt az erk őlcs, fegyelem és rend ápolására és fenntartására
fordították azt. És ép azért ne mulaszsza el az egyház, tanítóit -beha-
tóbb és nagyobbterjedelmü vallásos képzés által arra ké.pesiteni, hogy
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a keresztyénség szent dolgában öntudatos munkatársai lehessenek
mindenkor ".

E végett természetesen annak az ellentétnek is, mely a tanítók és
elkészek, e kőzős munkára ut alt két rend k őzt sok helyen fennáll, mi-
hamarabb szűnnie kell. Szerzö felhívja kartársait, a lelkészeket, miként
oda hassanak, hogya tanítók következő igényei teljesedésbe menjenek:
hogy az egyházfi rnu nkája alól felrnentessenek, hogy egyházi müködé-
sükért kárpótlást nyerjenek, hogya tanítói hivatal fontossága elismer-
tessék, hogy a tanítói fizetések korszerüen szabályoztassanak, hogy a
tanítók az iskolaszékben helyet és szavazatot kapjanak. hogy a szak-
felügyelet elismertessék, hogy a keresztyén tanűgyi lapok módorában
tőrtént térítési kisérletekkel felhagyjanak és hogy a tanítókkal szemben
a társadalmi érintkezésben szokásos módot alkalmazzák. - Szerző még
a jó tanácsok egész sorát adja a lelkészeknek, melyeket egyenként e
helyütt nem sorolhatunk fel, melyek azonban ez egy óhajban látszanak
összpontosulni, hogya lelkészek ne az igazhitüséget állítsák müködésük
előterébe, hanem hogy mindegyik saját hitének hirdetője legyen, s
ekként a népben általánosan elterjedt azon előitéletet kiírthassák, hogy
képmutatók.

Ezen kőnyvet, melyet helyes itélet és erős meggyőződés sugallt,
olvasóinknak a legmelegebben ajánlhatjuk.

Ebenspanger János.

II.
Zwingli Ulrik.

(V ége.)
Zwingli 1524. april 24-én esküdött meg nyilvánosan Meyer János

özvegyével, Reinhard Annával. Családi élete egyike volt a legboldo.
, gabbaknak. A reformátor ott ült gyermekei bölcsője mellett, ringatta a

kicsinyeket, gyermekdalokat, alpesi pásztordalokat dalolgatva s dalát
valamely hangszeren kísérve. Mostoha fia Meyer Gerold számára írta
latin nyelven neveléstani m u n k á j á t : "Quo pacto ingenui adoles.
centes formandi sint, praeceptiones paucu!ae'" - nehány szahály arra
nézve: m} módon kell kikérdezni a tehetséges ifjakat. E munka 1523.
augusztus l-én jelent meg latinúl és 1524-ben németül.

'Azt állította: az emberi szív olyan mint a kert, - ha nem gon-
dozzák, g azz al, gyom mal nö tele. Kora ifjuság-tól kezdve kelJ azt ápolni
és képezni. Kik igy cselekesznek: drága k íncset nyernek; a kiknél
ellenben a szivet miveletlenül hagyják, azok sem a szem, sem a kéz,
sem a nyelvnek nem képesek parancsolni; az ilyen ember nem egyéb
rendetlen teremtésnél. Miként is teremhetne a gazos kert hasznos vete-
ményt, jó gyömö!csöt? Ez az oka annak is, hogy az árvák közül oly
kevés jóravaló ember válik, mert nincs senki, a ki őket nevelné, ok-
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tatná. A sátán legjobban az ifjak szivébe igyekezik belopózni, azon van,
hogy e még tiszta edényeket bemocskolja és elrontsa. Ezért kell szor-
galmatoskodnunk, hogy ifjainkat al. Ur félelmében neveljük, Sokan azon
fáradoznak, hogy saját képeiket minél több helyen mutogassák, felag .
gassák, hogy családjukat nevezetessé tegyék, e szorgalmatosságuk mel-
lett megfeledkeznek, sőt elhanyagolják Isten képmásainak, őnnőn maguk
élő képeinek, gyermekeiknek nevelését. - A földmives azon fárad,
hogy ide fákat, oda szölötökéket, ide veteményeket, oda' gabonát plán-
táljon, hogy kertjében a házi szükségletekhez tartozó czikkekből minél
több megteremjen ; ha a szűlö k és a tanítók az ifjuság szelleme kikép-
zéséről' hasonlókép gondoskodnának, napról-napra előbbre menne az
emberiség ügye. Nem elégséges az, ha a gyermekeket írásra s olvasásra
megtanít juk, r á kell szoktatnunk a jó erkölcsökre s életmódjuk rende-
zésére. A szőlökacsok és a ku sz ó növények indái mindenbe belekapasz.
kodnak, a mihez érnek, s k őrülfútják, éppen ilyenek a gyermekek is; le-
gyenek a szűlő k azok a természetes karok, a kiket kőrül fonhatnak.
Igyekezzenek tehát a szülök, hogy gyermekeiket jól neveljék."

Neveléstudományi munkájában arra volt tekíntettel: mire kell az
előkelő ifjakat képezni. E munk a. három részre osz lik s Isten, magunk
és felebarátaink iránti kötelességeinket tárgyalja. Nem rendszeres ne'
veléstani munka ez, hanem az aphorismák tarkasága, de igen sok még
ma is megszívlelésre méltó igazság rejlik bennök.

Ámbár a jó Istenhez bennünket csak a mennyei atya vezérelhet,
mert ez a gyarló embernek, bár Perikles ékesszólásával birjon sőt még
öt is felülmúlja, nem áll hatalmában, azért a hit, Pál apostol szavai-
ként, a hallás, Isten igéjének hallása által keletkezik. Ezért a hitet
Isten igéjének tiszta és .s z Ó sze r int iszavaival csepegtessük az ifjuság
szivébe, mi magunk pedig imádkozzunk, hogy Az, ki egyedül képes
arra, hogy bennünket hivőkké tegyen, megvilágosítsa azt, kit mi sza-
vakkal igyekezünk oktatni és tanítani.

A 'természet dolgai és tüneményei szolgáljanak arra, hogya gyer-
meket Isten ismeretére vezessük. Mutassuk meg neki a világot, lássák
ennek rninde'n részén: mennyire alá vannak ezek a változásnak vetve,
de azt is, hogy Annak, ki e különféle dolgokat oly szép és csudálatos
egnéggé foglalta egybe, változatlannak kell lenni. Lássák azt is, hogy
arról, ki ezeket oly szépen rendezte, nem is lehet feltételezni, hogy te-
remtményeiről megfeledkezzék, mert hiszen már a családatyát is meg-
szőlják, ha házáról s ház népéről nem gondoskodik vagy ha ezekre nem
ügyel. Ebből megtanúlja az ifjú, hogy az isteni gondviselés minden te-
remtett dologra ügyel, ezekre vigyáz és soha el nem fárad. Ha az em-
beri szivbe az isteni gondviselés iránti hitet így beplántáltuk, akkor
lehetetlen, hogy valaha félelembe, vagy gyalázatos fösvénységbe essék.
Tudja, miszerint mindent Istentől kell kérnie s belátja, hogy olyasmit
gyalázat volna kérni az Istentől, a minek megadása hozzá nem méltó.
Az az ifjú, kit igy oktatnak, megérti az evangelium' titkait, és felfogja,
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hogy az első emberi pár vétke az egész emberi nemet bünbe ejtette,
hogy ez óta az emberek mindent gyengeség, vágy, kisértésböl tesznek,
s e nyomorúságból egyedül Jézus Krisztus váltott meg bennünket, a
midön bűneinktől megszabaditott. Es a kik ebben a Krisztusban hisz-
nek, azok Istenben születtek és azért nem vétkeznek, hanem igen is
tudják: miként kell igazán élni. Ezért kell az evangeliumra az ifjakat
szorgalmasan tanitani; de arra is, milyen cselekedetek által tetszünk
különösen Istennek. Ilyenek ; az igazságosság, jámborság, hűség, könyö-
rületesség. Mivel az Isten lélek, más áldozat által nem tisztelhetjük,
mint az általa adott engedelmes sziv által.

Semmi sem hathat jobban a gyermek és ifjú szivére, mintha éjjel-
nappal Isten igéjét forgatja elméjében. Ezt annál jobban teheti, ha a
z si d ő és a g örö g nyelvben jártas, mert ama nélkül az ó-, eme nélkül
pedig az új testamentum ot bajosan érti meg. E két nyelv mellett még
különösen a 1a ti n nye 1v fontos. Ezt a három eszközt szerezze meg
először magának az, a ki a legfőbb jóra, a mennyei bölcsességre tö-
rekedik: mely bölcsességgel semmi 'földit össze nem hasonlithatunk,
még kevésbbé tarthatunk egyenlő értékünek. E mellett legyen szerény
s tudásvágygyal telt. Ha ezt eléri, tala'! magának elég példányképet,
a kinek cselekedeteihez a maga cselekedeteit szabhat ja ; megtalálja
Krisztust, a minden erények legtökéletesebb és legteljesebb példáját.
Ettől majd megtanúl a kellő időben beszélni, s a mikor kell hallgatni,
szégyennek tekinti, hogy kora ifjuságában már olyan dolgokhoz szól-
jon, a mihez csak meglett emberek szólhatnak, mert látja, hogy Krisz-
tus csak 30 éves korában kezdett el tanítani, jóllehet már 12 éves ko-
rában kimutatta az irástudók előtt tudományát.

Zwingli a latinnyelvre azért is sokat adott, mert azt tartotta, hogy
az igazság egyedüli forrása maga az Isten, s valahányszor a klassiku-
sok az igazságot hirdetik, beszédjök egyenlő értékü a szt. irással. A
val1ás - úgymond - nem csupán Palestina haÚrai között van, mert
Isten nem csupán ezt az országot teremtette, hanem az egész világot.
Éppen azért szelleme mindenütt nyilatkozhatik. Minden isteni, a mi
gaz, szent és csalhatatlan. A ki tehát igazat' beszél, azt -Isten ihlete-
szállja meg. Azt is isteninek merem tehát mondani, a mit a pogányok
mondottak, a mennyiben ezek szentek, a jámborságot ezélozzák és két-
ségbevonhatlan igazságot tartalmaznak. Ennek az Istentől kell szár-
mazni, bár honnan és bárki által jutott tudomásunkra.

Törekedjék az ifjú az é ke s s z ó IIá s r a is. Gyakorolja magát
abban, hogy arczát, száját beszédjének megfelelően tartsa, kezeivel tud.
ion bánni, hogy azt} a mit mondani akar, illendően jelezze. A taglejté-
seket azonban annyira mérsékelje, hogy ezzel folyton csupán az igaz-
ságot szolgálja, s a tetszés hajhászástói óvakodjék. A szivnek minde.
nek előtt állhatatosnak s romlatlannak kell lenni, akkor nem nehéz
esz arra se rászokni, hogy mozdulataink az illendőség határát át ne
lépjék,
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A t á pl á lék ban az ifjú mértéket tartson. A táplálék legyen
észszerű és nem drága, Az éhséget csillapítsuk le az evéssel, de ne űz-
zük el. A borban való mértékl~tlenséget kerülje az ifjú, mint a mérget.
A legbalgább dolgok kőzé tartozik, ha valaki Go tiszteletet és dicsőséget
drága ruhákkal akarja elérni; ezen a réven a pápa őszvéreit is nagyra
kellene becsülnünk, mert erősek, és több aranyat, ezüstöt, drágakövet
elbírnának, mint a legerősebb ember. A keresztyénnek a pompától a
ruházatban is annyira óvakodni keli, mint a gonosznak látszatától..

Mikor az ifjú sze r et ni' kezd, őrízkedjék az esztelen szerelemtöl
és a badar bujálkodástól, válaszszon olyan' kedvest, kiről hiszi,'hogy
jellemét és szokásait az egész életre kiterjedő házasságban is elviselheti.

A fu kar s ágo t és a dic s vág y a t már a pogányok is gyalá-
zatosnak tartották. Nem lesz abból soha keresztyén, ki az arany bor-
únak áldozik, mert az nem csak egyeseket, de egész országokat tönkre
tett, virágzó városokat romba döntött már.

Asz á m- é s m é r é sta n t az ifjú ne vesse meg, de ne is gyötörje
II.

vele magát sokáig, mert igaz ugyan, hogy ha ezeket ismerjük, nagy
hasznunkra vannak s ha nem ismerjük hátrányunkra válhatik tudatlan-
ságunk, de az is 'igaz, hogy akik a mathematikával való foglalkozás-
ban őszülnek meg, nem nyernek vele többet, mi.ntaz, ki nem akar tét-
lenségben élni s ép ezért egyik helyről a másikra sétálgat.

A tör t éne Ime t Zwingli a klassikusok után legtöbbre becsülte;
itt súlyt fektetett az egyháztörténelem mallett a világtörténelem- kü-
lönösen pedig a hazai, történelemre. Azt tartotta, hogya ki a történe-
lem lényegét: az igazságra való törekvést a maga teljességében mél-
aányolni és felfogni akarja, annak az eredeti források után kell kutatnia.

A ter m ész et tud o mán y o k tanúlását azért tartotta fontosnak,
mert ezek által a világ teremtőjét annál jobban meg ismerhetjűk, Ki ér-
telmével a teremtett dolgokról a láthatatlan istenségig felemelkedik,
az magához és Istenhez méltó üdvös dolgot cselekszik. Avvagy azok
az állatok is, a melyek a rágcsálók osztályába tartoznak, nem hirdetik-e
eléggé az isteni bölcseséget és gondviselést? Ha a sün tüskéin egy
csomó gyümölcsöt vísz barlangjába, rnidön úgy rakodik meg, hogy a
gyümölcs felett elhengeredik, nem hirdeti-e ez a teremtő bőlcsesség ét P
Vagy mikor a havasi morga társai k őzűl egyet örnek állít, hogy a
réten szétszórva levő társakat a veszélyről füttye által jókor értesitse,
s a szétszórva levő társak pedig összegyüjtvén a puha szénát, egyik
társukat használják fel szekérnek; az egyik hanyatt fekszik, társai a
szénát hasára rakják, ez aztán lábaival összefogja s a többiek társukat
farkánát megragadják, s a szénát igy hordják lakásaikba, . melyben a
szigorú telet átalusszák? Ugyan mely hang volna képes a teremtő
isteni bölcsességét annyira dicsöíteni, mint az ilyen állatok? Avvagy
nem mutatják-e még az érzéketlen tárgyak is, hogy bennők Isten ha-
talma, jósága és éltető ereje mindig jelen vagyon? Például a föld, ez
a mindenek táplálója soha se zárja el gazdag tárházát teljesen. A har ..
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mat, az eső, a folyók, éltetnek, öntöznek, üdítenek mindeneket. És a
hegyek, ezek az esetlen, durva, lomha tömegek. melyek a földnek mint
a csontok az izmoknak alakot, szilárdságot adnak -- nem hirdetik-e
Isten mérhetetlen hatalmát és fenségének teljességét? Ezekben a dol-
gokban az isteni erő jelenlétét éppen úgy észrevehetjük, mint:; az em-
berben.

A 7. e n é t igen nagyra becsülte. Zürichben baráta iból s a zene-
kedvelőkből egy társaságot alapított, ő maga volt a vezetőjük, s azok
a hangversenyek, a miket adtak, nagyban hozzájárúltak ahhoz, hogya
svájczi református templomokban az összhangzatos ének meghonosúlt.

A v ivás t nem gáncsolta, de azt mondotta, ezt csak azért kellene
gyakorolni, hogya hazát annál jobban védelmezhessük.

A kéz i mu n k á t szükségesnek mondotta, óhajtandónak vélte,
hogy különösen azok, kik Isten igéjének hirdetését tüzték ki életfala-
datukká, valamely mesterséget tudjanak, melylyel esetleg családjukat

. fentarthassák. A hol ez megtörténhetnék, a henyeségnek vége volna,
s a test sokkal egészségesebb, kitartóbb és erősebb lenne általa.

Azt is meg kell gondolnunk, hogy az em ber nem a z ért sz ű-
let j k, hog y csu pán mag á ért é s mag á nak élj en, hanem min-
den embernek mindene legyen. Ezért törekedjék az ifjú már korán a
jámborságra, igazságosságra, hűség, hit és állhatatosságra; aztán gya-
korolja magát ezekben; mert ezekkel az erényekkel használhat az ősz-
szes keresztyénségnek. a hazának és embertársainak. A keresztyénnek
mások szerencséje vagy szerencsétlenségénél nem _szabad másként vi-
selni, mintha a szerencse, vagy a szerencsétlenség őt magát érte volna.

Az ártatlan örö m ö k élvezését ne tiltsuk meg az ifjúnak, H a-
r a gb ó 1, gyülöletből ne tegyünk semmit. Ha olyan körülmények közé
jutunk, hogy másokat intenünk, dorgálnunk kell, tegyük ezt vigyázva
és okosan, hogy az illető bűneit megbánja, maga pedig részünkre áll-
jon, Isten után legjobban tisiteljük asz ülő ket, nekik engedelmesked-
jünk mindenben és ha magukat nem a Krisztus tudománya szerint vi-
selnék, nem szabad őket ezért megtámadnunk, adjuk inkább szeliden
tudtukra: miként kell beszélniök és cselekedniök s ha ez nem használ,
nkább cselekedjenek a maguk módja szerint, mintsem őket ezért kár-
hoztatriók, vagy szidalmaznók ..

Semmi sem olyan szégyen a keresztyén emberre, mint ha valami
haz ug s á g kerül ki szájából, jól lehet ez a hazugság akaratlanúl tör-
ténik. Hát még ha valaki készakarva hazudik, vagy más hazugságait
tudva és készakarva terjeszti! A valódi keresztyénnek az iga z a t kell
felebarátjainak megmondani. A hímezö.hámozó ember állhatatlan min-
den dolgában. A beszéd a lélek tükre; ha ez hiú és hazúg, jele, hogy
a benső még sokkal rosszabb. Az igazságra törekedjünk ne csak be-
szédünkben, hanem minden cselekedeteinkben. Csak az .leend tökélet~s,
ld mindenben Krisztust igyekezik követni,

* *



Es most ősszehasonlíthatnók a két reformátor (Luther és Zwingli)
paedagogiai nézeteit egymással. Sok hasonlóság, de sok ellentét is van
ezekben. De most ez összehasonlítást az idő és tér rövidsége miatt e
lapok t. olvasóira magukra kell biznom. Neked pedig édes szerkesztő
barátom köszönetet mondok, hogy ez évben e képeknek - melyek bi-
zony jó részben csak másolatok - lapodban helyet engedtél s az új
év kőzeledtével azt kivánom, hogy lapod elő- és utófizetőinek száma
annyira nővekedjé k, miszerint lapodat a jövő évben is fentarthassad,
hogy ekkor - ha neked és olvasóidnak is kedves - Isten segedelmé-
vel a protestans paedagogusokról való képeinket folytathassuk,")

Pethes János.

GYAKORLAT .
.A. farizeus 'és a publikánus.**)

Kedves gyermekek!
Mikor a mi Üdvözítőnk magá köré gyüjtötte a szegényeket, a

megfáradtakat, az élet terhe alatt roskadozókat, így szólt a csüg g ede-
zőkhöz: "Vegyétek fel az é n igámat é s tanuljátok m e g t ö-

l e m, hogy é n szelid és alázatos s z iv ü vagyok éstaláltok
nyugodalmat a ti lelkeiteknek" .. , (Máté 11. 29).

Mit mondott Jézus a szegényeknek? ...
Mit kell a szegényeknek Jézustól megtanulniok ?
Mi lesz a szelídség és alázatosság gyümölcse?
A nyugodt lélek pedig kútfeje minden boldogságnak a földön. A

kinek lelke csöndes, akkörül lehet a világ háborúságos. Ennek a boldo-
gító lelki nyugalomnak pedig forrása igenis az alázatosság.

Hogy boldogok lehessünk, milyeneknek kell tehát lennünk?
A..z alázatosságnak mi az ellentéte?
Milyen tulajdonság az alázatosság?
Hit a kevélység?
Mi történik az alázatossal P
Hát a kevélylyel?
Ezen szép, szivet nemesítő valláserkölcsi igazság tükröződik a fari-

zeus és publikánus történetéből, a melyet ti már a bibliából olvastatok.
Olvasd most újra Luk. 18. v: 9. 10.

Mit mondott Jézus?
Kiknek mondotta a példabeszédet?
Ezek az emberek igazak, tökéletesek voltak-e?
És mégis "egyebeket minek" állitottak?
A ki mást semminek állít, milyen ember az? ..
Mi történik az ilyen emberrel?

-----
*) Adja Isten, hogy úgy legyen! Szerk.
**) Egyszer s mindenkorra megjegyzem, hogy enemű és más közleményeim megirásánál

forrásokal szolgálnak: Nissen, Kehr, Bancso, Legouve, Schwarz, Gerok, Nippold , stb.



Ki megy a templomba?
Hát még?
Hányan .mennek ?
Kikről szól tehát a példabeszéd?

A farizeusok és publikánusok két külön (társadalmi) osztályt ké-
peztek a régi zsidók kőz.őtt, A farizeusok M ó z es törvényeit, aSz en t
irá st magyarázták, ezért a farizeusokat irástudóknak is nevezték.

Mit képeztek a farizeusok és a publikánusok?
Mivel foglalkoztak a farizeúsok?
Hogy nevezték öket P
Ezekről az irástudókról olvassuk a evangeliomban, hogy az utcza-

.sa rk okon imádkoztak, alamizsnát osztottak, szemüket forgatták, bőjtöl-
tek stb ...

Mit olvasunk a farizeusokról?
Hol cselekedték mindezeket?
Miért az utczán?
Milyeneknek akartak 1á t ta t ri i?
S mivel ez nekik sikerült, a régi zsidók milyeneknek tartották

őket?
Mivel azonban ö k éppen nem voltak "igazak", "tökéletesek", ezért

nevezi a farizeusokat Jézus az evangeliomban • felfuvalkodott nemzet-
ségnek", képmutatóknak ".

Minek nevezi Jézus a farizeusokat?
Miért nevezi képmutatóknak ?
Igen. Ez volt föjellemvonásuk .a farizeusoknak. ,
A publikánusok a római főadóbér1ők megbizottai voltak, kik az

egyes tartományokban beszedték az adót. Mivel ezen publikánusok
kénytelenek voltak szigorúan teljesíteni kötelességüket, a zsidó nép
előtt gyülöletesek voltak, és a zsidók megvetették őket, mint a bünőső ket.

Kik voltak a publikánusok.
Mi volt köteiességük?
Hogyan teljesicették kőtelességüket >
Ezért a zsidó nép előtt milyenek voltak?
Mit tettek velök a zsidók?
Miért vetették meg?

Ime a két külön (társadalmi) osztály két képviselője. (Fölteszem,
hogya .képviselő" szó fogalmával a gyermekek már tisztában vannak.
Az egyik a szent, az "igaz", a másik a bűnős, a megvetett. A véletlen
hozza őket össze, egy úton haladnak, egy czél felé törnek, egy dolgot
műveln ek : mindaketten imádkoznak. Olvasd Ll 18. v. Tehát a farizeus
;,megállott" mi nt tudjuk az "oltár előtt" hátravetett fővel, büszkén, sz i-
vében gőggel, arczán szent ájtatossággal, szemeit égre emelte és úgy
imádkozott.

Mit csinált a farizeus, mik or a templomba ért?
Hol. állott meg?
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Hogyan állott meg?
Szivében mi volt?
Mir öl tükröződött még e gőgös kegyesség?
Szemeit hova szögezte?
Miért cselekedett igya farizeus?
Mit akart észrevétetni az emberekkel a farizeus?
Hogyan kezdődik a farizeus imádsága?
Milyen imádság ez? ...
Miért adunk Istennek hál á t ?
A farizeus Isten ajándékait hálálta?
Hát mért adott hálát?
Mi rejlik ebben a hálaadásban?
Dicsekedésében Istent magasztalja?
Hát kit?
Avval dicsekszik-e a mit tesz?
Hát .mivel dicsekszik?

Örvendetes dolog, ha valaki nem ragadozó, nem hamis, nem
parázna, mert ez azt jelenti, hogy ő job b, mint a rosszak legrosszab-
bika, de éppen nem jelenti azt, hogy az ilyen ember már iga z, tökéletes.

Mi az örvendetes dolog?
Mit jelent ez?
Mit nem jelent ez?
Nekünk keresztyéneknek még avval sem szabad dicsekednünk, a

mit teszünk, hogy'" dicsekedhetnénk avval, a mit nem teszünk: Azok
sz ok ták elkövetni e nagy hibát, a kik e 1his zik magukról, hogy ők
iga zak és az emberekkel' szemben avval dicsekesznek a mit nem cse-
lekesznek. az Istennel szemben pedig avval kérkednek a mit cselekesz-
nek. Ime a farizeus az ő imádságaban avval dicsekszik, hogy, ő nem
ragadozó. Tehát nem támadja meg az utasokat, nem veszi el életöket,
vagyonukat. De a földi vagyonnál drágább jó hirnevet stb ... azt lel-:
kiismeretbeli furdalás nélkül megrabolja. (A farizeusok rágalmazzák
Krisztust, meg is feszítik).

Szabad-e nekünk dicsekedni?
Kik szoktak dicsekedni?
Mivel dicsekesznek az emberekkel szemben?
Mivel dicsekesznek az Istennel szemben?
Vegyük sorba. Mivel dicsekszik a farizeus?
Mit tesz' az, hogy ő nem ragadozó?
Van-e vagyonnál drágább kincs?
Mi az?
Kinek a jó hirnevét rágalmazták a farizeusok?
Milyen cselekedet a rágalmazás?
Milyen volt tehát a farizeus, ki magáti gaz nak tartotta?
Ezek után avval dicsekszík a farizeus, hogy nem hamis, nem

paráana, tehát nem vétett' sem a ~ - i k sem a 6 - i k parancsolat ellen, de
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azt megint nem mondhatja, hogy csalárd igéretekkel nem szedett rá
senkit, hiszen olvassuk az evangeliomban, hogya .farizeusok megemész-
tik az özvegynek házát és az egész zsidó népet folyton ámitották, azt
sem mondhatja a farizeus, hogy ö k "szeretik embertarsaikat, úgy mint
önmagukat" , • , bizonyság erre a publikánus példája.

Mivel dicsekszik még a farizeus?
Mely parancsolatok ellen nem vétkezett?
Mit mond a 8-ik parancsolat?
Hát a 6-ik?
A ki ezen durva bünöktől ment, al már iga z ?
Mit tettek a farizeusok a zsidó néppel?
A ki ámitja embertársait, lehet-e igaz?
Mit tett a farizeus a publikánussal ?
A ki megveti embertársát, szeretheti-e öt?
A ki nem szereti embertársát, lehet-e jó ember?
Az ámítás és szeretetlenség milyen cselekedet?
Milyen volt hát a farizeus, ki magát igaznak tartotta?
De a farizeus nem elégszik meg" avval, hogy az emherekkel szem-

ben csupán avval dicsekedjék, a mit ő nem tesz, hanem felsorolja az
Istennel szemben azokat a jókat, a miket ő meg tes z. Olvasd a 12.
v, :' "Bőjtölök kétszer egy' héten", tehát sokkal t öbb e t, rnint Mózes
parancsolja"), midőn azt rendeli, hogy minden hetedik hónapon, annak
10-ik napján kell bőjtölni. - .Igazán megadom dézmáját, min den
marhámnak " . , . • -

Tehát: t öbb e t; mint Mózes parancsolja, midőn azt rendeli**), hogy
a föld terményeínek és a fák gyümölcseinek és a barmok szaporulat-
jának tizede az Urnak szanteltessék. Ö megtizedel mi 11 den t, még a
kaprott és köményt is! Szinte ragyognak a betük ájtatos arczáról:
Nem vagyok-e hát job b, mint a többiek? . , , Nem é r d em 1e k-e .ju-
talmat eze kért ? . , .

Mivel nem elégszik meg a farizeus?
Mit sorol föl ezután?
Mit mond először is?
Mózes mit parancsol, mikor kell bőjtölni?
Hogy a farizeus hetenként kétszer böjtöl, mit akar 'avval mon-

da ni Mózes törvényével szemben?
Mit mond még a far izeus P
Mózes parancsa szerint miböl kell a dézmát megadni?
Hogy a farizeus nem csak a terményből, gyümölcsből, baromfiból ,

hanem min den b ő 1 dézmát ad, mit akar evvel mondaní ?
Éppen mert ő többet tesz, mint a többiek, mit hisz magáról?
S mert job b nak tartja magát, mit é r d emel, mit vár Istentől?
Mikor a farizeus a jutalom reményében érdemeit felsorolja, mit

cselekszik akkor?
*) Ill. l\1óz. 16. 29.
**) Ill. :&!óz. 27. 30.
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Meg van-e engedve a dicsekedés?
A dicsekedés milyen cselekedet?
Milyen volt hát a farizeus, ki magát igaznak tartotta?
És ezeknek a bünös embereknek a száma igen nagy napjainkban

is. 'Igaza van Luthernek,- midőn ezt mondja: "Minden ember született
farizeus és mindenki egy rövidre nyirt barátot hordoz szive bensejé-
ben" ... Avagy nem farizeus-e az, a ki így szól "o 1y a n r o's sz, mint
ez, "vag y amaz, én még nem vagyok" .. Nem farizeus beszéd-e az, mi-
kor a beteg kinjai k őz őtt így panaszkodik: "Mivel érdemeltem Isten
e szenvedéseket? Én, ki min den vasárnapon a templomban voltam.
ki Isten igéjét m i n dig szeritnek tartottam, ki atyámat és anyámat
min dig tiszteltem, ki a kicsinyek közül egyet is soh a még nem
botránkoztattam, ki soh a nem voltam könnyelmü s másnak soh al
nem vétettem!

Milyen farizeus beszéd!
Mennyiszer hallunk ilyet az életben itt is, ott is. Ö rizkedjetek az

ilyen magaviselettől, az ilyen beszédektől. - Ne feledjétek az irás sza-
vait: "Az Isten a kevélyeknek ellenek áll, a z a l á z a t o s o k-
'n a k p edi g adj a a z őke gye 1m é t" . . .**)

A kevélyek sorsára jut a farizeus, az Isten ~egyelmében részesül
a - publikánus. - Olvasd a 13. v.

Hol állott meg a pub likánusP
Miért állott távol?
Miért nem akarta, hogy az emberek lássák?
Alázatosságában milyennek tartotta magát a publikánus?
Bünösségének érzetében szemeit hova szögezte?
Hova nem mert tekinteni?
Miért nem P
Hogy magát megbüntesse, mit cselekedett önmagá val a publikánus?
Mi do bog a te "melled" alatt? '
A szivet tartjuk a jó és a rossz, az erény és a bün bölcsőjének .•

Onnan származnak a hiú vágyak, a csábító gondoI'atok, melyek az em-
bert vétekbe ejtik, bünnel rakják meg úgy, hogy a gyönge ember
roskadozni kénytelen a súlyos' teher alatt, mint a bünös publikánus,
kinek jól esik ráütni a bünös sziv takarójára, melynek minden dob-
ban~sa egy-egy vád a szegény bünös ellen! _

De hát vajjon csak bünei voltak-e a publikánusnak ?
Milyen tulajdonságai is voltak?
Melyek voltak az ő tulajdonságai? (alázatosság, szerénység, isten-

félelem stb). '
De ő gondolt-e ezen jó tulajdonságaira ?
Hát csak mire gondolt?
A mint látjuk oly nag y bünös volt-e?

.Ennélfogva magát milyennek tartotta?

i'*) Jak. 4. 6.
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Lássátok, ez is a legszebb tulajdonságok egyike, mikor az ember
magát bűnösebbnek tartja mint a milyen valósággal ... Ez abeisme,
rés szül igaz bűntudatot, mély bűnbáriatot.

Hogy imádkozik a publikánus?
Milyen szivre mutat ez az imádság?
Az" alázatos szivben milyen lélek lakik?
Az alázatos sziv és töredelmes lélek milyen Isten előtt?
Érdemeire" hivatkozik a publikánus?
Mikor beismeri, hogy ni n cse nek érdemei, egyszersmind" mit

ismer be, hogy ő milyen?
Ez a beismerés, hogy ő bűnős, mit szül őbenne?
Ebben a mély bűnbánatban mitöl várja bűneinek bocsánatját?

(Isten irgalmától).
Miben hisz tehát a publikánus?
Részesül-e Isten irgalmában?
A példabeszéd melyik részéből tudjuk ezt?
Hogyan van a példabeszéd befejezése?
Ki jöve alá az ö házához megigazíttatva?
Mit tesz ez?
A farizeus kérte- e bűneinek bocsánatát?
Kapott-e ö bünbocsánatot?
Hogyan tért hát vissza házába? 1
Volt-e imádságának ere d m ény e ?
Mícsoda hát ebből a szép példázatból a hasznos tanulság? C. V a-

laki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki meg--
alá ,zza m-agát fel mag asz tal tat i k") . . .

Hogy jól be véssétek szivetekbe e hasznos tanulságot, foglaljuk
még egyszer röviden össze az eddig hallottakat:

Mit mondott Jézus ez alkalommal hallgatói előtt?
Milyen embereknek mondta Jézus e példabeszédet?
Kikről szól ez a példabeszéd?
Hova mentek?
Mit csináltak?
Mi a jellemvonása a farizeusnak ?
Mi a forrása imádságának is?
Mit tesz imádságában P
Mikor dicsekszik, mit tesz embertársaival?
Kit magasztal Istennel szemben?
Magát milyennek tartja?
Olyan-e P
Miért nem? (R ága lma z, á mit, kér ked i k).
Hát milyen?
Kéri-e bűneinek bocsán~tát?
Megkapja-e P
Van-e eredménye imádságának?
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Mikor a farizeus felsorolja é r d eme it, mit tesz önmagával?
Mikor magát magasztalja, mit tesz Isten ővele?
Mi a jellemvonása a publikánusnak ?
Mi a forrása imádságának is?
Mit tesz imádságában?
Mivel vádolja magát?
Olyan bünős volte?

. Miért nem?
Gondol-e jó tulajdonságaira ?
Hát csak mire gondol?
Kéri e Istentől bűneinek bocsánatát?
Meg kapja-e?
Volt-e imádságának eredménye?
Mikor magát bűneivel vádolja a publikánus mit Tesz őnmagával P
Mikor magát megalázza, mit tesz Isten ővele?

Kedves gyermekek 1 '
Megértettétek immár a szép példázatot. Látjátok az óriási különb-

séget, mely a farizeus és a publikánus közt van .. Látjátok, hogya mily
visssataszító az egyik, olyan vonzó a másik példája. Hiszen mig a fa-
rizeus dic sek s zik, addig a publikánus önmagát vád o lj a. - Mig
a farizeus magát embertársainak föl ib e eme 1i, addig a publikánus
magát In e gal á z z a a jó Isten e lőtt. Mig a farizeus más o kat, addig
a publikánus ő n mag á t vizsgálja. - Mig a farizeus hálákat ad er é-
nye i ért, addig a publikánus könyörög b ű n e ié rt. - Mig a farizeus .
ke v é l y, addig a publikánus alá za tos. - A kevély megaláztatik.
Az alázatos fölmagasztaltatik.

Kedves gyermekek!
Véssétek szivetekbe mélyen a gyönyörű példázat hasznos tanul-

ságát. Vegyétek föl Krisztus igáját. Legyetek szelidek és 'alázatos szi-
vüe k és akkor jó és balszerencse kőzt, örömben és bánatban veletek
esz Isten és • találtok nyugodalmat a ti lelkeiteknek U - amen.

,Ifj. Draskóczy Lajos.

Ádvent.
Kitárom előtted szívem,

Óh jőjj, légy vendégem ~nekem.
Üdv és élet forrása vagy,

Erőt, békeséget Te adj!
Ha gond és bánat porba von,

Óh térj be hozzám Jézusom! '

Jővel, lelkem epedve vár,
Jüs-yelmes mennyei király l
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Ragyogtasd áldott szellemed
E bujdosás völgye felett,

Hogy járjak a te utadon ..
Óh térj be hozzám Jézusom!

Jővel, világító égi fény
A kétség hosszú éjjelén.

Aggódás terhe lelkemen,
Mint lombtalan fa életem,

A bűn ker esztjét hordozom
Óh térj be hozzám Jézusom!

Jövel, oszlasd el a homályt,
Mely tévelygö elmérnre szállt.

Világoljon szövétnek ed !
Ha. harczomban elcsüggedek,

Ha bú üldöz lépten, nyomon,
Óh térj be hozzám Jézusom!

jövel, hív örizöm, jövel!
Segedelmeddel légy közel!

Ha elfedett a borulat.
Örök hazámba nyiss utat,

Hol szerit neved magasztalom
Óh térj be hozzám Jézusom!

Karácsony.
Angyalajkon égi ének
Hírdet új s szent életet.
Örvendj Sion, im te néked
Üdvözítö szűletett l .
Kit az úr rég megigére,
Kit rég vártak századok,
Mint késő fényes napot,
Földre szállt a hit vezére.
Hol világa megjelen
Oszlik a bú s félelem!

.Há la néked, Isten, hála,
Hála nagy kegyelmedért,
Hogy eltúnt a bűn homálya
S tévelygésünk véget ért.
Te megszántad árva néped,
Mert a kétség tengerén
Elhagyá a hit s remény.
Szerzél néki békességet.
Es vezérled utadon
Véghetetlen irgalo~!

•..

Kovács Sándor.

Kovács Sándor.
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Iskolai kakasviadalok a XVI. században.
Fraknói Ví1mos nagy gonddal szedte össze már korábban a hazai

iskolázásnak a XVI. századból reánk maradt emlékeit."] Iskoláinknak
a mil1eniumra készülő tör ténete í szintén sz olg áltatnak több vagy keve-
sebb adatot a régi magyar diákéletből. Mind eme források meglehetős
változatos képét tárják elénk a reformáczió korabeli tanuló ifjuság is-
kolai életének.

A régi magyar diákélet nek is megvan a maga bizonyos romanti-
'kája. Több szabadságot és sokszor "szinte már a szilajságig menő ere-
detiséget, több változatosságot, több poézist találunk ebben. A mai
rendszeresen iskoláztatott és szigorúan fegyelmezett tanuló k a régi
diákok mellett úgy tünnek fel, mint skatulyába r~kott ólom figurák.
A régivel egybevetve mintha némiképen .Madách szava is rá illenék a
mai diákra:

Ha küzdni vágyik és körültekint
Ezen szabályos, e rendes világban:
Még a veszély gyönyörét sem leli.
Mert nincs élet, nincs egyéniség,
Mely mesterén túl járna" semmi müben.

Mennyi szabadsága, játéka, mula tság'a és külőnős szok ása, erénye
mellett mennyi hibája és öröme mellett mennyi baja volt is annak a
régi magyar diák népnek a silabizáló apró nebulótói elkezdve fel egész
a héber grammatikával foglalatos tógátus öreg diákig!

Sajátszerű volt már ölt ö zet ébe n és t á r sa dal mim a g a v Í-

s e l e t é b.e n. Bizonyos ruha- és hajviseletet külön iskolai törvények
tiltottak. A hosszú haj, felkunkorodó hosszú, hegyes csizmaorr, kard-
k ő tés és hosszú katonaköpönyeg ellen 'egyes professzoroknak egész
írtó háborut kellett fol vtatniok, A konviktusi együttélés, a tanári fel-
ügyelet és a polgárokkal való érintkezés mennyi ügyes-b'ajos dologgal
terhelte az iskolák krónikáit. A k á n tus és a d iá k ban d a mennyi
dicsőséget, de menny.i bajt is hozott az intézetre. Mert a müvész vér itt
sem tagadta meg magát.

A régi. iskolák ő n fen tar t á sir end Sze r e is több olyan dolgot
rótt a diákokra, a mely mulatság, de kötelesség számba' is mehetett, a
hogy veszszük. Diákok voltak ex offo a har a n go z ó k. Az orgonisfa
kőrül is ök alkották a kór u s t. Az alumneumban' ők voltak as? a-
kácsok és rm o s o g a t ó k, A mendikáns diák táská val és kosárra l
járt házról-házra. Ennek szuperlativusza a 1eg a tus és sz II P l i k á n s
már az.után uriasabb módon hozort valamit a konyhára. A kis diák mint
fam ul u s csizmát kefélt a nagyobbaknak.

Több iskolában bizonyos aut o nom i á j a is volt a diákságnak.
Néhol az állami, másutt az egyházi vagy épen megy ei közigazgatás
formáját utánozrák s e szerint állott az ifjuság élén aki r á 1Y (rex),

*) A hazai és külföldi iskolázás a XVI. században. Budapest 1873.
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sze ni or, vagy épen (mint Sopronban a deákkuti vármegyében) a f ő-
is pán. Ezen testületek által az ifjuság fegyelmet is gyakorolt maga
felett. Ezek felett állott a tanári szék (s ed es), melynek praeludiuma
a cit a ti ó, utójátéka pedig a c a re e r volt.

Ünnepélyes módon pedig a dis put at i ó k, tudományos vitatko-
zások és asz in j á t é k o k, az Ú. n. iskolai drámák előadása alkalmá-
val rr.utatta be magát a diákság. Ezek nagy kőzőnség jelenlétében
rendszerint lakomával végződtek. ,/

'*
Egy ilyen igen régi ünnepélyes vigalma volt a diákságnak három

évszázaddal ezelőtt a ka kas v i a dal is.
Mai nap már ugyan csak különösnek találnők az ilyen fajta diák

mulatságot. A paedagogika is nem tudom rnit szólana hozzá. r» hogy
a reformáczió első századában még szokásban voltak, azt határozott
történeti adatok bizonyítják.

Szent Gál vagy Gallus napján, október 16-án volt évenként
a harczias kakasjáték. Magának Gál szentnek az életében semmi olyas
epizódot sem ismerünk, a melyhez a kakasviadal eredete füződnék. Ta-
lán maga a Gallus név, mely kakast jelent, adott alkalmat arra, hogy
eme legéberebbházi állataink,. kiket református testvéreink a torony-
tetőkre is felvittek jelképül, ily hősies névnapot ünnepeljenek.

Az ünnepély nyilvános volt és néhol egzámen is volt vele össze-
kötve. Magok a tanárok, tanítók is komoly képpel végig l}ézték a balga
játékot. Jelen volt a városi tanács, a szüló k, pátronusok 'és hivott ven-
dégek. Ilyen alkalmakra, mint egyéb, pl. a farsangi komédiákra, a város
kasszájából utalványoztak költséget a rektornak. És nagy áldomás, víg
mulatság lett vége az ünnepségnek.

Legjobban örült persze mind ennek maga a diákság. Már hetekke
előbb készült a nagy napra. Grammatikát, katekizmust a sútba dobott
és minden gondolata csak a versenykakasé volt, mert erre volt feltéve
becsület, dicsőség és minden. Kiválasztotta mindegyik jó előre a leg.
nagyobbat, legerősebbet s azután naponként tanítgatta, ingerelte, mint
a hogy ma a versenyparipákat készítik elő a mérközésre.

V égre aztán eljött szent' Gallus és a várva várt óra. Volt ott mu,
Iatság és hecez, mikor az iskola udvarán vagy kertjében a mérges ál-
latokat, minde~yiket a maga diákja, háborúba eresztette. Lótott-futott,
izgett-mozgott, kiabált, nevetett a sok gyerek. A kisebbeket össze-
visszataszigálták s némelyik latínus bizony maga is véresen hagyta el
a harczmezőt. ~

Jellemző a korra, hogy B o c a ti u s (B o ck) J á nos, a XVI. szá-
zad végén leghiresebb latin költö az országban, eperjesi tanító korában
szintén hódolt e szokásnak és természetesnek találta, hogy tanítványai
évenként kakasviadalt rendezzenek. Ez a Bocatius egyszerü tanítóból
tanácsos és polgármester lett utóbb Kassa városában. Tudományos ba.
bérait pedig azzal szaporította, hogy Rudolf császárnak borostyánko-
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szorús k őltöje, IlIésházy Istvánnak és Bethlen Gábornak pedig udvarij
történetírója lőn. Ö írta Thurzó Imrének Nyáry Krisztinával való egy-
bekelésére az • An s erN 11 pti ali s" (Menyekzői Lúd) czimü hires üd-
vözlő költeményt is.*) Egy fenmaradt kis latin verse pedig az iskolai
kakasviadalok megértés éhez ad némi magyarázatot.

Vejét, Sau ter S á mu e 1 eperjesi evang. papot, ugyanis egy ilyen
Gallus napi ünnepélyre a következő (szabado forditott) versseI hívta
meg:

Nagy látványosságra hiv most az alkalom,
Az ifjúság 'mulat kakasviadalon ,
Hadd lássa, mily ügyes az oktalan állat
S tanúljon a példán nemesebb dícsvágyat.
Máskor én tanítok, de most egy időre

. Mcster lesz a hajnal szárnyas hirdetője.
A vásott diákság ősi szokást tartva
Kakasait holnap ereszti a harc;ba.
És így iskolánk, a múzsák csendes hona,
Véres munkának lesz itt most szemtanúja.
Ha háborút látni időd s kedved volna,
Jőjj el hadbfrónak ezen alkalomra.
Majd ha a déli nap az egy órát jelzi,
Akkor fog az egész tábor harczra kelni.
Városunk tanácsa szinte szívesen lát,
Illik hát, hogy megnézd az ünnepi scénát.**)

Bocatius itt a kakasviadaloknak azt a hasznát 'hírdeti, hogy az
ifjúság eszárnyasoknak példájából is ügyességet tanúIhat s általa ne-
mesebb versenyre sarkaItatik. Ezt tán ő maga sem vette egészen k o-
rnolyan. Csak sz építg etni akarta vele a dolgot, a melynék a tanítóki-a
nézve azon időben egészen más jelentősége volt. Gallus napján kapták
ugyanis a tanítók fizetésüknek egy részét a szülőktől, önkénytes és
épen azért igen szivesen látott ajándékok kiséretében. A viadalra ho-
zott kakasok pedig, úgy a győzök, mint a legyőzőttek szintén a taní-
tók konyhájába vándoroltak. Úgy hogy az egész mulatság csak egy
kis viszonzás volt a tanulók és szülök részére azon adományokért, me-
lyeket szent Gallus a tanító uraknak hozott.

E mellett szól azon körülmény, hogy még utóbb is, midőn a XVII.
század elején e kakasviadalok a diákok nagy szomorúságára 'megszün-
tek, a k ak ast, vagy értékének megfelelő péniösszeget még mindig tar-
toztak vínni a tanítóknak. A cse pre g i tanítónak 1585. évi díjlevelé-
ben példáúl (mert itt a kakasviadalokat már korábban abban hagyták)
ez áll: "Ismegh minden giermek az melj fizett zegeótsegh szerent, azok
nagi Polgár fia, nagi Nemes fia, de nem az Nemetek, azok zent Gál
napian egi egi kakassal tartoznak, melliett zent Gál kakassanak hínak,

'-- .

*) Lásd Bód P. Magyar Athenas 47. 1. és Ipolyi Arnold, Nyáry Krisztina 17. 1.
**) Klein ~. Nachric~t~n von den Leb ensumstanden ev. Prediger I, k. 360. 1.
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nem kappannal, arra nem ereöltetthety ~ü kegme, hanem az ki io aka-
rattiabul ollyant akar adny, szabad vele.*)

Igen, ez a szerit G ál kakasa Már ton lúd j á val egyetemben hiz-
I

lalta a XVI. század paedagógusait. Mert némelyik iskola tanítója meg
Márton napján lúddai járt k őrül a városban, mikor a szokásos recor-
datiót tartotta. Be szt er c 7. eb á n y a városának ez is izlése ellen volt
s már 1579- ben pénzzel kárpótoita érte a tanítóto Ezen évi számadásai-
ban ugyanis ez a tétel áll j "Dem Herr M. Paulö Haluepapio Schuél-
meist er wegen der Recordation Martini, weil man das herúmbgehen
mit der Gansz ein und abgestellt, zu geben bewilliget worden floreni
6. "**) Abban az időben ez szép summa volt s ebből látni, hogy Márton
lúdja nem soványan fizetett.

Hej de a diákéletnek hősi lovagkora is letünő félben van már a
század végén. A kakasviadalok fényes, derült ege beborúlt. A városok
szigorú szemöldökü szenátorai egymásután· hozzák meg eliene megsem-
misítő határozataikat. Megvoltak alapos indító ok aik , A késmár ki
iskola 1596. évi szabályzata példáúl így mondja el a szomorú történe-
tet: "Auf Galli, ob man wol das Hanbeisz en und Herumreiten ausz
hochwichtigen Bedenken hat eingesteÜt, wegen vieler Gefahr , die sich
in solchen Herumreiten der kleinen Kinder oft zuget.ragen, da zu au ch
kommt, dass die Jugend etliche W ochen faszt mehr mit den Hahne n,
diesejben abzurichten, als mit Büchern umgangen j nichtsdestoweniger
sollen alle SchüJer schuldig sein die gewöhnlichen 3 denar dem Sch ul-
meister zu geben. "***) Itt már a denárok mellől, úgy látszik, elmaradt a
kakas, a mi bizőny érzékeny veszteség volt: S így nem csak az ifjú-
ságnak volt oka busúlni, hanem a vezetötnek is.

De jaj, csak így jár minden az ég alatt! Felforgat a nagy száza-
dok érczkeze .mindent.

*
Egyházi és iskolai életünknek régi emlékeit, akármily naiv, gyer-

mekes szokást rejtenek is magukban, kegyelettel tartozunk megőrízní.
A kornak ízlését, gondolkozási módját tanúljuk ezekből megis-

merni. :Es minden ilyen emlék egy-egy adat hazánk müvelődésének
történetéhez.

Az elbeszélt dolgok a régi diák élet szabadságát, igaz, hogy csak
félszeg túlhajtásában mutatják be, de bizonyos természetes eredetiséget
még sem tagadhatunk meg a régi .iskolai játékoknak eme nemétől.

Mai napság a miniszternek külön játék-tanfolyamokat kell rendeznie
a professzorok számára, hogy először ezek, s tőlök azután a diákok is
tanútjanak - játszani. A régiek ezt nem ilyen mesterségszerüJeg esi-
nálták. Ók olcsóbban, könnyebben és természetesebb en segítettek ma-
gukon.

Az uti 1e du J c i elvét is a maguk előnyére
C;zóval, ebből is lehet valamit tanúln i,

*) Farkas S. Csepreg Mezőváros Története. 60. 1.
*,,) Frankl V. i. m.: 183. 1.
**.) Frankl Y. i, m. 30. I. A késmárki levéltárhól.

szépen a lka lrnaz t á k,
Payr Sándor.
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Ötletek.
Sohasem vag y un k boldogok, csak úgy tetszik, hogy boldogok

vol tu n k s azt reményljük, hogy boldogok 1esz ü nk.

* * *
Az igazság győzni, az igazmondó bukni szokott.

* **Nem azok' szoktak jót tenni, - a kiknek pénzük, - hanem a
kiknek szivük van.

**A jótétemény gyakorlásához nemcsak irgalmas sziv, hanem józan
ész is szükséges.

* *A vitatkozok egymást nem meggyőzni, hanem megsérteni szokták.

* **Mik or ifjak vagyunk, az egész világot boldogító tervekkelindulunk
neki az életnek s csakhamar tapasztalnunk kell, hogy magunk sem
tudunk boldogúlni, .

* **"Urnak nevelni," ez a mai szűlő k jel sz a v a ; "úgy nevelni, hogy
mindenki a maga ura lehessen" ez a paedagógiáé.

* **Hol az igazság? Ott, a hol az önérdek. Ladányi.

Tarlózás.
IX.

(Vége.)

A tanítás sikerének biztosítását sokfélében keresik a paedagogu-
sok, és igazuk van, mikor keresik, mert még nincs feltalálva az a büvös
szer. En, szép idő óta foglalkozom tanítással, és az első iskolaévtöl fogva
szünet nélkül gondolkodom afölött, de csak annyira jutottam, .ahdrman
vissza tekintve azt 'látom, hogya tanítás jó eredményének
egy i k hat alm a s a ka d á 1Y a a fe gye 1 me tie n ség. '.

Azza] is megelégedném, sőt köszönettel venném, ha valaki meg-
mondaná, hogy az iskolai fegyelmet mi módon lehet megalapitani. Mert
ha van müvészet a világon, nem az utolsó müvész lenne az, a ki az
osztatlan népiskolában fegyelem és figyelem között, zavartalanúl tudna
tanítani. Ez a kettő: fegyelem és figyelem, a tanításban olyan lényeges
dolgok, mint a falrakásnál a függő és a vizmérték. S minthogy ez a
kettő a legnehezebb feladat, nem csoda, ha a tanító néha egy kissé
draszt.ikusan oldja meg, mint Nagy Sándor azt a híres csomót; vagy
magyarán mondva, kénytelen alkalmazni a testi fenyitéket. Sok évi ta-
pasztalás folytán állítom, hogy ha eltíltanák az iskolákban a fenyítéket,
ha a nebulók megtudnák, hogy őket nem szabad ám megbüntetni, -
no, akkor lenne olyan fölfordúlt világ, a minő még most csak a rnesé-
ben van.

II

n,

'-
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Azt An az is említésre méltó, h'bgy a falusi paraszt 4-5 éves cse-

metéjét azzal biztatja: "Megállj, majd beadlak az iskolába, majd meg-
nadrágol a mester!" Az sem ritkaság, hogy az apa vagy anya ezzel
állít be hozzánk: .Mestram, kérem szépen, azt az én Csicsámat (vagy
Viczámat) csak jó keményen leczkézze meg. Nem birunk otthon az
áhatatlannal!" Már most mit csináljunk az állhatatlan, rendetlen Viczá-
val, Csicsával? Magától értetődik, hogya jó taná.csot eleresztjük a fü-
lünk mellett és ehelyett elővesszük a •methodust" ; kezdjük a gyengéd
eljárást; türelmesen várjuk az eredményt. És rendesen ahoz a tapasz-
talathoz jutunk évről-évre, hogy a szép bánásmód az állhatatlan Viczá.
nak nem válik be. Ekkor aztán a gordiusi csomót ketté kell vágni.

Hogy miképen kezelem én a fenyítéket, itt ezennel bemutatom.
Együtt levén a kezdő ta nulók, neveik beirása után oda ál.ítom

őket asztalom mellé és az asztalra teszek egy almát, pár diót, néhány
pénzdarabot, egy kis képes könyvet, egy csinos palatáblát és egy
vesszőt (nem botot!) Kikérdezem őket, hogy ezen tárgyak k őzül me-
lyiket ismerik és melyiket szeretnék? Tudnivaló, miszerint az alma és
pénz mindeniknek te tsz ik, A mit nem ismernek, annak haszna és czé l-
jával megismertetem őket. Utoljára marad a vessző. Most megmondom
nekik, hogya jó, szófog'adó, rendes gyerek kap tőlem almát, pénzt sar.,
a rendetlen, rosz gyerek pedig kap vesszőt. Nehogy azt higyjék, mintha
a vesszőt játékúl kapnák, megmagyarázom, hogy a vessző énnálam ma-
rad; a, rossz gyermek úgy kapja a vesszőt, mint a rossz ló a korbácsot.
Ezután kővetkez ik annak megértetése, hogy milyen a jó, rendes gyer-
mek, hogy milyenek legyenek, ha almát és pénzt akarnak kapni. ~
Az iskolai rendre szoktatás módja nálam a következő: Tanítom őket
állni, ülni, nézni, figyelni; sokszor elmondva, miért kell figyelmezni. A
ki nem figyel, az nem ta núl ; s ki nem tanúl, az nem túd; a ki nem

, , '

túd, annak csunya neve lesz stb. Hogy következetes maradjak, már az
első napokban adok a jutalmazó tárgyakból az érdemeseknek.*) Az első
héten már megtanultatom velök ezt a versecskét: Iskolába tisztán me-
gy~k, miuden' embernek köszönök. Mikor az iskola-ajtóhoz érkezik: Az
ajtót csendesen nyírorn, pajtásim nem háborgatom. Mikor már az isko-
lában van: Szépen ülök a helyemen, senkivel se veszekedem. - Ezek
a mondatok naponkint ismételtetnek. Gyakran feleltetek erre a kér-
désre: Ki, vagy milyen hát a jó gyerek? A felelet ez: A jó gyerek
szót fogad, csendesen űl ~s hallgat. Mihelyt a beszéd ért. gyakorlatok-
ban annyira jutottak, hogy az egyszerü szókat megértik és holmi rövid
mondatokat képesek elmondani, betanultatomvelök ezt a kis verset -

• a mely iskolai fogadalom gyanánt szolgál: - E szentczélú iskolában,
megfogadom ez órában: jó, szófogadó leszek, semmi rosszat nem teszek.

Ezt a felsőbb osztályok is gyakran elmondják, különösen a hét
első napján (jobb kezüket föltartva.) Most k ísérjük figyelemmel az ilyen

*) ~feg kell jegyeznem, hogya jutalmazás ilyen m6djával semmiképen 'sem érthetek
egyet. A j6t ne a jutalomért tegye a gyermek! Szerk.



alapra fektetett tanítást. Két egész hónapon át naponkint hallják: ho
gyan álljanak, hogyan űljenek, hová nézzenek, milyenek legyenek stb.-
És mindennek daczára tiz k őz őtt mégis lesz három, aki nem teszi pa-
rancsolatunkat. Nem néz a beszélő tanítóra, nem néz a betűre; nem űl,
nem áll rendesen ; szó val, nem tanúl, Eközben a figyelmesek kapják az
igért jutalmat. A három rendetlenre ennek sincs hatása.

Most e lóveszem a másik jutalmazó módot, a kitüntetést. A rendes
gyereket előbbre' ültetem, megdícsérem ; de ez is csak a jókra nézve
van hatással. Most már következik a fenyíték. A terem hátsó szögle-
tében, a falon függ egy szamár (rajzban). A rendetlen kis rekrutát -
mivel nem akar tanúini - oda állítom a csaesi mellé és mi k or a többi
haza megy, öt ott marasztom. Természetes, hogy előbb már hallották
ezt a kis mesét: Mikor az állatok iskolába jártak, a többi állat mind
jó tanuló volt, csak a 'csacsi nem akart ta núlni ; még a m~ga nevét sem
túdta, A tanítójok kérdezte tőlük, - mint én tit61etek - hány betűt
ismertek már? A többi tudott nyolcz, kilencz betűt, a csaesi meg csak
ez a kettőt - i. á. Ekkor a tanító úgy megrángatta. a csaesi füleit,
hogy azok hosszúra nyúllottak, és aztán rákiáltotta : "Te szamár!" Az-
óta hosszú a füle, szamár a neve. Én is meg ráz om a hajadat, ha nem
tanúlsz I Persze van most sírás, jajgatás, van igéret, hogy jó lesz a kis
bűnős, Hanem ember ,teszi a fogadást, de ...

Előveszem emberismereti, lélektani tudományomat és nyomozern
az okát ennek a bosszantó dolognak.

Nem találok mást, mint a vér alk atot, azaz. a természeti hajlandó-
ság ot, a rászületettséget. Igaz, hogy a ferde növést a kertész hivatása
egyenesre terelni. Kertészfélék vagyunk mi tanítók is, a kiknek a
fattyuhajtást' el kell távolítani. De hogyan? Most jöjjőn Kehr, Legouvé,
Montaigne és Gyertyánffy és nyessék meg a fát - de kés nélkül ám !
A biblia szerint, nem szabad akarnunk, nem szabad hagynunk, hogya
sok k őzül csak egy is elvesszék. S ha ilyenkor az utolsó eszközhöz
ny ulunk, ha érezhető lesz a fenyíték, ez által csak nem jövünk ellen-
kezésbe Máté ev. l Svik részével; mert e miatt senki sem botránkozik,
mert itt a vessző nevelő eszközzé válik.

,Én azonban még itt sem nyulokjhozzá, hanem a bezárási időt meg-
tuldom 1/4 vagy 1/2 órával; s ha = sem használ, kő vet kez ik egy kis
térdepelés,*) mely után a térdepelésre itéltek neve beirattatik a "fekete
könyvbe" és az ilyenek nem vehetnek részt a játékokban - őszi és
tavaszi időben - míg meg nem javúlnak. - Ettől sem ijed meg a mi
három jelöltünk, vagy talán elfeledik. A consequentia kedvéért - em-
lékeztetve őket az asztalra rakott tárgyakra, - a vesszőnek is kell
szerepe Ini.

A nem figyelésnek nem tudás a vége, pedig ez leginkább bosszantja
a tanítót, és a mint én tapasztaltam, e miatt büntetnek is legtöbbet.

.Ne csodálkozzék ezen a laikus! Tízszer, néha még többször is elmen-

*) A térdepeltetést már rég törölték a paedagogiai műszótárból. Szerk.
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dunk vagy megmagyarázunk egy-egy tárgyat, a figyelmetien még sem
fogja föl. Én azt puhatolom ki, miért nem fogja föl, a tehetség vagy
figyelem hiánya rniatt-e P Az előbbiért balgaság volna fenyiteni, míg
az utóbbiért már hosszabb bezárást és hosszabb térdepelést szabok rá
büntetésképpen.*)

Ha már odáig jutott a tanuló, hogyemlékelhet, - jobban mondva,
kőnyv nélkül mondhatja el a betanított feladatot, és nem tudja. a hanyag-
ság miatt, akkor leiratom 'vele egyszer, kétszer, egészen az őtszőr ősig ,
Ez már hatékony büntetés; néha sirva megy az ilyen irás és van figye-
lemre méltó káros következménye; az t. i. hogy elrontja vele az írását,
mert sietve firkál és ezt megszokja a kéz! Ellenőrizni pedig nem le-
het, mert a tanító nem lehet mellette, mert az ilyen kénytelen parádé
akkor történik, mikor a többi már haza ment. Ezt a büntetési módot
ritkán is alk almazorn.

Az osztatlan iskolának vagy tanítójának legnagyohb nyomorusága
abban áll, hogy mig az első osztálylyal foglalkozik, a másikat nem le-
hat mindig csendesen foglalkoztatni, és a lármásan vagyzörgősen fog-
lalkozók zavarjak a tanít ót. Mert ha csak számtani feladatokat nem á d
föl, bármi más foglalkozás. zsibongással jár. Aztán vannak köztük rend-
zavarók is. Ahol tehát van üres tér az iskolában, jól teszi a tanító, ha
azokat, kikkel foglalkozni akar, kihivja az üres térre. Én így szoktam
tenni - egészségi szempontból is jó ez - s ha akihivottak k őz őtt is
van figyelmetlen, azt azonnal megfenyítem. Nem bottal, mert az nincs;
csak egy mutató vessző van az iskolámban. nem testesebb, mint az ir ó-

tok szára. A megfenyítettel - ha jól irni tud - magával iratom be
a "Fekete, büntető k őnyvbe", hogy ma ezért vag-y azért meg lett bün-
tetve. Minden hónap végén felolvastatom abejegyzéseket és úgy látom ,
hogy ennek a legjobb hatása van. A főllebb ültetés, mint jutalma:zó
eszköz .szintén jónak bizonyult. .

Másik nagy baj az, hogy alig lépünk ki az iskolából, már kezdő-
dik a bábeli zavar, a lármás veszekedés, miközben van táblatörés, orr-
és fej-beütés, van panasz elég. Hiába .abriktolunk·. A rendetlenek
várva-várják, hogy magukat kificzánkolhassák! Panaszok és bünjelek
megkövetelik a fenyítéket. Ilyerikor én - de ritkán - a panaszos fe-
lekkel, a veszekedőkkel veretem meg egymást. (Biz' az nagyon hely-
telen eljárás! 'A vádlott nem lehet biró, de a vádló sem! Másk'or majd'
a tanító közbejötte nélkül is biráskodnak egymás között, ... Szerk.)
Erre azt mondhatja a laikus, hogya tanító a hi oás, miért hagyja ma-
gukra a t~nu1ókat! Azt nem gondolja meg, hogy a tanítónak is kl kell
mennie egy kis jó levegőre. Aztán a reggeli könyörgések alatt az apró-
kat télen kénytelen ottbenn hagyni.

A törvény pedig óra közben 1/4 órai szünetet rendel, amit én
soha sem veszek igénybe, sőt néha az iskolából ki sem mozdulok a
tanulási idő vége előtt.

*) A hOSSZll ideig való térdepeltetés pedig valóságos merénylet a gyermek testi épsége
ellen. Szerk.
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A szerda és szombat délutánja szűnídö nálunk rendesen. Ezt is
felhasználom a keményebb fenyítékre érdemeseknél, oly formán, hogy
berendelem őket a nevezett délutánokon; tanultatok, iratok velök az
unalomig. Ettől legjobban félnek; ámbár ezzel magamat terhelem.

Nagyobb vétségek előfordultakor - a mi nálam ritkaság - a
szülőket is értesítem, de semmi olyen czeremóniás büntetésnek, a mi--
nőt némely pádag ogusok ajánlanak, nem vagyok barátja. - A fran-
cziákra hivatkozott L. úr, ahol a szülőkre akarják bizni a büntetést;
de aki ezt a "Népt. Lapjában" közölte, el is itélte' alaposan. A néger
keresztyén iskolákban - azt mondják - hogy tartanak egy czilinder ka-
lapot és a bűnős nebulónak a fejére teszik, a mitől kileli a hideg. Ná-
lunk is jó volna ilyen ijesztő valami, a vessző helyett. De mivel nincs,
a vessző megmarad még sokáig, mert ismétlem, hogy okosan mondja a
biblia: -Ne vond meg gyermekedtől a dorgálást, mikor megvered v~sz-
szövel, meg nem hal". Ne feledjük soha azt, hogy a gyerek nem öreg,
és a mit a rend ellen tesz, annak fele nem r osszaság ból származik. Én
nem szoktam erről megfeledkezni és látom is, misz er int sok ferde haj-
tások maguktóllepotyognak, mint a fenyőfa ágai. Már az ismétlőkkel
kevés bajom van, azokat nem kell megfenyíteni. A mindennapiak sem
panaszkodnak, a minek jele az, hogy örömmel jönnek az iskolába.

Végül egy rövid nyilatkozat és egy kérelem álljon itt részemről.
Én a tarlózásra vállalkoztam, nem a vetésre, sem az aratásra

mert ahhoz keveset értek; s csak a véletlenség sodort bete abba, hogy
• én mondjak - még pedig magamról - valamit az "Evang. Népiskola "

nagyon tisztelt olvasóinak. Legyenek hát szivesek megbocsátani, ha
igért gyónásom be nem válik! Nem tudom a nevét - Ovidius volt-e
vagy másik római - csak az tudom, hogy egy fiatal poétát megvert
az apja a verselésért. a mikor a fiatal ember erősen fogadta, hogy több
verset nem ir. Én is megfogadom : nem nyulok többé ahhoz, amihez
nem értek. Hátulkutlogó.

Egyesületi tudósi tás.
A somlyóvidéki ev. tanitótegyesület novem ber 13-án tartotta őszi

gyülését Nagy-Szőllősben. - A Pat a k y Bél a egyI. jegyző által be-
küldőtt jegyzőkönyvből kiemeljük a kővetkezöket :

A tanítói kar küldöttséget meneszt Pápára, főtiszt. Gy urá t z F e-
renez, újonnan választott püspök úr üdvözlésére, - úgyszintén a nagy-
szöllösi ev. egyház temploma száz éves fennállásának ernlékünnepére.

Gyakorlati előadást tartott Döbrentey János szergényi tanító. Mó-
zes születéséről. Értekezést olvasott Sztrókay Lajos pálfai (Vasrnegye)
tanitó, mint vendég a kisdedek neveléséről.

Gyurátz Ferencz püspök úr az egyesület kőnyvtárának adomá-
nyozta "Hit oltára" czimü imakönyvét. - A Lászlo Mária-féle alapit-
vány kamatait ismét Rónai Pál, nagyszöl1ösi tanítónak utalványozta ki
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az egyesület. - Határoztatott, hogy Felméri Lajos neveléstana a könyv-
tár részére beszereztessék.

A bakony-vidéki ágo ev. tanftó-egyesület nov. 25-én tartott p, ülésén,
első sorban a "Néptanitók Lapja" ügyével foglalkozott s kimondotta,
hogy annak további fenmaradását szükségesnek tartja. Kivánja, hogy
hozzon a lap jó paedagógiai és módszertani czikkeket és minta-l eczk é,

ket; a politikai rovat teljesen szünjék meg sam. 'kir. egyetemi nyomda
hirdetései elég ha évenkint egyszer látnak napvilágot. Inditványoztatott
ez alkalommal. hogy az egyesület a jövő évben ne tartson évi érte-
kezletet, hanem, hogy a tanítóknak megkönnyíttessék az országos ta-
nítói kongressuson való megjelenés, erre a czélra adassanak ki a fuvar
és napi díjak a gyülekezetek által. Továbbá indítványoztatott, hogy
főtisztelendő Gy urá t z Fer e n c z, választott püspök úrnak hivatalába
val? ünnepélyes beiktatásán, az egyesület kűldöttségileg képviseltesse
magát.

Alm an B r ú n ó ösküi tanítót, a magyarosítás terén
reiért, a veszprémmegyei közigazgatásí kizottság ez évben
arany jutalomban részesítette.

-A zalai ágo hitv. evang. tanító egyesület f. évi
vernber hó 9-én, Szent-Antalfán tartotta meg.

Csendben, a nyilvános szerepléstől távol állva szokta a zalai taní-
tóság gyü1éseit megtartani. Összejöveteleit családi tanácskozásnak is
nevezhetnők, mert a kartársakat őszinte - bátran test véri nek mond-
ható - szeretet fűzi össze. Irígységnek, lenézésnek vagy_ nagyravá-
gyásnak közöttük nyoma nincs; sőt ellenkezőleg, a nagyobb magához
emeli a kicsinyt, az erős segíti a gyöngébbet s így összeolvadva aczél
elérése érdekében biztos eredmény tudatában küzdenek.

A mindennapi munkában sokszor talán elcsüggedésig elfáradt tes-
tünket és szellemünket egy íly összejövetel újra felvillanyozza s új
életre kelti. Egy sorsban élö, együtt kűzdö és szenvedő kartárs talál-
kozik' ilyenkor; panaszkodnak, tanácskoznak s végeredménykép - a
obb jövő reményében - egymást akitartó munkásságra buzdítva, új
erővel és munkakedvvel bucsúznak' el egymástól es hazaérve kétszeres
buzgalommal folytatják munkáikat!

Ily szép lefolyású és végeredményü volt, a most megtartott gyü-
lésünk is. Egyben azonban mégis különbözött a többitől. Egy ünnepé-
lyes mozzanat 's annak eredménye tette azt nemcsak kellemesebbé, de
emlékezetessé is. Volt világi elnökünk tisztéről leköszönvén, helyébe
az egylet Reinhardt József, kőveskállai gyógyszerészt választotta meg,
ki is e tisztet elfogad va, helyét ez alkalommal foglalta el. Magyari
Miklós egyházi elnökünk agyülést - tőle megszokott tartalomdús s
lelkesftő beszéddel megnyitván, Reinhardt úrhoz fordúlva köszönetét
fejezi ki az egylet nevében, hogy szerény, de fontos munkát végezni
hivatott egyletünk világi' elnőkségét elfogadni szives volt. Mire Rein-
hardt úr válaszolva kijelenti, hogya lelkészi és a tanítói kar hivatása-

elért sike-
hat darab

B. G.
őszi közgyülését 00-
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nak fontosságát elismeri és méltányolja s tudja, hogy a tanítói egyle .•
tek, a mikor világi elnököt is választanak az egyházi mellé, teszik ezt
azért, hogy ezzel is kimutassák,' miszerint a tanító nemcsak egyházi, de
világi ember is, és igy két irányban való képviseltetésre van szüksé-
gök. Ö ezen feladatának tehetsége szerint igyekszik is megfelelni.

De túdja azt is, hogy a tanítói ;pályán való sikeres mükődésnek
egyik föfeltétele az önképzés, ezt némileg előmozdítandó, "az egyleti
könyvtár gyarapítására 10 frtot azonnal letesz s ezen adományát időn-
ként megújítani igéri.

A zalai tanító-egylet tehát november 9-én tartott gy ülését bátran
nevezheti ünnepének, s midőn én, mint az egyletnek egyik igénytelen
tagja bátor voltam a fentiekben Reinhardt úrról nyilvánosan megem-
lékezni, ha ez talán szerénységét sértené, ne az egyletet hanem engem
hibáztasson, de kérem - meg is bocsásson !

Czélom csupán az volt, hogy nyilvánosan is azok közé legyen 50-

rozva, kik a tanügy iránt melegen érdeklődnek s azt tehetségük szerint
előmozdítani igyekeznek; azokat pedig, kik a tanító munkáját kellőleg
méltányolni nem túdják vagy épen nem akarják, gondolkodóba ejtsem,
- esetleg Reinhardt úr által mutatott nemes példa követésére buz-
dítsam,

Benk5 Béla
egyI. jegyző.

Felhivás Magyarország tanítói, tanári s egyéb köz-
nevelési egyesületeihez és testületeihez.

Közeledik Magyarország tanítással és neveléssel foglalkozó pol-
gárai milleniumi nagygyülésének, a II. Országos és Egyetemes Tanügyi
Kongresszusnak ideje!

Sietnünk kell tehát azon lépések megtételével, a melyek a kon-
gresszus sikerét, rendezésének zavartalan menetét biztosítják. A kon-
gresszus tárgyalásainak beható előkészítésén kívül különösen szű kség es
most arról gondoskodni, hogyaköznevelés munkásai egyetemes gyü-
lésének fényes és impozáns sikere a tagok tömeges részvétele által is
biztosittassék. Tisztelettel kérjük ez okból az országos és megyei k őz-
nevelési egyesületeket, valamint az iskolai, tanítói s tanári testületeket,
mint a melyek eddig is magukénak tekintvén az ügyet, buzgó tevékeny-
séget fejtettek ki a gyülés előkészítésében, hogy tagjaikat a kongresz.
szuson való részvételre felszólítani s a jelentkező tagokat a rendező
bizottság elnökségének bejelenteni sziveskedjenek.

Tájékozás és esetleges félreértések kikerülése végett szükségesnek
véljük a következőket megjegyezni:

, 1. A folyó 1895. éví április ll-én tartott országos szervező gy ülés
határozmányai szerint a kongresszus a szabad részvétel alapján létesül
s igy abban az .egyesüíetek részéről képviseletnek helye nincs.
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·2. A kongresszusnak tagja csak az lehet s a nyujtandó kedvez-
ményekben csak az részesülhet, a ki a 2 forint tagsági dijat lefizette.

3.. Minden tagnak )ogában áll a kongresszus bármely szakosztá-
lyában és annak összes üléseiben tanácskozni és szavazni.

A tagsági jelentkezések és atagdíjak deczember végéig a rende-
zőbizottság pénztárosához Ma uri t z R ez s ő föreáliskolai igazgató úr-
hoz (Budapest, VI. Lovag-utcza 18.) küldendők. A jelentkezés csak a
tagsági díj lefizetése es etén érvényes.

Egyéb értesítések és kérdezősködések a rendező bizottság titkári
hivatalához,(N agy L á szl ó, főtitkár; Budapest, József-körut 86.) in-
tézendők. .

Hogya II. Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszus. iránt
országszerte mutatkozik az érdeklődés sannak megtartása sz ép sikerrel
biztat, eddig is a tanári s tanitói egyesületek minden . áldozatra kész,
buzgó tevékenységének köszönhető; azért bizton hisszük, hogy e fel-
hívásunkban előadott kérelmet is buzgón fogják felkarolni s minden
erejökkel oda hatni, hog-y a tanítók, tanárok s nevelők gyülése mind
tárgyalásainál, mind tagjainak szárnánál fogva kiemelkedő pontja s ma-
radandó emléke legyen a milleniumi mozgalmaknak.

Budapesten, 1895. október hó.
A második Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszus

rendező biz ottság a nevében:
Dr. Heinrich Gusztáv

egyetemi tanár, elnök.
Nagy.László

tanítóképző ,tanár, főtitkár ..

Levél a szerkesztőhez.
Tekintetes Szerkesztő Úr!

Hosszas hallgatás után ismét bátorkodom ig énytelen soraimmal
terhelni. Az inicziativát azoknak megirásához becses lapjában lefolyt és
remélhetőleg immár befejezett meglehetős éles botbüntetési polemia
adta. Nem akarok ezuttal a vitába elegyedni, nehogy én is esetleg a
vitatkozás hevében a személyeskedés terére lépjek, mely se nem helyes,
sem nem ajánlatos, különősen paedagogiai téren, hol higgadt vérü kö-
zépszerüség százszorta többet ér, mint a meggondolatlanúl hevesvérü
lángész.

Nem eleg yedem bele ebbe a vitába már csak azért sem, mert az
a szerény véleményem, hogy a szóban forgó büntetés alkalmazását tel.
jességgel a tanítóra bizzuk, a ki - már müveltséggénél fogva is -
legjobban togja tudni, hol és mily mértékben alkalmazza a testi tenyí-
téket, hogya paedagogiával és esetleg a büntető törvénynyel ellenke-

I
zésbe ne jusson.

Igen helyes, hogy ezt a dolgot időnként szóvá teszszük, ezáltal
figyelmeztetvén a hevesebbeket, hogy a kellő mérséklet elsajátításáról
meg ne feledkezzenek.
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De ha ezt teszszük, szükség es, hogy minden szavunk értelmét a tn
nucziositásig mérlegeljük, nehogy kellőképen meg nem fontolt nyilat,
kozatunkkal egy oly testületet sértegessünk, mely odaadó munkássága
közben úgy is elég bántalmat kénytelen zsebre rakni.

Ennyit erről.
Most pedig áttérek egy másik, tán némileg fontosabb'kérdésre.

melyet úgy látszik egészen szemügyön kivül hagyunk, lévén ez bizo-
nyos tekintetben darázsfészek, melynek megbolygatása nem épen kel-
lemes dolog.

Ez a dolog: az isk o 1a i viz s g fl 1a tok kér d é s e.
Tán csodálkozni méltóztatik, hogy most irok e kérdésről, mikor

az nem aktuális!
Ne tessék azonban ebből mel1ékgondolatra következtetni, mer t

nem azért bolygatom most ezt a kérdést, mintha már a vizsgálatok utáu
bekövetkező boldog szünetre") gondolnék, hanem amiatt, hogy a télen
át mindenki erről elmélkedvén, valahára ezen, ügyben is tegyün k
valamit.

. Nem vagyok az első, ki ezt a kérdést nyilvánosságra hozom, mert
hiszen ép az Ev. Népiskola május havi füzétében EbenspangerfJános
tanár úr is közölt egy czikket, melyben a tanítóságot e fontos kérdésre,
figyelmeztette.

De úgy látszik az ő felhivása ís pusztában elhangzó szózat volt
mint annyi más, melynek orvoslása nehézségekbe ütközik.

Pedig meg vagyok arról győződve, hogy valamennyi kartár sarn,
de sőt a lelkész úrak és azok a müvelt férfiak is, kik nem foglalkoz-
nak a nevelés ügyével, velem egyetértenek, mik or azt állítom, hogy
ez a most még megszokásból fönntartott vizsgálati rendszer k őz é pkori
anachronismus, mely immár az ifjuság értelmi fejlődésére való. tekin-
tetből is gyökeres átalakítást kiván.

Mert, kérem, nézzük meg csak kissé közelebbről, milyenek is azok
az ll. n. népiskolai közvizsgálatok ?

Megkülönböztethetünk kettőt, s pedig először azt, mikor rende-
sen a' tanév vége felé - a körlelkész úr az osztályba egy-két órára
bebuk kant, hogy az iskola létezéséről és a tanítás eredményéről meg-
győződjék és ennek alapján irhassa meg' dicsérő, vagy dorgáló jelen-
tését, mely az egyházmegyei jegyzőkönyvekben is felvétetvén, érthető
ir ig ységet ébreszt a kartársak között. - És méltán, mert ama jelentés
igen sokszor csak felületes 'meggyőződés folytán készült irat, mely
nagyon sok esetben a törekvő, tehetséges tanítót elkedveleníti.

DI},kérdem, hogyan is lehetséges az, hogy valaki eg y.két óra alatt
egy osztályban a tanítás ered:ményéről úgy meggyőződhessék, hogy
mindenben megfelelő véleményt mondhasson az illető tanító müködé-
sér öl és tudomást szerexzen az iskolára vonatkozó egyéb dolgokról is?
Nem-e képtelenség ilyet egy embertől még kivánni is, mikor az egész

O) Ilyenre nem is gondolhatok, mert egyáltalán csak három heti szünetem van.
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életén át csak ilyenkor foglalkozik az oktatásűgygyel behatóbban, ne tri
lévén egyébkor - az egházkormányzat nehéz hivatala miatt - érke-
zése erre is.

Igaz, újabb időben szokássá vált, hogya kőrlelkészt egy tanító
is kiséri, hogy mintegy szemtanuként igazolhassa azt, a mi a megirandó
jelentésben foglaltatik.

Ez igen helyes volna, ha a tanító - mint szakférfi - a jelentés
ősszeállításakor megkérdeztetnék, vagyis ha ő szerkeszthetné a tanítási
eredményéről szólö részt.

De minthogy ez nem úgy van; minthogy a kisérő tanítónak még
mindig nem adatott az a jog, hogy a tanítás eredményét ő itélhesse
meg: azért hiábavaló az is, hogya kőrlelkész látogatása alkalmával

• elen legyen. .
De menjünk egy lépéssel előbbre.
Az előbb mondtam már, miszerint képtelenség valakitől k ívármi,

hogy egy-két órai vizsgálat után mindenben megfelelő itéletet mond-
hasson egy iskoláról.

Ezen álJításomból az k ővetkeznék, hogy az iskolalátogató k őrlel-
kész hossíabb ideig - esetleg egy-két napig - tartózkodjék egy-egy
osztályban és mindent tüzetesebben megvizsgálva meggyőződést szer ez-
zen: vajjon a .jó" tanítónál nern-e ügyes szernfényvesz tés ; vagy a
"gyengé"·nél tán ügyetlenség minden.

nEz lehetetlen. kívánság 1" fogja tán valaki mondani. És igaza van!
De hogyan seg íthetnénk a bajon?

A felelet erre a kérdésre egyszerű.
Szüntessük meg a mostani szokást és látogassuk meg az egyes

iskolákat gyakrabban. Győződjünk meg, vajjon a tanító szorgalmas-e,
hivatása teljesítése kőzben, és meg van-e iskolájában minden eszk ő z-
mely a sikeres tanításhoz okvetlenül szűk.séges. És ha netán csűg g edö-
vel találkoznánk, buzdítsuk, hogy ezáltal munkakedvét ismét vissza
nye~e!. .

Még igen sokat lehetne erre nézve mondani, a melynek, ha foga .•
nat os ítanó k, csakis üdvös hatása volnu úgy a tanító igyekezetére, va-
lamint ifjuságunk intellectuálisfejlődésére, mert ezáltal nemcsak bizto-
sitanók \ tanítás zavartalan menetét, hanem meggyőződhetnénk arról
is, hogy 9. tanítás eredménye nem mindig a tanító szorg almától függ,
hanem tőbb nyire a viszonyokról, melyek sokszor nagyon is bénító ha-
tásúak

Egyelőre is ennyit akartam a kérdés e részére vonatkozólag is
megjegyezni, hogy mintegy impulsust adjak kartársairnnak, hogy e
dolgot ök is megfontoJják és ha jobbat tudnának, azt nyilvánosságra
hozni ne resteljék. És most még egyetmást az évzáró vizsgálatokról 1

Nem fogok ezekről sokat mondaní, hiszen undorodom, ha csak
rájuk gondolok is. Arról a nyilt szernfényvesztésröl, melyet többé-ke-
vésbbé minden tanító kénytelen alkalmazni, mit is lehetne mondani?
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Írjak tán arról, miszerint daczára minden fáradozásnak, meg min-:
dig nem az élet sz ámára=nevelünk, hanem a "fényes." vizsgálathoz szűk-
séges dolgokat igyekszünk minél teljesebb mértékben gyüjteni, nehogy
esetleg tekintélyiink a nép szemében csorbát szenvedjen.

Vagy tán nincs igazam. midön állítom, hogya mai viszonyok k ő-

zött csak ép a "fényes vizsga" szerzi meg a népnél a tekintélyt, a
nimbust?

A kétkedökre való tekintetből most csak ennyit fogok megjö-
gyeznl, remélvén, hogy igazat adnak. Lássuk csak! - Ha a tanítvá-
nyok gondolkozva felelnek, nemde azért a hozzáértók megdicsérik a
tanítót, mert értelmes gondolkozásra szoktatja gyermekeit!

De mit tapasztalunk, ha a k őz nép véleményét fürkészszük?
Bizonyára nem dicséretet, hanem ellenkezőleg öcsárlást, mivelhogy

nem "klappolt" minden úgy. mint azt meg szok ták.
Erre meg tán azt mondhatná valaki, hogy evvel nem kell törődni

mert az ahhoz értök véleménye az egyedüli irányadó.
De bátorkodom ezt a kérdést koczkáztatni:
Mely ócsárlás fog a tanítónak több kellemetlenséget okozni: az.e

mely a. kőznép által úton útfélen hangoztatva a tanító tekintélyét tel-
jesen aláássa és öt hitelvesztett egyénné teszi; vagy az, melyet a szak-
értők bizonyára 'csak szükebb körben fejeznek ki?

A következményeket tekintve, bizvást mondhatjuk, hogy az első
a veszedelmesebb!

Ezt tudva, ne csodálkozzunk tehát, ha iskoláinkban még mindig
az az ósdi rendszer uralkodik, mely nem ér telrne s nemzedék nevelésére
törekszik, hanem csak a vizsga számára igyekszik minél több kifogás-
talanul müködő gépeket szerezni.

Hogy ez nem helyes, belátja minden valamire való tanító és be-
látják azok is, kik egész más szempontból nézik az iskolákat; mint a
tudatlan tömeg.

De csodálatos, hogy senkisem igyekszík ez ügyben valamit is
tenni, hanem hagynak mindent a régiben, engedik a magoltatási rend-
szert továbbra is virulni és legfeljebb arra szorítkoznak, hogy egy-egy
évzáró vizsgálat után boszuságukategy.két hatalmas fohászban feje-
zik ki.

De itt nem segit a fohász, ha még oly hatalmas is, hanem csaki~
a tett, mely férfias nyiltsággal ostorozván az ósdi rendszer számtalan
fogyatékosságát, igyekszik azt korszerüvé, a neveléstudomány követel-
ményének megfelelően javítani.

És hogyan javíthatnók vizsgálati rendszerünk et ?
E. J. tanár úr erre nézve is szolgált tanácscsal, midön azt moudja

"az évzáró vizsgálatokat évzáró ünne pélyekké kell változtatni, mely e-
ken ének, szavalat s több ilyes előadás által az iskolának csak fény-
oldalát mutassuk be, hogy ezáltal a köznép kőzőtt rokonszenves ébresz-
szünk az intézmény iránt.



Álljunk meg' csak kissé ezen pontnál, s vizsgáljuk tüzetesebben
ezt a tiszta idealismus által sugalt gondolatot!

Mit is akar E. J. úr ezeu néhány szóval mondani?
Bizonyára nem kevesebbet, mint hogya mostani úgynevezett év-

záró vizsgálatokat teljesen eltőr őlve ; helyette ünnepélyekkel fejezzük
be a tanévet.

És mit mond ehhez a megrögzött vaskalaposság?
"Az évzáró vizsgálat arra való, hogy a közönség il gyermekek

feleleteit hallgatva maga is tanuljon, s így meggyőződünk a gyermek-
nek a tanulásban való előmeneteléről és egyuttal a nép között is ter-
jesztjük a tudományok elemeit. &

Igaz volna ez? - Igaz volna, hogy a nép, mely évről-évre majd-
nem ugyanazt hallja a vizsgálatokon, ezzáltal müvelödnék, hogy az, a
mivel a hat évi iskoláztatás alatt a következetes és kitartó magoltatási
rendszer által úgyis annyira kinozták, hogy már-már belécsömörlött ;
hogy az még érdekelné is? Nem kell-e. inkább azt hinnünk, hogy gyer·
mekének hiba nélküli darálása. ruelylyel ország világ előtt eldicseked-
hetik, vezette az iskolába?

Nem, és százszor "nem" a feleletem azokkal szemben, kik a mos-
tani - a vizsgálatok számára munkálkodó - rendszernek ily szem-
pontból való fönntartását pártolják; mert nem a tudomány iránti érdek-
lődés, hanem csak a dicsekedésre való hajlandóság, vagy eset-
leg a felebarát gyermekének gyengébb volta fölötti káröröm, de leg--
többnyire a tanító szapulásához szükséges adatok gyüjthetése sarkalja
a köznépet, hogy a vizsgálatokon részt vegyen.

És gondolkozzam bár napokig e kérdésről, véleményem nem hogy
gyöngülne, de sőt inkább erősödik, mert contra az okok legiója merül
fel előttem, mig ellenben pro sem gyakorlati, sem pedig elméleti okot
még nem lelhettem, akárhogyan kerestem is legyen olyant.

Ebből folyólag tehát ismételten is ajánlom szerény észrevételeimet
kartársaim és az oktatásügy barátainak becses figyelmébe.

Gondolkodjunk kissé a szóban forgó kérdésekről, hisz eléggé hosszúak
a téli esték, melyeken unatkozás helyett tán üdvösebb volna ily fontos
és az ifjú nemzedék javát czélozó kérdések felett behatóbban elmélkedni.

És ha netán valakinek ez ügyben észrevételei volnának, ne ejtsen
véka alá, hanem sziveskedjék azokat nyilvánossága hozni, hogy ezt a
sürgős orvoslást kivánó kérdést mielőbb tisztázhassuk. ezzel a nevelés
ügyére nézve megmérhetetlen hasznú dolgot cselekedvén.

Ugy hiszem, előzetes megkérdezés nélkül is áI1íthatom, hogy az
,Ev. N." tek. szer kesztöje mindenkor szivesen fogad el e kérdésre vo-
natkozó sorokat.*)

Adja isten, hogy minél többen a lethargikus nemtörődömséget félre-
téve, segítség ezt az eszményi törekvés által sugallta dolgot megvalósítani.

Egyébként béke velünk. Figyelö
*) Kétséget sem szenved J Sőt kötelességenmek tartom czikiró úrnak küszönetemet nyilvání-

tani e nagyon is fontos és korszerű kérdésnek felelevenítéseért. Szerk.



1 rod a lom.
Bethanien. A Budapesten nemrég megindúlt "Evang. Családilap".

hoz hasonló irányzatú, de német nyelvü családi lapot indított meg fenti
czímmel Lu dig Em a n u el, kukméri evang. lelkész. Előfizetési ára
egy évre 2 korona. Megjelenik a 3 nyári hónapot kivéve minden má-
sodik vasárnapon.

Ismétlö iskolások könyve. Kézikönyv ismétlő iskolai növendékek
számára. 1. rész, az 1. évfolyam tananyaga. Módszeres tanmenet és rész-
letes óraterv szer int szerkesztette és kidolgoz ta Vad a y J ó zs ef is-,
métlő iskolai tanító, Békésen. Az ismétlő' iskolák tanítói régen érzik
már hiányát egy jó kézikönyvnek. Szerz ö elég szerencsés kézzel fogott
az úttörő munkához. Könyve valóságos ismerettár, mely mindazt felöleli,
a mivel az ismétlősöknek foglalkozni kell. ,,0 l vas ó k ő n y v az, de
értelmezéssel és fogalmazással kapcsolatban tan k ő n y v is, mely a nö-
vendékek munkáját rendszeressé teszi; egyszersmind azonban ve z é r-
k ő n y v is, mert fölöslegessé teszi, hogya tanító a tan órák anyagát
innen-onnan szedeg esse és tervezze. " Vaday könyve föltételezi, hogy a
növendékek három évfolyamba osztva nyernek oktatást. Ez az I. kötet
az I. évfolyamnak van szánva s benne az egész tananyag 54 órapár
szer iht van csoportosítva; ez által és a fogalmaztató tanmenet által

. azonban szerzö nem kivánja megkötni a tanító kezét, ki-ki módosíthat
azon körülményei szerint. A könyv ára 45 kr. Kapható szerzönél , ki
tanítók megrendelésénél 20% kedvezményt á d. - Ajánljuk a derék
könyvet az ismétlöiskolák tanítóinak.

Az ezeréves Magyarország és a milleniumi kiállitás. Ily czimü diszmü
(album) kiadását indította meg Lau ren c ic J. Budapesten (Terézkörút
38. sz.) E díszrnű főkép a viszonyaink felől tájékozatlan idegenek szá-
mára készült, s bemutatja nemcsak a kiállitás nagyszerü telepeit s épii-
leteit, hanem a főváros s az egész ország pompás épületeit, vid ékeit
és mük incseit. Az egész mü 12, egyenként 14-16 képet tartalmazó fü-
zet ben fog megjelenni, minden képhez rövid magyarázó sz ő veg van csa-
tolva magyar, ném et, franczia és angol nyelven: Egy-egy ~fü?et 40 kr ,
az egész mű 4 frt 80 kr.-ba kerül. - Iskoláknak is alk almas szernlé l-
tető képeket szolgáltat a fő ldrajz-oktatáshoz.

Tüzetes Magyar Nyelvtan. Száz éve fáradozik a magyar tudós világ,
hog y megalkossa a magyar tudományos nyelvtant; száz évnek a sze~-
lemi munk ája kellett hozzá, míg a mr:.gyar nyelvnek külsö képét híven
meg lehetett rajzolni, belső élete összes törvényeit meg lehetett álla-
pítani. - Révai lángesze vetette meg az alapot "Elaboratior Grarnma-
tica "-jával s a nagyszererü alaphoz méltóan betetőzve im a kész mű,
előttünk a T ü z et e s Mag y arN y elv tan egyelőre csak első' k őteté.
ben, de a másik két kötet - a mint a szerzök igérik - nyomon fogja
kővetni az elsőt. - A szerzők egyikét, Sim on yi Zsigmondot c sak
nevéről kell említenünk, mert mindenki tudja, hogy ő a magyar nyelv-
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nek budapesti egyetemi tanára, hogy ő a magyar nyelvtudománynak
l€gbúzgóbb mívelője, Szarvasnak a nyelvtisztaságért folytatott küzdel-
mekben leglelkesebb bajtársa. A másik szerző kevésbbé ismert név a
nagy közönség előtt, mert Bal ass a József de breczeni főreáliskolai
tanár anyelvtudománynak szükebb k őr ét, a hangtant munkálja, de
ezen a téren elismert szaktekintély. - Ö külőnben a nagy münek csak
első kötetében segédkezett, megírván a bevezető részt, a Magyar Hang-
tant s hozzájárúiván a második részhez, a Magyar Alaktanhoz "A sza-
vak összetétele czímü fontos fejezettel.

Az egész munka a M. T. Akadémia kiadása, mely a mü első kő.
tetét jutalomban is részesítette s a melylyel, ha a teljes három kötet
megjelenik, egyik legrégibb kötelezettségének tesz eleget. - Az aka-
démia ugyanis már megalakulásakor tűzte ki magának feladátúl. hogy
létrehozza a magyar tudományos nyelvtant, de a nagy feladat számos
kisérlet és tömérdek részletmunka után csak most nyert teljes meg-
oldást. - Az akadémia megtévén a magáét, ezután a közönségen van
a kötelességfeljesítés sora; minden rnűve lö dési k őr és minden müvelt
magyar ember igyekezzék megszerezni e mérhetetlen fontosságú mun-
k át, a magyar nyelvnek e bibliáját, melynek első kötete 6 frtért, taná-
rok és tanítók részére 4 frtért rendelherö meg a M. T. Akadémia
könyvkiadóhivatalában.

V egyes e k.
Kiadói üzen et. Tisztelettel felhlvom mindazokat, kik előfizetéseik-

kel hátralékban vannak, hogy az év lejártával tartozásaikai egyenlltsék ki.
Azok részére, kik a folyó évről s esetleg korábbi időről hátralékosak, czim.
zett utalványlapot mellékeltem,a tartozás összeg ének főltünteté sével. Kérem
azok felhasználását! .A kiadó.

Kimutatás. A ,M ill eni um i a 1a p"-ra újabban következő adomá-
nyok érkeztek: Kis s Gy u 1a edvei tanító gyüjtése 4 frt., ehhez járúlt:
a gyüjtő 50 kr., az edvei ev. gyülekezet 1 frt., Zongor Sándor 50 kr.
Edvy Sándor 20 kr., Edvy András 20 kr., Edvy .Lajos 10 kr., Edvy
Ferencz 50 kr., Szekeres Sándorné 10 kr., Komjáti Dávid 5 kr. Edvy
Gábor 10 kr., Szekeres Lajos 10 kr., Világos István, ViÍágos József,
Kovács István, Strokkai Lász ló és Németh József 5-5 kr., Zongor Lajos
20 kr., Takáts István és Krórrik ker József 10-10 krral járúlt. - P a-
t a k y Bél a esék uti tanító gyüjtése: 3 frt., ehhez a gyüjtő 1 frt., a
esék uti ev. egyház 1 frt s az iskolás gyermekek szintén 1 frttal já-
rúltak. Ezt a legutóbb kimutatott 380 frt 22 krhoz adva, gyüjtésünk
főösszege: 387 irt 22 kr.

Pap p J ó z s e f.
Gyászhír. Sas s Ls tv á n, az orosháai evang. egyház buzgó tanítója

s folyóiratunknak is lelkes barátja s munkatársa, hosszas és kínos szen-
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vedés után, f. é. november hó 20.án, élte 56-ik, tanítói müködésének
37·ik évében elhúnyt. Áldás és béke poraira ! A népnevelés szent mu n-
k ájábarr kifáradt harczosna k emléke legyen áldott örökre!

Nők a magyar egyeteme'cen. A király a vaí lás és közoktatásügyi
miniszter előterjesztésére megengedte, hogy a felsőbb leányiskolát ki-
tűn ö eredménynyel végzett nők az egyetemekre beiratkozhassanak. Ha
a jelentkezés tömeges lesz, akkor elrendelik a latin nyelvnek a felsőbb
leányiskolákban való kötelező tanítását. A nők az egyetem három fa-
kultását hallgathatják: a b őlcsészerit, orvosit és gyógyszerészetit, mig
a jogról továbbra is kizárják őket.

A dunant. ev. egyh. ker. Ének. és zenepártoló egyesület örvendetesen
gyarapszik. Már eddig van tiz alapító s 811 rendes tagja. Az eddig be-
folyt rendes tagdíjak s adományok összege 162 fr.tot tesz ki. A tagsági
kötelezettség tulajdonképen jövő évi január hó l-jével kezdődik, a fenti
összeg tehát a jövő év, mint egyesületi első év eJöleges jövedelme. A
A szétküldött gyüjtőívek f. év végére váratnak vissza; majd akkor mu-
tathatjuk be olvasóink nak az új, de erőteljes egyesület valódi képét.
Megemlítjük még, hogy a Sopronban székelő ügyviteli bizottság f. hó-
ban "egyházi ének. és orgona-előadást" rendez az evang. templomban,
az egyesület pénztára javára.

Kitüntetés. Mint az "Egyház és Isk oláv.ba n olvassuk, Csa'der
Gy ul á t, a pozsonyi ev. egyház népiskoláinak 40 évi. hü és áldásos
munka után nyugalomba vonúlt tanítóját és igazgatóját Ö Felsége arany
érd ernker esattal tűntette ki.

A sióvidéki ev. .tanítóegyesület felhívása. Nevezett egyesület egyh.
elnökének Lág le r S á n dor nak, s főjegyzőjének Pol g árJ ó zs e f-
nek aláirásával felhívást 'intéztek az ország valamennyi ágo h. evang.
tanító-egyesületéhez, a millenium évében egy or sz ágo s á g. h. e van g.
t a II í tói gy ü lés tartása tárgyában. A felhívás körülbelül ugyanazt
tartalmazza, mint a lapunk élén, ugyancsak Polgár József tollából meg-
jelenő czik k. Részünkről kivánjuk, hogya kezdeményezést kivánt siker
koronázza. A felhívás már szétküldetett, de ha valamely tanitóegyesület
elnöksége a "névtár" hiányosságánál fogva netalán olyant nem kapott
volna, sziveskedjenek a siovidéki tanító egylet nevezett jegyzőjéhez (Hi.
deg-kút , Tolnamegye) fordúlni.

Az egyetemes gyámintézet ez évi bevétele, - mint azt a Bog n á r
End r e egyet. jegyző szerkesztésében megjelenö •Gyámintézet".ben
olvassuk, - összesen 35,635 {rt 10 kr., mely összeghez járúlt a központ
6890.33, a bányakerület 3134.95, a dunáninneni kerület 2341, a dunán.
túli kerület 4649,63, ZI. tiszai ker. 4006.98, a Gusztáv-Ado lf-eg y let pedig
14,612.21 frttal.

A budapesti országos protestáns árvaházban, mi nt az árvaegylet vá.
lasztmányának lR94. évi jelentéséből kitünik, el volt helyezve 103 árva,
~7 árvát pedig pénzsegélyben részesített az -egylet, melynek vagyona



az 1894. év végén 330,850 frtot tett. Az évi kiadisa 21,991 frt volt, tiz
évvel ezelőtt csak 13,390 frt. 1884-ben egy árva 169 frtba, 1894-ben
213 frtba került; ezen emelkedés egyrészt az élelmiszerek dr ág úlásán ak ,
másrészt a jobb élelmezésnek, jobb nevelésnek, a nevelő-személyzet te-
temes szaporításának és ezek fizetésemelésének tulajdonítható. - Mivel
az árvák szaporodó létszámának befogadására a jelenlegi árvaház nem
elég nagy,' a választmány a budai városmajorban 46,734 frton új árva-
ház számára tel ket vásárolt.

Népoklatásügyünk állapota. A k őzoktatásüg yi miniszter 24-ik évi je-

lentéséből, mély az 1893-94. év eredményeit tünteti fel, álljanak itt a

következő adatok. A tankötelesek száma 2.l:384,835. Ezeknek 90 %-a

magyar, 12 %-a német, 17 't« rornán, 12 % tót, 2 't« sz er b, 2 % hor-

vát, 2 % ruthén .. A tanköteleseknek azo nban csák 74 %-a járt iskolába

- A 16,881 iskola közül tisztán magyar tannyelvű volt 9681,. román

2555, tót 765, német 465, szerb 154, ruthén 195, hor v át 15; két tan-

nyelvü Ca magyar nyelvvel) 3017 iskola, A magyar tannyelvü iskolák

214-gyel szaporodtak, míg a magyar nyelv nélküli iskolák 276-tel fogy-

tak. A, nem képesített tanítók száma 762-vel, a magyarúl nem tudó ta-

nítók száma 534·gyel fogyott. - Az .iskoláz tatás legrendesebb a nérne-

teknél, náluk t. i. 90'8 % jár iskol~ba, a magyarok 82'7 perczenttel a

második helyen állanak; ilyenforma az aránya tótoknál is, míg a ro-

mánoknál a tanköteleseknek alig több, mint fele jár iskolába. - Vallás

szerint az ágo h. evangelikusok állnak első helyen 88.4 Gfc-tel, ezután

következnek a r. katholikusok, unitáriusok, evang. reformátusok, izraeli-

rák, gör. keletiek, s legutolsók a gör. katholikusok. - A tanítók száma

26,041 volt .

. A protestánsok Francziaországban. A franczia 1u the r á n u s egyház
77,553 lélekből áll, 62 lelkészszel , a k á 1vin ist a egyház pedig 540,483

lelket számlál, 63'8 lelkészszel. A franczia protestánsok összes száma

teh-át 622,825.

Szünidei tanulmányút. A franczia. k ormány, azon elvból kiindúlva,
hogyanéptanítónak ismernie kell hazájának népeit, ezek szokásait".
hazájának földjét s annak szépségeit: azon tanítóknak, a kik a nagy
szünidőben az országban tanulmányútat akarnak tenni, avasutakon 50
% utazási kedvezményt engedélyezett. Ezt bizony a mi kormányunk is
megtehetné, a csekély áldozat nagy haszonnal járna, a nemzeti irányú
népoktatást nagyban előmozdítaná.

Japánban terjed a keresztyén vallás. Japán összes lakossága 41
mi ll ió, Mükődik a japán nép kőzt 31 evang. missió-társaság 625 missio-

náriussal; van 364 gyülekezetük 89,~40 egyháztaggal. A got'o kath. egy-

ház 22,000, a r. kath. 49,000 hivöt számlál Japánban.


