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Luther halalanak 3"50. évfordulóján:
Snjátságos érzés fog el, mikor az evangeliomi egyház legnagyobb

fiának, a világtörténelmi újkor megkezdőjének halálá napján Ilii barátjainak
ft nagy reformátor utolsó óráiról, temetéséről irt tudósításait olvassuk.
Jónásnak János Frigyeshez intézett vagy Ooeliussal együtt kibocsátott és
nagyobb körnek szánt jelentéseiból még kihallani a hű barátoknak zoko-
gását, Melanchton kesergő panaszát, hogy odaveszett Izrael hatalma, ki-
hallani a koporsót kisérő nép ezreinek panaszzsoltarat. a mélységböl kiál-
tok hozzád! Türelmesen hallgatjuk meg a jó Bugenhagen terjengős be~
szédét, ö nem tudta fájaalmátegyetlen jajkiál tasba szontani l Azután új ra
kezünkbe "veszszük Luther egy hálás, derék tanítványának, az agg Mathe-
siusnak beszédeit, azokat, miket tanítójáról tartott ennek halála után közel
két évtizeddel, közöttük azt, mely Ppp Isten ezen nagy férfiának haláláról szól,

" "

a tizenötödiket. Hosszadalmas ez is, de a kegyelet éppoly hossztitűrö és
nem sxívesen engednők el. azt II bevezetést, melyu pogányok halotti ál-
dozatain kezdi, azokat a példákat, melyeket az akkori szónokok saját ér-
zelmök teljes szernléltetésére a profan és szent történetből egymásra hal-
moztak.

Sajátságos az az érzés, melyet azok a régi szólamokkal ósdi kitéte-
lekkel elbeszélt tudósítások keltenek! A sírók nak fájdalma a mi fájdalmunk
is, de a miénk nem oly éles, szívet metsző, ámbár az a tompán sajgó
érzés, a mi lelkünk elé is varázsolja annak a nevezetes napnak képét.
Olyan ez az érzés, mint mikor egy kedves halottunk okozta sebnek fo 1'-

radésara hosszú évek mul va ta pintun k és arra il, régi veszteségre gondol va,
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a forradáson a vérnek lüktetését érezzünk. A seb begyógyult már" de
annak a csapásnak emléke, mely óta a sebhelyet viseljük, majd csak velünk
temetkezik a sírba.

Ha olyan embertársunk hunyt el, kit Isten csendes szük munkatérre
állított s akit csak kevesen ismertek, ügye kevesek kimultával elvész az
ő földi emlékezete is, sokszor még előbb. Ámde mikor oly Istenkegyelte
férfiú hagrja el a földet, kinek mcssze kimagasló vezéralakján milliöknak
kérdő szeme csüngött: akkor országok és népek riadnak föl és a halál
az emberiség szívén vág sebet, mély sebet, mely ha be is gyógyúlt, nem
borulhat teledésbe soha, soha addig a' határig, meddig Isten az emberi-
ségnek e földön való életét kiszab ta. És egy~egy emlékezetes évfordulón
ujra megmozdul a sebhely" a vér épp a forradás alatt lüktet érezhetőbben.
És' gondolatban újra milliók zarand kolnak ama nagy eiuber sírjéhoz, mint
zarándokoltak az elmult hó 18-án a mi nagy halottunk koporsójához, a
hangos megemlékezés vagy a belső elmélkedés halakoszorüjat rakva a
drága halott porladozó csontjai fölé.

Eljő a tudós és a középkor gondolat-rabségara gondulva kezet nyiijt
a mellette álló államférfiúnak, a ki,már nem fél a népeket tipró, koro-
nákat meggyalázós mégis IJlagát -, káromlást szólva --- Krisztus orszá-
gának mondó földi hatalomtól, mely világuralmi viszketegéért oly .keserve-
sen lakolt. Eljő a langés» és szellelllüdvözlettel hódol a. rokon-léleknek;
odaáll a. tanférfiti. Ö nála csak ,egy vesztett a halottban többet, az a síró
keresztyén, aki hálaimát mond Istenének, hogy megtisztíttatta örök evan-
geliomát ernberek kontárkodó bölcseségétől.

Tudomány, állam, iskola méltán halálkodhatnék Lutherünkre gon-
dolva; de micsoda az ő emlékezetök a tiszta evangeliom egyházának em-
lékezetéhez képest! Hiszen Luther fedezte föl ismét a vallásban a vallást,
ő ásta ki a pflpOS -és papi politikusok, jogászok, szartartást kieszelő, hit-
czikkelyeket költő altheologusok által egymásra balmozott törmelékek kö-
zül Istennek, az örökkévaló Atyának igéjét, ő mutatta nlf'g ebb en ar.
utat, mely l~lkeink fejedelméhez, Krisztushoz vezet, és ő kiáltot.t bele az-
után minden békét kereső, de nem találő szívbe: Krisztus mindened, nél-
küle minden semmi! '

Lehetne még valaki, a ki az evang: egy.háznál meg inÚbb bánkéd-
nék, hogy Luther máj' nincs közöttünk ~ Mikor 350 évelőtt a végtelenlll
bosszú gyászmenet Luther koporsöjaval Wittenbergbe ért, Melanohton a
gyászolök előtt zokogva kesergett: Édes atyám, édes atyám! Ig')' panasz-
kedhatott az a sok kortársa is, aki a n!1gy férfiút személyeseli megismerhette,
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nemcsak a szószéken, hanem társai, barátai szűkebb körében vagy, éppen
családi szentélyében. S a mikor ma, több század mulva, Luther irataiban
lapozgatván egy-egy baráti intését vagy buzdítását, asztali mondását olvas-
suk, hitvesének vagy gyermekének szóló , egy-egy angyallelkű levelét: úgy
ellágyu! a szívünks mintha mi is halkan mondogatnók : Édes atyánk,
Luther apánk! Hogy tudott ő beszélni! Leereszkedő türelemmel a lelki
gyöngékkel. szerényen barátaival, a gondos szerétet meleg hangján övéi-
vel, tisztelettel -. de határozottan a világi nagyokkal. Hogy szerette né-
pét, kifosztott nemzetét s a romanistáktól gúnyolt hazáját! Bizony nagy
ember volt és »jó ember, igazlelkű és derék !«

Hányan tekintenek Luther halálának évfordulójan vissza .ama dicső
korra, melynek élén a hatalmas vezér' állott! Azután sóvárgó szemmel
néznek körül a jelenben és keresik azt a letűnt nagysághoz legalább ha-
sonló kortarsat, akinek ők is oly készséggel alárendélnék magokat s akit
mindenökkel önként követnének. Körültekintenek, keresnek, de nem talál-
nak. És ők is panaszolják az ó kori költő szavával: Nem szülnek' ily
férfiút a jövendő századok!

De csak lomha nemzedék állhat meg a panasznal. A derék még
fájdalmában is fölismeri azt a munkat, melyet a gondviselő Isten más
időben, de ugyanazon téren az ő korában és ebben reá magára bízott, és
habár kisebb tálentommal, de ugyanazon lelkesedéssel fog ho>~zásaját fel-
adatának teljesítéséhez.

Vagy nem volna már a mi ágo hitv, ev. egyházunknak szűksége
Lutheri lélekre? Bizony nekünk is kell az örökséget birtokba vennünk,
megvédenünk és meggyarapítauunk ! Mily óriási az a munka, mely az el-
mélet és a gyakorlati élet terén még reánk vár. A tudomány régóta nagy-
kenivá lett; de hány képviselője van) aki szabadságanak forrására már nem .
emlékezik l Legyen is szabad a világi tudomány, de .mikor a szabadságot
libertinismussá csüfítjaés saját teréről hi tnél k ül, de nagyképpel itélget
és elitéli azt, mit -ő maga soha sem tud pótolni: ne követelje, hogy a
reforméezió egyháza tapsoljen és ne nyújtson untalan példát, hogy az az
ügynevezett fölvilágosúltság sokszor türelmetlenebb ::1 vakbuzgóságnál. Le-
gyen világosság' az észben, de legyen világosság a szivbeu is! Szegény
ember az, ki tudását hite árán gazdagítja. Tudásban gazdag, hitben sze-
gény volt az a kor is, mely a keresztyéneéget megelöz.e ; a reformáczió
előtt is újra éledt az a hitszegény, gasdagtudasú kor ; mégis ki merné
e két kor közül barmelyiket műveltnek mondani? '

De ne ámítsa magát az egyház se III, ne fogjanak lelkészek, tanítók
mindent c-aládra, társadalomra, Való igaz, hogy a vallástalanság, a hit-
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közöny és az ezek nyomában jaró durvább vagy finomabb ezerféle erkölcs-
telenség fészk o ott van a családban, a lélek első iskolájában és a társa-
dalomb an, mely a legtöbbnek egyedüli magasabb iskolája és - sajnos -
kevés kivétellel lerombolja azt, mit a szorosabb értelemben vett iskola
fölépített. De kérdezze meg magát az iskola, az egyház is, hogy csak-
ugyan, nem szégyenli-e a Krisztusnak evangeliomát, valóban nem unta-e
már meg Luther kátéját és a mi hitünknek igaz és szép egybefoglalását,
az ágostai hitvallást? Kérdezze t-lleg magát az egyhaz, hogy tesz-e most is
annyit- az iskolaért tettel-szóval, a meanyit Lutherunk tett és még akart
.tenni ; az iskola pedig, hogy olyan-e még, ininőnek Luther akarta.És
szünjünk 'meg önelégülten a multnak fényében sütkérezni, a multnak érde-
mein élősködni : a jelen megköveteli a maga jogait és van is joga ahhoz,
hogy iskola. és egyház ápoló áldás legyen reá nézve mint Lutherunk ko-
rában. Ó bár a nagy emléknapon megnyilnának a szívek, ajkak, meg-
mozduinának a kezek: segttségadésru, megmentésre, igazi evangeliomos
munkara l Bár újra éledne a mi egyházunkban Luther lelke! Igaz, hogy
nyers, sokszor nyers koránal is nyersebb hangon szólt, de csak ha Krisz-
tusát megtámadták ; míg Krisztusért kész volt magát megalázni. Hanyszor
teszik ma éppen megfordítva: féltékenyerr őrzik saját becses szernélyöket,
a Krisztusra czélzó támadast nem látják va'gy nem akarják látni. Bál'
Luther lelke élne bennünk!

De nem, az a lélek, melyet a munkához kérünk.. mégsem Lllthernek
lelke! Mert nem emberi lélek harczolt Isten országának nagyjaiban, hanem
az az isteni lélek, mely az einber szívébe ömlik, az a Krisztusi lélek,
mely Luther lelkében is személyes, egyéni alakot oltött s a mely Illa is
kísebb-nagyobb mértékben él mindazokban.. valakiket az Isten az iskolában,
az egyházban, a társadalomban, hazában, emberiségben az Ő, orszaganak
terjesztésére meghivolt. Ezt. a lelket éleszsze bennünk Luther halálának
emléke! Fileon.

A népiskolai vallásoktatás modszeréröl.
Sokan irtak már a vallástannak a népiskolában való' tanítá-

sáról. Mig "az egyik csak általánosságban jelőlte meg az irányt,
addig a másik már tovább haladva az átveendő tananyagot is a leg.
apróbb részl~tekjg teljesen fe losz t o tta , A vallásoktatás módszeréről
azonban vajmi kevesen emlékeztek meg, noha ez a kérdés tá n fontosabb
ol int a másik kettő közül akár melyik is. En tehát jelen értekezésem-
ben az útóbbiról a k ar o n nézetemet kifejteni. Mindenekelőtt eme kér-
désre akarok fe le lfii : didaktikailag és módszertanilag flgy tanítsuk-e
a vallástant is; mint a többi tantárgyat, vagy pedig egésze il eltérő
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módon! Ez a kérdés legfőképen azért fontos, mert irányadó egyházi
körökben gyakran azon felfogással találkoztam, hogy a gyermek minél
több vallási ismeretet sajátít son el,- ha mindjárt nem is érti azokat,
Idővel az értelem úgyis megjön önmagától is. És mintegy irányadó elvül
hangoztatják: csak minél többet k ő nyv né lkűl őz te tn i ! Ezzel szemben az
a véleményem, hogy bár a vallástant legelső és lelSnemesebb tantárg y •
nak veszszük, azt mint rendes tantárgyat is csak úgy kell előadni, njint
a többit.

Volt idő, midőn a népiskolában d id akti kár a és módszertanra: sem-
mit sem adtak. Az egész tanítás többé-kevésbbé gépies volt és csak
azt tüzték ki czélul, hogya gyermek fejét minél több vallástani és
latin tudományos lim-Iommal tőmjék meg, ha ez az értelem rovására
történt is. A'l ember szinte azt kénytelen hinni, miszerint csakis meg
nem értett túdományos töredékeket akartak elsajátíttatni. Évszázadokon
át volt ez a főszabály: 'csak latinul -tanúlni. ÉV3zázadokon át volt az
anyanyelv az iskolákból sz árnüz ve így egészen szo kássá vált az érte-
lem' nélküli, gépies tanúlá s. Slehettek együgyüek is, kik ezt módsze-
res eljárásnak nevezték.

Ezen középkori scholasticzismusnak égy töredéke még ma is
mutatkozik népiskoláinkban főleg a vallásoktatásná.l.

De a ki csak kevéssé elfogulatlanúl vizsgálja is a dolgot, belát-
hatja, hogy ez így nem helyes. .

Ha a vallásoktatásnál csak az volna czélunk, hogy általa minél
több ismeretet sajátítsunk el, ,úgy kár volna ez ügyben szót pazarolni,
hanem folytatnók a régi gyakorlatot: gyüjtenénk nagynehezen kincset,
melyet azonban gondosan elá.sunk. Azonban a vallási ismeret nem
végczél, hanem csak eszköz egy magasztosabb czél felé való törekvés
kőzben, Ez a tudás t. i. a ser kentö példával és az okszerü szoktatással
egyetemben csak eszközül szolgáljon, m ely já ltal a gyermekben a valódi'
vallásos érzelmek felébredjenek és öt kegyes tettekre búzdítsák.

Ha valaki idegen nyelven szólít meg, nemde nagyot nézünk? Hall-
juk ugyan az ismeretlen hangokat. sőt ha kell, utánozhatjuk is azokat,
de keblünkben visszhang ot bizony nem keltenek Pedig így vag~unk
azokkal az iskolai dolgokkal is, melyeket nem értünk, de a melyeket
mégis el kell sajátítanunk. Megtanúljuk bár, de miv el nem értjük, nem
is érdekel.

Mióta a lélektan tanúlmányozása folytán a tanító annak tudatára
ébredt, hogy valamint egy házat is csak biztos alapon építhetünk fel,
úgy azt is, mít a gyerrneknek tanúlnia kell, csak a létező értelmi alapra
fektethetjük, hogya tananyag a lélek által teljesen felfogva a korábbi
tudással ősszeforrjon. azóta ezek a didaktikai szabályok: az ismertről
az ismertIenre ; a közeliről a távolira; a könnyüröl a nehézre ; az egy-
szerüről az ősszetettre ; a részekröl az egészre; a szemléltetés útán 21.

fogalomra: az iskolai előadásra nézve, irányadó törvényekké váltak,
Ezen didaktikai szabályokat módszertanilag helyes tanítás közben szem
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elől téveszteni nem szabad. És ezen megdönthetlen törvényeknek a
vallástanításnál is érvényesiilniök kell. t

Hogy a vallási tananyag emészthető' legyen és idővel hasznot
hajtson, mindenekelőtt Őrizkednünk kell a nagy mennyiségek alkalma.
zásától •. Valamint a gyomorra ártalmas, ha túlságosan megterheljük
étellel, úgy az sem. lehet helyes, ha a gyermek elméjét oly táplálékkal
túlf'erheljük, mely igen nehéz emésztetű.

Bizonyos mennyiségű étel a test eltartására szükséges. Lelki és
erkölcsi életünk is megkivánja a gyarapodásához szükséges szellemi
táplálékot.

A nagy mennyiség azonban túdvalevőleg nem mindenkor k ívá nta-
tik .. Sőt czélszerübb, ha a . táplálkozás k őzb en bizonyos szabályokat
tartunk szem előtt, p. o. jól vari-e elkészítve; rendes étkezés; szabályos
emésztés stb. Ezek olyan dolgok, melyeket embernél, állatnál egyaránt
számtalanszor megfigyeltek már és melyeket józan eszű ember kétségbe
nem vonhat.

És nem vonatkoznék ugyanez a tapasztalat a szellemi táplálékra
is? Bizonyára! Minden módszertanilag helyes előadás kettős értékű.
Ez vonatkozik minden tantárgyra s úgy kétség nélkül a vallástanra is.

Hogy anagy mennyiség nyújtása e téren sem czélszerü, mutatja
a tapasztalat; mert vajmi gyakran találhatunk oly k őzségeket, melyeknek
lakói nagy. vallástani túdás fő lőtt rendelkeznek, de valláserköl~si életük
evvel épen nem arányos. Képmútatás és mindenféle rossz tulajdonság
mindennapos közöttük, úgyannyira, hogy gyakran oly emberrel talál-
kozhatunk, ki a rossz cselekedet elkövetésekor is egyházi éneket dúdolgat.

Hogy va.llástanításunk eredményes legyen" szükséges hogy első
s~rban annak a ...•yagát a gyermek korához és értelmi fejlettségéhez
képest állapítsuk meg. Az alsó fokon csak kevés szárnú, könnyen ért.
hetö bibliai történetre, igen egyszerű verse-kre, imákra, vagy én ek ver-
sekre' szorítkozzunk. Nagyjában úgyanez a szabály a középosztályokra
is alkalmazandó. Csakhogy itt már az erkölcstanból is vehetünk vala-
melyest: különösebben olyat, a {lll a tanúIt bibliai történetekben
szemléltethető.

A vallástan elvontabb részei, valamint az erkölcstani nehezebb
dolgok csak a felső osztályokban tanítandók. A megkülönböztetési
tanok és efféle kényes kérdések pedig csakis a confirmandusokkal
ísmertetendők. A káté és különösen Luther magyarázatai csak a legfej-
lettebb tanúlókkal tárgyalandó. A tal. anyag megállápításánál arra is
kell tekinteni, hogy az alkalmas legyen a helyes vallásos érz.ék fejlesz.
tésére. Helyes vallásos érzék! Ez bizony igen ruganyos fogalom,. mert
minden vallási táborban mást érthetnek alatta. Mí ezt a kérdést azon-
ban csak ev, egyházunk álláspontjáról viz sg áljuk. Ev. keresztyén érzű-
letet akarunk ifjúságunk keblében ápolni. Ha tehát tan anyagunk, melyet
ezen ezél elérhetése végett alkalmazunk, nem holt tudomány, akkor
val1ástanításunknak is meglesz a kívánt gyakorlati eredménye.
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Hogy pedig a vallástani órán elsajátított ismeret holt tudássá ne
váljék, sz iik s ég es , hogy előadá~unk világos és érthető legyen. Az ehhez
való alapfeltéte 1 pedig: hogy mindenkor, a hol csak lehetséges a szem-
léletböl induljunk ki. Kétféle - k űls ő és belső - szemléletet szoktunk
megkülönböztetni. Kűlsö szemlélet alatt rendesen azt értjük, mely az
érzékek útján keletkezik, mig 'ellenben a belső szemléletnek a gyermeki
kedélyben fölhalmozódott tapasztalatokat veszszük. Mind a kettöt fel
kell használnunk! Igy p. o. a bibliai történetek rr.egérthetésének elő-
mozdítására igen alkalmasak a megfelelő jó képek. Gyakran pedig
egy-egy vallástani igazságot a gyermeknek korábbi tapasztalára való
hivatkozással fejthetünk ki. Ez útóbbi azonban csak akkor lehetséges,
ha a tanító gyermekeit jól rsm ar i; ha azoknak lelkéből is olvasni tud.

A gyermek addigi tudása egy kis alany, melybe az épületes val-
lásoktatás nemes ágát akarjuk oltani. Ennek elérhetéséhez azonban
feltétlenül szükséges, hogy ama valási ismeret, melyet a gyermekek-
nek szemléltetve fejtegető módon nyújtunk, általa felfogva, apercipálva
legyen. A mit ta nítunk , annak a gyermekben hússá és vérré kell
válnia; az új ismeretnek a korábbi lelki tartalommal tökéletesen össze
kell forr nia, Csak ilyen ismeret nem marad holt tudomány és csakis ily
tudás hoz gyümölcsöt az életben. Pedig egy grammnyi eleven ismeret
többet ér, min~ egy kilogrammnyi a holtból. Ez minden tudásra, de
legkiváltképen a vallásira vonatkozík.

Ezt tudván, igazán érthetetlen, hogy még mindigívannak olyanok,
kik a holt betű bar átja i, t erjesz töi. 'Holt kéznek nevezik az egyházi
birtokokat. Holt vallási ismeret ennek ikertestvére, mert az emberiség-
nek egyikből sincs haszna. Holt tudományt fölhalmozni semmiképen
sem dicséretes cselekedet. Ilyen ismeret kőzvetítésére fölöslegesek
volnának a k ivá ló általános és szakképzettségü tanítók; fölösleges
volna a hosszadalmas és költséges képzőintézeti tanulmány. Szakképzett
tanítókra ilyen munka végzését bizni tulajdonképen goromba sértés is.

Ennélfogva akárhogyan gondolkozunk is e kérdésre vonatkozólag,
nem tehetünk mást, mint ezt k imondani : a va llá sta n is okvetlenül a
modern paedagogia szabályainak megfeleIöen tanítandó. A tanító a
bibliai történeteket először mondja el, magyarázza' és tanítsa be s'zaka-
szonként úgy, hogy azokat a _gyermekek is elbeszélhessék,

A különféle hitigazságokat a tanító tanítványai által szemléltetve
fejtegetö eljárás útján taláItassa ki.

Tán jobban értethetem meg magam, ha egy példát jegyzek ide.
Az Isten lényét p. o, megmagyarázhatjuk, ha az apostoli hitvallást,
vagy ilyenféle bibliai verseket: az Isten lélek stb.; avagy megfelelő
énekverseket betanitunk.

Az úgynevezett katechesisek is e ezél felé törekesznek, 'Úgyne-
vezett katechesiseknek mondom őket, mert tulajdonképen nem azok,
hanem csak önkényesen egymás mellé sorozott, gyakran igen csodá-
latos, érthetetlen és logikailag összefüggéstelen kérdések és feleletek, .
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melyek csak gépiesen sajátíthatók el, de a gyermeki elme által föl
nem foghatók.

De az Isten lényét másképen IS megmagyarázhatjuk; és pedig
. -úgy, hogy kérdezve fejtegető módon megállapít juk azokat a jótétemé-

nyeket, melyeket a gyermek atyjának k őszőn. Azután pedig in ducti v
módon rámutatunk azokra a jótéteményekre, me lye ket Istentől élvezünk,
s ime úgy találjuk. hogy ő a mi mennyei atyánk.

Ez az utóbbi az inductiv., az előbbi pedig a deductiv tanítási
módszer.

A de duct iv tanítási módszer útján szerzett tudás hasonlítható a
sorsjátékon nyert vagyonhoz, melyről igen gyakran azt :mondjuk: ebül
gyült szerdék, ebül vész el. De az iridul<tiv módszer útján szerz.ett isme-
ret olyan, mint a sz o rg alo m és takarékosság által szerzett vagyon:
gondosan kezeljük és okosan használjuk fel. .

Az előbb emlitett tanítási mód úgyan kényelmesebb, d e- áldáso-
sabb az útóbbi.

Hogya helyes módszer útján szerzett ismeret kellöképen begya-
k oroltassék s így tökéletesen elsajátíttassék, azt tán fölösleges is külön
fölemliteni.

Ilyen tanításhoz kell, hogy imádkozásra
cselekmények és rnindenekfőlőtr az istenfélő
példájának kell járúlnia.

Csak így lesz 'va llástanít ásunk az áldás tiszta vízű forrásává. Hogy
ez mindenütt így legyen, arra segéljen az Isten.

való szoktatás,
búzgó evang.

vallásos
tanító jó

, Eperrsp ang er János.

Sass Istvárn emlékezete").
Mély en tisztelt k6zgyülés! /'

Nemcsak ~z általános szokásnak hódoltam, midőn /eg~Íetünk gyü-
lési tárgyai közé néhai Sass Istvánról megemlékezésemet kitüztem, ha-
nem, elhunyt collégánk iránt a tisztelet és baráti rokonszenvem kész-
te tett erre, de ösztönzött az is, hogy a magunk körében lerótt collegi-
alis kötelesség, egymás szeretetének kimutatása, egy rnunk ás élet emlé-
kezete megfelel azon szokásos mondás értelmének: ki azt akarja, hogy
más is megbecsülje, az önmagát becsülje meg. Áll ásunk at, hivatalunkat
csak munkásságunk szerint mér ik, becsülik a társadalomban. Ezt a
mértéket legszigorúbban, de legtöbb jóakarattal társainkra mi tudjuk
igazán alkalmazni. A kiről e rövid emlékezés sz ól, 37 évig volt mun-
kása a tanügynek. Ennyi évi munkában sok t anulság ost, sok lelk esítöt,

sok becsületre méltót lehet tenni, - és nyugodtan' mondhatom, néhai
Sa ss István tett is. Legyen tehát az emlékezésre szentelve e néhány

<') Felolvastatott "Orosháza és Vidéke Tanító-egyesület" január 22-én tartott közgyülésén.
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percz, kővessűk, tanító collegánkat élete folyamán a sírig, megszentelve
emlékét, életéből bizalmás hitet merítve a gondviselés, szeretetet pályánk
feladatai iránt.

Sa ss István tanító család gyermeke. Ne haladjunk el e tény mel-
lett hidegen. A tanító családok szegények rendesen ; de boldogok. Ha
nem küzdenek is anyagi bajokkal, de élvezetre kevésnél jut eszköz.
Csoda-e hát, ha a családi otthon kedves körében igyekeznek' feltalálni
az élet boldogságát. A tanitólakások fedele alatt gyakran feltalálod a
derült kedélyt, a rnunkakedvet, a megelégedést, a vallásos szívet és
az ezek által alkotott életkedvet. Ilyen hajlékban született Sass István,
mint Sass János tanító és Zelles Zsuzsánna gyermeke 1840. február 9-én
Csöngén, Vasmegyében. - A dunántúli evang. alma mater, a soproni
főiskola kebelén nyerte Sa ss István a gyrnnásiumi és tanító-képezdei
tárgyak táplálékát. - Csere gyermek volt eleinte. Sokszor mesélte az
ő derült modorában a soproni német koszt fogyatékos egyformaságát.
melyet a hazai küldemények gyakorisága enyhített egy kissé. - Szor.
galmas tanú1ó volt, miért is a soproni lyceumban fennálló kemenesaljai
ösztöndijat nyerte pályája végeztéig. A tanítóképző a munkás áldott
emlékű Pálfi József igazgatása alatt állott, ki gondoskodó szeretettel
helyezte el növendékeit az életben. Sass kitünö oklevelet nyert. A ta-
nítót kereső egyházak között ott volt a kecskeméti kis ev. egyház is,
hova Pálfi ajánlata folytán 1858. aug. havában próbára meghívták.

A választás csaknem egyhangú volt, azonban Sa ss ellen néme-
lyeknek fiatalsága miatt kifogása lévén megfeleb bezték, azon ürügy
alatt, hogya k ir, biztos nem volt jelen. Akkor ilyen idők jártak. A
prot. egyházi gy ülések titva voltak. A szuperintendesek, esperesek he-
lyein adminisztrátorok kormányozta k, s kecskeméten is akadt magyar,
ki ezt a körülményt czélja elérésére felhasználta. Azonban újra megvá-
lasztatván, a felsőbb meg erös ítést is megnyerte. A fiatal 18 éves tanító
buzgón kezdett hivatásához,

A rokonszenves város ifjusága csakhamar megszerette a lelkes ifjú
tanitót. A nemzet az elnyomatás korszakában reménynyel és dallal táp-
lálta magát, a mulatságokban búsúltak, lelkesedtek, keseredtek, meg
ki-kitőrtek, Sass ott volt lelkes papjával Torkos Istvánnal együtt min-
denütt, hol az akkori magyar társadalom megakarta mutatni anémet
és cseh invasiónak, hogy ö még meg van és mindig magyar.

Iskolai müködése és társadalmi élete annyira megnyerte az evang.
egyház tagjainak szeretstét, hogy midön a csépaiak 1860-ban meghív-
ták, inkább javították fizetését; de nem eresztették. - Igy aztán fész-
ket rakván, megmaradt Kecskeméten, hova nemsokára rokoni kötelékkel
is csatolta magát 1861. decz. 26-án oltárhoz vezetvén Sántha Erzsébetet.

A családi élet szeretetét hazúlról hozta őmagával s a kik ismer-
tük, tudjuk jól, hogy mily odaadással, szerétettel élt családjáért, 'család-
[ával. Az isteni gondviselés, magas czéljaiban sokszor ott sujt, hol leg-
jobban fáj. A gyermekeit forrón szeretö atya 8 gyermeke kőzül n~.
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gyet temetett el, kettőt itt Orosházán azon korban, mikor az apai szív
gyönyörködve szemlélte a boldogságot, melynek gyerme~einél alapjait
a gondos neveléssel ő vetette meg. Da ő ha nem feledett is - vigasz-
talódott. Mély vallásos vonás volt benne, mely az isteni végzést lehajtott
fővel tűrte s igyekezett enyhülést keresn:' a munkában.

1857-ben már HódMezö-Vásár hely ev. egyházában műk ő dik Sass
István. Itt kezdi meg irodalmi mük őd ését. Könnyen, ügyesen forgatta
a tollat, világosan, ékesen irt. Mint lelkes tanító, buzgó ügyszeretettel
karolta fel az eszmét, melyet Eötvös báró a "Néptanítók lapja" meg-
indításával a tanítók szellemi életének fejlesztésére kezdeményezett. Irt
figyelemre méltó czikkeket az alföldi 'iskolai viszonyokról, hozzá sz ó lt
a tantervek s viszonyokhoz alkalmazása kérdésében, tanyanyag beosz-
tást ajánlott, a nép müve lésének eszk őz eir öl értekezett, ügyesen, prak-
tikusan és vonzó mo dorba n.

Olyan az irodalmi műk ő dés, mint az étvágy. Sokszor evés közben
jö meg. Van ügy, hogy ír ó k , kik sokat és sz épet ir tak, gyűlölni kez-
dik a tollat. De aztán, ha egykor ismét kezökbe fogják, a gondolatáram
hozzá van nőve a toll hegyéhez s a mint fut az tovább-tovább a pa-
pir lapon, ügy hevül kedvre az iró, hogy sajnálja letenni. - Az alkotás
gyönyöre a legédesebb gyönyör. _

Sass nem is tette le tollát, mig csak vész es betegsége lehetetlenné
nem tette a munkálkodást. A hódmezővásárhelyi helyi lapok, a napi lapok
hasábjain több tanügyi cz ik k jelent meg tőle ez időben. Tudta jól, hogy
a tanítónak nem csak az iskolai kötelesség teljesítésében áll hivatása,
hanem a tan ügy terén nézeteket, elveket kell bevinnie a társadalom
gondolkozásába, szolgálni kell azt minden .téren, érvényesíteni azt a
szellemi tőkét, melyet a tanÍtóság képvisel. És ebben áll Sass legnagyobb
érdeme. - Mídön 1878-ban Orosházára jött tanítónak, itt csakhamar,
1879-ben már az "Orosházi közlöny" szerkesztője lett. Tanügyi czikkek
mellett hozzá szól a k őzség i, társadalmi kérdésekhez, majd mint az
"Orosházi újság " szer kesz töje a tárcza-terén is használja tollát, jóízű,
kedélyes rajzokkal, elbeszélésekkel töltve lapjának e rovatát. Majd a
a soproni "Evang. Népisko láv-bn n jelentek meg közleményei.

És müködése nem' marad elismer és nélkül.

A tanítóság tiszteletével környezi öt, egyleti életünkben sok, de-
rék szolgálata méltánylásáúl elnöki polezra emeli, a békésmegyei taní-
tóegyesületnek 10 éven át titkára volt, mely idő alatt élvezetesen szer-
kesz ti meg jelentéseit. Az egyháznál jegyző, a k aszinónál titkár, az is-
kolaszéknél jegyző volt huzamos ideig, buzgón, fáradhatatlanúl működve
mindenütt. Tanítói érdemeinek méltánylásáúl 1885-ben a békési espere-
ség a Zsedényi.féle 100 frtos jutalmat neki szavaz za meg. ,Az orosházi
egyház pedig 1891.ben legjobb tanítói fizetésre lépteti el ö.

Rövid sorokban hosszú élet működése szól nekünk itt Sass István-
r ól, Az ő kedvencz hasonlata volt, hogy a tanítók olyanok, mint a ten-
g erfenék koraJlállatkái, me ly ek türelemmel, lassan, de még-is sziklákat



építenek. o esziklába, mely a társadalom élettengeréből, mint a tan-
ügy sziget je kiemelkedik, sokat hordozgatott. Türelemmel, fáradhatatla-
núl. Reméljük, hogy nem hiába, emléktelenül.

1894-ben kapta baját. Elszörnyedve hallottuk az orvosi véleményt,
hogy menthetetlen. Fájt a sziv, midön látnunk kellett a halálra kérlelhe-
tetlenül elítélt embert, tele élet kedvvel, vidám kedélylyel, tervezget ve,
vágyakozva, rendezget ve. Erős szervezete küzdött a rombolás munk á,

jával, melyet a betegség mérge testében okozott, de még hatalmasab-
ban küzdött ellene életkedve. Nem adta. meg magát. Szenvedései iszo-
nyúak voltak, de a szünetek alatt ismét ő volt, a vidám, adomázó, ke-
délyes Pista bácsi.

Hosszas kin os szenvedés után 1895. nov. 20-án váltotta meg szen-
vedéseitől a jótékony halál.

És most ott pihen szeretett gyermekei mellett. Áldás lebeg a hű
munk ás sírja felett, a Cc alád szeretete virraszt felette, mi is járúljunk
hozzájok az emlékezet kegyeletéveI. Elsz orúlt szívvel mondottam búcsút
koporsója felett egyletünk nevében is. De a gondviselésben megnyu-
godva mondtam elott, hogy mi visszatérünk a nevelés mezejére sírjá-
tól, plántálni, öntözgetni, nemesítgetni s ha vágyainknak megfelelő ju-
talmat nem találunk is, az minden esetre jutalom, ha neveltjeink hálás
emlékezetéből nyomtalar.úl el nem tűni k a la kun k, hatásunk - mint
nem tűnt el az övé.

És most tisztelt közgyülés, midőn elhunyt kartársunk életét, mű-
ködését felelevenítettük emlékünkben, tanulság-ot is merítsünk belőle
Az ő élete ezt mondja: Szeresd pályádat és szolgálj azon fáradhatatla- .
núl. Legyen ez tanulságunk, je lszavunk, míg Isten éltetni fog!

Legyen áldott közöttünk Sas» István emlékezete!
Klár Béla.

nr,
lVlelanchton Fülöp.

(Folytatás.)

Reformátori és paedagogia. ;"üködése huszonnyolcz évre terjedő
wittenbergi tanárkodására esik. Az a sokoldalúság, ro e ly ifjúkorában
feltűnt, kiséröje maradt egész életén keresztül. Tanításai, felolvasásai a
tudomány külőnbőzö szakjaira kiterjedtek. Előadásokat tartott 'az ó- és
új testamentomi szt, irás magyarázatból, a dogmaticából; a görög és
római remek irókról, aztán tanított etikát, dialekikát, fizikát és math e-
m atikát, Müvei mutatják, hogy mi ly alaposan értette mindazokat a
dolgokat.

A wittenbergí egyetem tanulóinak
hírére rohamosan emelkedett. Mig 1517

sz árna Luther
előtt alig volt

fellépésének
200 tanúlója
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összesen, addig a következő években már 700-ra emelkedett. Melanch-
tonnak voltak olyan előadásai, miket 2000 tanúló hallgatott. A tanúlók
között nemcsak kűlőnbőzö nemzetbelieket, hanem kűlőnb őző rangúakat
is találunk, kik valamenyien csodálattal teljes tisztelettel ragaszkodtak
mesterükhöz. Voltak itt nem csupán németek, hanem francziák, ango-
lok, mag y a ro k, lengyelek, dánok, italiaiak, görögök. A magyar
ifjak közül Melanchton haláláig 442-en tanultak Wittenbergben.

Melanchton tanítványai k őzűl igen sokan nevezetes emberekké
váltak. Közülök a paedagógia terén is említést érdemelnek: Camerarius
Joachim, Trotzendorf Bálint, Neander Mihál y, Wolf Jeromos. A magyar
ifjakat külőnösen szerette, kőzülők többekkel mint Erdősi János, Dévay
Biró Mátyás, Stöckel Lénárddal a legszorosabh baráti viszonyban volt.
A magyar reformátusok között alig-alig akadunk egyre, ki a witt en-
bergi egyetemet ne hallgatta volna. Mindannyian szerették ö t élete
végéig, tanításai feledhetetlenek és szentek voltak előttük. E szerete-
tet meg is érdemelte, nem csak azért mert k itűnö volt, hanem azért
is, mert közte s tanítványai k ő zőtt szivélyes viszony uralkodott s min-
den módon azon volt, hogy tanítványain a mennyire lehet; segítsen.
Felkeresték öt házánál, az egyik ajánló levelet kért valamely hatalmas
emberhez, a másik arra kérte nézné át s javítaná ki sajtó alá rende-
zendő munkájá t, a harmadik magán ügyében kért tőle tanácsot, a
negyedik elpanaszk odta űg y ét-bajá t stb. stb. És valamenyien tudták,
hogy Melanchtonban atyai barátjuk áll előttük, ki egyikt61 sem tagad
meg semmit. Maga Me la nch t on mondotta egyik beszédéb en : Mindenkit
biztosíthatok arról, hogy atyai sze+etet.tel s vonzalommal viseltetem
minden tanúló iránt, s valahányszor arról értesülök, hogy egyiket-
másikat baj, szerencsétlenség érte: ige? részvéttel osztozom sorsában.

A tanúlők erkölcsi és szellemi élete iránt való érd e klöd é s vitte
rá arra is, hogy házában mag á ') is k 1 á t (schola privata) nyitott.
E magán iskolának a kezdetét az ké p ez te, hogya szűlök kik gyerme-
keiket az idegen városban féltették, arra kérték Melanchont, fogadná
házába gyermeküket megfelelő ellátásdíjért. Melanchton tekintetbe véve
a szülők kivánságát, de meg szer ény, mondhatnók sovány díjazását ís
(kezdetben évi fizetése 100 frt volt 1535-ban 200, 1541-t61 kezdve 400
frt) saját anyagi he lyzetén is segítséget látott, belement abba, hogy
kosztos-diákokat fogadott. E- diákokkal való érintkezés csakhamar
meggyőzte arról, hogy oly csekély ismerettel jöttek az egyetemre, hogy
itt töltött éveik a szó teljes értelmében kárba vesznek, mert az egyetemi
előadásokat meg nem értik. Akkor fogamzott meg benne az eszme,
gondoskodik a gondjaira bizott tanúlók szellemi kiképzéséről is. Mikor
a szülők látták, milyalapos ismeretekre tesznek szert gyermekeik
Melanchton magán-iskolájában, nem küldték kisebb g-yermekeiket a
gymnasiumba, kolostori iskolák ba, hanem oda adták Me lanch tonhoz :
készítse elő annyira, hog:y az egyetemi előadásokat haszonnal hallg-at-
hassák.
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E magán iskola főtantárgyai a latin és a görög nyelvek voltak.
Az etymologia, syntaxis, prosodia volt az oktatás fö eleme. Mihelyt
az idők és esetek kel végeztek, megkezdették a )atinnyelven való taní-
tást, elkezd ették Terentiust (Melanchton kedvencz kőltöjét) olvasni,
Iassan-Iassan az egész Terentiust meg tanűlták könyv nélkül, A görög'
prosár latinra fordították. A főczél az volt: képesek legyenek az ere-
deti nyelven bármely latin vagy görög müvet olvasni. A latin és g ör őg
nyelv mellett tanultak történelmet, földrajzot és mathesist is.

E mag-án iskola házi szabályaiban benne volt az is, hogy reggel
közös imádkozás útán a szt. irásból egy részt felolvastak. Étel előtt és
után sz íntén imádkoztak. Az asztalnál mindig az ült az asztalfőn kőzű-
lök, a ki a legjobb prosai vagy k ő ltöi munkát készÍtette. Néha e ver-
senyben olyan fiatal emberek is részt vettek, kik nem voltak a magán
iskola növendékei. A győztesnek rendesen borostyán koszorút nyújtőt-
tak át s az átnyújtás mellett egy kis versecskét mondottak. A munká,
latokat rendesen maga Melanchton birálta meg.

A "rex domus"-t vagy "rex puererumv-ot rendesen vízkereszt
napján (január 6.) választották. Ennek az volt a kötelessége, hogy a
házi rendre, a tanulók szorgalmára felügyeljen.

Az ünnepélyes alkalmakkor rendesen sz ini elő adás o kat tar-
tottak. Melanchton iskolájában nem az e korban szo kásos "iskolai drá-
mákat" adták elő, hanem a görög és római remekirók rnűveit, Euripides,
Seneca, Plautus, különösen pedig Terentius munkái kerültek a leggyak-
rabban előadásra. Melanchton abból a nézetből indúlt ki, hogy a római
és görög remek irók munkáinak betanulása s előadása nem csupán
alakilag képző, hanem ezekben igen sok olyan van, a melyet a játszók
és nézök egyaránt hasznukra fordíthatnak. A szerepeket a növendékek
képességére való tekintettel maga "osztotta ki, az előadásnál a sugónak
hire-hamva se volt. Előadás után rendszeres vidám, ünnepélyes vacsora
következett.

Melanchton magán iskolája mintegy 10 évig (1519-1529.) állott
fenn; ekkor idejét más dolgai annyira elfoglalták, hogy kénytelen volt
a magán iskolát beszüntetni. Mintájára azonban Wittenbergben és más
városokban is több magán iskola keletkezett.

Melanchton iskolájának s tanításának a hire csakhamar messze
földre elhatott. Részint egykori tanítványai, részint egyes városok
számtalanszor kérték az iskola ügyekben tanácsát. Ebben a tekintetben
különösen jellemző Baumgártner Jeromossal folytatott levelezése. A
nürnbergiek elhatározták, hogy gymnasiumot alápíttanak s Baurng ár t.
nert megbizták azzal, hívja meg Melanchtont az intézet igazgatójának.
Melanchton azt válaszolta: Nem fogadhatja el az igazgatóságot egy
részt azért, mert ha Wittenberget el hagyná hálátlanná lenne a feje-
delem iránt; más részt pedig azért mert ő nem is alkalmas ilyen állásra.
Igazgatónak olyan ember kell, ki rhetorikai irányban képezte ki magát.
A gymnasiumi tanító beszédjének diszesnek, ékesnek kell lenni, hogy
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ll{intáúl szolgálhasson az ifjúságnak. Az ő irálya száraz, erőtelen s
gyakran helytelen, érzi ezt nagyon, de nem tehet róla, mert Reuchlin
nagyon korán kiildötte Szászországba, itt magának kellett tovább kép-
zéséről gondoskodni, korábbi iskoláztatása pedig nag-yon hiányos volt.

A nürnbergiek e választ csupán a szerénység nyilatkozatának
tekintették. másodszor is kérték: menjen el hozzájuk Nürnberge, sze r..
vezze az iskolát s legyen igazgatója. Melanchton másodszor még határ o .
zattabban kijelentette, hogy semmi körülmények közt nem lehet a g yrnna ,
sium igazgatója. Maga helyett azonban Hessust és Camerarius Joachimt
ajánlotta. Most már csak arra kérte a tanács: legalább az iskola fe l-
szentelésére jelenjék meg.' Ezt meg is tette. A felavatás alkalmával
tartott beszédében dicséri a nürnbergi polgárságot, .a miért az ifjúság-
képzéséről gondoskodnak s magát a várost Florenczczel hasonlítja
egybe. A háladatos nürnbergiek 1826-ban mikor iskolájuk 300 éves
jubileumát ünnepelték, leleplezték a gymnasium épülete előtt Melanchton
szobrát is.

Ez azonban csak
állítottak, ott ritkán
tanácsa.

A "praeceptor Germaniae" hatása azonban az isk ol a.űg yr e
nem csak ebben nyilvánulr, Luther ösztönzésére János váiasztó fejede-
lem elrendelte az iskolák meg vizsg álását. Melanchton 1527-ben Myconius
és Menius Justus társaságában beútazta Türingiát és 1528.ban a fejedelem
meghagyásából kiadta a "V i si t a ti o n s b ü chi ei nt'_t, mely az egyház
és iskola ügyeire egyaránt lényeges befolyást gyakorolt.

A "Visitationsbüchlein" nem hagyja emlités nélkül az egyház
veteményes kertjét, az iskolát sem. Ennek fontosságát, czélját s a benne
tanítandó tantárgyak keretét a következőkben adja:

"A lelkészek intsék a hiveket arra is, hogy gyermekeiket az isk o-
lába küldjék, hogy igy olyan embereket neveljenek, kiket tanítani" s
okosan kormányozni lehet. Vannak, a kik azt hiszik : elegendő a 'pap·
nak, ha anyanyelvén (németül) helyesen beszél, ir és olvas. Ez azonban
veszedelmes tévedés. A ki másokat akar tanítani és oktatni, annak
magának bölcsnek és okosnak kell lenni, Ezt pedig csak úgy érhetjük
el, ha a tanúlást már gyermek korunkban kezdjük. Ezért mondja Pál
apostol is 1. Tim. Ill. 2. A püspökök alkalmasak legyenek a tanításra.
Et: alatt azt is érti s azt is meghagyja, hogy nekik tudósabbaknak
kell lenni, mint a laicus . közönségnek. Dicséri is Timotheust (IV. 6.)
mert már kora ifjúságától .fogva a hit és tudomány beszédeiben nevel-
tetett. Bizony nem csekély ügyesség kivántatik ahhoz, hogy másokat
a tudományokra oktassunk. Az ilyen ügyes emberekre_ nemcsak az
egyháznak, hanem Isten akaratából a világi kormányoknak is nagy
szükségük van. Küldjék tehát a szülök gyermekeiket szorgalmasan az
iskolába; neveljék az úr félelmében, hogy így másoknak is hasznára
válhassanak.

egy eset a sok közü!. A hol protestans iskolát
hiányzott Melanchton jó akaró s gyakorlati
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Magukban az iskolákban is igen sok viszásság van. Hogy mindezek
ékesen és szép renddel menjenek: készítettünk az Iskolák számára
tan ter vet. Ügyeljenek a tanítók arra, hogy tan itványaikat egyszerre
csak egy nyelvre, a latinra tanítsák j ne tegyenek úgy, mint eddig
némelyek 'tettek, kik]azzal a kart á k hirnevüket őregbiteni, hogy ta n ít-

ványaiknak a latin nyelven kivül a nérnet, görög sőt héber nyelvet is
tanították s így a gyermekeket annyi mindenfélével túl ter hel t é k
Aztán egyszerre ne adjanak sok könyvet a tanúló kezébe s végre a
tanúlók at előmenetelökhöz képest osztályokra oszszák.

Az els ő osz tál Y ban legyenek azok, a kik olvasni ta núlna k.
Ezekkel a következő rendet kell tartani: Először t~núljanak

olvasni kézikönyvecskéjökből, a melyben az ABC, mi atyánk, apostoli
hítforma és más imádságok vannak. Ha ezt tudják: oda lehet adni
nekik Donatust és Cat ót. A Donatusból. olvasnak, Catóbó1 pedig a
tanító egyegy verset megmagyaráz, a gyermekek megtanúlják s a
következő órán felmondják. így aztán egy csomó latin szavat meg-
tanulnak s a beszédben szavakat gyüjtenek. A feladott részeket gyakran
ismételtessék, mert a gyenge gyermekek a milyen hamar valamit meg-
tanúinak, ép oly hamar el is feledik. Tanuljanak ir n i is. Szoktassuk
rá őket arra is, hogy irásaikat a tanítónak mindennap bemutassák.
Aztán, hogy minél több latin szavat tanúljanak, naponként adjunk fel
neki k néhány szót, hogy ezt megtanúlják. Tanúlják a z e il é t is és a
többiekkel együtt az éne ket.

(Folytatása következik.)
Pethes János.

Hála légyen.
Hála légyen ég s (ö!d Istenének,

Ezer éve, hogy mi itt lakunk:
Ezer éve hinti sugárát

Számtalanszor ködbe tűnt napunk.

Hála légyen a hadak Urának, ~
Hogy mienk e vérezereste hon ;

Meg nem törte napkelet hatalma,
S meg nem ásták sírját nyugaton.

Hála légyen annak, a ki sorsunk'
Mindidáig bölcsen hordozá,

S bánatinknak gyászos éjjelére
Az örömnek hajnalát hozá.
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Hála annak, a ki mindig küldött
Hősöket és bölcseket közénk,

A mikor csak a hon shitszabadság
Ellenségit üzve üldözénk.

Bála ligyen annak, a ki békét
S boldogságot egyaránt teremt,

Hogyha tiszta egyetértés lángja
Ég folyvást a honfiszívbe' bent.

Hála légyen e hon Istenének
Mindazért, mit el nem mondhatunk,

De mik által ezer évet értünk,
S ős hazánkban szabad nép vagyunk.

És hálánkat zengje vissza bércz, völgy;
Négy világtáj hallja s tudja meg,

Hogy elsőnek tartá fönn az Isten
Ezer évig ezt a nemzetet.

És ki büszkén néz a multra vissza,
Honnan ősi szent erény ragyog:

.Azt a népet karjaikon hordják
A jövendő boldog századok.

:1óth István.

Vas-por.
Jaj édes Szerkesztő Ur! Ha úgy volna, a mint nincs, a mint pedig

lenni kellene ..• hogy az ember, a mint valami jó ötlete támad, azt
azonnal feljegyezné, és ha valami megtartásra méltót olvas, azt azonnal
leirná; akkor már nekem szép kis gyüjteményem volna, melyből bőven
lehetne 'előszedegetni a különféle hasznos jegyzeteket; de ... még az
apostol is azt mondja, hogy: "akaratom vagyon ugyan - de .. " aztán
az a sok ha! meg az a sok d e ! ... biz ezek miatt sok jó vas-por
de néha arany-por is elvesz örökre.

Csak olykor-olykor kerül elő, félre rakott iratok rendezése kőz-
ben egy-egy jegyzet, egy pár emlékeztető szó, vagy olvasott dolgok
érdekesebb pontjainak másolata.

Ilyen egyet közlök ez alkalommal:
"Tavaszi rornáncz." (Catulle Mendés, Pesti napló).
" ... Kisebbik testvére voltam az édes apámnak, mert gyerek

volt ő is. Pompásan értett ezer meg ezer játékhoz sengem mindannyira
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megtanított. Csupa ötlet volt ő s magamtól soha ki nem találtam
volna azt a sok szépet. A mi nekem, tetszett, az neki is rendesen
nagyon tetszett, így aztán még jobban tudtunk örvendeni mindennek,
a mit együtt csináltunk.

Néha órákig elüldögéltünk' a tornáczlépcsőn és meg tesz ített figye-
lemmel . ugyancsak iparkodtunk, hogy egy baraczkmagot laposra
kőszörűljünk. Dörzsöltük, dőr zső ltűk, egyszer az egyik oldalát, aztán a
másika t, míg csak mindkét fele papiros vékonyra nem kopott. Hogy
iparkodtunk! ... Akkor aztán ügyesen k is lyukat kellett rá fur ni egy
tűvel , aztán nagy gonddal, ezer óvatossággal ki kellett vájni a magját
ugyancsak tűvel, lassan, vigyázva: nehéz volt azt kipiszká lni ! De a
mint szerencsésen k ivájtuk, készen volt a fütyülő. Apa megtanított r á

hogyan kell az ajkaim közé fogni, hogy úgy szóljon mint a kenderike,
vag y mint a pirók, vagy pedíg mint a zöldike. Remek volt az! ...
Tudtuk vele utánozni a sebes madár szót, a lassut, a süvöltést,' olyan
pompásan, hogy édes anyánk, ig en, mindakettő nk édesanyja, a k irályné,
az ablakhoz jött s ugyancsak jóllehordott bennünket.

Hirtelen bekaptuk a fütyülőt a szánk ba, sz.inte megfulladtunk bele.
-- De biztosítlak édes barátnőm, én igazán nem ~.. mondta édes apám.
Azt hiszem, ő is éppen úgy félt ilyenkor mint én.
Volt még ezenkivül számtalan más játékunk, megannyihoz pom-

pásan értett gyermekkedélyü apám. Bodzafa puskakat gyártottunk,
kiszed ve a bodzaág belét, s dugót kötve rá egy zsineggel; flottákat
úsztattunk a kőmedenczében, a kut előtt, bükkfa háncsból csináltuk a
hajót s ócska batiszt zsebkendőkből a vitorlákat. A zsebkendőket a
mama almariomából "csiptük" el. Apa ugyancsak nyugtalanúl leste a
tornáczon, hogy nem jőn-e a mama, mig én a szekrényt zsákmányoltam.

Soha kész játékot nem vásárolt nekem. Nem hiszem, hogy taka-
rékosság vezette volna öt ebben, hanem azt hiszem, hogy - bizonyosan
\'agy olvasta Rousseau Emiljér, vagy hal1ótt róla, - már fiatal korom-
ban bizonyos kézi ügyességre akart szoktatni, a melynek majd hasz-
nát vegyem később.

Ügyes, finom ujjaival oktatott, hogyan kell kalitkát csinálni, hálót
szöni, megtanított a selyembogarak tenyésztésére, kocsikat csináltunk
kártyákból cserebogarakat fogtunk eléjük s a fogat vigan robogott a
nagy allé porondján. Par ipái nk néha felmondták a szolgálatot s fölre-
pültek a szekérrel a rózsabokrok közé és pórúl jártak az ágak k özt ,
ősszetépték a tövisek az egész alkotmányt.

Mindannyiszor élénk örömöt szereztek nekem ezek a játékok, a
melyeket ugyan akkor komolyan is vettem, m~rt hisz egyszersmind
munka is volt az és atyám is a lehető legkomolyabban vette.

Édes atyám, a mint kezemet fogva, barangolt velem a mezőkön,
yakran meg-megállt, ragyog.tak a szemei s onnan, az ö messze, csil-

log-ó álomvilágából mondott mesés jövendőt a fiáuak:
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- Akkor pedig hálálkodva köszöni majd meg szolgálataidat a
király és miután éppen férjhez adni való korban van a leánya, a szép
herczegkisasszony . '.

Vagy pedig: Szerencsére azonban te is ott voltál a sülyedő hajón
és egy lángeszü ötlettel, melyet bámúlva .teljesítettek a mérnökök, meg-
mentetted őket a halálos veszedelemtől.

Vagy pedig: Midőn a függöny iegördült, Viktor Hugó, ki ott ült
egy földszintí páho lyba n, lelkesen fölállt és így kiáltott: Nem, nem,
magam se tudnék ilyen szépet irni!

Időközben atyám megtanított ir ni fl olvasní. Nyolcz éves voltam
ekkor.

A kérdés az volt, hogy beadjanak a kollégiumba.
Anyám talán még beleegyezett volna ... De atyám, aki semmit

sem tanult a kollegium ban, idegenkedve, sőt néha haragosan gondolt
vissza ott töltött éveire; úgy beszélt róla, mint egy nagy hideg kaszár-
nyáról, a hol kora hajnalban irgalmatlan dobszóval r iasztjá k föl a diá-
kokat, a kik menten sorba állanak 5 úgy egyenkint járulnak egy kosár
elé, a melyből mindenik egy-egy darab száraz kenyeret kap reggelire.

Elhatározták, hogy engem otthon fognak neveltetni .
. . . egy új ember került a Bala.kastélyba, hogy nevelésemet

elkövesse, orvos volt, de betegre soha nem tudott szert ten n i."

Igy beszél egy franczia iró. Hogy mi ígaz belőle mi nem, azt ilyen
regényes rajzon bajos lenne meghatározni. Hanem jellemző, igen jellemző
mínden vonása, 'a francziára nézve. Olyan az egész, mint a hamu,
melyb öl kicsillognak a igazság szi kr ái a tévedések sötét szén űszkei
közül. Egyrészt helyes tapintat, másrészt nagy könnyelmüség.

Tessék figyelemmel átolvasni. Hanem aztán meg, igen ajánlom, a
ki csak teheti, olvasson ~I hamarjában egy másik darabot: a "Lelkem
kicsikéim" czimü könyvet (irta John Haberton, megjelent a "Magyar
Ujságban" és külön kinyomatban, országgyülési értesítő könyvnyomda
Budapest, Vármegye-utcza 11-13, 40 kr.(?) És hasonlítsa össze a ket-
tőt. Mondhatom igen tanulságos!

Soha kedvesebb olvasmányt, ennél a k őnyvnél , kivált pedago gus
embernek, de egyebeknek is, a kiket a gyermekvilág érdekel. Ezt
angol ember írta, angol felfogás, angol gondolkodás szerint. Mandé
úrnál a franczia, itt az angol nevelés képét látjuk.

Két pajkos vásott, de alapjában jó, tiszta szivü, szabadon futkározó
"rosz kölyök" víselt dolgai vannak leírva, oly élénken, oly kedvesen,
hogy akármely festő se tudná különben.

Az apa itt is játszik gyermekeivel, de nincs mindig velük. Nem
tanítja őket se hazudni, se lopni, se állatokat kinozni, se nagyravágyást
nem kelt bennünk ideje korán, hanem bibliai történeteket mesél nekik,
a mit ezek viszont elmesélnek és eljátszanak, úgyszólván azokban (a
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bibl. történetekben) élnek. Igaz, hogy furcsa, nagyon furcsa biblia tör-
ténetek ezek, egészen a gyermekek .felfog ása szerint való, csakn em
proIanatiónak tetsző átdolgozás. De azért talán jól van így. Abból a
bibliát mesélő és bibliát játszó gyermekből válik majd a bibliaterjesztő,
missió pártoló angol.

Már aztán, hogy azért más forma-e az angol nevelés; mint a fran-
czia, mert a két nép karaktere különböző, vagy azért különbőzö a
karakterük, mert különböző elvek szerint neve ltetne k, azt én nem tudom.
Jó formán úgy lesz, hogy az egyik oka és okozata is kölcsönösen a
másiknak, olyan circulus viciosus módon, mint a hogy az okos ember
többet tanul és mert többet tanul, tehát okosabb. De azt hiszem a
nevelésnek még IS nagy hatása van e két nép különb őzö fejlődésére
és sorsára. A-

T.

Gondolatok. *)
Az erkölcsiség két dolgot foglal magában, elsőben is egy szabadon

müködö egyént; másodszor egy nézőkből álló közönséget mely az ő
cselekvése iránt érdeklődik. Grote.

* **
A lélek gonoszsága a test gyengeségétől tügg.

*
Az inyenczség az üres szívü emberek vétke. .

* *
Rousseau.

A vér az .idegek mérséklője.
*

Sydenham.
**

A képzelettel hít van összekötve.

* *
D~tgald Stevart.

*
Úgy itélünk és okoskodunk a szókkal, mint a hogy' számítunk a

számjegyekkel. Condillac.
* **Az emberiség igazi tanúlmánya az ember.

* *
Goethe.

*
Az irodalom magatartásában mindig van bizonyos fokú conserva-

tivis~us; királyai sohasen lesznek trónvesztettek. De a természet tudo-
mány lényegében jacobinus. Egy-egy nagy természetbuvár felől csak
annyi a bizonyos, hogy elméletei és könyvei néhány év mulva polczra
kerülnek. Cobbe.

* '"*Valószinüség az élet szabálya.

* **

Butler.

*) Felméri Lajos: .A neveléstudomány kézikönyve" czímű művéből.
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A ,ki egy nyelvet tud, egy lelke van; s a ki kettőt tud, két
lelke van. Ennius.

* *
azaz

:1:
Az emberek sokal többet tanúinak
egymástól, mint könyvekből.

* *

társalgásból, mint olvasásból.
Beaconsfield.

*A gyermekkornak nincs ereje szenvedni.

* *
George Sand.

*Az ember fél megbántani azt, a
kerekedik megsérteni, a kitől fél.

*

kit szeret, ellenben gyakran kedve
Mme Necker.

**Van valami a gyermek természetében, a mit
magával az égből.

frissen hozott
Dupanloup,

* **Az anya és a g y errnek egymásra mosolygásával kezdődik a vallási
érzet. Frőbel.

* ..,
*Az önfejűség a jellem paródiája.

* **A nevelésben legfőbb szerep a szivé.

* **

Hegel.

Ooleridge.

Közli: Ladányi.

Az iskola porából: »Ki mint vet, úgy arat«, és
».L~ biró úr« czimü czikkek.·

(Válasz a februári szám nevezett czikkeire.)

Az Ev. Népiskola legutóbbi számá ban fentebbi cz imű czi kke ket
olvasván, nem hallgathatom el arra nézve megjegyzéseimet, annyival
is inkább, mert az irója szerint azért iratott: hogya tanulságot azokból
kiki vonja le magának, s a kezdő kartárnak és a tanítói pályára készűlö
ifjuság okuljon belőle." Megfogadtam tehát a tanácsot, igyekeztem a
tanulságot levonni magam is és hiszem, czikkiró úr - midőn vele nem
vagyok ugyan egy nézeten, s így természetesen más tanulságot és
okulást szereztem, mint ő várt - nem fogja rossz néven venni, ha azt
- a t; szerkesztő úr engedelmével - ugyanott közölni óhajtom, a hol
az ő czikke látott napvilágot. Talán nem egészen indokolatlan s feles-
leges dolgot végzek vele.

~Kim int vet, úgy a r at", ez az első czikknek czime. Eltekintve
attól, hogya czim megválasztist sem tartom teljesen szerencsésnek,
valamint a panasz felvétel és itélethozatal k ő rű l elkövetett eljáráshoz
is férne nehány szó, a dolog lényegére térek áto

A czim tartalma a következő: Czikkiró úr jámbor, 9 éves tót
legénye az iskolás leánykák tól csókot lopott, vagy helyesebben rabotl ;
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ennek büntetéseképen fél óráig az i isko lai irótáblát kellett csókolnia, S

e büntetés annyira hatott az -illető fiúra, hogy az, azóta már családos
ember, a feleségét sém csókolta meg soha; ez azonban czikkiró úr
szerint is mellékes, fö az, hogy megmutatta azt, miszer int vessző nél-
kül is lehet "feg-yelmezni, sőt érzékenyen büntetni." Igaz, hogy ezen
oktatás közvetlenül Hátulkullogó úr meggyőzésére lett adressá lva, nem
tudom sikerült-e öt ezen büntetésmód helyességéről meggyörri P-! ez
azonban nem zárja ki azt, hogy véleményemet a szóban levő dologról
én is el ne mondhassam.

Hog-y vessző nélkül is lehet érzékenyen büntetni, azt minden tanító,
_ s igy bizonyára H úr is tudja; sötjnint illetékes, kijelenthetem,

azt is, hogy H úr még annyira sem használja a testí büntetést,
mint a ki nagyképüsködik az ideálisták táborában, vagy akik esetleg
"lapítanak". S midőn ő nem is annyira a vessző, mint a testi büntetésnek
jogosúltsága mellett mondta el nézeteit, inkább példákat emlitett, némely
paedagog által használt büntetés módokat illetőleg, melyek még a
vesszőnél is rosszabbak, kárhoztatandóbbak. Ilyennek tartom én czikk-
iró úrnak szóban levő' büntetési eljárását is. Mert az ilyen 1/2 órai
irótábla csókoltatás és ehez hasonló büntetés: l-szőr nevetséges, már
pedig a paedagogiailag helyes büntetésnek nem szabad nevetségesnek
lenni; 2-szor mert nevetséges, a megbüntetett szintén nevetség, gúny
tárgyává tétetik általa s ez sem helyes ; 3-szor az ilyen büntetésmód
a gyermekből kiöli az önérzetet, ezt pedig a nevelés szabálya szerint a
tanítónak inkább fejleszteni kötelessége; 4-szer ilyen és hasonló eljárás
a tanítót kellemetlen kényszer helyzetbe hozhatja stb,

Nem szorúl talán bizonyításra, hogya czikkiró úr által alkalmazott.
és ajánlott büntetésmód nevérséges s azért itt csak czikkiró. úrnak'
amaz állítását, melyt szerint: "A deliquens megkezdte a reá rótt bünte;
tést, a sértett felek megnyugodván, a megzavart béke helyreáUott" --
idézern és kérdem: lehetséges volt-e ez? Határozottan kétség be merem
vonni. Mert azon 1/2 órai idő alatt, mig Matyi a táblacsókolást végezte,
figyelemről s igy rendes oktatásról szö sem lehetett, hanem bizonyosan
volt általános nevetés a pellengérre állított .járnbor kis atyafi fölött. Ez
tehát moraliter is helytelen. E mellett a rendes oktatást is megzavarta,
mert elrabolt 1/2 órai tanidöt, tehát a rendes oktatásnak is kárára volt
s az eredmény még akkor sem éri meg, ha mint ál1íttatik: ;Matyi, azóta
családos ember, a feleségét sem csókolta meg soha ... ". De tegyük
fel, hogy a leczkeórán kivül szolgáltatná le a tanító az ilyen 1/2 órás
büntetéseket, a főeredmény akkor is az lenne, hogy szerezne - mintczikk·
iró úr - önmagának és a gyermek seregnek 1/2 órai ingyen leomédiát.
Hasonló müélvezetre azonban nem hiszem, hogya legeldugottabb
községben levő tanító is éheznék!

Az sem szorúl hosszas igazolásra, hogy ha a büntetés nevetséges,
a gyermeket szintén nevetség, gúnytárgyává teszi, sokszor hosszú időre,
néha egész életére. És ez esetben a büntetés teljesen elveszi tette neve-
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11'>i,jav ító hatását. Ugyan hová vezetne, ha czikkiró úr szerint - mert
az 1'>módszerébl'>l az következik - a csufolodó gyermeket tábla elé
állitva, 1/2 óráig alt csufoltatná vele a tanitó; azt mondaná: Matyi!
1/2 óráig az iskolai táblára öltögeted a nyelvedet, vagy huzod félre a
szádat; vagy ha az egyik a másikat megkarmolná, vagy újját megha-
rapná, mert ilyen eset sokszor megtörténik, igy hangzanék az itélet:
Józsi fiam! 1/2 óráig karmolod a padlót; te meg Miska fél órái!4 az
iskolai mutatópálczát fogod harapdál ni ! Bizony az ilyen nevetséges,
természetellenes eljárás nem szolgálhat az önérzet fejlesztésére sem, a
ct. tanitót pedig kellemetlen kényszer helyzetbe hozhatja.

Mert vegyük csak, hogya tanítónak nem mindig jámbor tót
leg énykével van dolga, hanem - különben engedelmes, de maskaráúl
magát alkalmaztatni, de bünősség e érzetében sem engedő - akaratos
'magyar gyerekkel, ki nem veti alá magát azon itéletnek, hogy 1/2 óráig
az iskolai irótáblát nyalja, vagy ehhez hasonló büntetést végrehajtson,
mit csinál a tanító?! Egyszerüen zsebreteszi, hogya gyermek nem
engedelmeskedett neki s ez által tekintélyét emeli? Vagy erőszakot
használ, hogy azt vég rehajtaasa P Hogyan? Nem lesz-e ez esetben meg
a második tévelygés rosszabb az elsőnél is? Könnyü átlátni.

Midőn tehát ismételve kijelentem, miszerint cz ik kir ó úrnak
ajánlott - tűntetésmódját én egy tanítónak sem merem ajánlani, sőt
helytelennek tartom - ha már benn vagyok - megemlitem, hogy én
Matyiját miként büntettem volna. Előbb azonban megjegyzem azt is,
miszerínt hasonló eset nálam nem fordulna elő, mer t magyar leánykák
Matyika kelletlen okvetetlenkedését csattanósan utasítanák vissza, úgy,
hogy annak nagy k urázsija lelohadna s maga jönne panaszra, ha ugyan
merne l De hát megtörtént. Ez esetben először is az okot keresném,
hogy hol vette a "különben jámbor" gyerek a nagy •virtust+; s való-
sz.inü megtalálnám abban, hogy Matyi többet szedett be a .palenkából"
mint rendesen. Ott marasztalnám tehát az iskolában egy kis kijozanító
kopláczióra s aztán meginteném, hogy máskor hasonlóképen ne csele-
kedjék, stb. De a "nagyobb" leánykáknak is megmondanám, hogy más
alkalommal az ilyen pipogya kis fraternak ne hagyják magukat meg-
csókolni. (Ha nem' akarják, talán nem is Iehet.) Ha pedig a megdorgálás
- mert első esetben ezt is elégnek tartom - még sem használna,
azután is lehet olyan büntetésről gondoskodni, mely úgy a neveléstani
elmélet, mint a mindennapi élet változataival harmóniába hozva: a bün-
tetést nevetségessé, a gyermeket nevetség tárgyává nem teszi, a taní-
tót nem blamálja, saczélt mégsem téveszti el.

Most pedig a második, "A bir ó ú r " czimü czikkhez is volna
nehány szavam; és hogy hamarosan megtehessem azt, a czikk tartal-
mát sem ismétlem, csak azt jegyzem meg, miszerint nem helyes az, ha
a tanító személyesen megy a községi biró nyakára, amiért az az isko-
lai mulasztás kimutatásokat ad acta 'teszi, vagy talán felhasználja sza-
lonna betakarás, vagy bocskor tölteléknek. Czikkiró úr gyalogolt 10-12

- --,---
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klmetert a llközségi basához" ez ügyben. S mit nyert vele? Azt, hogy
a becsukatással fenyegette. "Úgy beszél len, hogy bezáratom" ! mondá
czikkiró urnak. El van mondva ugyan, hogy czikkiró meg a hivatalos
hatalommal visszaélni akaró birót fogházbüntetéssel fenyegette stb.,
mire az tévedését beismerve bocsánatot kért s csakhamar adott mulasz-
tás i iveket ; de a mulasztási büntetéseket, birságolást azután sem haj-
totta végre. No már engedelmet kérek! Hát érdemes volt azért a "basa"
úrat személyesen felkeresni, hogy annak gorombaságát zsebre rakja, a
mi az ügynek úgyszólván semmi hasznára sem vált! Én az eljárásnak
sokkal helyesebb módját vagyok bátor proponálni; magam is átestem
az iskolaí mulasztások körül k ővetett eljárás többféle mizeriáján.

Ha a tanító már egyáltalában nem türheti a mulasztásokat, ott
van a jár ási főszolgabiró meg a vármegyei tanfelügyelő, írjon azoknak,
hogy miért nem követelik be a községi előljáróktói a mulasz tási k irnu.
tatásokaf, Biztosíthatom czikkiró úrat, hogy lesz eredmény, több mint
ö neki volt; se mellett az intézkedésnél --.-.:a tanító kivánságára - a

, .
tamtóra hivatkozás nem történik Az odium a mulasztások miatt úgy is
elégj amolyan személyes eljárást, a dologban, mint czikkiró úr tett
senkinek sem lehet ajánlani; még a leghevesebb vérü ifjú kartárs se
szaporítsa olyaténképen helyzetének amugy is elég kellemetlenségeit.

Czikkiró ... r . .1 urat níncs szerencsé ' :<>m€'J:'ni; ez azonban azt
hi llék diE 'bbk' di dváUP"""'I" ktszern. me e es o og, gye ent pe Ig~eKe ve un .

ifj. Héricz Sándor
ev, tanító.

Egyesületi tudósítás.,

- Az .Eütvös-alap". A magyar nemzet szebrot emelt a halhatatlan
Eötvös József bárónak ; a néptanítók azon kivül, hogy hálás kegyeletet
éreznek szivükben iránta, emlékét a nevéről nevezett jótékony egyesü-
let által is megörökítették. Az" Eötvös-ala p országos tanítói egyesület" 20
évi fennállásának ideje alatt minden február hó 2-án szokott ünnepé-
lyesebb módon kifejezést adni a nemzetnevelő nagy államférfiú, Eötvös
József br. iránt érzett kegyeletének,

Ezen a napon hirdetjük ki az Eötvös-alap" ösztöndijaira és segély-
összegeire is a pályázatot. Sajnos, hogy a hozzánk folyamodóknak a felét
sem tudjuk kielégíteni, mivel még most sem csatlakozott egyesületünk-
höz annyi tanító, mint a hánynak kellene csatlakozni, hogy évi bevé-
teleink nagyobb összegre emelkedjenek,

tvi jelentéseink tesznek leginkább tanuságot arról, hogy mily nagy
szükség volt ilyen jótékonyegyesületre. A még legújabban is szegé-
nyesen díjazott néptanítókon, kik gyermekeiket magasabb tanintézetek-
ben taníttatják, ösztöndijakkal segít az "Eötvös·alap"; az előregedett,
munkára képtelenné vált vagy nyugdíjban nem részesülő tanítóknak,
ezek özvegyeinek és árváinak pedig segélyt ad.
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Néhány év óta még ezeknél is nagyobb jótékonyságot gyakorul
az "Eötvös-al~p országos tanítói egyesület" a. vidéki tanítókkal az által,
hogya budapesti tudományos egyetemeken vagy egyéb fö- és szak is-
ko!ákban tanuló fiaiknak - a budapesti szállodás és vendéglős urak
jóvoltából - ingyen déli ebédet biztosított. ly formán a jelen iskolai
évben 53 tanítói gyermek részesül ingyen déli étkezésben.

- A jelentéseinkben kitüntetéssel megnevezett szállodás és vendég-
lős urak méltán megérdemlik nemes szivre valló jócselekedeteikért a
hazai tanítóság tiszteletét s háláját. Ha a társadalom nagyobb része ta-
núsítana ilyen jóakaratot irántunk, könnyen megvalósíthatnók régi vá-
gyunkat: felépíthetnők a Tan í t ó khá z á t.

Zágráb, Bécs, Berlin városokban már felépült a "tanít?k háza";
csak mi magyar tanítók nem dicsekedhetünk még ilyennel. Nagy lelke-
sedéssel karolta fel hazánk tanítósága a "tanítók háza" eszméjét; de
nincs hozzá elég ereje, hogy felépíthetné mások segítsége nélkül. Re-
méljük, hogy megérkezik a segítő kéz s mi áldani fogjuk azt mindörökké.
. A hazai tanítóság javarészében már felébredt a kartársi érzület,
él ben~ök a testvéri szeretet, mely a nagy Eötvös eszméit mt'g fogja
valósítani. Eddig csak 1700 tanÍtótársunk csatlakozott az Eötvös-alap-
hoz s mégis 45 ezer forintot osztottunk már szét ösztöndíjak és segé-
lyek alakjában, 72 eZ5lr -t.<~'fíntot pedig t ökésítettünk, Ha mind a 26 ezer
tanító szerit lelkesedésse-" karolja fel az .Eötvös-alap" ügyét, csodás
eredményeket mutathatunk fel.

A segítségre szorúlt tanítói özvegyek és árvák, a betegségtől nyo-
morba d őntőttkartársak érdekében is mutassuk meg, hogy összeforrtunk
kartársi szeretetben s tudunk áldozni 1-1 forintot az Eötvös-alapra.

Külőnb öztessük meg az ezredéves örömünnep idejét más évektöl,
Aldozzon legalább egyszer, ebben az esztendőben, e nagy nemzeti év-
fordulón minden tanító és minden tanügybarát 1-1 forintot a szeretet
oltárára. Aldozzon legalább hálából, hogy Isten megengedte érnie ezt
a dicső ünnepet.

Ha esdő szavunkat meg ha.llg atjá k a tanítók és tanügybarátok :
egy-két év mulva felépül a • Tanítók Háza, melyben a magyar tudo-
mányok forrásait szomjuhozó és itápolásra szorúlt tanítói gyermekek
is elhelyezhetők lesznek, kik egykor kamattal fizetik vissza, hogy őket
egyetemeinken s más föískoláinkb an kinevelni és kenyérkeresetre ké-
pessé ten ni segítjük.

Az .Eötvös-alap" mult évi tiszta jövedelméből, továbbá a Gyer-
tyánffy-, j ordán-, Léder er-, Majthény i-, Őrley., Péterfy., Rőkk Pál.,
Rőkk Sz ilár d- és Janka-féle alapítványok kamataiból 2795 forintot for-
dít egyesületünk a jelen évben ösztöndíjakra és segélyekre. A Népta-
nítók Lapjában és több nevelés-oktatásügyi lapban közzétett pályázati
ki hirdetés értelméhen irandó folyamodványok f. é. julius 10·ig L a ki ts
Vendel egyesületi titkárhoz (Budapest: VI., ker. érsekutcza 4. szám a.)
küldendők be.

Péterfy Sándor elnök. Lakits Vendel titkár.
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Nyilttér.
Értesítés

a millenium évében tartandó orsz. ágoev. tanítói gyü-
lés tárgyában megindított mozgalom jelen állapotáról.

A bizonytalanságból eredő türc lmet lenség eloszlatása czéljából il

a jogos kivánalmaknak megfelelőleg kötelességünknek ismerjük a mil-
lenium évében tartandó or sz, ágo ev. tanítói gyülés tárgyában igényre.
len egyesületünk által megindított mozgalom jelen állapotáról, az érde-
kelt tanítói egyesületeknek ta jékozásúl, je len rövid beszámolót k őz-
zétenni.

A mozgalom megindításával kissé késcdelmeskedtünk és pedig
azért, mert azt hittük, hogy az idők újmutatá sá t méltányolva, őseink, a
haza, s önmagunk iránti kötelesség teljesítésében semmikép sem marad-
hatunk hátra más felekezetü kartársak mögött s majd kilép a porondra
valamely érdemesebb, számottevőbb ev. tanítói egyesület s meg fogja
indítani a mozg almat s kezébe veszi az ügyek vezetését. De mid.ön e
tekintetben mind enfelé a legnagyobb csend honolt s midön minden
várakozásunk s reményünk hiábavalónak bizonyúlt, az idő pedig kér-
lelhetetlenül haladt: lehetetlen volt az ügy teljes elejtése nélkül tovább
megmaradnunk várakozó állásunkban és továbbra is haboznunk·.

Leszárnolva eg yszersrnint a millenium évében amugy . is tartandó
felekezet nélküli II. tanűg y í kongresszus eszméjévei, úgy tal áltuk, hogy
nekünk ev. tanítóknak, kik a kezünkre bizott apró nemzedék, a jövő
reményei nevelése által szeretett egyházunknak úgyszólván tal aj á t
képviseljük : egyházunk s önmagunk iránt spe ciális érdekeink is lévén,
sem egyházunk sem magunk érdekében nem lehet helyes dolog k ife lé,
a fel eke zet nél k ü lis é g fel é gravítálnunk.

Leszámolva továbbá csekély erőnkkel, valjon igénytelen kis gépe-
zetünk képes leerid-e ama nagy gépezetet mozgásba hozni: nagyon is
éreztük gyengeségünket, de szem elől nem tévesztve, • küzdve küzdj és
bizva bizzál." A csűg g edés helyett teljes evangélmi hittel bizva a Min .
denhatóba n, ki a gyengének erőssége, a csüggedőnek reménye, annak
nevében ragadtuk fel a föld porában heverő zászlót j azt kibontva s
fennen lobogtatva, kiadtuk a jelszót :

Előre!
És e szózat nem volt teljesen elhangzó a pusztában, amennyiben

kibocsátott felhivásunkr a az .Egyetemes Névtár" ban foglalt 46 tanítói
kőrböl a szavazatok minteg y felerészben már be is érkeztek. Legtöbb
visszhangra talált az eddig is a dunántull és bányai kerületben: a másik
két kerületben nem mutatkozik határozott eredmény. Mindezeket rész-
letesen a kővet kezö kimutatásban van szerencsénk 'köztudomásra hozni:

A) A dunántúli kerületben.
1. A soproni alsó egyházmeg'yei tanítói k őr a "figyelemre

méltö s üdvös indítványt" szótöbbséggel e l.f o g adj a.



elnöke a "FelhivásM-b61, a
még négy dbot kért; szava-
mutatkozó érdeklődés ked-

2. A vasi felső egyh. tanítóegylet
gyorsabb elintézés szempontjából, újabban
zatuk azonban még nem érkezett be, de a
vező véleményt helyez kilátásba.

3. A vasi k ő z é p, vendvidéki tanítói k őr a javaslatot elfo-
g adj a s ahhoz egyhangulag csatlakozik.

4. A vas i k ő z é p egy hm. mag y a r vid é k i tanítói k őr elnök
jejentése szerint -csak négy tagtól kapott feleletet s ezek is csak
elv ben helyeslik a mozgalmat, mert azt elkésettnek tartják s fél nek
a ku d a r c z tóI. Ennek alapján k onst atá lja, hogy a kör az indítványhoz
egyel ő r e hozzá nem járul, de kilátásba helyezi, hogy ha az mégis
sikerrel biztatna, nem lehetetlen miként annak ezen egylet is meg-
nyerhető lenne.

5. A bak on y vid é k i tanítói kőr előbbi elnökének elhunytáről
csak most ért esűltűnk, s mivel régebben k üld ő tt felhivásunk nem jutott
kézhez, az új elnök czimére 'kuldt űuk újabban felhívást) röviddel ezelőtt,
igy innét érdemleges választ még nem nyerhettünk.

6. Agy ő ri esp. tanítói kör a beérkezett szavazatok szerint
c sat lak o zik a mozgalomhoz.

7. A fe hér k o m áro m i eg yhrn. tanitói k őr a mozgalmat melegen
üdvözli s ahhoz hozzájárúl.

8. A k üls őso m ogy i tanító egyesület a tervezett orsz. gy ülés
meg tar tását melegen óhajtja s abban rés z t ven nis z á n d é ko zik.

9. Asi óvj d é k i tanítói kör szintén érvényesíti ige nl ege s
szavazatát.

10. A bal a ton vid é ki tanítói kőr helyeslőleg nyilatkozik az
inditványról s azt el fog adj a.

ll. A za I a i esp. tanítói kör szintén kifejezte óhaját a c sat.
lak o z á s r a.

12.. A som l y ó vid é kitanitói kör az indítványt pártol ólag
felkarolja sig enn els z a va z s azon magát képviseltetni óhajtja ; ele
szerény viszonyainál fogva a költségek fedezésében nem segédkezhet.

A dunántuli kerületből még egyáltalán nem nyilatkoztak a kővet
kező tanítói körök; a soproni- fe lsó.: a kemenesaljai s a mecsekvidéki
tanítóí k őr ők.

B) .A bán y aik e r üle t ben.

1. A b ács sze r é m i egyhm. tanítói körre nézve az egyházmegye
tanügyi esperese, beküldött sorai szerint, nem k ét li, hogy az ottani
tanítók meg vannak gyöződve az orsz. tanítói g yűlés fontossága és
helyességér öl, de érdemlegesen ez ügyben csak esperességi
gyülésü.k fog határozni. E felfogás a közelmultban általunk némi-
leg észrevételeztetvén, arra újabb értesülést még nem nyertünk.

2. A bar s i egyházmegyéből azon értesítés jött, hogy ott
ev. tanítói k őr.
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S. A n ö g r.á d i egyhm. tanítói körből a nyert

eddig 34 tanító küldte be kivétel nélkül ig-enleges
bátran sorozhatjuk a c sat lak o z ó k k ő z é.

4. Az a pos tag i tanítói kör c sat lak o zik a mozgalomhoz.

5. A kecskeméti tan í tói k őr sz int é n,

6. A czinkotai tanítói kör is h o z z á j á r ú l a tervhez.
A bányai kerületből nyilatkozatot még egyáltalán nem küldtek be

a következő tanítói körök: az acsa-aszódi, a kisk őrő si, a bánsági, a
békési, hont i, zólyomi és budapesti egyhm. tanítói kőr ő k. Bár ez utób:
biról e lapokban' lelkes soro k kiséretében azt olvastuk, hogy szintén
ho z z á jár ú Ita mozgalomhoz, rni több - a mit igen nagyra becsü-
lünk - az esetleges kivitel körül seg-ítségét ís felajánlotta; de elnöki
nyilatkozat hozzánk innét ez ideig még nem érkezett.

c) ,A 'dunáninneni kerületből nincs jelenteni valónk. Min dőssze
csak a pozsonyi és moson yi esp er esség ekböl és onnét is csak
azon értesítés jött, hogy ott felekezeti tanító egyesület nincs, hanem az
egyházmegyei tanítók a vármegyei interconfessionális tanító egyletnek
'tagjai. A többi öt esperességbeli, u. m. az árvai, liptói, nyitrai, tr en-
cséni és turóczi tanítói k őr - ha ugyan van - bölcsen hallgat, bizo-
nyára a magyarosodástól tart.

D. A ti sza i ker üle tb e n.

1. A VI sz. kir. vár os i, asz epe s i 13 városi és a 7 sze pes i
bán y a vár o s i esperességekből azt jelentik, hogy ezekben nincs ev.
tanítói kőr ; ezek tanítói szi nt én felekezetnélküli vármegyei tanítÓ kőr-
höz tartoznak.

2. A nag y lom nic zi tanítói k őr a szepesmegyei általános tanító
egyesülettel egyetemlegesen nyári gyülését szintén Budapesten szándé-
kozik megtartani ; s az országos ev. tanítói gyülésen is sz i ves 6 n
részt venne, ha ez az ő gyülésükkel egy időben tartatnék. Cs rk .
hogy mi ő utánuk nem igazodhatván a nyilatkozatnak nem sok hasz-
nát vehetjük,

3. A hun fal v i tanítói kör szintén
tanítói körnek, II az előbbi okból kéri a
igazoltnak tekinteni.

4. A bal o g v ö Igy i tanítói kör elnöksége arról értesít bennün-
ket, hogy a hegyaljai ev. esp'. tanítói egyesület kezdeményezése folytán
a tiszai kerületben levő tanítók Budapesten ker üle t i tanítói gy ülésre
szándékoznak ez évben összejönni, melyben leendő részvételre már
szavukat adták; de ig en üdv ö s nek tal á Ini k, ha a kongressus
ideje alatt az ország összes ev. tanítói együtt tanácskozhatnának. Itt
tehát egy új mozgalommal találkozunk.l\Iivelawnban egyik
a másikat ki nem zárja, legk5zelebb intézkedni fogunk, hogy e kettős
mozgalom lehetőleg összhangba hozassék.

5. Abr ass ó i egyházmegyében s ziutén nincs ev. tanítói kör.

értesülés
szavazatát,

szerint
tehát

tagja a szepesmegyei általános
mozgalomtól elm a rad á s á t
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A tiszai kerületból még nem érkezett semmiféle válasz: a toporcai-
alsó-rozsnyó-vőlgyi, akishonti, s a sáros-abaúj-zempléni tanítói kör öktöl,

Összegezve már most az egészet "Felhivásunkra" -az országban
levő 46 tanítói egyesület közül 27 -bö! beérkezett a válasz i 19-ből pedig
még nem.

A nyert 27 nyilatkozat szerint 7 egyházmegyében nincs ágo ev
tanítói kör; ezekben az ev. tanítók interconfessionális tanító egyesüle.
tekhez csatlakozván, a szavazatok mérlegelésénél tekintetbe nem
jöhetnek.

A számba vehető 39 egyesület k őzűl - ha ugyan későbbi értesü-
lések szerint ezek száma is nem redukálodik - 13 feltétlenül csalla.
k oz ik a mozgalomhoz ; egynek csatla kozásár ól csak mellékesen érte-
sültünk, tehát ezt még függő ben hagyjuk; 6 egyesületnél erre hajlari-
dóság mutatkozik; hat áro z ott a ned dig csu pán egy egye
sü'let nem c s a t l a-ko z i k.

Az eddig beérkezett szavazatok minőségre nézve tehát kedvező
kilátás ra nyujtanak jogosultságot; de már ha a mennyiséget tekintjük,
úgy azokban nem találhatunk va larni nagy megnyugvást.

Quid nunc? Szóljanak hozzá a többi tanítói k őrők is egész öszinte-
séggei, mi ezt ígen szívesen fogjuk venni, mert az elfogadható jó tanácsra
igen nagy szükségünk van.

Részünkről azonban azt hisszük, mivel több helyre elnökváltozás
szülte változott .viszonyok folytán a felhivást ~ sok huzavona után -
csak utóbbi időben küldhettük rendeltetési helyér-e, innét és a többi
egyesületektől is két ség- kiv ű 1 fog nak rnég cszava zatok beérkezni:
az orsz. ágo ev. tanítói gyülés meg vagy meg nem tartása fölött dönteni
mos t még' kor a i vol na; s reméljük, hogya kedvező szavazatok
szaporultával el fogunk jutni a kivánatos eredményhez.

A még hátralevő egyesületeket e helyen is kérjük
szaVaz'ataik mi h a m a r a b b i szives b e k ű l d é s é r e, melyet
leülőnben levélileg is meg fogunk sürgetni.

Hogy azonban az időbő! ki ne k opjunk s el legyünk készülve
minden eshetőségre, bátorkodtunk a budapesti belvárosi e v. g yűleke.
z'etet megkeresni, hogy az esetleg tartandó orsz, ágo ev. tanítÓi gyűlés
számára akár templomát, akár valamely más e czélra alkalmas helyi.
ségét használatul átengedni sziveskedjék. .Reméljük, azt ily közhasznu
czélra ingy enesen fogjuk elnyerni s igya tervezettorsz. tanítói gy ülés
sem mifél e nag y abb k ölt ség ge 1 nem jár n a.

A gyűlés idejét legalkalmasabbnak vélnénk a -II. tanügyi kongres-
sus elötti vagy utáni napra tűzni ki.

Gondoskodtunk továbbá a programm megállapításáról is, mely
körülbelől kővetk ezö lenne: 1. A gyülés megnyitása kerelnök elnöklete
alatt. 2. A tisztikar meg vá lasztása, 3. Javaslat egy orsz. ágo ev. tanítói
egyesülat megalakítása iránt, alapszabály tervezet bemutatásával. 4. Érte.
kezés az evang. kántortanítók sérelme~ nyugdijügyéről. 5. A botbüntetés
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Polgár József
egyesületi főjegyző.

beszüntetése az ev. elemi népiskolában s az eze k et pótló fegyelmi esz-
közök javaslatba h o zat a la. G, A magyar nyelvtanítás újabb mó ddzatá-
nak általánosításáról idegenajkú népiskolákban. 7. In dít ván y ok.

Ha az orsz. ev. ta nítóg yülés ügye [ó felé fog eldülni, a fenti themák
kidolgozására s bevezetésére előadók fognak felkéretni általános fe lhi-
vásba n. Nehogy azonban nemjelent kez és, vagy bármi néven nevezen d ö

egyéb okból ,meglepetéseknek legyünk kitéve, fed eze t ü 1 körünk
elnöksége e themák kidolgozásáról szükebb k őrb en már is godoskodott.
Egy egyesület: elöa dóúl az orrban már előlegesen is jelentkezett.

Nem kell, tehát tartani sem mit az idő -rövidségétől, nem a ku.
darcztól, sem pedig esetleges meglepetésektől, csak e g ész b á tra n
előre!

Mi, kik megragadva s kihontva azon zászlót. rnelyen az evangélmi-
hit, remény s szeretet arany 'betüi tündökölnek, legkevésbbé sem csüg
gedünk, sőt toborzott kis táborunktól- körülvéve, a zászlót fennen
lobogtatva még bátrabban hapgo~tatjuk a jelszót :

Előre!
Csak egyet kérünk.
Ne tekintsük a zászló- tartót és annak fogyatkozásait. Tekintsük

a zászlót mag á t s az azon tündöklő hármas feliratot. Ha ezt teszszük,
ama jelben győzni fogunk!

Előre!
A sióvidéki tanítóí k őr nevében:

f

Szlöjd tanfolyam Budapesten.
A "Sopron-i Ház iipa.r-Egyesület " az országos k iá.Hítás idején s

azzal kapcsolatban julius. és augusztus havában 5-6 hétre terjedő szlőjd
tanfolyamot szándékozik Budapesten rendezni. A tanfolyam czélja : a
svéd szlőjd-rendszer gyakorlati bemutatása s fiatal tanítóknak és tanító-
nőknek kézügyességi t anító k ká illetőleg tanítónőkké való kiképzése.
A tanfolyam szabadon választható két tárgya lesz: a fa ésa kar to n-
m IInk a. Ezek mellett minden résztvevő megtanulhatja mellékfoglalko-
zásképen a r o v átk o 1 ó far a g á s t is.

A tanfolyamban résztvevők semmiféle dijat nem fizetnek, a szük-
séges anyaget is ingyen kapják, s az általuk készített •.tárgyakat a
tanfolyam befejeztével magukkal vihetik. Ingyenes lakásról az egye-
sület gondoskodik, sőt van kilátás arra, hogya résztvevők pénzbeli
segélyben is részesülnek.

]elentkezéseket már most elfogad a .Soproni Háziipar-Egyesület
kézügyességi iskolájának igazgatója, Schranz Mihály Sopronban (Temp-
lom-utcza 15.) A jelentkező tüntesse ki korát, eddigi tanulmányait sa
tanfolyam ban való részvételének czélját.
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Felhivás Magyarország tanítóegyesületeihez .és
tanítóihoz.

Péterfy Sándor, a tanítók nagy jótevője, a mult évben állami pol-
gáriskolai tanítóképzö tanári pályájától megvált s nyugalomba vonult.

Péterfy Sándor nevét a 'magyar tanítóság szivébe zárva hordja,
mert ő is szivén viseli a tanítók ügyeit s bajait. Péterfy Sándort a
magyar tanítók hálája k ísér i nyugalmába.

Péterfy Sándort a tanítók .atyjának"szokták nevezni, mert éle-
tének, munkásság ának javát a tanítók özvegyei s árvái könnyei felszá-
r ít ásának, a nyomorban sirylődő tanítótársaink sz erivedései ~nyhíté-
sén ek szentelte.

A tanítói köztevékenységben, az egyetemes gyüléseken, mindig az
ő nevét látjuk elől ragyogni, munkás vezető és szer vez ö kezét ott, a
hol csak a népoktatás s tanítóság érdekeiről volt szó, fáradhatatlanúl
hatni s műk ő dni.

Péterfy Sándort a tanítók tanítói, a tanítóképzők is meleg- szere-
tettel és hálával övezik körül: benne tisztelik odaadással fáradozó
vezéröket.

Most, a mikor Péterfy Sándor életében nevezetes változás állt be,
megragadjuk az alkalmat s gondoskodni kivánunk képmásának müvészi

. meg őrőkítésér ö l.: Hadd lássa, ismerje még az utókor is Péterfy Sándor-
nak, a tanítók jötevőjének a tanítói közszelle:n s ideálizmus eme ink ar-
nácziójának nemes alakját, arcz vonásait !

!\ közadakozásból készítendő életnagyságú képet egyelőre a fővá-
rosi tanítók valamely. közhelyén, egykor pedig a felépitendő Tanítók
Házában szándékozunk elhelyezni. Az e etleg fennmaradó összeget,
mint a Péterfy Sándor nevét viselő alapítványt, a Tanítók Házához
fogjuk csatolni.

Minden egyesület a saját kebelében fogja eszközöIni a gyüjtést s
az egyesület elnökségeit kérjük, hogy a begyült összeget sziveskedje-

\ nek mielőbb, de legkésőbb a f. é. junius elejéig - lehetőleg egyszerre
- Kurz Sámuel fővárosi ágo ev. tanító hoz, bizottsági pénztároshoz,

,(Budapest, Erzsébet-tér 12.) elküldeni.
Szeretett kartársai IIk! Felszólít un k bennete ket, ada kozza tok fillé.

reitekkel, a mindnyájunk előtt kedves czélra. Mutassátok meg, hogya
magyar tanítóság hálás tud lenni az iránt, a ki érte s a népnevelésért
munkával s· tettel áldozik j hogy igazán s mélyen tudja szeretni azt, a
ki méltó szeretetére!

Budapest, 1896. tanuár 2.
Az ünnepétyr rendező bizottság tisztikara : Somlyay József, elnök.

Nagy László, jegyző. Kurz Sámuel, pénztáros. Hajós Mihály, jegyző.
Az Eötvös-alap Országos Egyesület nevében: Roller Mátyás, pénztáros.
Lakits Vendel, titkár. A Mária-Dorottya-Egyesület ta nítónói osztálya
nevében: Sebestyénné Stetina Ilona, elnök. Nemecskay Inna, jegyző.
A Magyarországi Tanítók Arvaházegyesülete nevében: Tóth József,
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elnök. Rohn József, pénztáros és árvaatya.A Magyar Tanítók Ka szi-
nója nevében: Senyey Ferencz, elnök. Viola Lajos,jegyző. A Budapestr
Tanítók Segélyegyesülete nevében: Dr. Véredy Károly, elnök. Sántha
Lajos, titkár. ~z Országos Izraelita -Tanítóeg yesület nevében: Kor nfe ld
Gyula, elnök. Dr. Barna Jónás, szerkesztő. A Magyarországi Tanítók
Országos Biz otrság a nevében: Dr. G-ööz József, alelnök. Böngérfi jános,
id. titkár. A Budapesti Tanítótestület nevében: Szőke IStván, jegyző.
Schön József. tit kár .. A Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egye-
sülete nevében: Dr. Kovács János, alelnök. Sztankó Béla, titkár. A
Népnevelők Budapesti Egyesülete nevében: Srétvizer Lajos, elnök.
Kapi Rezső, jegyző, A Budapesti (budai) Tanítóegyesület nevében:
Farkas József, elnök, Czike Imre, jegyző.

1 r óda lom.
Felhivás elöfizetésre. Bizalommal fordulok mi ndaz ok hoz, kik fogal-

mazással, vagy fogalmazás-tanítással foglalkoznak, hogy becses elöfi-
zetésűk kel "Magyar Fogalmazó" .cz.imü, a fogalmazás-tanítás 'terén út-
törő murikámnak megjelenését lehetövé tegyék. Kérésem megokolására
kőtelességern, hogya jelzett müvet legalább vázlatosan bemutass.am.
Előzményül megjegyzém. Mindjárt 40 éve, hogya tollat forgatom. 25
éve múlt, hogy fogalmazás-tanítással hivatásszerűen foglalkozom. Embe-
rileg teljesen ki van zárva tehát annak a lehetősége, hogya kinált mü
éretlen ifjuk ori kisérlet, vagy elhamarkodott férczelmény legyen.

A "Magyar Fogalmazó" főczélja, hogy a fogalmazást a tanítóra és
tanítványra nézve az eddiginél jóval kevésbbé terhelővé, jóval biztosabb
eredményüvé s tehát nagyobb kedvvel végezhető munkává tegye.

, E cz élból a "Magyar Fog almazó ", 10 fö- és 78 alsóbb csoportra
osztott 1334 tételt bocsát az érdeklődők rendelkezésére. Ugyanannyi
fö- és alsóbb csoportra osztja a fogalmazványokat. is. Az egyes fö- és
alsóbb csoportok czímei ezek:· 1. A legkönnyebb fogalmazó-munkák:
(Ezeknél a tanuló az anyag ot készen találja, s azt a tétel követeiményei
szerint csak rendeznie kell.) II. Üzlet! levelezés: 1- Jelentés. 2. Ajánl-
kozás. 3. Kérdezősködés. 4. Megbízás (megrendelés). 5; Emlékeztetés.
- Ill. Biza lmas levelezés: 1. Tudakozódás. 2. Tudósítás. 3. Kérés. 4.
Kőszőnés, 5. Meghívás. 6. Üdvözlés. 7. Vigasztalás. 8. Előkészítés. 9.
Bocsánatkérés. 10, Emlékeztetés. 11. Figyelmeztetés (feddés). IV.
Felsőbb levelezés: 1. Tanácsadás. 2. Ajánlás. 3. Köszönés. 4. Üdvözlés.
5. Rész.vétnyilatkozat. V. Közéleti fogalmazványok: 1. Okiratmásolás.
2. Nyugtatvány. 3. Ellennyugtatvány. 4. Elősmervény. 5. Sz olg á.lati bi zo-
nyítvány, 6. Ténybizonyítvány. 7. Lelet bizonyítvány. 8. Házbér-szer-
zödés, 9. Tanítói díjlevél. 10. Folyamodvány (kérelem). l l, Jegyzőkönyv.
12. Tanítói jelentés év elejéről. 13. Ugyanaz év kőzépröl. 14. Ugyanaz,
év végéről. 15. Renkivüli jelentés. VI. Eg)'szerü leirások: 1. Birrokré.
szek, épületek, helyiségek leírása, 2. 1\ nyagok leirása. 3. Mütárgyak
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leírása, 4. Ásványleirás. 5.Nö.vényleirás. 6. ÁlIatleirás.7. Foglalkozások
le'rása . +r- vn. Festő (rajzoló) leirások: 1. Hely- (rájék-, vidék- ~ .rajz.
2. Növényrajz. 3. Állatrajz. 4. Személyrajz. 5. Jellemrajz. 6. Jellemrajz
összeállítása' valamely nagyobb kő ltöi müböl. 7. Typus (fajkép). 8. Élet-
kéP: 9. Utirajz. - VIn. Elbeszélő fogalmazványok; 1. Önálló valódi
rövidebb esemény előadása. 2. Ug ya n il yen, nem önálló. 3. Qllálló, ter-
jedelmesebbé. 4. Állatmese. 5. Példázat (parabola.) 6. Életrajz. 7. Tanító-
képzöi gyakorló-Iátogatási és leczkenaplók. - IX. Értekezö fogalmaz-
ványok: Összehasonlítások 2. Természettani tünemények megfigyelése.
3. Vegytani tüneményeké. 4. Elmélkedés. 5. Tanítás-tervezet.· 6. Chr ia ,
alakú értekezés. 7. Rendszeres értekezés. 8. Közönséges birálat. 9. Ta.
nítás-birálat. 10. Egyedirat. - X. Szónoki c isér lete k (alkalmi besxód ek.}:
1. Évnyító beszéd. 2. Évzáró.""3. Évent-e előforduló alkalmi. 4. Beköszöntő
(székfogl~ló.) 5. Búcsuzó. 6. Üdvözlő. 7.~Fölavató. 8. Évfordulói (jubi-
leumi). 9. Em lék beszéd,

A "Magyar Fogalmazó" az említett főcsoportok mindeg yikéhez,
sőt az alsóbb csoportok némelyikéhez is, azok müfaji sajátságait fel-
tüntető elméleti tájékoztatót s a "kés aítendö dolgozatok. szerkezeti, alaki
kelIékeire vonatkozó útasításokat csatol.

A ,:Magyar Fogalmazó" az érintett _78 alsóbb csoport mi nd eni k é-

hez a) egy~egy mintát mutat be. Továbbá: b) • Anyaggyüjtés" ez írn
alatt kérdés sorozatai vannak, melyekkel mintegy kézenfogva és lépés.
röl-lépésr e vezeti a kezdő-fogalmazót munkája elejétől a befejezésig.
E kérdés-soroz~tok úgJ- vannak kies zelve, hogy az útmutatá~uk szerint
feldolgozott anyag- részletei az illető fogalmazvány-csoport természeté-
nek megfe lelö rendbe, mintegy őnmag uktól sorakoznak ... _

E tartalouiváz latbót láthatólag a "Magyar Fcg almazó=-t sikerrel
haszná lh atjá k ne~1csák azok (az intézetek és egyének, kikre főleg - szá-
mítok, t. i. a mindkét nemű és fokú tanítóképzők, az óvó-képzök -meg
a mük ődö tanítók, hanem igen a felső nép-, a polgáriskola a felső és
felsőbb leányiskola, a kereskedelmi, kőzépisk olák, sőt általában mind-
azok, kiknek fogalmazniok kell. -

Befejezésül még két körülmény megemlítésévei tartozom.
Egyik -kőrülmény az, hogya ."Magyar Fogalmazó" u. n. Kidol-

gozási vázlatot egyetlenegyet sem á d. A vázlatokkal ugyanis az a lraj
van, hogy azok segítik ugyan a fogalmazót a vázlatban adott tétel
kidolgozására, de ugyanazon csoportbeli másokéra nem. E bajon segít
a .Magyar Fogalmazó". és részemről igen kérem a fog almaz á s-tan ításs a!
'foglalkozó kartársak at, h-ogy a : "Miként ?~-re vonatkozó felelettel éppen
a "Magyar Fogalmazó"-ból ismerkedjenek meg. Remélem, hogya
szemle nem fog a .Magyar Fogalmazó szégyenére k iűtni.

A másik k őrűlrnén y ez. A • Magyar Fogalmazó"-t, segédkönyvül,
nemcsak a tanár kezébe szántam, hanem a tanítványéba is. Ha csak a
tanár használja: akkor, vagy az elméleti oktatásra, vagy a szóbeli be-
gyakorlásra óraterv-szerűen lefogla-It időből, vagy a tanítvány (és a
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maga) szabad idejéből kell jókora darabot arra fordítani, hogy a tanít-
ványt a fogalmazványra előkészítse. Ed az id öfec sér lést akarja meggá-
tolni a "Magyar Fogalmazó"-nak a tanítvány kezébe adása. Elég ha a
tanár p_ o. az egyes levelezések, ügy iratok, prózai müfajok elméleti
tárgyalása végén a "M~agyar Fog a lrne z óv.ból a vonatkozó tételt 'megje-
löli. A kidolgozáshoz a tanítványa trrinden.o lda lú előkészítő útasltás t a
,Magyar Fogalmazó"-ban, mint a kezénél levő segédkönyvben, készen
találja. 'Végre nem hallgathatom el, hogya müvet a főváros egyik leg-
kiválóbb szakférfia biráita meg s jóakaró figyelmezteté"eit a mü végleges
szerkesztésénél teljes figyelemben r ész esíte tte m. A további mondandók
a könyv anyagi oldalára von a tkoznak. A mun ka , kellő sz á mú előfizetés
megrendelés esetében, f. évi április közepén k. b. 19 nagy nyomatott
iven, tartós papirra nyomva, Székely- Udvarhelyen a Becsek Dániel-féle
jóhirű nyomdában fog megjelenni, hová az előfizetési pénzek és 'meg-
rendelések legkésőbb f. évi márczius 10 napjáig intézendö k. Egy pé'l-
'dánynak az 'árát a jutányosság legalsó 'fokán - 1 frt 40 krban -
állaptrorn meg, mely összegért az előfizetők a müvet bérmentve kapják.
A bolti ár magasabb leend. Gyüjtőknek 10 után tiszteletpéldány jár.

Székely-Keresztúr, 189G. febr uá r hó 10.
Sándor Domokos,

á. t. k. tanár.

Az egységes tanltőképzésröl. A II. egyetemes "ta nűg yi kongresszus
tanít ók épz öi szakosztálya részére irta és kiadta Simkó Endre taní-
tóképző tanár Eperjesen. Szerző e kis füzetben összegezi mindazt, a
mit a felvetett kérdésről folyóiratunkban s más tanügyi lapokban közzé
tett. Értekezése végén j a v it si att a l lép fel, melynek tartaimát k ő vet .
k ez ö 8 pontban foglalja: 1. Felügyelet. 2. Tan ító képzö tanárok képzése
és képesítése. 3. Tanítóképző intézeti tanárok a lka lmazása, 4. Igazgatás.
D. TanítóképesÍtés. 6. Felvétel. 7. Sxer ve zet, 8. Tanítóképző-intézetek
állítása. - Érdekes, ~ mit az 1. pontnál a szakfelügyeletről mond; e
sze-int az or sz. főfelügyelő mellett volna 3 szakfelügyelő : egy a nyelv-
és történettudományokra, egy' a mennyiség- és természettudományokra,. -
egy a művész i ~árgyakra. -- A tandtók épzö tanárok képesítését az
egyetemFe és a paedagogiumra óhajtja bízni. Az elemi néptanítói viz s-
gálatot 2 részre osztja, u. m. alap- vagy érettségi "és képesítő szak viz s-
gálatra, me ly két vizsgálat letevése jogosítson az egyetem bölcsészeti
fakultasába való beiratkozásra, úgyszintén az egyé vi önkéntességre. A
telvételnél mellőzni kivánja a felvételi v izsg á la to t. A tanítóképzők taní-
tási nyelve csak a magyar lehet. Minden tanítóképző két g yak or l ó-

iskolával lá tandó el: egy "osz tat lan 6 osztályúval s egy osztott 4 osz-
tá lyúv a.l. A gyakorló-iskola vezetője rendes .tanári képesítéssel s fize-
téssel birjon; ez állás azonban betölthető k itűriö néptanítóval is, kinek
legalább 10 évi gyakorlata s más érdemei. is vannak.

Ezer esztendő története. Irta 13ö n g é r f i J á nos.
Kálmán Budapesten. Ara 1 frt 20 k r , Nemzetünknek

IZiad ta Rózsa
e né pszerüen,

I
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lelkesedéssel és k iváló paedagogiai tapintattal megírt történetét ajánl-o
juk a tanítói kar figyelmébe. Különösen alkalmasnak találjuk e kis
müvet az iskolai és népkönyvtárak számára. •

Az "Ágostai hitvallás' magyar -nyelven. ,A Luther-társaság XXIII.
kiadványaként megjelent az "Ágostai h'it va llás ", Latin eredetiböl for-
ditotta s bő bevezetéssel .e l lá tt a Pau li k J á nos ev. lelkész s fővárosi
hittanár. Most már egyházunk minden híve olvashatja a m ag a hitval-
lását. Ái a csak 30 k r. A Luther-társaság tagjai tagsági díjuk fejében
kapják. -

A kézügyesitő oktatásról. E ez írn alatt két tanulmányt adott ki a
debreczeni Gönczy-egylet, Az egyiket Kis s Jen ö irta, ki a hegyvidé-
ken alkalmazandó kézügyességi oktatás mikéntjét tárgyalja; a második
ban pedig C su r kal s tv á n az alföldön érvényesitendő eljár á sok a t s
nrun kane me k et fejtegeti, s igy a két tanulmány egymást k ieg észiti. A
füzet Ara 40 k r.

Vegyesek,
Olvasóinkhoz. Minthogy még mindig igen sokan hátralékban vannak

a mult évről (évekr öl), ismételten felhivom a hátr a lé koso ka t, hogy tar-
tozásaiknak tegyenek, mielőbb eleget, nehogy alap szétküldése fenn-
akadjon. Szerk.'-Kiadó .

• Milleniumi alap"-unk a legutóbbi k imut a tás óta következő adomá-
nyokkal gyarapodott: Kis s Lajos, g yör.újfa lui tanító gyüjtése: 6 frt
20 kr. - Bak ó János sűr űhá.z i tanító adománya: 1 frt. - Sas s
Ferencz orosházi tanító adománya: 1 frt. - Mar t i II György bony há di

\ tanító adománya: 3 frt -C sik János bobai tanitó adománya : 1 frt. -
Eddfgi gyüjtésünk főösszege: 426 frt 42 kr. Pap p József.

Az "Eötvös-alap"' gyűléséről. Az "Eötvös alap" gyüjtő és kezelő k őz.
ponti bizot tságá na k jan. 25-én tartott gyülésén Péterfy Sándor elnök
indítványozta, hogy az egyesűlet olyképen módosítsa a l'a psz.ab á ly it, hogy
csak folyamodás útján lehessen 'valaki az alap tagjává, s csak azon
esetben, ha az idősb kartársak befiz et ik az alap fennállása óta esedé-
'k es tagsági díjat, a fiatalabbak pedig a tanítói pályára való lépésük
idejétől esedékes díjakat - .s ha ezen kötelezettségüknek 'meg-feleltek,
-csa k az esetben számíthatnak az egyesület támogatására. Agyülés
többek ellenzése daczára elfogadta az elnök inditványát s mindjárt 'meg
is választotta az a la psz abály ok at módositó bizottságöt .

. A tanúló ifjuságnak tilos a temetéseken való megjelenés, A va llás. és
közoktatásügyi miniszter ismételve fe lhivja 'a kir. tanfelügyelőket, hogy
minden rendelkezésökre álló eszközzel hassanu k oda saját" hatáskörük-
ben, hogy az a rossz szók ás, mely szerint a tanulők elhalt tanulótársuk
temetésén testületileg meg szoktak jelenni: ezentúl, k űlő nős en járványos
időben,' vagy rossz időjáráskor- teljesen melJőztessék.
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Milleniumi vakáczió a fővárosban. A belügyminiszter a közoktatás-
ügyi minisz ter rel egyetértőleg megengedte, h og y vafő vár os i elemi isk o-
ák a millenniumi évben május végén bezáródjanak és csak október
l-én nyiljanak meg.

Tanítónő választás. A györi evang. egyház a leányiskolájánál le-
mondás folytán megüresedett t anitónöi állásra egyhangulag Pe kár
Anna volt kunmadarasi tani t ónő t választotta meg. -

Felhivás és kérelem az egyházi hatóságokhoz a II. Országos és
Egyetemes Tanügyi Kong r essz us érdekében. A kong resszus rendező
hiz ottsáz a felhivást intézett az e.gyh.4zi hatóságokhoz, melyben a gyűlés
czélját s programmját ismertetve és az E!gyház és iskola k ő z ős érdekeire
mutatva . kéri .az egyház erkölcsi és anyagi támogatását, hogya vár-
ható kő lt ség h iári y, mely 9-:10,000 frt ot fog kitenni ez által is apasz-
tassék, A bizottság a k o ng r essz us költségeit ugyanis 15,700 frtban álla-
pitotta meg s ezzel szemben 3000 tag után csak 6000 frt rendes bevé-
tel várható. - A főtiszt. egyházi hatóságokhoz tehát k ő vet kez.ö kére-
lemmel járúl a bizottság: 1. Méltóz tassé k a kongressust bizonyos, leg-
alább 50-100 frtot kitevö összeggel közvetlenül segélyezni. 2. Mélt öz-
tassék a hatóságuk k őr ébe tartozó ta ná r o k at, tanítókat, kisdedóvókat
s ískolalátogatókat, valamint a nevelés ügyei iránt érdeklődő polgárokat
a kongresszusban való r é'sz vét e lr e buzditani. 3. Méltóztassék a "ha tósá-

l5uk alá tartozó szegény tanit óknakc s nevelöknek a kongresszuso n való
megjelenést s részvételt némi anyagi támogatás nyújtása által lehetővé
tenni.

Millennáris qyümdlcsfak. A fővárosi ta n itó ság felhivást intézett az
orszilg tanitórhoz, hogya millennium emlékére legalább ,ezer gyümölcs-
fát ültessenek el és honositsák meg a se lye mter me lésr. A mozgalmat
vezető bizottság most értesiti az erc1ekeJteket, hogyagyümölcsmagvak
végett Mol n ár István k ert ész k é pz ö tan intézeti igazgatóhoz (Budapes ..
ten, Gellérthegy), a selyemtermelés dolg-ában pedig Pirkner János
miniszteri titkárhoz (Budapest, füldmivelésügyi miniszterium) és Bez er éd]
Pál sel yernterme lési mi nisz ter i biztoshoz (Szegszárd) fordulhatnak. A
tanítók mi rd e n felvilágositást és a me nn yib en lehetséges támogatást is
nyerhetnek.

A milleniumi hálaadó istentíszteletek. Május lO-én az ország minden
részeiben, az összes fe lek ez ete k templomaiban hálaadó intentiszteletek

. /

lesznek az ezredéves ünnep alkalmából. A május 10-én Budapesten
tartandó istentiszteleten r ész t vesznek a k ir á ly, a főherczegek és az
udvari és országos föméltóság ok. Épp így kellene, hogya vidéken a-
városok és meg yék fötisztviselői és intelligencziája jelen legyenek az
illető városokban és községekben rendezendő istentiszteleteken.

Érdekes és gazdag könyvtár bir to k áb a jutnak mindazok, kik a
"Képes Családi Lapok" szépi roda l ini és ismer e tterjeszt ö képes heti
lapra elöfizetnek. Négy teljes és b e k őt he tö regényt ad e lap olvasói-
nak évenként. A főlapban külön két érdekes regény folyik év negy e-
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denként. Most "Csendes világ" czimmel Beniczkyné Bajza Len két ö l és
"Él1 is" czimmel Tolnai Lajos dr'tól folyik egy-egy jeles tollal meg irt
regény. A "Képes Családi' Lapok" ezenkivül rendes munkatársai közzé
számíthat ja : Lauka Gusztáv, Prém József, Harmath Lujza, K. Büttner
Julia; B. Büttner Una, K. Beniczky Irma, Rudnyá nszk y Gyu'a, Kósa
Ede, Teleki Sándor dr., Tőlg yessy..Mihá ly, Miskolczi Henrik stb. stb.
ismert jeles nevü irók és k oltö ket. A "Képes Családi Lapok"-at m in.
den olvasni szerető családnak mP.legen ajánlhatjuk. Elöfiz.etési ára egész
évre 6 frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr. Mutatváuyszámokat
k iváuatr a ingyen és bérmentve kűld a kiadóhivatal, Budapest, Vadász.
utcza 14.

lelkész helqtatás. F. évi. február hó ~2-én igtattatott -be .a sz ent .
antalfai anyaegyházba Nagy Lajos volt dabronyi s.,lelkész úr helyet-
tes Ielk észsz é. Az ünnepélyen nagy sz.árnú , kör.ö;}~é5 részvétele me ll e tt
Tóth Gyula zalai esperes ur ihletett buzg ós ág ga l és megható egyházi
ténykedésseI adta át a templom kulcsát s az egyház tulajdonát képező
szent eszközöket a nevezett lelkész úr ak. Ezután a helybeli tanító
üdvözölvén öi a g-yülekezet nevében, a már beavatott lelkész úr az oltár
előtt meleg szavakban köszönte meg' a minden arczon tükröződő sze-
retetet. Ezen egyházias' actust szerfelett na~y1Jan emelte Feuchtenber-
ger Eae mencshelyi le lk ész úr, a, szent-antalfui egyháznak eddig is
szeretett lel ki- gondozója. Orgonával kisért bu zz ó éneklés után az egy-
házi actus e napon véget ért. Másnap február 23-án tartotta meg Nagy
Lajos lelkész úr az egész templomot zsufolásig, megtöltött hallgatóság
előtt minden izében szivreható beköszöntő b eszé dórv ;

A jövö szökő év. A mostani esztendő tudvalevőleg sz ő kö év és
minthogy a sz ők ö évek minden negyedik esztendőben ismétlődnek, ebből
az következnék, hogya k őv e tk ez ö sz ők ö évne k 1900-ra kell esnie. Ez
azonban nem ú.gy les z, ámbár a szám, a régi sz ő k őé vi szabály szerint,
négygyel,osztható a nélkül, hogy törtszám maradna. Föld és l\a.pévein-
ket tudvalevőleg amaz idő után számitjá k, a m ely alatt a föld a nap
k őr ü l való pályafutását végezi .. Ennek az időnek a tartamát Julius
Caesar előtt 365 napnak, tehát az igazinál 5 órával, - 48 per ez ez el és
45 másodperczczel rövidebbnek hitték. Minthogy ez majdnem hat órát,
azaz egy negyed napot tesz ki, e nnélfogva Julius, Caesar elrendelte,
hogy h~rom k őz ő nsége s 3G5 napos esz ten d ö r e egy 355 napos szökőév
következzék és hogy az ilyen esztendőben a febr uár, hónapot egy nap-
pal megtoldják s igya, polgári rend okáért az évszakok mindig ugyan-
azokba a hónapokba essenek. Az ilyenképen ber-endezett naptárt tudva-
levöreg juliáni naptárnak nevezile Do ez a naptár sem egyezik meg
az igazi 'na pévvel. Mer t . annálfogva, h'ogy a sz ő k öévhez kelleténél II
per cz czel és 15 másodperczczel többet csatol, a mi négyszáz év alatt
három napot tesz ki s 1582- ben Kr iszt us születése után már teljesen
tiz napot tett ki, ugy, hogya tavasz kezdete ebhen az esztendőben
nem márczius 21-ére, hanem l O-ére esett, ennélfogva XIII. Ge rg ely
pápa azt rendelte el, hogy óktóber 4-ére ne 5-ét, hanem 15ét irjá k és
hogy 400 esztendőben három sz ő köna pot hagyjanak ki. E szerint min-
den negyedik év tovább is szökőév marad a századvégi évek 1700,
1800, 1900 stb. kivételével, melyeknek egységei 17, 18. 1\:l stb. nem
oszthatók négyel úgy, hogy törtszám ne maradna. A 2000 év megint
sz ő kö év lesz s igy t ov á b b 2400 és 2800. (A "Tanügy" után.)


