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s a dunántúli egyházkerületi tanítóegyesületnek hivatalos közlönye.
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TARTALOM. A tanítóság időszerű munkássága. S z ü s z  La j o s .  — A háború 
hatása a nemzeti nevelésre. S c h w e t z  Mi h á l y .  — Tanítók feladata a 
gyermekvédelem és a patronázs szolgálatában. S t o l l  Er nő .  — Reminiscen- 
ciák. P e r é n y i  R e z s ő .  — E g y e s ü l e t i  é l e t .  A soproni alsó ev. egyház- 
megyei tanítóegyesület választmányi gyűléséről. Q l a t z  L a j o s .  — A Dunán
túli ág. h. ev. Egyházkerületi Tanítóegyesület a püspökavató ünnepélyen. — 
Tár ca .  Nagy György és a harkai iskola II. József korában. P a y r S á n d o r .

— I r o d a l o m.  — V e g y e s e k .

A tanítóság időszerű munkássága.
A nemzet nagy örömünnepe, a koronázás, a tanítói kart is 

igen fontos feladatok eié állította. A legkisebb falu tanítója is 
érzi, hogy tanítványainak nemcsak a koronázásról, annak szer
tartásáról, a királyi hitlevélről kell tudomást szerezniük, hanem 
lehetőleg híven az igazságnak megfelelően, meg kell ismerniük a 
királyi párt. A jövendő polgárainak, katonáinak, hazafiainak lehe
tőleg hű képet kell festeni a királyról, Magyarország királyáról 
és a trónörökösről. Érezzük e kötelesség súlyát, mert tudatában 
vagyunk annak, hogy a most elhintett képzetek maradandó nyo
mot hagynak még azoknak a lelkében is, akik a népiskolán túl, 
a középiskolában, vagy az egyetemen fejezik be tanulmányaikat. 
Azoknak pedig, akik tanulmányaikat a népiskolában befejezik, a 
tömeg millióinak, különös figyelemmel kell feltárnunk mindazokat 
az ismereteket, amelyekkel a királyt, a királynéi, a trónörököst 
szivük szereíetébe fogadják.

A tanítók munkája ebben a kérdésben felette fontos és 
nehéz. Bármily szeretetreméltó módon nyilatkozott is meg a 
királyi pár rokonszenve a nemzet iránt, bármily ragyagó ditiram-
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bokát olvastunk a felséges pár kiváló egyéniségéről, a jövendőt 
illetőleg bennünk, felnőttekben, a népben, a nép tanítóiban c s ak  
a f a n t á z i a  d o l g o z i k .

A fantázia, mely a gyermek lelkében élénkebb, mint a mienk
ben. A gyermek itt is, ott is, hall valamit a királyról, a királyné
ról, kortársáról, a szivéhez legközelebb álló kis trónörökösről és 
a szerzett képzetekre aszerint épít, amint az uralkodói család
ról magyarázó tanító helyesen, vagy helytelenül tartott beszédet.

Minden egyes gyermek más és más fogalmat alkot a 
királyi párról. Ez a fogalom családok szerint különböző. Annál 
mélyebb és tartalmasabb, mentői intelligensebb szülő beszélt 
gyermekével. Csak egyben egyezik meg minden gyermeki foga
lom : abban, hogy a jövőben a magyar nemzet bizalommal tekinthet 
a trónra, mert onnan a nemzeti vágyak teljesítését várhatja.

Hogy ebben a reményben egyek vagyunk, az bizonyos.
Még a legkisebb faluban, a bogárhátú hajlékok mécsvilága 

alatt mesélő parasztemberek szájából is ömik a királyi pár dicsérete.
Már tudja a legkisebb falu is, hogy a koronázáson a k i r á l y  

a k a r a t á r a  és p a r a n c s á r a  hangzott fel a nemzet imádsága: 
a Hymnus. Legendás történeteket tud a legkisebb falu is a kiiályi 
pár rokonszenves egyéniségéről, arról a vonzalomról, amellyel a 
nemzethez közeledik s a király nemzeti király, egy Nagy Lajos, 
egy Mátyás akar lenni.

Ezt a valóságot a tanító a királyi pár ismertetésénél értékesen 
kihasználhatja. Itt megütheti az érzelem húrjait.

Igaz, hogy Slöszner, drezdai tanár, a kiváló pszichológus 
szerint érzelmeinket alig definiálhatjuk, mert amint amathematika 
legegyszerűbb, legelemibb sarktételei nem definiálhatok, azon- 
képen érzelmeinket sem definiálhatjuk, noha ez az állítás nonsens, 
mert minden definiálható, aminek értelme van és mindent meg 
tudunk definálni, amit megértünk. Megérteni az emberi szeretet 
fönségét könnyebb, mint definiálni. Herbart úgy vélekedett, hogy 
az érzelmek változó állapotai azoknak a képzeteknek, amelyekben 
székelnek. Volkmann azt mondta, hogy az érzelem a képzetalko
tás feszültségi fokának tudattá válása. Schleiermacher azt tar
totta, hogy az érzelem közvetlen öntudat, az értelem, a gondolás 
és akarat azonossága. Hegel azt hirdette, hogy az érzelem a 
szellem színtelen szövevénye önmagában.

Ezek a definíciók definiálnak, de valóban definíciót nem
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adnak az érzelemről. Meg kell elégednünk azzal, hogy a gyermek 
lássa, hogy az igazság megismerése nekünk öröm. Ezt látni, 
érezni fogja a hangfestés őszinte melegségéből, abból, hogy 
magyar érzésünkben kellemesen csendül fel az nralkodó pár 
dicsérete, cselekedetének nemessége.

Arra kell irányítani tanításunkat, hogy a gyermek ne csak 
az uralkodó pár szép cselekedeteivel foglalkozzék, hanem a csele
kedetek szerzőivel is. Minél jobban kidomborodik a nemes csele
kedetek szerzőinek egyénisége, annál könnyebb a trón iránti 
hűséget megrögzíteni, a királyi párt ideálul állítani.

IV. Károly és Zita királyné eddigi rövid uralkodásuk alatt 
oly sok jelét tanúsították annak, hogy a magyar nemzetet szeretni 
fogják, hogy a tanítók példákkal illusztrálhatják nemes cselekede
teiket. És tulajdonképen a miniszteri rendeletnek ez az utánzása.

Nevelni kell egy generációt, amelynek hazaszeretete nemesebb, 
mélyebb, tartalmasabb lesz a réginél s a királyi párban már a 
gyermek a nemzet vágyának teljesítőjét lássa.

Ha munkánk közben bennünk is csak a fantázia él és csak 
a boldog óhajtás jelentkezése közben is formálódik a gondolatunk, 
a király iránti hűség megrögzítése közben ne riadjunk meg attól, 
hogy amikor fantáziánkkal dolgozunk, meddő munkát végzünk. 
A felnövekedő gyermek aszerint, amint vágyait valamikor teljesí
tetteknek látja, fogja szeretni, becsülni a királyi párt. Nekünk 
most az a teendőnk csak, hogy a magyar nemzet alkotmányos 
hűségét kidomborítsuk; a magyar nemzetnek uralkodójához meg
nyilatkozott hűségét megvilágítsuk, figyelmet ébresszünk a királyi 
pár iránt, aki eddigi cselekedeteiben egy boldogabb jövőt sejttet.

Ez a mnnka nem olyan könnyű, amilyennek első pillanatra 
látszik. Hiába van kezünkben a királyi hitlevél szövege, a jöven
dőt mégis csak az jelenti igazában, milyen lesz hozzánk a királyi 
pár, látja-e benne a magyar nép e nemzet atyját, királynéjában 
a nemzet anyját, azt a legendás Erzsébetet, akinek neve elhalá
lozása után tizennyolc évvel is meleg érzést fakaszt a nép 
szivében?

Ha mindezeknek a tudatával, a királyi pár iránti rokonszenv- 
vel beszélünk a magyar koronáról, annak csodálatos szimbólumai
ról, a gyermek lelkében felfakad egy értékes érzelem és vala
hányszor a királyi párt, ha csak képes lapban, vagy ráma alatt 
is, rokonszenvvel néz reája, főleg akkor, mikor a nagyok lelkese
dését gyakorta hallja.
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A jövendő polgárai az üj éra kezdetén így indulnak az új 
életbe, amikor mi fantáziánk szüleményéből képet alkotunk a 
jövendőről, az ország királyáról, királynéjáról és trónörökösről 
aki meg fogja tanulni nyelvünket; Ígéret szerint az év nagy részét 
Magyarországon fogja tölteni, hogy majd megismerhesse azt a 
népet „akinek a szive szinarany“.

Budapest, 1916. dec. 31. Szusz Lajos.

A háború hatása a nemzeti nevelésre.
Ámbár kétségtelen, hogy a világháború hatásait szálaira 

szedni, azokat tárgyi vonatkozásuk és jelentőségük szerint osztá
lyozni csupán az elkövetkezendő békés időkben leszen lehetséges, 
mégis — úgyszólván — pedagógiai szükség, hogy a behatá
sokat az iskola már a háború tartama alatt kisérje figyelemmel 
s hogy nevelő munkájában azon szempontokat, melyek a háborús 
szemlélet, tapasztalat s a belőlük leszűrt tanulságok, igazságok 
által tisztább megvilágításba helyeztettek, — a kialakuló felfo
gáshoz mérten már most módosítani iparkodjék.

Az argumentumok igen kézenfekvők. A háború nemcsak 
hogy számos, a közelmúltig közérvényünek elfogadott politikai 
és diplomáciai elvet, felfogást döntött halomra, csupán a népek 
politikai törekvéseinek titkcs tárházába nyitott kaput, de szabad 
perspektívát hagyott a szemlélődő számára a népek, nemzetek 
erkölcsi életébe, gondolkodás módjába való betekintésre, meg
mérte a szereplő államok nemzetközi súlyát. A háború széleskörű 
orientálódáshoz juttatott bennünket. Az államok, népek érdekes 
tömörülésében új szempontokat, új felfogásokat és nézőpontokat 
látnak felvetődni; ellenségeink, barátaink, szövetségeseink viszo
nyából új érzelmek, új megismerések váltak ki. A háború fel
elemezte a népek konglomerátumát, analizálta a tömegek psychéjét, 
miáltal oly sok ismeretlen jegyét vetette fel a valóságok sorának, 
amelyeknek megismerése annak előtte nem volt módunkban.

Nyilvánvaló, hogy az új megismeréseknek, az újveretű fel- 
forgásoknak kellő hely adassék az iskola nevelés- és oktatás 
rendszerében. Az iskola nemzetnevelői teendői számára fel kell 
kutatnunk a háború behatásaiban adódó tanulságokat.
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Eleget tett-e az iskola eme kötelességének? Tagaghatatlan, 
óriási méretekben nyilvánult meg az igyekezet szerte e haza 
iskoláiban, mi különben természetes is, hiszen a behatások elől 
kitérni még akarva sem lett volna lehetséges. Azonban, sajnos — 
és ezt tapasztalásból állítom — a háború tanulságait az iskolák 
számottevő része nem figyelte meg azon nézőpontokból, amelyekből 
azokat megfigyelni kellett volna. A behatások közül is inkább 
azok érvényesítettettek, amelyek inkább az individuális nevelés 
és alakítás szempontjából mutatkoztak értékesithetőknek. A kö
zösség, a nemzet erkölcsi felfogását érintő behatások, az azokban 
adódó tanulságok keresetlenül maradtak. Sok helyütt beérték a 
fizikai küzdelem, az erők harcának, a hadászat apparátusainak 
(kórházvonat, Vöröskeresztegylet stb.) ismertetésével, mig a fel
bukkanó egyéb jelenségek, nemzeti erő- és érzés megnyilvánu
lások, gondolások és elvek, akciók és reakciók harca, azoknak 
okozati összefüggései távolról sem állíttattak bele közvetlen oku
lásul a nemzeti oktatás kereteibe.

Az iskolában ne csupán háborús hangulat honoljon, hanem 
igenis kívüle az aktuális viszonyok, körülmények változásával 
láttassuk meg az okság kérlelhetetlen törvényszerűségét, össze
függéseit ; bányásszuk ki a háborús helyzetekből folyó konzekven
ciákat és tanulságokat. Ahogy egész lelki valónkkal beleolvadunk 
pl. egy hatalmas, erőteljes drámai cselekmény áramlásába, bon
takozó lendüléseibe s amellett megőrizzük bíráló voltunkat, tárgyi 
fölényünket: akképen kell a tanítással foglalkozónak a világháború 
drámáját is végig értékelni, hogy neveltjének érdeklődés vágyát 
irányítani, idétlen felfogási módját íökéletesbíteni, átnézeti körét 
bővíteni tudja.

Magától értetődik: nem hasítunk ki az időszerű megbeszé
lések számára külön órákat az óratervből, hanem — lényegükben 
az időszerű behatások új megvilágításban mutatván be az .általuk 
érintett felfogási területeket — a tárgyi tanulságokat a tárgyak 
tanításánál kapcsoljuk be az egyes tanítási egységekbe. A tör
ténelmi tanulságokat, a földrajz tárgyalásánál a tárgyi vonatko
zásokat vettük viszonylatba a jelen hasonló fényeivel s ha a 
disztinkciókban, az értékelésekben vázolásunk annakelőtte a jelen 
igazolásaihoz mérten nem bizonyult eléggé tárgyilagosnak, azt a 
jelenben tárgyi érdeme szerint tanítjuk.

Melyek a fontosabb háborús mozzanások, részletkérdések és
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újabb megismerések, amelyekre a nemzeti nevelés szempontjából 
okvetlenül ki kell terjeszkednünk?

Elsősorban a világháború oka i nak és a t ö r t é n e l m i  
f e l e l ő s s é g  kérdésének ismertetése. Előbbinek megfejtését a 
gyermek egyenesen követeli tanítójától. Kimerítő választ, termé
szetesen, csak a jövő történésze fog adhatni, azonban a ténynek 
nem szabad gátolnia bennünket abban, hogy a nyilvánvaló, köz
ismert okokat és körülményeket fel ne tárjuk. Nemzeteket, mint 
egy-egy ellenfelünket, nem vádolunk, de szilárd meggyőződéssé 
neveljük, hogy ezt a háborút nem mi akartuk, nem a mi nemze
tünk idézte fel. Mi elszenvedett sérelmeink orvoslását követeltük 
s ellenségeink alkalmat láttak abban arra, hogy rajtunk üssenek. 
Jogos önvédelmi harcunkban a történelmi felelősség terhelő vádja 
sem férhet hozzánk s ha Isten segítségével a háborút győzedel
mesen befejezzük, a felelősség vádja nem fogja zavarhatni az 
afelett leendő örvendezésünket.

Ismertetésre kerülnek továbbá:
M a g y a r o r s z á g  s z e r e p e  a v i l á g h á b o r ú b a n .  

Gondosan, körültekintően válassza ki az iskola tanítója az erre 
vonatkozó anyagot. És pedig: mit adott a nemzet a háborús 
szolgálmányok által pénzben, katonában, erkölcsi hozzájárulásával? 
(Gyűjtések, hadikölcsönök stb.) Magyarország, mint a kettős állam 
oszlopa; Budapest, mint a monarchia politikai súlypontja; a 
Nagy-Alföld, mint hazánk és szövetségeseink éléskamrája. A 
magyar katona legendás hire, a honvéd vitézsége, bátorsága, 
kitartása, azoknak szembe- és párhuzamba állítása a világháború 
többi katonájával. Magyarország és Ausztria poliglott államok: 
tárgyalandó tehát a különböző nemzetiségek magatartása, harci 
értéke és megbízhatósága. Tudják meg a gyermekek, hogy amikor 
apáik és hozzátartozóik a közös ellenség ellen harcoltak, amikor 
az ősök közös fészkét védték, kik voltak azok, akik osztoztak a 
szenvedésekben, aggodalmakban, diadalmi örömökben s kik azok, 
akik megtagadták a közösséget a balsorsban. így megismeri a 
gyermek a környezetet, a maga és mások honpolgári értékét, az 
egyszerűbb formáknak összefüggését a magasabb szempontokkal 
és együttműködésekkel. Megbeszéljük továbbá a mostani és a 
régebbi korok harcászata, harcászati eszközök, a hadviselési jelleg 
közötti különbségeket. Megismertetjük a növendékekkel a világ
háború vezető és intéző személyeit (természetesen, csupán a ki
válóbbakat, tekintet nélkül nemzetiségükre) tehát: államfőket és
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államférfiakat, hadvezéreket, azok szereplését, nemzeti megbíza
tásukat. Mélyítjük a gyermeki lélekben a kegyeletérzést a kegyelet 
virágaival és emlékeivel megjelölt tömegsírokban örök békességet 
pihenők irányában épúgy, mint a tengerek mélyén levő jeltelenek 
s az örökre ismeretlenül maradó egyesek irányában. Tanítjuk a 
gyermekeket a rokkantak tiszteletére, mert azok megtanítják erre 
a felnőtteket. Elmondunk egy-egy hősünk vitéz tetteiről tanúskodó 
epizódot, leírjuk a kötelességtudó katona rend- és formaszeretetét, 
fegyelemérzékét. Emeljük ki a nemzet lelki tulajdonait, harc
modorát, humánus felfogását, a foglyokkal való bánásmódját 
illetőleg; természetes, szembe kell állítsuk ezekkel ellenségeink 
hasonló, avagy ellentétes felfogását és intézkedéseit.

A király iránt tanúsítandó loyalis érzés ápolását illetőleg 
utaljunk a magunk s Németország heroikus küzdelmeire. A nép 
csodálatos ragaszkodással állja körül uralkodóját, — ki vérző 
szívvel szólította fegyverbe az ország polgárait, hogy segítségükkel 
ősi öröküket megvédelmezhesse. Térjünk ki a köztársasági és a 
monarchikus államforma szervezetére s utalva a tapasztalatadta 
tényekre, fejtsük ki utóbbinak célszerűbb voltát. (Megjegyzésképpen 
hangsúlyozzuk, hogy e kérdés érintése szükséges. Irányítjuk vele 
a gyermek gondolkou. : módját s az ezek felöl későbben kiala
kulandó felfogását. Franc, ■'rszágot mint köztársaságot semmiféle 
dinasztikus kapocs nem fűzte sem Angliához, sem Orosz-, avagy 
Olaszországhoz s mégis belevitte népét az öldöklő harcokba; sőt 
ő áldoz, vérzik legtöbbet.)

Európa kellős közepébe vagyunk ékelve, körülvéve hatalmas 
ellenségekkel. Azonkívül is irigyünk, ellenségünk igen-sok, bará
tunk kevés. Éber szemmel kell tehát őrtállauunk a jövőben is. 
Magunkra hagyatott helyzetüuk szükségképpen kívánja, hogy 
becsületes utón-módon igyekezzünk fajunknak barátokat szerezni; 
ha tehát kit-kit sorsa külföldre visz, igyekezzék, hogy magát az 
idegenekkel megkedveltesse, fajának jóakarókat szerezzen. Az 
idejövő idegeneket fogadjuk szívesen. Mutassunk reá azon álla
mokra, melyek küzdelmünket melegebb szimpátiával kisérik s 
viszontrokonszenvet ébresszünk irántuk.

Szerbia összeomlását állítsuk oda annak példája gyanánt, 
hogy egy nép, nemzet jövendő létét és fejlődését csakis a kitapo
sott, megállapodott utak és irányok biztosíthatják. A szélsőséges 
irányok követése: merénylet a nemzet állami léte ellem A
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szélsőséges irányok és felfogáok a népek, a nemzetek szenve
délyességének kifolyásai s csupán arra hivatvák, hogy a tömegben 
rejlő alkotó erő működését állandóan lendületben tartsák. Ez 
irányok a nemzetek szervező és teremtő erőinek ösztökélői. A 
vezetés a kiforrott, megállapodott irányzatoké.

Oroszország közállapotainak, háborús taktikájának szertelen
ségei érvei legyenek azon bizonyságtételeinknek, melyek egy, 
önkény uralom alatt nyögő nép szerencsétlen sorsáról megalko
tandó fogalom ismertető jegyeit adják.

Olaszország hitszegése, titkon való készülődése világos pél- 
' dája annak, hogy az államok között népeik kölcsönös rokon
érzése nélkül, pusztán érdek alapján tartós szoros barátság nem 
köthető. Tanuljuk tehát jóakaróinkat, szövetségeseinket megbe
csülni, idegenekben országunk iránt rokonszenvet ébreszteni. 
Ügyeljünk arra, kit ajándékozunk meg barátságunkkal; barátain
kat jól válasszuk meg.

Törökország tanításánál tisztáztassék ez országnak hozzánk 
való viszonya. A történelmi tanítás által a gyermek leikébe ön
kénytelenül is belopózott azon fonák érzés, mellyel a török nemzet 
iránt az egykori török hódoltság történelmi tényének okozataképpen 
igaztalanul viseltetik. Értessük meg vele, hogy ámbár a török 
régente ádáz ellenségünk volt, a jelenben már jó barátunk, mert 
az ifjabb nemzedék kölcsönösen megértette egymást. A jelenkori 
Törökország tapasztalta, hogy létérdeke nem a mi vesztünkre, de 
barátságunk megszerzésére kell, hogy irányítsa iérzéseit. A múlt 
kellemetlen emlékeit igyekeznünk kell feledni ; számunkra meg
őrzésre csupán a megtörtént esetek tárgyi tanulságai maradnak.

Németország igen sok irányban szolgál tanulságokkal. Az 
e keretben tanítandóknál helyes érzékkel kell, hogy megválasszuk 
úgy az anyagot, mint előadásunk módját. Az anyag megválasz
tásánál körültekintéssel kell lennünk azért, mert a tanítandó e 
körben igen sok: ne hangsúlyozzuk tehát a jelentéktelenebb 
dolgokat a fontosabbak rovására. A közlés hangját-módját pedig 
úgy válasszuk meg, hogy abból a gyermek a hazai állapotokra 
való vonatkoztatásaiban a hazai viszonyokat illetőleg ne lebecsülést, 
kevésre értékelést olvasson le, hanem látván Németország hatal
mát, szervezetségét, önmagától is rátaláljon az aránytalanságok 
okaira, következőleg állampolgári kötelességeinek természetszerű
ségére; le tudja vonni magára nézve a konzekvenciákat az állam
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nak polgáraival szemben támasztható igényeket illetőleg; lássa a 
jövő feladatainak dimenzióit. Előkészítjük a gyermeket a jövőben 
hozandó áldozatokra, felkeltjük benne az érzéket a nemzeti haladás 
iránt. Megtanítjuk arra, hogy a közösségből nem csupán előnyök, 
jogok folynak, de az előnyök fejében a közösségnek igényei is 
vannak az egyessel szemben, Adni a közösségnek, de nem kö
vetelni tőle. A német nemzet erényeire s úgy a mi nemzetünkéire 
is mutassunk rá gyakran, hogy mélyítsük a nemzeti önérzetet és 
önértékelést. Kifejlesztendő a gyermekekben a „nagyobb össze
függések iránt való érzék, evégből szoktassuk őket arra, hogy 
apróbb részletfeladataikat akként tudják megoldani, hogy az 
összefüggésbe hozassák az együttműködés legmagasabb formáival. 
A közös célok elérésére ismertessük meg velük a szervezkedési 
formát“ s élesztgessük az az iránt való előszeretetet. „A rend 
formája kösse őket össze apróbb cselekvéseikben a tömeg, a közös
ség, az egyetem harmonikus kifejlődése végett.“ (MagyarFigyelő.)

Németország ipari fejlettségét arányítjuk Magyarország ez- 
irányú fejlődésének csekélyebb mérvéhez; a lassúbb tempót 
okoljuk meg több más körülményen kívül a nálunk szinte álta
lánosan tapasztalható ipariszonnyal. A szülők gyermekeiket nem 
adják ipari pályára, hanem a tehetősebbek inkább hivatalnokoknak 
taníttatják gyermekeiket, a földmives szülők pedig a házhoz, kis 
birtokhoz nevelik, mi miatt az ipar ellátatlanul marad. Az ipari 
pályával szemben tanúsított balfelfogás káros kihatással van 
mezőgazdaságunkra is, mert a földbirtok az átöröklés folytán 
évről-évre kisebbedik, darabolódik s csökken ezáltal a termés
hozam. Szaporíttatik az elégületienek, munkanélküliek, proletárok 
száma, mely jelenségek lázítólag hatnak nemzeti önbizodalmunkra 
s gyengítik a nemzeti egységben rejlő erői. Buzdítsuk a gyerme
keket az ipari pályára!

Minő célt érünk a fentihez hasonló megvilgításokkal ? Osz
latjuk az általános és lokális balfelfogásokat s alapozzuk a gyermek 
jövendő életfelfogását. Észrevétetjük a gyerekemberrei, miképpen 
kapcsolhatja bele saját boldogulását célzó érdekeit hazájának, 
nemzetének érdekes csoportjaiba. Öntudatot, hazafias felfogásokat 
nevelünk lelkében (az érzés egymagában kevés!) szoktatjuk a 
gyermeket a haza javára való gondolkodásra. Egyszóval — más 
alkalmak előjöttékor is — a hazafias problémákat igyekezzünk 
a gyermek értelméhez, felfogó képességéhez közelebb hozni, 
hogy azokat eszével is fölérhesse.
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Minő tanulságokat tartogat számunkra a háború pedagógiája 
Franciaország erőpróbájában ?

Figyelvén a jelenségeket, meg kell állapítanunk, hogy a 
francia nemzet jövendő boldogulásának előmozdítására nem alkal
mas a köztársasági szervezet. A köztársasági formának nincs lefogó 
képessége a nemzeterő tömörítéséhez, nem nyújt biztos támpon
tokat a nemzet becsületes ambíciói számára, nem képes adni a 
nemzet életműködésének megállapodott, biztos irányzatot, nincs 
a szervezet formának összetartó ereje, nincs gerince. Mig az egyén 
talán célszerűbben rendezkedhetik be benne, a nemzet egyeteme 
elveszti rendeltetését, kidomborodó jellegét. Tanulságunk: a köz- 
társasági államforma minden tetszetős demokratikus szerénysége 
mellett alkalmatlan egyes nemzetek állami és nemzeti feltéte
leinek a biztosítására.

Angolország tárgyalásánál utaljunk a tengeri hajózás és 
kereskedelemnek a nemzet nagyságára, hatalmának gyarapítására 
gyakorolt előnyeire. Tanulságunk: „Tengerre magyar!“ Okkal, 
móddal Anglia háborús szerepét is megbeszélhetjük, így: a nem
zetközi jogok figyelembe nem vételét, kiéheztetési terveit, kalmár 
felfogását stb.

Az Amerikába való kivándorlás ellensúlyozására fejtsük ki 
hogy ki-ki boldogulását itt is megtalálja, csak megfelelő irányban 
keresse azt.

E szerény cikk során elmondottak megokolásáúl végezetül 
megjegyezzük még a következőket:

Mig tehát egyfelől a tárgyi igazság érdekében kell a nemzeti 
oktatás menetét helyes irányba terelnünk, meg kell tennünk azt 
másfelől a nemzet jövő fejlődésének biztosíthatása érdekében, 
— úgymondjam — a nemzeti célszerűség szempontjából is. S 
ámbár korántsem állítom, hogy az állam vezető körei valamely 
ideiglenes, avagy időszerűnek tetsző cél szolgálását illetőleg az 
iskolákban mintegy megrendelőkként léphetnének fel, mégis két
ségtelen, hogy egy nemzet jól felfogott céljainak az iskola a 
gondozója, a nemzeti törekvéseknek a tanító a szétáramlasztója.

Az iskola viszi át a kívánandó szellemet a nemzet egyetemét 
képező egyedekbe, az szállítója a célok megvalósításához szük
séges energiának; az iskola az alapozója az „egy cél, egy gon
dolat“-nak: a nemzeti egységnek. Mihelyt a harcizaj elült, kez
detét veszi az újraalkotás s a nemzeti nevelés feladata, hogy a
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hatalmas erőkifejtéshez, a nagyarányú munkaalkalomhoz kötelesség- 
tudó, dologszerető, értelmes honpolgárokat neveljen fel. A háború
ban elért eredményeket is csak akkor fogjék tudni biztosítani, ha 
lesznek e hazának a nemzet céljaihoz nevelt oly polgárai, kikre 
a jövő szervezés munkáját rábizhatjuh. Aminthogy az iskola a 
csatasorban álló nemzetet megtanította a hazáért meghalni tudni, 
akképpen fogja most már feladatát képezni, hogy a jövendő 
polgárokat a haza javára gondolkodni és dolgozni tudni ki
oktassa.

Schweiz Mihály.

Tanítók feladata a gyermekvédelem és 
a patronázs szolgálatában.

(Folytatás.)

Hitvány keresetnek tartja a nép is az árulkodást, ez alatto
mos vádaskodást, mely valaki veszedelmére — sokszor ok nélkül 
— alattomosan költött rágalmakkal tör; de elég gyakori a nép 
életében is, mint az iskolai életben. Mert az árulkodás a lelki 
korlátoltság, a fejletlenség korcsszüleménye. Mennél hátramara- 
dottabb a népiélek, mennél fejletlenebb a gyermeki lélek, annál 
gyakoribb az árulkodás, annál több az árulkodó. Az alsóbb osz
tályokban gyakoribb — lehet mondani köznapi esemény — az 
árulkodás, mely a lelki emelkedéssel lassanként vonul háttérbe s 
enyészik el amint fejlődik az együttérzés, az iskolai társas együtt- 
lét fontosságának felismerése, majdan a felsőbb osztályokban a 
solidáritás s végül az iskolai ellenzéki szellem, mely minden 
árulkodót excommunikál.

Ha a gyermeknek fedett és oly igen érzéken igazságérzete 
lenne, mint amilyent feltüntetni látszik s mellyel igyekszik palás
tolni árulkodását, úgy ennek szeretete, illetve érzete csak tiszte
letet, megbecsülést váltana ki s ápolást, fejlesztést érdemelne az 
iskolában. De az árulkodókat nem a megsértett jogrend, az igaz
ság érzete, a megtorlással a javítás előmozdítása sarkalja, hanem 
az alacsony fokon álló ösztönük. Ez ösztönüket ismerjük fel, ha 
gyakorta nem is közvetlen, de a megnyilatkozásuk különféleségei- 
ben közvetve. Minél könnyebben befolyásolható a tanító, melyet 
a gyermek finom látása hamarább észrevesz, mint bárki más, s
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mennél jobban torolja meg az árulkodó vádaskodására a bűn- 
cselekményt, annál több az árulkodók száma. Aki mesterségesen 
akarja ápolni és fejleszteni az árulkodást, az állítson vigyázókat, 
létesítsen különféle tisztségeket az iskolában s akkor veteményes 
kertje ki nem fogy e lelkidudvából.

Ha a gyermekben a rokonszenv, részvét s egyéb emberi, 
nösztönök uralkodnának, úgy akkor a képzelt és valódi bűn és 
bűnöző keresés nem lenne sok gyermeknek majdnem lelki szükség
letévé, hanem mindeneket igyekezne jóvá magyarázni — mint 
azt a kátéban tanulja s igyekezne mindenkit a kellemetlen érzé
sektől megmenteni. Ezzel szemben azonban azt találjuk, hogy a 
mások szenvedése feletti örömben keresi az árulkodó jutalmát, 
mely öröm gyakorisága elfojtja a nemes ösztönöket, saját lelké
ben diszharmóniát szül. Ha bukik is harcaiban az árulkodó, de 
mint Lucifer, újult erővel felkel megint; mert tudja, hogy „győz 
a hazugság, — a föld elveszett!“

Az árulkodás az iskolában ma még semmi figyelemben sem 
részesül, avagy ha igen, úgy akkor csakis ennek előnyére szolgál 
és szaporítja az életben oly szép számban működő denunciánsokat.

Az árulkodás nem önmagáért, hanem káros indító okaiért 
gyűlölendő és üldözendő. A gyermek ösztönös lélek s mint ilyen 
a kinzási vágytól, a rombolási ösztön ez egyik fajától sem ment 
s legtöbször ez ösztönzi az árulkodásra, hogy másnak kínt, kárt, 
szenvedést okozzon s ebből önmagának gyönyört, élvezetet 
szerezzen s állatias ösztöneinek táplálékot nyújtson. A tanítónak 
az örömök ilyen állatias formáját le kell rombolnia, hogy helyébe 
a tisztultabb érzéseket, magasabb ösztönöket, lelki örömöket építse. 
Az iskola adja tehát az örömök kútforrását, ez adja az eszközt 
és módot az építéshez és romboláshoz, ez mutatja a két út 
között az igazit, ez vet a testbe vagy a lélekbe, a halálba vagy 
az örök életbe,

Jobban figyeljük csak meg az árulkodás tárgyát és alanyát, 
jobban az árulkodó lelkét és akkor bizonyára egy szomorú kon
klúzióra jutunk. Sokszor azt látjuk, hogy a gyermek a tehetetlen
ség érzetében és tudatában más. erősebbhez fordul, hogy atavisz- 
tikus ösztönök ingerének kielégítést keressen és nyerjen. Amit 
vagy akit a gyermek maga nem bir kínozni, szívesen veszi 
ösztöneit kielégítendő, ha a kínzás szerepét más veszi át s ő csak 
gyönyörködő szemlélő lesz. A viszony az lesz, mi a gladiátor és
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nézőközönség közt van, midőn a siker alantas öröme felett osz
tozkodnak. Fő a kínlódás szemlélete, a kínzásban való részvét 
alárendelt szerep. Nero sem maga gyújtotta fel Rómát s pusztí
totta el annyját s mégis kielégítették a pokoli gyönyörök.

Legyen tehát rendkívül óvatos a tanító az árulkodók sza
vainak meghallgatásában s jól fontolja meg lépését, mert sokszor 
visszalépni nem lehet; legyen mindig késedelmes az Ítélet hoza
talban. Az árulkodás nemcsak az ösztönök aknamunkája, hanem 
lehet indító oka a tetszelegni vágyás, a behizelgés. A kicsinyek, 
kik különben, puszipajtások, avagy testvérek is, folyton árulkodnak 
egymásra, hogy ily szemtelen versennyel jussanak a nagyok 
kegyeibe.

Sok gyermek az érvényesülés egyéb lehetősége miatt az 
árulkodás szerepét választja s ezzel akar feltűnni tanítója s osz
tálytársai előtt. Ez esetben tehát a feltűnési viszketeg szerepel 
ok gyanánt. Lehet az árulkodás oka bosszúvágy is ép úgy, mint 
uralomvágy, mint ezt a köznapi élet példái s az iskola gyakori 
esetei mutatják.

E bajokat azonban nem szüntetik meg az iskolában kifüg
gesztett felírások: „Ne árulkodj!“ Mert, ha ezzel el lehetne intézni 
egy mélyen ’gyökerező lelkibetegséget, úgy akkor régen megszűnt 
volna iskolában és életben az árulkodás és Judás neve és szerepe 
csak egy rossz emlék lenne. A tanító tehát ne passzív, de aktiv 
szerepet vállaljon s keresse a baj kutforrását, figyelje, hogy az 
árulkodó mért igyekszik a jobb ügyhöz méltó buzgósággal fel
fedezni a hibákat s mi a célja: anyagi vagy erkölcsi kár okozása?

Igaz, hogy az árulkodókat, ha nem is a szó szorosabb 
értelmében, de előbb-utóbb utoléri Judás végzete, de azért a 
tanító úgy a gyermek jövőjére áldást hozó és sok ember nyu
galmát megadó tevékenységet fejt ki, ha nyesegeti idejében a 
vad hajtásokat, s az alantas örömöket, aljas vágyakat, elfecsérelt 
időt és energiát a hasznot hajtó munka öröme és a jótett 
gyönyöre által elsorvasztja. Tüntesse az iskola a szerénységet 
erény gyanánt, keltsen részvétet, szánalmat minden szenvedés és 
szenvedő iránt, fejlessze és ápolja a testvéri szeretet tüzét, úgy 
az érzések hevétől és fényétől pusztulnak a lelki kárt okozó 
bajok.

Néhány megfigylés szolgáljon állításaim igazolásául.
Sz. Zs. és P. J. a figyelmetlenség szomorú példányai, szel
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lemi korlátoltság mintaképei, alkoholista, apák bűneinek áldozatai. 
Tanítás közben felugrik Sz. Zs. és mosolyogva jelenti, hogy P. J. 
képpel játszik. Az árulkodás nem szülte meg a várt eredményt 
és Sz. Zs. mosolyra felhúzott ábrázata is beborűlt s mogorva 
fejbicentéssel fordult P. J. felé, mint akit ki nem elégített a 
dolgok ilyen simán való elintézésése. P. J. ezalatt elégedetten 
bolintgatott, értésére adván a néma jellel a sikertelen munka szé
gyenét. A tízperces szünet alatt P. J. ismét gyönyörködött a kép
ben s a szokásos gyermeki módra viceselkedve mutatta Sz. Zs.-nek 
ki dühbe gurulva elkapta a képet és szétszaggatta. Persze erre 
felzúdúlt az egész iskolanépség s zűdúlt felém az árulkodók raja, 
hogy zümmögésből alig tudtam kivenni az igazi bús, panaszos 
hangot. P. J. hibás volt, mert a képek iskolába hordására vonat
kozó tiltó rendelkezést szegte meg s az újabb figyelmeztetést 
sem vette figyelembe és kisértésbe hozta, ingerelte az amúgy is 
önfegyelmezésre képtelen társát. Sz Zs. irigyelte a képet, a meg
szerzésnek módjára azonban a veleszületett korlátoltságánál fogva 
nem gondolhatott, kísérletet erre nem is tehetett. Tehetetlenségének 
érzetében tehát a megsemmisítésre gondolt: „se az enyém, se a 
tied“-féle gyermeki okoskodással. De éppen a tehetetlenség 
érzetében előbb a tanító, tehát erősebb segítségét kérte a meg
semmisítésre ; mert tudta, hogy előbb hozzáférkőzhetik a féltve 
rejtegetett tárgyhoz. Midőn azonban az újabb ingerkedés folytán 
az amúgy is háborgó kedély nagyobb. hullámzásba jött s hozzá- 
férkőzhetés jobb alkalma által újabb ingert nyert a birtoklás
vágya és a rombolás ösztöne: megtörtént a lopás és rombolás. 
Az árulkodás tehát nem állt egyébnek, mint a birtoklásvágyának 
és a rombolás ösztönének szolgálatában.

A pöttön F. 1. lekötelező mosollyal jelenti, hogy ő szépen 
ment az úton hazafelé, de nem igy K. A. és K. M. testvérek, 
kik rendetlenkedtek, miért meg is szólította őket egy bácsi. 
Ugyan mi birta más e csöppséget az árulkodásra, mint a be- 
hizelgés, tetszeni vágyás, feltűnés?

Gy.' A. beárulta S. I.-t. hogy mindig csavarog az utcán. 
Nem feledte el a kis árnlkodó, hogy a nevezettet csak úgy lát
hatja mindig, ha ő is mindig csavarog. Ez árulkodás célja az volt, 
hogy a figyelmet magáról elterelje, a kellemetlen helyzetből szép
szerivel megmeneküljön. Az ilyen fajta árulkodás hasonló a másnak 
vermet ásáshoz, melybe rendesen maga az illető esik bele.

Z. A. cigatettázott. Es ez most nem is lenne unikum, midőn
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5 éves gyerektől kér az úton tüzet a — nagyapa. Ki látta még! 
— kérdeztem, mert az egy tanút nem tartottam elégségesnek és 
megbízhatónak. Kérdésemre jelentkezett kettő. Rögtön átláttam 
a helyzetet s beláttam a lelkekbe, folytattam tehát a licitatiot: 
ki ad többet érte analógjára: ki látta meg? És a hamis tanuk 
mértani haladvány szerint jelenkeztek. A gyermekek arcán nem
csak a várakozás, hanem vágyakozás, az ösztönök sóvárgó tekintete 
ült ki, mely kielégítésre lesett, mint a ragadozó a zsákmányra. 
Most egyenként vallattam: hol és mikor látták Z. A.-at cigaret
tázni? Az egy fiút kivéve, a többi nem látta. A szégyen érzetétől 
eltelten, szemlesütve hanyatlottak az árulkodók egyenként a pad
jaikra. Az árulkodás célja az volt. hogy Z. A. büntetésben része
süljön. Vájjon gyengítette-e a szégyenérzet s mennyiben és mennyi 
időre az aljas ösztönt, erre csak az újabb alkalom újabb kísérlete 
tudna frappáns feleletet adni.

A degeneráltak demoralizáltak is. T. I. szellemileg hátra
maradott, szellemi tőkéjét és jövőjét alkoholista apja tette tönkre. 
A hadsegélyes anya óhajára és kérésemre a Liga kötelékébe 
fogadta s a visegrádi üdülőtelepre helyezte. A vizsgáló orvos a 
felvétel alkalmával igazat adott megállapításomnak, miáltal le
sújtóan meggyőződött az anya, hogy az alkoholista apa nemcsak 
anyagilag, de szellemileg, erkölcsileg is tönkre teszi a családot. 
Egy sajnos körülmény jött közbe, hogy a gyermek pár hónap 
múlva ismét hozzám került s mai napig is engem szerencséltet, 
sok elnézést és türelmet igénylő magaviseletével. Ugyanis 
Visegrádon meghűlt s a budapesti menhely kórházába került. 
Innen, a D pavillonból hozta haza az anyja a teljesen elhanyagolt 
állapotban levő szerencsétlen gyermeket, ki az ápolónők gon
datlanságának áldozata lett volna, ha idejekorán nem siet a két
ségbeesett anya a kimnntésére. A szivettépő jelenetek, melyeknek 
tanúi voltam, meggyőztek az anyai szív szeretetenek mélységéről 
s a hallottak és látottak pedig arról, hogy egy nemes intézmény 
is elfajul, ha legalsó szervei hivatásszeretet nélküli nyomorult 
szolgalelkek, bérelt poroszlók.

E kitéréssel nemcsak az eseményeket okolom, de egy hu
mánus intézmény tisztaságát menteni akarom az intéző körök 
nagybecsű figyelmének felhívása által. Mert mihelyt megszűnik 
a humánus intézmények iránt a népnek bizalma, megszűnik az 
ezekfelé irányuló áldozatkészsége és csődöt mondanak a humánus 
intézmények. T. J. tehát még a múlt tanévben visszakerült s minden
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bajt és nyomorúságot kiheverve, ismét az I-ső osztályba jött 
e tanévben. Ez év elején történt, hogy sárga cipőben jött az 
iskolába; mert hiszen egyetlen gyermek lévén, mindent rááldoz 
az édesanyja. Másnap az iskola tanulói a szuggesztió folytán 
azzal a panasszal álltak elő, hogy T. J. cipőjét Z. A. bicskával 
kihasította. Z. A. „a falu rossza“ mindent tagadott, a többiek a 
szuggesztió hatása alatt lévén, mindent állítottak. A baj valónak 
és komolynak tűnt fel, mert T. J. anyja emiatt panaszt emelt 
Z. A. gyámszülőinél s erősebb intézkedéssel fenyegette meg. 
A tömegvallatás csakhamar csütörtököt mondott, kezdődött tehát 
az egyenkénti vallatás, mely alkalommal mindenféle, szuggeráló 
közbeszólást betiltottam. Az eredmény a vádak egyenkénti vissza
vonásában csakhamar nyilvánvalóvá vált s ezzel a vádlott ártat
lansága is ; mert egyik sem látta, a feleleteket egyik a másikának 
szuggerálta, mint ahogy ez a népélet pletyka híveiben is anali
zálható s hirharangjaiban a szuggerált egyén megtalálható. 
A tény az, hogy T. J. ki mindég ugrál a bozótban, szemét
dombon „úgy ugrik mint a bakkecske“, valószínűleg valami éles 
tárgyban meghasította cipőjét, hogy pedig a büntetést elkerülje, 
másra fogta ezt mint bűncselekményt. A degeneráltak általában a 
legnagyobb árulkodók s a legkonokabb tagadók. T. J, is mindvégig 
állított, de semmivel sem bizonyított; mindvégig tagadta bűnös 
voltát, de ártatlanságát védelmezni mivel sem tudta. Az ilyenekre 
hatni, miután a belátás teljes hiányával vannak, nincs megfelelő 
mód és célszerű eszköz, hacsak inquisitori szerepre nem vállal
kozik az ember. A büntetéstől való nagy félelmüket a gyenge» 
ségük érzete támogatja, mely mindég rókautak keresésére, csak 
az igazi út követésére nem sarkalja.

Szolgáljon egy másik példa egy másik állítás igazolásául. 
R. A. széles jó kedvében kirúgott K. A. felé. K. A., ki korához 
képest jól megtermet fiú, „csakúgy tréfából“ képen legyintette 
R. J.-t. ki aztán kis kakas módjára neki rugaszkodott; de amilyen 
nagyot ugrott, olyan nagyott bukott: „savanyú lett a szőllő.“ 
Eddig nem sirt R. A., teljes komolysággal, akrobatái lendülettel 
végezte a kakas viadalt. Hanem a sikertelen támadás, a kielégít
hetetlen boszúvágy, a rombolási düh egészen elfordította kesergő 
arcát, mely mint a lélek reflektora, mindent bevilágított addig is 
mig panaszos ajkai megszólaltak. Ha társai, kiket segítségül 
hivott, segítettek volna R. A.-nak, akkor elmaradt volna a sírás, 
el az árulkodás, mely egész más színben tüntette fel az eseményt
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és szereplőt egyaránt. Miután lehúztam a kis viadorról az ártat
lanság báránybőrét s leikét megmutattam az igazság tükrében: 
amily gyorsan jött a sírás zivatara époly gyorsan múlt el s ajkaira 
kiült a kiengesztelés mosolya, mint szivárvány a nyári zivatarkor.

Mindezek a példák mutatják, hogy a tanító figyelmét erősen 
igénybe veszik az árulkodások s a tanító nem elégedhetik meg 
a gyermeki léleknek az ily alkalmakkor a megszégyenítés által való 
faragásával, hanem aktiv szerepre is kell hívni a gyermeki lelket, 
hogy dolgozzék önmaga is a durvaleiken, meg kell tehát adni 
az önnemesítés eszközeit és módjait a Külső és belső szemlélet 
által. Mert az iskolai gyámkodás rövid ideig, de az önnemesítés 
sírig tart.

Vizsgáljuk meg most a verekedés indító okait.
(Folytatjuk.)

Stoll Ernő.

Reminisceociák.
Ezen soroknak célja az, hogy egynéhány — a népoktatás 

berkeiben tapasztalható anomáliáról lerántsa a leplet. Meggyőző
désem, hogy már most kell a nagy világháború utáni jobb kort 
előkészítenünk és azokat az ó-conservativ, megcsontosodott néze
teket, melyek tanítói-nevelői munkásságunkat hátráltatják, egész
séges, pezsgő szellemmel ellensúlyozni.

Még mindnyájunk emlékezetében vannak gróf Serényi 
Bélának, volt földmivelésügyi miniszternek a képviselőház leg
utóbbi ülésein mondott szavai, melyekkel a jövő népoktatására 
célzott és hazánk falusi iskoláinak jövő munkásságát körvona- 
lozta. Azt mondotta az exminiszter: Magyarország jövőbeli föld- 
nuvelés ügye 2 tényezőtől függ, nevezetesen: 1. a m ű t r á g y a  
á l t a l á n o s  h a s z n á l a t á t ó l  és 2. a g a z d a s á g i  o k t a 
t á s n a k  k e r e s z t ü l v i t e l é t ő l  az e g é s z  v ona l on .

Bennünket különösen ez utóbbi érdekel. Mert ezen pár 
szóban ott látom jövőbeli népoktatásnnk terén teljesítendő felada
toknak egész complexumát. Szűsz Lajos kartársam az „Evengéiikus 
Népiskola“ f. évi áprilisi számában „Háború és kultúra“ c. alatt 
mélyreható értekezést irt ugyancsak ezen feladatokról. Ő is a 
kultúrának jobb jövőjétől várja egész gazdasági rendszerünk meg
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változtatását s a jelenleg: középkorra emlékeztető falusi kultu- 
rátlanságban látja sok-sok bajnak forrását.

Azt mondja Szűsz kartársunk: „Gondoskodni kell arról, 
hogy minden községben legyen gazdasági ismétlőiskola, ahol 
elméletileg és gyakorlatilag is képzett tanítók tanítsanak.“ Továbbá : 
„ . . . Az  i s k o l á t  k ö r i t s e  be a v i r á g o s ,  a g y ü m ö l c s ö s  
ker t ,  h o g y  má r  az e l e mi  i s k o l a i  t a n ú l ó n a k  is legyen 
a l ka l ma  m e g t a n u l n i  a k e r t é s z k e d é s t  és  a k o n y h a 
ker t i  n ö v é n y e k  t e r m e l é s é t . “ A vagy pedig: „Falun a 
gazdasági ismeretek kultiválására fordítsa a figyelmet az iskola,... 
ilyen tanulókból aztán egészen más generáció sarjad, mint a mai 
amely ha kikerül az iskolából, halad a konservativ szülők nyom
dokain; éppen úgy túrja a földet, mint ősapja, nem ismeri a 
váltógazdaságot, nem mer, mert nem tud kezdeményező lenni 
és megelégszik azzal, ha adóját ki tudja fizetni. H a a h á b o r ú  
u t á n  is a r égi ,  t e s p e d ő  é l e t  f o l y t a t ó d i k ,  a k k o r  
mé g  t ö b b  p a n a s z t  f o g u n k  h a l l a n i  népünk ajkáról“.

Mindezen idézeteknek igazolására elmondok most egyet- 
mást 24 évi néptanítói munkásságom tárházából. Mint ifjú 
kerültem Aszódra, egy központi fekvésű helységbe, ahol a lakosság 
főfoglalkozása a földmivelés. Mindjárt kezdetben tisztában voltam 
azzal, hogy működésemben melyek legyenek az irányelvek, 
melyekhez alkalmazkodnom kell, hogy távoli célomat valaha is 
elérjem. Minden segédeszköz és anyagi, erkölcsi támogatás Inján 
egyelőre a községnél sürgetni meg nem szűntem egy községi 
faiskolának létesítését, ihletve e célra egy magyar holdnyi terület 
átengedését. Hosszú huzavona után kaptam egy területet, de nem 
volt benne köszönet, mert egy az, hogy a talaj rendkívül vizenyős 
volt, másrészt a terület bekeritetlen volta miatt bitang jószág 
vala az, s ott kénye-kedve szerint tönkretehetett bárki bármit. 
T íz évi keserves utánjárás és sürgetés után egy jobb területtel 
cserélték azt föl, ahol mindezideig működöm és a gyümölcsfákat 
tenyésztem.

Tudvalévő dolog, hogy a földmivelésügyi miniszter 
1894. évi 48.000. sz. miniszteri rendelettel elrendelte a népiskola 
V—VI. osztályában és az ismétlőiskolában a fatenyésztésnek 
gyakorlatilag való tanítását. Midőn ezen rendeletnek érvényt 
akartam szerezni s a tanúlókat tavasszal csoportokban kirendeltem 
a faiskolába, hogy ott őket a gyümölcsfa nemesítésben gyakor
latilag kioktassam : valósággal h a r c o l n o m  k e l l e t t  a t a -
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n u l ó k  m a k a c s s á g á v a l  és az ó - c o n s e r v a t i v  s z ü l ő k  
m e g c s o n t o s o d o t t  n é z e t e i v e l .  Azt hiresztelték, hogy 
n e k e m  járnak dolgozni; már pedig az otthoni munka előbbre 
való.*) Egész generáción keresztül tartott ez a makacskodás. 
Nagy határunkban a gyümölcsfaállomány egyre fogyott, mer; 
irtani tudták a fákat, de újakat telepíteni helyökre, azt már 
elmulasztották. Egy kis öröm, egy kis erkölcsi elégtétel mégis 
vegyült itt ott a sok keserves tapasztalat közé. Ugyanis, midőn 
egyesek hosszú családi tanácskozás után elhatározták, hogy egy
két fát vesznek tőlem, persze potom árért, s ázok aztán 2—3 
év múltán meglepő szép terméssel ajándékozták meg a gazdát: 
akkor elégedetten bólintgattak az önfejű koponyák. Ez volt az 
elégtétel!

Olyan indolencia, mint aminőt ami népünk a fásításokkal 
szemben tanúsít: egyenesen megdöbbentő! Megtörtént, hogy 
ingyen kínáltam a fákat és nem kellett. A téli és tavaszi hernyó
zásokkal pedig állandóan baj van. Ahelyett, hogy az enyhébb 
januári és februári napokon leszednék a hernyófészkeket: a már
ciusi hatósági fenyegetéseket várják be, de akkor már nem győzik 
a munkát, mert egyszerre megnyílik a sok mezőgazdasági 
teendő is, azért csak hevenyében szedik le a fákról a hernyó
petéket, a fele ott marad s aztán április és május hóban úszik a 
sok hernyó a levegőben a magaszőtte fonálon s ellepi azokat a 
fákat is, melyek szűztisztán állottak a hernyófészkektől. íme a 
nép indolenciája. S mi ennek az indolenciának az okozója? Te 
tanító! azért kapsz kenyeret, hogy ezt megszüntesd! Csináld, 
ahogy tudod, de hatalmat egy csipetnyit sem kapsz hozzá !

1912-ben az új járásban járási faiskola felügyelővé nevezett 
ki a vármegye alispánja. Ettől az évtől kezdve az eddig szerzett 
keserves tapasztalataimat sikerült kibővítettem. Mert most már 
egy egész jáiás területén tapasztalnom kellett, hogy mi a falusi 
kultúra! Községről-községre jártomban legelőször is a községek 
politikai főnökeinek viselkedésében csalatkoztam. A többnyire 
hatalmi túltengésben leledző „tekintetes főjegyző urak“ (tisztelet 
a kivételeknek) valósággal kinéznek községeikből s majd hogy 
azt nem mondják: „mit akar az ú r?“ — Egy 3000 lakosú magyar 
faluban ekként fogadtak: arra a kérdésemre, hogy merre van a 
községi faiskola, meg akarnám vizsgálni, egy biróviselt dolmányos

*) Azt is mondták : Már megint mit ki nem talál! Ott a katechizmus, 
azt tanújja . . .! (Sic!)



polgártárs imigyen utasított a helyes irányba : „Nincs az úrnak 
ögyéb dolga? Hagyjon nekünk békét a faiskolával! Mönjön inkább 
haza.“ Úgy-e, egy ilyen nyíláson betekinthet szemünk az illető 
község összes tanügyi viszonyaiba s fogalmat alkothatunk a nép
nevelő gigászi küzdelmeiről. Rettenetes helyzetök van a tanítók
nak egy ilyen bigott faluban! A vakbuzgó, fanatikus nép előtt 
a lelkiismeretes néptanító*) egy ellenszenves egyéniség. A plébános 
úr a legfőbb s a tekintetes főjegyző úr a leghatalmasabb — 
persona. Közbül a tanító, mint 2 malomkő között a buzaszem: 
súrlódni kénytelen. S bármit tesz, bármerre fordul, mindenfelől 
csak tövisek és tüskék merednek reá. Ha komolyan veszi hiva- 
ását s a népoktatási törvények végrehajtását sürgeti: már mindjárt 
bajba keveredik. Óh, seregeknek Ura! Sok keserűséggel eltelt 
lelkemmel elrebeghetem, hogy ahogy én látom tiszta szemmel 
a falusi tanító helyzetét a mai viszonyok közt, ha vizsgálom a 
falusi társadalmat a maga berendezésében, lelki fájdalmakkal el
telten így kell kiáltanom: „Óh jöjj jobb kor, jöjjön el országod 
melyben megértésre találnak önzetlen telkünk törekvései, amely
ben elkészítve látandjuk a talajt, minden nemesebb mag elvet- 
hetésére. Midőn a tanító nem lesz többé egy magára hagyatott, 
nádpálcás ábéce-mester, kire minden komondor rámordulhat, ha
nem m e g é r t ő  környezetére támaszkodva: szabadon, önállóan, 
ideális lélekkel építheti a jövő kultúráját.

(Folyt, köv.) Perényi Rezső.

*) A kántorságot viselő tanító még csak számításba jő valahogy ; de a 
tisztán tanítással és neveléssel foglalkozót bármikor kivinnék a határ szélére..

-  20 —

EGYESÜLETI ÉLET

A soproni alsó evang. egyházmegyei tanítóegyesület 
választmánya m. é. őszi értekezletét Beledben, november 11-én 
tartotta.

Az értekezlet megnyitása után Mo l n á r  Sándor elnök beje
lenti a választmánynak, hogy egyházkerületünk megüresedett 
püspöki székébe a közbizalom Kapi Béla körmendi telkész urat 
-— szeretett — volt f tanítónk, Kapi Gyula nyug. tanítóképző
intézeti igazgató úr iát — ültette.
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Mint midőn a család egyik tagját ért kitüntetés örömre 
hangoija az egész családot, úgy tölti el keblünket az igaz öröm, 
mert a szivünk, a lelkünk azt mondja. „A kit a közbizalom oly 
magasra emelt, a mi családunk tagja!“ Hogyne! Hiszen a mi 
bölcs oktatónk, életre nevelő atyánk fia az ifjú, nagy reményekre 
jogosító főpásztor.

Nem lenne örömünk, teljes, ha szivünk őszinteségét fel nem 
tárhatnánk azok előtt, kikre mindenkor szeretettel gondolunk. 
E végből megbízza a választmány az elnököt, hogy főtisztelendő 
Kapi Béla püspök urnái — valamint édes atyjánál — áüandó 
ragaszkodásunkat és szívből fakadó üdvözletünket tolmácsolja.

A pénztáros jelenti, hogy a hadban elesett kartársak öz
vegyei és árvái javára felajánlott egy százalékot eddig a követ
kező tagok fizették be az egyesület pénztárába : Dömötör Péter, 
Csizmadia Ferenc, Cirák György, Glatz Lajos, Hajas Gyula, Kiss 
Lajos, Kiss Sándor, Nagy Dénes, Schrantz Samu, Szalay Pál 
Szíj Lajos, Takács József, Varjú Márton és Molnár Sándor.

Akkor, midőn közgyűlésünkön egyesületünk minden tagja 
jelen volt, egyhangú lelkesedéssel felajánlottuk hadban elesett 
tanítótestvéreink özvegyei és árvái javára fizetésünk egy száza
lékát s annak még f. évben való befizetését erkölcsi kötelessé
günknek ismertük el. Tehát első. sorban önmaga ellen vét, ki az 
önként vállalt samaritánusi munkát nem teljesíti.

Felmerült az a kérdés, vájjon egyházkerületünk többi tanító- 
egyesületei beszolgáltatják-e tagjaik után a fizetés egy százalékát ? 
Mivel a kérdést illetőleg a választmány ezidő szerint tájékozatlan, 
kimondja, hogy egyesületünk tagjai által befizetett százalékot — 
további intézkedésig —■ saját pénztárunkban kezeljük.

Jóleső örömmel értesült a választmány Horváth János hadban 
levő kartársunk zászlóssá való kinevezéséről. Isten oltalmazza 
tovább is derék tanítótestvérünket, ki a becsület mezején — 
hazafiúi önzetlenséggel — tesz tanúságot a magyar tanítóság égő 
honszerelméről.

Elnök bejelenti, hogy egyházkerületi tanítóegyesületünk 
elnöki állására Krúg Lajos soproni tanító egyhangúlag meg
választatott.

Isten adjon új vezérünknek bölcseséget, hogy le tudja szűrni 
a múlt igazságait és meg tudja találni a jövendő nagy céljaihoz 
vezető új nyomokat!

Több aktuális kérdés megvitatása után az ülés emelkedett 
hangulatban ért véget. Glatz Lajos.
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A Dunántúli ág. hitv. ev. Egyházkerületi 
Tanítóegyesület a püspökavató ünnepélyen.
Az egyházkerületi tanítóság impozáns módon adott kifejezést 

az új főpásztorral szemben érzett őszinte bizalmának és meg
választása fölötti örömének. K r u g  Laj osnak,  az egyesület 
elnökének vezetése mellett 65 tanító járult püspöke elé s mint 
küldöttség már számának nagyságával is mindenfelé élénk fel
tűnést és hatást keltett.

Az egyházkerületi közgyűlés, a püspök úr meghívására ki
küldött bizottság egyik tagjává az egyesület elnökét, K r u g  
L a j o s t  is választotta.

A fényes püspökiktatás lefolyásáról e helyen nem emlékez
hetünk meg bővebben, csak annyit jegyezünk meg, hogy a tanító
ság is hozzájárult fényének emeléséhez ez alkalommal tanúsított 
szereplésével.

A küldöttségekre kerülvén a sor, K r u g  La j os ,  egyesületi 
elnök, a tanítóság élén, a következő, gyakori helyesléssel kisért 
tartalmas és valóban szép beszépet mondotta :

Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Úr!
Nem megszokott, üres frázis, de való igaz, hogy kellemes 

kötelességet teljesítünk ma, midőn az egyházkerületi tanítóság 
képviseletében megjelentünk M. és F. Püspök Úr kegyes színe 
előtt azért, hogy szeretetünknek, bizalmunknak s egyúttal mély 
hódolatunknak és illő alakban adjunk kifejezést.

A s z i v ü n k e t  hoztuk ide s a s z e r e t e t  v e z é r e l t ,  
b e n n ü n k e t ,  mert az'eddig tapasztaltakból tudjuk, hogy hasonló, 
meleg érzelem árad felénk főpásztorunk nemes kebléből is. És 
ez természetes !

Boldogult nagyatyja áldott emlmékét, mint kiváló, derék 
tanítóét, egy virágzó község hálás kegyelete őrzi; közbecsülésnek 
és országos hírnévnek örvendő édes atyjához pedig szeretettel 
párosult tisztelettel tekint fel a gyermeknevelés szent misztériu
mába beavatott tanitómesterek egész, nagy gárdája ! Családjában a 
tanító működésének megbecsülése, magasztos hivatásának igaz 
súlya szerint való teljes értékelése: t r a d í c i ó .

Érthető tehát a mi határtalan örömünk, amiért a legmagasabb 
egyházi állásban éppen azt a férfiút üdvözölhetjük, — aki vér, 
a mi v é r ü n k b ő l  — és akit a k ö l c s ö n ö s  é r z e l m i  k a p 
c s o l a t  r é v é n  is j o g g a l  a m i é n k n e k  v a í l h a í u n k .
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Ma visszaféle tekintő szemmel kutatjuk a mú l t a t ,  hogy a 
j ö v ő b e  l á s s u n k .

Méltóságos is Főtisztelendő Püspök Urnák múltja kitárt 
könyvként fekszik előttünk. A munka acélos jegyében íródott 
annak minden betűje. Hiszen annak a megbecsült munkás múltnak 
gyönyörű ünnepe apoteózisa ez a mai nap !

Egyházunknak is é l t e t ő  e l e m e  a mu n k a .  Csodálatos 
sikereinek titka e varázslatos szóban rejlik.— E n n e k  t i s z t í t ó  
t ű z é b e n  f o r r n a k  ö s s z e  h i t é l e t ü n k n e k  ö s s z e s  e r ő 
t é n y e z ő i  és edződünk mi is a haladás tántoríthatatlan baj
nokaivá a jövőben.

A tanítóság pedig örömmel veszi ki részét az egyházépítés 
nehéz, küzdelmes fáradalmaiból és eközben nem kapkod naiv 
lélekkel csábító jelszavak után, hanem b e c s ü l e t t e l  t e l j e s í t i  
k ö t e l e s s é g é t .  És mindaz, amit ezért kér, amit kíván, nem 
más, mint az, hogy az egyház és iskola hűséges szolgálatában 
m i n d e n k o r  és m i n d e n ü t t  az t  a h e l y e t  t ö l t h e s s e  
be,  m e l y  mű v e l t s é g e - ,  k é p e s s é g e -  é s  s z a k k é p z e t t 
s é g é n é l  f o g v a  m é l t á n  m e g i l l e t i !

Jeligénk: m i n d e n k i n e k  a m a g á é t !  De ezzel kap
csolatban megdönthetetlen tételként hirdetjük azt is, h o g y  
e g y h á z  és  i s k o l á n a k ,  e két ,  k ö z ö s  g y ö k é r b ő l  
t á p l á l k o z ó  h a t a l m a s  t ö r z s n e k  a j ö v ő b e n  m é g  
s o k k a l  i nká bb ,  mi n t  e d d i g e l é ,  ke l l  e g y m á s  m e l 
let t ,  e g y m á s t  t á m o g a t v a ,  e r ő s í t v e  f e j l ő d n i e ,  
h o g y  ö s s z e b o r u l ó  k o r o n á i k  v e t e t t e  á r n y é k á b a n  
e g y k o r  b o l d o g a n  p i h e n h e s s ü n k  me g  mi n d n y á j a n .

É n  a m a g a m  r é s z é r ő l  n e m t u d n á m  e l k é p z e l n i  
az e g y h á z a t  i s k o l a  n é l k ü l .  Azért megingathatatlan, erős 
meggyőződéssel vallom, h o g y  t u d  p r o s p e r á l n i ,  a v e r 
s e n y b ő l  g y ő z t e s e n  k i k e r ü l n i ,  e z e n  mi  f é l t v e  
g o n d o z o t t  i n t é z m é n y ü n k  az e g y h á z  v é d ő  s z á r 
n y a i  a l a t t  i s :  ha  k e l l ő  s z a k é r t e l e m  nFe 1, á l d o z a t -  
k é s z s é g g e l  és  o d a a d á s s a l  t á m a s z t j u k  al á,  i t t -  
o t t  t a l á n  k i s s é  m e g r o p p a n t  p i l l é r j e i t .

Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Urnák ma' elhangzott 
gyönyörű székfoglalója h a t a l m a s  p e r s p e k t í v á t  n y i t o t t  
a n é p n e v e l é s n e k  is. Mi tehát nyugodt lélekkel látjuk 
ügyünket erős, dolgos kezeiben — s mivel úgy érezzük, hogy 
egyházkerületünk tanítósága és főpásztora közt a jövőben is csak



az az ideális érintkezési mód marad érvényben, mely eddig is a 
lelket fogó, benső családi együttlét kedves hangulatát keltette és 
bizalmat, szeretetet érlelő meleg légkört teremtett körülöttünk; 
— d e  m i v e l  t u d j u k ,  h o g y  b ö l c s  i r á n y í t á s a  m e l 
l e t t  n e m c s a k  az e g y h á z r a ,  h a n e m  b i z o n y á r a  az 
i s k o l á r a  is a f e j l ő d é s n e k ,  h a l a d á s n a k ,  a l k o t á s n a k  
új  k o r s z a k a  v i r r a d :  l e l k e s e d é s s e l  és s z i v ü n k
m é l y é b ő l  f a k a d ó  ö r ö m m e l  ü d v ö z ö l j ü k  f ő p á s z 
t o r i  s z é k é b e n !

A Mindenható gazdag áldása legyen Méltóságos és Fő
tisztelendő Püspök Úr működésén. Tartsa meg a jóságos isten 
fiatalos, törhetlen alkotó erejében, nemes munkakedvében mind
nyájunk üdvére, egyházunk és iskolánk dicsőségére sok éven á t !

*

A beszéd úgy a hallgatóságra, valamint a püspök úrra is 
mély hatást gyakorolt. A főpásztor válaszából kicsendült a leg
melegebb rokonszenv a tanítóság iránt s midőn azt ígérte, hogy 
minden erejéből fogja az iskola haladását biztosítani, a tanítóság 
anyagi és erkölcsi helyzetét erősíteni, érdekeit szolgálni: akkor 
minden tanító azzal az erős hittel búcsúzott főpásztorától, hogy 
jóakaróinak száma egy önzetlen, hatalmas, igaz baráttal megint 
szaporodott.

Nagy György és a hat kai iskola 
IS. József korában.

(Folytatás.)
Tanítványainak kértére Nagy azután bővebben is megírta 

bírálatát s 16 éves fiának, Nagy Rezső Henrik soproni tanulónak 
neve alatt Bécsben 1786-ban a siketnémák intézetében 2000 pél
dányban kiadta ily címen : Ist der Saganische Normalunterricht 
gründlich und zweckmässig ? Felbiger Ignác sagani apát Allge
meine Schulordnung-jának s az ennek nyomán készült tanköny
veknek bírálata ez. Ajánlva van gróf Teleki Józsefnek, mint a 
győri tankerület főigazgatójának (Studienpraesident). Bátor sza
váért elismerést érdemel, de különben nem valami sikerült munka.
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A 16 éves fiú, ki Sopronban a rhetorikát tanulta és harkai 
tusculanumában most üdült fel betegségéből, a falusi, városi és 
normáliskolai tanítóval és egy prodirektorral beszélgetve dialo
gikus formában mond el oly dolgokat, melyek csak egy érett, 
tapasztalt pedagógus szájába illenének. Nagyon Ízléstelen továbbá 
a fiúnak az apára halmozott dicsérete is, midőn a mű írójának 
úgy is az apát kell tartanunk.

Igen sokat bíbelődik a szerző az újabb német tankönyvek 
(Methodenbuch, Sprachlehre etc.) hibáival, az egyszerű és kettős 
magánhangzók osztályozásával, összetett szavak képzésével és sok 
aprólékos dologgal. Reámutat a normálkönyvekben tényleg talál
ható elienmondásokra és tévedésekre. Sokat hivatkozik Nicolai, 
Scholíz, Adelung, Gottsched és egyéb írókra. Kitér arra is, hogy 
micsoda hasznát lehet venni a görög nyelvnek a német és a 
hébernek a magyar nyelv tanításában. Sok helyen mintha csak 
épen nagy olvasottságát akarná mutogatni a szerző. Szigorú logi
kus rend nincs a munkában. És mégis főként a logika tanulását 
ajánlja a tanítóknak. Most kapta meg Jenából a legújabb logikát. 
O is csatol a művéhez egy 50 lapra terjedő latin logikát (Prin- 
cipia logices). De ezt senki sem fogja a fiának tulajdonítani.

Szerinte a Schulordnung a lehető legrosszabb könyv. Hely
teleníti benne, hogy különbséget tesz a falusi és városi iskolák 
között, holott ezeknek és tanítóiknak egy színvonalon kellene 
állaniok. Akkor a nemesek sem volnának kénytelenek fiaikat nagy 
költséggel a városokba küldeni. Igazságtalan dolog, hogy csak 
azok lehetnek tanítók, kik a normáliskolában tanultak és vizsgáz 
tak. Ezzel a protestáns tanítókat akarják kiszorítani az új gyüle
kezetekből.

Hogy a protestánsok elégedetlenek és élesen bírálják a hi
vatalos lankönyveket, ennek oka az, hogy ők többet és alapo
sabban tanulnak, jobbak az iskoláik. Hiszen a r. katholikusok 
már az uralkodót is »Joseph, der Zweite ein Protestant“ című 
munkával támadják. Nagy kritikája elég éleshangú. Magasztalja 
Józsefet, hogy elmúlt a rabszolgaság kora Magyarországban, van 
szabad sajtó. Prónay László főigazgatótól é& hasonlóktól várja az 
állapotok javulását.*)

Nagy 1786. szept. 4. járt munkájával Bécsben, Drosdik 
ágens segéite át a censurán, akinek megnyerte tetszését. Dicséret
tel szólt róla Hrabovszky Sámuel püspök is. Hogy német nyelven

*) Nagy Gy. idézett műve a soproni lyceum könyvtárában D. 824.
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irta, abban a korban ezt természetesnek kell találnunk, hiszen 
német volt a hivatalos nyelv és a hivat áros körökhöz szólott. 
Neve ez által is ismeretesebb lett itthon és Ausztriában. Dicse
kedve mondja Nagy, hogy ezt a művét soha egy normálista sem 
cáfolta meg.*)

Ellenségeivel szemben a világ őt ítélte győztesnek, tekintélye 
emeklkedett. A tanulni vágyók mind sűrűbben keresték fel. Mikos 
vasmegyei főjegyző, mikor Hajgathó Lászlót a német nyelvi 
ismereteiből kikérdezte, azt mondá: valóságos csuda, amit Nagy 
rövid hat hónap alatt ezzel a fiatal emberrel művelt. A gyakorlat
ban, úgy látszik, nagyobb pedagógus volt, mint az elméletben.

1788-ban február elején is két fiatal magyar nemes jött 
Harkára és kérték a lelkészt, hogy tanítsa meg őket le
hető rövid idő alatt a német nyelvre. Nagy napi két órán 
foglalkozott velük a saját szobájában. Egy hét múlva február 10-én 
a két ifjú szépen felöltözve jelenik meg Nagy előtt a lakásán s 
átadják neki Jákfaivi Horváth Ferencnek, a kőszegi kerületi tábla 
elnökének levelét, mellyel ez őt udvariasan és kellő tisztelettel 
hívta meg Kőszegre. Ekkor vallották be az ifjak, hogy a nevük 
Kovács és Tóth, mindketten a kér. tábla tisztviselői s őket a tábla 
bírái titokban azért küldték Harkára, hogy kémleljék ki, vájjon 
csakugyan olyan jó módszere van-e Nagynak a német tanításban, 
mint amilyennek mondják mindenfelé.

íme a jó magyar bíráknak is körmükre égett már a dolog. 
II. József szorongatta őket, a terminus lejárt, németül kellett 
tudni vagy lemondani. Keresték tehát a csudadoktort, aki hama
rosan oltsa beléjük a német nyelv igéit. A megtisztelő meghívásra 
Nagy tehát másnap febr. 11-én a két szorgalmas úri tanítványá
val együtt Kőszegre utazott s még ezen a napon jelentkezett 
Horváth Ferenc elnöknél, aki nyomban felkérte, hogy tartson 
másnap előadást a német nyelvből, a tábla bírái ugyanis saját 
füleikkel szeretnének meggyőződni róla, bogy valóban oly könnyű 
és sikeres-e a módszere.

Nagy György igy tehát Kőszegen 1788. február 12-én d. e. 
9 órától d. u. 2 óráig Horváth táblai elnök szobájában tartotta 
meg ezt a nevezetes prelekcióját. Jelen volt Horváth Ferenc 
elnökön kívül Matkovich Pál táblai ülnök és dunántúli evang. 
egyházkerületi felügyelő, továbbá Málik Ferenc, Tallián Antal, 
Ferenci Antal assessorok, valamint még Mecséry, Kovács és Tóth.

v

*) Önéletrajz 12. 1.



27

Az előadás oly fényesen sikerült, hogy a táblai urak azonnal ott 
akarták fogni a harkai lelkészt s felkérték, hogy a bemutatott 
módon tanítsa őket tovább is.

Nagy hajlandónak mutatkozott a rendkívüli szolgálatra, de 
ez esetben el kellett volna hagyni harkai gyülekezetét. Tehát 
Matkovich Pál kerületi felügyelővel megbeszélve a dolgot a kö
vetkező feltételeket tűzte ki: 1. Hrabovszky püspököt értesíteni 
fogja lemondása okáról s beleegyezését kikéri. 2. Őfelségének is 
küldjenek jelentést és engedélyét kérjék ki. (A sok hivatalos 
direktorral szemben volt erre szükség). 3. Hogy állás nélkül ne 
maradjon, kérjék meg őfelségét, hogy nevezze ki őt a vas- és 
sopronmegyei ág. hitv. evang. iskolák tanfelügyelőjének (director). 
4. Engedjék meg neki, hogy Sopronban egy normális iskolát 
nyithasson. A harmadik ponttal, úgy látszik, Matkovich biztatta, 
mert a protestánsok nem szívesen tűrték a másvallású iskola
felügyelőket s remélték, hogy evang. tanfelügyelőt választhatnak, 
vagy őfelsége nevez ki ilyent. A feltételek különben arról is 
tanúskodnak, hogy a már 53 éves falusi lelkésznek magasabb 
ambíciói is voltak.

A kér. tábla bírái helyeselték mind ezeket s készséggel 
megígérték támogatásukat. Horváth elnök nyomban irt is Van 
Swieten bárónak Bécsbe s levelében biztosítván a legfelsőbb 
tanulmányi felügyelőt arról, hogy a magyar tiszlviselők készséggel 
akarnak németül tanulni, egyszersmind közli, hogy Nagy György 
személyében most egy kitűnő tanítójuk akadt, ennek kellene 
tehát a kőszegi és soproni kerületben oly állást juttatni, amelyben 
a felnőtteket is taníthatná. A báró már ápr. 11. megirta kedvező 
válaszát s a kőszegiek felhívására Nagy Bécsbe is felment, hogy 
személyesen jelentkezzék Van Swieten és Pásztori Sándor udvari 
tanácsos előtt.

Van Svieten, aki előbb már egy öreg diákot is küldött 
Harkára, igen szívesen fogadta Nagyot. Távozásakor azt is meg
kérdezte tőle, hogy nem volna-e kedve Bécsben tanári állást 
vállalni. De ő a kőszegieknek adott ígéretére hivatkozva köszönte 
meg a kitüntetést. Pásztori udvari tanácsos is igen szívesen látta 
a harkai lelkészt s ez őt 11. József elé is kihallgatásra vezette, 
így jutott Íme a szerény harkai pap a legmagasabb kitüntetéshez. 
Pásztori maga adta elő a felségnek, hogy Nagy mire pályázik. 
II. József nyájasan fogadta őket, örömmel hallgatta meg Nagy 
ügyét és megdicsérte hazafias szándékát. „Szeretek — mondá a
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felség — ilyen cselekedetekről hallani, elő fogjuk léptetni, mi 
már pártfogásunkba vettük.“

Pásztori azután még azt a tanácsot adta Nagynak, hogy a 
kőszegi urak a pécsi főigazgatóval is közöljék az ügyet. Sopron 
ugyanis tanügyi tekintetben akkor a pécsi főigazgatónak volt 
alárendelve. Majd Pásztori udvari tanácsos ápr. 26. maga is 
lejött Harkára s az itt állomásozó Barcsay Ábrahám őrnagy társa
ságában meglátogatta és kihallgatta a németül tanuló ifjakat. 
Nagy Györgyöt ekkor is dicséretekkel buzdította, hogy el ne 
álljon feltett jószándékától.*)

Eközben Horváth, a kőszegi tábla elnöke is irt b. Vay 
István, pécsi főigazgatónak Nagy György előléptetése ügyében. 
De azt a választ vette tőle, hogy jelenleg nincs direktori állás 
üresedésben, legközelebb azonban gondoskodni fog róla.

Ebben az évben 1788. okt. 26. hirdette ki Szuklits Tamás 
szolgabiró a helytartó tanácstól érkezett kir. rendeletet, mely- 
szerint az evangélikus és református szuperintendensek a taní
tóknak mind addig nem adhadnak a predikálásra szóló engedélyt, 
mig ezek valamelyik normális iskolától me^ nem szerezték a 
tanítói képesítést. így akarták ime állami képesítésre szorítani a 
felekezeti tanítókat, ami ellen már Nagy is tiltakozott fentebbi 
művében. De barátai ezt is kedvezően magyarázták Nagyra nézve. 
Hogy a protestáns tanítók az állami képesítést megszerezhessek, 
több normális iskolára lesz szükség és így Nagy is könnyebben 
fog álláshoz jutni. Vay István 1788. nov. 24. kelt levelében 
Matkovich Pál kerületi felügyelőt is azzal biztatta, hogy nem 
lesz akadálya Nagy törekvéseinek, mert ő felsége is a protestáns 
népiskolák fejlesztését sürgeti.**)

Horváth táblai elnök Vay főigazgatónak legutóbbi levelét 
elolvasván, Matkovich assessort, mint evang. egyházkerületi fel
ügyelőt most már arra hívta fel, hogy Sopronban közös kerületi 
gyűlést tartván a gyülekezettel, ott Nagy Györgyöt válasszák 
meg a vas- és sopror.megyei evangélikus iskolák felügyelőjének 
(director), Sopronban pedig adjanak neki engedélyt egy evang. 
normáliskola megnyitására.

Ezt a két határozatot 1789 márc. 4-én a dunántúli egyház- 
kerületnek és a soproni konventnek közös gyűlése meg is hozta, 
amint ezt Schwarz Pál konventi jegyző külön jegyzőkönyvi kivo-

*) Önéletrajz 17. 1.
**) Önéletrajzi 21. 1,
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nattal tanúsította is.*) Egyébként is nevezetes volt ez a gyűlés. 
Sopron ugyanis mindeddig felettébb idegenkedett attól, hogy az 
egyházkerület az ő ügyeibe beleavatkozzék. És ime 11. József ko
rában mintegy a vallásszabadság szellemétől áthatva Hrabovszky 
Sámuel püspöknek megengedte már az egyházlátogatást és isko
lai ügyeinek rendezése céljából a kerülettel közös gyűlést is tar
tott. Matkovich Pál kerületi és Gábriel Lajos gyülekezeti felügye
lők voltak ennek elnökei. Jelenvolt Hrabovszky Sámuel püspök 
is, a soproni, harkai, ágfalvi és kaboldi lelkészek, vidéki világi 
urak és a soproni konvent összes tagjai. Ez a gyűlés döntött 
Nagy György sorsáról is a fentebbi kettős határozattal. A kettős 
hivatalért egyelőre csak tetszés szerinti tiszteletdíjat (honorarium 
spontaneum) szavaztak meg neki.**)

A kőszegiek nagy örömmel értesültek a határozatról. Horváth 
Ferenc táblai elnök nyomban fel is szólította Nagyot, hogy most 
már mondjon le ielkészi hivataláról, mert az űj harkai lelkész 
megválasztásáig még sok idő telik el, ők pedig már nehezen 
várják német tanítójukat. Nagy a lemondását különben már a 
közős soproni gyűlésen maga is bejelentette.

(Folytatjuk). Payr Sándor.

*) U. o. 23. 1.
**) U. o. 22. 1. és Gamauf Gesch. der ev. Gem. Oedenburg IV. 86. 1.

Olvasóinkhoz. A háború még mindig dúl, a béke munkája 
még most sem folyhatik zavartalanul. Folyóiratunk 29-ik év
folyamát is háborús viszonyok között indítjuk meg. Még mindig 
nem áll módunkban tehát, hogy folyóiratunkat kéthetenként 
jelentessük meg. Nem engedik meg ezt elsősorban a nyomdai 
nehézségek; de kedvezőtlenül befolyásolja lapunk kiadásának 
ügyét az előfizetők megfogyatkozása, illetőleg hadbavonulása is. 
— Mindazáltal — midőn munkatársainknak hűséges közreműkö- 
désökért hálás köszönetét mondunk, — a nehéz időkben is fel
vesszük újból a munkát, reménykedve, hogy végre is beáll a béke
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és azzal együtt helyreállnak a rendes viszonyok. E reményben 
kívánunk olvasóinknak boldog újévet! A s z e r k e s z t ő s é g .

Kérelem és felhívás. Az a l k o h o l  e l l e n i  k ü z d e l e m,  
a v. és k. min. rendelte alkoholellenes nap sikerének érdekében 
kívánatos lenne az e célt szolgáló ügybarátok megnyerése, az ily 
eszmékért küzdő egyesületekkel a szellemi kapocs létesítése. 
E kívánság azonban nem rejtőzhetik el a szerény óhajok rejte- 
kébe kell, hogy nyíltan, őszintén kifejezett kívánsággal fellépjen. 
Lépjen tehát a magyar protestáns tanítóság mennél nagyobb 
számmal a Magyarországi Abstinens Tanárok és Tanítók Egye
sületébe — melynek elnöke dr. Kőrösy György fögimnáziumi 
igazgató, Dés — megmutatván ezáltal, saját példájával, hogy a 
gondolat szabadságért Lutheri bátorsággal csak a józan élet képes 
küzdeni, csak ez képes e szabadság értékét mérlegelni. A tanítóság 
minden ily irányú mozgalmáról pedig értesítse időről-időre. Az 
Alkoholizmus c. lapot — melynek szerkesztője dr. Dóczi Imre, 
Budapest, VI., Teréz-Körút 40—42 — hogy e küzdelem módszere 
tekintetében is kialakuljon egy oly egységes nézet, mint ez az 
állatvédelemnél történt. (s.)

Készülődés a reformátió 400 éves jubileumára. A nyír
egyházi ág. h. ev. egyház képviselőtestülete az 1916. dec. 10-én 
tartott közgyűlésen elhatározta, hogy az egyetemes egyház által 
elrendelt gyűjtést megindítja, melynek egyrészét az egyetemes 
egyház részére adják s másik részéből Nyíregyházán egy diakónus 
képző-intézet felállítása alapját vetik meg. 1917. október 31-én 
külön istentiszteletet majd utána közgyűlést tartanak, melyen el
határozzák a második templom létesítését s harmadik lelkészi 
állás szervezését, az új házaspárok esküvője alkalmából egy-egy 
biblia adományozását, a városban és tanyákon vallásos és népies 
könyvtárak és olvasószobák létesítését. Mindezen ügyek elintézé
sével a közgyűlés az egyházi elnökséget bízta meg.

Hadikölcsön és hadsegély-gyűjtés az iskolákban. A hadi- 
kölcsön-gyűjtésben kiváló eredményt ért el a budapesti evang. 
elemi iskola IV. fiúosztálya, hol S z ű s z Lajos osztálytanító 
10.000 koronát meghaladó összegű jegyzést eszközölt növen
dékeivel. — A soproni ev. tanítóképző gyakorló-iskolájának 
növendékei 50 K kölcsönt jegyeztek az iskolai könyvtár javára, 
5 növendék a maga részére 100—100 koronás jegyzést eszközölt. 
A tanítóképző növendékeinek gyűjtéséből a Pálfy-köri segélyző- 
alap javára történt 50 K kölcsönjegyzés. — A katonák karácso
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nyára a soproni tanítóképző növendékei 36 K 10 fillért, a gya
korlóiskolai tanulók 75 K 20 fillért gyűjtöttek.

Gyászhir. B u d a k e r  G. Károly a dunántúli ág. h. ev. 
egyházkerület kőszegi leánynevelő-intézetének igazgatója élete 
48-ik évében, — P o l g á r  József nyug. ev. tanító élete 63-ik 
évében, Tamásiban, 1916. évi december 31-én, — E r ő s s  Samu 
nyug. evang., illetőleg állami isk. igazgató, élete 68-ik évében 
Jolsván, 1917. évi január 3-án, — Men d ő l János alsószelii ny. 
ev. tanító, élte 69. évében Kispesten elhunytak. Emlékezetük le
gyen áldott!

Az eltévedt baba. P ó s a Lajos „Volt egyszer egy baba“ 
c. verses meséjét dolgozta át gyermek színdarabra B án Lajos, 
kisvárdai áll. elemi iskola igazgató-tanító s adta ki a fenti cim 
alatt. A 60 filléres füzetke tiszta jövedelmének 2°/o-a a tanító 
hadiárvák és özvegyek javára van ajánlva; de ennél értékesebb 
az, hogy e mű a gyermeki szivet és akaratot van hivatva művelni, 
tehát jó erkölcsképző eszköz.

Alapítvány iskolai és nevelési célokra. A Sopronban 
felállítandó evang. polgári leányiskola céljaira özv. P u t s c h  
Sándorné Manninger Amália, soproni születésű, pinkafői lakos 
20.000 K, özv. H a u e r  Samuné Bierbaum Zsófia 500 K, Pfandler 
Lajos és neje soproni lakosok 100 K alapítványt tettek. — Dr. 
H o f f m a n n  Emil nyíregyházi orvos és neje az 1912. évben 
elhunyt Irénke leányuk emlékére 10.000 K-ás alapítványt tettek 
a Nőegylet által fenntartott árvaház javára, melynek kezelését a 
nyíregyházi ág. h. ev. egyházra bízták s mely azt készséggel el
fogadta. Az alapítvány kamatait az árvák felruházására fordítják.

Az „Iskolai Ünnepeink“ című tanügyszépirodalmi folyóirat 
43.—44-ik (kettős) füzetének tartalma gazdag és változatos; majd
nem minden előirt ünnepélyre értékes anyag van benne. A 45.—46-ik 
szám pedig bőséges anyagot tartalmaz az I. F e r e n c  J ó z s e f  
elhunyta, valamint IV. K á r o l y  király koronázásával kapcsolatos 
ünnepélyekre. — A szerkesztőség legújabb pályázatának a címe: 
„A b é k e k ö t é s  ö r ö m ü n n e p é n . “ Pályázni lehet színdarabbal, 
élőképekkel, költeménnyel, énekkel, dialóggal és elsősorban a 
fenti címen tartandó ünnepség teljes programmját magában fog
laló munkával. Határidő: 1917. február 15., ameddig a zárt jeligés 
levélkével ellátott pályaművek a szerkesztőség címére küldendők. 
Első díj 40 K, második díj 30 K, harmadik díj 25 K, negyedik 
díj 20 K. Minden — közlésre elfogadott mű 15 K. A díjazott
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művek feletti rendelkezés a szerkesztőség joga. — A folyóiratnak 
jelenleg 25.—46. számai kaphatók. Egy füzet ára 60 fillér; 
kettős füzeté 1 K 20 fillér. Egy kötet (12 füzet) 7 korona. Meg
rendelhető alólirott szerkesztőnél Maros-Vásárhelyen. Iskoláknak 
— bélyegzővel is ellátott megrendelésre — utólagos fizetés 
mellett is elküldjük. Mutatvány példányt nem küldünk. Maros- 
Vásárhely. S z e n t g y ö r g y i  Dé nes .

Állami tanítók kirendelése evang. iskoláinkhoz. Meg
elégedéssel regisztráljuk a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
azon rendelkezését, melynél fogva a verbói (Nyi tram egye), közép- 
palojtai, bacsófalvai (Hontm.), udvarházi és rétsági (Nógrádm.) 
evang. iskolákhoz evang. vallásu áll. tanítókat rendelt ki a hadba- 
vonult tanítók helyettesítésére, mely időre fizetésükről is az 
állam gondoskodik. Kívánatos, hogy más vidékek is részesüljenek 
e gondoskodásban. Csak sürgessék ezt az ügyet felsőségeink a 
minisztériumban !

Pályázati hirdetés. A v á r a l j a i  (Tolnám.) evang. leány
egyházközség kántortanítói állására pályázatot hirdetek. Java
dalma : Lakás s 3A hold kert, 15 pm. búza, 972 liter bor, stóla, 
72 kor. készpénz, 75 pm. rozs, 22‘5 pm. tengeri, 90 pm. bur
gonya, 127'3 liter bab, 50'40 kgr. kender, 6 öl kemény tűzifa, 
6 hold 1405. Ó-öl szántóföld haszonélvezete, szükséges gazdasági 
fuvarok, és 24.16 kor. alap-kamat. A németnyelv tudása meg- 
kivántatik. A kellően felszerelt pályázatok f. évi február hó 9-ig 
alulírottnál nyújtandók be. Péter Sándor ev. lelkész, Kismányok, 
Tolnám, u. p. Nagymányok.

Szerkesztői üzenetek.
av  '  A  VM *  |V*

S. M. Kesnyő. A kiadóhivatalnak már harmadízben írtam, kérek tudó
sítást, hogy megérkezett-e minden ? A cikket egészében közöltem. — P. S. 
Kismányok. Épen jókor érkezett. Az 1 K közlési díj az előfizetéssel együttesen 
küldhető be. — A. L. Cegléd. Csak mondd el. ami a szivedet nyomja, a köz
ügynek bizonyára javára lesz. — B. G. Mencshely. Az előfizetés 1916. végéig 
rendben van. — B. I. Külsővat. A beküldött előfizetés 1917-re szól.



XXIX. évfolyam.

Nevelés- és oktatásügyi folyóirat.
Az ág. hitv. evang. tanárok és tanítók orsz. egyesülete tanítói szakosztályának 

s a dunántúli egyházkerületi tanítóegyesületnek hivatalos közlönye.

R lap szellem i részét illető 
közlem ények, valam int az 
előfizetési és hirdetési díjak 
a  szerkesztőséghez (Sopron) 

kü ldendők .

TARTALOM. A gyermek környezete, (s). — Az ifjúság hazafias nevelése 
nemzetiségi vidéken. S o k o r a y  G y u l a .  — Barabás Gáspár emlékezete. 
C s á n y i  La j o s .  — A nyíregyházi evang. iskolák története. S.
Ide haza. H o r e c z k y  I r é n .  — Nagy György és a harkai 

korában. P a y r  Sá n d o r .  — V e g y e s e k .

A gyermek környezete.
Ki foglalkozik a családban a gyermekekkel ? E kérdést 

tegyük föl s erre az egyetlen kérdésre sem kapunk már a leg
több szülő részéről kielégítő és megnyugtató választ.

Az iskolába lépő gyermek környezetnek és képzettartalmának 
megismerése a tanító legelső, elengedhetetlen kötelessége. A 
gyermek környezetének megismerését célzó kérdésekre adott 
feleletek azonban azt mutalják, hogy ma már az intelligens 
szülők sem foglalkozhatnak együttesen a gyermekkel, sőt külön- 
külön sem fordíthatnak annyi időt és olyan gondot, mint a béke 
idejében, még akkor sem, ha a családfő itthon van. Legtöbb 
esetben az anya, a sok gyermekkel megáldott családban a na
gyobb gyermekek foglalkoznak a kisebbekkel. A legtöbb szülőnél 
a nyomor miatt csak a gyermektenyésztésről és nem nevelésről 
lehet szó. Az ilyen szülőknél a nagyobb gyermekek tanítják 
testvérüket járni, sokszor idő előtt; eteti* azzal, amit ők is meg
esznek ; itatják abból az edényből s azzal az itallal, mit a nagyok 
használnak; ringatják kábulásig, altaiják szabadulásig; majd 
pedig szoktatják a maguk szokása és példája szerint, a rosszat 
könnyebb utánozva a kicsik és nagyok örömére.

Minden erőt meggyengített a háború, de a családi nevelés 
erejét nemcsak gyöngítette, de megsemmisítette. Családi neve

Felelős szerkesztő és k iadó :

P flP P  J ÓZ S E F .

Megjelenik minden hó elején 
és közepén.

Előfizetési ára: egész évre 
8 korona, félévre 4 korona, 

negyedévre 2 korona.
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lésről szó sein lehet. Mert a nevelés csendes, békés nyugalmat 
kiván a jó példához és követéséhez. E helyett látja, tapasztalja 
közvetve, vagy közvetlen mindenki, hogy a múlt alkotásai lerom
bolva, az élők letaposva, a szebb jövő csirájában megfojtva 
várja a pokoli munka végét, s a megfeszített és eltemetett, de a 
démoni iróniával még most is hirdetett szeretet feltámadását. 
Minden figyelem, gondolat és érzés az emberiség nagy fájdalma 
körül központosul, mely a szeretetre nem, csak a gyűlöletre való 
nevelésre alkalmas. Az emberiség szomorú sorsa, hogy a szere- 
tetet hirdeti s a gyűlöletet gyakorolja, a teremtés koronájához 
méltó példát adni és hagyni a jövőnek nem tud: nem tanult és 
nem felejtett.

Az iskolába lépő gyermek környezetének tapasztalata oly 
háborús tapasztalat, mely nemcsak a jelen megdöbbentő képét 
tárja föl, de a jövő ködös fátyolán át is bepillantást enged s a 
szebb jövő lemondására késztet. Mert hiszen a jövő: a gyermek; 
gyermeké a jövő. Vájjon lesz-e boldog jövő a most elhagyott, 
boldogtalan gyermekek által? Lesz-e a jövőnek tartalma, ha már 
most megfosztjuk a gyermeket, tehát a jövőt minden erkölcsi 
tartalomtól? Kit kövesen a gyermek, ha a nemesről elszoktatva, 
az erkölcsi példáktól megfosztottan, a gondviselés óvó®karjaitól 
számüzötten, ember által, emberi lényeknek nem ismerve, kita
gadva é l! A háború legszánalmasabb mártírja a gyermek, ki lel
kének egyensúlyát vesztve, — csak testét viszi át épségben a 
jövőnek. Ezek a gyermekek, kik most élnek, a háború lelki 
rokkantjai.

Minden adósságot igyekszik az ember leróni, ha mindjárt 
tulvilági váltókkal is — csak a gyermek iránti adósságot nem 
ismeri el, a jelennek élő, jövőről nem gondoskodó ember. Avagy, 
mint a tények nagy száma mutatja, csakugyan hívatlan vendég 
a gyermek, kinek otthonára fölfelé mutatunk: in coelo do- 
mus est?

Meg kell változtatni a gyermek háborús környezetét, szel
lemét, erkölcsét meg kell tölteni nemes tartalommal s megvál
toztattuk a gyermeket és biztosítottuk értékét a jövő számára. 
Megmenthető a gyermek a kétes erkölcsű környezettől mind
addig, míg a hatalom felismeri a már nagy hullámgyürűket 
vert bajt s kényszeríti az illetékes tényezőket a megmentésre, 
midőn már késő lesz; mert egy generációnak pusztulnia kell, 
hogy Izrael népe Kánaánt lássa. A megmentésre irányuló intéz
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kedés, a preventív sokkal kényelmesebb, olcsóbb és eredménye
sebb, mint a repressiv, a megtorló intézkedés, mely inkább 
bosszút szül a társadalmi rend ellen, de nyugalmát s az egyének 
boldogságát nem biztosítja.

A háború megzavarta társadalmi rend helyreállítása meg
követeli az államtól, hogy a nevelési tényenzőket jól felfogott 
érdekében pótolja s ne csak az elhagyottá nyilvánított gyermek
kel éreztesse a patronázst, hanem terjesze ki áldást hozó atyai 
pártfogását a jókra, gonoszakra egyaránt: tekintse a nevelés
ügyet államügynek, miként a Ratio Educationis a tanügyet 
tekintette politikumnak; mert az állam támasza és talpköve a jó 
nevelésből táplálkozó erkölcs. Ne csak a lelencek, ez állami 
gyerekek és tápszülőik részesüljenek állami figyelem és gond
viselésben, a telepvezetőnő közvetítése által, hanem úgy a hadi
fogságban levők, mint a háború nyomora által sújtottak gyer
mekei családi nevelést pótló nevelésben részesüljenek, az e célra 
kinevezendő nevelőnők által. E nevelőnők nemcsak az anyáknak 
szolgálnának vigasz és támaszúl a nagy elhagyottságban, hanem 
megadnák a kellő útbaigazítást a gyermek testi, erkölcsi neve
lésére, megadnák a gyermeknek a positiv és negativ nevelés 
legprimitívebb életszükségleteit, hogy tudja a gyermek mit tegyen 
a családi körben vagyoni, testi, erkölcsi károsodás nélkül, hogy 
a nemesen foglalkozás elvonja a tétlenség gonosz párnáitól.

Az iskolai gyámkodás pedig ne csak a gyermek iskola- 
mulasztásainak kimutatásában merüljön ki, hanem nyilvánuljon 
a tanítói patronázsban, mely tevékenységet a v. és k. miniszter 
40,000—912. sz. a. k. rendelete irányítja. E kutató munka a 
gyermek környezetének és jellemének ismeréséhez vezetne, a 
fegyelmezésnél irányításul szolgálna, szükség esetén a társadalmi 
patronázsnak cselekvő impulzust adna.

Az élet mestere, a történelem mutatja, hogy nem a népe
sedés, a tömeg mennyiség, hanem a nevelés által való neme
sítés, a minőség dönti el a nemzetek sorsát, mint ezt a Kalo- 
kagathia szolgálatában állt, a szép és jó nevelésben részesült 
Hellas régi népe mutatta, mely erejét, ha a végzet úgy hozta, 
Marathonnál is bebizonyította.

[s]
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Az ifjúság hazafias nevelése nemzetiségi
vidéken.

A tömör összetartozóság. a nemzeti egység érzete csodás 
eredményeket képes kivívni a nemzet kulturális emelkedése és 
anyagi boldogulása terén. Egységes nemzeti életet azonban, csak 
úgy képzelhetünk el, ha a haza minden polgára — nemzetiségi 
különbség nélkül — a haza nyelvét, a magyar nyelvet érti. 
A magyar nyelv fejlesztése s a magyar nemzeti szellem terjesz
tése legfőbb kötelessége a magyar néptanítónak. Hazánk tanítói 
karának kitartó munkássága, szűnni nem tudó lelkesedése szép 
eredményt ért el már e téren ; mégis szomorúan kell elismerni, 
hogy hazánk sok népiskolájában még mindig nem vert gyökeret 
a nemzeti érzés, a magyar szellem. Igaz, hogy nehéz feladat 
idegen ajkú gyermekek szívébe magyar érzést plántálni; de épp 
oly szép és szent kötelesség is.

A nemzetiségi vidéken működő tanító vagyok magam is, 
azért rokonszenvvel foglalkozom a nemzetiségi kérdéssel s erőmhöz 
képest igyekszem rámutatni azokra az eszközökre, melyek segé
lyével biztosíthatjuk fáradozásunk gyümölcseit a nemzeti nép
nevelés számára.

A háború tanulsága sok mindenre figyelmeztet bennünket: 
könyörületre és jótékonyságra indít; neveli az emberi jó 
érzéseket, fejleszti a testvéri szeretetet. Az iskolának — mely a 
társadalom kicsinyített képe s amelyben helyet foglal már a jövő 
társadalma is — egyik fontos feladata, hogy szülői örökségként 
adja át gyermekről-gyermekre azon eszméket és vágyakat, 
melyekért a múltban már küzdött, de el nem érhetett; továbbá, 
hogy a háborúnak nemzetéltető igazait átültesse a mindennapi 
életbe. Ezen feladatok közt első helyen áll a hazaszeretet szent 
erénye, mely fölemeli az egyént a saját érdekkörének szűk határain 
s alárendeli az összesség közjavának.

A hazaszeretet ragyogó példái az elesett-, megsebesült-, 
rokkanttá vált hősök ezrei. Hirdessük e dicső hősök tiszteletét, 
közbecsülését a serdülő nemzedék előtt, megértetvén velük, hogy 
a haza védelme mindenkit egyformán kötelességre szólít s a hon
védő dicső hőseink iránt a hála érzetét élesztve, tanulják meg
ismerni növendékeink a honszerehnet, mely nem más, mint a 
kötelességek hü teljesítése sa magyar hazához való hű ragaszkodás.

A világháború figyelmeztet bennünket arra is, hogy az
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ifjúság kebelében erősítsük a magyarság érzetét s adjunk alkalmat 
a nemzetiségek gyermekeinek is arra, hogy megtanulhassanak 
magyarul nemcsak beszélni, de érezni és cselekedni is, mert így 
lesz majd Magyarország valóban egységes állam.

Őseink sok-sok hős vére árán szerezték meg hazánkat, 
amelyben a magyaron kívül sokféle nemzetiség lakik és ezek a 
a magyarral egy politikai nemzetet alkotnak. A magyar faj már 
az ős hazából hozta magával a más fajok iránti türelmességet, 
nagylelkűséget s a más népek jeles tulajdonságainak megbecsü
lését, így nem csuda, hogy a magyar földön letelepedett nemze
tiségek egy része beolvadt a magyarságba.

Hazánkban, az 1910-iki népszámlálás szerint, kétmillió 
német, kétmillió tót, hárommillió oláh, félmillió ruthén és félmillió 
szerb lakos volt. Ezen nemzetiségek — a tótok kivételével — 
őseink honfoglalása után jóval később nyertek itt állandó lak
helyet. Az oláhok a 13. századtól kezdve szivárogtak be először 
Erdélybe; a szászok ugyancsak Erdélybe II. Géza küály idejében 
nyertek bebocsátást. A 17. századtól kezdve települtek le azután 
a szerbek a török uralom alatt kipusztult déli sík vidékre; később 
ugyanoda a németek telepedtek le a 18. század folyamán. A nem
zetiségek részben beleolvadtak a magyar fajba s új családokat 
alkottak; részben pedig egyes vidéken nagyobb számban tele
pedtek le és így keletkeztek egész nemzetiség lakta megyék, 
így nyertek a nemzetiségek hazánkban jó földet, állandó lakhelyet 
és a honfoglaló magyarság utódaival egyenlő elbánást. Egyenlően 
élvezik a magyar föld áldásait, egyenlően osztoznak minden 
jogban és kötelességben. A magyarok sohasem bántották a nem
zetiségek nyelvét, vallását és ősi szokásaikat, de szabadon 
élhettek a szabad hazában. Azonban el kell ismerniük — bármily 
nagy is a nemzetiségek száma — hogy a magyar faj szupremáciáját 
s fejet kell hajtaniok a magyar lobogó előtt.

A sok jótéteménnyel szemben kötelessége volna minden 
nemzetiségű polgárnak megtanulnia az állam hivatalos nyelvét, 
hogy legalább részben meghálálják azt a sok jót, amelynek 
részeseivé lettek. De tekintettel továbbá arra, hogy csak egy 
politikai nemzet lehet ott, hol annyiféle nép lakik: nem követünk 
el igazságtalanságot, ha a magyar nyelvet, mint állam nyelvet 
velük elsajátítni igyekszünk, mert ezáltal is könnyebbé tesszük a 
magyar néppel való érintkezést s így saját boldogulásukat moz
dítjuk csak elő.
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A magyar nemzeti egységnek megrontói, az „Orosz Nép- 
szövetség“-nek veszedelmes kútárai működtek a közelmúltban is 
a határszéli vármegyékben lakó nemzetiségek között s izzó gyű
löletet igyekeztek ébreszteni a magyarság iránt. A háborús bonyo
dalmak is felszinre vetettek ellenséges nemzetiségű mozgalmakat, 
jelenségeket. Tüntetés és izgatás a magyar állameszme és a 
magyarság ellen: szerb tanító, tanár, görög kath. lelkész, tanító
képző növendék, oláh kispapok, horvát tanítók által; továbbá 
kémkedés, irredentista és pánszláv diákösszeeskű zések a felvidéken 
— mint a napilapok azt nyilvánosságra hozták — csak egy részét 
képezheti annak, ami valóban megtörtént.

Bár az egyes népfajok természete különbözik is egymástól, 
mégis békében élhetnek egymással j közös hazájukat szeretve 
egyesült erővel mozdíthatják elő annak anyagi, szellemi és erkölcsi 
jólétét, ha él bennük a honszeretet, a kötelességtudás Isten, 
felebarát és önmaguk irányában.

Kötelességszerű tehát azon gondolkodni minden jóérzésű 
magyar embernek, hogy a létező, viszás és szomorú állapotokon 
hogyan segíthetnénk minél gyorsabban és alaposan.

A jövőbe tekintve, de a jelenlegi nemzetiségi viszonyokból 
kiindulva, vizsgáljuk azt, hogy a magyar nemzeti egység, fejlődése 
és erősödése érdekében, mit tehet az iskola s micsoda eszközök 
állanak az iskola rendelkezésére a hazafias nevelés érdekében a 
nemzetiségi vidéken.

A nevelés főcélja volt és lesz ezután is : a jövő nemzedékét 
erkölcsös jellemekké és hazafias polgárokká nevelni. E célra 
szolgáló nevelési eszközök: a példaadás, szoktatás, óvás és az 
egyes tantárgyak tanítása.

A hazafias érzelmek tenyésztő melegágya, első iskolája a 
család. Ott tanulja meg már a gyermek szeretni szülőföldjét; 
becsülni elöljáróit s tisztelni állami intézményeinket. A szülők jó, 
vagy rossz példáját igyekeznek követni a gyermekek és éppen 
ez nehezíti meg az iskola munkáját ott, hol a szülők tudatlan
sága, helytelen és hazafiatlan irányba tereli a nevelést. A tanító 
kötelessége már most, hogy példát mutasson a szülőknek és 
gyermekeknek arra, hogy miként kell szeretni a hazát s előmoz
dítani annak szellemi, anyagi és erkölcsi haladását. De példát 
kell, hogy mutasson a tanító a nemzetiségek iránti szeretetéről, 
megértetvén velük, hogy, bár sokféle nép lakja e hazát, annál
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kívánatosabb, hogy a lakosok, mint jó testvérek békében és 
egyetértésben éljenek egymással.

A hazafiság gyökerei a kellemes érzelmek, amelyek pedig 
az erkölcsös példákból, tettekből származnak és amelyeknek leg- 
hathatósabb indító oka a szokás. Akit munkára, emberszeretetre, 
istenfélelemre s hazafiságra szoktattak, az nem lesz munkakerülő, 
embergyűlölő, istentagadó, avagy hazaáruló. Szoktatni kell tehát 
a gyermeket mind azon erényekre, melyek a hazafiságot istápolják. 
Szoktatni kell őket engedelmességre, kötelességtudásra, mérték
letességre, ember- és munkaszeretetre; továbbá istenfélelemre, 
hogy, mint a jövő társadalmának oszlopai: jó hazafiak, egészséges, 
erkölcsös s boldog polgárok legyenek. Szoktatni kell őket tanuló
társai, tanítói s előijárói iránti tiszteletre és engedelmességre.

A gyermek természetében rejlő önzést fékezni és nemesíteni 
kell. Nemesítjük azt a hazafiság erényeinek: az emberszeretet, 
a közösség érzése, az otthonhoz való ragaszkodás fejlesztésével, 
továbbá a haza anyagi, szellemi s erkölcsi jólétének erőnkhöz 
képest való előmozdítása s a haza iránti kötelességek ismerete 
és teljesítése által. Fékezzük pedig az önzést a rossz példa, a 
vallás, faj és nemzetiség egyoldalú szeretetének feltüntetésével. 
Szeretettel kell inteni a gyermekeket s azok révén a szülőket is, 
hogy óvakodjanak a rossz társaságtól, a hazafiatlan újságok olva
sásától, amelyek csak a közbéke, az egyetértés és megelégedettség 
felforgatására alkalmasak.

A hazafias nevelés fontos eszközei még az egyes tantárgyak 
tanítása, a közös munka, mert ne feledjük, hogy munkaszeretetben 
rejlik a nemzet erkölcsi és anyagi ereje is.

Maradandó alkotások kellenek, melyek a magyar nemzeti 
egységet megvédelmezzék a támadások ellen. Ilyen első sorban 
a magyar nyelvnek minden téren való érvényesítése, mert a 
nyelvvel együtt belopódzik a szívbe az érzelem is. A hazafiság 
lényeges eleme teh á t: az állam hivatalos nyelvének ismerete a 
nemzetiségi vidéken. Az újabb korban mindenütt a nemzeti eszme 
az uralkodó, amely nálunk is jó hatással lesz a nemzetiségek 
haladására és boldogulására, ha megmaradnak az állami és 
erkölcsi törvények utjain s ha nem jönnek ös’szeütközésbe az 
emberszeretet is hazafiság elveivel. Az anyanyelv és az állami 
nyelv kérdése összeegyeztethető, ha a nemzetiség lakta vidéken 
a kölcsönös türelem és szeretet szelleme uralkodik.
(Vége következik.) Sokoray Gyula.
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Barabás Gáspár emlékezete.*)
Mélyen tisztelt egyesületi közgyűlés! Egyesületi életünk 

fejlesztése és minél bensőbbé tétele céljából mindenkor készség
gel tettünk eleget azon legelemibb kötelességünknek, hogy nagy- 
jainkat éltükben szeretve tiszteltük, holtuk után hálaérzettel emlé
keztünk róluk. Hasonló érzelemtől áthatva tette szeretett elnökünk 
a múlt évi közgyűlésünkön azon iudítványát, hogy boldogult 
Barabás Gáspár kitűnő kartársunk emlékének folyó évi gyűlésün
kön rövid emlékbeszéddel adózzunk, kegyeletünk és hálánk jeléül. 
Az emlékbeszéd megírását készséggel vállaltam, bár — mint 
mondani szokás — már az ilyen öregkorban a kézben meg-meg- 
rugaszkodik a toll, s a gondolatmenet is néha-néha csütörtököt mond.

Esetleges hibáim szives elnézését kérve, szenteljünk tehát 
néhány percet Barabás Gáspár kitűnő kartársunk emlékének.

Mélyen tisztelt Kartársak! Midőn az elhunyt kartársunk 
emlékét szivünkben megőrizve gyújtjuk meg sirhalmán a kegyelet 
őrök mécsét, tanító-egyesületünk akkor teszi le arra a tisztelet, 
az elismerés és hála legszebb és örökké virító koszorúját. 47 év 
a tanítói pályán sok idő. Barabás Gáspár az évek ily hosszú 
során szolgálta híven; lelkiismeretesen közoktatásunk szent 
ügyét. 47 évig kezelte nagy tudással, szives szeretettel, magasan 
lángoló lelkesedéssel a haza és egyház legdrágább kincsét, az 
iskolát és nemes buzgalommal ápolta a reá bízott kicsi honfiak 
és honleányok lelki világát. Egész nemzedék felsarjadása igazolja 
áldásos iskolai működését. De ő nemcsak az iskolában volt egész 
ember, hanem az iskolán kívül is fáradtságot nem ismerve küz
dött a nép jólétéért. Azt meg talán felesleges is felemlítenem, 
hogy mint drága családapa is mintaképül szolgálhat. Pályatársai
nak igaz barátja volt, kiket szeretetének minden jelével elhalmo
zott, érdekeink védelmére szóban és írásban bátran síkra szállt.

Azt hiszem, sokan emlékezünk még most is egy régebben 
megjelent cikkére, mely az egyházkerületben is oly nagy port 
vert fel, támadták is érte, de nem ijedt meg, végre is az izgalom 
elcsendesedett.

47 évig folytatott buzgó munkálkodása közben néha-néha 
keserű szavakra fakadt, ha úgy vélte, hogy a tanügy munkásait 
méltatlanság érte, ilyen vélelem szülte fent említett cikkét is.

*) Ezen emlékbeszédet szerző előadta a Veszprémben megtartott evang. 
egyházmegyei tanító-egyesületi közgyűlésen, 1916. évi augusztus hó 1-én.
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Azonban háborgó lelkét gyakran hirtelen lecsendesítette igazi 
mély vallásossága, mely egyúttal biztos támasza volt a szerencsét
lenségben, vezére az életpályán és jó tanácsadója minden körül
mények között. Mély vallásossága, Istenbe vetett erős bizodalma, 
rendületlen hite nyújtott erőt munkáira, áldást igyekezetére, ez 
adott neki derült kedélyt, mely soha el nem hagyta, még akkor 
sem, mikor közeledett a sir felé.

Arcvonásai az utolsó küzdelemben is nyilván mutatták, hogy 
keblében vihar nem csatázik, hanem, hogy ott psteni béke és 
megnyugvás lakozik. Mélyen emlékembe véstem egykor a nyil
vánosság számára, vallásos érzületéről elmondott szavait: „Az én 
protestáns vallásom a szeretet vallása, miként örök szeretet maga 
az Isten. Az én Istenem a szabadság Istene, igéit, a szabad gon
dolkodást, a szabad véleménynyilvánítást de különösen az emberi 
jogok egyenlőségét diadalra juttatták ott is, hol nem az én ritu- 
som szerint áldoznak Istennek. Az én vallásom elvei megbecsül
hetetlen kincse, áldása az emberiségnek.“

Ez a magasztos isteni hit edzette meg szivét a szenvedések 
iránt, ebben találta meg az élet zajló tengerén a biztos kikötőt, 
ez lett az utolsó és egyetlen vigasza a nyugodt, csendes halálban.

Ő azonban, nemcsak mint igaz lutheránus tanitó tűnt ki, 
hanem a magyar tanítók eszményképe is volt. Mint ilyen, nagy 
lelkesedéssel, fáradhatatlan buzgósággal oktatta, nevelte a nép 
gyermekét hazaszeretetre. Szűnni nem tudó lelkesedéssel oltogatta 
növendékei leikébe a hűséget a földhöz, hol bölcsője ringott, a 
röghöz, melyet — a boldog — békében munkája verejtékével 
áztatott, most pedig vérével öntöz. Nem mulasztott el egyetlen 
kínálkozó alkalmat sem, hogy bennünk kartársaiban is a haza- 
szeretet lángját ne élessze. Azt tartotta, ha zengjük a haza dicső
ségét, ha keseregjük búját, és ha hirdetjük jövőjét tantermeinkben, 
akkor, ha beborul felettünk az ég, ha megzendül a dal: „Kossuth 
Lajos azt üzente“. . .  a magyar tanító tegye félre pennáját, 
„Hübnerét“, álljon be guerillának, hogy* esetleg szivének kiömlő 
vérével pecsételje az igéket, melyeket hirdetett.

A szomorú jelen tanúja boldogult Gáspár bátyánk fennen 
hirdetett eszméjének. Látjuk önszemeinkkel: a magyar „igricek“ 
nem haltak ki. Barabás bátyánk bár elköltözött közülünk, szelleme 
itt van, munkálkodik most is, emléke pedig bizonyára sokáig 
fenmarad közöttünk.

Bolgogult kartársunk Komárom vármegyében Vérteskethelyen
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1846. évi szeptember hó 10-én született. Nemes Barabás Tamás 
és Kalmár Rozália — a néhai Kalmár volt vérteskethelyi tanító 
leánya — földmívesek voltak. Elemi iskoláit szülőhelyén, a négy 
algimnáziumot Győrött az akkor még fennálló ev. algimnáziumban 
végezte. 1864/5-ben és 1865/6. tanévben pedig a soproni ev. 
tanítóképző-in ézetben elvégezte az első és második osztályt, az
után néhai Talaoer bátyánk mellé került segédtanítónak Veszprém- 
varsányba. Itt azonban csak egy évet töltött, de már itt is kitűnt 
szellemességével és rátermettségével és teljesen beigazolódott, 
hogy pályáját helyesen választotta. Azt mondta róla egyszer egy 
még ma is élő kortársa, hogy „itt már felcsillámlott szellemi 
tehetsége mint porból a gyémánt és ajkain is megjelent a humor 
édes méze.“

Egy évi segédtanítóskodás után a csákvári ev. egyházközség 
választotta meg rendes tanítójává, itt nősült meg, oltárhoz vezet
vén szive választottját, Gróf Lujzát Győrből.

Ebben a folyton anyagi gondokkal küzdő szegény kis gyüle
kezetben sínylődött hét évig, midőn 1874-ben a ménfői ev. gyüle
kezet meghívását elfogadva, abban a boldog reményben indult 
új állomáshelyére, hogy itt feleségének Győrben lakó szüleihez 
közelebb lesznek és a jómódú szülők bizonnyal nem hagyják 
gyermekeiket nélkülözni és ő szabad idejét nem a kenyérkereső 
mellékfoglalkozással tölti, de szakirodalmi munkássággal.

Reményében nem is csalódott, de tettre vágyó lelke nagyobb 
munkakört igényelt, azért nagy volt az öröme, midőn 1878 elején 
a várpalotai nemes evang. gyülekézet osztálytanítójává választotia. 
35 évi várpalotai működésének ideje alatt megnövekedett munka
köre is. Értékes irodalmi munkássága folytán bejutott a „Nép
tanítók Lapjának“ és a „Protestáns Népiskolának“ szerkesztőségébe 
mint vidéki munkatárs, ezeken kívül sok szellemes, tartalmas 
munkái jelentek meg részint tanügyi lapokban, részint napilapok
ban, mint tárcacikkek. Az 1893. évi közoktatásügyi törvények 
értelmében neki, a kiváló pedagógusnak a jeles tanítónak is meg 
kellett szerezni a tanítói oklevelet és ő mint várpalotai osztály- 
tanító 1895-ben résztvett, a soproni ev. tanítóképzőben rendezett 
nyári tanfolyamon és annak végeztével jeles oklevelet nyert.

Fáradhatatlan munkásságát egyházmegyénk is elismervén, 
két cikluson keresztül is megbízta iskolák vizsgálatával. A 
„Bakonyvidéki ev. Tanító-Egyesületnek“ 15 évig jegyzője, bét 
évig alelnöke volt. Az „Országos Tanító-Egyesületnek“ mint kép
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viselő szintén hosszú ideig tagja volt. A tanítói pályán eltöltött 
sok évi küzdés, testet, lelket lassan őrlő munka végre is győze
delmeskedett a nemes lélek porhüvelyén, fizikai ereje elhagyta 
és 1913. évi október hó elsejével kénytelen volt nyugalomba 
vonulni. Nyugdíjaztatása iránt felterjesztett kérvényének elfogadásá
val egyidejűleg a magyar kormány részéről is elismerésben 
részesült, a közoktatás terén teljesített hosszú és hasznos szolgá
lataiért. Fájdalom, a jól megérdemelt nyugalmat csak igen rövid 
ideig élvezhette; 1914. évi március hó 27-én, miután testi ereje 
teljesen összeroskadt, végelgyengülésben jobblétre szenderült. Siri 
álmát a várpalotai ev. sirkertben nyugossza.

Gyermekei: Lujza, Berta és Endre, hála a Mindenhatónak, 
elérték azt a kort, melyért a felejthetetlen jó atya még álmában 
is könyörgött, hogy őt csak addig is hagyja élni, míg gyermekei 
a küzdést átvenni tudják, hogy „Ne látogassa az apja sírját el
hagyatott árva“ !

Lujza leánya férjhez ment Urházy Lajos lovasberényi ref. 
lelkészhez, sajnos másfélévi boldog házasság után meghalt. Béri a 
leánya pedig Pálfy Gábor vértesacsádi ref. lelkész ma is boldog 
házasságban élő neje, míg Endre fia a déli vasúttársaságnál for
galmi szolgálatot teljesítő altiszt Szombathelyen. Bánatos özvegye, 
ki hosszú időn keresztül szívesen osztozott férjének minden sorsá
ban és igazi feleség volt, Várpalotán a kedvelt hívek közt töiti 
békességben a még hátralevő napjait. Bús özvegységében egye
düli vigaszát kedves gyermekeiben és azokban a szépen virító 
fehér őszi rózsákban találja, melyek felejthetetlen férjének sir- 
halmán gondos kezeinek ápolása folytán oly szépen nyitnak.

Mélyen tisztelt Kartársak, Kedves Barátaim 1 Azt hiszem a 
kegyeletre szánt e nehány percet nem zárhatjuk szebben, mintha 
boldogult kartársunkat újra emlékünkbe idézzük. Jelenjünk meg 
azért lélekben a várpalotai evang. sirkertben, álljuk körül a drága 
hamvakat magában rejtő sirt, és kérjünk Istentől áldást Barabás 
Gáspár érdemekben gazdag pályatársunk nyugvó poraira. Ez az 
ünnepélyes pillanat pedig legyen fényes bizonysága az egymás
iránti szeretetünknek, és ez legyen élő bizonysága egyesületünket 
mindenkor mélyen átérző közszellemének is. Kedves Gáspár 
bátyánk Isten veled! Megmarad köztünk emlékezeted 1

Bakonytamási. Csányi Lajos.
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A nyíregyházi evang. iskolák története.
Előszó.

A reformátio négyszázados emlékünnepe alkalmából a 
múltak iskolái felvonulnak lelki szemeink előtt nagynevű és 
névtelen hőseikkel egyaránt, hogy lássuk: mint vitték előbbre a 
Krisztusi béke lobogóját, miként világítottak az igazság fényével 
kornak mindenkori homályába, mint küzdöttek a felebaráti szeretet 
fegyvereivel az örök béke és szeretet intézményében, az iskolában 
és ennek falain kívül. Sok érdekes mozzanatot talál a múltat 
vizsgáló, de a jelennel egyező vonásokra is bukkan a folytonos 
küzdés, nélkülözés és mellőzésben. Nem a mellőzést akarom 
bemutatni, melyet a tanítóság Ajaxként hallgatással fogadott, 
nem is a nélkülözést, mely a tanítóság végzete, hanem a küz
dést a kultúráért. Tehetem ezt annyival is inkább, mert oly 
iskolák történetének megírására vállalkoztam, melyek tanítói 
épúgy mint a rectorai a szellemi szabadságot és a munkát val
lották programmjuknak. E lutheri programm adta ígyúanyagtól 
lángolt oly messze világitó fénnyel a tanítók életfáklyáinak hosszú 
sorozata, mely fény reflektora, a fáradsággal összegyűjtött ada
tokból készült azon munka is a múltak idealizmusának meg
felelőig a nagy reformátor emlékének áldozás. Mert a szellemi 
szabadság harca s a tökéletesedésre való nemes ösztönzésnek 
nevelési munkája Luther programmja, melyet szellemi hagyatékul 
az iskoláknak adott. Iskola nélkül nincs Luther programmja 
végrehajtva, nincs folytonos reformálás, nincs az egyháznak 
gyümölcse az iskola, e veteményes kert nélkül... Miután egye
bütt csak dióhéjban lesz megörökítve a nyíregyházi ág. h. ev. 
iskolák töténete s a „lutheránus Róma“ iskolái sokat veszítenek 
plasticitásukból, ezért választottam az ev. iskola és a tanitóság 
érdekét szivén hordozó e sajtó oganumot, hogy a kiemelendő 
részeket a kül- és belső szemléletiség világánál, a szabadabb és 
nagyob látókörben megrögzithessem. Mielőtt azonban az iskolák 
történetét beállítanám a hely és időbe, egyfelől a helyes elren
dezés, másfelől a megértés követeli a visszapillantást.

Visszapillantás Nyíregyház múltjára.
Az őskorszak homályában oly régészeti nyomokat találtak 

Nyíregyházán, melyek szerint positivum az, hogy itt már az 
őskorban lakott föld volt. De nincs történész ki bevilágított
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volna a mult mystikumába, mert sem kő, sem irás, sem 
semmiféle emlék nem mutatja milyen volt a honfoglalás előtti 
élet s kik valának ennek hordozói, mikor kezdődött és hogyan 
végződött ez.

Nyíregyháza a honfoglaláskor mint Nyír, a nyírfák ren
geteg erdejétől nevezve, Szent Isván azon törvényes intézkedé
sétől kezdve pedig, hogy minden tiz ház egy házat építsen, mint 
„Ecclesia de Nyír“ lép a történelem színpadára s 1380-tól mint 
Nyíregyháza szerepel.

Nyíregyháza fejedelmi birtok volt 1380-ig egészben s 1600-ig 
részben. Átélte a Báthoriak korszakát, viselte ezek családi viszály- 
kodásának átkait. Élvezte Bocskai, Bethlen, Rákóczi szabadság- 
szeretetét mint szabad hajduváros. Majdan része lett a szomorú 
eseményekben s a szabad hajdúk testét marcangolta a kül- és 
belellenség. E helység — miként a lakosai — gazdagon válto
zatos szereplésen ment keresztül: várossá emelkedett, majd pusz 
tává sülyedt. E hullámzó váltakozás mindenétől megfosztotta a 
népet, csak a szabadságszeretetétől nem.

S ez a szeretet az, mely megköveteli a történelmi folytonos
ságot akkor is, midőn a nép tespedésre kényszerült s ezen 
helyzetében Caraffa vérfürdő készítésével gyakorolja a Jézusi 
szeretet jegyében és nevében az irgalmas samarítanusi cselekedetet.

Midőn a politikai és szellemi szabadság fényének hordozói, 
a megyének is ellenlábasai, részint eltemetve, részint züllötten 
elszéledve csak a fájó emléket hagyták hátra a különféle terhektől 
roskadozó ittmaradottakra : ekkor, 1752-ben lépett a megye elé 
gróf Károlyi Ferenc telepítési kérelmével. E kérelem csak egy év 
múltán nyert teljesítést, mire a települők által megismeri hely és 
megismertetett ténykörülmények folytán 1753. év őszén Szarvasról 
Csabáról, Orosházáról és Mezőberényből 300 ág. h. ev. vallású, 
tótajkú család jött, ekével, jószággal ellátva Nyíregyháza szabad- 
ságotszerető termőföldjét megművelni. A tótajkú telepítvényesek 
kezdetben sokat szenvedtek a magyarnyelvű autoclitonoktól, kik 
g. kath. és ev. reformátusok voltak, nyelvük és vallásuk miatt, 
miért is a regélő a fájdalmas ajkakra a „welmi trpirn“ panaszos 
szavait adja, melytől származtatják a „tirpák“ nevet. A gúny 
mérgezett nyilának készült e szó, de nem a szégyen, hanem a 
munkaszeretet fogalma lett belőle s büszkesége ma is viselőjének, 
ki nem azonosítja magát a felvidéki tóttal, mert mint mondja: 
se magyar, se nem tót, hanem tirpák vagyok. S azzal a kijelen
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téssel emlékeztet a szenvedésteljes történelmi múltjára is, mely 
méltó helyet biztosít a történelem jelen és jövő színpadán. Mert 
a történelmi múlt nemcsak a szenvedésben merült ki, hanem 
hosszútűrésben, önuralomban, nagylelkűségben nyilvánult akkor is, 
midőn az „oroszok“ (g. kath.) boszantásait bevetett földjeik el
rablását kellett türniök s e mellett mégis nagylelkűen kifizették 
ezek s a régi lakosok 700 forintnyi adóhátralékát. Ily nép meg
érdemli a szeretetet, az ezerizigben való irgalmas cselekedetet, 
a hosszú életet az emberiség történelmében.

Az első, osztatlan népiskola története. (1753—1768-ig).
A letelepített lakosok gazdasági okokból, a jobb megélhetés 

reményében hagyták ott ősi fészküket s magukkal hozva Vandlik 
Márton nevű papjukat, még a letelepülés évében meghívták 
Johanidesz Márton tanítót Békés-Csabáról. A vallási türelmetlen
ség korszakában megnyilatkozott eme Lutheri bátorság fényes 
bizonyítéka volt a Luther tanaihoz való hűségnek, a szellemi 
szabadság szeretetének és ápolásának. De bizonyítéka volt annak 
a nagy áldozatkészségnek is, melynek a nyíregyházi nép később 
is annyi nemes és oly megragadóan szép példáit mutatta. Szor
galma, izmos karja megbirkózott a kezdet nehézségeivel, sőt 
képes volt a múltak mulasztásait is pótolni, a mások terheit 
Krisztus törvényének megfelelőleg hordozni s e mellett a kultú
rának is jobban áldozott mint az őslakók, kiknek tanítójuk nem, 
csak papjuk volt. De az evangyeliom világát, Luther harci riadóját 
nem tűrték a sötétség lovogjai. Alig hangzott'fel „Hrad prepewnj 
jest“ magasba suhanó akkordja a nádból készült oratóriumban, 
már is ezt 1754. december havában szétrombolni s a prédikátor
nak az egesz megyéből száműzve távoznia kellett. Miután Vandlik 
elköltözte után Johanidesz Márton iskolatanító a gyermekek 
tanításán kívül egyes házaknál, a titkos összejövetelek alkalmával 
könyörgéseket, szent beszédeket tartott, azért elfogatott a megyei 
hajdúk által s tömlöcbe záratott. A nép zúgolódása azonban 
mielőbb kimentette a miatta és a lelkiország terjesztéséért bör
tönbe került, szeretett tanítóját, de állásában nem tarthatta meg, 
neki is menni kellett egyévi terhes működés után. Mezőberénybe 
ment, hol 1769-ig működött mint tanító. Fizetése hiványában 
Nyíregyházán nem volt biztosítva, csak szóbeli szerződésen alapult.

A következő két évben sem papot, sem tanítót itt nem 
találunk. Elnémult az ismeret szava a sóhajok özönében. Az
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eddigi sikereken felbuzdulva Barkóczy egri püspök 1755. év 
június 13-áról keltezett s gróf Károli Ferenchez címzett levelében 
felszólítja a grófot mint főispánt, hogy Szabolcs vármegyét „az 
eddig ott nem gyakorlott mirigyétől Luther Mártonynak meg
oltalmazni s tisztán tartani“ igyekezzék. De Barkóczy erőszakos
kodása, az orosi plébános piaci arcátlansága, coledálása s egyéb 
„lelki gondozása“ megtört a nép szívósságán, a megye toleráns 
voltán s a nemes gróf igazságszeretetén. A nemesszívű gróf 
sikeres bécsi utjának lett az eredménye, hogy Vandlik újból 
eljöhetett Debrecenből Nyíregyházára s most már az uraság 
csűrében a husvétot négy napon át megünnepelhették a hívek 
s a kereszteletlenül levő gyerekeket megkeresztelhették s az új 
házasok összeadattak. Az ünnepek efteltével Nagy-Károlyba ment 
egy küldöttség, melynek értésére adta a gróf, hogy iskolatanítót 
tarthatnak, ki az éneklést és a mindennapi könyörgést elvégezheti, 
de a papiszolgálatokat nem. Újból elkészült erre az oratórium, 
újból benépesült az iskola növendékekkel, kiknek a tanítója az 
eperjesi főtanodából meghívott J a s z t r a b i n y i  Sámuel lett. 
1756—1763-ig viselt tanítói hivatalában szép eredménnyel műkö
dött, melynek bizonyítéka volt a jövő ténye, hogy az ő növen- 
dékaiből váltak az egyház és község hasznavehető, képzett tagjai, 
sőt hivatalnokai is. Eltávoztával Lukovistyén tanító, majd Osgyán- 
ban mint tanár működött, később pedig lelkészi hivatalba lépve 
mint sárosmegyei lelkész végezte be maradandó emlékekben 
gazdag életét. 1763—1764-ig P o r u b s z k y  János diák ideiglene
sen alkalmaztatott mint tanító s 1764—1765-ig pedig Le h o c z k y  
János „vezette egy télen át“ az iskolát. Mind a kettő mint 
supplicansok ismerkedtek meg Nyíregyházával s nyertek rövid 
ideig tartó alkalmazást. 1765-ben P a p p István foglalta el a meg
üresedett tanítói állást s 28 évig működött. Az ő idejében történt, 
1766-ban a templomul használt urasági csűrnek megnagyobbítá- 
sára indult mozgalom, melynek hullámgyűrüi a megyéhez, 
püspökhöz, helytartótanácshoz jutottak s az eredménye az lett, 
hogy „a vallás dolgában senki semmit ne merjen tenni s újítani.“ 
1768-ban azonban a helytartótanács eltiltja az ág. h. ev. lelkészt 
a papi funkciótól s e teendők végzését a Nyíregyházára küldött 
r. kath. plébánossal akarta végeztetni, miért is a lakosak, kik 
ekkor már 3804-en voltak, Szerémmegyébe akartak költözni. 
E lépés előtt azonban újból folyamodtak a vármegyéhez, Mária 
Teréziához és II. Józsefhez is. Az 1768. év forduló pont az
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iskolák életében, mert ekkor végződött az egytanítós iskola 
s ekkor vette kezdetét az új tanévvel a többtanítós iskola. Mielőtt 
azonban ezekre térnék, egy fűlő pillantással összegezem az 
amannak külső és belső életére ható tényezőket, az iskolai élet 
és ténykörülményeket.

Az iskola a templom déli részén levő papiakon volt, ennek 
egyik szobája szolgált tantermük Az egyházi gyűlések is a pap
iakban tartattak. Ez időben a felügyelők nemcsak^ gondnokok 
voltak inspectori - címmel, kik a tanítók fizetését kiszolgáltatták. 
Miután a tanítók hiványí nem kaptak, fizetésük csak szóbeli 
szerződésen alapult, miért is a fizetés qualitás és quantitásáról 
számot adni nem lehet, csak következtetni a később kiadott 
vocatorokból.

Presbyteriuma kezdettől fogva létezett s teendőjük volt a 
lelkészek, oktatók választása s felügyelet az iskolákra, mely jogot 
azonban a mindenkori lelkésszel gyakorolták. Ezen szokás kez
detben szóbelileg, később a lelkészi hiványban kötelező kifejezést 
is nyert.

Lelkészek mint iskolaszéki elnökök voltak: Vandlik Márlon 
1753—1768-ig. Beck János 1768-ig, Sárkány Márton 10 hétig s 
aztán 1769-ig Tirts János, akit a helytartó tanács 1768. aug. 4-én 
letiltott a papi teendők végzésétől s csak rectori jelleggel engedte 
meg ittmaradását, ha az ifjúságot oktatja, a hiveknek előimád
kozik, ünnepek alatt az úrvacsorát kiosztja, de a stólát az új 
plébánosnak, ki 1768. október 30-án jött Nyíregyházára, fizeti. 
Ezen lesújtó rendelet annyira hatott Tirtsre, hogy 1769. február 
február 16-án meghalt s a hívek éjjel minden ceremónia nélkül 
temették el.

Az iskola beléletéről vajmi keveset, csak annyit tudunk, hogy 
a tannyelv tót volt s a tanulók nem fizettek tandíjat. Az üldöz
tetés korának ismerete azonban elegendő tárgyismeretet ád ahhoz 
a következtetéshez, hogy ott, hol a kathohkus papság ravasz fon
dorlatai a híveknek, lelkészeknek és tanítóknak annyi s oly 
keserű napoknt okoztak, a népnevelés — mely derült eget, a 
szeretet fényét és melegét kívánja — a zaklatásokban nem virá
gozhatott. Az iskola tulajdonképen két osztályt: a kicsinyek és 
nagyok osztályát foglalja magában s a kornak megfelelőleg a 
vallás körül koncentrálja az összes ismereteket. A század gondol
kodásától nem ment a mi iskolánk séfn, itt is a szótanulás, a 
vallási dogmatizmus, betüimádás uralkodik. A gondolkodás irányát,
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a nevelési célt és eszközt a kijelentés, az égi piedestál adta, 
mint ez később is kiviláglik.

Miként a reformatio kezdetén gyakori eset volt, hogy a 
lelkészek — részint buzgóságból részint kényszerből — tanítók 
is voltak s gyakran tanítói működés előzte meg a papit s a 
tanítók a lelkészekkel többnyire egyenlő kiképzésben részesültek, 
úgy a későbbi kor is, mint láttuk s látni fogjuk azután is, fel 
tudja ennek példáit mutatni a nyíregyházi iskolák történetében. 
Miután a tantárgyak száma, minősége, terjedelme e korszakban 
meghatározva még nem volt, nagyon természetes, hogy mindez 
a tanító képzettségétől és hajlamától függött, melynek megragadó 
példáját adta Jasztrabinyi. A tanítóságát lealacsonyító (egyházfi, 
harangozói) teendők végzése, mely e korban egyéb helyeken 
nagyban divatozott, sohasem volt a nyíregyházi tanítók kötelessége, 
Az 1768. évvel lezáródott iskoláink történetének első korszaka.

(Folytatás köv.) S. E.

Ide haza.
Ide haza bizony szomorú az élet,
Búsan járunk, kelünk jobb napokat várva.
Mint szeretnénk látni, együtt lenni véled, 
Nélküled a szívünk olyan nagyon árva.

Mikor még elmentél, virágzott a rózsa,
Dalolt még a madár erdő-bokra között,
Rózsa szép virága lehullt már azóta,
Dalos madár tőlünk messze elköltözött.

Te is messze mentél: Nagyon, nagyon messze... 
Árván hagytad itt a szőke Tisza táját.
Távol estél tőlünk, távol napkeletre,
Óh mikor látod meg édes anyád házát ?
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Tenger van közöttünk vérből, gyilkos lángbit 
Látunk-e valaha? Visszajössz-e hozzánk?
Szívünk, lelkünk kínzó fájdalomtól lángol,
Érünk-e jobb napot? Nevet-e még orcánk?

Szomorúan járunk, búsan fejlehaitva,
Fájdalommal tele a mi árva szivünk.
Nappal csak megvagyunk, hanem alkonyaira 
Könnyűvel telik meg a mi fáradt szemünk.

Mikor imádkozunk összetett kezekkel,
Mikor térden állva fohászkodunk érted,
Fájó zokogással, síró könyörgéssel 
Kérjük az Istentől a Te hazatérted.

Álmainkban aztán eljössz néha hozzánk,
Itt vagy körülöttünk, látunk úgy, mint régen. 
Nevetünk, kacagunk, mosolyog az orcánk,
Fénylik a sok csillag odafönn az égen.

Eltűnik az álom! Óh Te nem vagy köztünk!
Mese volt, mese volt a mi álmodásunk.
Álmainkban itt vagy, de jön ébredésünk,
S  fájó vágyódással egyre haza várunk.

Horeczky Irén.

Nagy György és a bárkái iskola 
II. József korában.

IV. A csalódások iskolája. Az ellenfél támadása és II. József
halála.

Éppen a nevezetes közös gyűlés napján a délesti órákban 
történt valami, ami Nagy Györgyre nézve még sok keserűségnek 
lön forrása.

A soproni lelkészek, Bogsch Jakab, Gamauf Sámuel, Rakvítz 
Károly és a gimnáziumi tanárok közt ugyanis igen rossz volt 
a viszony. A jeles Vietoris Jonathán volt az igazgató, aki 
Csetnekrői jött ide s itt a polgárok közt is sok volt a jóbarátja
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és rokona, mivel egy tekintélyes soproni családból a művelt lelkű 
Schneller Eleonórát vette feleségül. Tanítványai, Kis János és 
Gamauf Teofil a legnagyobb dicsérettel szólnak Vietorisról, kü
lönösen a hazai történelemben való jártasságáról. Igen sok 
könyvét és kéziratát később gróf Széchenyi Ferenc vásárolta 
meg s ily módon kerültek a Nemzeti Múzeum könyvtárába. De 
volt több gyengéje is a jó direktornak, kit az ifjúság felettébb 
szeretett. Nem tudott kellő fegyelmet tartani, nem volt eléggé 
erélyes. A lelkészek magok között egy „Gedanken“ című emlék
iratot készítettek, ebben több javaslatot tettek és oly módon 
akartak az iskola állapotán gyökeresen javítani, hogy Vietorist 
elmozdítják s helyébe a fiatal Rakvitz lelkészt ültetik be igaz
gatónak.

Másfelől pedig a lelkészek ellen is sok volt a panasz. A 
tudós Hochholzer Dániel és Neuhold Károly szenátorok rationa- 
lismussal, sőt socinianismussal, kapzsisággal, erőszakossággal stb. 
vádolták őket. A gyülekezetben korábban Münch lelkész ellen 
írtak pasquillust, most pedig Bogsch Jakabra készítettek egy 
gúnyverset, melynek kezdő sora: „Nicht wahr, Bogsch ist ein 
braver Mann?“ Két jellemző strófája pedig a következő:

Der Eigennutz, der Eigensinn. Natur Moral ist sein Vortrag.
Die Hoffart wächst täglich bei ihm Weicht ab von Text, redt was er mag.
Bogsch weiss von keiner Bibel mehr, Ist das ein Hirt zu unsrer Zeit,
Sein Satz beweist nicht Luthers Lehr. Der selbst stift’t Uneinigkeit ?

Nagy úgy mondja, hogy ő ezt a verset bizonyos Anony- 
mustól kapta.*) A kedvezőtlen ítélet annál meglepőbb mert a 
szintén rationalista Gamauf Teofil történetiró és Glatz Jakab 
szerint is Bogsch igen ] kedvelt és jeles egyházi szónok volt 
Sopronban.

Hrabovszky püspök már a harkai egyházlátogatáskor is pa
naszkodott Nagy előtt, hogy Sopronban igen sok a baj. És most 
márc. 4-én a konvent és a kerületi képviselők közös gyűlése 
után több egyháztag felkérte a püspököt, hogy jöjjön el délután 
is a konvent gyűlésére. Egyszersmind átadták neki a memoran
dumot is, melyet a lelkészek az iskola és Vietoris ellen készítettek 
Jói tudta a püspök azt is, hogy Vietorist le akarják tenni. Azért 
ő meg Nagy Györgyöt kereste fel a soproni házában s meg
kérte, hogy ne menjen haza Harkára, hanem jöjjön el vele

*) Önéletrajz 78. 1.
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délután a konventbe és szólaljon fel Vietoris, mint jó barátja 
és volt tanár társa érdekében.

Ez a megbízatás igen kényes dolog volt Nagyra nézve, mert 
azok ellen kellett felszólalnia, akik délelőtt iskolafelügyelőnek 
választották. De mivel a lelkészek eljárását ő is elitélte, elment 
és fel is szólalt. Délután 4 órakor gyülekeztek össze a konventi 
tagok igen nagy számmal. Bogsch, az esperes-lelkész, midőn 
látta, hogy Hrabovszky és Nagy is jelen van, beteget jelentett 
és eltávozott. Emiatt az ő pártja nagyon is meggyöngült. Elő
terjesztették ugyan a vádat, hogy Vietoris megrontja az ifjúságot 
mindenféle kihágást és kicsapongást megenged nekik és elhanya
golja a tanítást, de nem értek célt vele.

Nagy a felszólalásában ezeket mondá: „Uraim, én 17 éven 
át voltam Sopronban subrector, de ki mondhatja a jelenlevő 
konventtagok közül, hogy ennyi idő alatt csak háromszor vagy 
négyszer is meglátogatta az iskolát? Szintúgy nem látogatták 
Vietoris osztályát sem. Ki mondhatja itt tehát, hogy Vietoris 
hanyag és megrontja az ifjúságot? Boldogult Pelcz János és 
Jankó Mihály szenátorok barátai voltak az iskolának és sokszor 
el is jöttek hozzánk. Farkas Ádám elhalt igazgató is többször 
panaszkodott előttem, hogy a konventtagok soha sem látogatják 
az iskolát.

Azután Hrabovszky püspök fogta pártját Vietorisnak. „Én 
úgy látom — úgymond — hogy itt nincs rendben a dolog.“ De 
Bogsch pártja azt kiabálta, hogy Vietorist le kell tenni s mivel 
Harkán a lelkészi állás most úgyis megüresedik, tehát pályázzék 
oda. „Ez nem úgy van — szólalt fel ismét Nagy — ez anny 
volna, mint: promoveatur ut amoveatur. Harkának szabad válasz
tási joga van, rájok nem lehet papot erőszakolni.“ Hochholzer 
szenátor is helyteleníté az eljárást. Gamauf és Rakwitz, a másik 
két soproni lelkész pedig nem tudta, mitevő legyen. Végre is a 
püspök kiáltott fel: „Eamus ad vota!“ S erre megkezdődött a 
szavazás.

Hochholzer és Hrabovszky püspök az elmozdítás ellen sza
vazott. Neuhold is azt mondá: bűnös dolog valakit a hivatalától 
megfosztani. Bezzeg szenátor szavai szerint is Vietorist mint szláv 
embert nem tűrhetik, azért sürgetik az elmozdítását, Schwarz Pál 
ügyvéd, konventi jegyző, bizonyságot tett, hogy igen tudós tanára 
volt, tehát nem szavaz ellene. Nagy is újra felszólalt, hogy 12 
éven át volt szorgalmas kollegája, tehát semmikép sem egyezik 
bele a letételébe.



Végül Hochholzer jelenté ki még, hogy az egész eljárás 
törvénytelen s követelte, hogy Vietorist hívják meg és hallgassák 
ki. A méltatlanul meghurcolt igazgató nyomban meg is jelent és 
szerény hangon felelt meg az összes vádakra. Ezzel elnémította 
ellenségeit, Bogsch pártja kudarcot vallott, Vietoris továbbra is 
megmaradt hivatalában. De Nagy Györgynek ezt a szereplését a 
soproni lelkészek többé soha sem tudták megbocsátani. Ezek 
mindent elkövettek, hogy Sopronban ne juthasson semmiféle 
álláshoz.

Ez a Vietoris ellen követett méltatlan eljárás a gimnázium 
egy másik jeles tanárát, a csak 1788-ban Modorból ide jött 
Stanislaides Dánielt annyira elkeserítette, hogy most ő pályázott 
Harkára. Bizalmas levelet irt Nagynak, melyben próbabeszédre 
ajánlkozik. Nagy nyomban felel, szívesen hívja őt vendégül, 
kocsiját is érte küldi. S ez a levél oly jól esik Stanislaides csüg
gedt lelkének, hogy boldogan Írja: „Sane múltúm Rév. Dom. 
Vestra ad id contulit, ut animus fere penitus prostratus, siterectus 
et meliora speret expectetque. Nunc certe me felicem, ut ante- 
miserum sentio.“

Április 13-án tartotta meg Harkán a próbabeszédét. Nagy 
még arra is figyelmeztette, hogy szövegszerű, biblikus legyen ám 
a beszéde, mert az ő népe ilyent szeret. A rationalismus korában 
nem is volt felesleges ez az intés. Stanislaides is köszönettel 
válaszolja, hogy ő bár amúgy is szokott bibliai helyeket idézni, 
de helyén való az intés „inprimis nostris temporibus, ubi fere 
Bibliorum oblivisci solemus“. Ő maga is úgy van meggyőződve, 
hogy az egyházi beszédet a szentírásból kell meríteni és bibliai 
helyeket kell idézni „ut tanto fortius veritas in animum agat, 
suosque effectus exserat.“*

Stanislaides, a tudós tanár azonban nem tetszett meg a 
harkaiaknak, vagy talán a soproniak marasztották. Annyi bizonyos, 
hogy választáskor a harkai papjelöltek közt nem szerepelt. Az 
elgyengült Vietoris helyébe 1794. Stanislaidest választották meg 
igazgatónak. De Matkovich ellene is vizsgálatot rendelt el az 
orthodoxiától való eltérése miatt. E miatt mondott le, az iskolai 
anyakönyvben keserűen kifakad és emlékiratot is hagyott hátra, 
hogy abból tudja meg az utókor: „Quae fuerit facies eruditionis 
theologicae sub exitum seculi XVIII. in Hungária.“ 1796-ban 
Pozsonyba hívták, ahol nagy sikerrel tanított 1823-ig.* **)

* Önéletrajz 49. I.
**) Kis János Emlékezései 65. I. Müllner M. i. m. 90. 1.
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A kőszegi kér. tábla sürgetésére Nagy György 1789. évi 
julius elején közölte lemondását a bárkái gyülekezettel is. Hívei 
nehéz szívvel egyeztek bele távozásába, később is mint hű és 
igen jó papjokat emlegették. De azzal vigasztalta meg őket, hogy 
mint vas- és sopronmegyei tanfelügyelő még többet tehet érde
kükben. Harka tehát kénytelen volt más papot választani. Nagy 
György, úgy látszik, Waltersdorf Rudolf kandidátust szerette volna 
utódjául. De ezt Bogsch és kollegái azzal vádolták, hogy a kül
földi akadémián bárónak adta ki magát és adósságot csinált. 
Matkovich felügyelő emiatt a jelölésből is ki akarta zárni. De 
Nagy pártfogásába vette a fiatal embert, maga ment el vele 
Kőszegre, bemutatta Matkovichnak és tisztázta a dolgát. Csak 
két szavazaton múlt, hogy a harkaiak nem őt, hanem Walther 
Gottfried felsőlövői lelkészt választották meg. Mellettük még Rajts 
Péter és Schwarz soproni tanárok voltak szóban.**)

Hrabovszky püspök aug. 21. erősítette meg a választást s 
egyszersmind a legmelegebb szavakkal gratulált Nagynak az elő
léptetéshez. Megdicséri, hogy oly jól és bölcsen intézte el a 
dolgát. Isten újját látja abban, hogy Nagy ismét a tanügy élére 
áll és segítségére lesz Vietoris barátjuknak. Őt erre kiváló esz
köznek (peculiare sanctissimi Dei instrumentum) tartja és ismé 
telten kéri, hogy az idők mostohasága által (per injuriam temporum) 
üldözött barátjuknak, amint elkezdte, továbbra is nemes és hű 
lélekkel legyen oltalmára. (Nemesdömölk, 1789. aug. 21).

(Folytatás köv.) Payr Sándor.

**) Önéletrajz 25. és 60. 1.



T a n k ö n y v h i r d e t é s .  A legújabb egyetemes tanterv 
alapján vonzó, érdekes elbeszélések alakjában megírt, 51 művészi 
kivitelű képpel díszített, véglegesen engedélyezett:

„ B i b l i a i  T ö r t é n e t e k “
című tankönyv, a népisk. I—VI. osztálya számára. Ára kötve 1 K.

„A kér .  A n y a s z e n t e g y h á z  t ö r t é n e t e “
c. szintén engedélyezett tankönyv, a népiskolák V—VI. osztálya 
számára. Második javított kiadás. Ára kötve 70 fillér.

„ B i b l i a i s m e r t e t é s “
v

a népiskolák V—VJ. osztálya számára. Véglegesen engedélyezett
tankönyv......................................................Ára kötve: 50 fillér.

Nagyobb megrendelésnél a bérmentes küldésen felül 10 
százalék engedmény. Tiszteletpéldányt szíves bevezetés céljából 
készséggel küld:

NAGYKÁROLY, (Szatmárm.) R é d e i  K á r o l y ,
evang. lelkész, főgimn. vallástanár.
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T. C.

Vallástanttó urak figyelmébe!
Van szerencsém tisztelettel értesíteni, hogy a Hasza-féle

III.—IV. osztályos — osztott és osztatlan iskolákra szóló — 
Bibliai történetek a sajtó alól kikerült. Az „Elöszó“-t Benedek 
Vince, a dunántúli Népiskolai Bizottság tagja, győri evang. 
igazgató-tanító úr volt szíves megírni. A könyv e 3-ik kiadása 
a legújabb „Tanterv és Utasítás“ kívánalmainak mindenben 
megfelel.

Tekintettel arra, hogy úgv a papír ára, mint a munkadíj 
magas százalékkal emelkedett és a könyv terjedelme is jóval 
nagyobbodott az előző példányokénál, valamint a könyvben felvett 
29 művészies kép nagyobb kiadást róttak rám, árát 70 fillérben 
állapítottam meg. Ugyancsak nálam kapható szerzőnek II. osz
tályra szóló bibliai történetek című könyve is. Ára 40 fillér.

Becses megrendelését kérve maradtam
Budapest, I. kér., Krisztina-tér 7.

Tisztelettel 
STARK FERENC

könyvkereskedő.



A Frankiin-Társulat k ia d á s á b a n  Budapesten
(IV., E g y e te m -u tc a  4.) m e g je le n t:

AZ

Engedélyezte a magyarországi ág. h. ev. egyház egyetem es 
közgyűlése; 1912. évi közgyűlési jegyzőkönyv 60-ikpont.

Az osztatlan ev. népiskolák számára
Kapi Gyula és Papp J ózsef. Á bécé és olvasókönyv. Ötödik 

kiadás _ „ _________________________________50 fillér.
A miniszteri engedélyezés szám a: 116587/1909.

— K épes olvasókönyv. A II. és III. osztály számára. Tizen
harmadik, az áj tantervhez alkalmazott kiadás_____80 fillér.

A minisztert engedélyezés száma: 139052/1907.

— Olvasó- és tankönyv. A IV., V. és VI. osztály számára. Tizen
negyedik javított s az új tantervhez alkalmazott kiadás 2 korona.

A miniszteri engedélyezés szám a: 100962/1914.

— Lesebuch für die II. und III. Klasse. Nach dem ungarischen 
Lesebuch deutsch bearbeitet von Karl Frühwirth. Zweite, nach 
dem neuen Lehrplan umgearbeitete Ausgabe_  _  _ 1 K 40 fillér.

Az osztott ev. népiskolák számára
Kapi Gyula és Papp J ózsef. Olvasókönyv a II. osztály számára. 

2. kiadás_____________________________________68 fillér.
A miniszteri engedélyezés száma: 61420/1916.

— Ugyanaz a III. osztály szám ára_______________88 «
A miniszteri engedélyezés szám a: 52650 1914.

— a a IV. osztály számára______________1 K3 0  «
A miniszteri engedél>ezés száma: 59227/1914.

— € az V/VI. osztály számára_____________1 K 8 0  fillér.

Tankönyvül való alkalmazás céljából szívesen küldünk muiatvány-
példanyt mindazoknak, akik eziránt levelezőlapon hozzánk fordulnak.



N evelés- és o k ta tá sü g y i fo ly ó ira t.
Az ág. hitv. evang. tanárok és tanítók orsz. egyesülete tanítói szakosztályának 

s a dunántúli egyházkerületi tanítóegyesületnek hivatalos közlönye.

H lap  szellemi ré szé t illető 
közlem ények, va lam in t az 
előfizetési és h irdetési díjak 
a szerkesztőséghez (S opron) 

küldendők.

Felelős szerkesztő  és k ia d ó :

P H P P  JÓZSEF.

M egjelenik m inden hó elején 
és közepén.

Előfizetési ára: egész évre 
8 korona, félévre 4 korona, 

negyedévre 2 korona.

TARTALOM. Arany János, mint nemzettanító. S z e m a f o r .  — Az ifjúság 
hazafias nevelése nemzetiségi vidéken. S o k o r a y  G y u l a .  — A vallásoktatás 
egyik hiányosságáról. Sa s s  J á n o s .  — Társadalom — iskola, (s.) — De 
profundis. G a l g a v ö l g y i .  — Március 15-én. H o r e c z k y  I r én .  — A nyír
egyházi evang. iskolák története. S. E. — T á r c a  Nagy György és a harkai 
iskola II. József korában. P a y r  S á n d o r .  — Elesett barátom sírjánál. Vá ndor .

— Apró rajz nagy időből. Vá n d o r .  — V e g y e s e k .

Arany János, mint nemzettanító.
Miként az emberiség egyetemének, úgy minden nemzetnek 

megvan a maga tanítója. Művészek, zene- és dalköltök elsősorban 
nemzettanítók, kik a fényt azért gyűjtik a nemzet életéből, hogy 
azt lelkűk gyűjtőlencséjén erősebben visszadják, fényük a nem
zetet glorifikálja s vezesse tűzoszlopként a földi élet vándorutain. 
így Arany is, kinek birodalma a nemzet, nyelve a népé volt.

Arany János, ki a „Családi kör“ mécsének fényétől kezdve 
a népélet szövetnekén át a nemzeti élet villámfényéig felölelte a 
fénysugarakat: nemcsak a fény kimeríthetetlen szépségét, de a 
magyar lélek kimeríthetetlen gazdaságát is megmutatta. Arany 
elvezette a nemzetet önmagához, megismertette önmagával, ön
becsülésre tanította, felébresztette az önbizalmat, önérzetet. Ez 
önismeretre való ténykedésében rejlik nemzettanító ereje. Mert ez 
tanítói ténykedés s az önismeret a nemzetek életében is az a 
fontos ismeret, mi az egyén életében.

Arany nem szerette a tanítói, tanári pályát, mert energia 
sorvasztónak s annak tekintette, minek a végtelen birodalmat 
szerető oroszlán a rabketrecet. És mégis feltehetjük az eddig senki 
által fel nem tett kérdést: az lett volna-e Arany a mi, ha pálya
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futását nem kezdi a népneveléssel, a nemzet ifjainak tanításával ? 
Vájjon eltalálta volna-e enélkül is a nemzet szivéhez vezető utat ? 
E rejtélyes kérdések megfejtését hagyjuk a mystagogra, a rejtély 
fejtőiré, de nézzük a tényt: mily örömmel és szeretettel öleli fel 
Arany szellemi hagyatékát az iskola s mint apa hagyatékát a 
gyermek, ösztönszerűleg magáénak vallja, dudolgatván a késő 
korig: „Ég a népmelegtől a kopár szik sarja.“ . . .

Aranynak nemcsak tanító szive, nemcsak nemzetnevelő lelke, 
hanem jó nevelő-tanító módszere is volt. mellyel oly sikkerrel 
váltotta be szíve, lelke gazdaságát s tolmácsolta örök valóságnak 
a múlt fényét, érkét. Arany művei nemcsak dalba öntött nemzeti 
történelmet mutatnak, hanem appellációt: nemzet a nemzethez. 
Arannyal a néplélek apotheosist nyer a művészi reprodukálásban.

Arany, mint értékmérő, közös; de mint költő neve: magyar
kincs.

Mert hiszen mi volna Toldi idegen nyelvre fordítva ? Ép 
oly szánalomkeltő bűnös, mint Arany János verseinek átültetői. 
Mert e versekben nemzet a nemzethez szól, ellentétben Madách, 
Milton, Goethe azon költeményeivel, hol ember az emberhez érzi 
közelségét, az egyetemességben közösségét. Aranynál a turul 
szárnycsapását halljuk.

Arany, költeményeinek összességében a néplélek a győztes 
ügy, de ez nem cél, csak eszköz a nemzeti ügy diadalához. Mi
ként a tanító a gyermek lelkének ismeretén át jut a gyermek 
szivéhéz, azonképpen Arany a nép lelkén át vezet a nemzet szivé
hez. Költeményei nemcsak élvezetet nyújtó, múló szórakozásnak 
készültek, hanem nemzeti életet adó forrásnak, mely a népélet 
talajából fakad.

Amit a történet synchronisticus Írói, a néplélek hivatott 
megfigyelői nem vettek észre, azt a költő látnoki szemei meg
világították s a nemzet erkölcs-gyógyító örökévé tették.

Arany rajzolta erkölcsi ábrákról tanul lelkesedni, epitheton 
ornansain gyönyörködni ma is az ifjú nemzedék; az ő pásztor- 
tüzéből vesz szikrát a magyar lángelmék mindannyia, mert 
nála a költészet nem költészet, hanem néplélekre támaszkodó, 
népleikén épült, nemzeti valóság és művészet.

Arany nem szerette a tanítás mesterségét s mégis a nem
zetnek tanítója lett. Nem szerette az iskolát, mégis az iskola 
halhatatlanítja dicsőségét. Szerette a népet, mert ismerte a lelkét, 
s a nép születésének száz éves évfordulójakor sem szereti; mert
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nem ismeri azt, ki leikéből táplálkozott, ki a nemzet történetének 
megírásához a néplélekből öntötte a festékanyagot s dalba öntött 
egy egész történetet a dalt szerető nép kedvéért. Pedig ez lett 
volna Arany kultuszának legszebb áldozás, ha a nép megismerte 
volna íródeákját s értékelte volna a művészi benyomást.

Szemafor.

Az ifjúság hazafias nevelése nemzetiségi
vidéken.

(Vége.)

Az idegenajkú gyermekeket meg kell tanítani elsőbben is 
a magyar beszédre, ami nem épen könnyű feladat, azért a 
hazafias névelés lassan és fokozatosan eszközölhető csak. Első 
kellék mindenesetre az, hogy a tanító megszerettesse a magyar 
nyelvet, a hazai földet, a magyar dalt.

A tudatlanság vagy izgatás következtében előfordulhat, hogy 
a szülők meggyűlőlik a tanítót magyarosításáért. De a tanító 
tapintatossága meg kell, hogy találja az utat, módot arra, hogy 
végre mégis csak sikerül meggyőznie a szülőket arról, hogy 
nyelvüket senki elvenni nem akarja; csak azt kívánja az állam, 
hogy a haza nemzetiségei tanulják meg a magyar nyelvet is, 
melynek ismerete csak hasznára válhat e hon minden polgárának 
s a közös hazának is javára szolgál. S így a nemzetiségek ellen
séges magatartása a magyar nemzettel, nyelvvel és kultúrával 
szemben, céltalan dolog; tehát aki tisztán lát és becsületesen 
gondolkodik, az kell, hogy megvesse a lelketlen izgatok alattomos 
munkáját. És mivel az állam nyelvének ismerete nemcsak, hogy 
szükséges, de felette hasznos is : azért rosszakarója az a szülő 
gyermekének, ki azt a magyar nemzet elleni gyűlöletben neveli 
fel. Tehát a tanító személyisége, az ő hazafias példaképe; az ő 
nevelői szeretete a tanulók iránt nemzetiségi és valláskülönbség 
nélkül; továbbá előzékenysége: csak nemesíti a gyermekek és 
szülők szivét. Azzal pedig, hogy nyelvüket igyekszik elsajátítani, 
csak ápolja bennük a hazafias érzelmeket és rokonszenvet kelt

Tudjuk, hogy a hit a legnemesebb érzelem, a legnagyobb 
gondolat és a legvitézebb tettek forrása. E lelki képesség vele 
születik az emberrel, mely azonban, ha kiképzés nélkül marad,
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akkor az, csak elvadultság s a káros önzés terjesztője leend az 
emberi társadalomban. Az Istenben vetett erős hit hatást gyakorol 
a népek művelődésére, a hazafiság kiképzésére, mert hisz a hazafi- 
ság főelemei: az isteni és emberi törvények iránti engedelmesség, 
az önuralkodás és a felebaráti szeretet. A hit és erkölcstan tanít 
Isten és embertársainMzeretetére, a bűnök kerülésére s az erények 
gyakorlására. Kell tehát, hogy az iskola felruházza az ifjúságot 
maradandó erkölcsi képzetekkel, hazafias gondolatokkal, amely 
azokat felnőtt korukkan honszeretetre, Isten és emberek iránti 
kötelességeiknek teljesítésére sarkalják. A vallástani órákban bő 
alkalom kínálkozik a hazafias érzelmek felébresztésére és ápolá
sára; továbbá az isteni és emberi törvények iránti kötelességek 
teljesítésére felhívni a növendékek figyelmét, valamint ezen tör
vények ellen elkövetett bűnös cselekedetek szomorú következ
ményeire rámutatni.

A háború után még inkább kell, hogy a nevelés középpont
jába helyezzük a hazaszeretetet, mely a ház, a föld, a vidék, 
szóval a szülőföld szeretetében gyökeredzik. Az iskola tantárgyai 
közül főleg a földrajz az, mely ismereteket nyújt a tanulóknak a 
föld országáról, lakosairól s gazdasági életéről. Rámutat az egyes 
országok politikai, gazdasági és katonai jelentőségére. Megismerteti 
a szárazföld és tenger állatait, növényeit, ásványait; bevezeti a 
tanulókat a térképolvasás titkaiba. Ezen ismeretek nélkül pedig 
el sem képzelhető nemzeti nevelés. Mondhatjuk, hogy a földrajz
tudomány teszi a legnagyobb szolgálatot az emberiség boldogu- 
sára, mert azzal, hogy a jelenségek okozati összefüggését meg
világítja, nemcsak elősegíti az ismeretek megszerzését, de meg
termékenyíti a képzelőerőt is. A földrajzi ismeretek így hát mélyítik 
a szülőföld, a magyar haza és lakosai iránti szeretetet.

A hazafias nevelés érdekében jól felhasználható eszközül 
kínálkozik a történelem, mely az egész emberiségnek a legjobb 
példaadója és tanítója. Ebből megismerik a növendékek az ezer
éves közös haza alapításának, múltjának történetét, küzdelmeit, 
örömét, szenvedéseit, mely a nemzetiségek történelmével meg
egyez. Hisz az itt lakó nemzetiségek ép úgy hullottak el a véres 
csaták hevében, mint őseink; s az életben maradottak egy része 
beolvadva a magyar fajba, a magyar hazának több nagy és hős 
férfiakat adtak.

A hősök fényes diadalai elhatározó befolyást gyakorolnak a 
növendékek lelki világára. A történelem tanítása, kapcsolatban a
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világháború egyes eseményeivel, hathatós eszköze leend a hazafias 
nevelésnek. S az idegenajku gyermek is megérti a hazafiság azon 
követelményét, hogy e vérrel áztatott föld, minden nyelvű és 
vallásu lakosa szeresse és becsülje egymást; a közös haza jólétét, 
gyarapodását előmozdítani igyekezzék; sőt szükség esetén fel is 
áldozza életét a hazáért, melynek földje kenyeret ad, melynek 
levegőjét szívja s amely egykor hantjaival eltakarja.

Az alkotmánytanból megtanulják a gyermekek: mi az állam, 
mi annak a feladata; mi a király, a miniszterek, a képviselőház; 
mik a teendői a törvényhozó, kormányzó és végrehajtó hatalom
nak. Megismerik a nemzet javát célzó törvényeket és intézménye
ket: a közigazgatás, közbiztonság és közegészség intézményeit, 
melyek mind hivatva vannak a lakosok életének, vagyonának 
megőrzésére és fejlődésére; továbbá, hogy mily jogokat biztosít 
a törvény az ország minden rendű és rangú lakosának. Az álta
lános hadkötelezettség és tankötelezettség megragadó példát szol
gáltat a közérdekről és serkentő befolyást gyakorol a hazafiság 
erősbülésére, a békés egyetértés terjesztésére.

A nemzetiség lakta vidéken, különösen irányítható a növen
dékek figyelme a magyar állam védő és oltalmazó karjára. A 
háború bizonyságot szolgáltat arról, hogy a magyar állam had
serege mentette meg nemzetiségi vidékeinket az orosz pánszláviz
mus barbár pusztításaitól.

Az állampolgári jogok ismertetésénél nagy haszonnal értéke
síthetők a magyar és orosz honpolgárok jogainak szembeállítása, 
kiemelve a személyes szabadságot korlátozó orosz uralom jog
rendszerét ; továbbá a vallásfelekezetek elnyomását, s a sajtó- és 
gyülekezési szabadságnak teljes elfojtását.

A háborús tapasztalatok bő alkalmat nyújtanak az állampol
gári hűség s a törvények iránti engedelmesség szemléltetésére. 
Szépen érzékeltethető a hűség fogalma, ha növendékeink meg
vetése tárgyává tesszük a hadseregszállítók által elkövetett csalást; 
valamint a haza iránt elkövetett legnagyobb bűnt, a kémkedést, 
árulást. S ezekkel szembe kell állítani a törvények iránti engedel
messég példáit a f^lbavonultak ezreinek felemlítésével; továbbá 
katonáink részéről az önfeláldozás; az itthonmaradtak részéről 
pedig a kitartó munka, takarékosság, áldozatkészség, betegápolás; 
valamint az iskolásgyermekek részéről katonai célokra eszközölt 
különféle gyűjtési munkák feltüntetésével.

A jogait és kötelességeit tisztán ismerő ügyes, edzett s jól
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fegyelmezett polgár lesz a jövőben biztos támasza a magyar 
államnak és lesz képes egyformán szolgálni a béke és véderő 
érdekeit.

A hazafias iskolai ünnepélyek különös ftgyelmet érdemelnek 
a nemzetiségi vidéken. Ily alkalmakra betanított hazafias költe
mények és szép magyar dalok megragadják a gyermekek egész 
valóját,’; de a szülők lelkét is egyaránt és alkalmassá teszik a 
hazafias érzelmek befogadására. Nemzeti harcaink háborús költé
szetében bőven találunk anyagot a honszerélem ápolására; a 
csengő kurnc dalok pedig megragadják a hallgatóság szivét, 
lelkét s ezáltal a nyelv iránti szeretet közelebb férkőzik a lélek 
igazibb érzéséhez, melyből fakad a honszerelem.

A nemzeti érzés fejlesztése s ápolása érdekében jól felhasz
nálhatók az ifjúsági egyesületek; továbbá a cserkészet, testgyakorlat, 
beszéd- és értelemgyakorlat. Ez utóbbi kapcsán tanulja meg leg- 
elsőbb is a gyermek, hogy nemcsak ő, de mindenki magyar e  
hazában, bármily nyelven beszél is.

A néptanítók kötelessége elsősorban fölvenni a küzdelmet 
nemzeti egységünk s a haza érdekében, hogy fejlesszük és ápol
juk a honszerelmet idegenajku polgártársaink körében.

S ha — a nemzetiségi vidéken — az elmondottak alapján, 
fejlesztjük és ápoljuk a magyar nemzet ősi erényét, a hazafiságot: 
boldog és békés együttműködésben élhetnek a haza minden rendű 
lakosai; s valamint a múltban, úgy a jövőben is bizonyára győ
zelmes fegyvernek marad a honszerelem. De bebizonyul az is, 
hogy a magyar az összes népek között a legbékettirőbbek egyike 
és legkevesebb benne a gyűlölködés a más fajok iránt.

S ha e közös hazában élő polgárok egymásban nem ellen
séget, hanem jóakaró, egymás javát munkáló barátokat látnak, 
akkor lesz csak ez az ország mindnyájunknak valóban közös 
édes anyja, boldog hazája és bizton nézhet szemünk egy fényesebb, 
boldogítóbb új ezredév felé!

Adja Isten, úgy legyen ! Sokoray Gyula, állami tanító.

---------------  #

A vallásoktatás egyik hiányosságáról.
(A gyónásról.)

A véges embernek a végetlenséghez való viszonyában már 
a fejletlenség történet előtti ideje alatt is a legfőbb törekvések
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célja a megigazulás volt. A természeti erők ugyanis igen gyakran 
félelmetes hatalommal nyilatkoznak meg a halandó szeme előtt 
és nem ritkán mint pusztító, legyőzhehetlen ellenség jellennek 
meg. De előfordulnak magának a gyarló halandónak is oly 
cselekedetei, amelyek által önmagának érzékekkel felfogható 
kárt, szenvedést okoz. Megtörténik ez a magánosán, társaság 
nélkül élő embernél is. De azután minél nagyobb körré fejlődik 
a társas élet, minél több és többféle egyedet fűznek az egyeshez 
a vérrokonság, vagy egyéb érdekek szálai, annál gyakrabban for
dulnak elő oly esetek életében, a melyek megtörténte után az 
ember az ő lelke mélyén kellemetlen háborgást, nyugtalanságot, 
valósággal lelki fájdalmat érez önelégedettség, megnyugvás 
helyett.

A természeti erők veszedelmes kitörései azt a gondolatot 
ébresztik az ember lelkében, hogy az az ismeretlen, megfogha
tatlan hatalom, melynek uralmát jó és balsorsban egyaránt érezi 
az ő haragos indulatában zúdította reá az elháríthatlan csapást. 
Az a lelki fájdalom pedig, mely valamely helytelen cselekedet 
miatt emészti lelkét, az ő sejtelme vagy mondjuk helyesebben : 
hite szerint szinte valamely gonosz indulatu, bár láthatatlan tény 
incselkedéséből származott, aki őtet a cselekedetek helyes útjáról 
eltántorította. Mivel pedig a helytelen cselekedet káros követ
kezményeket von mindig maga után : a harag étvágytalanságot 
a mértékletlenség betegségei okoz, meggondolatlan vakmerőség 
szerencsétlenségbe dönt, a boszuállás a lélek háborúságát idézi 
elő; ezen okszerű viszonynak szemlélete s átgondolása folytán 
tagadhatlan tényként világlik ki az ember szeme előtt, hogy a 
világrendben törvény uralkodik, van igazságszolgáltatás, van Ítélet, 
jutalmazás és elkerülhetlen megtorlás.

Éhez a gondolatkörhöz könnyen belekapcsolódik azután az 
gondolat is, hogy a természeti erők által előidézett veszteség is 
helytelen cselekedetek következménye. A haragvó hatalom tűzi 
veszedelemmel, villámcsapással, jégesővel, vizáradással, halállal 
bünteti a halandó vétkét. Részint tehát az akár tudott, akár is
meretlen okból haragvó Isten eszméje, részint a fölébredt lelki
ismeret vádja arra indítja az embert, hogy az Istenség haragját 
kiengesztelni s lelkiismeretét megnyugtatva, a lélek egyensúlyát 
helyreállítani, a végeden hatalommal békességre lépni igye
kezzék.

A vallásrendszerekben ennélfogva többnyire, vagy talán
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mindig elsőrendű mozzanat a megigazulás kérdése. Ez az igye
kezet hozta létre az áldozatok legkülönfélébb nemeit, az önkin- 
zást, a remeteséget, ez teremtette meg a szerzetesség intézményét. 
Ez a kérdés lobbantotta lángra azt a világra szóló mozgalmat is, 
mely Lutherünk lángszellemének vezérlete mellett új irányba 
terelte az emberiség történetét. Az ember kényelemszeretete s a 
kapzsiság megpróbálta visszaerőszakolni azt a korszakot, a mikor 
az ember a felvilágosodottság alacsonyabb fokán anyagi áldoza
tokkal igyekezett azt a megfoghatatlan hatalmat kegyes indulatra 
engesztelni. A pénz csörgése azonban nem hozott a léleknek 
békességét, nem teremtett szelidebb közerkölcsöket. A terrores 
conscientiae kínos gyötrelmeket szültek és napról-napra jobban 
szították a forró vágyat elégültség, léleknyugalom és társadalmi 
béke után.

Ennek a vágynak volt a szószólója Luther Márton, a midőn 
reá mutatott Krisztus urunk tanítására, miszerint nem áldozatokkal, 
nem a föld gyümölcsének első zsengéjével, a juhoknak első 
fajzásával, vagy a mi drága s kedves, sőt legkedvesebb az ember 
előtt: egy mindennek fölött értékes gyűrűvel, az egyetlen fiú 
feláldozásával, vagy éppen készpénzfizetéssel lehet a lelkiismeret 
mardosásától megszabadulni; hanem az által, ha szivedet hozod 
áltozatúl az Istenoltárára. Ha megalázod magadat, elismered bűnös 
voltadat, miként a publikánus, elismered, hogy az Isten törvényeit 
megszegvén sérelmet ejtettél lelked tisztaságán és hogy lelkednek 
jelen háborgásteljes állapota bűnös cselekedeted következménye; 
elismered, hogy ez a lelki állapot Istenfiuságoddal, emberi méltó
ságoddal nem fér össze: akkor csennesednek el lelked hullámai 
s tér szívedbe a béke galambja, mely megnyugtat, felüdít és 
megerősít, kétségb evonhatlanul, valósággal érzed, hogy lelked a 
bűntudat súlya alól felszabadult, egedről a nyomasztó s látásod 
tisztaságát elhomályosító, cselekvésed szabadságát akadályozó 
kőd eltisztult és derülten mosolygó napfény sugarai 'ömlenek 
reád; érzed, hogy lelkismereteddel kibékültél, a szerető mennyei 
Atya megbocsátotta vétkeidéit, lenyujtotía kezét hozzád és föl
emelt a sötét mélységből, melybe e lelki folyamotot mellőzve 
napról-napra mélyebben kellett volna sülyedned.

A gyónásnak — a mint mi protestánsok a bünbánatot és 
az úrvacsorával élést általában egy szóval megnevezni szoktuk — 
ez a lelki folyamat a lényege. Az előkészítés munkájában tehát 
arra kell fektetni a fősulyt, hogy ezt a gyermekekkel, valamint a
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felnőttekkel is megértessük. Hiszen hallgatag ugyan, aki nem 
hiszi, hogy gyarló emberek vagyunk, minélfogva gyakran, mond
hatjuk naponta sokszor és sokképpen megsértjük meggondolat
lanságból, majd zabolátlankodási vágyból azoknak a törvényeknek 
határait, a melyeket a világ végetlenül bölcs alkotója testünk és 
lelkünk épségének és egészségének fenntartására megállapított, 
szóval igen gyakran bűnbe esünk; mégis vannak sokan, még az 
okosak között is, sőt legtöbben azok közül, kik a felvilágoso- 
dotlak sorába számítják magukat, vannak, kik nem tartják szük
ségesnek a gyónást, a léleknek e koronkinti megtisztulását, a 
felszabadulást a bűntudat terhe alól, a szerető mennyei Atyával a 
kibékülést, megigazulást.

Ennek oka csak az lehel, hogy a hitoktatás e lelki folyamat 
mulhatlan szükségességének érzetét nem véste be elég mélyen a 
gyermek szivébe. Nagyobb súlyt fektetett a gyónásra előkészítés 
alkalmával a szertartás azon mozzanataira, a melyek habár szük
ségesek, nem feleslegesek, de nem is képezik a lényeget.

Mivel pedig a megigazulás lelki folyamata — mint már 
fentebb említém — a vallásnak ősidőktől fogva egyik legfon
tosabb ágazata, kétséget nem szenved, hogy bármely vallás
felekezetre nézve szinte életkérdés, hogy hivei ezt a vallásos 
cselekményt helyesen, lelkiismeretüknek f e l v i l á g o s o d o t t -  
s á g u k  f o k á n a k  és v i l á g f e l f o g á s u k n a k  m e g f e l e l ő  
szempontból tekintik és végzik-e el. Ahol a hitoktatás ezen a 
téren kielégítő, ott az úr asztalánál minden rendű rangú s nemű 
híveket látunk vendégül; ott az egyház iránti búzgóság, hűség 
és áldozatkézség forrása nem apad ki.

A gyónás szükségességének élénk érzete a Protestantismus 
jövőrjére nézve még más tekintetben is igen fontos. A protestáns 
nem gyarló ember előtt, hanem közvetlenül a mindentudó, meg- 
vesztegetlenj csalhatatlan Isten előtt ismeri el bűneit és nem 
véres emberi bölcseség, hanem a végetlenül igazságos de egy
szersmind végetlen kegyelmű mennyei Atya kezéből várja itéle- 
letét, feloldoztatását. Ennek a viszonynak Isten és ember közt 
szükségképeni következménye, hogy az igaz protestáns nem lehet 
álszent, nem lehet képmutató, nem tanúsíthat más lelkületet az 
oltár előtt és egészen mást az Íróasztalnál, vagy a műhelyben, 
vagy az eke szarva mellett; a protestáns a kötelesség teljesítés
ben nem lehet rest, nem hanyag. És ha sikerül a közvéleményt 
eleven példákkal meggyőzik a felől, hogy becsületérzés, lelki
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tisztaság, megbízhatóság és kötelességtudás tekintetében a pro* 
testans egyház áll vezető helyen; ez a vélemény ma, a mikor 
a közéletben annyi az álnokság, a hamisság, a visszaélés köteles
ségmulasztás és a közjó elleni bűn, beláthatlan erejű hatalommal 
ruházza fel a protestantismust.

Sass János.

Társadalom — iskola.
A görög mithológia szerint Charon az alvilági hajós a Styx 

folyón átszállította az elhunytak lelkeit. E hitrege szimbolikusan 
mutatja aat az igazságot, hogy egyik életből a másikba átlépni 
közvetítés nélkül nem lehet, mindenütt szükség van az átmenetre, 
az átalakulásra.

Az elemi iskola napjainkban is középkori zárt életet él, mely 
életről csak a vizsga napján ád számot néhány érdeklődő előtt, 
mig a folyton nagyobbodó társadalom hullámzó tömegével egészen 
nyílt, szabad életet él. Az iskolát csatornához hasonlíthatjuk, 
melynek medrét a tananyag és tanrendszer ássa, mig a társa
dalmat nyílt tengerhez, mely a beleömlö édesvizű folyók izét,, 
színét, lényegét megváltoztatja. A két élet lefolyása, helyzete és 
hivatása is megmutatja a lényeges különbséget. És mégis azt 
kívánják, hogy az, aki az iskolában jól teljesítette a kötelességét, 
minden közvetítő intézkedés nélkül, mellőzve a tengeri hajót és 
a tapasztalt kormányost, a parti hajózásra készített hitvány hajóval 
rohanjon a társadalmi élet hullámainak s diadalmasan kerüljön 
a tulsópart révébe. Az elemi iskola készítette élethajó megfelel a 
csendes vizű falusi életnek, de a háborgó városi életbe sodorva, 
csak addig ép ez, mig vihar jön s a hajó és hajós fölött össze
csapnak a betegség, a bűnözés és a halál hullámai. *

Üres frázis az, hogy az elemi iskola az életre tanít. Az elemi 
iskola csak előkészít a továbbképzésre, a tudás alapelemeit adja 
s az adott körülmények közt többet most sem adhat. Az a nevelés, 
amit ád, inkább az iskolára, mint a társadalmi életre hat. Ha az 
iskola az életre készíteni és a még mindig divó középkori 
scholastikai rendszer mellett készíthetne, úgy akkor viselnie kellene 
azon vádakat, melyekkel a mai társadalom, sőt nemzetek életét 
vádolják. Az iskola, miként régente, úgy most is a halált meg
dicsőülésnek, nem az élet folyományának hirdeti s az életet siralom
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völgyének, a halált örömnek énekelteti: nem munkáséletre, dicső 
halálra készít. Hic Roma, hic saltus!

Ha az iskola a társadalmi életre, vagy mondjuk csak emberi 
életre készít, miért haltak és halnak meg milliók nyomorultan, 
mert nem tudtak megélni? Ha az életnek iskolája van: miért 
kell idő előtt elpusztulni az életben? A tapasztalat azt mutatja, 
hogy az embernek először betegnek kell lennie s aztán az orvos 
megtanítja: mitől óvakodjék s mihez forduljon. Etőször bűnöznie 
kell a gyermeknek, embernek, hogy aztán a gyermekbiró, illetve 
a siró rabbilincs fölébressze a bűnös Kain ivadékban szunnyadó 
lelkiismeretet. Az aggastyán haldoklásakor tanítja, mert ő is csak 
már akkor ismerte az életet, hogyan kell élni s mutatja az össze
tartás erejét az összekötött szőlővenyigéken.

Az elemi iskola nem taníthat tehát az életre, rnig a nép
életét az iskolába nem visszük, mig a természettudományi gon
dolkodás át nem itatja az emberiség agyát, mig az iskolától a 
társadalmi életig az átvitelt megfelelő kultúrintézmény nem veszi 
át s nem viszi a lelkeket Charon módjára, de obolus nélkül, 
egyik partról a másikra.

Necsak a falak közt hirdessék az életismereteket az arra 
hivatottak, hanem menjenek ki a fórumra, hogy ott tanulja a nép 
az élet jogát és kötelességét. Tanítsanak minden népeket s min
denütt, miként ezt az emberiség nagy tanítója, a megtestesült 
szeretet: Jézus tette. És ha ez meglessz, akkor nem vár majd 
mindent mindenki az elemi iskolától, így a társadalom sem ; 
mert hiszen akkor a társadalmi élet egy iskola lesz, a társadalmi 
lények iskolája. A társadalom kötelessége a preventív tevékenység 
az állami repressiv intézkedésekkel szemben. [s.]

De profundis.
Tudjuk azt, hogy a legnemesebb erkölcsösítő hatalom a 

szeretet és pedig a szeretet apotheozisa: az anyai szeretet. S íme 
a háborús erkölcsök ezt is szétzúzták a nép alsó rétegében s 
az anya a gyermek mellett fetreng a bűn fertőjében. Nem a 
háború okozta ez erkölcsi mételyt, hanem csak kiváltotta. E 
kiváltódás csak ott történik meg, hol a nő önálltóságra nevelve 
nem volt; hol a férj mellett rabszolgaként szerepelt; hol az
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erkölcsi szennytől visszatartani egyedül képes szépérzet ébresztve, 
fejlesztve és ápolva nem volt; hol az ízlés alantos örömökben 
nyilvánult s a nemes ösztönöket az\ állaliasak elfojtották.

Míg az elemi iskolák, melyek tévesen neveztetnek nép
iskoláknak, üresek a ruha és élelem hiányában, addig a nép 
igazi iskolái, a korcsmák hemzsegnek a hadsegélyes anyáktól. 
Az itthonmaradt nagykorúak amily szorgalmasan látogatják az 
új „népiskolát“, époly szorgalmas tanulói a kiskorúak az „ördög 
óvodájáénak, az utcának.

A szeretet iskolája: a család. S íme az iskolák iskolája, az 
élet iskolája, honnét minden szép, jó és maradandó nemesnek 
kell kiindulnia, majd circulus vitiosusként visszatérnie: sülyed a 
világrengetés alatt, mely, miként a föld az emberiségnek, úgy a 
Család a nevelésnek legbiztosabb alapja és talaja vo lt... Hová 
jutottunk ? . . .

Ki igyekszik ma a tisztességes, józan életet meghódítani? 
Feleljetek rá véres napok, bűntől szennyes emberek! Ha az életet 
idejekorán meghódítani nem igyekszünk s az élethódítási törekvést 
a köztudatba nem visszük s az egyéb hódítási törekvéseket ezzel 
nem ellensúlyozzuk, úgy akkor sorsunk nyitott könyv s minden 
pacifista törekvés csődöt mond; mert az emberiség életének 
hajója zátonyra kerül.

A tévelygések utain járó emberiséget vissza kell hódító 
kalandozásaitól téríteni az igazi keresztyéni élet meghódításainak 
területére. Mert, miként Goethe mondja: „Az érdemel csak életet, 
szabadságot, ki azt naponta meghódítani kénytelen.“ Hódítsa 
meg az ember az életet, a természetet s akkor életének és a 
földnek ura lesz.

Ébresszük fel az emberben az igaz embert s űzzük ki a 
hatalomra vergődő állatot addig, míg nem késő, míg találunk 
jót s a jóban mutathatunk barátra. Mert a rossztól visszatérni 
nehezebb, mint visszaesni, bár legyen örök a vád. Mert, miként 
a De profundis költemény-cyklusban mondja Kiss József:

„Jónak jóban van barátja,
Bűnnek bűnben bűnös társa,
Térj rosszról a jó útjára 
S állsz barát és társtalan.“

Galgavölgyi.
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Március 15-én.
Ha olvassuk a nemzetek történetét, arra a tapasztalatra 

jutunk, hogy minden nép a maga dicsőségének, a maga jólété
nek, a maga boldogságának a megteremtéséért küzdött, azért 
vívta mindig nehéz harcait. Sokszor századokon keresztül vérzett, 
hogy hazáját megtarthassa, avagy pedig a zsarnoki hatalmat meg
törje. Ezek a százados küzdelmek teremtették a nagy férfiakat, 
ezek a szenvedések ébresztették fel, s erősítették meg a népek 
szivében a hazájok iránti szerelmet s adtak gyönyörű példákat 
arra, hogy miként kell mindenünket — családot, nyugalmat, boldog
ságot s végül önmagunkat — feláldozni azért az Istenadta föld
ért, amely táplálja s eltartja az egész nemzetet. Sok gyász, sok 
fájdalom érte a küzdő népeket, de éppen a gyászból, a szomorú
ságból fakadt mindig a legragyogóbb dicsőség, amely fényével 
bevilágítá a fájdalmak, a szenvedések fellegét.

Talán nincs nép, nincs nemzet, amely annyit szenvedett 
volna, mint a magyar. Talán nincs haza, amelynek földjét annyi 
vihar rázta volna meg, mint a magyar hazáét. De sehol annyi 
fény, annyi dicsőség nem árad széjjej, mint a magyar hon téréin. 
Mennyi szenvedés, könny, jaj, fájdalom. De a megszentelt fáj
dalom könnyűiből fakadt mindig a legszebb dicsőség, amely 
fénnyel árasztotta el a honszerelem sötétülő egét.

A sok küzdelembe már úgy belefáradt a nemzet, a sok 
szenvedés már úgy meggyötörte, hogy a fáradtságtól elfásultan, 
ellankadtak tetterős karjai s mély álomba merült. Hosszú, der
mesztő álmában még gondolni sem mert arra, hogy valaha fel
ébredjen. Mindig voltak, akik még mélyebbé, még dermesztőbbé 
tették az álmát, s mindenki azt hitte már, hogy a dicső magyar 
nnmzet teltesen megsemmisül.

De még a leghosszabb álomnak is vége lesz, ha eljő a fel
támadás. Eljött egyszer a mi feltámadásunk ideje is. Új életre 
ébredt a magyar s megmutatta a nagy világnak, hogy az életre 
érdemes. Nagy történeti múltja igazolá, hogy joga van az életre, 
s joga van hozzá, hogy felvegye a versenyt a többi művelt nép
pel a szellemi haladás terén. Évtizedeken át csak úgy titokban 
munkálkodtak ezen hazánk nagy fiai, hiszen, szólni, beszélni tiltva 
volt. De annál gyönyörre-keltőbb volt a munka, minél jobban 
üldözték a szellemi ébredés apostolait.

Hanem mikor a nagy vihar megrázta Európa testét, amikor
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minden nép megdöntötte a zsarnoki hatalmat, kibontván a szabad
ság zászlaját, akkor a magyar sem maradt hátra a többi nemzet 
mögött, hanem előre törve, egy szép napon föléje állt az egész 
világnak.

Visszaszáll a lelkem rég elmúlt időkbe,
S magam előtt látom azt a szép napot.
Amelynek mása még soh’ sem volt a földön,
Ameyet az Isten csak nekünk adott!

Nemzetünk virága, hazánk ifjúsága megértette a szabadság 
hivó szózatát, s szíve honszerelmének lángjával felolvasztotta a 
nemzet testét sorvasztó fagyos bilincseket. Honszerető lelkűk be- 
árván az eget, visszatért megint a földre, hogy a honszerelem 
szárnyán magával ragadja az egész nemzetet. Szivük melegétől 
lángra gyulladt az egész ország. És történt csodálatos dolog, 
amilyet nem látott a világ, egy szép napon megszületett magyar 
földön is az édes, a szent szabadság. Ez a szép, ez a csodás 
nap volt a 48-iki március 15-dike. Egy szóra, egy intésre szabad 
lett a magyar, s ezen a szép napon egy csepp vérontás nélkül 
érte el azt, amiért más nép milliók életét áldozta fel. Ezért olyan 
fényes, ezért olyan ragyogó ünnep a március 15. Nem tapad 
nevéhez egy parányi vérfolt, csupán fény, csupán ragyogás környezi 
hőseinek nevét. Nagyot dobban, hevesen ver szívünk, ha erre a 
napra visszaemlékezünk. Szépen lengett, gyönyörűen lobogott a 
szabadság zászlaja, s az alája gyűlt nép nem kérdezte, lehet-e, 
szabad-e esküdni a szabadság Istenéhez.

Tették, mert a szivök lánggal volt tele,
Esküdt az apostol és a lelkesült nép 
Szive szent hevével esküdött esküdött vele !

És az esküjök hatása nem késett sokáig.
Kinyílott a börtön súlyos ajtaja,
Zöld borostyán ággal, szép piros virággal 
Lön befonva minden börtön ablaka.

A szabadság eszméje megteremté az egyenlőség gyönyörű 
gondolatát s e kettőből fakadt a testvériség magasztos érzete. 
Eggyé olvadt ebben az egész nemzet,’ a boldogság átlengte a 
hon minden terét s szépen virult a szabadság virága, napról- 
napra szebben bontogatva ékes szirmait. A nemzet millióinak 
imája egy fohásszá olvadva szállt az egek Urához, hálaadó 
dicséret szárnyalt ég felé. A nemzet királya is megérté a nagy
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idők intő szózatát, teljesítő népe ^kívánalmait, szentesítvén a 
törvényeket, megadván a jogokat, melyeket e szép napon alkotott 
s kivívott a magyar. És az új, a szép, az ifjú Magyarország 
virult és virágzott. Fiai munkálták jólétét, hogy még ragyogóbbá 
tegyék a magyar nevet. És azóta, hogy azt az első szép napot 
megérte nemzetünk, minden évben Unnepszentelés van annak 
emlékére szerte az országban. Valóban méltó, hogy századok 
múltán is fénnyel, pompával ünnepeljük azt a dicső napot. De 
a fény, a pompa ne legyen más, mint a honszerelem ragyogása, 
Úgy tündököljön az a csillag mindig, mint azon az első ünnepen. 
A mi szivünk, a mi lelkünk is úgy emelkedjék fohásszal ég felé 
mint azon az első szent napon az egész nemzet szíve, lelke.

Ámde a március} mámor csakhamar szétoszlott s a szabadság 
szellője viharrá válva megcsapdosta a bércfalakat, felsírva fájdal
masan az alvó rémeket. Azok kikelve sírjaikból, bejárták szerte 
az országot, felrázva annak minden kis zugát. Felzúgott a vész
hang: „Veszélyben a haza.“ S azután megindult a titáni küz
delem. Vér és árny mindenütt, tűz emésztő népünk békés lak
helyét. Reánk tört az ellen, hogy a vér nélkül szerzett jogokat 
vér árán is elvegye tőlünk. Hogy diadala biztosabb legyen, 
reánk uszította idegen ajkú honfitársaink bőszült táborát. És a 
magyar megértve a veszélyt, megmutatta, hogy igazán magyar. 
Fsgyver a kezében, láng a szívében, űzi, hajtja az ellent szép 
Magyarországból. Dicső honvédeink sok küzdelem árán legyőzték 
az ellent s újra felragyogott a dicsőség csillaga. Visszatért a 
márciusi mámor s megint szabadnak érzé magát a magyar.

De óh ja j! fájdalmas vége lett a nagy boldogságnak. Észak 
réme, az óriás orosz, egy érintéssel földre szegezte a magyar 
nemzetet. Letörött a zászló, lerakták a fegyvert gyászos emlékű 
Világos mezején. Fájó könnyár fakadt a hősök szeméből s Hunnia 
gyászruhába öltözött. Nehéz, sorvasztó idők jöttek reánk. Ismét 
rablánc, elnyomatás. Fájóbb, szomorúbb emléke nincsen a 
magyarnak annál a pár évtizednél, amely dicső harcunkat követte.

Hosszú szenvedés után felszáradtak mégis a fájdalom könnyei. 
A magyarok Istene szebb, jobb, virulóbb kort hozott reánk, 
amelyben békén fejlődhetett a nemzet, bebizonyítván, hogy méltó 
maradt mindenkor őseihez. A béke, a nyugalom idején olyan 
csendben munkálódott nemzetünk, hogy idegen népek már szinte 
el is felejtették a magyart. Azonban újra megszólalt a vész 
harsonája, megmozdult a vén Föld s láng borította el az egész
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világot. Ebben az ádáz küzdelemben, ebben a rettenetes harcban 
ott tündököl egy csillag a vész felhői között. Ellenség, jóbarát 
egyaránt bámulja azt a szép tüneményt s mindenki tudja azt, 
kogy az a magyar dicsőség ragyogó csillaga. Ismeri most már 
az egész világ a magyart, hiszen megmutatták e nemzet hős 
fiai, hogy méltó a magyar dicső őseire. A világ bármely tája 
felé fordítjuk orcánkat, visszatündöklik rá a magyar dicsőség, 
hiszen mindenütt ott küzdenek a mi hőseink, a mi drága 
katonáink.

Honnan veszik ők az erőt, a kitartást, hogy hosszú időn át, 
félretéve kényelmet, nyugalmat, elhagyva szerető otthont, csalá
dot, ott küzdenek értünk esőben, hóban, sárban, fagyban, szembe 
nézve a pokol összes rémeivel. Honnan veszik ők azt a csodá
latos erőt az ádáz küzdelemhez? Honnan azt a lelkesedést, 
amellyel űzik az ellent mind tovább és tovább. Valami csodálatos 
sejtés azt mondja nekem, hogy azoknak a lelke jár a levegőben, 
akik a múltban oly dicső példával, oly nagy szerelemmel áldozták 
fel életüket a honért. A megdicsőült hősök példája hatja át a mi 
katonáink bátor szivét-lelkét; az ő honszerelmük lángja lobog a 
csatatűz közepette a mi hőseink szívében. Ez a honszerelem, ez 
az égő tűzoszlop vezeti őket mindig, ez adja lelkűknek azt a 
csodálatos erőt, ez ad nekik kitartást hónapok, évek során ke
resztül, hogy képesek — mindent föláldozva — megküzdeni a 
pokol összes rémeivel. «

Mi pedig, akik idehaza aggódva várjuk kedveseink haza
tértét, akik szüntelen összekulcsolt kézzel, imádságos ajkkal, 
könnyező szemekkel nézünk fel a magas Égre, ne adjuk át ma
gunkat ágyává csüggedésnek, hanem engedjünk szívünkben helyet 
a szép reménység hajnalsugarának s bizzunk a magyarok Istené
ben aki már annyi balsors, annyi vész között megtartotta szép 
Magyarországot. Addig is, mig felhozza ránk a béke hajnalát, a 
reménység legyen éltető napunk s ne lankadjon erőnk, hogy amit 
a hon tőlünk vár, annak teljesítésében hiány ne legyen. Mindenki 
— a nemzet apraja, nagyja — megtalálja most a maga dolgait. 
Tudnia kell, mindenkinek, hogy mit kíván tőle a haza. S a magyarok 
Istene annak adjon csupán boldogságot, aki szivét, lelkét egész 
önzetlenül a honnak szenteli. De ne legyen rá méltó az, aki 
a vésztől megriadna, visszavonul a tettek mezejéről, avagy önző, 
sivár lélekkel most is, a nagy veszély idején, mindenben a saját 
hasznát keresi.
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Akik egyszer majd a végső győzelem lobogó zászlajával 
fognak visszatérni hozzánk, azoknak léptein lebegjen a jó Isten 
áldása. Övezze majd őket hála és szeretet, homlokukat ékesítse 
a dicsőség babér-koszorúja. Akiket pedig már hiába várunk, 
akiknek lelke az Isten trónusához szállt, azoknak emléke legyen 
áldott mindörökre. Pihenjen testök békés nyugalomban. Sírhal
mukon nőtt fel újra a magyar dicsőség, hamvaikból fakad a 
honszerelem virága. Sírjaik intenek, tanítanak minket hazaszeretetre, 
véres dicsőségük tanítja az idegen föld népét, hogy tiszteld, be
csüld s ne bántsd a magyart.

Mi pedig azzal a reménységgel nézzünk a jövőbe, hogy a 
mi gyászunkból, a mi szenvedésünkből fakad majd egy újabb kor 
boldogsága. Ez erősítse meg szívünket s adja a jó Isten, hogy 
reményünk teljesüljön. Én hiszem, hogy „Jönni fog egy jobb kor, 
mely után, buzgó imádság epedes százezrek ajakán.“

Horeczky Irén.

A nyíregyházi evang, iskolák története.
(Folytatás.)

Osztott iskolák és tanítóik (1768—1872).
1768. év őszén P a p p  István a templom déli részén levő 

papiak egyik szobájában tanította 1789-ig a leányokat, míg 
1768—1789-ig B e r z e n c e y  Lipót, mint a fiuk ideiglenes tanítója 
21 évig működött az 1784—1786-ban épült templom átellenében 
levő épületben, mely helyen később a második ielkészilak épült. 
Miután 1789. évben felépült az 1542. és 1543. számú egyfedél- 
alatti első „nagyszerű“ iskolaház, Papp és Berzenczey utóda 
M i h o k y  e kettős épületbe költöztek. Az egyház e szerencsés 
időben igen olcsón jutott a papiak melletti három szomszéd
házhoz, mely téren építtető aztán „a kidolgozott terv szerint a két 
iskolaházat és állítá fel a két bő iskolatermet“. Ez épületnek egy 
középfal választotta két udvara volt. A délfelé nyúló udvart 
„vállalta“ fel Papp István, ki azelőtt a Schmal-féle papiakon 
levő iskolában a leányokat tanította s itt maradt 1793. évig. 
Utána a fiuk osztályából M i h o k y  Mátyás jött, s e  tanteremben 
tanított 1802-ig. Mihoky volt az első, ki rendes hiványt kapott 
a nemes egyháztól. Ezen hiványnak, mely 1789-ben lett kiállítva s
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1798-ban hitelesítve, rövid tartalma a következő: Ezen iskolában 
a reá bízott fiú tanítványokat a szükséges tudományokban oktassa 
és gyakoroltassa, az erkölcsiségben teljes erővel szorgalmatosán 
és lelkiismeretesen nevelje; maga szeresse ezen példás életet, 
erkölcsiséget és tanítóhoz illő jellemet mint hivatalos teendőiben, 
mint egész gyülekezet előtt mutasson és bizonyítson mindenkor. 
E hivatallal járó évi díj a következő: 1. évi 300 Rft., melyet 
évnegyedenként az inspektor-tanitó kezeihez hiány nélkül elő- 
legesen fizetend, 2. két öl keményfa és havonként egy szekér 
fűtőszalma. Törvény-didactrum nem fizettetik, de önkéntes ada
kozás nem záratík ki. — A toporci artientáris helyről került ezen 
tanító latin nyelven irta le élte körülményeit, melyből megtudjuk, 
hogy az algimnáziumot Késmárkon, a felső tudományokat 
Eperjesen és Sárospatakon végezte. 1771-ben, 26 éves korában 
Késmárkon orgonista s a „kisebb gyermekek“ tanítója majd egy 
évre kassai tanító és orgonista lett, honnét 8 év múlva Kis- 
szalonba, majd vissza Kassára, végre Nyíregyházára került. A 
későbbi kor tárgyilagos Ítélete alapján szerény, jámbor, szorgal
matos, hív és példás tanító volt s mint ilyen sokáig élt a hálás 
utókor emlékében.

Mihóky után 1803-ban K i r á l y  János jött e tanterembe, 
hol ekkor a kisebb fiuk és leányok tanultak. Király 1768-ban 
Abauj megyében, Szepsi nevű helységben született. Tanulmányait 
Kassán kezdte, Késmárkon folytatta s eperjesi kollégiumban 
végezte. Kassán és Fancsaton tanítóskodott. Csécsen Abauj 
megyében a Szirmay-féle birtokon több évig volt tiszttartó, míg 
Nagy Sámuel nyiregyházi lelkész ajánlatára Nyíregyházára hivatott. 
Mint társaságot szerető, vidám lelkületű férfi az akkori patriarchalis 
korban sok itteni előkelő házaknál szinte nélkülözhetetlenné tette 
magát s nyílt egyeneslelkűsége pedig — mint életrajz-iróia irta — 
mindenektől megkedvel tetett és becsültetett. Az ő vocatora a 
következőkkel van kipótolva : a szokásos hostitatio farinatio és 
házonkinti karácsonyi ostya hordás, továbbá offertórium és gyön- 
pénz ötödrésze, a temetésből járó stóla, melyet a három tanító 
egymás között elosztani tartozott. A német istentisztelet és a 
professori iskolában („latin iskola“, „felsőbb iskola“) való tanításért 
évenként 50 bankoftot kapott. Ezen vocator a devalvatio után 
300 Rftról 600 bankóforintra és 10 holdnyi tanyai földnek élvez- 
tével emeltetett. 1828 okt. 1-én midőn meghalt, a nemes egyház 
a bevett zsokáshoz képest saját költségén temettette el. Vég
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tiszteletéül Farbaky Dániel lelkész a templomban tót nyelven 
szónokolt a tanítói terhes hivatal jutalmairól, e két kérdést 
fejtegetve: 1. Miért oly terhes a tanítói hivatal? 2. mi jutalmat 
arat a jó tanító ? Egyetlen fia József Pál soproni tanár és az 
ottani képezde egykori igazgatója mint nagytudományu férfiú 
országos hírnévnek örvendett. Király János után az iskolahelyi
ségben C s i l l a g  Márton vezette a nagyobb fiukat 1831-ig. 
Kovácsi András egyházi felügyelő és Juhász Mihály presbyter 
mint deputátusok hozták, magokkal Csillag Márton vészverési 
tanítót, a gömöri esperesség által ajánlott három egyén egyikét, 
ki a próbát dicséretesen, közmegelégedésre megtéve, megválasz
tatott rendes tanítónak. Miután részére külön vocatort akart az 
egyház kiállítani, Kohlmann Sámuel és az erélyes Tregyár Pál 
tanítók — kikkel a másik iskola történeténél találkozunk és 
ismerkedünk meg — az egyházgyűlésen felhozták azt, hogy 
mind a három iskolatanítónak egyforma kötelessége lévén, a 
meghívó levélnek is egyeznie kell az ő hiványukkal s azt indít
ványozták, hogy a latin hiványok helyett magyar nyelven szer
kesztett hivány állíttassék ki valamennyiök részére. E helyes 
indítvány elfogadtatott s ennek értelmében a fizetés a következő 
lett: készpénzben 600 vft., vagyis pengőpénzben 240 pft., tiz 
köblös felébe adandó szállási föld; temetési stóla: gyermektől 
15 kr., prédikációval végzett temetéstől 24 kr.; sátoros ünnep 
offertórium ötödé három tanító közt elosztva; ostyasütés meg
váltás 80 vft., két öl fa, alkalmatos lakás. E meghívó levelet 
1824 dec. 14-én elfogadta Csillag, de csak 1829. január 19-én 
jött vissza régi állomáshelyéről, midőn is másnap be lett iktatva 
s a legközelebbi vasárnapon beköszönő prédikációt tartott. 
Életének folyásából megemlítésre méltó, hogy a grammatikai 
osztályt Jolsván, szülővárosában, a syntazisi osztályt Sajógömörön, 
a rhetorikait Rozsnyón végezte s aztán a lőcsei tanodában három 
évig tanulta a bölcsészeti tudományokat s végül Eperjesen 
végezte be bölcsészeti és hittani tanulmányait. Mint házi nevelő 
alkalmazást nyert Fáy Andrásnál Bodolló pusztán s Kubinyi 
Andrásnál Csízen. Három év alatt 278 volt a tanítványainak 
száma. 1831-ben a szarvasi egyháznál nyert alkalmazást mint a 
nagyobb fiuk tauítója és orgonista.

Ez iskolának 1831—75-ig nevezeies tanítója volt még Nagy 
Sámuel, ki 44 évig működött e kettős iskola déli részében. Ez 
idő alatt 6568 fiú növendéke volt. E működése alatt 19 évet
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töltött az olvasó fiu-osztályban, 1850-töl ismét 19 évet az ide
helyezett polgári fiu-osztályban s 1869-től 1875-ig ismét az olvasó 
fiu-osztály tanítója lett. Az 1831-i dühöngő kolera idejében hív
ták meg a „convent“ tagjai latin nyelven irt levélben Antaloczról, 
Ung megyéből, hol Petróczy Mártonnál mint zongoramester és 
privát tanító alkalmaztatott. A levéllel mint követ küldetett egy 
fiatal polgár, melyre megjelent próbára Nagy Sámuel s azonnal 
meg is választotta a templomi közönség a szent hajlékban. 
Atyja a járvány áldozata s ő pedig négy árvatestvér gyámja lett. 
A város négyfogatú szekeret adott rendelkezésére s így eljövete 
csak 26 váltóforintba került. Mint új gazdának az egyház 5 köböl 
gabonát ajándékozott. A meghívólevélben kötelességévé lön téve 
a gyermekeknek az anyai és magyar nyelvnek figyelembe vétele 
mellett, a vallás, erkölcsiség, éneklés, olvasás és más, őket illető 
szükséges tudományokban való oktatása; minden magyar isten
tiszteleten — mert ekkor csak minden második vasárnap tartatott 
— és minden harmadik vasárnap, úgy ünnep- és hétköznapokra 
a tót nyelven tartani szokott istentiszteletnél az éneklés és orgo- 
nálás; a kiszabott héten a temetés végzése, több temetés esetén 
a segédkezés; az úrvacsora kiszolgáltatása alkalmából kántori 
segédkezés; a prédikátorok akadályoztatása esetén prédikációs 
istentisztelet tartása; a német eklézsiában éneklés, prédikáció 
olvasás; az eklézsia mindenkori rendszabályaihoz alkalmazkodás; 
az egyház kívánatéra nagyobb iskolát is tanítani. A fizetés az 
előbb ismertettél megegyezett; de a pénzérték időnkénti változá
sával a hivány módosítva, a fizetés nagyobbítva lett.

Tanulságos életrajzát Gyula fia örökítette meg Máday Károly 
superintendens kívánatéra. Ez életrajz kivonata a következő. Nyír
egyházán 1809. junius 30-án született. Elemi tanulmányai végez
tével Eperjesre, majd Lőcsére, Debrecenbe került. A 6 gimnáziális 
tantárgyakon kívül a következő felsőbb tudományokat hallgatta: 
Logica, Metaphysica, Introductio in philosophiam, História philo- 
sophica, Mathesis, Physica, Statistica, História civitatnm europa- 
carum, Jus publicum regni Hungária, História litteraria, Anthro- 
pologia, Paedagogica, Dialetica, Theologia morális, Theologia 
dogmatica, Psychologia, Exegesis evangeliorum, Antiquitates 
hebrorum, História ecclesiatica, Hermenentica és Homiletica. E 
tantárgyakat 5 éven át hallgatta s tanulta latin nyelven nagy 
szorgalommal. Félszázados tanítóskodása alatt több ezer ifjú került 
ki keze alól megbecsülve tanulmányát és tanítóját. 1849—1853-ig
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egyedül végezte a templomi és temetési teendőket s gyakran 
tartott egyházi szónoklatot. Midőn Jurányi Sámuel gimnáziumi 
tanár 1856-ban harmadik lelkészül választatott, ez időtől kezdve 
hetedfél esztendeig a gimnáziumban is tanított és pedig szép 
sikerrel. 1836-ban Kollmann Sámuel kartársával a „vasárnapi 
iskolát“ alapította, melyet azonban a „hideg részvétlenség“ három 
év múlva megszüntetett. 1842-ben a főtanodából hazakerült ifjak- 
kal műkedvelői társulatot alakított, hogy színi előadások által 
kedveltesse a magyar nyelvet. 1846-ban kisdedóvó intézet alakult 
s ezzel is az ő eszméje öltött testet. 1853-ban az egyház pres- 
byteri címmel s 1856-ban negyedszázados tanításkodása emlékére 
ezüstserleggel ajándékozta meg, melynek a következő felirata 
volt: Századnegyedes emlék: Buzgalom és Hűség jeléül a nyír
egyházi evang. egyház tanítójának Nagy Sámuel urnák 1856. 
julius 29. — 1860-ban a város képviseleti tagjává 1861. a tanítói 
kar seniorává választotta meg. 1861-ben Nagy Mihály esperes 
felhatalmazása folytán a lelkészi teendőket, az esketési és úrvacsora 
kiszolgáltatásán kívül, három hónapon át végezte. Rendkívül 
becses nevelési munkákat irt s többeket átdolgozott, melyek 21 
tömött kéziratu kötetben foglaltatnak. Ezenkívül érdekes töredék
jegyzetei vannak a városi és egyházi életből s többféle történeti 
és statisztikai adatai. Lajos fia, ki tanulmányait Nyíregyházán 
kezdte, Lőcsén folytatta s a soproni tanítóképzőben végezte, 
1868-tól mint énektanár, énekvezér, országos hírű orgonista mű
ködött Nyíregyházán. Gyula Sárospatakon mint állami képezdei 
tanár lett alkalmazva. Anna leánya Oszterman Pál ránki lelkész 
neje lett, Mária vasúti hivatalnokhoz ment feleségül s Pál 1863-ban, 
az életrajz Írása idejében, könyvkereskedősegéd és besorozott 
hadfi volt. Az életrajz a következő lendületes szavakkal záródik: 
„Adja Isten, hogy jövőre is a világ méltánylattal és elismerésül 
legyen a közművelés bajnokai iránt. Atyámnak pedig adjon lelki 
és testi erőt azon gondolat elviselésére, hogy ő inkább a menny
ből mint a világtól várhatja az érdemelt pályabért.“ A népnevelés 
munkás agg bajnokot impozáns részvét s a kartársak megható 
közreműködése mellett temettette el a nemes egyház 1880 május 
7-én. Emlékét az egyházi iskola hűen megőrizte. Pótadatként 
említtetik életrajza után, hogy 1870, 1871, 1872. években a 
nyíregyházi ág. h. ev. egyház gyűléseinek három tömött jegyző
könyve tárgymutatótábláját 1820-tól előkészítette s 1872-től az 
egyház állandó segédet tartott mellette. 1875-től 400 frt. nyug
díjat élvezett az egyháztól.
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Nem csak szavak, de az eddig előadottak szerint is bizonyítják 
a tények, hogy 1789-től megválogatta a nyíregyházi nép a tanítókat 
s csak jóhirnevüek választattak meg rendes tanítóknak, mely 
kitüntető bizalomra aztán igyekeztek szorgalmas és munkás
életükkel méltóak lenni.

Nagy György és a harkai iskola 
II. József korában.

(Folytatás).
Hogy ne lehetett volna Nagy György a legjobb remény

séggel, mikor a püspök, Matkovich felügyelő és a kőszegi kér. 
tábla a legnagyobb örömmel vették az új hivatalra való vállal
kozását és teljes bizalommál kívántak áldást és szerencsét útjára. 
De ne énekeljen senki diadaléneket a teljes, kész győzelem előtt. 
Nagyra is kínos meglepetés, keserű csalódás várakozott.

Két ellensége volt Sopronban: a róm. kath. Bernyácsky 
helyi direktor, aki hivatáskörének, tekintélyének és jövödelmének 
csökkenését látta abban, ha Nagyot Sopronba hozzák; és Bogsch, 
az evang. esperes-lelkész, aki szintén úgy ismerte őt, mint terveik 
meghiusítóját, mint élesszemű, szókimondó ellenőrt, szóval 
kellemetlen embert.

Bernyácsky kezdte meg a harcot, akinek magasabb össze
köttetései voltak és a rendeletek tekervényes útjait is jól ismerte. 
Jól tudta, hogy a majdnem tisztán evangélikus Harkának Reuter 
János személyében van egy jó tanítója, de mivel ez a költség 
hiánya miatt vagy egyéb okból a győri normál iskolában vizs
gálatot még nem tett, tehát egy róm. kath. tanítót akart reájok 
erőszakolni. Bernyácsky műve volt, hogy Pachner János pécsi 
tanfelügyelő 1789. nyarán Harkára jött s a helytartótanács egy 
rendeletére hivatkozva a szomszédos Keresztur, Küllő, Nyék és 
Haracsony biráit is ide hivatta, akiktől azt követelte, hogy egy 
új tanítói állást szervezvén, évi 120 frt. fizetést és 12 öl fát 
adjanak a tanítónak. A harkaiak előtt gyanús lévén a dolog, két
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követet küldtek Bécsbe, akik Torkos János bécsi ágenstől meg 
is tudták, hogy Pachner követelése jogtalan s az egész dolog 
csak zaklatás volt Nagy és a harkaik ellen.*)

Nagy azért csak tovább tanította a kicsinyeket és nagyokat 
és jó reménységgel várta, hogy tanfelügyelői állásához felsőbb 
helyről is megkapja a megerősítést. Ezt azonban könnyű volt 
Bernyácskynak megakadályozni, mert a helytartó tanács nem 
engedte meg, hogy az evangélikusoknak külön tanfelügyelője 
legyen. Vay főigazgató már 1789. jun. 29. irta Matkovichnak, 
hogy a derék Nagy György törekvései meghiúsulnak. Julius 6-án 
pedig azt kérdi ismét Matkovichtól, hogy nem pályáznék-e Nagy 
a győri normáliskolai igazgató állására, amellyel évi 500 írt fizetés 
jár és amelyre most három jelöltet kell felterjeszteni. Nagy azon
ban arra gondolva, hogy Győrből nem járhat el Kőszegre taní
tani s e miatt kőszegi patrónusai is megharagudnának, Horváth 
elnök és Nagy Sándor alispán tanácsára, nem adott a kérdésre 
határozott feleletet. Matkovich ezt rósz néven is vette tőle.

Vay főigazgató e közben megküldte utólag a még májifc 
13-án kelt helytartósági leiratot is, mely szerint a tanfelügyelői 
állások be vannak töltve, s így az ajánlott Nagy György szol
gálatát adandó alkalommal csak később vehetik igénybe. A hely
tartó tanács e szerint hallani Sem akart arról, hogy az evan
gélikusoknak külön tanfelügyelőjük legyen és számukra külön 
állást szervezzen. Matkovich ezt a lesújtó leiratot már csak igen 
rövid kisérő levéllel küldte meg Nagynak, aki Bernyácsky kezét 
látta mind ebben.**)

A soproni helyi direktor tehát meghiúsította Nagy György 
tervét s hogy még jobban megboszantsa, egy róm. katkolikus 
tanítót küldött Harkára, akit egyszersmind jegyzőnek is reájuk 
akart erőszakolni azzal a jogcímmel, hogy ez az ember a győri 
normáliskola igazgatójától szerzett bizonyítványt. A harkai evan
gélikusok azonban tiltakoztak a r. kath. tanító ellen annyival is 
inkább, mert ez egy egészen tudatlan ember volt, aki helyesen 
Írni sem tudott, amint Nagy erről tudomást szerzett.

Bernyácsky most két kocsin egy nagyobb küldöttséggel 
ment ki Harkára, hogy az új tanítót beiktassa. Vele volt a győri 
normáliskoia igazgatója, Stefanits főszolgabíró, egy Dió nevű 
professzor, a soproni normáliskola igazgatója és Fodor János s

*) Önéletrajz 26. 1.
**) U. o, 34. 1.
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Neuhold János városi tanácsosok, akiket Bernyácsky direktor 
Gábriel Lajos polgármestertől kért maga mellé.

Ezek Nagyhoz azzal köszöntöttek be, hogy a harkai iskolát 
jöttek megvizsgálni. „Igen örülök a szerencsének“ — felelte Nagy. 
Majd pedig a győri igazgató kérdezte, hogy elfogadják-e a 
harkaiak a közös iskolát (scholam inixtam). „Ha úgy értik ezt 
— feleié Nagy — hogy a csekély számú r. kath. gyermek is az 
ő iskolájukba járjon, akkor ezt keresztyéni szeretettel szívesen 
vesszük.“ De a győri igazgató ennek ellenmondott. „A mixta 
schola abban áll, úgymond, hogy nemcsak akatholikus, hanem 
katholikus tanító is legyen az iskolában, amibe ha a község bele 
nem egyezik, azonnal becsukatom az iskolát.“

Méltán mondotta erre Nagy: „Az iskolák jellegét a gyen- 
mekek adják meg és nem a tanítók; mixta schola az, amelyben 
különféle vallású gyermekek járnak együtt. Ami pedig iskolánk 
becsukatását illeti, mint litteratus és possessionatus nemes ember 
n̂ em egy könnyen ijedek meg.“

„Különben is, úgymond, hogyan erőszakolhatnak Harkára 
ilyen embert, aki semmit sem ért a normális methodushoz?“ 
Erre Dió soproni professzor vette oltalmába a tanítót: „Az I. és 
II. osztály anyagát tudja.“ Nagy ezt sem hagyta helyben. „Nyom
ban kikérdezem, úgymond, és megmutatom, hogy nem tudja. 
Reuter evang. tanítót én addig ingyen tartottam az asztalommnál, 
hát minek akarják az urak most egy második tanítóval terhelni 
a községet ?“ Nagy újból is sürgette, hogy azonnal megexami- 
nálja az új tanítót. De a küldöttség ezt nem engedte meg s végre 
is „re infecta“ tért vissza a városba.

A dolgot felsőbb helyen is megtudták, de a róm. kath. 
tanító beiktatását nem erőitették többé, mert tényleg tudatlan 
embernek bizonyult s büntetésből pótlólag még egy félévig kellett 
a soproni normáliskolába járnia. Később sem kerülhetett be 
Harkára. Sopron városa évi 76 forint fizetéssel útcsinálónak alkal
mazta. Nagy György, mikor már Sopronban élt nyugalomban, a 
már ötven év felé járó embert ingyen tanította s most maga 
akarta beszerezni Harkára r. kath. tanítónak, de nem sikerült, a 
hatóság tiltakozott ellene. Ez is oly cselekdet volt, mely Nagy 
Györgyre vall. A nevét is kíméletből hallgatta el.

Ellenségei ily dolgokkal keserítették. Pedig e nélkül is sok 
csalódás érte. Lelkészi hivataláról lemondntt, mint láttuk, már az 
utódját is megválasztották. Iskolafelügyelői hivatalát pedig, melyre
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őt felsőbb biztatásra az egyház részéről megválasztották, nem 
foglalhatta el, mert a helytartó tanács ebben nem erősítette meg. 
És evangélikus normáliskolát sem nyithatott Sopronban, mert 
ebben meg a három lelkész nem támogatta.

1789, őszén halványuló reményekkel vett búcsút harkai 
híveitől mint hivatal nélkül maradt 54 éves férfiú. Egyik soproni 
házába hurcolkodott be a családjával. A harkaiak nehéz szívvel 
bocsátották el. Eckl Mátyás mint derék, jószívű és tudós lelké
szükről emlékezik róla naplójában. Bucsúverset is Írtak távozása 
alkalmára.

Mann Gottes, lass dich zärtlich finden,
Ach, eile nicht von uns, wir bitten, •

Sprich uns stets Gottes Trostwort für.
Komm, lass uns deine heil’ge Lehren 
In stiller Andacht ferner hören,

Komm, leite uns, wir folgen dir.

Bécsi barátaiban és az uralkodóban, aki őt kegyesen fogadta 
és előléptetését megígérte, még mindig bízott. De 1789. őszén 
II. Józsefet is ágyba döntötte a betegség, 1790. január 28-án ren
deletéit kettő kivételével visszavonta, február 20-án pedig már 
meg is halt. A magyar nemeseknek, a kőszegi tábla biráinak 
nem kellett többé németül tanulniok, sőt erős reakció indult meg 
a német szó ellen,

Nagy Györgyre tehát nem volt többé oly nagy szükség, 
mint II. József életében. Előbbi pártfogói jóindulatukat ugyan 
továbbra is megőrizték iránta, de előmenetele érdekében most 
már semmit sem tehettek. Szóval, állás nélkül maradt, két szék 
között bukott a puszta földre.

(Folytatás köv.) Payr Sándor.

Elesett barátom sírjánál.
Megásták sírod itt messze földön, 
Messzi harctéren ért a halál.
Mielőtt mennék, búcsúzom tőled,
K i jó  barátom, sőtt több valál.
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Nem rég még együtt szőttünk sok tervet. . . 
Most kérdésemre nincs felelet.
Nagy némaságban, árván nagy csendben 
Suttogva mondom: „Isten veled/ “

Alkonyul. . . Otthon, kicsiny faludban 
Estharang hangzik, mondnak imát.
Rád is gondolnak, néked kívánnak 
Nyugalmas, csendes ,,jóéj szakát/“

Pedig, ha tudnák, milyen az éjed?
Hogy nyugvó ágyad a hideg sir?; . . . 
Vigasztald Isten, kik reá várnak,
Fájó sebükre nálad van ir.

Nagy Isten, adjad, ember-vetésre 
Győzelem legyen az aratás!
Kik itt elestek, áldja a nemzet,
Téged is áld majd, te hű pajtás.

Vándor.

Apró rajz nagy időből.
Zavar a gond.

Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is tűi 
v o lt... Dehogy igy nem lesz jó, mert nem a kacsalábon forduló 
várról, se nem az üvegtoronyról szól a mese, de még a lőcsei fehér
asszonyról sem, hanem arról a bizonyos szürke asszonyról, aki 
kisér valamennyiünket, különösen most a háború harminc és nem 
tudom hányadik hónapjában. Igen, a szürke asszonyról, a gond
ról lesz szó!

Lássuk, hogyan is találkoztam vele? Egy téli nap reggelén, 
melyen a hőmérő 10 fok hideget mutatott, elindultam az iskolám 
felé. Hogy, hogyan nem, de Szibéria jutott eszembe ; szánkók 
csilingelőse hallatszott, vékonyka hadi-talpam alatt pedig csikor
góit a hó. Szegény, vézna asszonyok, kikben a hadisegély tartja
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még annyira amennyire a békesség után vágyó lelket, haladtak 
el mellettem. Egyik-másik üres kis szánkót húzott maga után, 
abban a reményben, hogy valahol talán kerül reá szén és nem 
kell otthon kis családjával fütetlen szobában dideregni. Pékek 
boltja előtt didergő, rongyos ruhájú gyermekek, öregek várták a 
boldogító pillanatot, melyben a szelvényüket egy-egy városi 
kennyérre beválthatják. Halványarcú, vérszegény alakok görcsösen 
szorítottak keblükre egy frissen sült cipót és mentek hazafelé. 
Egy gonddal már kevesebbjük volt és bizonyára nem egy adott 
hálát Istennek, aki, „megadta a mindennapi kenyeret“. Iskola
táskával haladtak mellettem el gyermekek. Egyiknek-másiknak 
kabátján meglátszott messziről, hogy csak valami vékonyka őszi 
vagy tavaszi, ami különben mindegy, ami azonban nem mindegy 
az az, hogy a 10 fokos hideggel e kabátkák vastagsága nem 
állott arányban.

Ilyen és hasonló megfigyeléseket tettem az utcán. Amint 
tovább mentem egyszerre olyasfélét éreztem, mintha valaki tor
komat megragadta volna és fojtogatna.- Mefordultam, de senkit 
sem láttam. Kétségtelen, gondoltam magamban, hogy valami 
láthatatlan szörnyeteg kínoz. Hogy is hivjam? Nevezem szürke 
asszonynak, amint nevezi a regényében Sudermann ? Tehát már 
nem mentem egyedül. Velem tipegett a havas úton a szürke 
asszony, a gond. Azt hiszem, mindenki tapasztalatból tudja, hogy 
gond-anyó kísérete nem a legkellemesebb. Nekem sem telt benne 
nagy örömöm. Nem voltam neki elég elegáns, különösen a nem 
tudom hány éves téli kabátomra tett megjegyzéseket. Én viszont 
a kifogásaira azt válaszoltam, hogy egy havi fizetésemért sem 
tudnék újat venni.

Több ily megjegyzése annyira felbőszített, hogy kértem, 
hagyjon egyedül. Ő persze csak kajánúl mosolygott. Erre már 
megfenyegetlem, botommal feléje csapkodtam, de minden hiába 
volt. Elkísért az iskolámig. Ott azután már könyörgésre fogtam 
a dolgot. Említettem neki, hogy lehetetlen, hogy velem inég a 
tanterembe is bejöjjön. Ha nem hiszi el, mondtam, olvassa el 
az Utasításunkat. Abban határozottan olvashatja: „A tanító ne 
lépjen osztályába gondterhessen 1“ A gondok maradjanak az iskolán 
kívül.“ Lám, lám legfeljebb a folyosón maradhatsz gondanyóka! 
Milyen nagyszerű, hogy eszembe jutott ez a paragrafus! Most 
csak majd mégis megszabadulok kínzómtól! Gondanyóka össze
ráncolta homlokát és már majdnem megígérte, hogy békében
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hagy. Ha unatkozol — tanácsoltam neki — tanuld meg magyarul 
és németül az ajtónkon levő feiirást: „Tanítás alatt idegeneknek 
tilos a belépés!“ Faképnél hagytam és beléptem a tanterembe. 
Nemsokára elénekeltük az e hétre gyakorlásul kijelölt éneke:- 
„Mind jó, amit Isten tészen.“ Hej, tudom gondanyó hallgatódzott 
ekkor az ajtónkon! Ének után elmondtuk a szokásos reggeli 
imádságot. Én pedig örültem, hogy a zavarómtól megszabadultam. 
Pedig korai volt az öröm! Megkezdhettük volna a munkát, de 
ni, az a szőke, sovány leány tegnap nem volt itt. Felém nyújtja 
a mulasztást igazoló, kis cédulát. Elolvasom : „Leányom tegnap 
petroleum és koksz miatt nem mehetett az iskolába stb.“ Koksz, 
petróleum! Hát már dacára« tilalomnak belépett ide is gondanyó. 
Én: „Hát nem olvastam el neked a a felírást: Idegeneknek tilos 
a belépés a tanítás alatt.“ Ő százráncú arcával vigyorog és azt 
mondja: „Olvastam, de miért volnék én idegen? Ültem én már 
jobblevegőjű szalonokban is, mint amilyen itt a levegő és puhább 
széken is, mint a te iskolai széked.“ Én: „No, no, csak ne olyan 
nagy hangon, anyókám ! Aki itt velem vitatkozik lerontja tanulóim 
előtt tekintélyemet.“ E bölcseség hallattára megint csak mosoly
gott és asztalomnál helyet foglalt, mint valami hivatalos iskola- 
látogató. Kezdtem a tanítást. Az órarend szerint számolás volt 
az első óra. Az anyóka hallgatott egy ideig. Csak mikor ezt a 
példát olvastuk a könyvünkből: 1 kg. borjúhús 1 K 20 f ; 
mennyibe kerül 3V2 kg., akkor megszólalt: „Micsoda özönvíz 
előtti időből valók ezek az adatok? Tüzeljétek el a számtani 
könyveiteket, hisz azt nem élitek már meg, hogy 1 kg. borjúhús 
1 K 20 f-be kerüljön!“ Most aztán eltettük a könyvet és meg
mutatni akarván, hogy én is tudom, sajnos nagyon is jól tudom, 
mi mibe kerül, ezt a példát adtam fel: 1 m. posztó 60 K; 
mennyibe kerül az egy öltözethez szükséges 374 m. posztó? 
Gondanyó megjegyzése: „Talán bizony számodra kellene az új 
öltözet ?“

Mikor pedig ezt a feladatot adtam fel: Valakinek évi fizetése 
1800 K, mennyi jut ebből 1 hónapra, gond-nénike előbb számí
totta ki, mint bárki más: „Egy hónapra jut 150 K és egy kis 
koplalás“ — mondta ő. Következett a földrajzóra. Abban ugyan 
kevesebbszer zavart, de olykor mégis közbeszólt. Például mikor 
a tanulók azt mondták : Magyarország határai északon és keleten 
a Kárpátok, megjegyezte: „No, de sirok is!“ Mikor a gabonával 
bővelkedő Alföldet és az acélos búzánkat emlegették a tanulók,
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az a bizonyos nénike szintén krákogott valamit, amit legnagyobb 
sajnálatomra nem reprodukálhatok, mivel magam sem értettem 
meg megjegyzését. A délelőtti munka befejezéséül még ezt a 
dalt énekeltük el: Erdő mellett nem jó lakni, mert sok fát kell 
hasogatni stb. Az ének elhangzása után az ünnepélyes csendben, 
mintha ezt hallottam volna : „Szegény flótás, örülhetnél, ha volna 
basogatnivaló fád, akkor nem kellene otthon hideg szobában 
kucorognod.“

Elég, úgy-e kérem, ennyi is, hogy megmutassam, hogyan 
zavar a tanításban a gond. Ugyan nem állandó vendég, de ebben 
a szomorú időben elég sokszor kopogtat be és leül vendég 
gyanánt. Ha legközelebb megint eljön, nagyon meg fogja ám 
járni! Elkészítve várja egy spirituszos üveg, abba teszem majd 
és aztán elhelyezem a tanszertári üvegszekrénybe, a kígyók és 
békák mellé. Hadd maradjon fenn mutatóba egy későbbi esetleg 
boldogabb utókornak: spiritusz alatt egy kis hadi-gond a nagy 
háború idejéből. Addig is pedig míg ez sikerül, minden este 
Arany szavaival sóhajtok fel: Hála Isten! este vanmegin’. Mával 
is fogyott a földi kín ! Vándor.

Előfizetőinkhez. Az előfizetések megújítását, különösen 
pedig a múltról fennálló hátralékok mielőbbi törlesztését újból 
kérjük. S z e r k e s z t ő - k i a d ó .

Arany János-ünnepély. A soproni evang. tanítóképző
intézet tanári kara és ifjúsága március hó 2-án a lyceummal 
együtt kegyeletes emlékünnepet ült a nagy költő születésének 
századik évfordulóján. Az ünnepi szónok H o l l ó s y  Kálmán 
lyceumi tanár volt, ki gyönyörű beszédben méltatta Aranyt, 
mint a nemzet nagy tanítóját.

Gyászhir. Varga Antal nyug. ev. tanító március hó 8-án, 
89 éves korában elhunyt. Benne Varga Gyuia vönöcki esperes, 
Varga Dénes dukai és Varga Dezső szilsárkányi tanító édes 
atyjukat gyászolják. Emlékezete legyen áldott!
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Felirat a képviselőházhoz a nem állami tanítók anyagi 
helyzetének rendezése ügyében. A hazai nem állami tanítók 
nevében A 1 e x y L a j o s  az ev. tanítók országos egyesületének, 
E m b e r  K á r o l y  a kath. tanítók orsz. egyesületének, S i m o n  
K á r o l y  az orsz. ref. tanítóegyesület, S t e r n  Á b r a h á m  az 
az izr. tanítók orsz. egyesületének elnöke és D o b ó  S á n d o r  
az ORTE alelnöke mint előadó, a magyar országgyűlés képvi- 
viselőházához felirattal fordultak, melyben kérik a kormánynak 
oly értelemben való utasítását, hogy szüntesse meg azt a nagy 
sérelmet, mely a nem állami tanítókat az államiakkal szemben 
éri, vagyis 1. az 1907 évi XXVII. és 1913J. évi XVI. törvénycikk 
hatályon kívül tételével helyeztessenek, a nem állami tanítók az 
1913. évi XV. t.-c. hatálya alá, tehát legyen törzsfizetésük, lak
bérük, igazgatói dijuk az állami tanítókéval a szolgálati időnek 
megfelelőleg teljesen egyenlő. 2. Számíttassák be az összes, így 
az 1893. év előtt eltöltött szolgálatuk is 3. Kapjanak ugyanannyi 
családi pótlékot. 4. Legyen háborús segélyük is az állami taní
tókéval egyenlő 5. A vasúti kedvezmény terjesztessék ki a nem 
állami tanítók és a uyugalmazott tanítókra és családtagjaikra is.
6. A nyugalomba vonult tanítók, valamint a kegydijt elvező 
tanítóözvegyek ellátási összegük 35°/o-át drágasági segélyül állan
dóan kapják. Szóval az állam vagy adja mindazt a tanítóknak is 
amit hasonló képesítésű tisztviselőinek magad, vagy kényszerítse 
erre az iskolafenntartókat.

Iskolai Ünnepeink. Tanügy szépirodalmi folyóirat. Szer
keszti S z e n t g y ö r g y i  Dénes Marosvásárhelyen. Előfizetési ár: 
egy kötet (12 füzet) 9 K 60 f, 6 szám 4 K 80 f. — A legutolsó, 
50. számú füzet, Arany Jánosról tartalmaz kimerítő értekezést és 
költeményeket.

Az osztrák evang. tanítók egyesülete a Luther-alapra 
nagyszabású gyűjtést rendezett, a reformáció 400 éves évfordulójára 
azonkívül jubileumi füzetet ad ki, melyet az ev. tanulói ifjúság 
között fognair terjeszteni.

Newyork a világ legnagyobb városa. A newyorki keres
kedelmi kamara statisztikát közöl Newyorknak a legutóbbi évek
ben elért fejlődéséről. A statisztika mindvégig rekordadatokat 
foglal magában. E szerint Newyorknak 1917 új év napján hét 
és fél millió lakosa volt. Newyork ezzel a világ legnagyobb 
városa lett. Itt említjük meg, hogy hivatalos közlés szerint az 
északamerikai Egyesült Államok lakosságának száma 1917 január
1-én százkétmillióra rúgott, az amerikai gyarmatok hozzászámí- 
tásával száztizenhárom millióra.

Szerkesztői üzenetek. Márciusi számunkat a hó elején terveztük szét- 
küldeni, tekinttel aktuális közleményeire, de nyomdai nehézségek megakadályoztak 
a terv kivitelében. Kérjük szives olvasóinkat, vegyék ezt elnézőleg tudomásúl.
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T a n k ö n y v h i r d e t é s .  A legújabb egyetemes tanterv 
alapján vonzó, érdekes elbeszélések alakjában megírt, 51 művészi 
kivitelű képpel díszített, véglegesen engedélyezett:

„ B i b l i a i  T ö r t é n e t e k “
című tankönyv, a népisk. I—VI. osztálya számára. Ára kötve 1 K. 

„A kér .  A n y a s z e n t e g y h á z  t ö r t é n e t e “
c. szintén engedélyezett tankönyv, a népiskolák V—VI. osztálya 
számára. Második javított kiadás. Ára kötve 70 fillér.

„ B i b l i a i s m e r t e t é s “
a népiskolák V—VI. osztálya számára. Véglegesen engedélyezett
tankönyv...................................................... Ára kötve: 50 fillér.

Nagyobb megrendelésnél a bérmentes küldésen felül 10 
százalék engedmény. Tiszteletpéldányt szíves bevezetés céljából 
készséggel küld:

NAGYKÁROLY, (Szatmárm.) R é d e i  K á r o l y ,
evang. lelkész, főgimn. vallástanár.

T. C.

Vallástanító urak  figyelmébe!
Van szerencsém tisztelettel értesíteni, hogy a Hasza-féle 

III.—IV. osztályos — osztott és osztatlan iskolákra szóló — 
Bibliai történetek a sajtó alól kikerült. Az „Előszó“-t Benedek 
Vince, a dunántúli Népiskolai Bizottság tagja, győri evang. 
igazgató-tanító űr volt szíves megírni. A könyv e 3-ik kiadása 
a legújabb „Tanterv és Utasítás“ kívánalmainak mindenben 
megfelel.

Tekintettel arra, hogy úgv a papír ára, mint a munkadíj 
magas százalékkal emelkedett és a könyv terjedelme is jóval 
nagyobbodott az előző példányokénál, valamint a könyvben felvett 
29 művészies kép nagyobb kiadást róttak rám, árát 70 fillérben 
állapítottam meg. Ugyancsak nálam kapható szerzőnek II. osz
tályra szóló bibliai történetek című könyve is. Ára 40 fillér.

Becses megrendelését kérve maradtam
Budapest, I. kér., Krisztina-tér 7.

Tisztelettel 
STARK FERENC

könyvkereskedő.



A Franklin-Társulat k ia d á s á b a n  Budapesten
(IV., E g y e te m -u tc a  4.) m e g je le n t:

AZ

Engedélyezte a magyarországi ág. h.ev. egyház egyetem es
közgyűlése; lí>32. évi közgyűlési jegyzőkönyv 60-ikpont.

Az osztatlan ev. népiskolák számára
Kapi Gyula és Papp J ózsef. Á bécé és  olvasókönyv. Ötödik 

k i a d á s ______________________________ ________ 50 fillér.
A miniszteri engedélyezés szám a: 116187/1909.

— Képes olvasókönyv. A II. és III. osztály számára. Tizen
harmadik, az új tantervhez alkalmazott kiadás_____80 fillér.

A miniszteri engedélyezés száma: 139052/1907.

— Olvasó- és tankönyv. A IV., V. és VI. osztály számára. Tizen
negyedik javított s az új tantervhez alkalmazott kiadás 2 korona.

A miniszteri engedélyezés száma: 100962/1914.

— Lesebuch für die II. und III. Klasse. Nach dem ungarischen 
Lesebuch deutsch bearbeitet von Karl Frühwirth. Zweite, nach 
dem neuen Lehrplan umgearbeitete Ausgabe _  _  _ 1 K 40 fillér.

Az osztott ev. népiskolák számára
Kapi Gyula és Papp J ózsef. Olvasókönyv all. osztály számára.

2. kiadás_____________________________________68 fillér.
A miniszteri engedélyezés száma: 61420/1916.

— Ugyanaz a III. osztály szá m á ra _______________88 « )
A miniszteri engedélyezés száma: 52650/1914.

— « a  IV. osztály számára_____________1 K 3 0  <
A miniszteri engedélyezés szám a: 59227/1914.

— « a z  V/VI. osztály számára_____________1 K 8 0  fillér. !

Tankönyvül való alkalmazás céljából szívesen küldünk mutatvány-
példányt mindazoknak, akik eziránt levelezőlapon hozzánk fordulnak.



Nevelés- és oktatásügyi folyóirat.
Az ág. hitv. evang. tanárok és tanítók orsz. egyesülete tanítói szakosztályának 

s a dunántúli egyházkerületi tanítóegyesületnek hivatalos közlönye.

H lap  szellem i részét illető 
közlem ények, valam int az 
előfizetési és hirdetési díjak 
a szerkesztőséghez (Sopron) 

küldendők.

Felelős sze rk esz tő  és k ia d ó :

P flP P  J ÓZSEF.

M egjelenik m inden fxS elején 
és közepén.

E lőfizetési á ra : egész évre 
8 korona, félévre 4 korona, 

negyedévre 2 korona.

TARTALOM. A nevelés a béke szolgálatában S o k o r a y  G y u l a . — Tanítók 
feladata a gyermekvédelem és patronázs szolgálatában. S t o l l  Ernő.  — A 
nyíregyházi evang. iskolák története. S. E. — T á r c a :  Tavasz 1917. Vá ndor .  
— Nagy György és a harkai iskola II. József korában. P a y r  S á n d o r .  —

V e g y e s e k .

A nevelés a béke szolgálatában.
Az élet legnagyobb javai közé tartozik a béke, amaly lehe

tővé teszi, hogy az emberek erőiket helyes irányban fejtsék ki. 
Békében fejlődik a művelődés és az emberiség jóléte; békében 
valósíthatják meg úgy az emberek, mint a nemzetek is rendel
tetésüket. Békére kell tehát törekednie minden — a korral haladni 
akaró — művelt nemzetnek. A békés állapot megszerzésére és 
megtartására kell törekednie minden kulturállamnak, mert hisz 
a béke képezi előfeltételét minden társadalmi fejlődésnek s a 
béke mozdítja elő és könnyíti meg a kulturális haladást, az em
beriség erkölcsi tökéleletesedét. Az államok életében minden 
belviszály veszedelmet jelent, mert erkölcsi értékek pusztulnak 
el; ellenben a béke minden téren összhangot teremt és pedig 
úgy önmagunkkal, mint embertársainkkal. Ezért legfőbb feladata 
az emberiségnek, hogy békés művelődéssel haladjon folyton a 
tökéletesedésben előre. Szeretet tartja össze a világot; szeretetből 
fakad a jövő boldogsága a béke és istenfélelem országa.

„A nemzetiségi gyűlölet Európa átka ! Ez átok súlya alól 
fölszabadítani az új nemzedéket, a közműveltség vezérkarára, a 
tanítói karra van bízva a gondviseléstől.“ És valóban a békének 
legerősebb hirdetője és előmozdítója a '̂ifékolá,, mert ott kell be-

I FILOZÓFIA P D U Ó G I A I  K Ö f) YJf T A ft 1
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ültetni a gyermeksereg fogékony szivébe azokat az erényeket, 
amelyek megerősödésétől nemzetünk és hazánk felvirágzását vár
hatjuk.

A gyarló emberben megvan a hajlandóság úgy az egyenet
lenkedésre, mint a békére, mely állítás igazságát be kell, hogy 
lássuk, ha akár az egyes amberek, akár a nemzetek életét vizs
gáljuk. Az önmagunkkal való békesség, vagyis a szünet nélkül 
való kötelességteljesítés, mely egyben emberi rendeltetésünk be
töltését is jelenti: legmagasztosabb hivatásunk e földön. Mivel 
pedig kötelességeink legnagyobb része embertársainkkal szemben 
áll fenn, — melyek közt a legelső helyet foglalja el az általános 
emberszeretet, azért helyes irányban keressük rendeltetésünk meg
valósítását, ha a béke útját egyengetjük.

Az emberiség több évezredes fejlődésben az erkölcsöknek 
bizonyos finomodását érte el s a jövendőbeli művelődés igazi 
céljának is azon szépségnek kell lennie, mely soha el nem virág
zik és ez : az erény szépsége. Nemes magavise’letű embernek 
lenni s maga körül az emberek jólétét munkálni: ez a jövendő 
békés fejlődés végcélja.

A békemozgalom a modern humanizmusnak azon áramlata, 
mely megfelel az emberiségnek mind nagyobb és nagyobb mér
tékben jelentkező ama vágyódásának, hogy úgy a politikai, mint 
gazdasági és társadalmi téren küszöböltessék ki az erőszak al
kalmazása s a nemzetek egymással karöltve és együtt érezve 
járjanak el, hogy így az emberiség boldogulását biztosítsák a 
békés korszakok által. A békemozgalom célja, hogy a háborúk 
okait csökkentsék, lehetőségeit korlátozzák, hogy a béke minél 
biztosabb alapon nyugodjék. A kulturállamok nemzetközi szerve
zésével egymáshoz közelebb hozni igyekszenek a népeket, hogy 
a gyakori békés érintkezés folytán az ipar, kereskedelem, tudo
mány és művészet minél jobban fejlődjék. A nemzetközi érint
kezések minél barátságosabbá tételét kivánja — a gazdasági 
érdekközösségen kívül — az a meggyőződés, hogy az egyes 
nemzetek sajátságosságai nemzeti jellegzetességükben csak más 
nemzetek tulajdonságainak alapos tanulmányozása révén fejleszt
hetők. Az érdekközösség folytán beállott érintkezéseknek nagy 
szerepe van kulturális szempontból is, mert a kölcsönös meg- 
imerés szülte bizalom s rokonszenv nemcsak erősíti a nemzetek 
közti gazdasági kapcsot, hanem a kulturális egymásra hatás 
folytán fokozódik a nemzeti öntudat is.
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A nemzeteknek egymással való érintkezéséből származó 
egymásra hatás eredményezi, hogy mindegyik nemzet a maga 
jellegzetes intézményeit féltő gonddal őrizze ; de egyben serkenti 
is a nemzeteket, hogy a másikénál még különb alkotásokkal 
igyekezzék rokonszenvet ébreszteni maga iránt. Ez a meggyőző
dés éleszti a nemzeti érintkezések megteremtését s a nemzetközi 
szövetségek alapítását. A béke híveinek törekvése, mely az em
beriség anyagi, értelmi és erkölcsi haladását célozza, tehát nem
csak jogosult, de valóban közérdek is.

A békebarátok minden erejükből igyekeznek nemzetük jólétét 
és felvirágzását előmozdítani; de azért a más nemzetbelit nem 
tekintik ellenségnek, sőt az idegen nemzetek fiaiban munkatár
sakat látnak a közös célra törekvő munkában.

Céljaik elérésére az egyes nemzetek „Békeegyesület“-eket 
létesítettek. Hazánkban 1895. év december hó 14-én alakult meg 
a „Magyar Szent Korona Országainak Békeegyesülete“, mely 
azóta elismerésreméltó működést fejt ki a nyilvános felolvasások 
rendezésével és „Évkönyvek“ kiadásával.

A békebarátok mozgalma számos eszközt és törekvést érlelt. 
A törekvéseket feloszthatjuk belsőkre és külsőkre. A belső törek
vések az ember természetéből és ösztöneiből indulnak ki és cél
tudatos nevelői behatás révén igyekeznek mérsékelni a háborús 
hajlamokat és fokozni a békére való hajlandóságot. A külső 
törekvések pedig a választott bíróságok utján, nemzetközi szerző
désekkel iparkodnak csökkenteni a háború esélyeit. A békemoz
galom s vele kapcsolatban a „Békeegyesület“-ek nem fognak 
megszűnni, de munkájukat folytatni fogják mindaddig, mig a 
béke meg nem valósul világszerte.

Mivel pedig a békének egyik lényeges eleme: a tömegek 
együtt-érzése, azért a béke ápolását alulról fölfelé kell építeni; 
amely mintegy szükségszerűvé teszi a békére való nevelést a 
népiskolában.

„Hajnal hasad, harmat esik,
Új időknek kél a napja,
Áldd meg Uram a kelését,
Áldd meg, Isten, népek atyja.“

Az új világ, új életfelfogást teremtett, így a nevelésnek is 
új feladatai lesznek. Első fontos nevelési feladat leendxa közösség 
érzésének ápolása és megerősítése, melyen egy új „társadalmi
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életnek kell majd kialakulni. S hogy az iskola megfelelni tudjon 
nehéz feladatának, azért nevelő munkájában a fösulyt az állam - 
polgári és vallásos nevelésre kell helyeznie. Erősíteni kell az 
emberséges érzést az ifjúságban, mely nem engedi uralomra 
jutni bennük sem a gyűlöletet, sem a bosszúvágyat, de arra 
a gondolatra vezeti őket, hogy a háború borzalmas szerencsét
lenség minden nemzetre.

S bár igaz: az ember földi hivatása, hogy legyen „békében, 
harcban ember“ —, mégis a béke erkölcsileg értékesebb az 
emberiségre, mint a háború; tehát a nevelő munkájának fő
szempontja kell, hogy. legyen a békének, az emberi összetartozás 
érzésének diadalra juttatása. S mindaddig, míg a nevelés nem 
oltja be a béke nemes eszméit a felserdülő gyermekek leikébe, 
addig a népek köztudata és belátása nem fogja kellően támogatni 
a béke intézményeit és hiába minden fáradozás, mely intézményi 
biztosítékokkal igyekszik egy tető alá hozni a marakodó emberi
séget. Hiába beszélünk ott a nemzetközi békéről, ahol virtus 
számba megy a becsületbeli ügyeknek — rögtön — bicskával 
való elintézése és ahol a művelt társadalom kényszerítő presszió- 
val szankcionálja a párbajozást. Hiába törekszünk hazánk egy
séges társadalmára addig, míg az egyes osztályok között — a 
közönyösség, a szociális érzéknek és társadalmi szolidaritásnak 
hiánya folytán — az osztálygyűlölet képezi a legfőbb mozgató 
erőt. igaz, hogy mindig volt, sőt a jövőben is lesz az államok, 
nemzetek a társadalmi osztályok között versengés, de ennek a 
versengésnek nemes alakban kell kialakulnia, hogy egyik a 
másikat ne letiporni, de a jó és nemes törekvésekben fölülmúlni 
iparkodjék. E körülményből kifolyólag kérdezhetjük: mit tehet 
az iskola a nemzetek közötti kölcsönös megismerés, megbecsülés 
és szeretet megteremtése érdekében, hogy minél szélesebb körben 
elterjedjen az egymás iránti tisztelet s a béke eszméje ?

A háború és nevelés viszonyát mérlegelve, keressük és 
vizsgáljuk azt, hogy a nemzeti feladatok milyen embereket 
kívánnak a jövőben s minő eszközök állanak a tanító rendel
kezésére a béke szolgálatában.

Vereség és győzelem a népműveltség fejlődésének eredménye. 
Ellenségeinket a valláserkölcsös alapon nevelt ifjúságunk verte 
le ; szükséges tehát, hogy nevelésünket a jövőben is az evan- 
géliom szelleme hassa át, mely szellemet szemléltetnie is kell a 
tanítónak, még pedig az erkölcsi személyiség eleven példájával.
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Szükséges továbbá, hogy gondot fordítsunk a kötelességérzés 
fejlesztésére s a háború folyamán felvetődött tanulságok fel- 
használásával igyekezzünk megóvni ifjúságunkat az eldurvulástól.

Az egyéni becsületnek, a polgári élet erényeinek magvait a 
népiskola veti el. Az iskolában tanulja meg az ifjú, hogy az 
erkölcsi élet azon sarkalik, hogy az egyén másokért is tudjon 
élni, a köznek használni és embertársán segíteni. De valamint a 
kor szelleme, épen úgy az örök béke sem valósítható meg egy
szerre, mégis az iskola feladata leend első sorban az, hogy a 
béke eszméjének minél több hívet szerezzen. S ne feledjük soha:

„Ember ne ölj!“ Isten parancsolatja 
Ne tegyed azt, mit jóvá nem tehetsz;
Ha vedd el azt, mit vissza már nem adhatsz,
Ne féled Istent és ha kit szeretsz.
S te ember, óh, te mégis ölsz és gyilkolsz,
Ma épen úgy, mint ezred év elő tt;
Pedig mi gazdag és boldog lehetnél,
Ha béke-műre fordítnád erőd, —
S testvéri jobbot nyújtva a világnak —■
Segélnél sok nyomorban szenvedőt.“

Hogy a béke, magából az emberiségből nőjjön ki, hassunk 
oda, hogg a kér. erkölcsi elvek diadalra jussanak; hogy az 
emberek nemesen gondolkozzanak, egymás iránt méltányosak, 
igazságosak legyenek s a krisztusi szeretettől áthatva nemcsak, 
hogy mindenkinek megadják azt, amivel tartoznak, hanem a 
gyöngédségben egymást fölülmúlni igyekezzenek. És valóban a 
szeretetteljes, erényes szív jobb őre a békének, mint a külső 
szerződés. Erre kell tehát nevelni az emberiséget; amelyre pedig 
az istenfélelem útja vezet. Isten törvényeinek őszinte tisztelete 
képezi az erény és az igazságosság termő -talaját; az igazság 
pedig és a békesség egymást csókolják, mint azt a 85. zsoltár 
11. versében olvashatjuk. Hirdessük tehát „a földön békeség és 
az emberekhez jóakarat“ evangéliomi szavakat azért, hogy föl
ismertessük az emberben az emberi méltóságot s hogy a testvéri 
szeretetet fejlesszük és ápoljuk.

Az általános emberszeletet fejlődésének szolgálatában áll a 
vallás, a történet, a földrajz, alkotmánytan tanítása s az olvas
mány tárgyalás.

A helyes irányú vallásoktatásból fakad legelőbb a gyermek
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lelkében az általános emberszeretet eszméje. De nagy hatással 
van a fogékony gyermeki szívre s abban maradandó nyomokat 
hagy a történelem észszerű tanítása is. A helyes tanítás fogja új 
utakra terelni a közszellemet és megtisztítja azt azon ferde elő
ítélettől, hogy az általános emberszeretet eszméje ellenkezik a 
hazafiság eszméjével; s egyben annak belátására ösztönöz 
mindeneket, hogy az általános emberszeretet magasabb erkölcsi 
színvonalra emeli a hazafiságot s a haza biztonságát a nemzeti 
joguralom talajára helyezi.

A nemzeti hiúság eltompítja az igazság iránti érzéket és 
meghamisítja a valódi hazafiságot. A történelem igazolja, hogy 
olyan népeknél, melyeket véres hőstettek csodálásában nevelnek, 
azok a hazafiságnak túlzásában és elfajzásában sinylenek, míg 
végre beáll náluk a visszaesés, az erkölcsi és anyagi végromlás. 
A történet tanításával élesztjük növendékeinkben a hazaszeretet 
szent érzelmét, de mindenkor óvakodjunk attól, hogy a halál 
munkáját dicsőítsük, mivel ezzel tönkre tesszük a gyermek erkölcsi 
és esztétikai érzését. így a világháborúval kapcsolatban is ki kell 
emelni a magyar honvéd hazaszeretetét; de inkább a lelkesedést 
és kitartást dicsőítsük, mint a véres rohamokat s az egymásra 
torlódó hullahegyek szemléletét magasztaljuk.

Ulfilasz, a gótok térítője és első püspöke a Szentirást le
fordította gót nyelvre; de a királyok könyveit elhagyta, mivel 
nem tartotta tanácsosnak a harcias gótok kezébe olyan köny
veket adni, melyek a harci kedvet még inkább fokozhatják. 
Ebből ja pszichológiai elvből kellene kiindulnia a történelem 
tanításának is, hogy azt ne úgy adjuk elő, mint a nemzetközi 
gyűlölködés folytonos láncolatát. E helyett, nagyobb súly fekte
tendő az egyesítő kulturális tényezőkre; vagyis a népek politikai, 
társadalmi, művészeti és tudományos fejlődésének nagyobb fon
tosságot kell tulajdonítani, mint harcias tetteiknek. A történelmi 
órákon rá kell mutatni, hogy mennyire szerették hazájukat azok 
a hősök, kik érte életüket is feláldozták; de egyúttal fel kell 
hívni figyelmüket arra is, hogy nem kevésbbé szereti hazáját az 
is, aki érte él és a nemzeti kultúra, az ipar, kereskedelem és 
földművelés terén tesz hasznos szolgálatot országának. S hogy 
a békés munka nagyobb hasznot hajt az országnak, mint bármely 
hódító háború; mert a kiontott vér a nép haladásának és jó
létének csiráit elfojtja, míg a béke korszaka az ipar, kereskede
lem, tudomány és művészetek terén meghozza termékeny alko
tásait.
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A történelem tanításánál, az okok és következmények fel
derítése kapcsán rá kell mutatni arra is, hogy a bátorságnak és 
önzetlenségnek nemes példáit a béke birodalmában is feltalál
hatjuk, melyeket a felebaráti szeretet s a kötelességek hű teljesí
tése teremtettek meg. Avagy nem-e az önfeláldozó felebaráti 
szeretetnek és bátorságnak dicső példányképe az a lelkiismeretes 
orvos és ápolónő is, ki saját életét kockáztatja fertőző ragályok 
közepette, hogy életet mentsen, hogy gyógyulást s enyhülést 
nyújtson; mig a háborúban csak gyilkolnak és ezzel őrületes 
fájdalmakat s kínzó gyötrelmeket szereznek ezreknek. így érti 
meg a gyermek, hogy a lelki hősiesség íelmagasztaló mértékben 
nyilatkozik meg kard és gyilok nélkül is ; s hogy a békés erköl
csök nem zárják, ki a jellem szilárdságát, valamint a létért való 
küzdelemben az áldozatkészséget. Ily értelemben magyarázható 
Jókai Mór eme feljegyzése is: „Ha az értelmes, tanult fiatalság 
testi és lelki erejét saját nemzetének gyarapítására szentelné, 
sokkal nagyobb hazafiságot művelne, mint bárminő hőstettekkel, 
amiket idegen nemzetek megrontására elkövet.“

A jövő békéjének alapja, hogy az emberek egymáshoz 
vonzódjanak, egymást segíteni igyekezzenek. Az iskola, mint a 
világbéke hirdetője, kell, hogy beültesse növendékei .leikébe 
azokat az erényeket, melyeknek megerősödésétől függ hazánk 
boldogsága is. Meg kell értetni az ifjúsággal, hogy az szereti 
igazán hazáját és embertársát, aki mindenkor kész jót tenni s aki 
munkás és erkölcsös életet él. S akkor lesz legvirágzóbb a haza, 
ha minden gyermeke lelkiismeretesen teljesíti kötelességét, nem
csak az iskolában, de kint az éleiben, jó és balsorsban egyaránt.

A béke szolgálatában kell, hogy álljon a földrajz okos taní
tása i s ; melyből megismeri a gyermek a különböző nemzetek 
lakhelyét, jellemző sajátságait és megtanulja, hogy minden jó 
embert, — bármely nemzetséghez tartozzék is az — szeretettel 
kell testvérül fogadni. Szóval a földrajzot, valamint az alkotmány
tant és olvasmánytárgyalást is a humánus művelődés dicsőítésére, 
az erkölcsi tulajdonok internacionális méltánylására kell felhasz
nálni, hogy az ifjúságot a felebaráti szeretetre, a kölcsönös meg
becsülésre, a törvények tiszteletére s a kötelesség hű teljesítésére 
szoktassuk.

A béke eszméjének megvalósításához még hathatós eszközül 
kinálkozik a mesedélután, amikor is a háború eseményeit rajzolva, 
úgy állítjuk a gyermekek elé a hős, magyar katonát, mint akinek



96

legfőbb erénye a felebaráti szeretet s aki a fogságba jutott ellen
ségben is testvérét látja és kész annak mindenben segedelmére 
lenni. A mese keretében előadott háborús történetkék felhaszná
lásával is igyekezzünk kitépni növendékeink szívéből az önzés, 
hiúság, szeretetlenség dudváit s helyébe az igazságosság virágait 
ültetni} hogy megfonhassuk azt a szép koszorút, mely az emberi
séget, mint békés családot fogja körülövezni a jövőben.

Vannak az emberiségnek ideáljai, melyek felé feltartóztat- 
hatlanul törekszik; ilyenek a társadalmi igazságosság és a békés 
haladás eszméi. Lehet, hogy a társadalom soha sem tud úgy 
berendezkedni, hogy mindenki elégedett legyen, hogy senki ne 
panaszkodjék igazságtalanság miatt; de ha az emberiség lemon 
dana arról az ösztönről, hogy igazságosságot akar a társadalmi 
életben uralomra juttatni: akkor lemondana egyúttal emberi 
méltóságáról s letérne a haladó kultúra útjáról. Azonban, a háború, 
mint a nemzetek közt dúló ádáz harc, csak addig tartja fenn 
magát, mig a nemzetek megtalálják módját annak, hogy a modern 
kor felfogásának megfelelően döntsék el gazdasági és egyéb 
érdekeik ellentéteit.

Az emberiség békére törekvésének nemes munkáját látjuk 
a francia Fr. Passy és az angol K. Cramer államférfiak kitartó 
fáradozásában, akik 25 évvel ezelőtt létrehozták a békebiróságot 
előkészítő interparlamentáris uniót, vagy nemzetközi szövetséget, 
amelyből 17 évvel ezelőtt, vagyis 1899-ben a hágai konferencia 
nőtte ki magát. Ugyanis 1898. év augusztus havában az orosz 
cár, II. Miklós, a béke érdekében közös tanácskozásra hívta föl 
a nemzeteket s ezen fölhívás eredményezte az 1899. év május 
hó 18-án tartott 1. hágai békekonferenciát, hol 26 nemzet- és 
pedig Európa 20, Ázsia 4, Amerika 2 nemzete Küldött összesen 
138 követet. E tanácskozáson a fegyverkezés kérdésével, a hábo
rúskodás szabályaival és a békítő eljárásokkal foglalkoztak.

A II. békekonferencián már 44 nemzet képviseltette magát, 
ami jele annak, hogy a nemzetek óhaja : nem az emberiség irtása, 
hanem egy jobb kor, a békés munka kora. E második tanács
kozás eredménye a hágai békebiróság, a nemzetközi választott 
bíróság.

A III. hágai békekonferencia 1915. év őszére volt tervezve. 
Az .I. hágai békekonferencia emléknapját kell, hogy minden iskola, 
minden évben megünnepelje, amikor is jó alkalom kínálkozik 
arra, hogy megismertessük és hirdessük a békemozgalom céljait,
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eszközeit s hogy mennyi kárt, bajt okoz a háború; mily óriási 
összegbe kerül a katonaság felszerelése, eltartása és mily áldásos 
intézményeket lehetne azon a pénzen létesíteni; s mennyi nyo
mor és fájdalomtól szabadulna meg az emberiség. A közszellem
nek az előítéletektől és szenvedetmektöli megtisztítását célozza 
Apponyi Albert gróf, volt vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
48431/906. szám alatt 1907. év ápril 27-én kiadott rendelete, 
mely az I. hágai békekonferencia megnyitásának emlékére, leg
alább egy órát kíván szentelni. Zichy János gróf volt kultusz- 
miniszter pedig 1910. május 13-án 1829. ein. szám alatt újabb 
rendeletben intézkedik má j u s  18.-áról, mi n t  a b é k e n a p j a  
ü n n e p é r ő l  s amelyben felhívja a tanítézetek igazgatóit ezen 
rendelet végrehajtására.

Magasztos munkát teljesít az iskola, midőn a leendő hon
polgárok szívébe csepegteti a magyar haza és nemzet, valamint 
alkotmányos szabadsága iránt való tántoríthatatlan szeretet s a 
hazai törvényei iránti tiszteletet; továbbá a nemzet nyelvéhez, 
szokásaihoz és a földjéhez való ragaszkodást; de ezzel kapcso
latban kell, hogy megtanítsa növendékeit az idegen nemzetek 
iránti méltányosságra, hogy testvéri szeretettel viseltessenek min
denkor idegen ajkú s más vallású embertársaik irányában.

Ne feledjék el a „nemzet napszámosai“, hogy Danton eme 
szavai: „'Kenyér után a népnek legelső és legszükségesebb a 
nevelés“, nemcsak a múltra vonatkoznak; de a békés jövő is 
csak ennek jegyében valósulhat meg.

Az iskola falain belül és kívül, akadályozzunk meg minden 
erőszakos cselekvést, mit a növendékek egynémelyike a másikkal 
szemben érvényesíteni akar, hogy így már zsenge korukban 
rászokjanak arra, miszerint apró-cseprő viszályaik elintézése végett 
is, igazságos birájuk, tanítójuk Ítélkezését kérjék ki. Ily nevelés 
mellett fogják megérteni azon nemes tanokat, melyeket nekik 
hirdetünk a nemzetközi jóakaratról.

A békeegyesület amp célját, hogy a nemzetek békés bizton
ságát védje bizonyos rend és ennek minden kulturnemzet vesse 
alá magát, nagyban elősegítené az iskolai békeliga szervezése, 
amelynek keretében eredményesen irthatnánk az elfogultság 
csiráit és fejleszthetnénk a béke eszméjét. így valósulna meg 
Jókai M. azon mondása is: „Higyjük azt, hogy a tanítók fogják 
Kivívni a béke diadalát.“

A nemzetközi békemozgalommal párhuzamosan ápoljuk a
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társadalmi béke eszméjét, melynek alapja az igazságosság és 
szeretet. Neveljük környezetünkben a jóakaratot, hogy mielőbb 
megvalósulhasson azon angyali szózat: „békesség a földön a 
jóakaratu embereknek.“ S hogy az egész (emberiség köszöntő 
szava legyen: „Béke veletek!“

Kaposvár, 1917. ( Sokoray Gyula,
állami tanító.

Tanítók feladata a gyermekvédelem és patronázs 
szolgálatában.

(Folytatás.)

Nem ritka látvány, hogy két vagy több iskolásgyermek üt
legeli egymást. A gyermekek csak a példát követik; mert látják, 
hallják, hogy emberek is verekednek.

A kézzel, tárggyal való érintéssel fájdalom okozása, vagyis 
ütlegelés oly gyakori és oly régi, mint amilyen az ehhez fűződő 
aljas és szalonképes szójárás és átvitt értelemben való használata. 
Pofon, nyakba, hátba, mellbe, hasba, földhöz, falhoz ütni ma is 
ügy szokás mint régente. A „ne üsd orrodat mindenüvé“ drasz
tikus változataival csak épúgy használatos, mint a finomabb szó
járás : nem tudja, hányat ütött az óra. Ütik a labdát, a tromfot, 
a hordót; dobra ütik a jószágot, tréfára a dolgot; lármát, haho
tát, kacajt, tábort, sátort, tort, árat, ellenségre ütnek s a gyermek 
az anyjára üt. íme a kicsinyek, nagyok a valódi vagy átvitt érte
lemben egyaránt ütnek; cselekvésünkben, gondolkodásunkban 
egyaránt szeretünk ütni. Ne haragudjunk tehát a mai viszonyok, 
fejletlen állapotok közepette, hogy az iskolás gyerekek, kik testi, 
lelki sajátságaiknál fogva egész külön fajt képeznek, még mindég 
ütlegelik egymást az ősapák mintájára, mai apák példájára.

A gyermek a veleszületett érzékiségénél fogva verekedő ter
mészetű. A megvert mennél nagyobb fájdalmat árúi el, annál 
boldogabb a verő gyermek. A családi nevelésben, mint ezt ki
mutattam, figyelembe sem veszik a kis gyermek verekedő ter
mészetét, sőt előmozdítják. A gyermek dajkája megvereti önmagát, 
hogy színlelt sírásával a gyermek kacaját váltsa ki. A gyermek
nek fájdalmat okozó tárgyat „megdádázza“, hogy ezt a kielégített 
bosszúvággyal kiengesztelje. Mindezek a kicsiségek figyelembe
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sem jönnek a családban; de annál több bajt okoznak az iskolá
ban s az életben. A hógörgeteg sem veszedelmes elindultakor, 
csakis végső lendületével rombol.

A verekedő természetű gyermek, mihamarább elárulja ön
magát az üres fölényeskedése, a testileg gyengén Való uralkodása, 
az erőhatalmának gyakorlása által. A veszekedési hajlam, ha in
gerültséggel párosultan jelenik meg — mi a gyermeknél igen 
gyakori, különösen a mai ideges korban — úgy akkor már gyer
mekkorban jelentkeznek azok a szimptomák, melyek a meglett 
kor végzetes kimenetelére figyelmeztetnek. Az ilyen gyermek erő
próbáit, ha kudarc követi, ez végtelen mód megalázza, miért is 
szégyenérzetében meggondolatlan tettekre ragadtatja magát s 
minden, keze ügyébe eső eszközzel igyekszik a gyalázatot le
mosni, elégtételt szerezni. A tömeggyilkosság napjaiban, a háborús 
játékok gyakorlásában köznapi látvány a gyermekek „altiszti fel
háborodás“-a; az „alantas“ ütlegelése, súlyos testi sértése. Soha 
nagyobb gonddal, éberebb figyelemmel nem kellett az iskolás 
gyermekek játszását kisérni, mint éppen napjainkban, midőn a 
katonai szellem, a háborús élet, a hőstettek dicsőítése annyira 
átitatták a gyermeki agyat, hogy a tettvágyaktól bódultán minden 
gyermek hírnévre vágyik, dicső tettre kész, ha mindjárt a kor
látolt gondolkodása szerint bármilyen formába is viszi végbe eze
ket. És vájjon hol és kik vetnek vagy vethetnek gátat e nem
telen vágyaknak és tetteknek? Hol a családfő, ki megfékezné 
gyermekét? Ki tudja, hol szélednek az anyák, melyik Schrapnell 
gyárban öntözik könnyeikkel a halál postáját? Szárnyaszegetten 
porba hever a szellem s a nyers erő üt orgiákat.

Gyakoriak a rombolás ösztönét szolgáló játékok is, melye
ket az iskola is megtűr azon a címen, hogy gyermekjátékok. E 
játékok helyenként változnak s lokális természetűek aszerint, amint 
erdős vagy egyéb vidékeken kultiválják. Néprajzi szempontból 
becsesek s megörökítésre fontosak, de pedagógia jelentőségük 
nincs, csak káros hatásuk. A pedagógiailag becses játékok min
denkor nemzetközi szerepet visznek s megbecsülést érdemelnek. 
Itt a játéktanitó vezérkönyvünk is sok, igen célszerű játékot nyújt, 
mely több figyelmet érdemel, mint amennyiben részesült. Cél
szerű lenne azonban, ha tanügyi lapjaink a célszerű helyi játé
kokat is megismertetnék, mert a nevelés szempontjából a játék
ismeret époly fontos, mint a modern tanítás tekintetében a minta 
leckeadás.
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Vannak népies szokások is, melyek a verekedést, sőt a gyil
kosságot is megkövetelik. Az oláh ifjaknál ma már ugyan ren
deletileg eltiltott, de titokban gyakorolt a turka-járás, mely ren
desen a turka halálával végződött. A szerepre vállalkozó tudatá
ban volt sorsával, miért ő is osztogatta a halálos csapásokat. 
Avagy az ostya kihordó, karácsony és ó-esztendő estéjén házról- 
házra járó énekes iskolás gyerekek nem lesznek-e a népies szokás 
szánalmas áldozataivá, midőn még az ablak alatt hajba kapnak 
a zsákmányon? Az iskola ne legyen passiv szemlélője e szoká
soknak, hanem kergesse a középkor lomtárába.

Nincs korcsmái mulatság, lakodalom, fonóka, bál, vásár, 
verekedés, utcai jelenet iskolás gyerek nélkül. Ez esetek szem
tanúi nem hibásak, hanem előidézőjük; ezek az esetek az emberi 
művelődés gyászesetei, a lélek ködfoltjai. A negativ nevelés azon
ban megköveteli a gyermeknek az utcáról, mulató helyekről le
tiltását s a positiv nevelés pedig a gyermek természetének, vér- 
mérsékletének épúgy mint szellemi frisseségének megfelelő vidító 
és mozgalmas szórakozást.

Nem lehetünk közönyösek a kérdés iránt sem, hogy mi az 
oka a különféle felekezetű vagy jellegű iskolákban járó gyerme
kek verekedésének. Azt tapasztaljuk nagyon is előnyösen, hogy 
a vegyes házasságból származott gyermekek a vallástürelem szép 
bizonyítékát hozzák magukkal, mig az elfogult szülők gyermekei 
a legtürelmetlenebbek. A tanító elfogultsága, a rosszul kiválasztott 
vallástanítási anyag nagyban hozzájárul az iskolásgyermekek amúgy 
is sok oldalról szított türelmetlenségéhez. Az a legjobb vallástani 
könyv, melyet minden vallásfelekezet arcpírulás nélkül olvashat 
s az a vallástanítás a legsikerültebb, melynek alaphangja az 
emberszeretet s nem az egykori ellentétek kiélezése, melyek amint 
éleződtek az idők forgatagában, azonképeu kell tompulniok, hogy 
a fejlődés tökéletesedése hátraszorítsa a revanche gondolatát is. 
A vallástani, történelmi s általában minden tankönyv azon szem
pontból lenne megvizsgálandó, hogy a vallási, faji, nemzetiségi 
gyűlöletet nem csepegteti-e a gyermekbe. Csodálatos, de tény az, 
hogy napjainkban is a felekezetiség előzi meg a vallást, gyűlölet 
a szeretetet. A vallástanítás végtelen felekezeti irányának gyü
mölcse tehát a különféle felekezetű iskolások állandóan hadilábon 
állása, mely csak alkalomra vár, hogy kitörjön a háború, minden 
ultimátum küldése nélkül. Minden fejlett vallás legeszenciálisabb 
kelléke a szeretet; kell tehat, hogy az érzelmi kettőség: a gyű
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lölet és szeretet középkori kellékek a történelmi múlté legyenek 
s egyedül a szeretet forrasztja egybe a sziveket. Amint egyesül
nek felekezetnélküli egyesületbe a különféle felekezetek tanítói, 
úgy egyesülhetnének a papok is, a szeretet felkent hirdetői is, 
hogy a szeretet vallását az emberi tettek rugójóvá tennék s a 
szeretetet példájukkal mutatnák. Ily példa után megszűnnék a 
gyűlölet s ennek folyományai nem lelnének tápot a kiapadt for
rásból. Vallásköziség nélkül nincs vallástürelem.

A történelem anyaga s anyagának helytelen feldolgozása is 
alkalmas, hogy az iskolás gyerekek verekedésére okot, módot 
szolgáltasson. A várszerű ostromlás, a csavargás mint kalandos 
hadjárat utánzata, nyilazás, parittyázás, még mindig ismert és 
gyakorlott hadakozási módok a gyermek háborús játékaiban. A 
hadászat történelme ismeretes, de az erényeké, a régiek szellemi 
műveltsége nem. A túlhajtott hazafiság gyakorta kizárja a fele
baráti szeretetet, a nemzeti érdeket a nemzetek érdekével nem 
kapcsolja össze, nem tűntet fel egy közös célt, a közös érzel
meket nem forrasztja egybe s így nem alakul ki a nemzetek 
mozaik darabjaiból az emberiség egyetemének egységes, mozaik
képe. A történelem, mint a királyok könyve, a mai alakjában, 
anyagában arra alkalmas, hogy az alvégi falusi iskolásgyermek, 
később pedig mint ifjú hadilábon álljon a felvégiekkel, arra is, 
hogy a falubeli nemzetiségek az izzó történelmi óra után hajba 
kapjanak, az ingerlékenység tápot és kielégítést nyerjen; de a 
műveltség fejlődésének megismerésére, mely nemes ösztönzés1 
volna hivatva adni az ön- és továbbképzésre, erre már nem 
alkalmas. A műveltség fejlődésének története nemcsak közelebb 
férkőzhetne a gyermeki lélekhez, s jótékonyan befolyásolhatná 
szelídítő hatásával, hanem a fokozatok felismerése gondolat 
ébresztő, gondolkodásra serkentő is lenne. Avagy nem lenne 
érdekes az államterület, népesség, alkoimány, kormányzat mellett 
megismerkedni a mezőgazdaság ágaival, a régi földmivelés és 
baromtenyésztéssel, a régi műipar és kereskedelemmel, az egy
kori szellemi miveltséggel, az ösvallással, az életmód és szoká
sokkal, a családi élettel a népek testi, lelki tulajdonságaival, a 
szegények ellátási módjával és eszközével, a közegészségüggyel, 
mellyel népünk mindég hadilábon állt, a bűntettek és bűntények
kel. Mindezek ismerete több fényt vetne a népek múltjára, a 
családi társadalmi életre nagyobb hatással lennének, mint az 
imperium megismerése, a kálváriák útján hullatott vércseppek
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belső szemlélése. Miután a gyermek úgy is átéli az emberiség 
nyers küzdelmeit, miért kell éppen az iskolának mint béke intéz
ménynek a vadösztönöknek tápot, gyúanyagot szolgáltatnia, 
midőn az erkölcs csiszolása, a lélekfinomítása, a testnek a lélek 
szolgálatába hajtása egyéni boldogság célját szolgáló eszközök 
gyanánt kezeltetnek, avagy kellene alkalmatos módon kezeltetniük? 
Miért kell a gyermeknek a régi, elfogult hazugságok tömkelegét 
elhinnie, midőn fejlettebb korában az újabb kutatások halomra 
döntik történelmi tudásának a lapjait? A régi solasztikai rend
szerrel szakítanunk kell! Ne a gyermeket áldozzuk fel a rendszer 
kedvéért, hanem megfordítva. Adjuk a gyermeknek azt, ami a 
gyermeké ; amit megemészt szelleme, ami az akaratot, nemes el
határozásokat jó tettek elkövetésére sarkalja. Ha az iskolásgyer
meket szóval vagy tettel nem ingereljük, ha neveléstanítási rend
szerünkben a harciasságot, az előítéletet s elfogultságot kerülve, 
tápot nem nyújtunk az ingerlékenységre, ha a nemtelen ösztö
nöket fokozatosan gyomláljuk a békességre nevelés által s a ne
meseket következetesen plántáljuk, úgy iskolánk mindenkor jogot 
formálhat arra, hogy a művelt társadalom egyháza veteményes 
kertjének tartassék.

(Folytatása következik.) Stoll Ernő.

A nyíregyházi evang. iskolák története.
(Folytatás.)

Nagy Sámuel tanítói működése idejében történt nevezete
sebb iskolaügyek egyike az, hogy 1851-ben Perger János r. k. 
plébános „feszegette“ a városi patronatusi ügyet, miből később 
a mostani patronatusi alap fejlődött ki. Ez év szomorú tanügyi 
jelensége az, hogy csak Nagy és Hudák György feleltek meg a 
közvizsgálat alkalmával az igényeknek, miért is: „kiderült annak 
szüksége, hogy a vizsgák után milyen célszerű dolog a tanítók
kal érintkezni és őket a tapasztalt hiányokra figyelmeztetni.“ Ez 
évben több osztály zárva s az ment iskolába, aki akart.

Az iskolaügyre — lehet — hogy a felügyelők gyors válta
kozása is káros hatással volt. Mert hiszen Kovács András fel
ügyelősége alatt, amidőn Nagy kezdette itteni pályafutását, nem
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csak a tanítói érdemek ismertettek el hálásan, de becsültettek is. 
Minden rendben ment — mint jegyezte a Krónikás — és békés 
szellem uralkodott mindenütt. De e felügyelőt Nagy tanítóskodása 
idejében Kralovánszky, Blahunka, ismét Kralovánszky, Tresz- 
tyanszky, Sztruhár, Juhász, Schmal, Mesko, Sztruhár, Dessewffy 
Dénes, Kacska, Markó, Manyik, Matheidesz, Nikelszky, Benes 
követték az egyháziskolai élet kormányzásában 1836—1875-ig.

Midőn a tanügy, országos törvényünk értelmében, rende
zésre várt 1872-ben, az osztályok szaporítása szükségessé tette az 
adókulcs változtatást, az eddig fizetett adónak 50 °/o-al való fel
emelését. A tanítók — miként a lelkészek és tanárok — önként 
vállalták az egyház terheinek könnyítését s mai napig is fennálló 
szokás szerint fizetik az egyházi adót a megállapított adókulcs 
szerint. Ez év egy kultúrintézménytől, a kerületi tanítóképzőtől 
fosztotta meg a várost s az iskolát egy hatalmas támaszától. E 
tanítóképző, mely 1847-ben létesült és sok jeles tanítót adott az 
egyházaknak — 1872-ben Eperjesre tétetett át.

1874. évben a presbyterek száma 60-ról 70-re szaporodott a 
népesedés arányának megfelelőleg s ugyanezévtől kezdve minden 
vasár- és ünnepnap tartatott magyar istentisztelet, melyen a 
tanuló ifjúság is részt vett a soros tanítók vezetése alatt. Az is
kolafelügyelő ekkor Kralovánszky Gyula városi főkapitány volt.

A magyarosodásra vonatkozólag megjegyzendő, hogy mig 
Nagy működése elején a tanítás nyelve leginkább tót volt s a 
felső fiuk osztályában latin, német és kevés magyar nyelv, addig 
tanítói működésében a magyarnyelv előnyére successive meg
szűntek.

1875-ben, Nagy Sámuel nyugdíjba lépte idejekor halt meg 
az egyháztanács nesztora, az egyház és kultúrintézmények jót 
tevője Draskóczy Sámuel. Hasonló jócselekedettel örökítette meg 
nevét Nikelszky Mátyás is népiskolai ösztöndíj létesítése által. 
Ugyanez évben szavazott ezer irtot a város az ág. h. ev. nép
iskolák részére.

Az egyház pedig Nagy Sámuel özvegyét is segítette, min 
a többi tisztviselői özvegyét, adván részére havi 10 frt segélyt.

Nagy Sámuel méltó utóda Mr áz  (Déry) Károly volt, ki 
Miskolcon született 1862. október 21-én s három éves korában 
került szülőivel Nyíregyházára, hol később tanulmányait kezdte, 
majd Lőcsén folytatta, mig Eperjesen a jogi tudományokkal vé
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gezte. Képesítést a tanítói pályára való meghívása idejében, 
1847-ben tett. Kezdetben Kollman Sámuel mellett a polgári fiú
osztályban segédtanítóskodott, később 1849-ben Susztek Sámue^ 
később apósa, osztályában helyettestanítóként működött, majd 
1850-től Tregjár Pál helyére került a polgári leányosztályba, 1852- 
től pedig ideiglenes alkalmazást nyert az olvasó (111.) osztályban. 
1853. év junius 13-án Ábrányi Aurél cs. és kir. biztos jelenlété
ben tartott egyházi gyűlés alkalmával az ideiglenes tanítói állás 
megszűnvén, Mráz állandósíttatott s mint legjobb, magyarajkú 
tanító, az alvégi iskolába, a tót gyerekek magyarosítása tekinte
téből, ünnepélyesen elhelyeztetett. Ez alvégi iskolában — mint 
irta Kubacska István egykori tanítványa, később kartársa, maid 
életrajzírója — a tanulók száma 200-on felül volt, mely nehéz 
állapotban 22 évig küzdött kitartóan. Ez idő alatt segédei voltak: 
Szepesy Dániel, Berzeviczy Dániel, Chrenko János. Midőn 1875- 
ben átvette Nagy Sámuel osztályát, ezt 1892-ig vezette a régi 
épületben, majd 1892-ben az újonnan épült emeletes iskola III. 
fiúosztályának a) csoportját vezette 1897-ig, midőn is az 50 évi 
fáradságos munka után kérte a jól megérdemelt nyugdíjaztatását.

Vitae lampada tradit, mondja a latin. Ő is átadta az élet 
fáklyáját. Gyermekeiben örömét lelte, mert hiszen az egyik fő
számvevő volt a városnál, a másik törvényszéki biró, magas- 
rangú katonatiszt a harmadik.

Mráz tekintélyét emelte az a kitüntetés, hogy a város kép 
viseletének s a megyebizottságának tagja lett, 1888-tól az egy
háztanács és iskolaszék választotta meg tagjának.

1875/76. tanévben a tanítói kör elnöke lett. Az ő elnöklete 
indult meg Szénfi Gyula indítványára a tantestület kebeléből egy 
mozgalom aziránt, hogy az egyháztanács egyformán állítsa ki a 
hiványokat, melynek célzata nemcsak az egyenlőtlenség meg
szüntetése, de az ebből fakadó elkeseredés elkerülése s a testületi 
szellem megteremtése is volt.

Szokásba jött az ő elnöklete alatt tartott értekezleten, hogy 
az értekezletek előtt gyakorlati előadások vagy felolvasások tar
tattak, melynek hasznát látta a tanügy s a tanítók, különösen a 
tanyaiak, kik oklevél nélküliek lévén, hivánnyal nem is láttattak 
el és így a tantestületben nem is örvendettek valami jognak.

A beiskolázás ugyansak sok kellemetlenséget okozott ez 
időben a tantestületnek, mely kellemetlenség azután sem szűnt 
meg sőt párosult az áthelyezéssel előfordult visszaélésekkel; mert
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sok szülő a gyermek kora, fejlettsége miatt, avagy előnye, érdeke 
és szülői szeszélynek megfelelőleg kívánta az egyik iskolából a 
másikba helyezést. A tanítói kör határozata értelmében, amennyi
ben az ily áthelyezések rendesen vizsgával történtek, az osztály- 
tanító a könyvtár felsegélyezésére szólította fel a tanítót. A túl
zsúfoltság elkerülésének módozataira eklatáns példát említ a jegy
zőkönyv, midőn Habrsuda Dániel osztálya szűknek bizonyult, a 
tkör úgy vélt e bajon segíteni, hogy a III. osztályból csakis az 
érettebbek léptessenek elő. Az iskolai alapítvány az 1876. évben 
a Mányik-íéle ezer koronával szaporodott. Mráz az 1880/81. tan
évben ismét a tanítói kör elnöke lett, midőn is a tanév a kerületi 
tanterv szerint lett volna megkezdendő, de a kör kimutatta, hogy 
a használatban levő tanterv a törvény követelményeinek teljesen 
megfelel, igy tehát kérelmezte a régi, kipróbált tanterv meg
hagyását.

Az iskolai rendtartásra vonatkozólag említésre méltó, hogy 
a mulasztások beadása e tanévben kinek-kinek tetszésére lettek 
bízva.

A tanítói körnek úgy is mint pénztárnoka, a kiküldött bizott
ságok elnöke, sok és hasznos dolgot végzett.

Tevékeny részt vett az egyesületi életben is. 1877-ben Kiss 
József tanfelügyelővel élén, több kartársával szervező tagja volt 
a „Szabolcsmegyei hitfelekezetnélküli tanító egylet“-nek, majdan 
pénztárosa, alelnöke, munkástagja, előadója.

Mint hires pomologusnak az Ér alatt jól jövedelmező gyü
mölcsös kertje volt.

Irodalmi munkásságát a többek közt egy Abc-és könyv is 
mutatja, melyet 1857-ben adott ki.

Kitüntetésben többször részesült. így 1874-ben a megyei 
tanügyi bizottság dicsérő oklevéllel tűntette ki. 1888. febr. 5-én 
40 éves jubileuma alkalmával az egyháztól 50 frt jutalomban ré
szesült, miként a másik két jubiláns: Szénfi és Gdovin, kik 
ugyanekkor 25 éves működésüket ünnepelték. A Zsedényianumot 
két ízben kapta. 1897. nov. 13-án a Szabolcsmegyei általános 
tanító egyesület, az ág. h. ev. egyház és a tanítói kör nagy
szabású jubileumi ünnepélyt rendezett tiszteletére, mely alkalom
ból a tanítóegylet ezüst koszorúval, a tanítói kör a jubiláns 
arcképével, a nemes egyház 600 írtra emelt nyugdíjjal kedves
kedett s a király aranykereszttel tüntette ki az érdemekben oly
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igen gazdag tanítót. Olajfestménytí arcképét, miként Nagy Sámuelét 
hűen őrzik a tanítók szobájában az utódok, kikre keli, hogy ha
tással legyen e két jeles tanférfi élete, küzdése s az elért ered
mények.

(Folytatása következik.) S. E.

Tavasz 1917.
Harmadszor eljöttél, te szép kikelet,
De akit mi vártunk nem jött el veled.
Hideg téli napon remény csillaga 
Békével biztatott már e tavaszra.
Csalfa ellenünknek csökönyössége 
Oka, hogy a harcnak még nincsen vége.
Mert minket legyőzni eddig nem tudott, 
Visszautasítá a békejobbot.
Hamisságra épült ellenünk háza 
Recseg-ropog, ha az igazság rázza.
S kik a népet küldték harcba, előre,
Félve néznek most a véres ökölre. —
Velünk az igazság s volt is mindeddig 
Harcra fe l s a béke már nem késhetik. 
Harmadszor eljöttél, te szép kikelet!
Állja meg mindenki mostan a helyet:
(Ők akarták, üssünk...) Üss, testvér nagyot! 
Te pedig, vessétek itthon a magot.

V ándor.

*7 ^
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Nagy György és a harkai iskola 
II. József korában.

(Folytatás).
V. Magántanítói és irodalmi munkássága Sopronban. A gyár

alapító és csődbe jutott öreg pedagógus.
Szerencse, hogy magánvagyona volt, mert lemondása és 

Sopronba való beköltözése után csak ezzel tarthatta el családját. 
Bernyácsky és Bogsch ugyanis útját állta annak, hogy Sopronban 
valami nyilvános tanítói állást nyerhessen. Megengedjük, hogy 
jó tulajdonságai mellett magában Nagy Györgyben is voltak olyan 
hibák és fogyatkozások, melyek miatt nehéz volt néki a bizalmat 
megszerezni. Egy kis elbizakodottság és összeférhetetlenség benne 
is mutatkozott és magas ambíciójához képest — műveiből úgy 
látom — a tudományossága nem volt eléggé alapos és rendszeres.

A megváltozott viszonyokhoz különben ő is alkalmazkodott. 
Az 1790/1. évi országgyűlés hatása alatt a német világ után 
Sopronban is a magyar szellem hóditott. Kis János 1790-ben 
alapítá a Magyar Társaságot, e nemben az elsőt, mely Nagy 
Györgyöt is korán tiszteletbeli tagjának választotta. 1792-ben 
ismét megkezdődtek a magyar istentiszteletek, melyeken Wllfinger 
János lelkész prédikált. (A nemzetietlen XVIII. században ugyanis 
ezek szüneteltek, mig a XVI. és XVII. században mindig külön 
magyar lelkésze is volt Sopronnak). Az 1792. évben az evang. 
ifjúság a német színházba is bevitte a magyar múzsát és pedig 
Lakos János tanulónak, a későbbi tábornok és bárónak eredeti 
művét, Hunyady Lászlót adták elő, mely utóbb Pesten is színre 
került.

Nagy György, a magyar nemes Sopronban most nem mint 
német tanító, hanem mint a magyar nyelv és nemzeti szellem 
lelkes apostola szolgálta hazáját. Azt kívánta és sürgette, hogy 
már a népiskolákban is tanítsák a magyar nyelvet. Bogsch 
lelkésznek szemére vetette, hogy mint szepességi maga sem tud 
magyarul s ezért ellenzi a magyar nyelv tanítását. 1799-ben a 
soproni magyarok külön magyar konventet is tartottak Wilfinger 
lelkész, Prusinszky József, Horváth Sámuel, Mesterházi Nagy 
János, Waltersdorfer Rudolf Gerhard és mások jelenlétében, ahová 
Nagy Györgyöt is meghívták. Itt vetették fel a kérdést, hogy 
miként lehetne Sopronban egy jó magyar iskolát alapítani. Leg
nagyobb akadálynak azt látták, hogy nincs erre a célra alap.
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Nagy azonban ekkor önként és ingyen vállalkozott a magyar 
iskola vezetésére, csak egy nagyobb diák részére kért negyedévi 
fizetést, aki az Írásbeli munkában segédkezett volna mellette. A 
jelenlevők nagy örömmel fogadták ajánlatát, de Nagy véleménye 
szerint ezt is Bogsch, mint iskolaszéki elnök akadályozta meg.*)

De mint magántanító egyéb ifjakat is tanított ingyen vagy 
szerény tiszteletdíjért a gimnáziumi és egyéb tárgyakra. Bogsch- 
nak tulajdonítá, hogy Sopronban az evang. normáliskola meg 
nem nyílt és ő ebben rendes álláshoz nem juthatott. Őt, mint 
iskolaszék! elnököt azért kíméletlenül bírálja. Nem csak a magyar 
nyelv elhanyagolásával sőt elnyomásával vádolja, hanem egyéb 
mulasztásokkal és erőszakoskodással is.

„Miért nem gondoskodik Bogsch is a tanítóképzésről?“ — 
kérdi Nagy. Öt év óta egy tanító sem került ki Sopronból. Mások 
tanítóit veszik el, ahelyett hogy ők nevelnének tanítókat má
soknak. Most is Bodendorfer Mihályt hozták el Ruszrtról Sopronba. 
Miért nem rendez be Bogsch is praeparandiát, mint ő tette 
Harkán? Egyes tanítókkal pedig megalázó módon bánik. Vagy 
egészen elmozdítja őket, vagy pedig a belvárosból a külvárosba 
helyezi ki őket, mint a minap tett Kleeblatt, Müller és Grimm 
néptanítókkal. Csak az egy Poszvék Mihály külvárosi tanítóval 
nem merte ezt megtenni, aki Vietoris igazgatónak volt kitűnő 
tanítványa s akit Nagy György azért járatott végig az összes 
iskolákon, hogy legalább egy jeles tanítója legyen a népiskolának.**)

Többször is lett volna alkalom reá, hogy Nagynak megfelelő 
állást adjanak, de a lelkészek ellene voltak. Igaz, hogy lassanként 
már az idő is eljárt feje felett, jó Nagy Györgyünk is kezdett 
vénülni, de munkakedve nem fogyatkozott meg. 1798-ban a nép
iskolát egy negyedik osztállyal kiegészítve újjászervezték s igaz
gatót állítottak ennek is az élére. Úgy de ezt egyszersmind leány
tanítónak tették meg és annyi órával terhelték, hogy Nagy nem 
is vállalhatta volna el. 1803-ban pedig gimnáziumi igazgatónak 
is Kralovánszky Endrét hívták meg Eperjesről. Ekkor veti ismét

*) Önéletrajz 72. 1.
**) Önéletrajz 52. 1. Poszvék Mihály, 1782 óta volt soproni tanító (szül. 

Sopronban 1762. ápr. 12) nagyatyja volt Poszvék Sándor jeles igazgatónknak. 
P. Mihály és Haage Eleonora fia volt P. Keresztély (szül. 1799. jan. 20), kit a 
bécsi fakultásról 1823. Qnesau karinthiai gyülekezetbe hívtak lelkésznek. 1832. 
tért vissza Sopronba tanárnak, ahol 1840. lelkésznek is megválasztották. Nejével. 
Seybold Amáliával, Seybold Pál tanár leányával 1824. jún. 29. kelt egybe, 
E házasságból született P. Sándor.
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Nagy Bogschnak szemére, hogy a dunántúliakat, a keszthelyi 
Asbóth János direktort, a győri Németh Lászlót, a kőszegi Sey- 
bold Pált mellőzi s csak a maga földiéit hozza ide Lőcséről, 
Késmárkról, Eperjesről. Nem régiben került ide ugyanis a nép
iskolába a szepességi Bredeczky Sámuel is, a jeles tanító, később 
lembergi szuperintendens.

Annyi bizonyos, hogy a mellőztetés miatt elkeseredve Nagy 
sem volt kíméletes a lelkészek és az iskolák bírálatában. 1802-ben 
május havában például jelen volt az iskolai vizsgálaton s ott 
nyilvánosan is elkezdett Bogschsal valamely tanügyi kérdés felett 
vitatkozni. Ily gyengéi mellett is azonban az egyházkerület mint 
volt buzgó lelkészt és tanárt nyugalomba vonulása után is meg
becsülte. így például Rajts Péter igazgatónak soproni magyar 
lelkésszé való felavatásakor 1805. évi julius 6-án ő is ott volt a 
vizsgálóbizottságban Nagy István püspök, Bachich István esperes 
Kis János, Szüts István és Gödör József lelkészek társaságában.*)

A magántanítás mellett irodalmi munkásságát sem hagyta 
félben. Mivel a magyar irodalom és a nemzeti szellem felujulása 
óta országgyűlés, vármegyék és egyes lelkes férfiak mind a ma
gyar nyelv jogáért szálltak síkra és ennek behatóbb tanítását 
sürgették, Nagy György is egy nagyobb szabású magyar nyelv
tant irt már 1792-ben, de — ami meglepő lehet — német nyel
ven. Sokan voltak akkor hazánkban buzgó irók és jeles tudósok, 
kik a magyar nemzet dolgait német nyelvű művekben, tárgyalták. 
Ilyenek például Berzeviczy Gergely, Engel János, Tessedik 
Sámuel, Genersich János és Keresztély, Glatz Jakab, Schwartner 
Márton, Schedius Lajos, Gamauf Teofil, Csaplovics János, Fessler 
Ignácz, Endlicher István, Majláth János gróf, Mednyánszky Alajos, 
Pyrker László stb. Ezeknek egy része nem is birta eléggé a 
magyar nyelvet. De meg főként a művelt külföld és az elné- 
metesedett főúrak előtt akarták nemzetünket megismertetni és 
sok uralkodó előitéletet és belvéléményt eloszlatni. Egyetemi 
tanáraink is akkor még inkább német nyelven Írtak.

Főuraink elnémetesedését ebben az időben találóan jellemzi 
éppen egy sopronmegyei eset. Nádasdy soproni főispánt ugyanis 
a parasztok a megyében valahogyan gyujtógatónak nézték és 
majd nem hogy agyonverték. Mikor e miatt törvényt ültek rajtok

*) Önéletrajz 121. 1. Hrabovszky Qy. A dunántúli superint. prédikátorai
125. 1.
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és megkérdezték, hogy tehettek föl ilyesmit a főispánról? ártat
lan képpel felelték: Hogy tudtuk volna mi, hogy főispán mikor 
még magyarúl sem tud!“*) Ilyen főurak számára kellett magyar 
grammatikát német nyelven írni.

Hazafias cél vezette Nagy Györgyöt is. Ő nem kénytelen- 
ségből írt német nyelven, mert hiszen magyarúl is éppen oly jól 
tudott, ha jobban nem. Nagy szabású magyar nyelvtan ez filozó
fiai alapon. „Einleitung in die ungarisch-philosophische Sprachlehre“ 
címen 1793. Bécsben jelent meg 2000 példányban igen díszes 
kiállításban. A terjedelmével is (nagy nyolcadrétű 352 lap) impo- 
ponál. Bevezetésében azt hangsúlyozza, hogy a magyar nyelvtan 
írásához és megértéséhez is alapos filozófiai ismeretre van szük
ség. Munkájval azt célozza, hogy a tudományok virágozzanak és 
szeretett hazánk dicsősége terjedjen.

Van benne egy theoretikus rész s azután egy másik prak
tikus rész igen sok paradigmával. Külön részben tárgyalja a 
beszédrészeket és külön részben a mondattant. Tele van a munka 
definiciókkal, egy kissé talán nagyon is tudományos izű, sok 
benne a filozófia. Bámulatra méltó benne a szerzőnek nagy szor
galma és olvasottsága. Mindenesetre figyelemre méltó egy ilyen 
jellegű és ilyen terjedelmű magyar nyelvtan a XVIII. század vé
gén. Behatóbb ismertetése a nyelvészek feladata volna.**)

Nagy ezt a munkáját a magyar főuraknak és nemeseknek, 
a hazai intézeteknek, a pesti egyetemnek, Budán, Pesten, Pozsony
ban, Győrött, Kőszegen, Bécsben, Karlócán, sőt Illyriában lakó 
pártfogóinak is megküldötte, kik nagy hálával és elismeréssel 
fogadták.

Martony Bertalan soproni tudós szenátor és konventtag írja 
neki 1793. jul. 30-án: „Hazámnak és különösen Sopron városá
nak legmelegebben gratulálok, hogy ilyen férfiú jutott neki, aki 
a magyar irodalom ügyét ilyen jeles segédeszközzel mozdítja elő.“ 
Matkovich Pál kétszer is ír neki a nyelvtanról: „Nem tudom, 
Tisztelendőségednek a tudományát vagy türelmét csudáljam-e in
kább, mert nyelvünknek sajátságait szabatos regulákkal határozta 
meg és a maga neme szerint először foglalta rendszerbe. Hogyha 
csak ezt az egyet eredményezte is soproni nyugalomba vonulása, 
ne sajnálja a maga kárát, mert a közjónak vált ez hasznára.“

*) Rábel L. A vármegyék múltja. 195. 1.
**) Kövesdy Pál soproni tanár is irt már a XVII. században egy értékes 

magyar nyelvtant. Kár, hogy újabb soproni nyelvészeink behatóbban nem ismertetik.
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Egyházi hirt is közöl vele egyszersmind. Felsőlövőn változás lesz, 
írja, adjuk vissza nekik Walthert és a harkaiak szívesen vissza
fogadják Tisztelendőségedet. A felügyelő ilyen módon akart neki 
állást szerezni, de Sopronban ő sem tudta igazgatónak meg
választatni.*)

Mecséry János, a kér. tábla ülnöke s a kőszegi gyülekezet 
felügyelője Pösén 1793. aug. 14. kelt levelében szintén a leg
nagyobb dicsérettel adózik a szerzőnek fáradhatlan hazafias 
munkásságáért. Minden, amit grammatikája magában foglal, az 
„probate, fundate et pulchre deducitur“, és már emiatt is meg
érdemel minden elismerést. Arra biztatja tovább, hogy küldje 
meg művét a nádornak, kancellárnak stb. hogy tudomást vegyenek 
róla és megfelelő állásba léptessék elő.

Jákfalvi Horváth Ferenc kér. táblai elnök is hazafias törek
véseire hivatkozik, amelyekért lelkészi hivatalát is áldozatul hozta; 
de azon lesz, hogy ezért őt a király őfelsége és a helytartó 
tanács kárpótolja. Meg is történt volna ez, jegyzi meg Nagy, ha 
Horváth és Pásztori udvari tanácsos ő excellenciája oly hamar 
el nem halt volna. Felsőbüki Nagy Sándor alispán is 1793. aug. 
havában ir neki és dicséri.

Szakemberek is melegen gratulálnak neki. Így Stúr József 
a pesti egyetem rektora és Vályi András, az egyetemen a magyar 
nyelv tanára. Ez utóbbi Írja neki: „A mostani grammatikáját az 
Urnák, kivált a jeles módját, mindenek dicsérik, még Szerdahelyi 
György kanonok, a budai gimnasiumbeli direktor és ad Commis- 
sionem Referens úr is (volt jezsuita, később egyetemi tanár) 
különösen megdicsérte előttem. Óhajtanám, hogy az Urnák oly 
becses fáradozása nevezetes jutalmat és az egész hazában az 
Oskolákban való felvétel által az Úrnővé is újjabb fényt nyerne.**)

Olyan mágnások is, mint gróf Széchenyi Ferenc és gróf 
Batthyány Miksa dicsérő levelekkel tüntették ki. Ez utóbbi Rába- 
kovácsiból 1793. nov. 11. írja latin nyelven: „Valóban óhajtandó 
volna, hogy hazánkban a józan filozófiának, minden tudomány 
forrásának használata jobban megerősödnék. Levelében még azt is 
megemlíti, hogy többször nyilvánosan megmondta, hogy a sagani 
methódus hibákkal van tele s általa inkább megzavarják az ifjú
ságot, mint sem hogy tanítanák; és e miatt sok embernek gyű
löletét is magára vonta. Batthyány Miksa igen tudós mágnás

*) Önéletrajz. 136. 1.
**) Önéletrajz 143.
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volt, de Miklós Mátyás felsőeőri szolgabiró feljelentése és a fő- 
ispáni székbe való bejutásának módja nem jó fényt vet reá.*)

Még a más vallású főpapok sem tagadták meg elismeré
süket a volt harkai lelkésztől. Így földije, a szintén kőszegi 
születésű Kelcz Imre soproni prépost (volt jezsuita) meleg köszö
netét és dicséretet mondott s egy más értékes új könyvet küldött 
Nagynak a grammatikáért. Fengler József győri püspöknél pedig, 
akinek Martony soproni tanácsos által küldte meg az új könyvét, 
ennek tanácsára és biztatására személyesen is tisztelkedett a 
rákosi kastélyban.

Fengler előbb csak egyszerű tudós piarista volt. II. Józsefnek 
kedve telt abban, hogy a grófok és bárók mellőzésével szerze
teseket és tábori lelkészeket nevezett ki püspököknek.**) Nagy 
a saját majorjában lakó fuvarossal vitette ki magát Rákosra. A 
tudós püspök a legnagyobb nyájassággal fogadta a kiérdemült 
prédikátort. Fengler akkor már átolvasta Nagy nyelvtanát s 
különösen helyeselte, hogy a 45. lapon a III. fejezetben az 
accentus és a prosodiai quantitas között helyesen tett különb
séget, Megígérte, hogy a helytartó tanácsnak is ajánlani fogja 
Nagyot. (Vége következik.) Payr Sándor.

*) Marczalli H. Magy. orsz. II. József korában. II. 399.
**) Karácsonyi J. Magyarorsz. ehtörténete. 232. 1.

VEGYESEK.
Gyászhir. N i t s i n g e r  F ü l ö p  a sopronbánfalvi állami 

ellemi népiskola nyug. igazgatója, élete 53. évében, hosszú szen
vedés után elhunyt. A boldogult hosszú időn át lapunknak is 
szorgalmas munkatársa volt. Emlékezete legyen áldott.

Evangélikus leányegylet alakítását célozza a nyíregyházi 
ág. h. ev. egyház kebelében megindult azon mozgalom, mely a 
társadalmi osztályra való különbség nélkül felölelné a híveket. 
A tagok vallásos alapon tartott előadások, felolvasások tartásával 
művelődnének; fölkarolnák az egyház szegényeinek ügyét; tá
mogatnák erkölcsileg, anyagilag az egyház valamennyi szeretet 
intézményét.

Egyházi ének- és zene fejlesztésére evangélikus női kar 
létesült Nyíregyházán, mely működését a böjti vasárnapok esti 
ajtatossága alkalmával szép sikerrel mutatta be.
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Imádság Zita királyné névnapjára.
Isten! Nemzeteknek Atyja s nekünk is szerető mennyei 

Atyánk.
Tehozzád fordul lelkünk e napon s magyar nemzetünk 

millióinak szivével a mi szivünk egy közös érzelemtől dobogva 
röppen feléd magasságos mennyedbe a mi ajkunkról is az áhí- 
tatos könyörgés: áldd meg azt, kit felkent szolgád: az apostoli 
király mellé a legelső helyre: királyi székre ültettél, hogy ural
kodói hivatásának betöltésében segítségére legyen.

Óh, adj, szivébe oly érzelmet, hogy egynek érezhesse ma
gát sokat szenvedett magyar nemzetével most, mikor szenvedők 
és nyomorultak bajait kell jóságos szívvel gyógyítgatni s majd 
a békesség boldog korában, midőn a nemzet előrehaladásának 
munkájában kell erőt kifejteni mindenkinek a koronás királytól 
a kérges tenyerű munkásig. Add, hogy koronás férjével: a jóin
dulatú királlyal, tudja megéreztetni a magyar vágyakat gyöngéd 
szivének szeretetén keresztül akkor is, midőn a férfi-értelem köny- 
nyen oly irányba akarná csalogatni, mely áldás helyett kárt 
hozhatna nemzetre és trónra egyaránt.

Állítsd szemei elé, a magyar erkölcs példái gyanánt törté-



114

nelmünk nagyasszonyainak szellemi képeit, hogy ezeknek nyo
maiban haladva tudjon magyarul gondolkozni, érezni, akarni, 
cselekedni. Legfőképen oltsd szivébe annak az angyali jóságú 
királyi asszonynak, nemes lelkületét, akinek vállát ő előtte érin
tette az első magyar király koronája, hogy mint az volt, legyen 
ő is e szép haza lakóinak gondozó szerető édesanyjává, hogy így 
kölcsönös bizalom, szeretet és megértés keletkezhessék a királyi 
család és nemzetünk nagy családja között.

Ajándékozd meg Istenünk jó királynénkat testi és lelki 
áldásaiddal, hogy gyönyörű hivatása szerint felséges férje oldalán 
minél tökéletesebben és minél hosszabb ideig munkálkodhassék 
magyar nemzete javára és szent neved dicsőségére.

Óh Urunk Atyánk! Hallgasd meg hozzád emelkedő fohá
szunkat! Isten! Áldd meg királynénkat! Isten! Áldd meg a 
királyt! Isten! Áldd meg a magyart! Ámen ! *)

*) A soproni ev. tanítóképző-intézet április 27-iki reggeli könyörgésére 
Irta I h á s z  F e r e n c .

A módszer fejlődése.
Melyik az a legcélszerűbb tanítási eljárás, vagy módszer, 

amellyel az ismereteket a legjobb eredménnyel nyújthatjuk a 
növendékeknek? Ez a kérdés már azóta foglalkoztatja a paeda- 
gógusokat, amióta tanításról szó van.

A módszer megállapításánál a lélektan törvényei szolgálnak 
alapul.

Az egyes korokban a tanításnál más-más eljárást követtek 
és ha rövid visszapillantást vetünk a módszer fejlődésére, talál
kozunk olyan tanítási eljárásokkal, amelyek tetszésünket meg
nyerik, de olyanokkal is, amelyeketel kell ítélnünk, és a gyakor
latban való alkalmazásra nem tartunk jónak.

Az ókor leghíresebb tanítói Jézus és Sokrates voltak. Jézus 
tanítási eljárásának módját legjobban „Az irgalmas samaritánus“ 
című bibliai történetből ismerhetjük meg. Az eljárás fokozatai 
ezek: kiindulás egy ismert tételből, az űj anyag megismerése, a 
cselekvő személyek megítélése általános érvényű tételnek a meg
állapítása és alkalmazás a gyakorlati életre. Jézus csak az anya
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got adta és irányította a tanítást, de az általános törvényt a 
tanítványnak magának kellett kitalálnia.

Sokratestől is fennmaradt az utókorra egy tanítás, melyet 
Plato a „Menőn“-ban közöl. E tanítás a mértan köréből van 
véve. Fokozatai: előmunkálat, az anyagnak ábrával való szemlél
tetése, ezen konkrét anyagon a gondolkodásnak továbbfejlesztése, 
az általános érvényű tételnek megtalálása. Sokrates tanításánál 
nincsen meg az alkalmazás fokozata, de az általános tétel után 
természetesnek tetszik. A tanulónak mindenre vissza kell „etn 
lékeznie“ és mindent magának kell megtalálnia, Sokrates csak 
irányítja kérdésekkel.

Jézus és Sokrates módszere között első tekintetre szembe- 
ötlik a hasonlóság. Mivel a tanítványnak magának kell a törvényt 
megtalálnia, azért a tanítás ezen eljárását kifejtő vagy heurisztikus 
módszernek nevezzük.

A középkorban általánosan elterjedt tanítási mód mechanikus 
eljárás volt, mely abból áll, hogy a tanító egyszerűen közli az 
általános tételt és a tanulóknak emlékezetükben kell azt tartaniok. 
A gyermekeknek a tanulságra vagy törvényre való rávezetéséről 
és annak megtalálásáról, a tanulók részéről itten nincsen szó.

Későbben megint más módszerrel találkozunk. Luther a 
káté tanítására három fokozatot ir elő. Ezek: a szöveg betanítása 
a szöveg megmagyarázása és a szövegnek a gyakorlati életre való 
alkalmazása.

Trotzendorf és Sturm a nyelvtan tanításánál hasonló eljá
rást követnek. A három fokozat i t t : a szabály, a példa és a 
gyakorlás. A szabályt még a definitio, a meghatározás előzte 
meg. Riese, Pescheck a számtant is ilyen módszerrel taní
tották.

A most bemutatott eljárás az általános tételből indul ki é 
ezt az egyesre alkalmazza, vonatkoztatja. Ezt a tanítási módc 
deduktiv eljárásnak mondjuk, amely módszer a nevezettek kora 
ban általánosan el volt terjedve.

Bacon épen a megfordított eljárást hirdette helyesnek. Az 
követelte, hogy az egyesek szemléletéből induljunk ki fölfelé az 
általános törvényre. Követői voltak: Ratke, Comenius, Fenelon. 
Francke, Basedow, Rochow. Az általuk követett tanítási eljárás 
induktiv módszernek nevezzük, amely hasonlít a heurisztikus 
eljáráshoz.
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Francke a bibliai történetekből, mint konkrét anyagból, 
levezette a káté tételeit, amely eljárás induktiv. E szabályokat a 
gyakorlati életre alkalmazta vagyis az általános tételeket az 
egyes esetekre alkalmazta, ami nem más mint deduktiv eljárás. 
Mivel Francke az indukciót a dedukcióval együtt használta, azért 
tanítási eljárását induktiv-deduktiv módszernek nevezik. Ugyan
ezt a módszert Rochow is követte.

Pestalozzinak az összes tárgyak tanításánál három fokozata 
volt. Ezek: 1. a szemlélés, 2. megismerés (gondolkodás), 3. a 
szemlélésre való visszavezetés vagyis az alkalmazás. Azt mondta 
hogy az emberi ismeretek összes ágaiban ugyanaz az eljárás 
helyénvaló. Csak egy jó módszer létezhet. A hármas fokozat 
követőihez tartozott Diesterweg és Dörpfeld is. Ha az egyes 
fokok elnevezései némileg változtak is, de lényegileg ugyanazok 
maradtak.

Herbart négy formális fokot jállapított meg, ezek: I. 'vilá
gosság, II. Asszociáció, III. Systema, IV. Methodus. A világosság 
fokozatát követi a mélyítés.

A négy fokot továbbfejlesztette öt fokra Ziller. A Világosság 
fokát két részre osztotta és pedig 1. Analysis — és 2. Synthe- 
sisre. A többi fokok: 3. Asszociáció, 4. Systema. 5. Methodus. 
A tanítás a cél kitűzésével kezdődjék. A bibliai történeteket ezen 
fokok szerint ügyesen feldolgozta Dr. Stande Richard.

Zillertől Rein vette át ezt az öt fokot. De minden foknak 
német nevét adott és pedig: 1. Előkészítés, 2. Anyagközlés, 3. 
Összekapcsolás, 4. Összefoglalás, 5. Alkalmazás. Az anyagközlést 
követi a mélyítés. Az egyes fokok német nevei nem fedik tel
jesen az idegen elnevezéseket, mert Rein az egyes fokok felada
tait másképen is fogta fel.

A négy és őt fokos elméletet újabban Dr. Sallwürk módo
sította náromszorkét fokra. A következő fokokat állította fel:

I. Rávezetés foka: A. Tárgy. B. Alapvetés.
II. Előadás foka: A. Tárgyi egység. B. Szélesbítés.
III. Feldolgozás foka: A. Eredmény. B. Alkalmazás. Ezen 

fokok nagyjában a Ziller-Rein-féle formális fokokat tartalmazzák 
a célkitűzéssel együtt.

Dr. Seyfert Richárd négy fokot állít fel, ezek: 1. Hangulatba 
hozá^ 2. Az új anyag elsajátítása, 3. A tudatba való bedolgozás,
4. A formális feldolgozás. Ez sem más mint a Herbart-Ziller-féle 
fokoknak egy módosítása.
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Dr. Messmer O. a kísérleti lélektan szempontjából a mód
szert újjá akarta alakítani, de nem a legnagyobb sikerrel,

Hogy kinek a módszerét akarja a tanító alkalmazni, az 
egyéni felfogás dolga. Az újabb elméletek a módszert nem tisz
tázták, hanem inkább bizonyos zűrzavart okoztak, azért sokan 
egészen félredobják a formális fokok elméletét és a módszeres 
egységeket kényük-kedvük szerint kezelik.

Hosszabb gyakorlat után a tanításban mindenki bizonyos 
routinre tesz szert úgy, hogy tanításával eredményt tud produkálni, 
de ez még nem jelenti azt, hogy az illető hibátlanúl is tanít. 
A lélektan alaptörvényeit figyelmen kívül hagyni nem szabad.

A műértő bármely művészi alkotáson azonnal felismeri az 
alapeszmét, az alapvonalakat és a tervszerű kivitelt. Épen úgy 
vagyunk a tanítási egységgel is. Nem szabad azt önkényünk 
szerint kezelni, ha nem jelenti a sablont. Az általános irányelveken 
belül minden tanító bemutathatja egyéniségét sőt művészi ké
pességét is.

Legújabban Dr. Walsemann Hermann a fentiek figyelembe
vételével formális fokokat állított fel, amelyeket minden tárgyra 
előnyösen lehet alkalmazni és amelyeket az eddigiek közül a 
legsikerültebbeknek tartom.

Mégis csak igaz Pestalozzi állítása, mely szerint csak egy 
jó módszer létezhetik. De általában szükséges is az összes tan
tárgyakat egységes alapelvek szerint tanítani.

Dr. Walsemann formális fokai tudományos tantárgyakra
ezek:

I. A szemlélés foka: A. Szétbontás, B. Felépítés.
II. Megismerés foka: A. Megítélés, B. Kifejtés.
III. Alkalmazás foka.

Technikai tantárgyakra pedig:
I. A szemlélés foka: A. Szétbontás, B. Felépítés.
II. A begyakorlás foka.
III. Alkalmazás foka.
A Szétbontás elejére való a szemlélési cél, a Felépítés elé 

pedig a tanítási cél, azután előfordulnak még speciális vagy 
mellékcélok.

Bővebbet ezen fokokról majd máskor.
A módszer fejlődésének fenti vázlatát szemügyre véve tet

szésünket megnyeri a heurisztikus módszer, valamint a hozzá 
hasonló induktiv módszer is. Luther stb. deduktiv módszerét
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mint ilyent nem tartjuk jónak alkalmazni, bár a káté tanítása 
még sok helyen ilyen módon történik. A káté anyaga Walsemann 
dr. formális fokai szerint a negyedik, amely szabályokat a bibliai 
történetekből és az életből vett példákból induktiv módszerrel 
kell kifejteni és azután deduktiv módszerrel az egyes esetekre, az 
életre alkalmazni.

Az induktiv-deduktiv módszer — amint fentebb a káté 
tanításánál láttuk alkalmazható, de az indukciónak a dedukciót 
meg kell előznie. A mechanikus módszert mindnyájunknak eL 
kell Ítélnünk, bár sok iskolában divatos még.

Szerintem a legtökéletesebb módszert Walsemann dr. mu
tatta meg nekünk.

Lépesfalva.
Hutter Rezső, tanító.

Tanítók feladata a gyermekvédelem és 
patronázs szolgálatában.

(Folytatás.)
Az iskolásgyermekek hibái közt szerepel az állatok kí nzása -  

a természetnek és az emberiség munkájának r o m b o l á s a .
A kultúra és a civilizáció századában még mindig gyakori az 

a szomorúan leverő látvány, hogy iskolásgyermekek gömböstűre 
tűzik a cserebogarat s szélmalmosdit játszanak ez élő játékszer 
kínos vergődésével. Vájjon tudják-e ezek a kis inquisitorok, hogy 
a természet titkainak kutatói még mindig nem tudják meg
különböztetni a természet egyes országaiban a károst a hasznos
tól? Mert miként a magyar közmondás is tartja: a kár is haszonba 
megy! Van rá példa, hogy egyes országok kipusztították irtó
háborúikkal a kártevők egyikét s ezzel a hasznos végnapjait is 
elősegítették. Tehát az irtással is észszerűen járjunk el, de más
részről határtalan ne legyen ellenszenvünk, s végül pedig ne 
legyen a pusztítás célja : a kínzás eszköze.

A gondolkodni tudó és szerető lelkek előtt ez az egy példa 
is elegendő lenne figyelmeztetésül: a téves útra siklott gyermeki 
lélek megfékezésére és helyes útra irányítására. De a példa nem 
áll egyedül s minden vidék, minden évszak, minden nép gyer
meke megszüli a maga kínzóját s meghozza a kinzottak áldozatait 
A „befogott“ szarvasbogár, a szalmaszálon felfújt fiók veréb, a
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kirabolt, lerombolt fészekért siránkozó madár nyugtalan repkedése, 
a kelepcék, tőrök, hálók fogoly-állatainak kínos vergődései, az 
állatkínzások különféle nemei s a szenvedő állatok jajainak vál
tozatos skálái: mind kedvesek és keresettek az apró Nérók előtt.

De miért kínozza a gyermek a kártevő avagy az előtte 
hasznosaknak még el nem ismert élő lényeket ?

Már a kérdésben rejlik az egyik felelet: gazdasági okból is.
A légy a cholera, tífusz stb. járványos betegségek okozója, 

tehát az egoistikus felfogás szerint: halál fejükre. A gazdasági 
körülmények indítják tehát az emberiséget az irtó munkára azóta, 
mióta földmivelő lett az ember. Mert a gyűjtőgazdaságban élő 
vad-, a halász-vadász és állattenyésztő népnek gazdasági érdekei 
nem kívánták a pusztításokat a fejlődése fokozatain, mintahogy 
a vadságban élő, avagy a nomád életet élő mostani népeknél 
sem találjuk a kártevők pusztítását. Miután e pusztítás a növény
világra is kiterjed, még jobban feltűnik az irtás világos célzata 
Mert úgy tudom, hogy a zulukaffereknél nem dobolja ki a község 
kisbirája, hogy a szerb-töviseket irtani senkisem mulassza el, ha 
csak nem akar bűntettetni.

A másik feleletet az öröklődés és a szokás is adja. A gyer
mekben öröklődés folytán megrögződött mindazon kártevők ellen 
való pusztítási vágy, melyek a gazdasági viszonyokat károsan 
befolyásolják. A dívó szokás pedig e vágyat előnyösen befolyá
solja. így lett tehát a gazdasági viszony oly ösztönök és érzel
mek kiváltója, melyek más körülmények közt sohasem fejlőd
hettek volna.

A pusztítás a mai gazdasági viszonyaink és felfogásunk 
szerint, hasznos; de a gyermeki léleknek, az atavisztikus hajla
mok elnyomási törekvésének káros és káros is lesz mindaddig, 
mig hasonló gazdasági körülmények uralják az emberiséget s ily 
ösztönszerü cselekvések rögződnek meg öröklés folytán a gyer
mekben.

A fejlettebb tudomány, mely más gazdasági helyzetet fog 
teremteni s a káros lényeket csirájukban tudja majd megölni a 
kínzás eszköze, a kínlódás szemlélése nélkül: nemcsak a gazda
sági, hanem a lelki élet káros hatásait is meg fogja szüntetni s 
új morál-parancsot ád.

A neveléssel lehet ugyan odahatni, hogy a kínzás, a vivi- 
sectió — melynek a gyermek nagy barátja — ne legyen a köz
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megbotránkozás tárgya, de azt elfojtani anélkül, hogy valaha 
valakiben, ha mindjárt a késő utódokban is, ki ne törjön: túl
becsülése volna a nevelésnek, mely a gazdasági körülményeket 
és a kiválasztástól vezérelt ösztönszerű cselekvéseket, melyek min
denütt a morál kísérőiül tűnnek fel, figyelembe sem veszi.

E fejtegetések mig egyrészt védik a tanítót nevelési munkája 
sikertelenségében, másrészt mutatják azt a kapcsot, mely a neve
lést a természettudományhoz fűzi, melytől nemcsak az anyagi, 
de a gyermek szellemi és erkölcsi jólétet is várhatjuk. Az uti- 
litárius szülő keveset törődik azzal, hogy gyermeke a légy szár
nyait kitépi, mert hiszen =  gondolja magában — nem hasznos 
a légy. E felfogás lesz uralkodó sok gyermek kegyetlenkedésre 
való hajlamának táplálója s durva ösztönei később polyp-karokkal 
szorítják majd össze a fejlődésre vágyódó nemes ösztönöket. A 
kegyetlenkedések apróságai is figyelembe és gyógykezelés alá 
veendők, mert az ösztönök apró győzelmeiből tevődnek össze 
azok erejei s nyilvánulnak a fejlődés erejével azok romboló ha
tásai.

A tanító természettudományi ismerete megtalálja már a 
népj^kolai tanítás legalsó fokán is, a szűk határok között is az 
állatvédelemnek megfelelő leckéjét s feltudja tüntetni a hasznos 
és kártevő állatok viszonyát, de mindenek előtt azt az utálatos 
szerepet, melyet az állatkínzó gyermek játszik a természet ház
tartásában.

A g y e r m e k s z i n h á z a k ,  i s k o l a i  mo z i k  r e n d k í v ü l  
s o ka t t e h e t n e k a z á 11 a t v é d e 1 e m s z o 1 g á 1 a t á b a n, a 
jótett felemelő érzésének szemléltetése által, melyben érzékeltetve 
lenne, a köztudatba menne, hogy az igazi jótett viszonzást nem 
remél s a legönzetlenebbnek látszó cselekedetek színtere: az 
állatvédelem.

A gyermeket ne csak óvja, de a szülők által is óvássá az 
állatőlések szemlélésétől, a segédkezéstől a tanító.

Az iskola necsak természetrajzi ismeretet nyújtson, de ok
nyomozó gondolkodásra is vezessen. A gyermek ne azt keresse, 
hogy mit lehet pusztítaui, mi káros az ő nézete szerint s minek 
kínzása marad megboszulatlanűl, hanem keresse a létező lények 
okát és célját.

Vájjon a természet törvényei szerint nem oly bünös-e az, 
ki életet kínoz, mint emberi törvények szerint az, ki holtakat 
rab o l? ...
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A r o m b o l á s i  vá gy  szintén a védteleneken kezdődik s 
nyer kielégítést, épúgy mint a kínzás.

A szétszaggatott könyv, ráma nélküli tábla, faragott padok, 
levert fal, gödrös padló mind az iskolásgyermek rombolási ösztö
neinek munkái. Mindezek sértik az esztétikai érzéket, de emellett 
erkölcsi vonatkozásuk is jelentékeny; mert az idegen vagyon 
rongálási vágyának csiráit hordozzák magukban.

A rombolási ösztön fékezésére helyt kér tehát az esztétikai 
érzék fejlesztése is. Oda kell irányítani a gyermek ez érzékét, hogy 
mindennek rendeltetési céljával tisztában legyen s a fejlődés ma
gasabb fokán élvezni tudja a művészi benyomásokat, minden 
műemléket kincsnek, nemzetközi kincsnek tekintsen, melyhez 
minden műélvező elzarándokol. Az, kit gyermekkorában óvtak 
a rombolástól és szépérzékét fejlesztették: minden körülmények 
közt fékezni tudja a fel-feltörő nemtelen vágyakat.

A rombolás vágya nem irtható — de ez nem is lehet cél, 
mert hiszen, ahol nincs rombolás, nincs alkotás — de helyes 
irányba terelhető. Az ember folyton rombol, hogy alakíthasson a 
föld arculatán a célszerűségnek megfelelőleg. Ez öröklött vágy 
cselekvésben fejeződik ki, tehát mint ilyen, figyelemre méltó. 
Romboljon a gyermek a játéknál mennél többet, de csak úgy és 
akkor, ha analog a nagyok cselekvéséhez, jobbat, tökéletesebbet 
tud alkotni. Ha pedig valahol, valamiben nem tud nagyobb töké
letességet feltüntetni, létesíteni, úgy várjon a rombolással. Ezt 
pedig csak úgy érheti el, ha gondolkodásra, előrelátásra és be
látásra, melynek hajlamait amúgy is magával hozza, szoktatva 
van a nevelés által.

A helyes cselekvési irány kitűzése, a szépérzék fejlesztése 
mindig a célszerűség szolgálatába hajtja azt az energiát, mely az 
oktalan rombolásnál elpazarlódik. Az energiára pedig szüksége 
van a gyermeknek is, különösen most, midőn a társadalmi hasz
nosság elve a nyomorúság kiváltotta jaj-szavával egy újabb morál
parancsot állított fel: gye r me k ,  h a s z n o s í t s d  e n e r g i á d a t !

Stoll Ernő.

„Memento móri“ mint nevelési eszköz.
Szó sincs róla, a vidámságnak az iskolában igenis van 

helye; ahol nincs, ott „valami bűzlik Dániában“, a tanító is lehet 
az oka. Százszor igaza van a boldogult Dörpfeldnek, egy jó teória
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a legpraktikusabb valami, a tanító foglalkozzék elméleti paeda- 
gógiával is, úgy mint minden egyéb tudomány ez is évszázadok
nak leszürődött tapasztalata s gondolkodása s ha a régi mestert 
nem tűrjük az iskolában, hanem csak a tanítóképzőt végzettet, 
tartsa minden tanító kötelességének a további kiképzését is. így 
aztán a tanulók kisebb fáradsággal nagyobb eredményeket fognak 
elérni, mint a tisztán a maga praxisára támaszkodó tanító alatt 
nagy fáradtságok árán. Amivel korántsem akarnék szószólója lenni 
Basedow módszerének, hogy a betűket mézes kalácsból süssük 
s a philantropinismus egyéb szélsőségének; a tanuló minden 
esetre tanuljon dolgozni; mert a háború után a hazának minden 
egyes fia munkájára nagy szüksége lesz, kvaterkázás, ferbli cum 
ceteris paribus, nem tartja fenn az államot.

Az sem elég, ha a tanulóba a munkára való kedvet avval 
akarjuk önteni, hogy pénzt fog akarni keresni, önálló lenni, mert 
ez nagyon hosszú időre lejáró váltó, a takarékpénztár se hitelez 
ilyenre; nincs is szükség rá, sok módja van annak, hogy az 
iskolai munkát lassanként, minden egyes osztályban, minden 
tanórában megkedveltessük, nem kell mellőzni a nagy végső célt 
se, de az évek folytán felmerülő sok kisebb cél is ' érdekes s 
kedves legyen; evvel minél több szunnyadó erőt ébresztünk, 
életre keltünk, mobilizálunk a strugle for life, az életharc számára, 
amelyről bizony az iskolában is gyakran szó esik.

Bennünket, nagykorúakat, a vallás is, az ethika is, a halálra 
való utalással is fegyelmeznek; minden nap meghalhatunk, egy 
részről tetteink számonkérése, másrészről földi pályánk rövidsége, 
ugyanis a földi javaknak csak bérlői vagyunk, magunkkal vagyont 
nem vihetünk a sírba, csak jó tetteink tartják fenn emlékünket a 
világban még akkor is, ha az emberek nem emelnek szobrot, 
tudtunkon kívül érlelnek elhintett áldásos magvaink hasznos 
gyümölcsöt. Aki e földi életet nem tekinti végállomásnak s a 
halálra is gondol, mégse lesz oly fék nélkül való önző, nem 
merül ki salakhajhászatban : mammonismusban, hatalom- s be
folyásvadászatban, mit a német „Ehrgeiz“-nek nevez, ami ellentét
ben a magyar „becsületérzés“ szóval, rút dolog. Nagy fékezője 
minden rossz indulatnak, ha céltalanságát is belátom; számítok 
az élet s a sors forgandóságával, ami ellen mi emberek tehetet
lenek vagyunk s kárba veszett önfertőzésnek mondjuk s valljuk 
ha az emberiség zónájából kivonulunk s a prédaleső állati sorsra 
vetemedünk. Inkább igyekszünk megnemesülni, a lelki élet ma
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gasabb régióiba jutni, Isten képmásához közelebb jutni avval is, 
hogy embertársainkon szívesen segítünk, sociálisan gondolkodunk, 
érzünk s akarunk, teljesítjük egyéni, családi, társadalmi s állam- 
polgári kötelességeinket. Mitőlünk minden ember mind a két 
kezével dolgozhatik a kultúra terén, nem bénítjuk meg az egyik 
kezét avval, hogy kényszerítjük vele ellenünk, rosszakaratunk, 
gáncsvetésünk ellen harcolni.

Amit Nitzsche simfel a vallás ellen, hogy gyöngíti az erőt 
minden várat Istentől s arra hívja az embert, hogy ölbe tett kézzel 
várjuk a szerencsét vagy a csapást, ez álérvelést a memento móri 
ellen is hangoztathatni, ámbár ez nem is vallásos momentum, 
hanem a vaknak is feltűnő tény. De a botnak két vége van; aki 
az ember tökéletesedését követeli s ezt teszi a vallás s ethika, 
munkába állítja az összes emberi erőket az emberiség magasabb 
fokra'jutása kedvéért, magasabb cél lebeg előtte, mint annak, 
ki az embert magamagára állítja, őt teszi az élet központjává 
tengelyévé, gerincévé. A halálra való gondolat nem lankaszt, 
hiszen mi utánunk nem szűnik meg a világélet, az emberiség 
tovább is igyekszik a Jakablétrán felfelé emelkedni az elmúlt 
emberek hátán, de ösztönöz az idő kellő felhasználására, sürgeti 
a munkánkat, óv a tétlenségtől, a henyéléstől, kötelez a hygienikus 
életre s mindannak távoltartásától, mi az egészségnek árthat s 
életkorunkat megrövidítheti. Wundt Vilmos, ki most 80 s nehány 
éves korában visszavonul, hogy chef d’oeuvre-jét írja meg, miután 
már egy könyvtárra valót megirt, halálára gondol s ép azért sürgős 
neki a munkája.

Tanulóink naponként láthatnak halálesetet, elfogadják ter
mészettörvénynek, akár úgy, mint a bécsi Notnagel orvosi pro
fessor, ki a haláltól való ijedezést kinevette irataiban s halálát 
megfigyelte, utolsó percig jegyezgette felmerülő elváltozásait: 
ezeket találták reggel halálos ágyán. Gondoskodva van, hogy a 
Halált megelőzi'az agónia, hogy életünk nem nyújt boldogságot, 
nem is ez a célja az életnek, hanem kötelességteljesjtés (Bismarck), 
a halál biztossága nem hathat ránk lesújtólag. Das Leben ist der 
Güter höchstes nicht, az élet nem a summura bonum, nem a 
legfőbb jó, mondja Schiller, a haza védelme, fenntartása nagyobb 
jó, habár nem én, hanem az enyéim élveznék, hiszen a mieink is 
feláldozzák magukat értünk: az anya gyermeke betegágyán, az 
atya örökös fönntartási gondokkal, testvéreink, barátaink tetemes 
segítségükkel.
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Csak lánszirozom e gondolatot, hogy a halál a rút ekszcent- 
rikus életfelfogás ellen, mint a rossztól, a bűnözéstől való véde
lem, mint a jóra való sarkaló, ösztönző valamiképen az iskolá
ban is az eddiginél jobban kihasználható volna mint nevelési 
eszköz; a „miként“ különféleképen történhetnék, a „mikor“ me
lyik korban is vélemény különbségre akadhat: csak annyit mer
nék állítani, hogy igenis alkalmazható oly módon, hogy vele a 
fiatalság zománcát, életkedvét nem apasztom, meg nem csapolom, 
mert nem újság nagyobb gyermek előtt a halál s korán tudja 
már: minden ember halandó.

Paksi B.

A nyíregyházi ev. iskolák története.
(Folytatás.)

A kettős iskola egyik részének befejezése alkalmával meg 
kell emlékeznünk az iskola felügyeletéről, egyházi elnökeiről.

Az iskolák feletti felügyeletet s azok látogatását a lelkészi 
hivány értelmében — mint láttuk és tudjuk — elsősorban a 
lelkész gyakorolta; ez vezette különösen a félévi vizsgákat s az 
évvégieket világi elnöktársával avagy lelkésztársával felváltva. A 
vizsgák eredményéről, mint az iskolatanács egyik elnöke, szintén 
az iskolaszék egyházi elnöke tett az iskolai — illetve egyház
tanácshoz jelentést. Az iskolák ügyét azonban a másik lelkész is 
figyelemmel kisérte.

A tanítók és lelkészek közötti viszony kölcsönös meg
becsülésen alapult annyival is inkább, mert a lelkészek ifjabb 
éveikben maguk is tanítással foglalkoztak, ismerték a jó tanító 
érdemeit, tudták igazságos ügyeiket méltányolni. Ilyenek voltak 
1789—1892-ig : Sulek János, Nagy Sámuel, Sulek Gáspár, Farbaky 
Dániel, Gregus Tamás, Bencúr Sámuel, Mikus Sámuel, Elefant 
Mihály, Jurányi Sámuel, Jeszenszky László, Bartholomeidesz 
Károly és Farbaky József.

*
Miután a kettős iskola délfelé nyúló részének történetével 

végeztünk, nézzük az északfelé nyúló iskolát s ennek éltető lelkét.
Az 1543. számú iskola alak- és beosztásra is különbözött 

az 1542. sz.-tól. Ez utóbbi rendes négyszögű, míg amaz szabály
talan volt. Az 1543. számú iskolaépület tágas tantermet, 3 lakó-
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szobát, egy hideg és egy meleg konyhát, kamrát, pincét foglalt 
magában s melléképületei: istálló, szobaszin, ól, tyúkketrec, két 
árnyékszék, — mely mögött házi kert terült e l; az egész telek 
területe pedig 1354’53n m. volt. Az 1542. számú helyiségei: 
tanterem, 2 szoba, konyha, cselédszoba, kamra, pince s mellék- 
épületei : istálló, szin, ól, árnyékszék voltak. A telek területe 
pedig 1075D m. volt. Mind a két épület kezdetben náddal, 
1830-ban és 1852-ben zsindellyel lett befedve per 90.000 frt.-ért. 
Ez épületek biztosítva voltak s még jókarban találtattak 1878. 
évben, Czékus István püspök canonica visitaíioja alkalmával.

Nézzük most az iskola tanítóit.
1789-ben M i h ó k y  Mátyás jött ide s 3 évi működés után 

ismét változtatta helyét.
1792-ben J u r á n y i  Ádám jött s tanította a leányokat 1820-ig. 

Tanoncainak száma mindvégig nagy, így 1804-ben Nikolay Sá
muel superintendens, az első, püspöki látogatása alkalmával 272 
volt. E nagy létszám mellett is, hogy milyen szép és milyen életre 
kiható eredményt ért el, igazolja Nagy Sámuel tanító, az egyház 
és iskolai élet története egykori feljegyzőjének ama sokat jelentő 
megjegyzése is, hogy még ma is — t. i. a megjegyzés Írásakor 
— „életben vannak némely egykorú nők, kik hálásan tanúskod
nak e derék tanítónak szerénységéről, szorgalmáról, ügyességéről, 
szorgalmáról, ügyességéről, kivált a női erkölcsösség, illedelmes
ség és a biblia olvasásában való kedv és buzgóság előmozdítá
sáról.“ Az iskola falán kívül is szeretetet, megbecsülést nyert 
nyájas és békés természetével. Hasznos tevékenységet fejtett ki 
a társadalmi életben is. A Schmal-féle protokulumba „számtalan 
íveket“ írt s 5 kötet kitünően kidolgozott természetrajzi tudomá
nyos munkát hagyott hátra kéziratban.

Jurányi idejében, 1800—1820-ig az egyháznak nem volt 
jegyzőkönyve, Így az egyházi és iskolai események Schmal Sámuel 
vezette „Egyházkönyv“-ben és a „Történet könyv“-ben lettek 
megörökítve. Ez utóbbiból tudjuk az érdekes intézkedést, hogy 
1807-ben az iskolák részére szükséges vizet ökrös szekerekkel 
szállították. E költséges intézkedés azonban 1 év múlva meg
szűnt.

Jurányi autobiografiája latin nyelven íródott. E szerint Pár- 
nicza árvamegyei kisközségben született s 14 éves korában a 
neczpáli — akkor híres —• latin iskolába került. 4 év múlva 
Dobsinára ment a német nyelvet elsajátítandó, mig a magyar
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nyelv elsajátítása végett innen Miskolcra ment, hol privát órákat 
is adott. Mint tanító Mihóky nyíregyházi tanító mellett félévig 
segédkezett, majd 1793-ban az elmozdított Papp István helyét 
foglalta el.

Munkás életének alkonyán a kántori teendők alól való fel
mentését kérte s megkapta; de nemsokára meghalt.

Felesége, ki Schmal Sámuelnek, a türelmi parancs kihirde
tése után első nyíregyházi rendes lelkésznek volt egyetlen leánya, 
30 írt. özvegyi segélypénzt kapott az egyháztól.

Miután Jurányi vocatora különbözött az eddig ismertetett 
hiványoktól, e különbözetet, mint érdekeset közlöm. Tandíj fejében 
minden leánytanulótól 3 ezüst máriást kapott. Az egyház 9 köböl 
gabonát, 3 köböl búzát adott házi kenyér szükségletre s a szobai 
és konyhai világításra 5 rénusz frtot.

1796-ig ideiglenes hiványa volt s csak az ez év jan. 1-én tartott 
egyháztanács adott állandó és módosított híványt, melynek értel
mében tandíj váltság fejében 200 rénusz, majd 300 Rft. s a deval- 
vatió után 609 bankófrtot adott a 10 hol föld élvezete mellett.

Jurányi halálával ez iskola tanítóját és Sulek lelkész nyu
galomba vonulásával az egyház papját vesztette. A nyugalmazott 
lelkész állásának betöltésére s Jurányi végtiszteletére meghívták 
a rőcei papot és gömöri esperest próbaszónoklatra. A prédiká
torrá választás az egyezkedés nehézségei miatt meddő maradt 
ugyan, de a lelkészt haza kísérő küldöttség fáradozása egyéb 
kárpatlást nyert, midőn Csetneken utaztukban T re g  já r  Pál 
derék tanítóra akadtak, kit Karlovszky József csetneki lelkész 
ajánlatára „probaticum“ végett magukkal hoztak s 1820. március 
13-án a polgári leányosztály tanítójává meg is választották. Ez 
évben létesült a tanítók anyagi életére oly nagy befolyást gya
korolt presbyterium is, melybe 60-an választattak; ekkor alakult 
az iskola kül- és beléletét kormányzó 6 tagból álló iskolaigaz
gatóság. Ez év emlékét őrizte sokáig az u. n. bibliotheka, az 
egyház tanácsterme, mely eredetileg Sulek Gáspár lelkész könyv
tárának készült.

Az egyház aranykorában lépett Tregjár az iskolába, mert a 
Történeti könyv tanúsága szerint a presbyterium és a városi tiszt
viselők bizalmas viszonyban voltak. Az uradalmi ügyész lévén a 
szegények pártolója, ő intézte a lakosok bajait. A sérelmek az 
uriszék eleibe vitettek s nyertek gyors és igazságos elintézést. A 
lelkészek javaslata mindenütt kikéretett. Nem volt nagy távolság
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az egyszerű lakosok és tisztviselők közt, kik egyszersmind a 
presbyteriumnak is tagjai voltak. Szegény és úr az egyház érdekét 
kereste s ebben támogatták egymást. A más hiten levők inkább 
a mi bitsorsosainktól függtek épúgy, mint az uradalom kegyétől; 
nem voltak tehát többé ellenfelek. Közakarat, kölcsönös bizalom 
volt a tettek előmozdítója. Az egyház a jólét magas fokán állott 
s virágzott; mert az a szép viszony, mely a város és egyház 
között létezett: virágzóvá tette. De nézzük a nevelés-tanítás hősét 
és történetét.

Tregjár önéletrajzából megtudju^, hogy elemi iskoláit a cset- 
neki iskolában végezte, mely iskolánál apja tanító s Szelecsényi 
lelkész igazgató volt. 10 éves korában Rozsnyóra került, hol 2 évig 
a syntaxist hallgatta. 12 éves korában „Rhetor“ lett, de — mint 
irta — éretlennek érezvén magát arra, tehát Dobsinán „repetálta“ 
a syntaxist. 1811 és 1812-ben a retorikában, 1813-ban pedig 
prímában haladt Sajógömörön. Majd Lőcsére ment mint II. éves 
primarus s itt 2 évet töltött. A II. examen után Rubinban nevelő 
lett Kubinyi Károlynál. 1817-ben Csetnekre választották meg 
tanítóul, hol 3 évig működött, mely idő alatt több és legszebb 
jövedelmű egyházaktól kapott meghívást, mint Nagyszlabos, Kövi, 
Tótcsaba, Oroszháza; de, mint nőtlen és „kevéssel beérő“, inkább 
eklézsiája bizalmával — melyet teljességében birt — elégedett 
meg s a meghívást megköszönte. Végre „megkisértetett“ a nyír
egyházi eklézsiától is és a meghívást érett megfontolás után, több 
jóakarói tanácsára elfogadta.

Életének hatékonyabb szakait is említi ez önéletrajz, melyek
ből — jellemző szavainak hű visszaadásával — közlöm az alábbi 
részeket. 10 éves korában gyámtalan árvaságra jutott, 13 éves 
korában már instruktor lett, majd 15 éves korában mint első 
primanus először prédikált Sajógömörön magyarul. 19 éves korá
ban köztanító lett Csetneken s 22 éves volt, midőn Nyíregy
házára került.

Csekély kiképeztetését tanítóin kívül szegénységének — mely 
dolgozni és igazat követni tanította, — továbbá Schulek Gáspár
nak köszönti, ki a „magányban tanulni vágyat“ fölébresztette 
benne...

1833-ban Tregjár javaslatára határoztatott el, hogy a konfir
mációhoz járuló iskolások magyar nyelven is oktattassanak és 
pedig husvét előtt. A magyar nyéki konfirmáció tehát ez évtől 
veszi kezdetét Nyíregyházán. Kezdetben a tótajkú növendékek
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Nagy Sámuel iskolájában Farbaky Dániel vezetése alatt nyertek 
kiképzést, míg a magyarokat az ú. n. professori iskolában Mikus 
Sámuel lelkész oktatta. Husvét másodnapján járultak valamennyien 
a magyar nyelven tartott úrvacsora-osztáshoz. A legelső magyar 
konfirmáción 27 gyermek vett részt s a tótnyelvű gyerekekkel 
együtt 96-an vették fel az úrvacsorát. A tótok Nerodoli kátéját 
használták, mely köztük leginkább ingyen lett kiosztva.

Az 1834-i, templom építés félszázados örömünnepe az isko
lák ünnepe és volt. Virágdíszt öltött a templom, mozsárlövések 
hirdették az örömöt. Az egyház a boldog megelégedés e korában 
nem feledkezett meg hű szolgáinak anyagi jólétéről sem. Így 
1836-ban Tregjár 600 frtos készpénzbeli fizetését 833 ft. 20 kr.-ra 
emelte váltópénzben. A farinatió és hostiatió eltöröltetett. Egyéb 
események: 1841-ben részt vett a zay-ugroci gyűlésen, mint ki
küldött. 1843-ban cserélt Tregjár Kolman osztályával, de a csere 
csak egy tanévig tartott s visszament régi osztályába. E tanév
ben több vallásos könyvek osztattak ki az iskolákban 264 frt 47 
kr. értékben. 1850-ben ünnepélyesen leköszönt Tregjár a tanító
ságról s az akkori Bach-kormány idejében városi tanácsnok, majd 
1857—1860-ig kineveztetett „kegyes pártfogói“ által polgármes
terré.

1861—1867-ig megyei levéltárnoki minőségben működött 
majd „privatizált“ 4 évig, mig 1871-ben 73 éves korában meghalt.

Tanítói működése alatt 2763 tanítványa volt. Polgármester
sége alatt sem feledte el tanító voltát s a városi alapítványok 
létrejötte körűi különös nagy érdemeket szerzett magának.

Tregjár tanításkodásának vége felé perbe szállt az egyházzal 
Kolman kartársával együtt a pengő pénzbeli fixum követelése 
miatt. A pert elvesztették úgyan, de a kellemetlen ügy, a több 
évig tartó perlekedésnek nyoma maradt a „Történeti Könyv“-ben 
az „Óriás daemon beszéde egy protestáns paphoz c. alatt közlött 
cikkben. Ezek voltak Tregjár tanításkodásának ürömcseppjei.

Tregjár idejében négy rendes kántor-tanító, négy oldal- 
iskolai tanitó, 9 iskolai terem volt.

Iskolai alapítványok is szaporodtak és a következők voltak: 
Reguly-féle 1600 ezüst forintos alapítvány, mely 1845-ben oly 
célzattal tétetett, hogy 30 év múlva a templom közelében nagy 
és célszerűen berendezendő elemi iskola állíttassék. A Gregus 
János-féle, mely később tápintézeti lett s végre az Andaházy- 
Szilágyi-féle alapítvány is létezett. S. E.
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Nagy György és a harkai iskola II. József
korában.

(Vége.)
Távozáskor arra kérte a püspök, hogy Harrer rákosi plebá- 

nust is látogassa meg, 12 órakor pedig térjenek vissza ebédre. 
Harrer is Nagy szerint tudós ember volt. Less, Baumgarten és 
Mosheim műveit mutogatta a könyvtárában. Délben tizenhét főből 
álló társaságban ebédelt Nagy együtt a püspökkel, aki őt jobb
jára ültette s ebéd után kávézás közben is tudományos dolgok
ról beszélgetett vele. Fengler később Győrben is Sümeghy Sándor 
ügyvéd előtt dicsérte Nagyot.

Sokan dicsérték és magasztalták, de tehetségének és am
bíciójának megfelelő állást azért senki sem szerzett neki. Úgy 
látszik, diákokat tartott a házában s felnőtt ifjakat is magánúton 
készített elő a gimnáziumban tartott vizsgálatokra. így példáúl 
Markovics Anastasius pesti egyetemi hallgató 1795. máj. 7. ír 
neki egy igazán szép hálálkodó levelet s elmondja ebben, hogy 
mennyi szeretetet és nagylelkűséget tapasztalt ő, mig Nagy há
zában lakott és asztalánál étkezett. Isten után neki köszönheti, 
hogy egészen más ember lett belőle. Rasp János bécsi lakos két 
fiát, Józsefet és Edét is 1799. Nagy tanította és Rajts Péter 
direktor előtt fényes vizsgát tettek. A boldog apa pénzzel és ára
dozó levéllel honorálta Nagy fáradságát. Már az apjokat is ő 
tanította. Rasp József virtuóz volt a hegedűjátékban, akit Haydn 
József, Esterházy herceg karmestere tanított Kismartonban.

A vénülő pedagógus még mindig reménykedett, hogy hazája 
végre méltóképen fogja fáradozásait elismerni és jutalmazni. Mű
veit és önéletrajzát barátainak unszolására 1803-ban a pesti egye
temnek is megküldte bírálat céljából. De ennek sem lett látható 
sikere. így csak azzal a tisztelettel kellett megelégednie, amellyel 
őt közeliek és távoliak felkeresték. Jó hírneve megvolt az ország
ban s neki már ez is fentebbi jelmondata szerint (Jézus Sirák 41, 
16) nagy örömöt szerzett.
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Kiváló egyéniségek, ha Sopront útba ejtették, Nagyot is 
meglátogatták. 1795. körül Teleki József gróf és Roth Johanna 
fiai, László és József jártak udvarmesterükkel Sopronban. Nagy 
Györgyöt is felkeresték s hintójukra felvéve őt együtt tekintették 
meg vele Sopron egyik legnagyobb nevezetességét, az új cukor
gyárat.*) 1801-ben a Szepességből volt nála egy előkelő űr, aki 
ismerte Bogsch lelkészt és Horváth Stansithra hivatkozott. Ber- 
zeviczy Gergely lehetett, akit mint élőt nem akar Nagy megne
vezni s aki szintén felettébb érdeklődött az iparvállalatok iránt, 
1802-ben julius havában egy grófnak látszó utas látogatta meg, 
aki Erdélyből jött s Pestet, Budát megnézve Pozsony felé az 
országgyűlésre utazott. Nagy őt sem nevezi nevén. Talán Wesse
lényi volt. Visszajövet is felkereste Nagyot, a két Teleki ifjúról 
és Barcsai Ábrahám őrnagyról tudakozódott, aki katona korában 
Harkán volt beszállásolva. Nagy igen jól emlékezett reá és igen 
tudós embernek ismerte. 1808-ban pedig egy győri vendége volt, 
aki azt kifogásolta, hogy Rajts Péter már 6 év óta helyettesíti 
az igazgatót s még sem választják meg rendes direktornak, a 
dunántúliakat mellőzik, mert Bogsch inkább a Felvidékről hoz 
tanárokat.**)

Midvégig fájt lelkének, hogy megfelelő tanári vagy igazi 
gatói állásra Sopronban nem hívták meg. Nagyon lesújtotta rég
jó barátjának Vietoris Jonathánnak halála is, aki 1802. nov. 1-én 
hunyt el. Utolsó éveiben régi jó kebelbarátjának, May Józsefnek, 
a bécsi siketnéma-intézet igazgatójának sikerei vidámították fel 
az ő lelkét is. Erről a barátjáról, akinek hazánkban is vannak 
érdemei, bővebben szól önéletrajzában.

Régi szoros barátság fűzte hozzá. May József még II. József 
korában volt a bécsi süketnéma intézetnek tanára. Az igazgató, 
egy Stork nevű papi ember azonban, aki Maynak komája is volt, 
bizonyos súlyos vádakkal illette őt és két tanár társát.***) Az ural
kodó e miatt állásukból is elmozdította őket. May most keserű 
napokat élt feleségével és gyermekeivel Bécsben a Magyar-utcá
ban (Ungargasse), ahol egy földije adott nekik menedékhelyet a 
kertben. Nagy erről értesülve felment Bécsbe, segítette és vigasz

*) Önéletrajz 144. 146. 58. 1.
**) Önéletrajz 55. 58. 78. 1.
***) Stork az első igazgató még de l’Epée abbé tanítványa volt Párisban. 

II. József párisi mintára alapítá az intézetet 1784. a Dominikánus-téren ezzel a 
felirattal: Surdorum Mutorumque Institution! et Victui.



131

talta őket nyomorúságukban. Csakhamar fényes elégtételt is nyer- 
tak a méltatlanul elbocsátott tanítók. Kitűnt, hogy az igazgató 
volt a bűnös, aki őket feljelentette. Állásukat visszakapták, sőt 
May az igazgatói állást is elnyerte. Nagy a könyveit a bécsi siket
némák sajtóján nyomatta s a cenzúrán is May segítette át. A 
váczi siketnéma intézetet is ez a May József szervezte. Schwarzer, 
Molnár és Kapuvári államköltségen May intézetében tanulták 
meg a siketnémák oktatásának módszerét. A magyar mágnások 
nagy elismetéssel adóztak Maynak, I. Ferenc király pedig arany
lánccal tüntette ki. Nagy György nagy lelki örömmel beszéli el 
megalázott barátjának ezt a felmagasztaltatását és Dávid szavait 
alkalmazza reá: „Nézd a feddhetetlent és vedd eszedbe a becsü
leteset, mert az efféle embernek végezetre jól lészen dolga.“ (37. 
zsolt. 37).*)

Maga Nagy György azonban késő napjaiban sem részesült 
soha ilyenféle kitüntetésben, élete végén reá csalódás, várako
zott, anyagi romlás és nyomorúság lön az osztályrésze. O ugyanis 
eleitől fogva érdeklődött a nevelés ügye mellett a hazai ipar- 
vállalatok iránt is. Bennök látta a nemzet haladásának és jóllé
tének egyik főforrását. Önéletrajza elején ily pályakérdésekkel is 
foglalkozik : Mi a legnagyobb akadálya hazánkban a tudományok
nak és a gyáriparnak (manufactura)? Vannak-e Magyarországnak 
is Maecenásai, miként Angliának és Oroszországnak? S mint 
ilyeneket megdicséri József nádort, Széchenyi Ferenc grófot és 
Festetich György grófot. Ez utóbbinak nagy érdeméül jegyzi fel, 
hogy Keszthelyen a Georgikon nevű gazdasági intézetet alapí
totta, amelyben volt soproni tanárok is tanítottak, mint Asbóth 
János, Rumi Károly és Magda Pál. A legutóbbi országgyűlés 
végzései közűi is kiemeli, hogy Oroszországgal, Svédországgal 
és Dániával szemben sok buzgó állampolgár óhajtása szerint ren
dezte a magyar borkereskedést.

Evangélikus irók, mint Berzeviczy Gergely, a tiszai kerület 
felügyelője, Glatz Jakab a poprádi születésű bécsi lelkész, Tesse- 
dik Sámuel szarvasi lelkész, a gazdasági iskola alapítója és Fes
tetics György tanácsadója, Bredeczky Sámuel soproni tanár majd 
lembergi szuperintendens stb. ebben a korban nagy buzgósággal 
karolták fel a nemzetgazdaság ügyét is. Ezek nyomába lépett

*) Önéletrajz 3. és 4. 1. Kiss Áron, Nevcléstört. 187. 1. György Aladár, 
Emberbaráti tan- és nevelőintézeteink 18. 1.
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Nagy György is s e téren való alkotása is korszakos jelentőségű 
volt Sopronban és az egész országban.

A pedagógiai pályáról leszorítva, most anyagi téren kezde
ményezett merészet és nagyot. Apósa, Zweymann Rudolf Henrik 
akinek vagyonából örökölt ő is, paszomántgyáros volt Bécsben 
Valami hasonló, de ennél sokkal fontosabb iparvállalatra gondolt 
tehát ő is. Bécsben sok iparos és kereskedő ismerőse volt. A 
Scheidling nevű bécsi kereskedő ház tagjával, Schmidt Józseffel 
példáéi levelezett s 1793-ban akkor megjelent új könyvét is meg
küldte neki.*) Nem tudjuk, ki adta neki a tanácsot, de bizonyos, 
hogy hazánkban az első cukorgyárnak kezdeményezője és meg
alapítója Nagy György volt Sopronban. Az 1793. évi szept. 21-én 
az ő nevében folyamodott Kreutsch András és Mühlböck Lőrinc 
egy ilyen gyár engedélyezése céljából a városi tanácshoz. Ekkor 
azt tervezték, hogy az egykori bánfalvi pálos kolostort, mely 
1788. óta profán célokra szolgált, fogják gyári helyiségül átala
kítani. A tanács azonban ingyen, amint kérték, nem engedte át 
nekik, hanem azt válaszolta, hogy a kolostort árverés utján fog
ják bérbe adni és ők is licitálhatnak reá.

Ettől a tervtől azonban később elállottak és más helyiséget 
kerestek. 1794. febr. 8-án a helytartó tanácstól is leérkezett az 
engedély, mely szerint Sopron külvárosában „sub nomine Geor- 
gii Nagy et Societatis, titulo item : Caesarea Regia privilegiata 
Fabrica Zachararia Soproniensis“ a gyárat felállíthatják. Nagy 
György most tehát hamarosan Marton Istvántól az Ujteleki-utcá- 
ban vásárolt házat 5000 forinton maga és a „Compagnie der 
k. k. privil. Zuckerraffinerie“ számára. Nagy volt az öröm, seré
nyen folyt a munka, nagyszerű épületet emeltek (ein geräumiges, 
fastprächtiges Gebäude), mely csak úgy nyelte az ezereket. Nagy 
György a magyar tőkepénzeseket is bele akarta vonni és 1794. 
ápr. 1. „Tudósítás a sopronyi nádméz fábrikának felállításáról“ 
egy röpívet is bocsátott ki, hogy minél több részvényest tobo
rozzon a vállalathoz.**) Az érdeklődés meg is volt. Mint láttuk, 
az átutazó két Teleki gróf a cukorfábrikát tekintette meg Sop
ronban. De szalmaláng volt itt is csak a lelkesedés.

Glatz Jakab tudós papi ember 1799-ben névtelenül meg
jelent munkájában (Freimütige Bemerkungen eines Ungars über

*) Önéletrajz 141. 1.
**) Szinnyei, Magyar írók IX. 579. Szarka János másik soproni tanárt té

vesen mondja alapítónak. — Hrabovszky György, Dunántúli prédikátorok 94. 1.
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sein Vaterland) már siralmas szavakkal számol be a sokat Ígérő 
vállalat korai bukásáról.*) A nagyszabású épületen kívül, úgy
mond, már majdnem az egész berendezés is megvolt, sok ezeret 
belefektettek, de elfogyott a pénz, az aláírók megijedtek, vissza
vonultak és visszakövetelték pénzüket. S mind ezt csak azért, 
mivel a hasznot azonnal nem látták. A vetés után nyomban 
aratni akartak. Nem tudtak várni. S ezzel a türelmetlenségükkel 
az alapítót döntötték anyagi romlásba. „So geht es — kiált fel 
Glatz — in Ungarn mit allen Unternehmungen. Jede zerrint, 
wenn sie nicht augenblickliche Vortheile gewährt und ein wenig 
Geduld erfordert. O Nation!“

Három soproni kortársa is megemlékezik Nagy Györgynek 
erről a szomorú vagyonbukásáról. Gamauf szerint a cukorgyár 
terve is az övé volt és keddvel foglalkozott vele (Lieblingsplan) 
de kivitele nem sikerült, sőt egész vagyona is ebbe veszett. De 
mégis ő volt az alapítója Sopronban egy ojyan vállalatnak, amely 
kevés évvel utóbb teljes virágzásnak indult és némi megszakítás 
után, melyet a korviszonyok idéztek elő, ismét virágzik.

Bredeczky Sámuel, ez a nagyműveltségű soproni tanár, majd 
lembergi szuperintendens is „Beiträge zur Topographie Ungarns“ 
című művében (Wien, 1803. 102. 1.) a brennbergi kőszénbánya 
felfedezéséről szólva kérdi: „A kőszénnek ez a mennyisége ne 
bátorítson-e valakit arra, hogy a szép épületet, a Nagy György 
volt evang. lelkész által épített cukorgyárat, felhasználja és üzembe 
vegyen egy oly vállalatot, melyre nézve ennek a tüzelő anyag
nak közelsége és nagy mennyisége oly igen kedvező? Az em
lített épület elijesztő emlék maradjon-e Magyarországban hasonló 
vállalatok számára; vagy talán az újabb kísérletek, hogy a cukor- 
finomítót üzembe hozzák, szerencsésebben fognak sikerülni?**)

Kis János püspök is szól róla Emlékezéseiben, de majd nem 
rosszalólag, mintha nem tudná a nagy jövőjű iparvállalatot mél
tányolni. „Soproni professorból falusi prédikátorrá, azután magán 
emberré, majd haszonkémlővé (specuians) leve. Egy pár meg- 
bukáshoz közelítő bécsi kalmárral társaságba állva, Sopronban 
egy cukorgyár atapítása végett tervet készíte, néhány részvénye
sek segítségével egy díszes épületet emeltete s akkor mind pén

*) Glatz műve: Gotha 1799. 114. 1.
**) Lásd „Az első magyar cukorgyár Sopronban* és úgy szintén „A brenn 

bergi bánya felfedezése* című cikkeimet a Soproni Napló 1916. évi 219. és 
köv. számaiban.
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zéből, mind minden segedelem kútfőből kifogyván, a hitelezők 
reája rohanása miatt tönkre jutott s minden vagyonát elvesztette. 
A cukorgyár teljes felállítása több évekig elhalada, míg végre az 
épületet annak mostani birtokosa megvette s a gyárt különös 
ügyessége és nagy szorgalma által csudálkozásra méltó virágzásra 
emelte.“*)

A gyárnak ezen jeles újjászervezője és felvirágoztatója a 
Bajorországból beköltözött Rupprecht János volt, egy kiváló tekin
télyes eveng. család alapítója hazánkban. Nevét már a múlt szá
zad elején ott találjuk a soproni konvent legkiválóbb tagjai között, 
siker pálmája az első magyar cukorgyár megalapításában nem 
Nagy Györgynek jutott, de azért róla a fáradhatlan tervezőről és 
alapvetőről se feledkezzünk meg, aki egész vagyonát áldozatúi 
hozta a nagy célért. Kis János szájából szinte rosszúl esik halla
nunk a száraz tanulságot, melyet Nagy György sorsához fűz : 
„Quam quisque novit artem, in hac se exerceat.“ Cic. Tűse. I. 18. 
Akkor még rossz néven vették, ha lelkész vagy tanító iparválla
latba bocsátkozott, mert benne csak a nyereséghajhászást látták, 
amelyet tiltottak a régi kánonok. Ámde itt áldozatot követelő új 
vállalatról, hazafias dologról volt szó.

Élete végén az az öröm érte Nagy Györgyünket, hogy leá
nyát Eleonora Katalint 1801. február 2. a Meszlenből származó 
Kovács János vármegyei assessor vette nőül. A boldog apa erre 
az alkalomra egy külön füzetet adott ki, melyben az okos há
zasság képét rajzolja. Beteges fia, Rezső Henrik azonban, akit 
■nagy szeretettel dédelgetett, akinek neve alatt adta ki első mun
káját, sok szomorúságot szerzett neki. Gamauf egyenesen nagy 
korhelynek (so liederlich) mondja.

Vetőtársai sem voltak nála szerencsésebbek. Zweymannék 
ruszti házából négy leányt házasítottak ki gazdagon. Hír szerint 
negyvenezer forintot (akkor sok pénz!) kapott mindegyik, De 
Kis János szerint „a másik három vőtársnál sem szállott a fele
ségi érték harmadik örökösre.“ Az egyik vőtárs pedig egyenesen 
nyomorék volt. Zweymann Katalint 1780. Seiler Sámuel vette 
nőül. Előbb jogász, később soproni tanár, egy külsőleg is deli 
termetű szép férfiú. Kis János lelkesedve szól róla. Neje kíván
ságára ez lemondott hivataláról, egy nagy házat vett Sopronban 
és szerencsétlenségére éppen akkor adta el, mikor 1811. a nagy

*) Gamauf, Gesch. der ev. Gem. Oedenburg 111. 565. Kis J. Emlékezései
49. 1.
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devalváció következtében a pénz értéke csak egyötöd résznyire 
szállott alá. A súlyos betegség is úgy megtörte, hogy az egykor 
deli férfiú meggörbülve, csaknem térdig lehajlott fővel járt az 
utcán. Akik ismerték, megsajnálták. A harmadik vőtárs Benedicti 
soproni kereskedő volt. A negyediket nem ismerjük.

Az élet terhei alatt meggörnyedve 77 éves korában fejezte 
be földi pályafutását Nagy Györgyünk is. Sopronban halt meg 
1812. május 19-én. *

íme, egy munkás, közhasznú élet 1 Kiváló tehetségekkel, 
fáradhatlan munkakedvvel volt megáldva. Kitartó energiáját, ne
mes idealismusát megőrizte mindvégig. Volt erős evangeüomi 
hite, Istenbe vetett bizodalma, ez adott neki erőt kötelességeinek 
hű teljesítésére. Nem élt csak önmagának, hanem mások bol- 
dogításában kereste a magáét. Önzetlenül szolgálta egyházát, 
hazáját. Emberbaráti részvéttel volt mindenki iránt, segített, ahol 
tudott; az elhagyottaknak bátran védelmére kelt, igazságtalan 
Ságot nem tűrt. Megértette a haladó kor szavát, volt bátorsága a 
bírálatra és önálló kezdeményezésre. Hivő keresztyén theologus 
és pedagógus, akinek volt kitűzött életcélja, szilárd, nemes elvei, 
melyektől el nem tért. Hibáit, gyarlóságait fényes erényei feledtetik.

Rendkívüli időkben tett rendkívüli szolgálatot. Gyorsan emel
kedett népszerűségre, bírta a hatalmasok kegyét, fényes pálya 
mosolygott felé, de keserű csalódás alázta meg. Ezt a csapást, 
ellenségei üldözését is férfias lélekkel tűrte. Lelke meg nem törött. 
Utolsó nagy vállalkozásával is korszerű, hazafias célt szolgált. 
Ennek hozta áldozatul családi vagyonát. Úttörő volt az új pályán. 
Terveit az utódok valósították meg sikerrel. Alkotásából haszon 
háramlóit a városra és hazára. Nem csak gyakorlati téren volt 
kiváló munkás, hanem irodalmi műveket is hagyott maga után.

A lelkipásztorkodás, pedagógia és a magyar ipar történeté
ben nevet és helyet biztosított magának. Emléke legyen áldott.

Payr Sándor.

Gyászhir. Ma d á r  Mátyás felpéci lelkész, lapunknak jeles 
munkatársa, súlyos szenvedés után, élte 64-ik évében elhunyt. 
Emlékezete legyen áldott !
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Tótnyelvű vallástan. Vértesi Zoltán által szerkesztett, az 
ö s s z e s  h a t  e l e m i  o s z t á l y  minimális tananyagát magában 
foglaló „Vallástan“ mely tavaly németül is megjelent — Simono- 
vies Péter miavai igazg.-tanító fordításában tót nyelven is meg 
fog jelenni. — A nyomdai nehézségek miatt a tótnyelven tanító 
hitoktatók felkéretnek, hogy „Ev. lelkészi hivatal Magyarbóly Ba- 
ranyamegye“ címmel mielőbb közöljék: hajlandók-e a tótnyelvű 
vallástant jövő tanévben bevezetni és körülbelül hány példányra 
lesz szükségük? Ajánlatosa német és a magyar nyelvű (ez utóbbi
ból már csak pár száz van raktáron) vallástant is már előre elő
jegyeztetni. — Mutatvány ez utóbbbiakból 1 korona 30 fillér.

Pályázat.
A győri evangélikus belmissziói egyesület a reformáció 400 

éves jubileuma alkalmával pályázatot hirdet a k o n f i r m á c i ó r a  
előkészítő olyan könyve, mely egyházunk tanait nem a száraz 
fogalmi meghatározások alakjában közli a gyermekekkel, hanem az 
Úr Jézus Krisztusban megszemélyesítve állítja eléjük. Olyan esz
ményképet állítson a szerző a gyermekifjú lelke elé, mely nem 
hagy hidegen, mint a dogma, hanem emberszeretetet, kötelesség
tudást, Istenben , vetett bizalmat, tűrni tudást önt a leikébe, amilyen 
volt a mi U r u n k  J é z u s ,  akinek é l e t é n é l ,  h i t é n é l ,  e r 
k ö l c s é n é l  és az e g y h á z b a n  és b e n n ü n k  v a l ó  é l és é -  
n é 1 nem lehet jobb nevelő, erősítő és vigasztaló erő a világon. 
Olyan „Út r a  v a l ó “ legyen ez a könyv, melyet a konfirmáció 
után sem tesz félre a gyermek, hanem drága kincsként őrzi élete 
nehéz útjain úgy az, aki otthon marad a hazai föld rögénél, mint 
aki felsőbb iskolába megy, úgy az, aki a város ezer veszélyei 
között iparos pályára lép, mint aki cselédsorban él más vallásuak 
között.

A pályadij 1000 azaz ezer Korona, mely a fenti kivánal
maknak megfelelő, absolutbecsü műnek adatik ki. Pályázhatnak 
ev. lelkészek, tanárok, hitoktatók és tanítók. Határidő 1917. évi 
október 31-ike. A munkákat egy erre felkért bizottság fogja meg
bírálni. — A pályanyertes mű a győri ev. belmissziói egyesület 
tulajdona lesz, mely — egyet, engedélyezés után — a kiadásáról 
és terjesztéséről is gondoskodik.

A pályaműveket a jeligés levéllel együtt alulírotthoz kell 
küldeni.

Győr. Pálmai Lajos,
lelkész.



Nevelés- és oktatásügyi folyóirat.
Az ág. hitv. evang. tanárok és tanítók orsz. egyesülete tanítói szakosztályának 

s a dunántúli egyházkerületi tanítóegyesületnek hivatalos közlönye.

R lap  szellem i ré szé t illető 
közlem ények, va lam in t az 
előfizetési és h irdetési díjak 
a szerkesztőséghez (Sopron) 

küldendők.

Felelős szerkesztő és k ia d ó :
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negyedévre 2 korona.

TARTALOM. Felhívás a reformáció 400 éves emlékünnepének megtartására 
K r u g  L a j o s .  — Tanítók feladata a gyermekvédelem és patronázs szolgálatá
ban. S t o l l  Er nő .  — Mily irányt kövessen a tanítóság. H. H. — A tanító 
miáltal keltheti fel és tarthatja ébren személye iránt növendékei bizalmát, tisz
teletét, szeretetét? K u b a c s k a  I s t v á n .  — A tanítási fokokról. H u t t e r  
Re z s ő .  — A nyíregyházi evang. iskolák története. S. E. — Észrevételek a 
Hittig-féle Számtan-okra. W u r m  Ká r o l y .  — T á r c a :  Az édesanya szive. 
H o r e c z k y  I r én.  — Luther gondolatai. — Régi írások, (s.) — Hajó a tengeren. 
V á n d o r .  — E g y e s ü l e t i  é l e t :  A soproni felső ág. hitv. evang. egyház- 

megyei tanítóegyesület közgyűlése. —- V e g y e s e k .

Felhívás a reformáció 400 éves emlék
ünnepének megtartására.

Kedves Kartársak!
A világháború forgatagában sem felejtkezhetünk meg a 

reformáció négyszázados évfordulójáról.
Normális, békés időben bizonyára világraszóló esemény lett 

volna e korszakalkotó forduló. Most szerényebb keretben ünnep
iünk bár, de azért egész lényünkkel, szívünk lobogó lángjával 
gyújtunk áldozati tüzet hitünk szent oltárán. Mi tanítók nem 
maradhatunk el! Öltsünk tehát ünnepi ruhát és avassuk műkö
désünk küzdő porondját, az iskolát, ünnepünk színhelyévé !

De m i k é n t  ü n n e p e l j e n  az i s k o l a ?
Főpásztorunk felszólítására intézem e kérdést az egyes 

egyházmegyei tanítóegyesületekhez és kérem, foglalkozzanak e 
kérdéssel és tanácskozásaik eredményét közöljék velem. E kérést 
intézem egyébiránt minden kartárshoz külön is. Akinek van va
lami kiforrt nézete, programmja, eszméje, közölje velem mielőbb !
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A beérkezett anyag összességéből állítom majd össze azt a 
tervezetet,, mely az iskola által rendezett reformációi emlékünne
pélynek alapul szolgálhat s amelyet bátor leszek főt. és mélt. 
püspök úrnak beterjeszteni.

E lapban közlöm különben előzetesen a magam tervezetét is. 
Sopron, 1917. június 1.

Krug Lajos,
egyhk. tanítóegyesületi elnök.

Tanítók feladata a gyermekvédelem 
és patronázs szolgálatában.

(Folytatás.)

Közismert hibája az iskolás gyermekeknek a r e n d e t l e n 
ség , mely a ruházatban, taneszközök széthányásában, a gyermek 
egész megjenesében nyilvánul külsőleg, mig a belső, erkölcsi 
rendetlenség a káromlásban, illetlen, rendetlen szavakban nyer 
kifejezést.

A rendetlenség oka legtöbbször a családban, vagy a gyer
mek egyéniségében rejlik. Az okot a környezettanulmányozás, az 
okozatot az önfegyelmezésre szoktatás van hivatva megismerni, 
illetve megszüntetni.

A rendetlenségnek a társa a h a n y a g s á g  s mind a kettő
nek palástolója és védelmezője a hazugság.

Amily jótékonyhatású minden téren a szigorú rendszeretet 
s amily kedvelt az ily tulajdonnal felruházott egyén, époly vissza
taszító a rendetlenség már gyermekkorban s leverő a hanyagság 
palástolásakor.

A külsőségekben megadott rend megadja a léleknek azt a 
zsinórmértékét, melyhez minden körülmények közt mind testi, 
mind szellemi, erkölcsi téren igazodnia kell; megadja a lélek ön
rendelkezési jogát a társas életre.

A rendetlenség, hanyagság nem egyéb, mint az erkölcsi 
züllöttség bizonyos stádiuma, mely, ha a legszigorúbb elitélés alá 
nem is esik, de ajánló levelet soha, senki által, semmi körülmé
nyek közt sem érdemelt.

A rendetlenség és hanyagság a társadalom züllöttéihez hajtja 
a gyermeket, hol a hasonló a hasonlót megtalálva örvend egy
másnak.
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Ruhája szerint fogadják, esze szerint engedik el az embert. 
Szeresse tehát a gyermek a rendet, »tisztaságot, mint a művelt 
társadalomnak belépő jegyét, kerülje a hanyagságot, mellyel kárt 
okoz a társadalomnak, midőn később magát ezzel eltartatja.

A tanító a jövő védője, épúgy, mint a jelen kultúra har
cosa. A gyermekben és a gyermek által védi tehát a jövőt, mi
dőn a szorgalmat tünteti fel a jövő boldogságának zálogaként, 
melyet munkás élettel kell kiváltani s vállaikon hordozva átadni 
a jövő jövőjének.

Ha az iskolai rendszabály nem pictus masculus, hanem élő 
valóság, mely folytonos és következetes gyakorlást nyer, ügy a 
tanító példája és rendszeretetre oktatva nevelése messze az életbe 
nyúl s jótékony kézként óvja, védi a gyermekből lett ifjút is. 
Mert hiszen rend a lelke mindennek, ahol rendetlenség, ott a 
chaos.

A belső, e r k ö l c s i  r e n d e t l e n s é g  termékei: a trágár 
szavak, bujaságra ingerlő beszédek, átkozódás, szitkozódás, károm
kodás, erkölcsileg nemtelen mozdulatok, a testi hibákból gúny- 
üzés, személyeskedés.

Volt idő, midőn az iskola, analog az Exodus könyvéhez, a 
fogat-fogért követelménynek megfelelőleg, az erkölcsi rendetlen
séget hasonlóval büntette, tehát mint nevelési eszközt használta. 
A csúfolódó gyermek, a piros posztóból készült nyelvvel a csúfo
lódásnak, a gúnynak lett maga is céltáblájává, hogy tapasztalva 
a szemet-szemért elvet, leszokjék rossz tulajdonairól. A gúny
tárgyává tett gyermeki hibák azonban inkább a bosszút váltották 
ki, mint sem javítást értek el.

Az esztétikai érzék fejlesztése, a kedély nemdjBÍtése ma az 
óvszer az erkölcsi rendetlenségtől való megóvásra s az önfegyel
mezésre szoktatás az erkölcstelen dolog elkövetésétől ment meg 
mindenkit.

A természet szépségeiben, az emberalkotta műremekekben, 
a munkás életben való elmélyedés az életet szépnek mutatja, 
melynek ecsetelésére csak szép szavakat használkatunk. Fogja fel 
tehát a tanító a természet és művészet lélekemelő benyomásait 
a nevelés eszköze gyanánt s emelje vele a gyermeki lelket, mely 
tágabb látókörhöz vezeti s a szépet, nemeset megszeretteti. Tehát 
necsak üldözzük az erkölcsi rendetlenséget, de positiv neveléssel. 
adjuk meg a léleknek azt ami a léleké, a szép szemlélése, a jó
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gyakorlása és a mindenkori nemes befogadására fogékonnyá 
tétel által s akkor nem lesz oly sok a dekadensek száma.

Igen kifejlett az iskolásgyermekekben a n y e r é s i  vágy is. 
A tolytonos csere-berélés is ezt a vágyat szolgálja. A gombozás, 
golyózás, kártyajáték — különösen a sátoros ünnepek alkalmával 
— elég szakszerűen s odaadással kezeltetnek. Erre nem lehet 
panasz.

A karácsonyi, újévi, húsvéti stb. köszöntésekből összegyűlt 
pénz leginkább a nyerési vágynak esik áldozatául, hiszen ez adta 
az impulzust az összegyűjtésre is. A nagyok mig a lebujokban 
űzik a szerencsejátékot, addig a kicsinyek kártya és szerencse
asztalát a földképen s a jelenetek minden megbotránkozás nélkül, 
a nagy nyilvánosság előtt játszódnak le.

Az u. n. háborús konjunktúrák különösen kiváltották a 
mammon imádását, elősegítették az amúgyis túlfűtött nyerész
kedési vágyat. A produktió anyja: az akarat; az emberiség büsz
kesége : a kötelességteljesítés most háttérbe szorul. A gondolat
restség száll szembe a haladással. A nagy idők nem hagyják 
érintetlenül a kicsinyeket sem, ezekre is ráütik lemoshatatlan 
bélyegüket.

A pénz ma nem eszköz, hanem cél; eszköz a különféle 
nyerészkedési játék, mely a célhoz vezet. Ma már kevesen tudják 
a régiek élettapasztalatából kijegecesedett közmondást, hogy fekete 
kézzel keresik a fehér pénzt s kevesen hiszik, hogy a hamisan 
jött pénz száz igazat elhajt; csak azt tudják, hogy a pénznek 
nincs szaga, lemosható róla a verejték és vércsöpp; csak azt 
hiszik, hogy a pénz boldogít, melyért boldogságot és életet 
áldozni készek.

Ma a „Szerencse föl!“ jelszavával indul az életbe az ifjú, 
útra víve magával az alma mater intő szavát: Fortuna szekerén 
ügyesen ü lj! Az életbe szerteömlő vágyak mind táplálják a nye
részkedési vágyat, mert hiszen egy főnyeremény megütése minden 
vágyat kielégítene. Vezesse az iskola a gyermeket a történelemhez, 
az élet nagymesteréhez, mutassa meg Clió feljegyezte Darius 
kincseit, Solon szavait, Cornélia mondását. Bizonyítsa az iskola, 
hogy a szabadság, ifjúság, egészség az élet legfőbb java, mint 
ezt Schopenhauer té állította, melyet nemcsak megnyerni, de a 
lehetőségig meg is tartani: életcél.
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A szabadságszeretet felköltése, ébrentartása, az ifjúság okos 
irányítása s az ifjú erő céltudatos felhasználása, az egészség 
kincseire való mutatás s megőrzésére való utalás, mód és eszköz 
megadása által elvonjuk a gyermeket a szivárvány utáni futko- 
zástól, nemtelen vágyakat tápláló szórakozástól s figyelmét az 
életre tereljük, erejét, idejét, gondját önmagára ruházzuk: vissza
adjuk a gyermeket önmagának.

Minden vágy minősége, mennyisége méreteivel emeli vagy 
sülyeszti az embert. Mennél erősebb a vágy, annál gyengébb az 
önuralom ereje, mig végre ez egészen megszűnik s az ember a 
szenvedélyek rabjává lesz. A nyerési vágy csak a veszteség, a 
kár, a szenvedés, tehát a rombolás utain nyerhet kielégítést, 
kárörömöt, miért is az iskolának e vágyat emriójában elfojtani 
nemcsak gyermekvédelmi, de embervédelmi kötelessége is, mert 
sok családnak megadja a boldogulhatás lehetőségét s a nemzetet 
is megmenti a testén élősködő piócáktól.

A gyermek birtoklási vágyából kifolyólag erősen kifejlett 
nála a kapzsiság. És ez részben és bizonyos időben természetes 
is volt, mert hiszen az állati élet követélménye, a létfenntartási 
ösztön szüleménye, hogy az ember elsősorban jó — állat legyen. 
A gyermek gyors növekedése, fejlődése ingerli őt az abnormis 
állapotok közepette a mohó evésre, ivásra, a kielégítést célzó 
kapzsiságra, mint önmagát biztosító módszerre. A gyermek kez
detben tisztán a napok befolyása, lassanként a szervezet meg
ismert parancsszavának engedve türtőzteti kapzsiságát: mert — 
mint mondják — nagyobb a szeme, mint gyomra.

A gyermek kapzsisága, a mindent magáévá tenni óhajtás 
és szeretés gyakorta ingerli a gyermeket hazugságra és lopásra 
is. Mert hiszen mindig kevés a mértékletességre nem szoktatottnak 
az, amit kap.

Az iskolás gyermekek kapzsisága felől egy kis szemlélődés 
vizsgálódás avagy próba is meggyőz. A jellemzőbb esetek ne
hány példáját a következőkben mutatom be.

K. J. mutat egy kevésbbé tetszetős, de annál hasznosabb 
tárgyat. Kinek köp ? — kérdi gyermeknyelven. A jelentkezők 
száma nem elégíti ki, miért is újabb kérdését nyomatékossá 
teszi a tárgy megsemmisítésének fenyegetésével. Erre B. P. erő
sen előrenyomúl, kapkodó kezeit magasra emelve, mint akinek 
életszükséglet tárgyát képezné a kínálat. Tanítás után, a készü
lődés idején látom, hogy H. L. keres valamit a padban, rám
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néz, majd szótlanul sorakozik. Mit kerestél ? — kérdem. A gum- 
mit — volt a felelet. A szóváltás közben csakhamar kisült, hogy 
K. J. a B. P.-nek adta tárgyat elcserélte H. L. gummijáért. A 
kapzsiság tehát a nyerészkedési vágyat szolgálta az esetben.

Miután a gazdátlan palavesszőnek szegény birtokost akartam 
szerezni, megkérdeztem: kinek kell palavessző? Gy. M. tanyai 
leány is jelentkezett, kinek toktartója tele volt palavesszővel. Itt 
a birtoklási vágy ingerelte kapzsiságra Gy. M. jómódú leányt s 
ez tette szemtelenné is.

P. Zs. a levonó képet fitogtatva kinálgatja, a közönyöseket 
versenyre, kérésre szuggerálja, mire az egész iskola népség lázban 
forrong, majd a szerencsés megnyerő mellé telepszik s turbékol 
hiúságának. A kapzsiság tehát fokozható a hiúság, szuggesztió, 
az irigység felkeltése által is, Ezek mind aprólékos, kicsiny dol
goknak tűnnek fel; de ne feledjük, hogy a nagy okozatoknak 
kicsiny okai vannak s az emberiség fejlődésének története is egy 
piciny sejtből indul ki s teszi világhódító útját.

A gyermek kapzsi természetét mutatja a kunyorálás, a kol
dulás szeretése; kézzel fogható jelét mutatja ennek a hatalmas 
adag uzsonna, melyet otthon telhetetlenségből, kapzsiságból 
kunyorált össze.

A család mértékletességre való szoktatása, az iskola önfe
gyelmezésre való nevelése, továbbá a könyörületességre indítás 
az éhező és nyomorgók iránt, a részvét érzésének felkeltése, a 
jótékonyság gyakorlása: mindazon nevelési tényezők, melyek 
figyelmeztetik a gyermeket, hogy tudomást szerezzen mások 
élete felől is s mások boldogságát avagy boldogtalanságát kap
csolja a sajátjához. Mert nem csak éreznie, jde a köztudatban 
tudnia kell az emberiségnek — s erre a talajt már az elemi 
iskolában kell elkészíteni — hogy nincs, nem lehet boldogság 
ott és akkor, ahol és amikor milliók boldogtalanok.

A történelem véreslapjai mutatják, hogy egyesek kapzsi
ságából tevődik össze a nemzetek kapzsisága, melynek martalékává 
lett az önzetlen szeretetnek annyi dicső munkájával maga az 
ember, midőn őrültként tépte önmagát.

A kapzsiság meggátlását célozza az akaratnevelés, melynek 
erősítése, tömörítése nemzeti akarattá: a nemzeti nevelés koronája 
volt és lesz. Erre annyival is inkább szükségünk van, mert föl
dünkön szétterjeszkedő kapzsiság hontalanná teszi a népet, térdre
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kényszerű, hogy a mindennapi kenyeret csak imájában lássa: a 
néperő a kapzsi kenyerét dolgozza. Az emberiség szomorú vég
zete, hogy miként egyes állatok a természet szép gazdaságában, 
úgy ő is többet pusztít, mint a mennyit fogyaszt.

Az iskola jövőbe néző és látó tekintetével szoktassa le a 
gyermeket a kapzsiságról, ne adjon okot az ily okozat létesülé- 
sére, hanem mint az egyenlőség és testvériségre nevelő intézmény 
hasson oda, hogy az ember necsak a magzat lepényen élősködő 
korban legyen egyforma, hanem az életben is a megélhetési 
feltételek megadása által s ne a hagyomány táplálja a kapzsiságot, 
hanem a lét adja meg a jogosultságot a megéléshez.

• Stoll Ernő.

Mily irányt kövessen a tanítóság?
Ezen fontos kérdéssel foglalkoztak az „Ev. Népiskola“ múlt 

évi számaiban ketten is, t. i. egy magát „Nemó“-nak nevező 
kartárs a múlt évben Nagykanizsán tartott kér. tan. egyl. tisztújító 
gyűlés lefolyásáról megelékezve, mintegy az új tisztikarnak ut- 
mutatóúl azt mondja a szeptemberi számban: „Tehát  e l ő r e  
u r ak!  Ú j u l t  e r őve l ,  a r é g i  n y o m o n ! “ — E felhíváson 
megütközött Knabel V. kartárs és a nov. sz.-ban kifejti, hogy a 
tanítóságnak a háború befejezte után: „ s z a k í t a n i a  ke l l  a 
mú l t t a l ,  a r é g i  n y o m m a l  és új n y o m o k o n  i t t h o n  is 
ki  ke l i  v í v n i a  a b e n n ü n k e t  m e g i l l e t ő  j o g o k a t ! “ 
Mert az eddig követett utón a tanítóság nem ért célt, ezért új 
nyomokon kell haladnia a jövőben: „ F é l r e  k e l l  t e n n ü n k  
— úgymond — m i n d e n  m e g a l k u v á s t  és  e r é l y e s e b 
ben,  e g y e t é r t ő b b e n  k é r n ü n k ,  s ő t  h a k e l l k ö v e -  
t e l n ü n k ! “

Knabel ezen kijelentésein pedig „Nemo“ elszörnyed, 
hogy Knabel valóságos harcot akar indítani és egy a decemberi 
számban megjelent cikkében először is azt kérdi: Ki ellen indít
tassák e harc? — és mivel Knabel e kérdésre nem adott egyenes 
feleletet, azt véli „sorai között“ kiolvashatni, hogy a tanítóság e 
harcát: „ e l ő s z ö r :  az e g y h á z  és m á s o d s z o r :  a r é g i  
v e z e t ő k  e l l e n “ — akarja Kn. megindítani.

Mivel mind a két cikkező rám is hivatkozott s így bele 
vontak engem is a vitába és mivel csakugyan nagyon fontos
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dolog, hogy az ev. tanítóság a háború befejezte után mily irány
ban folytassa népnevelő és oktató működését — ezért már régen 
készülök, hogy e fontos kérdéshez én is hozzászóljak. Sajnos, 
nagy elfoglaltságom miatt nem jutottam eddig hozzá. Azonban a 
kérdés még mindig időszerű. Lássuk hát, hogy a két vitázó ellen
tétes iránya közül melyik a helyes?*)

Ha arról van szó, hogy Kér. Tan.-Egyletünk és mi e v a n 
g é l i k u s  tanítók, mily irányt kövessünk további működésünkben, 
— erre nézve, azt hiszem, a legmegfelelőbb utasításokat hitünk 
zsinórmértékében, a K r i s z t u s  e v a n g é l i u m á b a n  találhat
juk. Ezek közül legfontosabbak a következők: Elsőnek kell ven
nünk azt, mely a német bibliában így van kifejezve: „Wer ein 
Amt hat, der warte seines Amtes!“ — Magyarul: „A ki szolgá
latban van, forgolódjék a szolgálatban, a ki tanító, a tanításban“. 
(Rom. XII. 7). Vagyis: Teljesítse minden tanító kötelességét leg
jobb tehetsége szerint!

Egy másik utasítás: „Valamit akartok azért, hogy cseleked
jenek az emberek veletek“, stb. — más helyen: „Adjátok meg 
a császárnak, ami a császáré és az Istennek, ami az Istené!“ — 
vagyis: Adjuk meg mindenkinek, ami öt megilleti, és akkor mi 
is joggal elvárhatjuk másoktól, hogy megadják azt, ami minket 
megillet“. Mert: „Kérjetek és megadatik nektek“, stb. mondja az 
irás. A gonosz bíróról szóló példázatban pedig azt tanítja, hogy 
kérésünkben kitartók legyünk és abban meg ne restüljünk.

N. erre vonatkozólag különösen Kn. fent idézett szavai 
közül a „ k ö v e t e l j ü n k “ — szón ütközött meg és azt mondja, 
hogy nem k ö v e t e l n ü n k ,  hanem k é r n ü n k  kell az egyháztól 
több jogot és nagyobb kenyeret. — Azt hiszem, Kn. sem úgy 
értette e kifejezést, hogy oda álljunk és mellünket verve k ö v e 
t e l j ü n k ,  mert a magyar embernek természete is, hogy amit 
követelni van joga, azt is k é r n i  szokta. Különben itt Kn. nyilván 
nem a k ö v e t e l j ü n k  szóra helyezi a fősúlyt, hanem arra, hogy 
a tanítóságnak „ e r é l y e s e b b e n “ és „e gy  e t é r t ő b b e n“ kell 
jogait és nagyobb kenyerét kérnie, mint eddig ha célt akar érni. 
Tehát n a g y o b b  e g y e t é r t é s t  és ü g y b u z gó s á g o t 
sürget. Ebben pedig Kn.-nak igaza van.

N. itt azért akar megmaradni a r é g i  n y o m o n ,  az eddigi 
módon való k é r é s  mellett, mert az eddigi eredménnyel teljesen 
meg van elégedve és felhívja Kn.-t, hogy tekintsen vissza a 30

*) Az ügy érdekében elkésve is helyt adunk a hozzászólásnak. Kár, hogy 
H. H. a személyeskedő, hangot még mindig használja. (Szerk.)
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éves mult tapasztalataira, vagy kérdezze meg 30—40 éves kollegáit 
és azt hiszi, hogy ezek mellette fognak tanúskodni.

Miután én már 42 évet töltöttem a tanítói pályán, azt 
hiszem N. elfogadhat tanuúl, ki Ítéletet mondhat arról, hogy 
mekkorát haladt a tanítóság a jog és a fizetés terén. Tény az, 
hogy eredeti állásainkban ma is azon díjlevelek vannak a tanítók 
kezében, amelyeket nem negyven, hanem 100 évvel ezelőtt álla
pított meg egyházunk az akkori kissé jobban Írni, olvasni és 
énekelni tudó iparosokból kikerült, később 1—2 gimnáziumi 
osztályt végzett tanítói részére és amelynek értéke a 70-es évek
ben 5—600 írt, sőt itt-ott ennél több is volt. Ezeken még máig 
sem javítottak egyházaink, sőt akárhány helyen találtak módot 
a csonkításukra.

Ami javítás történt azóta ezen, vagy a közben szervezett 
tanítói állások díjazásán, azt tán kivétel nélkül az állam eszközölte. 
De hogy e javítás is nem felel meg a kornak és a megváltozott 
mai viszonyoknak, ez leginkább abból tűnik ki, ha a tanítói 
fizetés ezen növekedését összehasonlítjuk p. o. a polgári iskolai, 
vagy a gimnáziumi tanári fizetés emelkedésével.

A polg. isk. tanárok fizetését a 68-iki törvény 7—800 írtban 
állapította meg és körülbelül ennyi volt a gimn. tanároké is. 
Úgy emlékszem 75—76-ban emelték a bonyhádi tanárokét is 
800 írtra. Tehát annyi volt, mint a jobb állású tanítóké, mert 
akkor ennyiből lehetett megélni. Hová fejlődött azóta a tanárok 
javadalma és hol maradt el azokétól a tanítói? — holott mennyi
vel többet követelnek ma a tanítótól úgy a képzettség, mint a 
munka terén.

A jogok terén ép úgy állunk. A 60-as évek végén fenállott 
kér. Rendszabály szerint, a tanító a presbyteriumnak tagja volt, 
az egyházmegyei gyűlésre képviselőül őt is kiküldhették. Azt, 
hogy az egyhm. gyűlésre a tanítóegyletek is küldhessenek 1—2 
képviselőt, azt a későbbi évek folyamán küzdötték ki a tanítók. 
Körülbelül ezeket a jogokat adta meg az egyház régen az akkori 
csekély képzésű tanítóinak és jóformán csak ezek vannak meg 
ma is a 8 osztályt végzett tanítóknak is. Sőt, — mint hallatszik, 
a mostani zsinat sem igen szándékozik e tekintetben a kornak 
megfelelő újításokat és javításokat létesíteni.'

Nagyon feltűnő, hogy N., tanító létére, azt kérdi, hogy 
k i t ő l  és m i n ő  a l a p o n  és j o g o n  követeljen a tanítóság
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több jogot s megfelelő díjazást? — Felelet: azoktól, akiknek 
szolgálatában áll: egyháztól és államtól, és azon a jogon, hogy 
ő is ember és él, tehát megilleti minden emberi jog. De főleg 
azon jogon, hogy a tanító a népnevelés és oktatás ügyének 
munkása. A munkás pedig — az irás szerint is — méltó az ő 
jutalmára.

Mivel pedig a népnevelés és oktatás oly fontos közügy, 
hogy ennek fejlődése és virágzása az egyház és az állam elő- 
haladását és virágzását eredményezi és viszont — ezért egyház és 
haza iránti kötelessége minden tanítónak teljes erejével mind 
annak elérésére törekedni és azért fáradni, küzdeni (jogaiért) a 
mi hivatalos működése sikerét előmozdítani képes és mindannak 
elhárításáért, ami őt sikeres működésében akadályozza. M ég 
p e d i g  m i n d e z t  a n é p n e v e l é s  és o k t a t á s n á l  m i n é l  
m a g a s a b b  f o k r a  v a l ó  e m e l é s e  s z e m p o n t j á b ó l .

Mivel pedig mindezek elérésében igen gyakran oly nagy 
akadályok merülnek fel, melyek leküzdésére az egyes tanító ereje 
nem elég, ezért szükséges a tanítóknak egyesületekbe való tömö
rülése és ezért van igaza Kn.-nak, midőn a tanítóságot nagyobb 
egyetértésre és buzgóságra igyekszik serkenteni. Az irás is azt 
mondja: „ e g y e n l ő  a k a r a t t a l  együtt valának.“

Szintoly feltűnő, hogy N. a Kn. által hirdetett harcot kifo
gásolja, sőt kigunyolni igyekszik. Lám ez is a „ r ég i  n y o m
h o z “ tartozik, t. i. érv ellen nem érvet állítani, hanem gúnyt, 
vagy alapnélküli vagy valótlanságokra alapított leszólást és sze
mélyes kérdést, amint ez kér. tanítói egyesületünkben már évek 
óta napirenden volt. És N. mégis úgy van meggyőződve, hogy 
ezen a „régi nyomon“ kell tovább haladnunk, sőt mikor Kn. 
ezzel szemben az „új nyomon“ való haladást sürgeti, azzal gya
núsítja, hogy az elnökön „rúgni“ akar egyet.

Erre azt kérdem: Hát az elnöknek szabad-e az egylet tagjai 
bármelyikén egyet-egyet „rúgni“? Úgy látszik N. ezt egész rendjén 
valónak tartja és figyelemre sem méltatja, hogy a volt elnök 
engem s egyesületünket valósággal rágalmazott, valótlanságokat 
fogott ránk és ezekért azután alaptalanul beszélni „rugdalni“, 
igyekezett, akkor, mikor én és egyletünk a magunk és a tanító
ság ügyének előbbre vitelén fáradoztunk és méltatlan és alaptalan 
megtámadás ellen igyekeztem egyletünket megvédeni, mint ezt 
az 1915-iki dec. számban kimutattam.
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Az ily elnöki ténykedéshez nincs N. úrnak szava ? — Ezt 
nem találja „ ru g ás“-nak, hanem teljesen rendben levőnek?

Sőt ennek dacára az ezekre képes elnököt „ á l l í t ó l a g o s  
ellenfelemnek“ nevezi és elmond egy esetet, hogy az „állítólagos 
ellenfelem“ miként védett meg engem egy kerületi gyűlésen 
„ s i k e r e s e n “ és ezt „szép j e l e n e t é n e k  mondja. Azonban 
szokás szerint és a „ r é g i  n y o m o t “ követve nem mondja meg, 
hogy mi fordult elő tulajdonképen és miként védett meg engem 
az elnök? — hanem csak „él es  h a n g ú  beadvány“-!: említ és 
hogy ennek az elnök „ szép  j e l e n e t é b e n  „él ét  v é d t e “.

A szóban levő éleshangú beadványunk azon kérelmünk 
volt, hogy a „tanítóság minden l e a l á z ó  g y á m s á g  a l ó l  fel
mentessék.“ És mikor ez kifogásoltatott, a tanítók elnöke, — az 
Ev. Őrállóban megjelent gyűlési tudósítás szerint, — úgy védett 
meg minket, hogy kérelmünket „m e g g o n d o 1 a 11-a n f e l t e r 
j e s z t é s n e k “ nevezte el, melyet a kér. tanítóegyesület nem 
tett magáévá.

Ezt a védelmet nevezi N. „szép jelenetének, — természe
tesen a „régi nyom“ szerint. — Ehhez hasonló „szép jelenet“ 
folyt le egy ízben nálunk is az egyhm. gyűlésen, midőn a 70-es 
évek végén azon alapszabály-tervezet küldetett le, amely szerint a 
tanítóegyesület elnöke csak lelkész lehet. A tanítók ez ellen til
takoztak és ezt a három kör egyikének gyűlésén a fiatal, tehet
séges és tüzes jegyző úgy vette fel a jegyzőkönyvbe, hogy: 
„minden lutheránus tanító megbotránkozott azon“ stb.

Mikor ez az esp. gyűlés elé került az egyhm. felügyelő 
felugrott és diszkardját csörtetve leszólta a tanítókat, mint szok
ták mondani, a sárga földig, hogy nem akarnak lelkész elnök
lete alatt gyülésezni, holott itt is és a kér. gyűlésen stb. is lel
kész az elnök stb. Ekkor lépett elő nagy bocsánatkérések között 
M. tanító és kijelentette, hogy nem „ m i n d e n “ tanító botrán- 
kozott meg, mert ő és — megnevezett még két idősebb kolle
gát, — nem botránkoztak meg, hanem teljes tisztelettel fogadták 
stb. De utóbb mind a két megnevezett tanító tiltakozott.

A N. által felhozott soproni eset azonban, hogy t. i. az 
elnök köré csoportosult tanítók szétoszlottak, midőn az elnöki 
üdvözlet egy része nem talált tetszésre, — nem bizonyítja még, 
hogy az elnököt cserben hagyták volna. Nem maradhattak ott 
állva ki tudja meddig ?

N. a Kn. által hirdetett harcot illetőleg úgy tesz, mintha
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sohasem hallotta volna, hogy az ember egész élete nem más, 
mint küzdelem, harc a létért. Hát a tanító egész működése nem 
szünetnélküli küzdelem és harc a tudatlanság, a gonoszság, a 
babona, mindenféle gonosz indulat és bűn ellen, a jó, az erény, 
a tudomány és a kultúra érdekében ? Ha tehát csakugyan harcol
nunk kell nekünk tanítóknak, mint Kn. írja, artiint csakugyan kell, 
miért iparkodik mégis őt kigúnyolni? Lám, ez is az a régi nyom, 
amelyet a tanítóságnak el kell hagynia. Hiszen már a megváltó 
is mondotta, hogy nem azért jött, hogy békességet hozzon a 
földre, hanem fegyvert. (Máté X. 34.). A nagy apostol pedig még 
a fegyvereket is felsorolja, melyekkel a jóért harcoló keresztyén
nek fel kell magát öveznie.

N.-nak másik érve a Kn. által hirdetett harc ellen az, hogy 
nézete szerint, e harcnak úgy sem lenne sikere, ha mindjárt 
Hindenburg, vagy Mackensen lenne is vezérünk. Kérdi azt is, 
hogy e harcban minő fegyvereket használjunk?

Igen a régi nyomon nem lehet eredményt érni, mikor a 
tanítóegyleti elnök azt képzelte, hogy ő egy magasabb polcra 
helyezett hatalmasság, akinek feladata őrködni minden alája 
rendelt tanító felett, hogy az csak olyat tegyen vagy szóljon, 
a mi az ő magas nézetének megfelel és ha nem, rákoppintson 
az illető fejére. Mert az ily eljárás csak egyenetlenséget szül. 
A mellett nem veszi észre N., hogy midőn oly nagyon sürgeti a 
régi nyomon való tovább haladást, maguk a tények bizonyítják 
ennek helytelenségét. Hiszen egyik cikkében rámutat, hogy a 
múlt évi kanizsai gyűlésen, mily kevesen jelentek meg a tagok 
közül és attól tart, hogy a távolmaradást közönynek vehetnék. 
Nem gondolja N., hogy az nem igen vonza a tagokat, ha a gyűlés 
vagy az elnök egyik főténykedése a személyeskedés és leszólás. 
Ha ezen a nyomon akarunk tovább haladni ezután is, kinek lesz 
kedve az ily gyűlésre elmenni?

Nézzük közelebbről, mit tehet a tanítóság a hazát s egy
házat fenntartó s felvirágoztató népnevelés és oktatásnak minél 
magasabb fokra való emeléséért folytatott harc kellő sikere ér
dekében.

Szükséges, hogy a tanító minél nagyobb szakismerettel bír
jon, — hogy minél nagyobb tekintélye legyen és oly díjazása, 
hogy minden erejét és gondját hivatása betöltésére fordíthassa; 
— szükséges a minél rendesebb iskolalátogatás és hogy úgy a 
szülők és a társadalom valamint minden fokú hatóság a tanítót
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fontos működésében kellő támogatásban részesítse. Ahol ezekre 
vonatkozólag valami hiány mutatkozik, vagy valami akadály fel
merül, ezek megszüntetése, vagy elhárításáért azonnal meg kell 
indítani a mozgalmat és ahol az egyes ereje gyengének látszik, 
ott egyesült erővel kell felvennünk a küzdelmet t. i. a tanító- 
egyesületben ; égy mindnyájáért és mindnyájan egyért! — Kell, 
hogy elvünk legyen.

Első fegyverünk ezekben a k é r é s  legyen, és ha nem 
vezetne sikerre, ú j b ó l  kérünk, mint a gonosz biró története 
tanítja. — De e mellett egyebet is kell tennünk. így szükséges, 
hogy a tanítók levetve a sokszor mutatkozó közönyt, befolyást 
igyekezzenek gyakorolni,, úgy az egyházi, mint a politikai téren. 
Oly felügyelők, képviselők stb. megválasztása érdekében kell be
folyásunkat érvényesíteni, kikről tudjuk, hogy a tanítók, igaz 
jóakarói és akiknél ez nem csak alkalmi kenetteljes váll- 
veregetésben nyilvánul. — Ahol hiányok vannak, melyek a nép
nevelés előhaladását akadályozzák, azokat szó\/á kell tenni, azokra 
rá kell mutatni. Erre pedig legalkalmasabb a nyilvánosság. Hír
lapokban kell a hiányok pótlását sürgetni és közzétenni, kik 
azok, akik a népnevelés előhaladásának kerékkötői.

Mivel pedig sokszor azt tapasztaljuk, hogy a tanítótól azt 
is rossz néven veszik, ha bármi jogos és az iskolafentartótól 
hasztalanul s tán ismételten sürgetett illetményének, vagy köve
telésének, jógának elnyerése céljából valamely hatósághoz fordul 
orvoslásért, vádként említvén: „fel adt a ,  v a g y  b e p ö r ö l t e  
a z  e g y h á z a t “ és készek ezért boszut állani rajta, ezért ily 
esetekben az egész tanítóságnak, vagyis az egyesületnek kellene 
segítségére sietnie az egyesnek, úgy, mint ezt a legutóbbi kér. 
tan. egyesületi közgyűlésén Héricz Sándor a hadiözvegyekre is 
árvákra vonatkozólag indítványozta. Mert sokszor az egyes tanítók, 
vagy azért, hogy ne kelljen perlekedni, avagy nehogy a nép 
boszujától sok méltatlan bántalmat kénytelen legyen szenvedni, 
néha éveken át tűrik a jogtalanságot.

Erre vonatkozik Perényi R. kartárs úr állítása is, ki az Ev. 
Népiskola f. évi 1. számban azt mondja, hogy sok helyen „a 
t a n n i t ó t  s z í v e s e n  k i v i n n é k  bármikor a határra!“ — 
Beszélik, hogy egy helyen, a tanító kertjében levő szép rózsa
fákat egy éjjelen tőben levágták mind boszúból, — máshol a 
falusi intelligencia által a tanító udvarán felállított, tekepályát 
rontották le éjjel boszúból és irigységből. Hány falusi kurátor
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van, ki meg azt kiszi, hogy őt azért választották magas állásába, 
hogy „a tanítóknak parancsoljon“ ; — és ehhez képest érezteti 
is azután velük rettenetes hatalmát. — Mindez pedig annál saj
nálatosabb, mivel ily esetek nemcsak az illető tanítónak okoznak 
sokszor végtelen kellemetlenséget, hanem hivatalos működésére 
is hátrányosan kihatnak és így magának a tanügynek válnak 
kárára.

Ezért volna szükséges, hogy a tanítóegyesület lépne fel az 
ily tanító és a tanügy érdekeinek védelmére, vagyis a tanító- 
egyesület nevében ennek elnöke ; és bizonyos hogy az ily elnökkel, 
melynek háta mögött áll az egész tanítóság, nem bánhatnának 
el oly könnyen, mint az egyes tanítóval, aki sokszor mindenbe 
belenyugszik és minden méltatlanságot kénytelen elszenvedni, 
csak ne bántalmazzák mindenképen. Vannak különösen egyes 
községek, melyek e tekintetben kiválnak. Tanító, lelkész ott meg 
nem hal; vagy elmarják, vagy iparkodnak szabadulni s elmennek 
amint lehet.

Kellő egyetértés és lehetőleg országos összetartás mellett 
ezek ellen is sikeresen védekezhetnék a tanítóság, valamint a 
szégyenletes stólák és díjazások és meg nem felelő lakások ki
küszöbölésére is alkalmazhatná. Nem kellene más, mint az egész 
tanítóságnak országosan megegyezni abban, hogy ha bárhol 
megürül egy tanítói állás, úgy az arra való pályázatokat nem az 
illető hitközségi elnökhez kellene küldeni, hanem azon egyház
megye tan. egyes, elnökhez, amelynek körében az üresedés van. 
Az elnök pedig, tán egy 3—4 tagú s a tanítóegyesület által 
választott tanító-bizottság tanácsával felhívná az üresedésben 
levő hitközséget, azon hiányok pótlására, melyeket a tanító 
sikeres működhetése céljából szükségesnek tart. És csak e hiányok 
megfelelő pótlása után nyújtaná be a tan. egyleti elnök a be
érkezett pályázatokat az illető hitközségnek. Ily módon meg
szüntethetnénk oly hiányokat, melyre az egyes tanító nem képes, 
még pedig anélkül, hogy az egyes a hitközség haragját vonná 
magára. így minden egyes tanító tapasztalná, az egyesülés és 
összetartás használ és azt hiszem, szívesebben lenne az egylet 
tagja és fizetné a tagsági díjat.

Mindenek felett pedig szükséges, hogy mi tanítók minden 
alkalmat felhasználjunk arra, hogy a népet szóval és Írásban fel
világosítsuk arról, hogy mindazok, akik a tanítóság képzettségét 
leszállítani, tekintélyét rontani és díjazását leszorítani törekednek,
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azok tulajdonképen a nép míveltségét akarják leszorítani, tehát 
ezek magának a népnek ellenségei.

Ezt a szociálisták már belátták és azt hiszem, hogy a háború 
után, ennek tapasztalatain okulva, még többen fogják belátni, 
mert bizonyos, hogy az igazi szocialismus a háború után mind 
nagyobb tért és befolyást fog nyerni. Egyéb teendőinkről ez al
kalommal nem emlékezem meg. Csak a m. évi kér. tan. egyl. 
gyűlésen ellenünk felhozott azon panaszra, hogy nem terjesztettük 
fel gyűlésünk jegyzőkönyvét, ez a megjegyzésem:

Nem tartottunk gyűlést, mert miniszt. rendelet jelent meg, 
hogy az állami tanítók ne tartsanak a háború alatt gyűlést. Ez 
ugyan egyenesen ránk nem vonatkozik. De tagjaink nagy része 
hadba vonult és a háború alatt oly bizonytalan volt a közlekedés, 
hogy nagykiterjedésű egyházmegyénkben alig jöhettünk volna 
össze oly számmal, hogy érdemleges gyűlést tarthattunk volna. 
Ezért a sióvidéki egylet tagjai nagyobbb része úgy nyilatkozott, 
hogy ne tartsunk gyűlést. Az egyházmegyei együttes gyűlésünk 
megtartását pedig mindezeken felül még az is akadályozta, hogy 
a felterjesztett alapszabály megerősítése körül némi akadály merült 
fel, amiért a megerősített alapszabály csak f. év elején érkezett 
le kezeimhez; e nélkül pedig nem is tarthattunk gyűlést.

Végül N-nak személyemre vonatkozó meg nem érdemelt 
dicséretére és azon állítására vonatkozólag, hogy én „a h e l y e s  
e s z köz ,  i dő  és a l k a l o m  m e g v á l a s z t á s á b a n “ nem 
volnék „ mi n d i g  s z e r e n c s é s “, az a megjegyzésem, hogy a 
cél elérése érdekében szükségesnek tartom, hogy a tanítás hala
dásának akadályaira minden időben rámutassunk és azok elhárí
tását szünet nélkül kell sürgetnünk, mig nem célt érünk. Különben 
jelenleg zsinat előtt állunk, ezért szükséges a tanügy érdekében 
való kívánalmaink hangoztatása.

Ezért én is azt mondom Kn-al: E l ő r e  új n y o mo n ,  az 
e d d i g i n é l  n a g y o b b  ü g y b u z g ó s á g g a l  és n a g y o b b  
e g y e t é r t é s s e l !  H . H .
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A tanító miáltal keltheti fel és tarthatja ébren 
személye iránt növendékei bizalmát, tiszteletét,

szeretetét ?
A gyermek születésekor annyira gyámoltalan, hogy magára 

hagyatva el kellene pusztulnia. Csakis a felnőttek őrködése és 
ápolása folytán fejlődik testileg, szellemileg. A felnőttek tapasz
talataik, tanultságuk összes kincsét hagyják utódaikra. A felnőt
teknek ily célú szándékos és öntudatos működését nevelésnek 
nevezzük.

A jó nevelőnek, tanítónak mindenek előtt helyes életfel
fogással kell bírni. Tudnia kell azt és a nevelésnél mindig szem 
előtt tartania, hogy az ember — különösen szellemi tekintetben 
végeden tökéletesedésre és nemesedésre bír képességgel és hiva
tással. A nevelőnek feladata oda legyen irányozva, az embert 
minden módon annyira kiképezni, hogy az elért önállóság után 
a továbbképzésre nézve saját magának nevelője legyen.

A nevelőnek tudnia kell, hogy a gyermeki tulajdonképeni 
kifejlődési kor, melynek vezetése képezi épen feladatát, négy idő
szakból áll és hogy egész eljárása a nevelés tervben ennek köve
tése által nyer világosságot, biztosságot és természetes helyességet.

Ezen négy időszak mint fejlődési fok. 1.) a csecsemőkor,
2. a játszókor, 3. a tanítás vagy iskolázás kora, 4. az ifjúság 
kora, vagyis az önállóságra átmenetei kora.

A család, iskola, társadalom a három főtényező, amely hi
vatva van arra, hogy az Istentől reájok bízott nemzedéket testi
leg, szellemileg kifejlesztve, idővel annak minden tagja önállóan 
is megállhassa a maga helyét ott, ahova hivatása rendeli. A 
családban a szülők, az iskolában a tanítók kezébe van letéve a 
gyermekek testi, szellemi nevelése. A társadalom átvéve a helyes, 
vagy nem helyes irányban vezetett nemzedéket, tovább folytatja 
az életiskolájában a nevelést.

E három tényező együttes, összhangzó, helyes irányú ne
velése megelégedett nemzedéket fog átadni a családnak, a ha
zának, egyháznak.

Ha e három tényező bármelyike nem fogta fel kellően fel
adatát, ha nem helyes úton halad, a kitűzött — az emberiség 
boldogulására irányuló cél — el nem érthető.
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Mily feladatok várnak a családra,a társadalomra és mily 
módon oldhatja meg leghelyesebben feladatát, ez nem fogja ké
pezni fejtegetésem további tárgyát.

De nézzük az iskolát és annak vezetőjét, az iskolában levő 
gyermekek helyettes szülőjét, a testi és szellemi fejlesztés okszerű 
rendezőjét, a vallásos, hazafias szellem, az egyenlőség, testvériség, 
szabadság eszméinek terjesztőjét, az engedelmességre szoktatás, 
a szülők, feljebbvalók iránti tisztelet fejlesztőjét, egyszóval a 
„néptanítót.“

Néptanító! A fenti címekből láthatod, mily sok feladatot 
rakott vállaidra a család, iskola, társadalom, az egyház, a haza. 
Ezért oly szép és magasztos a néptanító hivatása.

Ha mindazok, akik felvették a néptanító nevet — az ember
szeretet erényeivel felruházva — magasztosan fogják fel hivatá
sukat és magasztosan is teljesítik feladatukat, akkor az iskola 
magasztosan oldja meg feladatát.

Egyik tanítványomnak édes atyja az orosz harctéren mint 
honvéd huszár főhadnagy harcol. Hozzám intézett egyik levelében 
— többek között — ezeket írja: „Köszönöm, hogy Gábor fiamat 
olyan odaadással és szeretettel vezeti azon az utón, amelyen én 
őt továbbra is haladni kívánom. Most is nagy hasznát vesszük 
a magyar tanítóság hazafias nevelésének és csak a háború után 
lesz szükség erős, egészséges magyar ifjúságra.“

Mily eljárást kell követni a tanítónak az egyes tantárgyak 
tanításánál, erre a különféle tanítás és neveléstani könyvek adnak 
útbaigazítást.

Mily eljárást kell követni a tanítónak az iskolában, hogy 
megnyerje növendékei bizalmát, tiszteletét és szeretetét, ezt alábbi
akban — a tanítói pályán szerzett tapasztalataim — alapján igyek
szem kifejteni.

E kérdésre röviden igy felelhetnék : „A s z e r e t e t ,  a pé l 
da a d á s azon t i t k o s  kul cs ,  m e l l y e l  a t a n í t ó  a g y e r 
mek  s z i v é t  k i n y i t h a t j a . “

De nem állok meg e mondásomnál. Folytatom tovább.
Amint a tanító növendékei közé lép, vigye magával a sze- 

retetet.
„Ha szeretet nincsen én bennem, olyan vagyok mint a 

pengő érc és a zengő cimbalom.“ Szeretet nélkül, szeretetre nem 
számíthatok. A szeretet játszik vezérszerepet az ember életében 
annak születésétől haláláig.
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A piciny magzat már az anya méhében szeretettel találko
zik. A gondos, jó anya mily nagy figyelmet, mily nagy vigyá
zatot fejt ki, hogy az a kis lény, akit, szíve alatt hord, nap-nap 
mellett jobban és jobban fejlődjék. Mily nehezen, mily aggódva 
várja a napot, amelyen magzatának életet ad. Amint a kis jö
vevény megpillantja a napilágot, mily ódaadó szeretettel veszi 
körül anya, apa, testvér. Becézgetik, szeretgetik. Nap-nap mellett 
a kis csecsemő a jó anya, apa, testvérek szeretetével találkozik. 
Gondosan ápolják. Mily nagy az öröm, amikor az első: apa 
mama szót kimondja.

Szeretettel veszi körül az ifjú menyasszonyát és ha mind
ketten igaz, szívből jövő seeretettel közelednek egymáshoz, csa
ládi életük boldog lesz.

Szeretettel veszi körül a jó szüle gyermekét. Szeretettel 
övezi körül az ősz nagyapa és nagyanya unokáit. Szerető gyer
mekek, szerető rokonok állják körül a munkában elfáradt s az 
évek súlya alatt jobblétre szenderült apa, anya koporsóját.

Szeretettel találkozunk az állatok világában is. Aki meg
figyelés tárgyává tette az állatok, madarak életét, bizonyára nem 
kerülte el figyelmét az odaadó ragaszkodás, amellyel a rokon 
állatok egymás iránt viseltetnek.

Ha az iskolába került hat éves gyermek ott is szerettei 
találkozik, ott is a családi édes otthon levegője veszi körül. Ha 
látja, hogy tanítójában nemcsak szerető szüleinek helyettesét, de 
bölcs, szerető oktatót is kapott, aki szeretettel, példaadással igyek
szik ismereteit szaporítani, bizonyára szeretettel fog nézni tanító
jára és a bizalom, tisztelet sem fog elmaradni. Az ily irányban 
működő tanító nemes, magasztos, eredményes munkát végez, 
Szerető szívvel biró növendékeket bocsát ki az életbe. Az apró 
kavicsokból, téglákból, amelyeket bölcs belátással rak össze, 
lassanként szép, erős épület lesz.

De mily nagy a csalódása annak a gyermeknek, aki belépve 
az iskolába, ott az eddig élvezett szeretetet nem találja. A szerető 
édes atya, anya helyett egy szigorú, szoborszerü alakot talál, aki 
az ő gyermeki szívét, egyszerű gondolkodását meg nem érti.

Ez esetben a tanító munkája gépileges. Gépembereket ne
vel — ha ugyan ez nevelésnek mondható — akik kényszerűség
ből tanulnak, de szívtelenek maradnak, érzéketlenek minden ne
mes és jó iránt. Ilyen tanító ne várja növendékeitől : a szeretetet, 
bizalmat és tiszteletet.



—  155

A tanítónak, ha nemes, magasztos munkát akár végezni; 
ha vallásos, honszerető ifjakat és leányokat akar adni az egyház
nak, a hazának; ha azt akarja, hogy az emberek könyörületesek 
legyenek szegény embertársaik iránt és minden ember a saját 
embertársában Isten képére teremtett felebarátját és ne szolgáját 
lássa; ha azt szeretné, hogy az emberek szíve nyíljon meg a 
a jótékony intézetek, társadalmi egyletek felsegélyezésére; hogy 
az ember legyen irgalmas, könyörületes a hasznos állatok, ma
darak iránt; ha mindezeket akarja a tanító, úgy a családi életet 
körülvevő szeretet után legyen a tanítónak meleg, érző szíve, 
vegye körül a gondjaira bízott gyermekeket szeretetével és akkor 
a tanítványaira sugárzott szeretet gazdag kamattal fog megtérülni.

A társadalmi érintkezésben rendkívül nagy súlyt helyeznek 
az ember modorára. Sokszor egész életére kiható azon perc, a 
mikor valakivel legelőször találkozott és a milyen hatást gyako
rolt első megjelenésével, első fellépésével.

A tanító nagy súlyt helyezzen azon napokra, amelyeken a 
behatásokat eszközli, amikor első Ízben találkozik a hozzá fel
adott gyermekekkel.

A tanító hangja, arca, szavai mély nyomot hagynak a gyer
mek szivében az első találkozásnál. Nagy befolyással bír a tanító 
egész évi működésére, mily benyomást gyakorolt növendékeire 
az első találkozásnál.

Ha a beiratkozásnál a tanító a növendékekhez, azok szülei
hez nyájas, szívélyes, úgy munkája egész évre meg van könnyítve, 
csak folytatnia kell tovább szeretettel.

Minden egyes tantárgy tanításánál a szeretet vezérelje. A 
haragot, indulatot kerülje. Mindig szeretettel szóljon növendékei
hez. Tartsa meg jó kedélyét tanítás közben is.

A tanítók legnagyobb mesterének— üdvözítőnknek — pél
dáját kövesse, aki mindig szeretettel, példaadással tanította az őt 
körülvevő sokaságot, aki még ellenségeiért is imádkozott.

A botot, a testi fenyítéseket száműzze iskolájából. Ezek he
lyett vigye iskolájába a szeretetet.

Nem kész tudósokat kap növendékeiben, hanem olyan gyer
mekeket, akik az ismereteket a tanítótól várják. A jobb tehetségűek 
könnyebben fogják fel a tanító tanítását, a gyengébbekkel foglal
kozzék többet és többször, még nagyobb türelemmel és szeretettel.

Igyekezzünk a gyermekek szívéhez férkőzni. Ne csak a fel
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adott leckéket kérdezzük tőlük, hanem tanítás előtt, óraközökben 
ereszkedjünk velők beszélgetésbe. Kérdezősködjünk tőlük szüleik, 
testvéreik, otthonuk felől. Mit szoktak otthon csinálni az iskolai 
szünetek alatt ? Ki szokott segíteni édes atyjának, anyjának a 
munkában ?

Ily irányú beszélgetésekkel bizalmasakká tesszük növendé
keinket magunk iránt.

A vallásiam óra jó alkalmat nyújt a tanítónak a szeretet 
ápolására.

„Isten maga a szeretet. Úgy szerété Isten e világot, hogy 
az ő egyszülött fiát adá. Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat. 
Az Isten nem bosszúálló, hanem szerető atya. Szeressük őt, mert 
ő előbb szeretett minket.“ És igy tovább.

Mindezeket a tanító — tanítás közben — eredményesen fel
használhatja.

Ébresszük fel növendékeinkben a jótékony intézetek iránti 
szeretet. Van erre bő alkalmunk. Amikor ilyen célú gyűjtést aka
runk eszközölni, előbb mondjunk el a gyermekek előtt egy-két 
ide vonatkozó megkapó elbeszélést. Vezessük rá a gyermekeket 
arra, hogy nekik is vannak ily irányú kötelességeik. Mily szo
morú a sorsa az apátián, anyátlan, elhagyott árvának. A háború 
bőséges alkalmat szolgáltat a jótékonyság gyakorlására.

Földrajz, történeti óra alatt egyszersmásszor mondjunk el, 
vagy olvassunk fel a gyermekek előtt földrajzi leírásokat, törté
nelmi elbeszéléseket.

Olvasási óra alatt egy-egy negyed órát olvassunk magunk 
és olvastassunk növendékeinkkel elbeszéléseket, meséket.

Nyelvtani óra alatt adjunk fel nekik találós kérdéseket. 
Mondjunk el nekik példabeszédeket, közmondásokat, adomákat. 
Ez megragadja a gyermek figyelmét, gyarapítja látókörét és fej
leszti eszét.

Természetrajz óra alatt olvassunk fel állatmeséket. Hívjuk 
fel figyelmüket az állatokkal való jó bánásmódra, az éneklő
madarak nagy hasznára, védelmére, a fészekrombolás káros vol
tára, a fák védelmére.

A gyermek szívében sokkal több nyomot hagy egy-egy szép 
vallásos, hazafias, az állatok, madarak világából merített elbeszélés, 
vagy mese, mint a bemagolt értelem nélküli leckék.

Adjunk alkalmat a gyermekeknek a játékra. Játszunk magunk
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magunk is a gyermekekkel. Úgy a torna, mint a játék órák alatt 
a gyermek rendre, pontosságra szokik. A háború megtanított arra, 
hogy az iskolában és általában a testedzésre az eddiginél sokkal 
nagyobb súlyt kell helyeznünk és más irányt adnunk.

E helyen gondolatban felkeresem azt az elemi iskolát, 
amelynek I-ső osztályába 47 évvel ezelőtt léptem be megboldo
gult, drága, jó anyám vezetése mellett. Most is szemem előtt van 
az a jóságos arc, fülembe cseng az a barátságos megszólítás, 
amellyel jó tanítóm, aki később kartársam volt, aki már szintén 
elköltözött az élők sorából, de akire most is szeretettel és ked
vesen gondolok — fogadott. Tanítás közben is arcán mindig 
mosoly ült, még ha büntetett, azt is nyugodtan, harag nélkül 
tette. Fiuk és leányok együtt jártunk és a megengedett létszám
nál jóval többen. A 10. és 3. órai szünetek alatt kedves tanítónk 
— veres sipkával a fején, csibukkal a szájában (melyet még ta
nítás közben sem tett le) közzénk állt és vezette a társas játé
kokat. Legyen jó tanítóm emléke áldott!

A tantárgyak tnítása közben bőven van alkalmunk a szeretet 
ápolására.

Ezen kívül sok más alkalom kínálkozik.
A gyermeki szeretet önkénytelenűl megtalálja az alkalmat, 

hogy atyja anyja iránti szeretetét kimutassa. Ilyen alkalmak a 
név- és születésnapok, a karácsonyi ünnepek és újév.

Ilyenkor a gyermek verset tanul, hogy szüleit felköszöntse. 
Versért kihez forduljon a gyermek? Egyenesen tanítójához. Ter
mészetesen csak akkor, ha tanítója nem utasítja el.

Érdeklődjék a tanító növendékeinek egészségi állapota iránt. 
Ha a gyermek torkát fájlalja, ajánlja neki az oldott kunyhasóval 
való öblögetést. Ha keze meggyűlik, a karbololajat, karbolzsírt. 
Ha szeme vérben van, a szemvizet, vagy gyenge óíomecetes 
vizet. Ha füle fáj, a szekfüvirág teát. A megvágott újjra ne te
gyenek pókhálót, hanem mossák ki jól. Ha komoly, a baj, for- 
dúljanak orvoshoz.

Legyen a tanító növendékeinek orvosa is.
Ilyen apró'szívességek növelik a gyermekben tanítója iránti 

szeretetét, bizalmát, tiszteletét.
A szeretet mellett ismerje a tanító a tanítandó tananyagot 

teljesen. Amig el nem sajátította, készületlenül be ne menjen 
osztályába. Ha megkívánjuk, hogy a gyermek könyv nélkül fe-
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leije’!, annál inkább megkövetelhető a tanítótól, hogy könyv nél
kül kérdezzen. A biztos tudás emeli a tanító tekintélyét növen
dékei előtt.

Emellett legyen a tanító rend-, tisztaságszerető, pontos. 
Viselkedésében, beszédjében kifogástalan úgy az iskolában, mint 
az iskolán kívül. Ügyeljen arra, hogy növendékei az iskolába 
tisztán öltözködve, megmosakodva, megfésülködve, tiszta lábbeli
ben — vagy tiszta lábbal — járjanak. Kezdetben minden nap, 
később hetenként egyszer-kétszer vizsgálja meg növendékeinek 
lábbelijét, kezét, ruháját. Papirt, ételmaradékot ne engedjen a 
padok alá dobni, következetesen szedesse fel velők. Szoktassa rá 
növendékeit arra, hogy étkezés előtt mossák meg kezüket. Minden 
szombaton mossák meg egész testüket meleg vízzel.

Tanítási óra előtt, óra közökben ne engedje meg, hogy nö
vendékei az osztályban szaladgáljanak, lármázzanak. A tanítót 
várják csendben és a belépésnél felállással üdvözöljék. Az isko
lából hazamenet előtt öltözzenek fel csendben, párosával össze- 
állva maga a tanító vezesse ki őket az iskolaépületből az utcára.

Ha bárki a tanítót az osztályban felkeresi és atnig azzal 
beszélget, a gyermekek a legnagyobb csendben üljenek.

A tanító mindezeket a legnagyobb következetességgel 
hajtsa végre.

A tanító viselkedésében, beszédjében kerüljön mindent, ami 
az illemet sérti. A gúnynevek osztogatása ráragad a gyermekekre 
és egymást is hasonló gúnynevekkel nevezik. Meg ne engedje, 
hogy növendékei egymást csúfolják. Értesse meg velők, hogy ők 
az iskolában egyenlők, testvérek.

Ha fontos a tanítónak az iskolában való viselkedése a gyer
mekek előtt, ne feledkezzék meg magáról az iskolán kívül a 
társadalomban. A magáról megfeledkezett tanító ne várja növen
dékei szeretetét, bizalmát, tiszteletét.

A szülőknek egymás közötti beszédjét a gyermek legtöbb 
esetben megfigyeli. És ha egyszer a gyermek tanítójáról nem 
épen a leghizelgőbb dicséreteket hallja, úgy annak a tanítónak 
nevelői működése megszűnt az iskolában.

A tanító, ha alkalma van társaságban megjelenni, öltöz
ködjék tisztességesen. Tartsa szem előtt: a ruha tisztesség. Ez 
emeli tekintélyét úgy a nagyok, mint a kicsinyek előtt.

A példa vonz. Ezen elvnek fontossága el van ismerve a
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szülői házban, az iskolában, a társadalomban, tanításnál és neve
lésnél — de nem mindenütt követik.

Az iskolában nagy befolyást gyakorol a gyermekre a tanító 
példája, „Ahol fiatal egyéneket kell nevelni, ott vigyázni kell, 
hogy rossz példát ne lássanak, nehogy ezáltal elcsábíttassanak. 
A rosszat nagyon könnyen tanulhatni, de a jót nehezen. Többet 
ront egy rossz példa, mint amennyit húsz jó építhet. Magát a jót 
tenni, ez a legjobb eszköz, mi által a gyermekeket a jóra tanít
hatjuk. Amit a gyermek lát és neki tetszik, azt utánozni ipar
kodik. Utánzás nélkül a nevelés lehetetlen volna. A példának a 
tanítással karöltve kell járnia. A példának csak akkor lesz értéke, 
ha a gyermeket annak utánzására serkentjük. Ha a példát öröm
mel, szeretettel adjuk. Ha a példa a gyermekekben tiszta fogal
makat ébreszt. Ha a példa következetesen, többször adatik elő. 
A tanítónak feddhetetlen jelleműnek kell lenni, mert csak így 
nevelhet az ifjúságból erényes embereket, erkölcsös jellemeket.“

Összefoglalva a fentieket bátran kimondhatom, hogy a 
szeretet, a jó példa az a nevelési eszköz, mellyel növendékeink 
szeretetét, bizalmát és tiszteletét legjobban megnyerhetjük.

Az ily szellemben vezetett iskolában van: rend, fegyelem. 
Van a tanítónak tekintélye és van tanításának eredménye.

Az ily szellemben vezetett gyermekek kilépve az életbe 
örömmel gondolnak az iskolában eltöltött évekre, tanítójukra. Az 
iskolában magukba szívott szeretetet, példaadást kiviszik az életbe. 
Könyörületesek lesznek szegényebb embertársaik iránt. Kíméle
tesek a hasznos állatok, madarak, növények iránt. Adományaikat 
nőm fogják megvonni az egyháztól, jótékony intézetektől. Jó 
egyháztagok, hű hazafiak, honleányok lesznek.

Arra a tanítóra, aki iskolájába szeretettel lép be, szeretettel, 
példaadással tanít, oktat és nevel, évek múltán is örömmel gon
dolnak volt tanítványai. Felnőve, mint szülők szeretettel fognak 
viseltetni az iskola és annak tanítója iránt. A tanítónak lesz 
tekintélye és a tekintély meghozza a sóvárgott anyagi jutalmat, 
a tanítót megillető fizetést.

Jelszavunk legyen : „Tanítsunk szeretettel, példaadással és 
akkor az iskolai nevelés meg fog látszani a gyermekeken az 
iskolában és az életben.“ Kubacska István.



A tanítási fokokról.
Ismeretes, hogy a tanítási fokok figyelembevétele nélkül is 

lehet jól tanítani. De az is tudott dolog, hogy minden igazán 
jó tanításban feltaláljuk a formális fokok alapelemeit. Tekintettel 
arra, hogy nem mindenki született paedagogus és hogy a tanítás 
menetében bizonyos irányelveket szemelőtt kell tartani, előnyös, 
sőt szükséges, hogy minden tanító gyakorlati tanítását a formális 
fokok menetére építse fel.

Jelen soraimban a Walsemann-féle formális fokokról akarok 
bővebben szólani. Alapját képezi a Pestalozzi-féle három fok, 
csak ennek első és második foka két-két részre van osztva úgy, 
hogy öt fokból áll.

Hogy a tanuló a tananyagot megértse, helyesen felfogja, 
szükséges, hogy a dolgokat lássa, hallja, megtapintsa, megszagolja, 
ízlelje vagyis azokat megszemlélje. Hangsúlyozni kívánom, hogy 
a szemlélés a tanítás minden ágában lehetséges és épen azért 
szükséges is az anyag helyes felfogásához. Mivel a szemlélés a 
tanításban olyan nagyfontosságú, azért szükséges, hogy a tanítási 
módszer első főfoka a s z e ml é l é s  legyen.

A szemlélés helyes és alapos keresztülvitele a tanítóra nézve 
nem mindig könnyű feladat. A tanítónak tudnia kell, hogy az új 
anyagból mely fogalmakat ismerik a gyermekek és melyeket nem 
Ha olyan anyagot szemléltetünk, amely a tanulók előtt több 
ismeretlen fogalmat tartalmaz és ezeket az ismeretlen fogalmakat 
a tanulókkal meg nem értetjük előbb, akkor a tanulók szemlé
lése nem lehet teljes és alapos.

A tanítónak a módszeres egységet mindenekelőtt széttagolnia 
szétbontania1 és a tanulók által appercipiálandó képzeteket kivá
lasztania és előkészítenie kell, azért a szemlélés első fokát s z é t 
b o n t á s n a k  (analysis) nevezzük.

A szétbontás ne legyen túlterjengős és magát az új anyagot 
ezen a fokon még ne ismertessük.

A szétbontás sémája a következő:
1. Distinguált vagy kiemelő szétbontás és pedig:
a) Egy nem érzékelhető ismert komplexumnak a feldolgo

zása. Pl. ha a tanítandó tárgy: a tizenkét éves Jézus, akkor a 
szétbontás fokán tárgyalhatjuk : husvét a zsidóknál; vagy az anyag: 
Mária és Mártha — a szétbontás: a vendég fogadása.

—  160 —
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b) Jelenet rajzolása. Pl. bibliai és történeti képek.
2. Abstraháló vagy kiválasztó szétbontás és pedig:
a) Elemi fogalmak kiválasztása. Pl. a 7 számfogalma; a d 

hangfogalma.
b) Nemi és egyedi fogalom nyerése. Pl. óra.
3. Reprodukáló vagy ismétlő szétbnntás és pedig:
a) Régebben nyert ismeretek fölelevenítése. Pl. közönséges 

törtek szorzása — tizedes számok.
b) Az utolsó óra anyagának ismétlése. Pl. a folytatólagos 

tanítás.
c) Rendes elemi gyakorlatok. Pl. bizonyos ideig a számtan 

órákat az egyszeregy gyakorlásával kezdjük.
d) Ismerthez való kapcsolás. Pl. a közelben levő ismert 

hegyről kiindulunk, ha más ismeretlen hegyről tanítani akarunk.
Amil a szétbontás fokán tanítunk, azt a tanulóktól számon- 

kérjük és be is gyakoroljuk.
Ha a tanulók értelme mindennel el van látva, ami a taní

tási anyag helyes megértéséhez és felfogásához szükséges, akkor 
az új tanítandó anyagra kerül a sor, amit a szemlélés körébe 
vonunk. A szemlélés ezen második fokát f e l é p í t é s n e k  (syn
thesis) nevezzük.

A szétbontás fokán a fogalmak tisztázódásánák elérése cél
jából olyanokat is vonunk a szemlélés körébe, ami nem tartozik 
szorosan az új anyaghoz; de a felépítés fokán csak a lényegre 
legyünk tekintettel, mert minden lényegtelenre való kitérés itt 
csak súlyosbító teher.

A felépítés sémája a következő:
a) Nem érzéki egésznek a megjelenítése; ez történik el

beszéléssel (történeti anyag), előadással (költemény) és leírással 
(nyugvó egész pl. tájkép).

b) Érzéki egésznek a megjelenítése; ez történik bemutatás
sal, amelyet meghatározással, magyarázattal, fejtegetéssel meg
világítunk (kísérlet), beszéléssel, olvasással a szükséges megálla
pításokkal (nyelvi anyag), előénekléssel és előmutatással (ének és 
technikai anyagok).

2. Egyszerű anyagnak a megjelenítése és pedig:
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a) Teljtartalmú bemutatás; ez történik leírással egybekap
csoló bemutatással (természetrajzi anyagok, modellek).

b) Sémátikus érzékelés; ez történik egyszerű anyagok ala
kításával, amelyek a fogalmak szemlélésére valók (számképek, 
idomok, idővonal).

A felépítés a tárgy természete szerint vagy akroamatikai, 
előadói vagy erotematikai, párbeszédes tanalakkal történhetik.

Hogy a tanulók mennyire sajátították el az anyagot, arról 
meggyőződünk a számonkérés által. A tanulók összefüggő be
széddel maguk mondják el a tanultat. Összefüggő beszéddel való 
elmondásra a tanulókat korán szoktassuk. Ha a tanuló meg
akad, kérdéssel segítünk. Helytelen felfogás esetén pedig magya
rázattal megvilágítjuk a sötét pontokat.

Ha most a tanító ügyességével világos szemléletet létesített 
a gyermekekben, akkor a szerzett ismereteket magasabb célra fel 
kell használnunk, A pusztán szemlélés által élért eredménynek 
magasabb tanítási célra való felhasználása a megismeréssel tör
ténik. Tanításunkban a második főfok azért a m e g i s m e r é s  
legyen.

A megismerést Ítélettel fejezzük ki. Az Ítélet pedig fogalmak 
kapcsolása által jön létre, amely fogalmak bizonyos viszonyban 
állanak egymással.

A fontosabb gondolatbeli viszonyok:
1. A lét viszonya és pedig:
a. ) Az egésznek és a résznek viszonya (pl. szám szétbontása).
b. ) A rokonság viszonya, ami a nemre és a fajra vonat

kozik.
c. ) A nagyságbeli viszony, ami a többre vagy kevesebbre 

vonatkozik (pl. számok és idomok összehasonlítása).
2. Az okság viszonya és pedig:
a. ) Az ok és okozat viszonya (pl. elszáradás, esés).
b. ) A cél és eszköz viszonya (pl. táplálkozás, tanulás).
Fontos, hogy a tanulók ezen viszonyokat a tiszta szemlélet

alapján megállapíthassák, mert szemlélet nélkül be lehet ugyan 
valamit tanítani, de a tanulók a belső igazságról nincsenek meg
győződve. A lelket igazán csak szemléltetéssel képezhetjük. Enél- 
kül csak az emlékezetet vesszük igénybe, az értelmet nem. Olyan 
tanítás, amely a belső megismerést el nem tudja érni, célját el
tévesztette.
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A technikai tárgyaknál, ahol a gondolkodás helyett fizikai 
munkát végeztetünk, a megismerés helyét a kivitel, a tevés fog
lalja el. Mivel jó kivitelt csak sokszoros ismétléssel érhetünk el, 
azért a technikai tárgyaknál a második főfokot i s k o l á z á s n a k ,  
b e g y a k o r l á s n a k  nevezzük.

Mivel megismerésünket ítélettel fejezzük ki, azért szükséges, 
hogy a megszemlélt anyagot először megítéljük. A megismerés 
első foka tehát a m e g í t é l é s .

A megítélésnél rendszerint két megszemlélt alkotórészt ve
szünk szemügyre, amelyeket egymással összefüggő viszonyba 
hozunk. A megítélendő anyag rendesen összetett és így sokoldalú 
megítélés lehetséges. De hogy a megítélést már kezdettől fogva 
a helyes útra tereljük, tisztában kell lennünk azzal, hogy milyen
nemű gondolatbeli viszonyok megállapítására ad alkalmat a meg
szemlélt anyag. Ez persze az anyag természetétől és azon álta
lánosan érvényű tételtől függ, amelyet mint a tanítás eredményét 
már eleve kiszemeltünk.

A megítélés fokán a tananyagon megszemlélt egyedi meg
állapításokat végzünk. Azon egyedi megállapításokról, amelyek
nek elérését ezen a fokon célul kitűzzük, a tanulóknak lehetőleg 
semmit sem szabad közölni. A tanítás művészete abban áll, hogy 
a gondolatbeli viszonyokat a tanulók maguk állapítsák meg, 
maguk gondolják ki és önállóan is fejezzék ki. A tanító lépjen 
háttérbe és csak az irányt jelölje meg.

A megítélés a következő alakokban fordul elő:
1. a) A nyelvi tárgyakban az egésznek és a résznek viszonya, 

továbbá az okság viszonya lép fel. Idevágó példákban az alak 
képzését és az alak változását mutatjuk be. (Megismerési alap — 
következmény.)

b) A mennyiségtani szakokban az egésznek és a résznek 
viszonya, a nagyságbeli viszony és az okság viszonya fordul elő. 
(Állítás — indokolás.)

2. A reális szakokban az okság viszonyával és a rokonság 
viszonyával találkozunk. (Ok — okozat, cél — eszköz, nem — faj.)

3. Az ethikai szakokban a lelki okság viszonyával érzelmek, 
érzelmek oka, magatartás és ennek oka) és a lelki nagysággal 
van dolgunk (morális és ästhetikai felhasználás).

A megítélés fokán egyedi megállapításokra vagyunk tekin
tettel, de a tanítás eredményeként általános érvényű tételt akarunk
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kihozni. A megismerés azon második fokát, amelyen az általános 
érvényű tételt megállapítjuk, k i f e j t é s n e k  nevezzük.

Ezt a fokot a Herbart-féle associacioval, összehasonlítással, 
összekapcsolással kezdjük. Ha a tanítandó anyag maga erre nem 
ad alkalmat, akkor más már ismert anyagot veszünk segítségül.

Azon egyedi megállapításokhoz, amelyeket a megítélés 
fokán elértünk, az összekapcsolással elért gondolatbeli viszonyokat 
melléhelyezzük. Hogy az általános érvényű tételhez eljuthassunk, 
szükséges, hogy előbb több egyedi megállapítást egy csoportba 
egymásmellé rendeljünk.

Az az út, amely így az egyesről halad az általánosra, 
nem más, mint induktiv következtetés. A kifejtés eredménye 
lehet szabály, törvény, eljárás, tanulság, előírás, amit a tanulók
nak el kell sajátítaniok.

A kifejtés fokán a párbeszédes tanalakot használjuk. A ki
fejtés a tanítás legnehezebb munkája.

A tanítás eredményének felhasználása az a l k a l m a z á s  
fokán történik. Sokan ezt a fokot begyakorlásnak nevezik. De 
begyakorlás minden fokon történik, mert minden egyes fokon 
elért eredményt be kell gyakoroltatni a tanulókkal. Az alkalmazás 
elnevezés helyesebb.

Ezen a fokon az általános érvényű tételt alkalmazzuk az 
egyes esetekre. Az általánosról megyünk az egyesre, ami nem 
más, mint deduktiv következtetés.

Most még néhány szót a célkitűzésről. Ez abban áll, hogy 
megmondjuk a tanulóknak, hogy miről lesz szó. Az irány meg
jelölése a tanulókban figyelmet és feszültséget kelt, ami ki
elégítésre vár.

Van szemlélési vagy fogalmi cél és tanítási cél. Az első a 
szétbontás elején van és arra is vonatkozik, a második pedig a 
felépítés kezdetén és a tanítás tulajdonképeni tartalmát jelöli meg.

Az anyag tagoltsága szerint még speciális vagy mellékcélok 
is előfordulhatnak.

A most vázlatszerűen ismertetett formális fokok a tanulók 
lelkének minden irányát igénybe veszik. A szétbontás foka a 
képzetek és fogalmak, a felépítés foka a szemlélet és érzelem, 
a megítélés foka az ítélet, a kifejtés foka a következtetés és el
határozás, az alkalmazás foka pedig az akarat művelésének és 
nevelésének különös helye. Mivel fenti fokok a lelki élet minden
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fontos nyilvánítására tekintettel vannak, azért ezt a módszeres 
menetet helyesnek is kell elfogadnunk.

A lélektan és logika, mint a paedagogia segédtudományai 
a Walsemann-féle fokoknál különös figyelemben részesülnek.

Hutter Rezső.

A nyíregyházi ev. iskolák története.
Czupia Endre távoztával az egyháztanács 1850-ben Nagy 

Sámuel vezetésére bízta a polgári fiúosztályt, mig az olvasó fiuk 
osztálya árván maradt, mig tanítóra, akadtak. A presbyterium tett 
ugyan szert egy fiatal tanítóra K r a l o v á n s z k y  László szemé
lyében, ki ezidőben mérnökgyakornak volt s a tanítói hivatalra 
egész készséggel ajánlkozott, de komolyabban megfontolván a 
dolgot, megváltoztatta szándékát, mihamarabb lemondott. Ez idő
ben vetődött városunkba R a i s z Gusztáv, ki ezelőtt egy évvel 
Nagy Sámuel mellett iskolasegéd volt s ez hajlandó lett elfogadni 
a jó remények fejében a felajánlott állást. Helyisége azonban az 
olvasó fiú osztálynak nem volt többé a Nagy Sámuel-féle iskola
háznál, az 1542. számú, hanem az 1543. sz. Tvegjár féle tante
remben, Tanulóinak száma 186 volt, kiket lelkesen, ügyesen 
vezetett. A tanév végével a budapesti egyetemre ment, hol az 
orvosi tudományokat hallgatta. Sajógöinörön, Rozsnyón, Eperjesen, 
hol a bölcsészetet végezte. 1846/7. tanévben Nagy Sámnel mellett 
segédtanítóskodott. Autobiographiája nincs, többet felőle a kró
nikás sem tud.

Miután a polgári leányosztályba, oly tanító kellett, ki a 
kántori teendőkben is jártas, így tehát G á s p á r y  János válasz
tatott meg s nyert ideiglenes később végleges alkalmaztatást. 
9 évi működése után 1861-ben részint betegsége, részint a paten- 
tális kellemetlenségek miatt, eltávozott. Utódja S z é n i i  Gyula 
lett, ki — mint látni fogjuk — „nagy haszonnal űzte a tanítói 
hivatalt“ az iskolateremben annak megszűntéig.

Szénfi 1846 előtt K o l m a n  volt. Atyja nyíregyházi tanító. 
A népiskola és a gramatikai tanfolyam elvégzése után Eperjesen 
folytatta és végezte tanulmányait. Mint végzett jogász az eperjesi, 
majd 1896-ban a pesti királyi táblánál patvarizáltj s a dicséretes 
eredménnyel kiállott eredménnyel, kiállott ügyvédi oklevelet nyert.
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Másfélévi nevelősködése alatt tovább képezte magát a tudomá- 
mányokban és a zenében, melyben a tökéletességig vitte s melyet 
szerzeményekkel gazdagított. 1848-ban mint közvitéz, majd mint 
tiszt küzdött az emberi jogokért. A fegyverletétel után a császári 
hadseregbe osztatott, honnét 500 írttal megváltván magát, újból 
nevelősködött előbbi helyén a nógrádmegyei Ordas pusztán, 
Kovács Miklós gyermekeinél.

1853-ban édesanyja hívd szavára szülővárosába jött, hol 
mint városi levéltárnok nyert alkalmazást.

1861-ben örömmel fogadta az üresedésben volt s neki fel
ajánlott leányosztály tanítói állást. A hívány szerint javadalmai 
voltak : természetben lakás és 335 írt készpénz, mely összeg később 
600 írtra emeltetett.

1870-ben, midőn a nemes egyház költségén Szénfi, Mráz, 
Pazár és Gdovin János mint az akkori tantestület oszlopos tagjai 
a Budapesten tartott első egyetemes tanító gyűlésen résztvettek, 
az ott kimondott egyesülési elvek hatása alatt önképző tanítói 
kört alakítottak. Az első tisztviselők voltak: Szénfi elnök, Pazár 
jegyző, Dietz Sámuel pénztárnok, tagok. Nagy Sámuel, ki, bár 
testileg elaggott, de a szellemi munkában még mindég ifjú volt, 
továbbá Hudák György, Mráz Károly, Gdovin János, Gerhardt 
Soma és Habzsuda Dániel.

1870-ben indítványoztatott a népiskolai könyvtár felállítása, 
mely indítvány elfogadása után azonnal meg lett a könyvtár 
alapja Nagy Sámuel és Nagy Lajos énekvezér tan- és neveléstani 
könyveiből. A könyvtáralapot később a majalczi pénztár marad
ványa képezte.

A tanítói kör nemcsak ez alkotásával adta meg az első lö
kést a szellemi haladásra, de a tömörülésével is jótékony befolyást 
gyakorolt az erkölcsi életre. Mindezeken felül hatásának nagysá
gát abban kereste és találta, hogy nemcsak hirdette, de meg
valósulásra segítette is a pedagógia vívmányait, gyakorlatba vitte 
az elveket. A bírálat, kölcsönös eszmecsere nemcsak a tanítói 
munkára, a vizsga eredményének fokozására irányúit, hanem ki
terjeszkedett minden nevelés-tanítási avagy a felsőbbség feltette, 
helyi viszonyok szülte kérdés taglalására. A tanítói kör javaslatot 
adott avagy javaslattételre felhivatott s mint ilyen tényező, bizo
nyos jogokat élvezett és gyakorolt. Képviseltette magát az egye
temes gyűléseken s a tanítói nyugdíjügyben tett javaslata meg
örökítést is nyert. Az önképzés céljából egyes tantárgyakból gya
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korlati előadás rendeztetek. Első előadók voltak: dr. Emericzy 
Géza, Mráz, Pazár, Habzsuda stb.

A tanítói kör munkálkodása havi értekezleten és bizottsági 
üléseken nyilvánult. A szellemileg erősebbek vezették a gyen
gébbeket a nehezebb tantárgyak módszeres kezelésében adott 
utbaigazitásuk által. A félévi és évvégi vizsgát követő ellenőrző 
értekezleten a kiküldött bíráló mondta el észrevételét, majd a meg
bírált ellenészrevételét, melynek megtétele után a vitás kérdéseket 
élénk eszmecsere követte. A kritika mennykövei hullottak bár, de 
személyt nem vagy igen ritkán sújtottak, mig ellenben a tanügy 
levegőjét mindég üdítően tisztán tartották. E bírálat szülte a 
nemes versenyt s azt a szép pozitiót, melyet a nehéz viszonyok
kal küzdve küzdéssel ki tudott magának vívni a nyíregyházi ev. 
iskola. Mert hiszen 1870-ben a városi 9 iskolában 998 tanuló 
volt, mely állapot időközönként módosult ugyan, de radikálisan 
javult. Szénii, miután segédet a saját fizetéséből nem birt tartani 
s erre a nagyszámú növendékeinél fogva szüksége volt, arra kérte 
az egyházat, hogy fedezze a segéd tartásdiját. E kérés teljesítve 
is lett és Bogár Samu orgonista lett a segédje.

Az iskolák túlzsúfoltságából azon téves következtetés is le
het, hogy Nyíregyházán a gyermekhalandóság a minimumon volt 
és van. Épen ellenkezőleg! Az 1870-ben készült statisztikából 
kitűnik, hogy újszülöttek közül 6 éves korukig egyházunknál 100- 
ból 46 gyerek halt el. Az iskolába járók közül 100-ból 7. 1870-ig 
minden évben — középszámitás szerint — 350 gyerek lép az 
iskolába, 288 lép ki. 1870-ben 7 évestől 12-ig 1695 gyerek volt 
s ezekből iskolába járt 1487, hiányzott 208 gyerek. A hiányzók 
testileg vagy szellemileg gyengék, vagy a nyomor és távolság 
miatt maradtak el az iskolától. Nemek szerint a születési arány 
ez: 109 fiú, 100 leány.

Midőn megemlítem, hogy a szegény és szorgalmas tanúlók 
megjutalmazását célzó Suták-féle alapokra létesült, mi a társa
dalmi érdeklődés említésre méltó momentuma, egyidejűleg érin
tem, hogy az 1870. szeptember 18-iki egyháztanács jegyző
könyvében említés van téve, hogy a „Zabolchi“ gazdasági egy
letnél is van 213 frtos Suták-alap oly célzattal, hogy ennek 
kamatja a kiállításon, kitűnő nyíregyházi lakosnak adassék, a 
kiállítás nem létesülése esetén pedig 8 szegény gyermek közt 
— 2 rokon legyen a Suták családhoz — osztassák ki. Ez utóbbi 
meg is történt.
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1870-ben tárgyalta az iskolatanács a szabolcsvármegyei 
tankerületi iskolai tanácsnak a tankötelezettség betölthetése, a 
zord időjárás, a szegénysorsuaknál a gyermekeknek a szorgos 
munka időben igénybe vehetése miatt felhozott indokok alapján 
10. sz. a, hozott abbeli határozatát, hogy a tanulók a naponkénti
2-szeri iskolába járás helyett egyszer járjanak s ehhez képest a 
tanórák e g y h u z a m b a n  a délelőtti órákban tartassanak meg. 
Az iskolatanács ennek érdemleges bírálatába nem is bocsátkozott 
mert a helyi viszonyokhoz mérlegelve sem gyakorlati kivitel sem 
tanulmányi előny tekintetében célszerűnek nem találta, sőt az 
alkalmazást még kísérletileg sem tanácsolta. Ez adat, még az 
egyhuzamban való tanítás történetének megírásakor fontossággal 
fog bírni, másrészt az eszme keletkezéséhez fűződő tévedés 
helyreigazit s bizonyítja végezetül az eszmék sorsát: felszínre 
kerülését és sülyedését míg az idő megérlelve megvalósítja.

1870- ben kérték a tanítók legelőször a tköri értekezletből 
kifolyólag, hogy az iskola tanácsban, miként a tanárok, úgy ők 
is képviselve legyenek az egyháztanácsnak 1864. aug. 14-én 
kelt határozata alapján is. így Nagy Sámuel lett a tkör képvise
lője, ki különben is az idézett határozat értelmében mint legidő
sebb tanító, megbízott volt. Iskolafelügyelő: Matheidesz volt.

A tanfelügyelő megkeresésére a magántanulók az 1868. t.-c. 
alapján vizsgáltattak meg s a tanyai tanítók közül ugyancsak a 
tanfelügyelői megkeresésre többen vettek részt a nagykállói pót
tanfolyamon, de a városiak hivatkozva bölcsészeti, jogi vagy 
hittudományi képzettségük mellett 20—40 évi tanítói működésükre 
elért sikereikre, felmentést kértek és kaptak a tanfolyamon való 
résztvevéstől.

1871- ben Szénfi, Pazár, Nagy, Mráz leadták dr. Emericzy 
Vezérkönyv és példatárára vonatkozó bírálatukat. A munka alap
elvét, hogy a példa megfejtését, ennek alapján a számolási sza
bályt a tanúló maga találja ki, helyesnek találták, mert ez a 
számtani igazsághoz vezet. A mű becse, hogy gyakorlati ész
fejlesztő kérdések és feleletekből áll. A példatárt időtakaritónak 
találták.

Bár a hazai tanügynek és így a nemzetnek ingyen nap
számosa vagyok, mégsem végzek napszámosi munkát, mert többet 
adok, mint mire vállalkoztam eddigi félévi kutatásomból azt is 
leadom, mi felekezeti tanügyünk szárnypróbálgatását mutatja s *

*



—  169 —

mi erre tért, időt és alkalmat nyújt, a szerkesztő úr szives en- 
gedelmével.

Figyelemre méltónak találtam a rendtartás fejlődésének 
történetét is, mely az iskolai élet folyásának medrét ássa.

1871-ben lép éleibe a rovatos naplók használata a kir. tan- 
felügyelő megküldte minta szerint. Felkérettek a lelkészek, hogy 
a szülőket a szószékről figyelmeztessék a beiratáshoz szükséges 
keresztlevél és himlőoltási bizonyítvány beszerzéséhez illetve le
adásához. A tkör mozgalmat indított az ingyenes oktatás ügyében, 
a tandíj eltörlése végett. Nyilvántartotta az eltávozott tanulókat, 
a tanulók lakásváltozását tudatta az illető tanítóval, kinek kör
zetébe távozott a tanuló. Mindezen törekvésekkel újabban is talál
kozunk s ezzel amaz igazsággal is, hogy semmi sem új a nap 
alatt, mint ezt a bölcs mondta.

Miként most a háború idejében a használt könyvek össze
szedettek a tanulóktól, hogy a nyomor enyhítést nyerjen, úgy 
1871-ben a hiányzó, kifogyott Páncél és Bánhegyi-féle könyvek 
összegyűjtettek s a megfelelő osztályoknak adattak addig is, míg 
újabb kiadás által a tanulók elláthatók lettek.

A tantervezet a tkör egy bizottság által a helyi viszonyok
hoz megfelelően átdolgozta s egyben redukálta a felsőbb osztá
lyokban a tót énekek számát s emelte a magyar énekekét.

Az iskolák fűtésére, tisztogatására és ivóvízzel való ellátására 
felkérte a tkör az iskolaszék figyelmét s az ügy végleges intéz
kedésére.

A városban 1088 tanuló iratkozott be, legtöbb Nagynál 158, 
Szénfinél 158 és Bazárnál 121. Az összes iskolában 131 idegen 
felekezetű tanuló volt, kik 1 frt. tandíjat fizettek az iskolatanács 
— melynek élén ekkor Riszdorfer iskolafelügyelő állott — hatá
rozata értelmében.

A téli vizsgákra kiküldöttek bírákat úgy a tanyai mint a 
városi iskolákban, mely költséges ugyan, de eredményes volt az 
egyöntetűség és a hiányok pótlása tekintetében. s. E.

(Folytatása következik.)

Észrevételek a Hittig-féle Számtan okra.
A német tanítóból lett költő, Otto Ernst mondja egy novel

lájában tréfásan Ausztria dohánymonopoliumáról, hogy e mono-
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poliumnak mégis van egy jó oldala. T. i. az, hogy az illető 
ország legnagyobb és legkisebb helységében egyforma jó vagy 
egyforma rossz minőségű szivarokat kapni. Ily szomorú vigasza 
marad legfeljebb még a magyar evang. néptanítónak, ha az 
„ e g y e d ü l  h a s z n á l a t r a  k ö t e l e z e t t  t a n k ö n y v e i n k “ 
jutnak eszébe. Egyforma jó vagy rossz könyveket kell használ
nunk az evang. iskolában, faluban, városban egyaránt. Hogy 
mennyire helyeslik a tanítók ezt a monopóliumot, látszik abból 
a számos cikkből, mely evang. lapjainkban annak idején meg
jelent; de bizonyítja az is, hogy a Dunántúli Egyházkerületi 
Tanítóegyesület 1916. aug. 22-én tartott közgyűlésén ,,e tan
könyveknek kényszer útján való bevezetése ellen állást foglal“ 
és továbbá: „Kéri az egyházkerületet, hogy a helyzet tisztázása 
céljából határozatának érvényt szerezzen.“ (L. Ev, Népiskola 1916, 
17—18. sz.) Nem tudom mennyire sikerült érvényt szereznie, azt 
hiszem kevés evang. tanító előtt nem kedves határozatnak. Úgy 
gondolom azonban, hogy most már minden fáradság hiábavaló: 
a könyvek megvannak és most hozzá kell látnunk, hogy mielőbb 
elfogyjanak. Talán eljön az idő, mikor majd erről a kérdésről 
minden szépitgetés nélkül megmondhatják azok, kiknek e köny
vek szerint tanítaniok kell, véleményüket. Én most csak néhány 
könyvre vonatkozólag teszem megjegyzéseimet, azt is azért, mert 
a Luther Társaság kész minden indokolt észrevételt a későbbi 
kiadásnál figyelembe venni. (Hát talán sohasem szabadulunk 
már meg a monopóliumtól ?) Félő és valószínű, hogy annyi és 
oly ellentétes kívánságok fognak felmerülni, hogy azokat tekin
tetbe venni lehetetlenség lesz. Általában csak még egyet: Ha a 
„kizárólag engedélyezett és használatra kötelezett tankönyvek“ a 
tankönyv-irodalom legtökélyesebb alkotásai is volnának. (Pedig 
jaj, dehogy azok!) őket is lejáratta a háború. Szegények rosszúl 
választották meg születésnapjukat és már azért sem lehetnek 
legalább ilyen alakban „hosszúéletűek e földön.“

Ezeket a gondolatokat váltották ki belőlem különösen a 
Hittig-féle Számtan-ok és megkísérlem papirosra vetni részint 
saját, részint ama kollegáimnak, észrevételeit, akikkel e könyvekről 
beszélgettem. Főbb megjegyzéseimet a következőkben foglalom 
össze:

1. A tanító a mai számtani könyvektől elvárja, hogy a példák 
tárgykörök szerint csoportosítva legyenek. E követelménynek a 
H.-féle Számtan-ok megfelelnek és dicséretükre mondható, hogy
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példái sokféle tárgykörből valók. Kifogásolható, hogy a példák 
között találunk sokszor elvont számmokkal való „Csendes fog- 
lalkozás“-úl szolgáló kijelölt műveleteket. Ilyen „példák“ helyett 
alkalmazott feladatokkal lehetne gazdagabb a példatár.

2. A számtanítás főcélja a „rendszeres gondolkodásra való 
szoktatás.“ (Tanterv és Utasítás 84. 1.) Ezért szükséges, hogy 
példák megfejtésénél a tanulók maguk jöjjenek rá a megoldás 
módjára. H. H.-féle könyvekben, különösen a VI. oszt. könyvében 
minden kissé nehezebb példa után a szerző ad „Utasítás“-t. 
Hogy ezt mikép teszi, álljon itt egy példa a VI. o. könyvének 
41. lapjáról.

„5 q árpából 5-25 q maláta lesz; mennyi lesz 8P25 
, q-ból ?

Utasítás: Kijelöljük, hogy 1 q-ból mennyi lesz s azt 
81-25-szer (sic!) vesszük.“
Ezek az „Utasítások“ károsak, mert a tanuló a megadott 

sablon szerint kiszámítja a példát és jól-rosszul megtanul szo
rozni meg osztani, de g o n d o 1 ko z n i nem. Pedig úgy-e kérem, 
ha az életben akar valamit magának majd kiszámítani, g o n d o l 
kozni ,  k ö v e t k e z t e t n i  kell tudnia, mert az ilyen gépileges, 
sablonos eljárás feledésbe merül. Ki adja meg majd akkor az 
utasítás “-t?

3. Nem csak én, de sok kolléga kifogásolja, hogy oly sok 
kérdés van a könyvekben a ta  n i tó  s z á m á r a .  Kedves H. ú r ! 
Nem kívánjuk, hogy munkánkat oly kényelmessé tegye. A szám
tani könyv legyen jó  p é l d a t á r ,  mi ilyet vártunk és Ön majd
nem vezérkönyvet irt nekünk. Ez már igazán sok a jóból! Kü
lönben ha még vezérkönyv, miért van benne olyan sok furcsa, 
sánta kérdés és kifejtés. Szemléltetésül:

„Akinek csak 1 K-ja és 1 f-je van, van-e annak 10 
fillérese? (III. o. 11. 1.)

„A m-t hol vették?“ „A litert honnan vették ?“ (IV. o 7.1.)
„Ez az idő mije a mai napnak?“ (Keletje.) (IV. o. 9.1.)
„Milyen szám az, amely az egésznek része?“ (Tört

szám.) (VI. o. 4. 1.)
„Van szögletes és g ö m b ö l y ű  (hengeres) oszlop. 

(VI. o. 54. 1.)
Nem értem miért teszi a könyv írója éppen a „hengeres“ 

jelzőt zárójelbe? Csak nem tartja a „gömbölyű oszlop“ kifejezést
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jobbnak? Hisz ez abszurdumot jelent! Vagy azért, mert a nép, 
így is szokta mondani? Én is hallottam egyszer ilyen kifejezést 
még mikor diák-koromban a huszárok gyakorlatozását néztem. 
Azt mondta az egyik káplár: No fiúk, csináljatok „gömbölyű 
kört“ ! Tankönyvben azonban most láttam azt hiszem először 
ilyen szerencsétlen megnevezést.

4. A példák sokszor nem gyakorlatiak, sőt lehetetlenségek.
III. o. 12. 1. Az apa 46. éves. fia 12 éves; h á n y  

é v e s e k  összesen?“
Kinek jut eszébe ilyet kérdezni ? Legfeljebb azt kérdezzük, 

hány évvel idősebb vagy fiatalabb valaki, de az hogy h á n y  
éves  az apa és fia együttvéve vagy talán még az anya is hozzá, 
nem valami bölcs példa és lehetetlenség.

Nem gyakorlati ez a példa sem:
„A kertben 56 krumpli fészek van, ha mindegyik alatt 

7 drb terem, hány krumpli terem a kertben?“ III. o. 29. 1. 
Nem gyakorlati példa, mert nem terem éppen minden fészek 

alatt 7 drb. krumpli.
Aki pedig jó számolónak tartja magát, számítsa ki a VI. o. 

könyve 10. lapján levő példát:
„Gabona és lisztből kivitel volt 397,862.20575 K, a 

behozatal pedig 49,995.309’20 K ; mennyivel kevesebb a 
behozatal? M e n n y i  terhet v i t t  a v a s ú t ,  m i k o r  e z t  
s z á l l í t o t t a ? “
5. Főszempont a példák szövegezésénél a könnyű megél

hetés. Ezért kerülendő minden felesleges szó és magyarázat, mert 
az csak elkalandoztatja a tanulók figyelmét is. Azért nem helyes 
ilyen bonyolult szövegezésű példa:

„Egy gazda, miután folyó mellett volt a gazdasága, 
juhait megúsztatta, azaz a juhok gyapját megmosatta és 
megszáradás után lény íratta, ha egy juhról 4 kg. gyapjút 
nyert, mennyit adhat el 2465 drb juhról?“ (IV. o. 34. 1.) 
Vagy ilyen példa ez is:

„1 db patkóhoz 30 cm. olyan patkóvas kell, amelynek 
métere 225 kg. súlyú. Ha ebből 1 kg. 26 f, mennyibe kerül 
abból 1 patkó, ha 100 db költsége 12 K?“ (VI. o. 10. 1.) 
Egyáltalán szereti H. azokat a magyarázatokat elmondani, 

miket elmondani a t a n í t ó  f e l a d a t a .
A csatolt mértani részre következők az észrevételek: Városi
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iskolában főleg az ipari élet méréstani ismereteire kell súlyt 
fektetnünk. (L. Bpest Helyi Tanterve 186. 1.) Mert az iparos előbb 
fogja az ilyfajta tudásának hasznát venni, m i n t  a f ö l d m i v e s  
f ö l d j é t  f e l mé r n i .  A H.-féle könyvek természetesen főlég 
földmiveléssel foglalkozók gyermekeire való tekintettel készültek. 
Ez is eklatáns példája, hogy miért helytelen a tankönyvmono- 
polium. Ami az egyiknek kell, felesleges a másiknak. Évek óta 
kívánják, hogy a tanítás legyen gyakorlati, az élethez, a külön
böző viszonyokhoz alkalmazkodó. Erről csak éppen azok nem 
tudtak volna, kik ezekkel az egyforma jó vagy rossz könyvekkel 
megajándékoztak? Különben a v v a l  a t e r ü l e t f e l v é t e l l e l  
és m é r é s s e l  is t ú l l ő  H. a c é l o n .  Hol van elemi iskolának 
mérőasztala, irányzós vonalzója, amiről ő beszél? „A népiskolá
ban tárgyalható földmérési feladatok c s a k  e g y s z e r ű b b  
a l a k ú  f ö ld t er ü 1 e t e k f e 1 m é r és é r e v o n a t k o z h a t n a k . “ 
(Tanterv és Utasítás 111 1.) Nem találtam ugyanott nyomát 
sem  a m é r ő as z t a 1 n a k, sem a z i r án y  z ó s - vo n a lzó  n a k.

Kifogás alá eshetik még, hogy a mértani anyag elrende
zésénél n i n c s  t e k i n t e t t e l  a t a n t e r v ű n k r e .  Az V. o.-ban 
ismertetni kell a kockát, téglát, négyzetes oszlopot, gúlát, hengert, 
kúpot és a gömböt. H. ezek közül az V.-ben veszi a kockát és 
hengert, a többit — kivéve a téglát és gömböt — csak a 
hatodikban. A t é g l a  és g ö m b  ot t  s e m f o r d u l  elő,  
pedig t é g l a l a p o k r ó l  beszél az V. o. könyvében. Pedig 
helyesebb a t é g l a l a p o t  a t é g l á n  s z e ml é l t e t n i .

Az egyöntetűség rovására H. könyveiben mindenütt m é t e r -  
k ö b r ő l  és m é t e r n é g y z e t r ő l  beszél. Mily hatalmas oka 
lehet erre? Megkíséreltem tárgyilagosan e megjegyzéseket a 
Luther-Társaság számtani könyveire vonatkozólag megtenni, tan
ügyünk érdekében. Mindent összegezve: e „Számtan“-ok, melyek 
„kizárólag használatra kötelezett tankönyvek“, nem olyan szín
vonalúak mint sok más számtani példatár, melyet nem voltunk 
kötelesek használni, de használtuk őket szívesen. Hogy nem 
beszélek a levegőbe: Tessék összehasonlítani e „Számtan“-okat 
a Sziklás—Walter-féle Számtani Példatár-okkal vagy a „Több 
székesfővárosi tanítók“ Számolókönyvével és még másokkal, 
melyeket a mai drágasági viszonyok között kénytelenek vagyunk 
iskoláinkból kiküszöbölni és a Hittig-féle könyvekkel pótolni. 
Befejezésül még egyszer említem, hogy a megjegyzéseket me
lyeket tettem, több tanítónak véleményéből állítottam össze,

Pozsony. Wurm Károly.
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Az édes anya szíve.
Levél jött a postán, 
Szomorú hír benne, 
Hogy egy hős katonát 
Letettek a földbe.

Édes anyja pihen, 
Testvére csendesül, 
Jótékony álomba 
Mindkettő elmerül.

Szomorú a levél,
Sír aki olvassa,
Forró könnyét sűrűn 
A lapra hullatja.

Enyhül a fájdalom,
Éledez a remény,
Hátha nem is halt meg, 
Csak fogoly lett szegény.

Édes anyja zokog, 
Testvére feljajdul, 
Megremeg az ág is 
A fájdalmas jajtul.

De megjön a postán 
A másik levél is. 
Hozza a hős fiú 
Halálhírét mégis.

„Édes fiam, drágám, 
Gyere vissza hozzánk, 
Vidítsd fel még egyszer 
Búbánatos orcánk!

Hiába már minden, 
Vége van már, vége ! 
De édes anyjának 
Most is van reménye.

„Drága jó testvérem 
Gyere vissza, gyere! 
Megszakad miattad 
Édes anyánk szive.“

Kiül a tornácra 
Hideg őszi este, 
Csillag, fényes csillag 
Van az égre festve.

Megremeg a fának 
Minden kis levele, 
Fujdogálja az est 
Lágyan lengő szele.

Felnéz a kék égre, 
A jó Istent kéri, 
Hogy a kedves fiát 
Adja vissza néki.

És mintha a szélben 
Valaki susogna:
„Ne sírjatok értem, 
Vissza jövök, vissza.“

Hiába mondják, hogy 
Meghalt a csatába’,
Ő a kedves fiát 
Most is haza várja.

Horeczky Irén.
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Luther gondolatai.
Mentői jobban mossuk magunkat, annál inkább érezzük, 

hogy nem vagyunk tiszták.
A hús és vér csak hús és vér marad; azért szükséges, hogy 

kinek-kinek meg legyen az ő szerény része.
Krisztus a követőitől szolgalelkűséget nem kíván.
A rossz gondolatokkal úgy vagyunk, mint a mérges kutyá

val, minél inkább figyel az ember rájuk, annál dühösebben 
ugatják; legjobb nem figyelni rájuk és menni tovább.

A törvény előtt kell, hogy mindnyájan egyenlők legyünk.
A gyöngébbekkel szemben türelemmel kell viseltetni.
Nem fegyverrel, igazsággal kell győzni.
A megtérés nem egy pillanat műve, hanem kell, hogy egész 

életünkön át tartson.
A keresztyén ember minden dolognak szabad ura és nincsen 

senkinek sem alávetve. (Belső emberre vonatkozik.)
A keresztyén ember minden dolognak kész szolgája és 

mindenkinek alá van vetve. (Külső embert illető jó cselekedetekre 
vonatkozik.)

Csak az az igazi jócselekedet, mellyel felebarátunknak 
szolgálunk.

A hithez a gyöngébbek iránti szeretetnek is hozzá kell járulnia.
A gyermekek a mi legjobb tanítóink, ők tudván valamit 

igazán óhajtani, kérni, mi is tőlük tanuljuk Isten országát min
den u t ó g o n d o l a t  nélkül, teljes szívvel keresni.

A mennyei atyának mennyivel több tisztátalanságot kell 
tőlünk eltűrnie, mint szülőnek az illetlen viselkedésű kis gyermektől.

Minden újítást oktatás előzzön meg.
Nem jó, de nem is tanácsos valamit a lelkiismeret ellen 

cselekedni.
Oktassátok a gyermekeket! — ez a legfőbb és legszentebb 

kötelessége a szülőnek s a hatóságnak; ez az Isten parancsa s 
az emberiség iránti legfőbb jótétemény.

Szeretet gyakorlása által növekszik a szeretet s az ember 
jobbá lesz. /

Az isteni büntetés mindaddig tart, míg az ember önmagával 
elégedetlen.

Az evangéliom kincsei: hálók, melyekkel hajdan az embere
ket halászták.
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Ki büntetni akar, a korbács mellett az almát is kezében tartsa.
A gyermekeknek igen finom gondolataik vannak az Istenről.
A gyermekek tartják fenn és erősítik a szeretet kötelékét.
Inkább ne legyen gyermek, mintsem hogy engedetlen legyen.
Az anyát a házban, a gyermekeket az utcán, a közönséges 

embert a vásártérén megkérdezni s ellesni szájáról a beszédet, 
úgy értik meg aztán, hogy az ember az ő nyelvükön beszél.

Nem annak van békessége, kit senki sem háborgat, — ez 
a világ békessége, hanem annak, akit mindenki és minden hábor
gat és aki azt mind örömmel és nyugodtan elviseli.

Semmi csoda, ha egy ember megbotlik, az a csoda, ha 
újra felkel és megáll.

Régi írások.
A régiségek közötti kotorászást lomoszkodásnak nevezik a 

a jó szabolcsiak. Szeretek én is lomoszkodni, miként az öregek, 
— szeretettel csüggenek szemeim a múlt emlékein, melyekből 
mindent áthordok a jövő számára, mit a jelen ügyszeretete mél
tónak talál.

Na g y  S á m u e l  nyíregyházi ág. h. ev. tanító jegyzeteinek 
avult lapjain találtam a r e f o r m á c i ó  h á r o m s z á z a d o s  év
f o r d u l ó j á n a k  m e g ü n n e p l é s é r ő l  az alábbi sorokat, me
lyek most ismét visszanyerték aktuális voltukat, tehát átadom a 
nyilvánosságnak.

A reformáció háromszázados ünnepe november 2-án tarta
tott meg nagy öröm és szent ájtatosság közepette Nyíregyházán.

A pozsonyi evang. eklézsiában már május havában készült 
el a terv ezen emlékezetnek okt. 31-ik napján miként leendő meg
ünneplésére, mely Balogh Péter ő excel, által helybenhagyatván, 
a szuperintendenciákkal közöltetett, a mi kerületünkben is némi 
módosításokkal, jelesen : megjegyzéssel, hogy azt a szüret miatt 
jobb lesz karácsony sátoros ünnepein tartani — elfogadtatott; de 
az egyetemes pesti gyűlés nov. 2-ik napjára rendezte ezt, a re
formációnak háromszázados ünnepét.

Eszerint a mi egyházunk? — írja Nagy Sámuel — ezen 
napon, mely szent Háromság utáni 22. vasárnapra esett, leírha
tatlan örömmel és ájtatossággal ünnepelt.

D. e. a kiszabott terv szerint énekeltetett Luther Márton 
éneke; „Erős várunk nekünk az Isten.“ Oltár előtt ezen ünne
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pélyhez alkalmaztatott könyörgés és szentírási lecke. A szuper
intendens által kiszabott írási mondatból tartatott a prédikáció az 
egész esperességben. Nyíregyházán Nagy Sámuel lelkész tartott 
prédikációt, utána énekeltetett Luther Márton által átdolgozott 
hymnus: „Isten téged áldunk“, melynek elhangzása után kiszol
gáltatott az úrvacsora nagyoknak és iskolás ifjúságnak egyaránt. 
Istentisztelet után offeríorium s ezután az Apostoloknak és utá- 
nok Luther rendelése szerint a közáhitatosság bevégeztével a 
s z e g é n y e k  s z á m á r a  k e g y e s  a j á n l á s o k  t a r t a t t a k .

Délután ismét hymnus éneklése, oltár előtt pedig az ünne
pélyhez szabott imádság mondatott el, majd pedig olvastatott 
az á g o s t a i  h i t v a l l á s  magyarázattal és arra serkentő okta
tással, hogy a nép kivált fő dogmáihoz, az evang. egyházhoz 
híven ragaszkodjék. E célból az ágostai hitvallás három nyelven 
és sok példányban nyomatott Pozsonyban, ahonnét a szuperinten- 
denciákban, esperességekben és egyes eklézsiákban elterjesztetett.

Az egyetemes convent — írja továbbá krónikásunk — kü
lönösen megtiltá ez ünnepen a lakomázást, táncolást és lövöldö
zést, nemkülönben mindazt, mit a más hiten levők némikép balra 
magyarázhattak volna. — És így az egész ünnepély mély csend
ben s minden botránkozás nélkül ment végbe.

Nyíregyházán november első vasárnapja rendeltetett a refor
máció emlékünnepéül. [s.]

Hajó a tengeren.
Hajó megy a nagy tengeren Hajó megy a nagy tengeren... 
Hullám veri, csapja. Mikor ér már révbe?
De régóta! Hisz régen volt Mikor derül fényes nappal 
Indulási napja. A vak, sötét égre?
Hajó megy a nagy tengeren... Sötét éjben fel-felcsillog 
Szállunk vele messze. Boldog partnak mécse.
Hogy a parton éltünk egykor, Már remélünk. Odaérünk 
Úgy tűnik, mint mese. S nem kötünk ki mégse’.

Hajónk felett bús madarak 
Nagy serege károg.
Kárörvendön mondogatják:
„Még most meg nem álltok,

Bizony, meg nem álltok. “

V ándor.
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EGYESÜLETI ÉLET

A soproni felső ág. hitv. evang. egyházmegyei tanító- 
egyesület {. évi június 7-én tartotta közgyűlését Sopronban.

Mint vendégek jelentek meg Kapi Gyula tiszteletbeli elnök, 
Rösch Frigyes tanügyi bizottsági elnök, Palásti Kálmán m. kir. 
tanfelügyelő, Bründl Károly segédtanfelügyelő, Scholtz Ödön 
esperes, Breyer Jakab és Bothár Dániel lelkészek. A tagok, a 
hadbavonultak kivételével, teljes számban vettek részt a köz
gyűlésen.

P ó s Lajos, elnök, üdvözölvén, a megjelent vendégeket és 
tagokat, a közgyűlést megnyitja. — A tárgysorozat megváltoz
tatásával G r a f  Samu soproni tanító előadást tart a gazdaság
tanból a VI. VII. leányosztály növendékeivel, utána pedig Pós 
Lajos terjeszti elő kimerítő évi jelentését.

Mint a tárgysorozat 3. pontját K r u g  Lajos egyházkerületi 
tanító-egyesületi elnök, a következő nagy érdeklődéssel és he
lyesléssel fogadott kérdést tárgyalja:

Miként ünnepelje a népiskola a reformáció négyszázados
fordulóját?

Fejtegetését alább közöljük egész terjedelmében:
Ha a világ kataklizma mindazt fel nem borította volna, a 

mihez a kegyelet és hagyomány érzetei kapcsolták, ha a nagy 
világégés nem dominálna összes gondolatainkon és szivünk 
minden rezdülésén: bizonyára visszhangra kelne most a protes
táns hívek lázas készülődésének munkás zajától bérc és róna, 
ország, világ! Másnak képzeltük a nagy fordulót! Egy új kor
szak alapkőletételének, új haladás útjelzőjének, elevenen lüktető 
evángéliumi élet új vérképződésének, diadalmasan hódító eszmék 
kútforrásának, sziklaszilárdan épített, új intézményekkel védett 
hatalmas mentsvárnak, melyből dacosan indulhat útjára a meg- 
ifjudott, napfelé törő protestáns szabad gondolat!

A sziveinken kopogó áldozatkészség azonban más csatornákba 
gyűjti most az életfenntartás keserves küzdelmeiben megmentett 
filléreket és attól tartok, mire a nagy forduló megünneplésére
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kerül a sor, már csak fáradtan csörgedez áldozatkészség — és 
képességünk forrása, — ha addig ugyan egészen be nem dugul 1 
De akármint lesz, az iskola kell, hogy a körülmények szabta 
szerényebb keretben bár, de tőle telhetőleg emelje az ünnepély 
fényét és tegye a gyermekek előtt felejthetetlenné, utóhatásában 
maradadandóvá.

Főpásztorunk azt a kérdést intézte hozzám és általam az 
összes kartársakhoz: M i k é n t  ü n n e p e l j e n  az i s k o l a ?

Nézetem szerint az iskolának ö n á l l ó  e m l é k ü n n e p é l y t  
kell rendeznie; az ünnepélyt alaposan e lő  ke l l  k é s z í t e n i  és 
a nagy forduló emlékét egy m a r a d a n d ó  a l k o t á s s a l  meg
örökítenie.

Előkészítés alatt értem a lelkek praeperálását, vagyis kellő 
hangulatkeltést; a talaj gondos megművelését, az alap teremté
sét az ünnepély korszakot jelző nagy határának és jelentőségé
nek megértéséhez. Hogy ezt tehessük, már a tanév kezdetével 
(szeptember, október hónapjaiban) hetenként legalább egy, ha 
szükséges k é t vallásórát kellene e célra szánnunk. Ezen órák
ban a gyermek felfogó képességéhez mérten kell a reformáció 
előtti hitéletet festeni és rámutatni azon okokra, melyek a hítjaví- 
tást előidézték, szükségessé tették. Sorozatos előadásokban mu
tatjuk be Luther Márton életét. Lehetőleg behatóan foglalkozunk 
g y e r m e k k o r á v a l  és rámutatunk már itt is azon jelenségekre, 
melyekből isteni küldetését sejthetjük. Bemutatjuk, mint tanulót, 
később mint szerzetest, mint jó barátot s főleg mint mintaszerű 
családapát. Összegyűjtjük L. M. életéből az ide illő epizódokat 
és megfelelő olvasmányokkal támogatjuk előadásainkat. Tanítsuk 
be L. M.-nak aranymondatait is. Gyakoroltjuk L. Mártonnak im
már feledésbe ment gyönyörű egyházi énekeit s ezáltal ismét 
közkincsévé tesszük azokat egyházunknak. A „Wartburg“ című 
egyházi lapban más adaton kívül, megtaláljuk mindazokat az egy
házi énekeket is, melyek Luthert vallják szerzőjükül. Az ismert 
„Eine feste Burg“- és „Vom Himmel hoch“ című énekeken kívül, 
a következő Luther-énekeket közli: „Nun freuet euch lieben 
Christen.“ „Aus tiefer Not schrei ich zu dir.“ „Mit Fried’ und 
Freud’ ich fahr’ dahin.“ „Vater unser im Himmelreich“. Erhalt 
uns Herr bei deinem Wort.“ „Vom Himmel kam der Engel Schar.“

Ezeknek a fenségesen szép énekeknek magyar szövegét 
is meg kellene szerezni; ha nincs, hozzáértő poéta lélekkel le- 
fordíttatni; — de minél előbb!
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Betanítunk ide vágó költeményeket is; szóval fáradhatatla
nul gyűjtjük az anyagot a nagy forduló méltó megünnepléséhez.

A reformáció emléknapján az iskola külön és önállóan ren
dezi a maga ünnepélyét. Az ünnepély színhelye a templom le
gyen ; ideje pedig a helyi körülményektől tétessék függővé, de 
mindenesetre október 31-én tartassék meg.

Programmja lehetne: 1. Bevezető ima. (Elmondhatná a lel
kész, a tanító, vagy egy gyermek is). 2. Emlékbeszéd; tárgya a 
reformáció jelentőségének méltatása. A beszéd szerkezete legyen 
egyszerű, világos, a gyermekek felfogó képességének megfelelő, 
tanulsága könnyen levonható. (Elmondja a tanító.) 3. VojtkóPál: 
„Luther“ cimü költeménye. (Szavalja egy tanuló.) 4. Erős vár a 
mi Istenünk. (Éneklik a gyermekek.) Szövegét előzetesen elmondja 
egy tanuló. 5. L. M. kátéjából, a nagy reformátor ezen első 
t a n k ö n y v é b ő l  minden felsőbb osztályos gyermek elmond egy 
rövid szakaszt. 6. L. M. „Mennyből jövök most hozzátok.“ (Ének
lik a gyermekek.) 7. Egy tanuló társai nevében ünnepélyes foga
dalmat tesz, hogy Luther szellemében ragaszkodnak majd evan
géliumi hitükhöz. 8. Befejező ének Luther Mártontól. 9. Ima. 
(Elmondja a tanító, vagy egy gyermek.)

Az ünnepély lezárása után felhívja a tanító a gyermekeket, 
hogy a nagy nap örök emlékére, teremtsenek egy L u t h  é r 
ái  apót .  Miután a gyermekek ezen tervről már tudnak, a gyűj
tést megkezdik. A Luther-alap kamataiból minden évfordulón 
egy-egy tanuló részesüljön segélyben, kapjon ruhát, vagy cipőt, 
természetesen a rendelkezésre álló összeg nagysága szerint.

A könnyebb pénzszerzésnek egy mindenesetre közkedveltség
nek örvendő módja volna’, ha L. M. életéből vett színdarabot 
adatnánk elő a gyermekekkel. Tudtommal ilyen színdarab készül 
is. Avatott tollú kartárs irja s mihelyt megjelenik, címét közölni 
fogom az érdeklődőkkel. Németországban már vannak ilyen szín
darabok. Egy különösen szép és erre az alkalomra való: „Der 
Kurendaner Martin Luther“. Szerzője: Oberlehrer Theobald Gold
berg in Reichenach. Ezt is le lehetne fordíttatni! Hasonlóképen 
tanácsos volna vetített képekkel éténkített Lutherestét is rendezni. 
Van hozzá való képsorozat és kisérő szöveg. A nép bizonyára 
örömmel fogadná ezeket az előadásokat is, és az alap h a m a 
r o s a n  gyarapodnék.

Többek hozzászólása után a közgyűlés helyesléssel fogadja 
az előadottakat és a kérdés megoldását ilyen értelemben találja 
legmegfelelőbbnek.
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Az egyházkerületi közgyűlésre küldendő képviselőkül az 
egyesület N é m e t h  Ferenc jobbágyi és Z i p s e r  Róbert felső- 
lövői kartársakat választja.

Az esperességi közgyűlésre ellenben Ki s s  József soproni 
tanítót választja meg. A Zsedényi-féle jutalomra G ö m b ö s Gyula 
soproni tanítót ajánlja.

Ezután következett a tísztújjítás. Elnök újból Pós Lajos lett. 
Alelnök: Schrauf Endre; főjegyző: Kiss József; aljegyző: Vánkos 
Jenő; pénztáros: Gráf Samu: választmányi tagok: Laschober 
Gusztáv, Thirring Samu, Purt Gyula és Weber Samu.

A hymus eléneklésével a közgyűlés véget ért.
A nyíregyházi ev. tanítók értekezletéről. A va l l á s -  

o k t a t á s  r e f o r m á l á s a .  Junius 16-án délelőtt a nyíregyházi 
ág. hitv. ev. tanítók egybegyűltek Moravszky Ferenc iskolabizott
sági elnökkel együtt a P a u 1 i k János lelkész elnöklete alatt tar
tott értekezleten, melynek tárgya: a vallás-erkölcsi nevelés in
tenzivebbé tétele s a vallástanítás anyagának és módszerének 
reformálása volt.

Az elnöklő lelkész megismertette a tanítótestületet a mostan 
és a jövőben tartandó értekezletek céljairól, beszámolt eddigi 
úttörő munkájának sikeréről s előadta reform terveit.

Minden vallás igyekszik az újkor társadalmi eszméinek be
fogadására a talajt előkészíteni.

A vérben fetrengő Európa új időket szül; lehet, hogy job
bat, lehet, hogy rosszabbat. Azé a jövő, 'ki az újszölöttre leg
előbb teszi nevelő kezét. Bármily idők jöjjenek, a népek nevelőit 
kell, hogy készen, résen találják. E célt szolgálván, tette az ille
tékes forum elé régebbi idítványát, hogy a vallástani kézikönyv 
a gyermekiélek törvényeinek, az élet követelményeinek megfelelő 
vagyis egyetemes emberi érdekeket szolgáló legyen az eddigi 
felekezetieskedő helyett.

A tanítási órák délelőtt tartassanak az állami tanintézetekben 
s legyen a vallás oly fontos, mint a többi tantárgy. Ugyancsak 
a lelkészegyesületben indítványozta, hogy a leckéztető-osztályozó 
módszer helyett gyermek-ifjúsági missziószerű legyen az oktatás. 
Ez és ily irányú törekvések, elért eredmények megismertetése 
után, kérte a tantestület jelen volt tagjainak a hozzászólását, 
tapasztalataik leadását a vallástanítás sikertelenségére, az anyag 
és beosztásra, az alkalmazható szelekcióra vonatkozólag s végül, 
hogy az elemi iskola, mint par excellence népélet-iskola, mily 
belmissziói munkát végezhetne?
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A hozzászólók a vallástanítás sikertelenségét a szeretet, 
majd a példa hiányában, a családi és társadalmi laza nevelésben, 
az alkoholizmusban, a bűnözésre rákényszerítő nyomorban, a 
militarizmusban, stb. keresték s utaltak a gyermekvédelem inten
zivebbé tételére, a tanítói patronázs munkára, a gyermekrendőrség 
fontosságára, hol gyermek a gyermeket védi a rossz cselekedettől.

Ezek után a tananyagot rostálták helyes látószögből meny- 
nyiség és minőségre nézve, mely a gyermek képzetkörét messze 
túlhaladó transscendentális követelményekkel lép föl. Midőn 
ezeket példákkal illusztrálta Ország Gábor, egyidejűleg t ö b b  
s z a b a d s á g o t  kért a vallástan tanításában, hogy több erkölcsi 
példa szolgálhasson támaszul s a világi erkölcs is érvényesülhessen,

A hosszú eszmecsere után felolvasta az elnöklő lelkész az 
általa tételekbe foglalt kívánalmakat, melyek egyike szerint a 
vallástanitás ügye szakbizottság kezébe adassék, továbbá a hit
oktatók részére megfelelő vezérkönyv, s a tanulók részére jó tan
könyv tervezetre hirdettessék pályázat, mely tervezet képezze első
sorban a bírálat tárgyát. Külön tankönyvet kivan a középfokú 
iskolába járó leányok részére, melyben a nőnevelés fontosságához 
mérten a női erények glorificált hősei kellő méltatást nyernének. 
A vallásban ne a vérnyomokat, hanem a szeretet munkáját tün
tessük föl. A tankönyvek az iskola typusok szerint váltakozza
nak, eklektikus legyen ott, hol kevesebb idő áll rendelkezésre, de 
mindenek felett kedélyképzők, érzelmi hatásúak, értelmi erejűek 
legyenek a végok keresésére. A történelemnek mint életmester
nek s a köznapi életnek nagy tanulságai épúgy helyt foglalhat
nak a vallás-erkölcs képzésben, mint a bibliai történetek Nabu- 
godonozorjai, a mai erkölcsi világnézetből kiszorult vallás-babo
nák, avagy a bibliai történetből hosszú, fáradságos inductióval 
elért tanulságok. Vagyis. — mint az elnöklő lelkész mondta — 
é l e t t e l  ke l l  n e v e l n i  az é l e t e t .  További kivánalom az volt, 
hogy dekanátusok szerint gyülekezzenek a hitoktatók s előadá
sok és minta-leckék által legyen kölcsönös az oktatás. Kívánatos, 
hogy a nép a bibliával és énekes könyvvel a régi bizalmas hely
zetbe kerüljön. Ismerkedjék meg a gyermek a belmissziói törek
vésekkel, a szeretet munkájával, hogy lássa a buzdító példát az 
építő kor szellemében. Rendeztessenek gyermekistentiszíeletek, hol 
alkalom adatik a gyermekhez való leereszkedésnek s ezzel az élet 
utaira való felemeléshez. Végezetül a németországi iratmisszió 
nagy sikereire, a különféle belmissziói mozgalmakra mutatva, 
kérte az elnök a tanítóság közreműködését,
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A tantestület nevében Moravszky Ferenc tanár, iskolai bi
zottsági elnök köszönetét fejezte ki Paulik János lelkésznek az 
értekezlet egybehívásáért, az ügyszeretettől áthatolt reform terve
zetekért, bátor törekvéséért, melynek utait a közóhaj egyengeti 
és erősíti, mert érezte mindenki, hogy az eddigi vallástani anyag 
és módszer az értelmet és érzelmet, mely tulajdonképpeni alapja, 
nem elégítette ki. Üdvözli tehát a vallásos pedagógiának bátor 
harcosát s ígéri úttörő reformátori munkájában ügy a maga mint 
a tantestület erkölcsi támogatását.

Előfizetőinkhez. Hátralékban levő előfizetőinket felhívjuk, 
hogy a mellékelt postautalvány felhasználásával, a címszalagon 
jelzett lejárat utáni időre, tartozásaikat szíveskedjenek beküldeni.

S z e r k e s z t ő - k i adó .

A dunántúli egyházker. ének- és zenepártoló-egyesület 
jubileumi kiadványa. Nevezett egyesület a reformációi jubileum 
emlékére két dalos könyvet fog kiadni. Az egyik, terjedelmesebb 
gyűjtemény cime „ V a l l á s o s  k a r é n e k e k  v e g y e s  k a r r a “, 
templomi, iskolai célokra és egyesületi énekkarok használatára ; 
tartalmaz 70 vallásos éneket, A másik, a kisebbik gyűjtemény 
„G y e r m e k 1 a n t* cim alatt a gyermekistentiszteleteknél hasz
nálatos liturgiát, 40 vallásos éneket és vagy 50 szebb s hasz
nálatosabb énekszöveget, tartalmaz. A nagyobbik gyűjtemény 
inkább a középiskolák és tanítóképzők, a kisebbik a népiskolák 
céljait szolgálja. Mindkét mű szerzője K a p i Gyula, az egyesület 
főtitkára, ismert kiváló zeneszerző. A hézagpótló jeles művek 
kiadását megkönnyítette, mondhatjuk lehetővé tette B e n k ő 
Géza soproni kereskedő hitsorsosunk, aki készséggel vállalta el 
mindkét mű, ez idő szerint tetemes kiadási költségeinek a fe
dezését.

Árva libák és egyéb történetek a nagy háború idejéből.
Irta C s i t e Károly. A protestáns gondolkozású és szellemű, jó
nevű szerző e csinosan kiállított kötetben háborús vonatkozású 
elbeszéléseit gyűjtötte össze, melyek mindegyikébe igaz vallásos
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szellemet tudott önteni. Szívhez szóló hangulatos olvasmányul 
szolgálnak ez érdekes, fordulatos történetek öregnek és ifjúnak, 
tanult és egyszerű embernek egyaránt. Ajánljuk az ifjúsági és a 
népkönyvtárak részére. Ára 2 korona. Megrendelhető a szerzőnél, 
Körmenden.

Gyászhir. S z ű c s  Imre zalaszentgróf. nyug. áll. elemi 
népiskolai igazgató, evang. kántor és hitoktató f. é. junius hó 
2-án, 65. életévében elhúnyt. Emlékezete legyen áldott!

Felvétel a soproni ág. hitv. ev. tanítóképző-intézetbe. A
soproni ev. tkpző-intézet I. évfolyamába az 1917—18. isk. évre 
felvehetők oly éptestű, épérzékszervű, egészséges tanulók, akik 
f. é. junius havában 14. évüket betöltötték s 18 évesnél nem idő
sebbek és akik valamely középfokú iskolának négy alsó osztályát 
sikeresen elvégezték. A felvétel folyamodás útján történik. A 
folyamodások az intézet igazgatóságához f. é. aug. l-jéig intézen- 
dők a következő mellékletekkel: 1. születési anyakönyvi kivonat, 
2. iskolai bizonyítvány a megelőző iskolai évről, 3. újkeletű s e 
folyamodás céljaira kiállított hatósági orvosi és újra-oltási bizo
nyítvány, 4. azok részéről, akik kedvezményért folyamodnak, bizo
nyítvány a szülők polgári állásáról, vagyoni állapotáról és a gon
dozásuk alatt álló kiskorú gyermekek számáról, 5. illetőségi bizo
nyítvány, 6. hatósági erkölcsi bizonyítvány azok részéről, akik az 
elmúlt iskolai évben iskolába nem jártak. A kedvezmények 
az iskolai év folyamán kerülnek kiosztásra. Némi tájékozó
dásul szolgáljon azonban az, hogy a megelőző iskolai évben kü
lönféle segélyek (kedvezmények) címén 5538 K került kiosztásra 
és a bennlakás helyiségeiben körülbelül 50 növendék kaphat 
nagyon mérsékelt árért lakást, takarítást, fűtést és mosást. Bő
vebb felvilágosítást az évi értesítő nyújt, de különben is kész
séggel ad útbaigazítást ez ügyben Simkó Endre, a soproni ev. 
tkpző-intézet h. igazgatója. — A tápintézet a lyceumi épületben 
a maga rendes helyén a jövő tanévre újból megnyílik. Az ifjúság 
ellátását Ben kő Géza a katonai kórház élelmezője vállalta el. így, 
— ha az árak feltűnően nem emelkednek, — a teljes fizetők havi 
60 koronáért kapnak reggelit, ebédet, vacsorát. A szokásos ked
vezmények a jövőre is meglesznek.

Szerkesztői üzenetek.
Gy. I. Kéty. Minden rendben van. „S. S .“ A dunántúli egyházkerületi 

rendszabályokban van szabályzat a népiskolák igazgatásáról is. Kérjen ilyen 
szabályzatot a püspöki hivataltól, Szombathelyről. — H. H. Elvi kérdésekre 
szóló cikkeinek mindenkor szívesen helyet adunk, kérjük azonban a szemé
lyeskedésnek még a látszatát is kerülni. A jelzett korrajzot folytatásokban is 
közöljük, csak igen hosszúra ne nyúljék. A lapnak az utóbbi évekről vannak 
tartalékpéldányai ; Kérjük annak jelzését, hogy mely évfolyamokat óhajtja és a 
postai költségek fejében megküldjük. — S. E. Nyíregyháza. Épen a lap zárta
kor érkezett küldeményből csak az egyiket illeszthettük már be. Az értekezleten 
tárgyalt kérdésre vonatkozó értekezéseket szívesen közlünk.
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Nevelés- és oktatásügyi folyóirat.
Az ág. hitv. evang. tanárok és tanítók orsz. egyesülete tanítói szakosztályának 

s a dunántúli egyházkerületi tanítóegyesületnek hivatalos közlönye.

TARTALOM. Megemlékezés Péterfy Sándorról. P a p p  J ó z s e f .  — A refor
máció jubileuma. G a l g a v ö l g y i .  — Hitoktatásunk újítása. S a s s  J á n o s .  
— A munkaiskoláról. H u t t e r  Rezs ő .  — Tanítók feladata a gyermekvédelem 
és a patronázs szolgálatában. S t o l l  Ernő.  — A nyíregyházi evang. iskolák 
története. S. E. — Tá r c a :  Ha majd visszanéznek. Vá n d o r .  — Régi Írások, 
(s.). — E g y e s ü l e t i  é l e t :  A soproni alsó ev. egyházmegyei tanítóegyesület 
gyűléséről. G l a t z  La j os .  A vasi felső ev. egyházmegyei tanítóegyesület 
gyűléséről. N. A veszprémi ev. egyházmegyei tanítóegyesület gyűléséről. 
P i n t é r  S á n d o r .  — A honti evang. tanítók gyűléséről. N. J. — V e g y e s e k .

Megemlékezés Péterfy Sándorról.*
Mélyen tisztelt Közgyűlés! Négy éve lesz, hogy a magyar 

tanítók atyja és bölcse, P é t e r f y  Sándor, ki alkotásokban, sikerek
ben gazdag életének minden percét a magyar tanítóság ügyének 
szentelte, ki nemes lelkének minden gondolatával, szerető szívének 
minden dobbanásával a tanítóság anyagi és szellemi jólétének 
előmozdításán munkálkodott: elköltözött ama jobb hazába, honnan 
nincsen visszatérés.

Szinte háladatlanságnak látszhatnék, hogy csak most, négy 
ev múlva emlékezünk meg róla. De nem ! Félre a hálátlanságnak 
mégcsak látszatával is 1 Világrendítő, nemzeti létünket veszélyez
tető események akadályozták meg egyesületünket abban, hogy 
méltóképen áldozzon a legnagyobb magyar tanító halhatatlan 
emlékének.

Ha pedig nekem, megfogyatkozott erővel, kifáradt idegzettel, 
pályám végeztével nem sikerül a nagy férfiú érdemeit kellő vilá

* Előadatott a Tanítóképző-intézeti Tanárok Országos Egyesületének f. é. 
június hó 29-én tartott közgyűlésén. Szerkesztő.

H lap  szellemi ré szé t illető 
közlemények, va lam in t az 
előfizetési és h ird e tés i díjak 
a szerkesztőséghez (Sopron) 

kü ldendők .

Fe le lő s szerkesztő és k ia d ó :

PH P P J ÓZS EF .

Megjelenik m inden  hó elején 
és közepén.

Előfizetési á ra :  egész év re  
8 korona, fé lévre  4 korona, 

negyedévre  2 korona.
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gításba helyeznem, kérem a kartársak szíves elnézését. Az elnök
ség ismételt felszólítása elől annál kevésbbé térhettem ki, mivel 
a megbízatásból jóleső és megtisztelő figyelmet olvashattam ki 
intézetünkkel, a soproni evang. tanítóképzővel szemben, mert 
hiszen boldog emlékezetű Péterfy Sándor ebből az intézetből 
indúlt útjára, melyet oly nemesen futott meg.

Életrajzát, több oldalról méltatva, ismerjük már. Az én fel
adatom nem is az, hogy az ő élettörténetét aprólékosságig rész
letezve előadjam, hanem hogy rövidre szabott tükörképben be
mutassam őt mint embert, mint tanítót és főképen mint a tanítói 
közélet kimagasló vezéralakját, hogy ideálképen állítsam őt oda 
a magyar tanítóság elé.

A Gondviselés adta őt nekünk követendő például, úgy 
intézve az egyszerű nemescsói fiú pályáját, hogy belőle a múlt 
század második felének legkiválóbb magyar tanítója legyen.

De lássuk, hogyan lett ő azzá !
A kőszegi evang. algimnázium elvégzése után, szülei tovább 

nem tudván őt taníttatni, kívánságukra, de saját hajlandóságától 
is vezettetve, elhatározta, hogy a néptanítói pályára lép. Mikor 
volt kedves tanárának Be y e r  Jánosnak a tanácsát kérte, az így 
szólt hozzá; „Fiam, ne hidd, hogy a néptanítói pályára akárki 
is alkalmas, különösen azt ne hidd, hogy választott pályádon 
üres fejjel boldogulhatsz, mert aki tanítani akar, annak előbb 
magának kell valamit tudni!“ Ezt az atyai intést sohasem feledte 
el. E szavak ösztönözték őt arra, hogy vasszorgalommal gyara
pítsa ismereteit. Beállott szülőfalujában Z e b e r e r Ágost, a zürichi 
tanítóképzőben képesítést nyert kiváló tanító, majd annak utóda 
B r u c k  Henrik mellé „mester-inasnak“. Gyakorolta magát a 
tanításban, amellett szorgalmasan tanulgatott. 1857-ben a sopron- 
megyei Nagygeresdre ment segédtanítóul N é m e t h  Ferenc tanító, 
jóhirű pedagógus mellé. Az esperes azonban csak úgy engedte 
meg neki a tanításban való segédkezést, ha előbb ő előtte tanítói 
vizsgát tesz. Hozzá fogott tehát Péterfy a tanuláshoz és pár hónap 
múlva jó sikerrel megállotta az esperes előtt a kívánt vizsgálatot. 
E vizsgálatra való készülődés közben is tapasztalta, hogy az bizony 
nagyon kevés, amit ő tud. Nagy mohósággal olvasta a volt 
tanítója által neki kölcsönzött műveket. Szinte égett benne a 
vágy, hogy minél alaposabb szakismereteket sajátíthasson el. 
Nagygeresden a nagyhirnevű lelkész és volt szuperintendens,
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Haubner Máté, igazi atyai szeretettel támogatta a törekvő ifjú 
Péterfyt, becses könyvtárát rendelkezésére bocsátotta. Első, sike
rült iskolai vizsgálata után, elismerése jeléül, Niemayer egyik 
munkájával ajándékozta mag. E könyvnek roppant hatása volt a 
lelkes ifjúra, ennek hatása alatt kedvelte meg igazán a tanítói 
nemes hivatást, ebből tanulta meg, hogy milyennek kell lenni 
annak a tanítónak, aki hivatását méltóképen be akarja tölteni. 
És megfogadta, hogy ő méltó igyekszik lenni a tanítói pályára. 
Bámulatos szorgalommal minden idejét ismereteinek gyarapítására 
fordította.

Az 1859-ik év nyarát Győrött töltötte mint nevelő Rupprecht 
Henrik ezredes gyermekei mellett. Az előkelő család körében 
való néhány hónapi tartózkodás jótékony hatással volt az ifjúra, 
társadalmi műveltséget, megnyerő, udvarias modort sajátított el^ 
Megismerkedett a győri evang. egyház fejlett tanügyi viszonyaival 
és az ott működő kiváló tanárokkal és tanítókkal.

Az új iskolai év elején Sopronban találjuk őt, mint Nagy 
János földbirtokos Sopronban tanuló gyermekeinek nevelőjét és 
az egy évvel élőbb 1858. évi október 3-án megnyílt új evang, 
tanítóképző-intézet rendkívüli növendékét. Teljesült végre szíve 
vágya, hogy rendes tanítói oklevelet szerezhessen. P á l f y  József 
•az új intézet nagynevű igazgatója, a sok ajánlólevéllel rendelkező 
ifjút nagyon szívesen fogadta és az utolsó évfolyam rendkívüli 
növendékéül vette fel és az intézet bennlakásában a felügyeletet 
részben rábízta. Az intézetben a neveléstudományi és zenei tár
gyakat kellett hallgatnia, amellett bejárhatott a főgimnáziumba a
7. és 8-ik osztályba az irodalomtörténeti, fizikai és kémiai órákra, 
mint rendkívüli hallgató. Az előkészítő vagy praeparandiai tan
folyamban pedig néhány tárgy tanítását bizta rá az igazgató. 
Szinte megijedt a nagy bizalomtól, félt, hogy nem lesz képes 
annak megfelelni. Saját feljegyzése szerint így sóhajtott fel: 
„Most kell majd csak igazán éreznem, hogy alig tudok valamics
kével többet tanítványaimnál. Uram Isten! Hát nekem az a vég
zetem, ami a templomépítő zsidó népé volt a fogság után, akik 
egyik kezüket a vakoló kanálon, a másikat a védő fegyveren 
tartották, hogy felépíthessék ellenségeik között új templomukat. 
Örökösen tanulnom kell tehát, hogy tanítói kötelességemnek 
«leget tehessek?“

Gyarlóságának beismerése az eddiginél is nagyobb szorga
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lomra ösztönözte. Mint maga mondja, örökös hadilábon állt saját 
tudatlanságával.

Még azon iskolai év derekán 1860. január végén, az a ki
tüntetés érte, hogy Győrbe, az ottani kis gimnázinm egyik el- 
húnyt tanára pótlására kiküldték mint helyettes tanárt. Bármeny
nyire aggódott is, hogy nem tud elégséget tenni, a megtisztelő 
megbízatást el kellett vállalnia.

Az iskolai év befejeztével Pálfy igazgató Sopronba rendelte 
a nyári hathetes tanítóképző póttanfolyam egyik tanítójául. A 
győri gyülekezet félévi helyettes tanárkodása alatt, úgy látszik, 
igen megkedvelte Péterfyt, mert csakhamar megválasztotta elemi 
iskolájához rendes tanítóul. Megelőzte azonban ezt a soproni 
képzőhöz segédtanárul való meghívása. Ő megköszönte a győriek 
megtisztelő bizalmát s a sokkal kevesebb javadalommal járó 
tanítóképzői segédtanárságot tartotta meg. Mélyen leikébe ette 
magát jó Beyer tanárjának utravalója. Tanulni akart még sokat 
hogy a tanítói névre méltó lehessén. Ehhez pedig Sopronban 
nyílt a legszebb alkalom számára. Tanított és tanult újra. Most 
már nemcsak az előképző, hanem a „képezdei osztályban“ való 
tanítással is megbízták. Saját tanulását az eddiginél rendszere
sebben folytathatta és az egyházkerületi tanítóképesítöbizottság 
előtt megszerezte a rendes tanítói és a képezdei tanári oklevelet.

1862-ben Pálfy igazgató Nagykanizsára küldte Péterfyt, hogy 
ott az egyre szaporodó evang. hívek gyermekei számára iskolát 
szervezzen. A megbízásnak kiváló sikerrel megfelelt. A győriek 
azonban nem feledkeztek meg a rokonszenves fiatal emberről, a 
a következő évben egyik megüresedett tanítói állásra őt hívták 
meg. 1863-ban tehát ismét Győrbe került, hol meg is nősült, de 
forrón szeretett ifjú nejét és egyetlen kis fiát egymásután el
ragadta tőle a halál. A nagy csapás mélyen sújtotta Péterfyt,. 
vallásos lelkülete azonban megóvta őt attól, hogy a mérhetetlen 
veszteség kétségbeesésbe sodorhatta volna. Sorsában megnyugo
dott, többé azonban nem nősült. Midőn 1865-ben a budapesti 
evang. gyülekezet tanítójául választotta, a meghívást elfogadta^ 
Szabadulni vágyott bánatának színhelyétől, Győrből.

Ezidőtől fogva a főváros lett működésének színtere. Szaka
datlan magaművelésének, szorgalmának eredményeként megkez
dődnek zseniális tehetségének alkotásai. Az a 11 év, mely idő 
alatt Péterfy a budapesti, Deáktéri evang. elemi iskolánál mint
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tanító, később mint igazgató működött, kiváló egyéniségének 
legerőteljesebb érvényesülése. Nemcsak a tanulók özönlöttek a 
Deáktéri iskolába, hogy Péterfytől tanuljanak, de a szülők is, 
kik működéséről tudomást szereztek, igyekeztek a nyilvános év
végi vizsgálatokra, hogy legalább egyszer hallgathassák őt. És 
mi volt az a talizmán, mellyel nemcsak tanítványait, de a szü
lőket s a kartársakat is elragadta ? Nem más, mint a szeretet. 
Szeretet hivatala, tanítványai és általában az emberek iránt. Ez 
a mindeneket felölető emberszeretet volt rugója mindenkor cse
lekedeteinek; ennek a szeretetnek a melege sugározta be egész 
valóját, ez a szeretet tette őt az igaz ember, a hivatása magas
latán álló tanító, az önzetlen hazafi igazi példányképévé.

Budapesten Péterfy egyre fokozódó mértékben vett részt a 
tanítói közéletben. Irányadó, vezető szerepe a tanítói gyűléseken 
mindjobban kitűnt. Értékes munkásságot fejtett ki a pedagógiai 
irodalom terén is. A közoktatásügyi kormány figyelmét és magára 
vonta Péterfy sokirányú sikeres tanítói működése. Báró Eötvös 
József személyesen ismerte őt és gyakran magához kérette és 
meghallgatta véleményét pedagógiai kérdésekben.

1877-ben a vallás- és közoktatásügyi miniszter Péterfyt, a 
népiskolai tanítót, közéleti működésében szerzett érdemeiért ki
nevezte a polgári iskolai tanítónőképző-intézethez tanárnak, a 
pedagógiai tárgyak tanítására. Őrá bízták később az orsz. rajz
tanárképző akadémián is a pedagógiai jtárgyak tanítását. Ennél 
nagyobb elismerés, megtiszteltetés egy tanítót nem érhet. És 
Péterfy nehezen vált meg felekezeti tanítói hivatalától, hogy a 
díszes állást elfoglalja.

Országra szóló, nagyszabású társadalmi működése főképen 
ezidőtől fogva kezdődik. Legnagyobb tevékenységet fejtett ki a 
tanítóság szociális szervezkedése érdekében. Őt, a nagy ember
barátot szinte állandó lelki lehangoltságban tartotta a magyar 
tanítók sanyarú jelene és kilátástalan jövője, Azért elhatározta 
magában, hogy életének minden szabad óráját kartársai elhanya
golt helyzetének megjavítására fordítja. Az ország tanítóságát fel
rázta nemtörődömségéből, a haza jobbjainak figyelmét ráirányí
totta a tanító-nyomorúság enyhítésére. A reménytelennek látszó 
célt apostoli buzgósággal és szinte példátlan akaraterővel végzett 
munkálkodásával egyre jobban sikerült neki megközelítenie.

Lássuk kissé közelebbről szociális irányú működését a tanítói 
közéletben !
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Munkás életének két eszme volt állandóan vezérlő csillaga r 
az egyik a tanügy és a tanítói közélet íejlesztése, a másik az 
elhagyott tanítókon és hozzátartozóikon való segítés. Mint láttuk,, 
már az ifjú Péterfyben megvolt a becsvágy, a cselekedni akarás 
készsége, de megvolt a szorgalma is a folytonos önképzéshez^ 
Ez az erő férfikorában megfontoló elmével, agitativ képességgel 
és a legnemesebben érző szívvel párosulva, a tanítóság vezérévé, 
tanácsadójává, atyjává, avatták őt. Patriarchális alakja, jóságos 
arca már külsőleg is tiszteletet gerjesztő volt. A közgyűléseken 
mint szónok nyugodt, higgadt fellépésével, a kérdés mélyére 
hatoló fejtegetésével mindenkit meg tudott győzni. Az eszmék 
embere volt ő. Eszméktől hevülő lelke mindenkiért, de legíőké- 
pen a tanítókért dolgozott, mert nagy szivéhez ezek álltak leg
közelebb hiszen ezeknek a soraiból emelkedett arra a magaslatra, 
ahol mint a tanítók vezérét tisztelte mindenki. Az egyetemes 
tanítógyüléseken mindegyre nagyobb mértékben jut neki vezető
szerep. Az I. és II. egyetemes gyűlésen napló-szerkesztő volt, a 
III., IV. és az 1896. évi V. egyetemes gyűléseknek már ő volt az 
elnöke. Az egyre lármásabb és eredménytelenebb gyűléseken 
kezdte magát nem jól érezni. A VI. és VII. egyetemes tanító- 
gyűlésen a nyugalomba vonult Péterfyt már nem találjuk ott.

Hogy milyen sokirányú munkát végzett Péterfy nevelés- és 
oktatásügyünknek úgyszólván minden területén, bizonyítják az 
alábbi adatok. Munkás tagja volt az országos közoktatási tanács
nak. A „Magyarországi Központi Fröbel-nőegyesület“ gyermek- 
kertésznő képzőintézetének hosszú éveken át igazgatója volt, 
mint ilyen igen sokat tett a kisdedóvás ügyének fejlesztésére. 
Jelentékeny része volt a „Budapesti Tanítók Segélyegyesületének 
megalkotásában és fentartásában. Résztvett a tanítók országos 
árvaházának létesítésében, a protestáns árvaház gondozóinak 
munkájában, alapító tagja volt a „Magyar Paedagogiai Társa
ságnak“. Irodalmi tevékenységével emelte a magyar paedagogiai 
sajtó színvonalát irt több jeles népiskolai, kisdedóvói és tanító
képzői kézikönyvet, dr. Kiss Áronnal együtt megindította a 
„Tanítók Könyvtárát“ kár, hogy e derék vállalatból csak 4 füzet 
jelent meg.

Az ezredéves ünnep alkalmával rendezett II. tanügyi kon
gresszus munkájából is kivette a maga részét, főképen „Az első- 
magyar tanügyi kongresszus“ cim alatt 1895-ben megjelent mü
vével, melyben az 1848-iki I. egyetemes és közös magyar tanító
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gyűlés történetét irta meg. A „Magyar Tanítóképző“ 1895-diki 
évfolyamában ehhez füződőleg irt eszmefuttatást az új kongresz- 
szus teendőiről. így buzdítja abban a kartársakat: „Nagy nem
zeti érdek követeli meg a közoktatásügy munkásaitól, hogy má
sodik tanügyi kongresszusunk a magyarországi tanítóság szellemi 
világának hű képét tükrözze vissza és hogy felébressze a hazai 
közoktatásügy munkásaiban azt a szellemet amely megteremtheti 
a nemzeti művelődés legfontosabb tényezőiben az egységet, az 
összhangzást. E feladat megoldásához minden egyes magyar 
tanítónak, minden magyar tanítóegyesületnek és testületnek hozzá 
kell járulnia, még pedig eszének, szivének a legtisztább szin- 
aranyával. Kinek-kinek azzal kell a feladat megoldásában részt 
vennie, amivel leginkább előmozdíthatja a sikert“. Reményét fe
jezte ki, hogy a II. tanügyi kongresszus méltó lesz a honfoglalás 
ezredéves legfényesebb örömünnepségeihez. Reményében nem 
csalódott.

A millenium esztendejében Péterfyt az a kitüntetés érte, 
hogy a magyar király tanácsosává nevezte ki, méltányolva benne 
a néptanítót, akit Magyarország összes tanítói „atyjuknak“ ismer
tek el, rajongó szeretettel zárva szivükbe a „hófehér szakállú 
kedves apostolunk“ jóságos, nemes vonásait. A tanügyi kon
gresszus ünnepséget rendezett tiszteletére. Magyar néptanító 
olyan ünnepeltetésben, olyan rajongó szeretetben még soha nem 
részesült.

A Tanítóképző Tanárok Országos Egyesületében is minden
kor ott találjuk Péterfy Sándort a legelsők között; egy évtizeden 
át mint elnök vezette modern, de nemzeti irányban fejlődő tanító- 
képzésünk ügyét. Ott volt ő az egyesület bölcsőjénél. A meg
alakulásra irányuló mozgalom lelkes megindítója H e t y e y  
Gábor volt ugyan, de az alakuló gyűlésen, 1889-ben, az ő aján
latára egyhangúlag Péterfyt választották meg az új egyesület 
elnökévé. És attól kezdve biztos kezekkel vezette az egyesület 
ügyeit; az addigi ellenfelek az ő szellemének hatása alatt csak 
hamar barátokká váltak, mert ő nem*szokta leverni, hanem meg 
tudta nyerni ellenfeleit. Az új egyesület pedig elfoglalta és mél
tóan be is töltötte az őt megillető helyet az iskolaügyi társa
dalomban.

Péterfy Sándor az egyesületet nemcsak formailag alapította 
meg, hanem bevezette az életbe és erőteljessé nevelte. És mikor
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ezt elérte, amikor biztosítva látta az egyesület jövőjét, akkor 
visszavonult, nem azért, hogy pihenjen, hanem hogy áldásos 
tevékenységét olyan föladatoknak szentelje, amelyeknek — nézete 
szerint — nagyobb szükségük volt, az ö erejére.“ Az 1898-iki 
közgyűlés visszavonulási szándékától el nem téríthetvén örökös 
tiszteletbeli elnökül kiáltotta ki. Az erről szóló, ékesen kiállított 
díszoklevelet az egyesület fennállásának 10 éves évfordulóján 
tartott választmányi gyűlésen nyújtotta át Péterfynek az egyesület 
második elnöke, dr. K o v á c s  János, lelkes szavak kíséretében, 
melyből idézzük a következőket: „Sok szeretetet szereztél Te 
magadnak közöttünk és ebben olyan kincset gyüjtöttél, amely 
nincs alávetve a múlandóságnak- Erre emlékeztessen ez az ok
levél és hisszük, hogy akkor kedves lesz az előtted. De ne te
kintsd azt úgy, mint hálánk lerovását, mert azzal örökké adó
saidnak fogjuk magunkat érezni. És ne tekintsd azt úgy, mint 
búcsúlevelet, hiszen mi mindnyájan egy új kötelék jelének kí
vánjuk azt tekinteni. Maradj közöttünk ezután is bölcs tanácsod
dal és mi tudva azt, hogy a Te szemed rajtunk van, lankadatlan 
bizalommal fogunk előrehaladni azon az úton, amelyet Te szá
munkra megtörtél.“ Az ünnepelt férfiú meghatottan mondott kö
szönetét a kitüntetésért és mindvégig szerető érdeklődéssel kisérte 
az egyesület működését, fejlődését.

Nagy volt Péterfy Sándor mint tanító, mint tanítóképző tanár, 
mint pedadógiai író, mint a tanítói közélet vezéralakja és a tanítói 
közszellem megteremtője, de legnagyobb volt — és pedig a szó 
legbetűszerintibb értelmében, — mint emberbarát. Talán nem 
vétek az ő emléke ellen, ha ezt a meghatározást úgy módosítom : 
legnagyobb volt ő mint a tanítók barátja, mint a tanító-özvegyek 
és árvák gondozója. Ezen nemes érzelemtől vezéreltetve alkotta 
meg az Eötvös-alapot, a magyarországi tanítók országos segély
egyesületét, a budapesti és kolozsvári Tanítók Házát, mely jóté
kony intézethez hasonlókat Európa müveit államainak egyikében 
sem találhatunk. Élete és működése egyik méltatójának szavai
val élve: „nincs széles földön olyan segélyalap és olyan internátus, 
amely szinte potom befizetés ellenében annyi jótéteményt nyúj
tana, mint az Eötvös-alap és a tanítói házak. Olyan intézmények 
ezek, amelyekre méltán büszke lehet a magyar tanítóság. És 
mindezeknek értelmi szerzője s a létrehozásban fáradhatatlan 
munkása Péterfy Sándor volt.“ Emberszerető, önzetlen szivéből 
fakadó ezen alkotások szerezték meg számára a „tanítók atyja“

•
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diszes nevet, mely elnevezés mutatja, hogy a tanítóság az ő nagy 
szeretetét hasonló szeretettel viszonozta.

És mennyit kellett küzdenie az emberek — köztük tanító
társai — hideg közönyével, mig az Eötvös-alapot létesíteni tudta 
és amíg a Tanítók Házát tető alá juttathatta, 1870-ben, az I. 
egyetemes tanítógyűlésen tett először indítványt olyan egyesütet 
megalakulására, mely a tanítók árvái részére létesítendő árvaház 
megteremtéséi munkálkodjék. Az indítvány egyelőre a tanítók 
közönyén megbukott, ami nemesen érző szívét nagyon elkeserítette, 
úgy, hogy egy ideig nem is foglalkozott ezzel a gondolattal. De 
mikor évről-évre jobban tapasztalta, hogy a tanítók gyermekei 
mily nehéz küzdelmet folytatnak a megélhetés nehézségeivel és 
mikor értesült róla, hogy a készülő új nyugdíjtörvény az öregebb 
tanítókat a nyugdíj kebeléből kizárja, akkor nem törődve a hideg 
közönnyel, 1874-ben megindította a gyűjtést a tanítói segélyalap 
részére. Jó példával járt elől. A II. egyetemes tanítógyülés végre
hajtó bizottságától a napló szerkesztéséért 200 forintot kapott. 
Ezt az összeget a nemes célra ajánlotta; ezzel indította meg a 
gyűjtést az Eötvös-alapra, melyet megteremtőjének egy hosszú 
emberöltőn át kifejtett lankadatlan munkássága és a mások meg
segítésének magasztos eszméjét megértő tanítói szíveknek lobogó 
lelkesedése négy évtized alatt oly nagyra növelt, hogy a páratlan 
bőkezűséggel gyakorolt jótékonyság mellett is az alap ma már 
3U millió koronát meghaladó vagyonnal rendelkezik és két hatal
mas főiskolai internátust tart fönn tanítók fiai részére. Az Eötvös- 
alap 40 év alatt segély és ösztöndíj címén 240,900 koronát osz
tott ki, a szabad asztalok révén nyújtott jótétemény pedig a 
300,000 koronát meghaladja ; a két Tanítók Háza internátusainak 
eddigi fönntartási költsége több mint másfél millió korona.

így lett a Péterfy által elvetett kis mustármagból terebélyes 
fa, melynek enyhet-árnyat adó lombjai alatt oly sok tanító-özvegy 
és árva és oly sok szegény tanítócsaládból származó tanuló ifjú 
talál üdülést. Ha Péterfy semmi mást nem alkotott volna, mint 
az Eötvös-alapot, nevét akkor is a halhatatlanság dicsfénye övezné. 
A magyar tanítóság mindenképen örök hálára van kötelezve 
Péterfy nagy szíve iránt. Életében gyakran találkozott ugyan 
hálátlansággal is, de azért ő tovább agitált, dolgozott, hogy máso
kon segíthessen. A szombatosok meghitt baráti körében gyakran 
évődtek vele, hogy mily háládatlan dolog a tanítóság érdekében 
annyit fáradni. Az öreg ilyenkor végigsimítotla hófehér szakáikat
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s így szólt: „Igaz, hogy rút dolog a hálátlanság, de ennél csak 
egy rútabb van s ez az, aki a jót a hála fejében cselekszi.“

Mindazáltal jól esett neki a hála megnyilvánulása. Szerető 
tanítványai' születésének 60-ik évfordulóján és névünnepe alkal
mából szép alapítványt tettek Péterfy Sándor nevére a „Mária 
Dorottya Egyesületnél,“ melynek kamatja évenként március 18-án, 
Sándor-napján kerül kiosztásra. Midőn a nevét viselő alapítvány 
átvételére ünnepélyesen felhívták, a hála és szeretet szavaira a 
következő szeretetteljes szavakkal válaszolt: „Boldognak vallom 
magamat, hogy megérhettem a legfőbb földi jót: a tanítványok 
háláját."

1896-ban Péterfy nyugalomba vonult. Nagy igazságszeretete 
önmaga iránt is szigorú bíróvá tette. Fokozódó szívbaja egyre 
jobban emlékeztette, hogy ereje fogyatkozik és hogy kötelességeit 
nem képes már a szokott lelkiismeretességgel végezni. Nemcsak 
kartársainak s tanítványainak, hanem az egész magyar tanítóság
nak mély tisztelete, meleg ragaszkodása és hálája kísérte őt a 
nyugalomba.

Nyugdíjaztatása után még egy ideig Budapesten maradt.. 
Nyugdíjas minőségében az országos kisdedóvó egyesület képző
intézetének igazgatójává választották, hogy* szaktudásával és 
gyakorlati éleslátásával a növendékek képzésének és nevelésének 
irányítója legyen. 1902-ben azonban testben-lélekben megtörve,, 
az emberekben csalódva, főképen pedig, hogy a napról-uapra 
hozzáfolyamodó százak kérelmezése által történő zaklatásoktól, — 
fájván neki, hogy fizikai és lelki energiájának fogyatkozása miatt 
a kérelmeknek eleget nem tehet, — szabadúljon, ezt az állását 
a végleges nyugalommal váltotta fel. És hogy idegzete teljesen 
tönkre ne menjen, elköltözött Budapestről.

Eleintén Győrben, egykori működése helyén telepedett meg, 
onnét rokoni kötelékek által vonzatva Pozsonyba ment, végül a 
mosonmegyei Pándorfalura költözött nevelt fiához, hol aztán fia 
áthelyezése után is megmaradt haláláig. A falusi magány zavartalan 
csendje és egyik nőtestvérének szeretetteljes gondozása jótékony 
hatással voltak megviselt idegzetére. A „pándorfalui remete“ innen 
kisérte érdeklődő figyelemmel a magyar tanítóság sorsát és intéz
ményeinek további fejlődését. A távolból nagy „aggodalommal 
nézte az elfajult, eldurvult tanítói közéletet, mely fájt neki.“ 
Utolsó napjaiban régi szív-, vese- és idegbaja egyre súlyosbodott
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Ekkori testi-lelki állapotát visszatükrözi egyik utolsó levele, mely
ben így ir: „A tehetetlenség igen elért már, Írni csak néha tudok 
nagy kínnal egy keveset, az olvasás is hamar kifáraszt. Keserves 
az én sorsom, de azért nem zúgolódom. Hiszen adott az Isten 
nekem jobb napokat is és megengedte, hogy én is szolgálhassam 
veletek együtt tőlem telhetőleg szent ügyeinket. Ezért is áldja 
én lelkem az Urat naponta a 103. zsoltár igéivel.“

Péterfy Sándornak 1913. évi augusztus hó 10-én történt ha
láláról szóló hir futótűzként terjedt el az országban, gyászba 
borítva a magyar tanítóságot. Az Eötvös-alap elnöksége intéz
kedett, hogy a temetés a nagy halott érdemeihez és a tanítóság 
kegyeletéhez méltó legyen. Budapest székesfőváros összes isko
láira kitűzték a gyászlobogót, a főváros tanácsa díszsírhelyet jelölt 
ki a tanítóság nagy halottja részére a kerepesi-úti temetőben. Még 
a fővárosi napilapok is mind nagy részvéttel és kegyeletes so
rokkal emlékeztek meg a tanítók tanítójának elhunytáról. A temetés 
gyászpompája megható volt. Ravatalát az ország minden részéből 
érkező koszorúk erdeje borította és tisztelőinek nagy serege vette 
körül. Megtört szívvel búcsúzott hófehér szakállú apostolától, a 
tanítók atyjától az egész magyar tanítóság.

Mi pedig midőn most Péterfy Sándor emlékét felújítjuk, 
azon törhetetlen hitünknek adunk kifejezést, hogy az ö szelleme 
most is él és örökké élni fog a tanítóság jobbjainak lelkében, 
mert „nem hal meg az, ki nem magának, de a köznek szentelt 
egy hosszú életet; nem hal meg az, ki életében mindig csak 
szeretett!“ Mint a költő mondja:

Nem hal meg az, ki milliókra költi 
Dús élete kincsét, ámbár napja múl;
Hanem lerázván ami benne földi,
Egy éltető eszmévé finomúl.

Papp József.

A reformáció jubileuma.
I. A r e f o r m á c i ó  ü n n e p e  és a nép.  Valamint a keresz- 

tyénség ünnepeit, mint az emberiség egyenjogúságot kodifikált 
vallás emlékét évről-évre megünnepli a hálás utókor, úgy a refor
máció ünnepét is az egész protestáns világnak egy szivvel-lélekkel 
kellene megünnepelnie, mint a keresztyén világnézet újjászületésé
nek napját.
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De a nép nem ismeri Luthert s nem ismeri reformátori 
tevékenységét, nem látja a pokoli sötétséget és a purifikáció 
művét. Nem ismeri, nem látja attól a lelki sötétségtől, melyet a 
népbabonák borítanak rá. Ha a nép köztudatába ment volna 
Luther működési iránya, ha lelkében hordozná reformáló erejét, 
bátorságát, úgy akkor ma a protestantizmus lelkesedése akkora 
tüzet rakna, mely méltó lenne a 400 éves múlthoz, ahhoz a Lutheri 
tűzhöz, melynek lobogó lángjaitól visszahúzódtak a várak baglyai 
s haladhattak a tisztultan emelkedett szivek a fejlődés, haladás 
bevilágított utain.

Mit ér a protestantizmus, ha a hivő nép szíve nincs Lutheri 
érzelmekkel telítve, ha az együttérzés hiányában érdekközösség 
nem fűzi egymáshoz, ha hiányoznak a közösségnek, az együtt- 
maradás és haladásnak örök biztosítékai.

Luthernek a nép szeretetébe és bizalmába vetett hite, 
reménye, a népből fakadó és a néphez visszatérő alkotó ereje, a 
protestantizmus szellemi horizont emelő hatása együtt és külön 
is mutatják azt, hogy Luther kultuszának áldozás csak a nép 
széles és mély rétegeinek bevonásával történhetik.

Ha az al-Manár (a világitó torony) c. folyóirat az újkori 
iszlám-mozgalmak illusztris képviselője célirányosnak tartotta már 
évekkel ezelőtt*) az iszlám világkongresszus egybehivását a fele
kezetek egységesítése és a modern kulturélethez való viszony 
illetékes kifejezésre juthatása végett, úgy nem tévedek, ha hasonló 
célok szem előtt tartásával, a béke idejében a protestáns-világ
kongresszus egybehivását elodázhatatlan kötelességnek tekintem.

Míg ezáltal a protestáns vallás újból megnyerné népszerű
ségét, addig a nép a vallási élet terén újabb tevékenységet nyerne, 
melyre az egyesült erő lendítő ereje, a tisztultabb vallásfelfogás 
kényszerítené.

A hívő lelket nem elég többé passzív álláspontra helyezni, 
aktiv szerepet kell adni mindenkinek s mindenkit a belmissziói 
tevékenységre szólítva megfelelő állásra kell helyezni. Vagyis: a 
kor szellemének és Luther szellemi hagyatékának megfelelőleg 
kell a nép aktivitását a vallási élet terén is gyakoroltatni.

Ne az egyházak ünnepeljenek egymástól elszigetelten, hanem 
a népek tömege, a tömeglelkek, hogy a 400 évnek méltó záró
köve s az újkornak örökké emlékezetes útjelző oszlopa legyen.

*) Goldzieher J . : A koránmagyarázás különféle irányairól.
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A mindinkább szétfutó népszellemet ez egyesítő törekvés 
pedig, mely központba futó és központból induló szellemi moz
gást akar, bizonyára a népben felébreszti vágyak alapzatán nyu
godtan állapodhatnék meg, midőn a népóhajnak megfelelő irodal
mon át szivárogtatná az újkor tisztult eszméit a fejlődést befogadó 
protestantizmussal. A hívő léleknek nem elég csak táplálékot 
adni, cselekvő akaratának teret, szivének ünnepet kell szerezni, 
hogy vallásos érzelmének fanatikus őre és védője legyen. A 
vallásáért sokat szenvedett, gigantikus harcokat átélt népünk 
könnye és vére itt is egyenjogúságot és szellemi életet kér, mely
nek jogosultságát e régi mondás is elismeri: Qui dat sanguinem, 
vult vitám.

II. A r e f o r m á c i ó  j u b i l e u m a  és a t a n í t ó s á g .  
Ünnepeljünk-e, vagy állítsunk halhatatlan emléket? Ez a kérdés, 
választanunk kell!

Ünnepelni könnyű. Pompázó, fényben tündöklő ruhát ölt 
az ünneplő, hogy a nap és saját méltóságát ez emberdísz által 
szimbolizálja.

A halhatatlan emlék állításához nem kellenek díszemberek, 
ezt elvégzik az egyszerű emberek is, miként Jézus tanítványai 
mesterök nevét, tanítását halhatatlanították.

A reformáció és hősének emlékünnepét nem elég megülni, 
de méltó emlékkel, erkölcsi, maradandó alkotással is meg kell 
örökíteni, hogy dacoljon az idővel s az emberek rosszaságával. 
Luther neve fogalom. Nevének varázsa most is hat ránk s büszke 
önérzettel valljuk magunkat neve és szellemi hagyatéka örökösei
nek. Luther a középkori életet reformálta, nekünk a m ai é l e t e t  
ke l l  r e f o r m á l n i ,  hogy a reformáció elve szerint a haladó 
kor követelményeinek megfelelőleg bensőnkben autonom életet 
élhessünk, hogy szívünk „az igazi istenháza, az üdvösség után 
epedő alázatos szív“ legyen.

Luther Sodomától mentette meg az erkölcsöket s a baby- 
loniai fdgságtól a szellemeket. A változott idők változott vesze
delmeket hoztak, de a testi, szellemi, erkölcsi rombolás eredménye 
egy, így a mentési energia is csak egy: az akaraterő. A veszély 
nagyságát még mindig a hangulatok mértéke, avagy kényelmi 
szempontok szerint mérlegelik, csak vajmi kevesen a faj- 
fenntartás, az emberiség egyetemes érdeke szempontjából. 
E kijelentésemben nemcsak a keleti indolenciára, de az emberiség



egyik nagy veszélyére, az alkoholizmusra, e testi, lelki áldozatot 
kívánó, emberirtó szörnyetegre mutatok. A veszély fejtegetését 
sem idő- sem alkalomszerűnek nem tartom, csupán Wallrabenstein 
Jakab homokosi ev. lelkésznek, a magyarországi kék-egyesület 
titkárának az „Ev. Őrálló“-ban megjelent cikkére mutatok s a 
M. E. L. E. feliratára, valamint gróf Tiszának erre Raffay Sándor 
lelkész-elnökhöz küldött, itt idézeítj válaszára utalok: „Végül
az a l k o h o l i z m u s t  az e m b e r i s é g  e g y i k  n a g y  
v e s z é l y é n e k  t a r t j a  a k o r m á n y  is, a m e l y n e k  l e 
k ü z d é s é v e l  a háború után az  á l l a m n a k  és  t á r s a d a 
l o m n a k  e g y ü t t  k o m o l y a n  f og  k e l l e n i  fog 1 a 1 k o z n i.“ 
Én e k o m o l y  f o g l a l k o z á s t  nem a háború utánra tenném, 
hanem egyrészt mint prophilaktikumot — mert, ha a demobilizacio 
itt találja Beliált, úgy akkor a hedonizmus veszi át pusztító 
birodalmát — másrészt pedig mint az emberiség anyagi, szellemi, 
erkölcsi jólétének előmozdító rugóját a r e f o r m á c i ó  400 é v e s  
e m l é k é n e k  á l d o z á s k é n t  s z e n t e l n é m . . .  E purifikáló 
munka mellett a teendők másika a világ népe lelkiismeretére 
nehezedő csapások elhárítása lenne.

A biblia tanúsága szerint több mint hatezer éve folyik ember
vér. A háborúnak, a minden erőket, eredményeket fölemésztő 
molochnak áldozott az emberiség azóta is, mióta átvette Jézustól 
az ellenséget is szerető szózatot. Az e v a n g e l i o m i  a l a p o n  
á l l ó  t a n í t ó s á g  áldozva a békeuralkodónak s a szivében 
uralkodó békének is, ki a lelkiismereti szabadságért küzdött, 
k e z d j e  me g  a k ü z d e l m e t  — a b é ké é r t ,  segítse elő az 
államok közti szervezkedést, tegye lehetetlenné már az iskolában, 
mint a szeretet intézményében a háborús izgatást, a történelem 
anyagát cserélje föl a művelődés történelemmel s támogassa az 
emberszeretet legszebb és legszentebb céljait szolgáló Béke
egyesületet.

E pacifista törekvések mellett s z é p  e m l é k e t  e m e l -  
h e t ü n k a  l é t e s í t e n d ő  t a n í t ó i  p a t r o n á z s  e g y e s ü l e t ,  
s z o c i á l i s ,  b e l m i s s z i ó i  i n t é z m é n y e k  ál t al .  Míg a 
katolikusoknál a szervezés lázas izgatottságát vesszük észre, 
addig nálunk alig akadunk a tevékenység nyomaira. Az Országos 
Protestáns Patronage Egyesület és a Kassa-Abaujtorna vármegye 
protestáns patronázs egyesületen kívül több ily intézményt nem 
találtam a Patronage Egyesületek Országos Szövetségének 1912-iki 
Évkönyvében. Nincs rabsegélyzőnk, nincs nőket védő egyesüle
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tünk^ nincs fiatalkorú terhelteket pártfogó, leánykereskedelem 
ellen küzdő, anya- és csecsemővédelmet biztosító-, gyermek- 
halandóságot gátló egyesületünk; nincs szociális missziótársula
tunk, munkaközvetítő hivatalunk; protestáns ifjúsági, mindkét 
nembeli egyesületünk és végül nincs szavunk, befolyásunk az 
Országos Szövetségben.

Most van a protestantizmus renaissance kora, midőn a nép- 
lélek a szenvedések tüzén az embergyűlölet és szenvedélyek 
átkától megtisztultan szellemi horizontra, tisztultabb erkölcsi fel
fogásra vágyódik, de gyengeségének tudatában segítségért kiált. 
Nyújtsuk ki tehát segítő jobbunkat, mert más nyújtja ki.

Galgavölgyi Ernő.

Hitoktatásunk újítása.
Napról-napra általánosabbá válik és élénkül a tudat, miszerint 

ennek a tömérdek szenvedésnek, ennek a példátlan pusztulásnak, 
mely most már három teljes év óta dúl körülöttünk, végső oka 
a vallástalanságban rejlik. A korlátot tűrni nem akaró gőg és 
önbizottság megtagadta az engedelmességet az Isten törvényei 
iránt, eltért az egy igaz Isten imádásától és mint hajdan, gyakori 
ismétléssel a zsidók, idegen istenek szolgálatába adta magát. Az 
isteni törvények helyett a hasznossági elvet (arany borjú) állította 
fel cselekedete zsinórmértékéül. Az ember nem gondolja meg és 
nem látja be, hogy mig Istennek szolgálni szabadság, addig a 
hasznosság elve kínos rabságba, alacsony szolgaságba hajtja 
azokat, kik neki önkényt meghódolnak.

Itt van az oka, itt van a forrása ama szomorú tapasztalatnak, 
miszerint ma kevés kivétellel minden ember, minden társadalmi 
osztály, minden egyesület a legkisebb vallási vagy politikai köz
ségtől a legnagyobb világbirodalmakig, mind-mind egyedül a 
saját érdekeit, a saját hasznát tartja szem előtt és a testvériség 
érzetét, a felebaráti szeretet lángját az önzés és kapzsiság rideg 
levegője majdnem teljesen elfojtotta.

Röpködnek ugyan a levegőben az ember magasabb rendel
tetését hirdető nemes eszmék, milyenek az emberiesség, nép- 
szabadság, könyörületesség, de ezek megvalósulásától épen azok
nak a cselekedetei állanak legtávolabb, akik ezeket a jelszavakat
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legharsányabb hangon hirdetik, akik ezeknek életbe léptetését 
legerélyesebb szavakkal követelik. Legridegebb önzés és lelki- 
ismeretlen kapzsiság jellemzi úgy azokat a vérivó diplomatákat, 
kik alacsony érdekeikért milliók életét és könnyeit áldozzák föl 
szemhunyorítás nélkül, valamint azt a piaci kofát és azt az ipar
űzőt vagy kereskedőt, kinek pénzsovár arcán a haza veszélye 
fölötti aggodalomnak, vagy a nélkülözés kínos szenvedései iránti 
részvétnek csak halvány árnyalata se mutatkozik.

Az is kétségtelen pedig, hogy az emberszeretetnek és test
vériségnek érzete csak a vallásosság oltárán lobbanhat fel. Akinek 
keblében az az élő hit dobogtatja a szivet, miszerint a menny
nek és földnek teremtője s megtartója az emberiségnek szerető 
atyja, csak annak szavai s tettei tesznek félreérthetlen tanúbizony
ságot őszinte testvériségről és önzetlen emberszeretetről.

Nyilvánvaló tehát, hogy ama szebb jövő hajnalának föl
derítése, mely netán már régóta epedve sóhajtozunk, a v a l l á s o s  
n e v e l é s  h e l y e s  i r á n y a  s f e j l ő d é s e  nyomán lesz lehet
séges. Mindazok az emberi tulajdonok, melyek úgy az egyesnek, 
mint a társadalomnak testi s szellemi jólétét megteremtik és 
biztosítják, vallásosságban gyökereznek és abból nyerik létfen - 
tartó táperejüket.

Azért amikor az önző lelkek álbölcselkedése folytán terjedt 
a vallástalanság és ennek nyomában, sőt vele karöltve az erkölcs
telenség, a lelkiismeretlenség: az ember mind jobban és jobban 
érezte, hogy ahol az erkölcsi törvényeket nem tisztelik, ahol a 
lelkiismeret uralma megszűnt, ott nincs igaz öröm, nincs bizalom, 
nincs élet- és vagyonbiztonság, ott lelki nyugalomról, valódi, 
állandó jólétről szó se lehet. Ösztönszerűleg ébredt föl ennek 
folytán az a törekvés, mely az emberek elparlagiasodott szivében 
a vallásos érzületet gerjesztgeti, az erkölcsi érzéket fejleszti s a 
gondolkozást és cselekedeteket a lelkiismeret uralma alá hajtja.

E törekvés folyamán azonban meg kellett győződnünk afelől, 
hogy mai hitoktatásunk az ő céljának nem felel meg. Gyerme
keink csak immel-ámmal és csak a külső kényszernek engedve 
mennek a hittani órákra s midőn onnan távoznak, nem látszik 
rajtuk, hogy vallásos ihlet hatása alatt szivük fölmelegedett volna. 
Kilépvén pedig az iskola falai közül az életbe, gondolkodásmódjuk 
és cselekedeteik nem hirdetnek protestáns szellemet, de még csak 
vallásos érzületet sem, minek folytán templomaink látogatottsága
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nem bizonyítja híveink buzgóságát, de még az egyház iránti 
hűtelenség példái sem ritkák.

A háború előtt is már erős áramlat indult meg a vallásosság 
terjesztése — vagy helyesebben mondva a vallástalanság terje
désének megakadályozása végett. Egyesek és a vallásos testületek 
kezdtek nagyobb gondot fordítani a hívek lelki életének műve
lésére, buzgóbb tevékenységgel igyekeztek azok vallásos igényeit 
kielégíteni. Különösen pedig a gyermekvilág felé fordult a 
figyelem, az iskolai hitoktatás tárgya, tanterve, módszere, tan
anyaga került vizsgálat és bírálat alá. Javaslatok hangzottak el 
arra nézve, mikép lehetne a vallásos oktatást vonzóbbá s hat- 
hatósabbá tenni. Ez a törekvés, mely több oldalról, egyre har
sányabb hangon szólalt meg a közéletben és az irodalomban 
ez indította alólirottat is hogy foglalkozzék már évekkel ezelőtt 
és azóta folyton ezzel a mód felett fontos és a jövő erkölcsi 
fejleményekre nézve döntő hatású kérdéssel. Talán nem lesz 
érdektelen e lap olvasói előtt megismételni itt, ami ugyanezen 
lap 1912. évi folyamának 17—18. számában a 377. oldalon 
olvasható:

„Nem elvont tanokkal, szabályok betanításával kell (a gyer
mek) zsenge lelkét terhelni, a mi által a vallástanítás nehéz 
értelmi munkává lesz és csakhamar kemény kötelességgé, sőt 
unalmassá válik; hanem folyton az életből, a gyermek tapasz
talati világából ellesett, költött vagy történeti események szem
léltetésével kell a gyermekben a vallásos érzelmek húrjait meg- 
rezdíteni. Arra törekszik a helyes utón járó hitoktató, hogy a 
gyermekek a világkormányzó, szerető atya működésének egy-egy 
jelenségét lelki szemeikkel látva, bizonyos meghatottsággal, földi 
dolgok fölé emelkedett ünnepélyes hangulattal távozzanak minden 
egyes előadásáról. E mellett kiváló gondot fordít arra, hogy el
beszélései, fejtegetései nyomán az erkölcsi vi l ágrend élénk tudata 
minél mélyebben, minél maradandóbban bevésődjék a gyermekek 
fogékony leikébe. Lássák úgyszólván testi szemeikkel, tapasztalják 
a napi eseményekből, hogy jó cselekedeteiket nyomon követi 
azok jutalma, az erkölcsi törvény áthágását nyomon követi a 
büntetés. Minden alkalmat ügyesen kizsákmányoló következetes
séggel kell azon igyekezni, hogy az isteni gondviselés ezen 
működésének tudata az erkölcsi világban a gyermeknek úgyszól
ván vé r évé  vál j ék.  Miként egy jó dráma előadása után a közön
ség azzal a léleknyugtató érzettel távozik a színházból, miszerint
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a jó győzött a gonosz felett, hasonlókép a vallásóráról is azzal 
a fölemelő érzéssel oszoljanak szét a gyermekek, hogy valódi 
elégedettséget, léleknyugalmat, igazi boldogságot csak az Isten, 
felebarátaink és önmagunk iránti kötelességeink hűséges, öröm
teljes betöltése után találhatunk. Ilyen vallásos nevelés mellett 
érjük el azt a célt, hogy a gyermekek a vallásórát — a mint 
ennek lennie kellene — lelki üdülésnek, ünnepnapnak tekintsék, 
hol nem rideg kötelességérzetből, nem parancsszóra, hanem szív
beli vágyódással, örömmel, buzgó készséggel jelennek meg. Az 
erkölcsi törvényeknek, mint Isten parancsolatainak rendszeres 
összefoglalása, valamint a felekezeti tanok ismertetése s az egy
ház történetének összefüggő előadása az érettebb gyermekek 
tantárgyát képezze.“

Hasonló gondolatokat talál az olvasó az „Evangélikus Lap“ 
1914-iki 50. számában: „A tanító buzgó, áhitatteljes szavakkal 
elmond a gyermek előtt akár a bibliából, akár más írók után, 
vagy saját élettapasztalataiból egy rövidke történetet, melyekből 
az Istenség egy-egy tulajdonsága világlik ki. Felmutat a gyér 
mek előtt ősszel egy érett gyümölcsöt, télen egy faág alvó rügyét, 
tavasszal egy virágot, nyárban egy érett kalászt stb. és e ter
mészeti tárgyak szemlélete mellett beszél a gondviselés bölcsesé- 
géről, az Isten mindenhatóságáról, atyai szeretetéről, mellyel ezt 
a nagy és fenséges mindenséget megalkotta s kormányozza. 
Felhasználja a tanító az időjárás változatait, a keresztyén ünne
pek közeledését, a községben vagy vidékén történt nevezetesebb 
eseményeket, hogy azok fontosságát az emberek testi s lelki éle
tére nézve megmagyarázza s a gondviselés működését szemlél
tetve megismertesse. Történeteinek és előadásának velejét egy 
rövid — lehetőleg a bibliából merített — mondatban vagy ver- 
secskében foglalja össze s e mondatot vagy versecskét azonnal 
betanítja úgy, hogy azt a kis csemeték hiba nélkül föl tudják 
m ondani.... Hasonló módon igyekezik a tanító megismertetni 
a gyermekkel az önmagunk és felebarátaink iránti kötelességein
ket. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a gyermek lel
kiben, a z e r k ö 1 esi t ö r v é n y ek m ű k ö d é s e  mi n é l  e l e 
v e n e b b  s z í n e k k e l  j e l e n j é k  meg.  Fel kell ébreszteni s 
mélyen bevésni a zsenge lélekbe annak tudatát, hogy az Isten a 
jót mindenkor és azonnal megjutalmazza, ellenben a gonoszság 
el nem kerülheti büntetését. A józan, mértékletes élet eredménye 
egészséges, s z í v ó s  testszervezet, a mértékletlen szervezete laza s
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egészségtelen. A kötelességek hűséges teljesítése lelki nyugalmat, 
vidámságot, világos látást és erőt nyújt az embernek, a helytelen 
cselekedet, sőt már annak gondolata is háborúságot, levertséget, 
értelmi homályt idéz elő s az erőket meglankasztja stb.“

Ezek a gondolatok akkor azonban, mint kiáltó szó a pusz
tában, visszhang nélkül hangoztak el. Nem mutatkozott semmi 
jele annak, hogy akár az irodalomban, akár a vallástanárok lel
kében ébresztő hatást gyakoroltak volna.

De most a háborús tapasztalatok megérlelték azt a meg
győződést, hogy az egyéni lélek sorvasztó betegségének és a 
társadalom szétzilált erkölcsi állapotának gyógyítása a vallásos 
nevelés feladata. Nagy gondot kell tehát fordítani ennek korszerű 
javítására. Nem régen illetékes helyről és nagyobb területre ki
ható hangon szólalt meg a hitoktatás újításának sürgetése.

Miként e Lap ez idei 14. számában a 181. oldalon olvasom, 
P a u 1 i k János, nyíregyházai ev. lelkész a nyíregyházai ev. tanítók 
értekezletén oly értelmű nyilatkozatot tett, amely míg egyfelől 
azt bizonyítja, hogy mai hitoktatásunknak sem a tananyaga, sem 
a módszere nem felel meg a célnak, amiben nem kellene sehol 
senkinek kételkednie — másfelől pedig valóban arról tesznek 
fényes tanúságot, hogy a beszélő lelkész az elavult hagyományok 
és ósdi szokások szükkörü korlátáit erős lélekkel keresztül törve 
•oly magas álláspontra emelkedett, honnan korunk lelki életének 
követelményei világosan szembetűnnek. „Minden vallás igyekszik 
az újkor társadalmi eszméinek befogadására a talajt előkészíteni“ 
— mondja Paulik. „A vallástani kézikönyv a gyermeklélek tör
vényeinek, az élet követelményeinek megfelelő vagyis egyetemes 
emberi érdekeket szolgáló legyen az eddigi felekezetieskedő helyett
........  a leckértető, osztályozó módszer helyett gyermekifjusági
missziószerű legyen az ok ta tás ........a történelemnek, mint élet
mesternek és a köznapi életnek nagy tanulságai épúgy helyett 
foglalhatnak a vallás-erkölcs képzésben, mint a bibliai történetek 
Nabugodonozorjai, a mai erkölcsi világnézetből kiszorult vallás
babonák, avagy a bibliai történetből hosszú fáradságos indukció
val elért tanulságok.“

Nagy horderejű javaslatok ezek, korunk törvényes szülöttei. 
Végetlenül fontos intézkedések lappangnak azok méhében, melyek
nek megvalósítását korunk áramlata fennhangon követeli. Hogy 
kár volna egyházunkra nézve, ha illetékes férfiaink ezt a kiáltó
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szót nem hallanák, vagy nem értenék meg. Mert az az üdvös 
fordulat a hitoktatásban eljő bizonyosan [az esetben is, ha a Pro
testantismus vezérelve a szabadhaladás, lehetetlen be nem látnunk, 
hogy é l e t h i v a t á s u n k  i r á n t i  h ű t l e n s é g  b ű n é b e  
e s ü n k ,  ha a maradás, tespedés szellemének rabjává szegődünk.

Tanítóink, hitoktatóink, lelkészeink sürgősen és keresztyéni 
buzgósággal, emberszeretet által átmelegült kebellel foglalkozzanak 
azokkal a kérdésekkel, amelyeknek szerencsés megoldásától 
függ a sikeres hitoktatás. Gyűléseink napi rendjére kell kitűzni 
a hitoktatás tananyagának és módszerének megvitatását. Sőt ha 
meggondoljuk, mennyire igaz a mi bölcs költőnk mondása r 
„Minden ország támasza talpköve a tiszta erkölcs“ és ha figye
lembe vészük, azt, hogy vallásosság nélkül erkölcsiség nem lé
tezik ; akkor az országok kormányainak is első rangú kötelessége 
gondot fordítani a helyes irányú s eredményes vallásos nevelésre. 
„Annálfogva azt a tanítót, ki szavaiban, cselekedetében vallás- 
talanságot tanúsít, vagy épen vallástalannak vallja magát — 
hangsúlyozom, hogy a felekezetnélküliség nem azonos a vallás- 
talansággal — azt a tanítót ép úgy nem lehet megtűrni a tan
széken, valamint nem türjük meg azt, a ki államellenes tanokat 
hirdet és követ.“

A reformáció négszázéves évfordulójának igen méltó ünnep
lése s nemcsak a protestantismusnak, hanem az emberiségnek 
jövőjére nézve is áldásos, korszakalkotó elhatározás lesz, ha 
illetékes helyről, őszinte beismeréssel és férfias uyiltsággal ki
mondjuk, hogy hitoktatásunk tanayagának és tanmódjának újítása 
— és pedig Paulik János javaslatainak szellemében — nélkülöz- 
hetlenül szükséges és annálfogva habozás és kételkedés nélkül 
ezen a téren is a cselekvés terére lépünk.

Sass János.

A munkaiskoláról.
Pestalozzi, a nevelés apostola, műveiben azt mondja, hogy 

a gyermeket az iskolában az életpályára elő kell készíteni. Azt 
követeli, hogy a fejet, a szívet és a kezet, más szóval a gondol
kodást, az érzelmeket és a cselekvést vagy az ismeretet, az aka
ratot és a tudást a gyermekben harmonikusan ki kell fejleszteni.. 
Egyiket sem szabad a másik hátrányára előnyben részesíteni.
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Az iskolának szerinte tehát nem az a feladata, hogy főképen 
csak ismereteket nyújtson, hanem hogy a gyermeket a jövő 
gyakorlati életre kellőképen előkészítse úgy, hogy a szivét is 
kifejlessze, a gyakorlati munkára is tanítsa és ezt a növendékek
kel megszerettesse.

Az iskola a gyermek összes tevékenységeit fejlessze, az 
embert emberré nevelje.

Herbart óta az iskola arra való, hogy a gyermekben sok
irányú érdeklődést keltsen, a tanulónak sokoldalú ismeretet nyújt
son, legfőbb célja pedig az erkölcsös jellem fejlesztése.

A gyakorlati munkára való nevelést az iskolában elhanyagol
ták annak ellenére, hogy a legtöbb ember gyakorlati életpályát 
választ és hogy a gyakorlati munkát és tevékenységet a gyermeki 
természet is megkívánja.

Ha különösen városban minden gyermek más-más gyakorlati 
pályát választ és így mindegyiket elő nem lehet készíteni a maga 
pályájára az iskolában és ezért semmiféle kézimunkát nem taní
tunk, ez Kerschensteiner szerint olyan, mintha, mivel nem minden 
ember képes minden ételt megemészteni, azért semmiféle táplálé
kot nem adnánk neki.

Az újabb pedagógusok belátják, hogy a nevelés legfőbb 
célja, az erkölcsös jellem kifejlesztése, a sok ismeret nyújtásával 
és a sokirányú éldeklődés felkeltésével el nem érhető.

Igen sokan olvassák újabban Pestalozzi munkáit és azokból 
okulást merítenek. Ott pedig azt találni, hogy a gyakorlati életre 
való nevelést, vagyis a kézimunkát is be kell vinni az iskolába.

A régi elvek visszatérnek megint, csakhogy más elnevezés 
alatt. A jelige most „munkaiskola“.

A munkaiskola eszméjét az egyes pedagógusok más-más 
úton akarják megvalósítani. Nem csoda tehát, hogy sokan túl
lőnek a célon.

így a német Otto Berthold egyenesen utópista, amennyiben 
az ő iskolaideálja csak egészen más államalakulatban valósítható 
meg, amire pedig különösen a mai időben nincsen kilátás.

A zwickaui Hertel Gyula a munkaiskola másik apostola 
túllő a célon annyiban, mivel a kéz munkáját elvül beviszi 
minden tantárgy keretébe, még a történelem tanításába is.

Igen figyelemre méltó elveket hirdet a munkaiskoláról a
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müncheni Kerschensteiner György. Ő sokszor hivatkozik Pestalozzira 
és azt mondja, hogy a munkaiskolájával nem hirdet új dolgot,, 
hanem azzal nagyrészt Pestalozzi félreismert elveit akarja diadalra 
juttatni.

Munkaiskolájának lényegét körülbelül a következőkben 
állapítja meg:

Az iskola legfőbb célja az erkölcsös jellem fejlesztése. E/.t 
a célt az iskola a sokféle ismeret nyújtása és felhalmozása általi 
el nem érheti, hanem a szellemi, erkölcsi és kézi tehetségeknek 
kifejlesztésével.

Minden nyilvános iskolának három alapfeladata van. Az 
első feladata az, hogy a tanulót a jövő életpályára előkészítse» 
Ez abban áll, hogy mivel a legtöbb ember keze munkájával 
keresi meg kenyerét, a munkatanítást mint külön szakot és mint 
elvet is be kell vinni az iskolába. Az iskola mellett műhelyek,, 
iskolakertek, iskolakonyhák, varrószobák, laboratóriumok állítandók 
fel a gyermekek foglalkoztatására.

A munka tanításának az iskolában nem az a célja, hogy 
kész földmívest, iparost stb. neveljen, hanem hogy a munkát 
megszerettesse, megszoktassa a gyermekekkel és hogy ezek 
technikai ügyességeket elsajátítsanak, gondosságot, alaposságot 
és körültekintést tanuljanak.

Óva inti azokat, akik a munkát beviszik az iskolába és ott 
leginkább mint játékot kezelik és a gyermekek a tárgyakat csak 
jól-rosszul készítik el. A gyermektől mindig alapos és pontos 
munkát kell követelni, különben megszokja a felületességet, a 
pongyolaságot.

A gyermek szellemének kifejlesztése is szükséges. Alapelv 
az, hogy a tapasztalati tudományok minden területe személyes 
megfigyeléssé és tapasztalássá alakuljon át, de ezt a hagyo
mányos tudományokra át nem lehet vinni.

A jellemképzés gyökere az ítélőképesség, a logikus gondol
kodás kifejlesztésében van, ami csak önálló szellemi munka, a 
tananyag cselekvő feldolgozása állal érhető el. De ennek elő
feltétele az összes tananyag lényeges leszállítása és szellemi 
munkahelyek, könyvtárak szervezése a történelmi, földrajzi, 
természettudományi és mértani munkákból. A munkaiskola 
lényege: az ismeretszerzés minimuma által elérni a készségek, 
képességek és munkakedv maximumát az állampolgári gondol
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kodás szolgálalára. Az empirikus gondolkodást át kell alakítani 
logikus vagy tudományos gondolkodássá, ami a munkaiskolának 
és jellemfejlesztésnek szintén lényeges jele.

Ezen követelmények folytán úgy a képzői mint a technikai 
tanítót mély és alapos szellemi, pedagógiai képzésaen kell 
részesíteni.

A nyilvános iskola második feladata annak a belátásnak 
fejlesztése, hogy minden munka, melyet valamely pályán, akár- 
mily alacsonyan is, a közért végzünk, erkölcsös. Ezt az erkölcsi 
belátást csak a munkaközösség szellemében szervezett iskolában 
lehet gyakorlatilag kifejleszteni. Mindenekelőtt a tanítók legyenek 
áthatva az áldozatkész munkaközösség szellemétől. Ilyen szer* 
vezetű iskolában a tanulók megtanulják belátni, kogy egyik a 
másikra rá van utalva, egymás segítsége nélkül nem boldogul
hatnak, kifejlődik bennük a felelősség és figyelmesség.

Harmadik alapfeladata az iskolának az, hogy tanulóit azon 
nagy állami közösség erkölcsösségének belátására indítsa, amely
ben élnek és hogy ki-ki a maga tehetsége szerint annak idején 
az államközösség javára munkálkodjék. Ez az állampolgári nevelés, 
melyet úgy kell alkalmazni, hogy minden tagja az állam közös
ségnek a közért való munhálkodást elemi kötelességének tekintse.

Ezek Kerschensteinernek csak főbb elvei a munkaiskoláról.
Kerschensteinernek Németországban igen sok híve van. 

Elveit a müncheni iskolákban részben már a gyakorlatba is át
vitte és amint hírük, nagyon jól beválnak.

Szükséges, hogy figyelemmel kisérjük a külföldi pedagógia 
fejlődését, mert sok jel amellett szól, hogy a j övő  i s k o l á j a  
a m u n k a i s k o l a  lesz , amely a fent említett elvek szerint 
fog kifejlődni. A mi iskoláink előreláthatólag ugvanazt az irányt 
fogják követni. Hutter Rezső, tanító.

Tanítók feladata a gyermekvédelem és a 
patronázs szolgálatában.

A rendetlenség, hanyagság, nyerészkedés, kapzsiság hű kísé
rője a c s a v a r g á s ,  i s k o l a k e r ü l é s .

A csavargás, mint célnélküli kóborlás, a bitang ember csa-
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tangolása amilyen ismert, époly régi, melyet a civilizatió még 
nem tudott megszüntetni.

A gyermek a nyers ösztönöktől hajtatva kóborol, később, 
ha tudományszomj is párosul a kóborlási hajlammal, úgy akkor 
kéjutazásul raktároztatik, avagy ha pénz és kéj is párosul, úgy 
akkor kéjutazásul raktároztatik el az érdem; de semmiesetre sem 
kóborlásnak. Ezzel úgy vagyunk, mint a lopás elnevezéssel: 
szegény ember lop, úri ember csak — sikkaszt; a szegény ember 
csavarog, az úr sétál, turisztikai kirándulásokat csinál. Pedig az 
ősforrás csak egy: az önfenntartási ösztönnel párosult koborlási 
hajlamban keresendő s ott található, hol Tigris és Eufrates kö
zött kóborolt az első ember.

E hajlam ősiségének tulajdonítható, hogy nincs könnyebb, 
mint gyermeket kóborlásra bírni s nem kívánja egyik ösztön 
sem az önfegyelmezettségnek a legnehezebb próbáját, mint épen 
ez. Ennek tulajdoníthatjuk be, hogy még napjainkban is vannak 
kóborló cigányok, sőt a civilizáció is szentesítette ennek jogo
sultságát s elismeri a vándorszínészek, vándorkomédiások létét 
épúgy, mint a vándormadarakét.

De fejtegetésem láncszemeit tovább fűzve, a mai háborúban 
is az ősatyai hajlamok megnyilvánulását, a kaland vágyát is 
látjuk. És könnyebb az okokat ezekben találni, mint szociális 
vagy épen morális tényezőkben. Az ős-ösztönök kitörése az em
beriség fejlődésében époly fontos, mint a föld fejlődésében a 
vulkánikus kitörés, mely hegyeket, völgyeket, vizeket hozott. És 
vájjon nem lettek-e megalázva a hegyek s nem emelkedtek-e a 
völgyek s nem fakadt-e a szibériai földeken a népjogok üdítő 
forrása ?

Mint e fejtegetések is mutatják az emberiség ez őshajlama 
nem elfojtást, hanem a kultúra, civilizáció, a morál adta tartalmat 
kíván. A gyermeknek nemes célok kitűzésével és megadásával 
megadtuk e hajlam nemes irányát, mig az embernél a gazdasági 
viszonyok kedvező vagy kedvezőtlen volta hozza mozgásba a 
hajlamot. A nincstelenség, a máról-holnapra gyűjtő vagy halász
vadász nép előtt hagyja el szülőföldjét minden hoditologiai tudo
mány nélkül is mint a föld rögét sajátjának valló és az azt mű
velő nép.

A munkásviszonyok, lakásváltoztatásra kényszerítő nyomor, 
a gyermek munkásokat megtűrt állapotok mind alkalmasak az 
ősivágy durva megérzékítésére anélkül, hogy abból haszon há-
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ramlanék az emberiségre. Ha ellenben e vágy az iskola ébresz
tette és ápolta kutatási vággyal párosul úgy az emberiség jótevője 
jelenik meg. Mi lett volna Vámbéry s vele a tudományos kutatók 
mindmegannyi ez ős ösztönök eltemetése és nemes megtöltése 
nélkül.

Az ősösztönök lábain járnak a természet minden irányú ku
tatói, csak a szemük más, mert már a vizsgálódás*nyitott sze
meivel járnak-kelnek, néznek-figyelnek.

Az iskolának e hajlamra szüksége van, mert enélkül nincs 
tapasztalat és a meggyőződés fáradságának jutalma. Valamint a 
rombolási, úgy a kóborlási ösztön is, helyes mederbe terelve 
áldást hozó.

A rendre való külső s a fegyelmezésre való belső szoktatás, 
tudományszeretetet s a tudomány igazságainak megismerési • 
vágya, céltudatos kirándulások, természetismeret és szeretet a 
hasznossági elv okos megértése nemcsak megóvja a gyermeket 
a céltalan kóborlástól, hanem az életben élete által igyekszik a 
hasznost a kellemessel párosítani.

A kóborlás tehát mint aktiv mozgás, a külvilág iránti érdek
lődés, csak irányítást, tartalmat vár a nevelés által, tehát önhasz
nosítandó az ismeretszerzésre. A játék- és mesedélutánok, olvas
mányok, nemes szórakozások mellett helyt kell adni a tervszerű 
kirándulásoknak is, melyek az őshajlamnak szolgálnak akkor, 
midőn a modern kultúrának is áldoznak.

Az iskolásgyermek túltengő k i v á n c s i a s k o d á s a ,  a foly
tonos miért-je, gyakorta didaskáliák helyett gólyameséket nyújt 
avagy elutasítja a kíváncsiságot, mely aztán egyebütt keres és 
sokszor talál is a teljes durvaságban és vadságban kielégítést.

Tudjuk Éva anyánk kíváncsiságából, hogy az régi keletű 
és sokakat sokféle bűnre csábított, pusztított; éppen ezért nemes 
irányba terelni ezt hasznosan kielégíteni, elővigyázattal párosítani: 
az erkölcsi nevelés legszebb feladatainak egyike.

Ki ne ismerné az oktalan kíváncsiság szerencsétlen áldo
zatait, az erkölcsileg bukottak szomorú végzetét, kiknek jórésze 
a kíváncsiság ingerének köszöni tragikus bukását?

A kíváncsiság ingerli a gyermeket az érdekes tárgyak meg
tekintésére, mely ha erős birtoklási vággyal párosul, akkor ezek 
jogtalan megszerzését is maga után vonja. A kíváncsiság ingerli 
a gyermeket a játékok s egyebek rombolására, a hatások erejé-
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nek kipróbálásával az állat kínzásra, az elsütött fegyver hatására,, 
a tűz pusztító erejére s egyéb kellemetlen hatások vagy kellemes- 
érzések kiváltására.

A kíváncsiság a gyermek tapogató szava, melyet mielőbb' 
kell pótolnia az értelem szemének, mely aztán célirányossá teszi 
az érdeklődést a hasznos szemlélődés által. Ez vezérli aztán mint 
nemes ösztön a gyermeki lelket a természet műhelyébe, az élek 
és tudomány titkaiba.

A tétlenség nagyban fokozza a kíváncsiságot, épúgy mint az 
értelmetlenség, melynek eklatáns példáit az utcai csőcselék és az 
értelmiség alacsony fokán álló vad népek egyaránt szolgáltatják.

A civilizáció, mint azt a gyermeki és női kíváncsiság is 
mutatja, még nem elég a kíváncsiság szabályozásához. A kultúra 

• mellett az önnevelésnek is ki kell vennie a részét, mely a fog
lalkozás, önfegyelmezés által szabályozza a lelki ingereket. Az 
akarat nevelésének itt is szép szerepe jut.

A gyermeki kíváncsiság mindaddig, mig a jó és rossz közt 
különbséget tenni nem tud, minden szemetet felölel, mit az 
utcán a népcsődületben, kirakatban, demoralizálólag ható jele
netekben észrevesz.

A kíváncsiságot a tanító a szemléleti oktatás által az isko
lában, a gyermek-szinielőadások, iskolai mozirendezés által a 
társadalomban s a természeti szépségek bemutatása által a ter
mészetben irányítja, nemesíti és nemesen ösztönzi. Vagyis a 
kíváncsiságot nem szabad célnak hagyni, de elfojtani sem, mert 
ezzel a lélek fejlődését gátoljuk meg, hanem eszközzé, kész szol
gává tenni, mely elvezeti a tudomány, művészet és a természet 
szépségeihez.

A tanítás érdekessége, az érdeklődésnek kor és nemszerinti 
kielégítése, a rend és fegyelem következetes volta, megmenti 
idejekorán az iskolásgyermeket — ha konkolyhintők nem akad
nak — a puszta kíváncsiság zsarnoki fellépésétől.

A f e c s e g é s  szintén eléggé ismert hibája az iskolásgyere
keknek. Az eltiltott fecsegés, vagy a kíváncsiság felhívása a s úg -  
d o s á s b a n  nyilvánul. Ezek mind a gyermeki lélek játékai, az 
egyszerű népléleknek is tulajdonai. A kiváncsiság, fecsegés, sug- 
dosás az értelem és az erkölcsi belátás összhangzatos nevelése 
folytán helyt ád a gondolkodás búvár munkájának, az erkölcsileg, 
cselekvő embernek.



Nézzük most a k o l d u l á s t ,  mint az iskolásgyermekek 
hibáját.

Mi más volna az, mint koldulás, midőn az iskolásgyermek 
esengve kér társától ennivalót, taneszközt vagy játékszert. Koldulni 
kénytelen szüleitől is pár fillért az árvákra, az iskolai gyűjtések 
egyéb céljaira. Koldulást visz véghez a gyermek a felköszöntések 
ürügye alatt. A koldulásnak több faja és módja van, mint 
amennyire a szótárak szavakat találtak.

Az iskolai gyűjtések legalkalmasabbak a h í z e l g é s e k ,  
lopások, hazugságok gyakorlására, a hiűság legyezgetésére, a 
pénz kicsikarási módjának gyakorlására.

A pénzért osztogató jókívánságok szószólói az ingyenélők 
regimentjét szaporítják. Az iskolásgyermekek korán ismerkednek 
meg tehát a konvencionális hazugságokkal. A születés- és név
napi, újévi, húsvéti, karácsonyi, pünkösdi és egyéb helyi, népies 
szokások mindig azok a „várva-várt“ napok, melyeken a szem
telen ösztönök orgiákat üthetnek.

A tanító ne adjon alkalmat a koldulásra, ne vigye a gyer
meket a kisértésbe a pénzkezelés által, ne tegyen semmiféle 
próbát, nehogy csalódni legyen kénytelen.

Tekintse kéregetőknek a törvény mindazokat az iskolás
gyermekeket, kik házról-házra járván pénzt, értéket gyűjtenek.

A jótékonyság gyakorlására sokkal közvetlenebb hatás az, 
ha a gyermek meglátogatja az árvaházat, szegényházat, gyermek
kórházat, vagy más, részvétre indító intézményt, hol a részvét 
sokkal frappánsabban nyilvánulhat meg, sokkal mélyebb barázdát 
vághat a mag befogadására, sokkal inkább kihatóbb lehet az 
életben, mint a koldulással szerzett, felpanaszolt garasok, célja 
tévesztett, erkölcsi érték nélküli iskolai gyűjtések, melyek a 
szülők pumpolására, neheztelésére, a gyermeki lélek megfertő
zésére, a statisztikai rovatokra üdvösek, de egyébre sokszor 
végzetesen károsak.

A fiú-gyermekek gyakori hibája a c i g a r e t t á z á s .
A gyermek bölcsőjétől kezdve élvezi a családban a pipa

füstöt, később pedig a „szortyogó jószág“ őre és gondozója lesz 
a fiú, igy nem csoda, ha „lopvást“ ő is húz egyet a kábító 
szerszámból. Innen ered aztán a szabályrendeletek hatástalansága ; 
mert a családi szentély hatályon kívül helyez minden rendeletet, 
mely a gyermek dohányzási kedvét elvenné.
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A dohányzással együtt a pyromániát is elősegíti a gyermek, 
mert a tűz mindig kedvesebb látvány a gyermek előtt, mint az 
ezt előidéző tárgy. Sok gyermek csak a bodorfüstöt és nem a 
bódulatot szereti, mert hiszen, ha csak a bódulatot keresné ezt 
a gázcsap is kielégíthetné.

A gyermek dohányzásánál észrevesszük, hogy a kellemetlen 
érzések a kellemes látványosság — füst, tűz — által nyomatik 
el, de mégis inkább a nagykorúság érzete az, mi újabb ingert 
nyújt. Itt az előitéletbe kapaszkodó magyarázat, mely a gyermeket 
elriasztani lett volna hivatva azzal, hogy a dohányzás csak meglett 
embernek való, éppen az ellenkezőjét szülte.

A könnyen kijátszható rendszabályok helyett többet ér a 
gyakori és következetes felvilágosítás s annak feltüntetése, hogy 
a bódult állapot megszokása époly degenerálólag hat az emberre, 
mint az alkohol okozta bódulat.

Kettős okból üldözendő tehát az iskolás gyermekek dohány
zása: a pyrománia fejlődését és a bódult állapot megszokását 
megelőzendő.

A puszta tiltás a gyermeket titkos cselekvésekre ösztönzi s 
ez — mint tudjuk — több szerencsétlenséget, mint jót idézhet elő.

A felvilágosítás hasson a gyermek belátásáig, hogy a dohány
zásban gyenge szervezetének mérgét, a lélek fejlődésének — a 
test és lélek kölcsönhatásánál fogva — korlátját lássa.

Ahol a dohányzás, ott az a l k o h o l  élvezet is utat keres 
és talál. Ha az iskolás gyermekeket sorra kérdezzük az alkohol- 
fogyasztást illetőleg, úgy arra a végeredményre jutunk, hogy 
nincsen iskolás, ki alkoholt bármily alakban és minőségben ne 
élvezett volna. Az iszákosok komoly büntetése, politikai, családi 
jogaiktól, a gyermekneveléstől való megfosztása mindenesetre 
meghozná a családi tűzhely szentségét, jótékonyan befolyásolná 
a nevelést épúgy, mint az iskolavárosok és erdei iskolák léte
sítése; de ez mind a jövő programmja. Addig is, mig ez meg
valósul, hatalmas óvszert találunk az élettan, test- és egészségtan 
intenzív tanításában, hatalmas segítséget nyerünk a patronázsban, 
az ezt szolgáló jotékonycélú intézményekben, az alkohol ellen 
küzdők egyesületében.

A szegény iskolás-gyermekek asztalánál elsősorban az alko
holista gyermekeknek van helyük, hogy megfelelő táplálkozás 
folytán testük jó nedvekhez jusson. Ezek jellemrajzát küldje a
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tanító minden évben a patronázs-egyesület elnökségéhez, hogy 
a gondviselés állandosítassék, a javulás észlelhető legyen, hanyatlás 
esetén pedig egyéb intézkedés lehetővé tétessék.

Az élet e szerencsétleneit látogassa meg otthonában a tanító 
s készítsen környezettanulmányt; hasson a szülőkre jóakaratú 
intézkedéseivel mindaddig, mig a megtérés ideje megjött. Kövesse 
a tanító a bibliai jó pásztor példáját, ki egy elveszett juhát is 
megkeresi és örvend, ha megtalálta, miként az atya a megtért 
tékozló fiának örül.

Az élet tengerének őrvényébe sodort szerencsétlen gyermeki 
lelkek kihalászása a legszebb gyermekmentési munka, mely szép
ségénél fogva önmagában hordozza nemesítő, felmagasztaló 
jutalmát. Gyermekmentés annyi mint néperő mentés, nemesítés, 
hasznosítás. A meglevő erőforrások kihasználásának célszerűségi 
módozatai, a pusztulni induló erők megmentése mindig bele
kapcsolják a tanítói működést a patronázséba épúgy, mint az 
egyházi életben. Nem a kántori teendőkkel, sem a vallástanítással, 
hanem a patronázs tevékenységgel szolgáljuk legszebben az egy
házat s adjuk a jó erkölccsel a haza talpkövét és támaszát.

Ismerje fel a tanító a patronázsban, mint egyesületben, az 
iskola és a társadalom kapcsát s a szeretet munkájával tegye a 
kapcsot elszakíthatatlanná. E viszony felismerése, az erők fel- és 
kihasználása új lendületet ád az iskolai nevelésnek, melynek 
szüksége van új erőkre, a gyermekek folyton megújuló és növe
kedő hibáinak megelőzésére, fékezésére, gyógyítására.

Stoll Ernő.

A nyíregyházi ev. iskolák története.
1872-ben a v. és k. miniszter által kiadott tanterv a helyi 

viszonyokkoz mérten egy bizottság által kidolgoztatott s a nép
iskolák a következő tanévben 6 osztályúvá lettek alakítva az 
eddigi 4 osztályból.

Nézzük e tantervet. A hit- és erkölcstanból az I. és II. o.-ban 
tanítottak: alkalmi imák, erkölcsi elbeszélések, az ó- és újtesta- 
mentoinból 8 bibliai történet heti 4 órában. Beszéd- és értelem
gyakorlatból Nagy László vezérkönyve szerint 2 tanévre beosztva 
heti 4 órában. Irva-olvasás: 1 tanév, Gönczy a-b-c-hez irt vezér
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könyve szerint. A 11.-od oszt. a Gáspár-féle olvasókönyvet hasz
nálta heti 8 órában. írásnál az ütemezést és a Greiner-féle szép
írást használták. Az I. oszt.-ban 30-ig, a II. oszt.-ban 100-ig halad
tak a számtanból s 24 éneket tanítottak. A II. oszt. nyelvtani 
anyaga volt: egyszerű mondat, tárgynév, milyenségszó, személy
helyettesítőszó, a cselekvés 3 főideje, szótagolás szabályai, heti 
2 óra. A III. osztályban tanították: dr. Luther kátéját, 10 bibliai 
történetet alkalmi imákat. Tankönyv : Noszák. Az olvasásból kívá
natos volt a folyékony és értelmes olvasás a Gáspár-féle olvasó
könyvből. írás: mondatok írása ütenyezéssel; szépírás: Greiner 
3., 4., 5., 6., 7. számú füzetei másolása. Magyarnyelv: egyszerű 
mondat bővítése jelző, kiegészítővel, hely-, idő- és módhatározó
val ; szótanból: főnév, melléknév, ige, névmás, számnév; főnév 
és melléknévi igenév; a szók alkotásukra és hangzásukra nézve. 
Számtanból 1000-ig terjedő számkörben 4 a. m. egy és kétjegyű 
osztóval való osztás ; mértékek ; heti 4 órában. Földrajz: Szülőföld 
és Szabolcsmegye részletes, Magyarország általános ismertetése. 
Tankönyv: Bánhegyi és Emericzy-féle könyv. Természetrajz: 
emlősök és madarak ismertetése és osztályozása heti 2 órában 
Rajz: Weinberger hálózatos 1., 2., 3. számú füzete szerint. Énekek
ből 24 egyházi dallamot tanultak s tetszés szerinti világi dalt 
heti 1 órában.

A IV. osztály Vendel és Pálfy könyveit használta a vallástan 
tanulásánál s az újtestamentomból 10 parabolát tanult. A magyar
nyelvből a határozókat, összetett mondatokat, névragokat, a szók 
alkotásait stb. tanulta Nagy L. nyelvtani könyve szerint heti 3 
órában. Földrajzból: Magyarország és Ausztria részletesen. Európa 
általános ismertetése, földrészek, tengerek megnevezése és meg
mutatása a földgömbön. Tankönyv: Bánhegyi és jegyzetek után 
heti 3 óra. Történelemből: egyesek életrajza Bánhegyi könyvéből 
heti 1 órában. Természetrajzból: állatok átnézése, csontvázas és 
nélküliek osztályozása Bánhegyi szerint heti 1 órában. Gazdaság 
tanból tanulták a földmívelést, magvetést, ültetést, a növények 
osztályozását Lukácsy gazdasági kis kátéja szerint heti 2 órában. 
A IV. leányosztályban ehelyett Kálniczky Nőtan-ját tanulták. írást 
a Greiner s a rajzot Weinberger 4—8. számú füzetein gyakorolták 
heti 1 órában. Énekből 24-t tanultak; a tornázást óraközben 
gyakorolták !

Az V.—VI. osztály az egyháztörténet nevezetesebb esemé
nyeivel a szentirás könyveivel ismerkedett meg s a Gáspár-féle
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^olvasókönyvből az egyes olvasmányokat értelmezte, elemezte. A 
nyelvtanból a fő és mellékmondatok nemeit, a körmondatot, ige
ragozást, ügyiratokat tanulta Nagy L. könyve szerint. A számtan
ból Emericzy és Luther vezérkönyve szerint haladt a tanító. 
A mértannál Mayer könyvét használták s a vonalakat, szö
geket, területek kiszámítását tanulták. A földrajznál Európát rész
letesen, a többit általánosan tanulták Lakits tankönyve szerint. 
Történelemből: Magyarország összefüggő története mellett az ókor 
nevezetes férfiainak életrajzát is tanulták Orbán tankönyvéből. 
Az alkotmányt Mayer s a természetrajzot Orbán tankönyvéből 
tanulták és pedig az ásványok és növények főbb nemei után, a 
melegségről, hőmérőről, gőzgépről, a levegő és viz alkatrészeiről, 
villanyosságról, delejességről stb. A németből tanulták az irás, 
olvasás mellett heti 1 órában az egyszerű mondatok szerkesz
tését is. Szépirás, pontjelzett és szabadkézi rajz, ének fejezte be 
a jtanfárgyak sorát. A női kézimunka heti 1 órában s a fa
tenyésztés Lukácsy könyve szerint.

Feltűnő, hogy mig 1824-ben az egészség kátéját tanították 
s 1845-ben a dohánytermelést, addig ezeknek most nyomait sem 
találjuk, holott az egészségre minden időben szükség van s a 
dohánytermelés a legújabb időkig foglalkozása a nyíregyházi 
népnek. E kettő van oly fontos, mint a királyok könyve, a tör
ténelem. A tananyag tehát inkább alaki képző, de nem gyakorlati; 
mert hiszen erről egy futó pillantás is meggyőz ama felkiáltó 
jelek nélkül is, hogy a tornát a miazmás iskolai levegőben 
gyakorolták az erőfejlesztőképzés és egészség rovására s a fa
tenyésztés inkább az elméletben nyert elintézést.- A mennyiség 
tekintetében feltűnő a rendszeresítés, melynek alárendelt szolgája 
az anyag.

1874-ben Szénfi, Mráz, Gdovin dicsérő oklevelet nyertek.
Szénfi 1876—77-ben a szabolcsvármegyei ált. tanítóegytet 

alelnöke s 1877—78-ik tanévben ismét a tkör elnöke lett, midőn 
is e tanév elején bejelentette, hogy a módosított vallástani tan
tervre hozott köri bírálat az esperességi gyűlés által helyesnek 
találtatott, a módosítás el lett fogadva. Ekkor lett bevezetve 
Péterfy Sándor olvasókönyve s tárgyaltatott az akkori gimnáziumi 
igazgató megkeresése, melyben önkényes eljárásnak nevezi, hogy 
az igazgató a suplikansokat tanárokhoz is szállásolja.

Szénfi elnökösködésének idejében történt az igazgatói jognak 
és kötelességnek egy bizottság által való meghatározása s egy-
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idejüleg igazgatói pecsét is rendeltetett. Az elnök felhívására 
Nagy Lajos énekvezér leadta az egyes osztályok számára újból 
kidolgozott énektanítási tananyagot. Midőn a szeptember érte
kezleten a magánvizsgák ügye rendeztetett — mely szerint az 
igazgatón kívül két tanító vesz ezeken részt, kiknek díja 3 frt. s a 
könyvtári illeték 2 frt. — ugyanekkor elhatározta a tkör Farbaky 
József körlelkész felhívására, hogy az előadásokat énekkel kezdi 
meg. A tanítók pedig a növendékek nélkül vagy azokkal, a ma
gyar istentiszteleten 4 csoportba osztva, hetenként váltakozva 
tartoztak megjelenni.

A kertészet ez időben fellendült s a kertfelügyelői választás 
fontos volt.

A tanulók névsorát karácsonykor kellett beadni, hogy a 
tandíj a gondnok által beszedhető legyen. A tkör ismét kérte az. 
egyháztanácsot egy rendes Értesítő megadásáért.

Az 1878 márc. 10-i értekezlet egy bizottságot küldött ki a 
canonica visitatio alkalmából kiadott pontozatok s az iskolatörté
netének chronologicus megírására. A tanulók mulasztását pedig 
azután nem hetenként, de kéthetenként tartoztak beadni a városi 
hatósághoz s egyben a megye adta statisztikát is el kellett ké
szíteniük. Ezenfelül az I-II. osztályban nagyobb gondot kellett 
fordítani a tót olvasásra s a himlőben megbetegedett tanulókat 
csak orvosi engedéllyel volt szabad ismét felvenni. Ekkor hatá
rozta el a tkör, hogy 1878/79. tanévtől kezdve minden osztályban 
nyomtatott felvételi és mulasztási naplót használ.

E tanév végén halt el Kralovánszki, kinek székét Palanszky 
Sámuel töltötte be.

Mielőtt tovább haladnánk, nézzük az 1860—1878-ig jelölt 
negyedik korszak végét, Cékus István szuperintendens által végzett 
kánonszerű egyházlátogatása alkalmával ez iskolánk állapotát s a 
jegyzőkönyvileg megörökített kérdések és feleletek ide vonatkozó 
részeit.

Az 1543. sz. alatti iskola keletről nyugat felé terjedt. Az 
iskolaépület nem rendes négyszög, hanem eleje ferde alakú, fa
zsindellyel fedett, jó karban volt a canonica visitatio alkalmával,, 
mely 1878. junius 12—21-ig tartott. Helyiségei voltak: 3 lakó
szoba, 1 hideg és 1 meleg konyha, kamra s pince az udvar 
végében és egy tágas tanterem. Melléképületek: istálló, szalma- 
szin, ól, tyúkketrec, 2 árnyékszék s mögötte Jházikert. A telet 
területe 1354‘53 m2.
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Az 1542. sz. a. iskolaépület keletről nyugatra nyúlt s fa
zsindellyel volt fedve. Helyiségei: 2 szoba, cselédszoba, konyha, 
kamra, pince és tanterem. Melléképületei: istálló, szin, ól és 
árnyékszék. Mind a két épület jókarban s a tűz ellen teljes 
értékben biztosítva volt.

Az erkölcsi vallásos állapotra vonatkozó kérdésre jellemző 
feleletként álljon ama tény, hogy az áttérés ritka hollóként emlí
tetett s magasztalva lett az adakozó, tiszteletadás. Ha a közerkölcs 
a vallásossággal nem is állt néha teljes összhangban ennek okát 
akkor divó katona-rendszernek tulajdonították. A káromkodás és 
iszákossák a nőket is kezdte hódítani; a közbörtönők sem voltak 
ismeretlenek mert a helybeli kir. törvényszék börtönében 2 s a 
munkácsi fegyházban is 2 rab volt híveink közül. A vadházas
ságok megszüntetését a kedvezőbb polgári állapotoktól s a po
litikai viszonyoktól várták.

Analfabéták kevesen s inkább a korosak közt találtattak.
Az előítéletek és babonák uralmát nem tudták ekkor még 

határozatlan megállapítani, egyedül a pócsi búcsújárást s egy 
eklatáns esetet enhitettek fel: midőn az anya kérdi a lelkésztől 
leánya planétáját, hogy e napon bőjtölve, betegségétől meg
szabadulhasson.

Az iskolai ifjúság a gyámíntézetre 93 frt 27 krt gyűjtött.
Az oktatási órák: hétfő, kedd, csütörtök, péntek 5 és 

szerda, szombat 6 órából állottak.
A téli vizsgák Mátyás hetében, a nyáriak János hetében 

vették kezdetüket; amazok az illető osztály tantermében, emezek 
templomban tartattak.

Az éneklést minden osztályban gyakorolták. Minden osztály 
minden félévben 12 szakértőleg s a könyebbektől a nehezebbek
hez az osztályok szerint haladó fokozatban kiszabott dallamot tar
toztak betanulni. Ezenkívül a felsőbb osztályok az őszi és tavaszi 
hónapokban hetenként 2-szer gyakoroltattak a templomban az 
orgonászok által együttes éneklésben. A ^vallásosság előmozdítása 
céljából a délelőtti és délutáni tanítás buzgó énekléssel imával 
kezdődött és záródott miként most is. A IV. osztálytól felfelé a 
szentirás kezelésében szorgalmasan gyakoroltattak.

A fanövelés és gyümölcsoktatás tanítására a város nyugati 
szélén volt, de ma már vásártérnek használt 4400 Dm területű 
iparkert szolgált, melyből a belváros osztálytanítója s a gimná-
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siumi tanárok egy-egy részét használtak. E kertben a nagyobb 
növendékek gyakoroltattak a gyümölcs- és konyhakertészetben.

A használt tankönyvek a következők voltak: 1.—II. oszt.- 
ban : Gönczy Pál Abcje, Gáspár János II. olvasókönv és Bartho- 
lomeidesz Károly és Gdovin János tót olvasókönyve. A III. oszt.- 
ban: Luther kis kátéja, Gáspár magyar olvasókönyve, Placskó 
tót kátéja, tót újtestamentom és Nagy László magyar nyelvtana. 
A IV. oszt.-bau Pálfy magyar és Placskó tót kátéját. Gáspár 
olvasókönyvét használták s a történelmet Bánhegyi tan- és ol
vasókönyvéből tanulták, gazdászattant Lukácsy szerint és a leány
osztályban Kálniczky Endre nőtanát használták. Az V—VI. oszt.- 
ban Stehlo András, vallás-erkölcstanát, Nagy magyarnyelvtanát, 
Orbán József természettanát és történelmét, Bánhegyi természet
rajzát, Lukácsy gyümölcsfatenyésztését, Schubert kertészettanát 
használták. Folytatás köv. S. E.

Ha majd visszanéznek.
Ki annyi halálnak volt az okozója,
Véres öldöklésnek is üt majd az óra.
Nem tudom, hogy őszre; vagy talán már nyárra. . . 
Csak azt tudom, hogy sok millió nép várja,
De nagyon is várja!

Folyt patakja könnynek, folyt az árja vérnek.
Meg is emlegetik, mig csak népek élnek.
Hamvadóban már a gyűlölet parázsa,
Mindenki csak egyet: csak a végét várja,
Csak a békét várja /
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Eljön majd a nagy nap. Múlnak aztán évek 
S  kik boldogabb korból erre visszanéznek,
Kutatják a földet, kémlelik a tengert.
Mindenütt keresnek, keresik az embert,
E  korban az embert.

Vándor.

Régi írások.
i i .

Az á g o s t a i  h i t v a l l á s n a k  h á r o m s z á z a d o s ü n 
n e p e  1830. é v b e n ,  N y í r e g y h á z á n .  Jozefy Pál szuper
intendens — amint Nagy Sámuel nyíregyházi ág. h. ev. tanító 
írja jegyzeteiben — az ágostai hitvallás háromszázados meg
ünneplését elrendelvén miképpeni megtartását is közölte.

Az egyházkerület ezen ünnep napjául junius 27-ét tűzte ki. 
mert junius 25-én, melyen hitvallásunk 1530-ban V. Károly német 
császár előtt felolvastatott, péntekre esett.

A főpásztor ajánlása következtében legelőször is arról 
gondoskodott az eklézsia elöljárósága, hogy a hívek az ünne
pélyesen tartandó j u b i l e u m  cé l j á t ,  f o n t o s s á g á t  j ó l  
é r t s é k  és t u d j á k  és aszerint h o z z á  m é l t ó k é p p e n  e l 
k é s z ü l h e s s e n e k .  Azért az iskolákban a reformáció története 
bővebben előadatni rendeltetett, a hétköznapi reggeli istentisztelet 
alkalmával pedig az ágostai vallástételnek hitágazatai egyenként 
magyaráztattak a híveknek.

Junius 26-án a templom belseje virágfüzérekkel díszesíttetett 
fel. A hölgyek —- időt, költséget nem kiméivé — minden igye
kezetüket arra fordították, hogy a díszítvények ízlésesek ugyan, 
de e g y s z e r ű e k  legyenek. Az oltáron azon tájon, hol a Gond
viselés szeme ábrázoltatik, függött egy tojáskerekségű, teljes 
pántlikákból drótra fűzött koszorú, mindkétfelől angyaloktól virágos 
füzeteken tartva, középen pedig szinte teljes ibolyákkal 1530 szám 
látszott. A két nagy oszlop, valamint a gyertyatartók körül az 
oltáron szinte koszorúk voltak fűzve. Ez alkalommal ajándékozta 
egy hölgy az oltárra a mai napig is legszebb oltárí térítőt. A 
szentszék is kétrendbeli koszorúkkal volt felékesítve — felül és
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alul — középen a rózsaszínű és fehér selyemmel himzett terítő, 
melyet szintén ez alkalomra lett ajándékoztak. A papiszék és az első 
lócák is virágokkal voltak felkoszorúzva, úgyszintén az orgonát 
tartó vastag oszlopok és az orgona is. Az egész templomban 
pedig nyárfák és lombok voltak arányosan elosztva elhelyezve. 
A három függő üveggyertyatartó koszorúval volt díszítve s aján
dékozásból 8 fontnyi viaszgyertyával ellátva. A templom feldíszí
tésekor az egész város eleven mozgásban volt: a látni és segíteni 
kívánók nagy számmal voltak. Délben és este, mint sátoros
ünnepek előtt szokás, minden harang megkondult. Az örömünnep 
napján, reggel 7 órakor sz. gyónás volt, melyhez igen számosán 
sereglettek a hívek. 9 órakor kezdődött az istentisztelet, melyre 
nagy sokaság gyülekezett. Az istentisztelet alatt úgy az oltáron, 
mint a függő üveggyartyatartókban égtek a gyertyák. Az iskolai 
fjúság az oltár két oldala felől és a középtéren felállítva tanítóival 
együtt vett részt az istentiszteleten. A „Jövel szentlélek“ eléneklése 
után nagy lelkesedéssel énekelte az egész közönség Luther Márton 
amaz ismeretes, erőteljes és szellemdús éneket: „Erős várunk 
nekünk fáz Isten.“ Ezután következett a könyörgés, szent igék 
olvasása az oltár előtt. Majd pedig az éneklőkar orgonakisérete 
mellett énekelte Tregjár Pál tanító készítette szent éneket, mely 
után „Te Boze chwaljme“ éneket állva énekelték a hívek. Ez 
ének elhangzása uián Farbaky Dániel lelkész a szentszékről igen 
korszerű, lelkes és az ünnepélyhez mért jszent beszédet tartott. 
Az istentisztelet után úrvacsora szolgáltatott ki. Megemlítésre méltó, 
hogy az Offertorium Jozefy Pál szuperintendens rendelete folytán 
az eperjesi és késmárki tanodák felsegélyezésére és egy oktatói 
szék felállítására volt szentelve. De e rendelet az egyházkerület 
által nem nyervén helybenhagyást, a begyült 57 írt 18 kr. fele 
a pesti vakok, fele a tébolyodottak intézetére fordíttatott. Ekkép 
ünnepeltetett meg Nyíregyházán a 300-ados hitvallási jubileum. 
Egy sárga levélen ezt igy megírva találtam ezen végső óhajjal: 
„Vajha ez alkalommal elmondott sz. beszédet és éneket is legalább 
rövid vázlatban közleni lehetett volna a kegyes olvasóval!“ [s.]

III.
A nyíregyházi tanítói kör 1870-ben alakult az önképzést, a 

nevelés-tanítást hasznos eszközök által való előmozdítás céljából. 
1871. január 29-én tartott értekezleten Szénfi Gyula elnök-tanító 
kérésére dr. Emericzi Géza jeles pedagógus módszertani előadást
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tartott a földrajz tanításából, melynek becsét az idő nem rontotta, 
mint ezt a megörökített alábbi vázlat is mutatja.

Az ókorban népiskola nem létezvén, a földrajz tanítása nem 
fordult elő. A reformáció századában különösen a vallásos neve
lésre fektették a fősúlyt, még a 17-ik század sem ösmerte a föld
rajzot, mint önálló iskolai tantárgyat. Mint ilyen a Francke-féle 
árvaházi iskolában fordúl elő legelőször és Hübner János hozta 
be az elemi iskolákba is. Hazánkban a reál tudományok meg
alapítója Commerscius honosította meg a földrajzot a sárospataki 
iskolában.

A 18. században a hallei pedagogikus iskola pietista rend
szere mellett terjesztette a reáltudományokkal a földrajzt, de a 
rendszeresített tanítást az úgynevezett philantropisták alapították 
meg. A nagy népnevelő Pestalozzi szintén irt egy alphabetszerű 
földrajzot, de ez a praxisban célszerűnek be nem bizonyult. Főleg 
Guthsmuths szerzett magának elhervadhatatlan érdemeket, kinek 
tanítványa Ritter volt a földrajznak, mint valódi tudománynak 
megalapítója. Ez a földrajzot puszta adathalmazból magában össze
függő rendszeres egésszé alakította át és pedig azáltal, hogy a 
földrajzi anyagot összehasonlítás által egymásra viszonyította. 
Megkülönböztette a belső és külső (intenzív és extenziv) össze
hasonlítást. A belső összehasonlítás pl. arra irányul, mily módon 
függ össze az éghajlat az ország fekvésével és folyamrendszerével, 
a növényzet (flóra) az éghajlattal és folyamrendszerrel, a fauna 
és az ember, a többi tényezőkkel. A külső összehasonlítás ellen
ben több országot hasonlít össze egymással fekvésre, folyamrend
szerére, flórájárn stb.-re nézve. A Ritter-féle iskola csakhamar 
általánossá lön, s ez nem maradhatott befolyás nélkül azon eljárárás 
nézve, melyet a földrajz-tanításban a népiskolában kell követni.

A következő módszereket különböztethetni meg a földrajz
tanításban :

1. Az a n a l y t i k a i  módszer. A földből mint egészből indul 
ki, s mind szűkeb-szűkebb földterületekre megy át. Ez a régi 
tudományos módszer, melynek a népiskolában nincs értelme.

2. Ellenkezője ennek a s y n t h e t i k a i  módszer. Ez a lak
helyből indul ki, s onnét a szomszéd területekre, tartományokra 
átmenvén, azzal végzi, amivel az analytikai módszer kezdi. Ez a 
népiskola módszere.

3. Az analytikai és synthetikai módszerek a legfőbbek és
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legáltalánosabbak. Mellékmódszerek: a c o n s t r u c t i v  és az 
a s s o c i á l ó  módszerek. A elöbbeni rajz által alakíttatja az egyes 
tartományokat, az associaló pedig a reáltantárgyakat minél bőveb
ben a földrajzzal hozza összeköttetésbe. A csoportosító módszer 
az egynemű tárgyakat állítja össze, s lényegében a külső föld
rajzi összehasonlítás eszméjével egyezik meg. Legajánlatosabb 
népiskolai célokból a c o n c e n t r i c u s - s i n t h e t i c a i  módszer, 
amely a lakhelyből kiindulva mind szélesebb-szélesebb körökre 
terjeszkedik ki. Gyakorlati alapelvek a földrajz tanításánál: oktass 
szemléltetőleg ; térképek, föllgömbök. domborművű térképek hasz
nálata, utaztatás a térképen, kirándulások. [s.]

A soproni alsó ág. hitv. evang. egyházmegyei tanító- 
egyesület évi rendes közgyűlését június 19-én tartotta Beledben.

A közgyűlés énekkel, imával és az elnök megnyitó szavaival 
kezdődött.

Tárgysorozat előtt Szíj Lajos kartárs testvéri szeretettől át
hatott szavakkal üdvözölte Molnár Sándor, Bakodi Imre és Fodor 
Miklós kartársakat, kik a rögös tanítói pályán 40 évi szorgalmas 
munkával becsületet szereztek a magyar tanítói névnek.

A jubilánsok nevében Molnár Sándor válaszolt hasonló sze
retetteljes szavakban.

A tárgysorozat első pontja az elnöki jelentés volt, mely hű 
képet festett a lefolyt munkaév minden — a tanítóságot érdeklő 
mozzanatáról.

Ezzel kapcsolatban határoztatott, hogy Őfelsége IV. Károly 
Magyarország apostoli királyának 1916. december 30-án történt 
ünnepélyes megkoronáztatásának. valamint egyházkerületünk új 
íőpásztorának — Főtisztelendő és Méltóságos Kapi Béla úrnak —- 
mint a tanítók barátjának hivatalába j való beiktatásának emléke 
jegyzőkönyvünkben megörökittessék.
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Örvendetes tudomásul szolgált, hogy a hadban elesett 
özvegyei l°/o-ot három kartárs kivételével minden tag készséggel 
befizette.

A közgyűlés megbízta a kör pénztárosát, hogy a begyűlt 
összeget egyházkerületi egyesületünk pénztárába küldje be.

Örömmel hallotta a közgyűlés a vasi közép egyházmegyei 
tanítóegyesület múlt évi közgyűlésre kiküldött képviselők jelen
tését, mely bizonyságot tesz arról, hogy a magas színvonalon 
álló egyesület mindenkor hű ápolója — a jó és balsorsban össze
tartó — tanítói közszellemnek.

Az érdemes egyesület július 3-án. Szombathelyen tartandó 
közgyűlésére Kiss Sándor és Hajas Gyula küldettek ki.

Tárgyaltatott Knábel Vilmosnak a harcban küzdő és elesett 
tanítók emlékét megörökítő „Emlékalbum“-ra vonatkozó felhívása.

A kitűzött cél nemessége biztosította az egyesület rokon- 
szenvét.

Bojtos Pál olvasta fel „Jellemességre nevelés a népiskolá
ban“ című munkáját.

A hivatásszeretettől átitatott munka mindvégig figyelmes 
hallgatókat biztosított a szerzőnek.

Olvastatott Varga Gyula vönöcki esperes ur — egy ev. 
nyomdának részvényalapon való felállítását célzó-felhivása.

Az evangélikus törekvések elősegítését célzó intézmény meg
valósításának eszméje köztetszésre talált. Miért is egyesületünk 
2 drb. 50 koronás részvényt jegyzett.

Egyházker. közgyűlésre képviselőkké Németh Ferenc jobbágyi 
és Zipser Róbert felsőlövői tanítók választattak. Glatz Lajos.

A vasi felső evang. egyhm. tanítóegyesület 1917. július
3-án tartotta ezévi közgyűlését Felsőlövőn, mely főbb vonásaiban 
következőkben folyt le :

Az elnöki megnyitó megemlékezett a trón-, valamint a 
püspökváltozásról. Sajnálatot fejezte Sass István távozása fölött 
és üdvözölte az új kerületi elnököt. Félhivta a tagok figyelmét 
a kerületi t. e. által kitűzött pályaléteire. Melegen szólt azon öreg 
kartársakról, kik 42—55 évi fáradságos munka után is szívesen 
vállalták a bevonultak helyettesítését. Egyesületünkből jelenleg 
hadi szolgálatban van 18 tag, kik közül 5 fogoly, egy pedig 
eltűnt. Haláleset ez egy eltűnt bizonytalanságán kívül — hála
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Isten — nem fordult még elő. Megemlékezett végül a reform. 
400-ik évfordulójáról, felhívta a tagokat, hogy teljes lelki buzgó- 
sággal készüljenek annak megünneplésére.

A kerületi gyűlésre küldendő két tanítóképviselő választá
sában a mi egyesületünkön lévén a sor, 57-57 egyhangú szava
zattal megválasztattak: Karner Frigyes elnök (Kőszeg) és Németh 
Ferenc jegyző (Vasjobbágyi).

A kér. t. e. vonatkozó határozatához a közgyűlés kimondja, 
hogy a hadban elesett, vagy munkaképtelenné vált kartársak 
hátramaradottjainak segélyezéséhez az l°/o-os hozzájárulást nem 
teheti mindenkire kötelezővé, mert vannak kartársak, kiknek 3—4 
fiuk katona; miért is határozata úgy hangzik, hogy az 1%-os 
hozzájárulást a l e h e t ő s é g h e z  k é p e s t  kötelességnek ismerjük.

Kerületi elnök felhása folytán a közgyűlés azon kérelmet 
fogja az egyházmegyéhez intézni, miszerint a kér. segélyalapot 
némi évi állandó összeggel segélyezni szíveskedjék.

Elnök felhívja a tagok figyelmét a kér. elnöknek az Ev. 
Népiskolában megjelent felhívására, maga is buzdító szavakkal 
bővítve, hogy készüljön mindenki és gondolkozzék fölötte: mi
képpen ünnepeljük a reform. 400-ik évfordulóját ?

Németh Ferenc olvasott fel „Háborús gondolatok“ cím alatt, 
a háborúnak a népek erkölcsi, vallásos történt behatásaival, a 
háború után várható alakulásokkal foglalkozva osztatlan figyelem 
között.

Majd a pénztáros és számvevő terjesztették be jelentéseiket, 
melyekből kitűnt, hogy igen sok tagsági díjhátralék van. Az I. és 
IV, kör egyáltalán nem tartottak értekezleteket, így az azokon 
szokásos befizetések is elmaradtak. A közgyűlés felhívja a körök 
elnökeit és pénztárosait, gondoskodjanak róla, hogy a tagdíjak 
ez évben, akár részletekben is, befolyjanak. A bevonultakra nézve 
pedig kimondja a közgyűlés, hogy a tagsági díjak fizetésének 
kötelezettsége mindenkire fennáll és a bevonultak tagdíj hátralékai 
is nyilván lesznek tartva. De ha a béke visszaálltával a visszatért 
katona tagok a hátralék törlését kérik, úgy az egyesület velük 
szemben a méltányosság álláspontjára fog helyezkedni.

A közgyűlés a Zsedényiánumra a IV. körből Karner János 
radafalvai tanítót ajánlja. A segélyalap ez évi kamatait pedig 
Kirnbauer János nemrég elhugyt újkörtvélyesi tanító özvegyének 
szavazza meg.
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Miután még megkérni határozta az egyházmegyét az irány
ban, hogy, mig e drágaság tart, az eddig megállapított gyűlési 
napidíjak helyett a tényleges kiadások megtérítését engedélyezze, 
a közgyűlés véget ért. N.

Jegyzőkönyv a veszprémi ág. hitv. ev. egyházházme- 
gyei tanítóegyesületnek 1917. junius 27-én Pápán tartott
közgyűléséről.

Jelen voltak alulírt elnökön és felkért jegyzőn kívül: Kakas 
Irén, Gergelyné Kovács Teréz, Nagy Pál, Pápa, Kovács József 
Karakószörcsök, Csány Lajos Bakonytamási, Balogh István 
Külsővath, Bárdosi Aladár Gecse, Erdélyi Béla, Sass Aranka 
Szergény, Fodor Mihály Pusztamiske, Káldy Lajos Nagyacsád, 
Gömbös Sándor, Fehércsurgó, Kiss Margit B. m. Szombathely. 
Mód György ny. t. Pápa, Nagy Sándor Mihályháza, Nánik Péter 
Tapolcafő, Ormosi Ernő Bakonyhánta, Petter Viktor Nagygyimót, 
Rónai Pál Somlószőllős, Sümegi János Nemesszalók, Bögöthy 
Károly Takácsi, Szebedinszky Mihály Öskü, Geyer Adolf Ászár, 
Németh Lajos Marczalgergelyi.

Elnök buzgó ének és ima után a gyűlést megnyitja a kö
vetkező beszéddel: „Nagyon 'tisztelt Közgyűlés! Kedves Kar
társaim. A nagy, mindent megsemmisítéssel fenyegető világháború 
nak e harmadik esztendejében ismét összegyülekeztünk, hogy 
tanácskozzunk a felszínen levő tanügyi kérdésekről, hogy őriz
gessük egyesületünket, ezt az elődeink által reánk hagyott kedves 
örökséget s habár a nagy vérzivatarban minden pusztul, minden 
veszik is, ezt ne hagyjuk veszni, ne hagyjuk pusztulni. — Nagy 
időket élünk. Szédületes gyorsasággal kergetik egymást a nagy 
események: Elhunyt jó, öreg királyunk trónjában ifjú uralkodó 
ül, erélyes kezű, jó szivű, sok, szép reményre jogosító. — A régi 
kormányt új váltja fel, hoz magával sok, szép, üdvös eszmét, 
visszahozza nekünk ami egykori, jó, közoktatásügyi miniszterün
ket, gr. Apponyi Albertet, ki a múltban is sok, szép jelét mu
tatta irántunk való szeretetének, s legújabban tett nyilat
kozataiból is arra következtethetünk, hogy végre nekünk, 
tanítóknak is virradni fog! A mi nemesszivű atyai pártfogónk . 
Gyurátz Ferenc püspök örökébe erős, fiatal férfiú lép, Kapi Béla 
személyében, annak a családnak sarja, melyben szinte tradíció a 
tanító megbecsülése, szeretete, S e nagy változások mellett is 
integet már egy másik, nagy esemény is, a reformáció négyszá
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zados emlékünnepe. Óh! bár ünnepelhetnék igaz benső örömmel, 
bár derülhetne fel akkorra szomorú arcunk az örömhir hallatára, 
hogy a nagy ünnep ideje meghozta számunkra a várva-várt bé
két is, körünkbe hozta a csataterekről, a nehéz fogságból szere
tett kartársainkat. Bár így lenne! De hát addig is, mig ez a 
várva-várt idő bekövetkezik, jcsak dolgozzunk, munkálkodjunk, 
mert sok a teendő, ami reánk vár. A világháború eldúrvitja a 
lelkeket, még a kis gyermek se olyan ma, mint régen volt. Ne
veljük, tanítsuk a gondjainkra bízott gyermeksereget kétszeres 
gonddal, kétszeres szeretettel s tán sikerült legalább részben 
helyrehozni azt, amit a világháború lerombol — Szeretettel 
üdvözölve kedves kartársaimat, jelen közgyűlésünket ezennel 
megnyitom.“

Közgyűlés e mindent felölelő s igazán szívhez szóló
szép megnyitó-beszédet a legnagyobb lelki gyönyörrel hall
gatta s elismerése jeléüi azt a felveendő jegyzőkönyvben
megörökiteni rendeli el.
Mivel a választott jegyzők a harctéren teljesítik honfiúi kö

telességüket, elnök a jegyzőkönyv megírására Pintér Sándor, — 
sokszorosítására Bögöthy Károly és Németh Lajos, hitelesítésére 
pd. Rónai Pál és Erdélyi Béla egyesületi tagokat kéri fel.

I. Elnök ajánlja, hogy tekintettel a rövid tanácskozási időre, 
de tekintettel arra is, hogy az elnöki jelentésben a múlt gyűlés 
jegyzőkönyvnek legfőbb pontjai bennfoglaltatnak, ne olvassuk fel 
a jegyzőkönyvet, hanem tárgyaljuk az elnöki jelentést.

Egyhangúlag elfogadtatik.
II. Elnök az évi jelentését a követketkezőkben adja elő:
1. Jegyzőkönyvünk 1—1 példányát eljuttattam az esperesi 

s a tanfelügyelői hivatalokhoz, az ev. egyházker. tanítóegyesület 
és a Tan. orsz. Szövets. elnökéhez.

Jóváhagyólag tudomásul szolgál.
2. A kér. tan. egy. hozzá utalt határozatainkat és javasla

tainkat magáévá tette, s hogy azoknak érvényt szerezzen, az 
egyházker. közgyűléshez pártolás végett felterjesztette.

3. A jegyzőkönyvi kivonatokat Kiss Lajos lelkész úrhoz, 
Pataky Béla, Szerite Gyula és Horváth Ferenc megboldogult 
kartársaink özvegyeihez elküldöttem.

4. Múlt évi jegyzőkönyvünk 7. pontjában nyert megbiza-
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tásomnak megfelelve, előterjesztettem egyesületünk abbeli kérelmét, 
hogy egyházmegyénk az egyházkerületi tanítóegyesület által léte
sített Péterfy-alapunkat bizonyos évi hozzájárulással támogatni 
szives legyen. Az egyházmegyei gyűlés tavaly 10 koronát szavazott 
meg e címen. Javaslom, hogy e segélyt az idénre is kérjük.

5. Főt. és Mélt. Kapi Béla püspök urat megválasztatása 
alkalmával tanítóegyesületünk nevében üdvözöltem. Levelemre 
adott válaszát van szerencsém ezennel bemutatni.

6. Az űj püspök úrnak műit évi december 14-én volt az 
ünnepies beiktatása. Körlevélben hívtam fel kartársaimat, hogy 
ezen ünnepségen Szombathelyen megjelenni s a püspök urat 
üdvözlő tanítóküldöttségben minél nagyobb számmal résztvenni 
szíveskedjenek. Felhívásomnak meg is lett a kívánt eredménye, 
mert szép számmal voltunk együtt veszprémmegyei tanítók a 
püspökiktatáson.

A jelentés 2. 3. 4. 5. és 6-ik pontjaiban foglaltakat 
közgyűlés helyeslőleg veszi tudomásul s megbízza és kéri 
úgy elnök urat, mint a megválasztandó egyhm. tanitó- 
küldötteinket, hogy a 4-ik pontban jelzett kérelmet lehető 
eréllyel szorgalmazzák az egyházmegyei közgyűlésen.
7. Egy reánk nézve nagyon örvendetes és szavakkal eléggé 

meg nem köszönhető nemes cselekedetet jelentek be közgyűlé
sünknek, midőn közlöm, hogy Tekintetes Dr. Kluge Endre úr, 
egyházmegyénk nagyérdemű felügyelője 200 koronát adott ke- 
zeihmez, hogy azt, — mint egyesületünk részére szánt ajándékát, — 
szolgáltassam át pénztárosunknak. Felügyelő úr kijelentette, hogy 
az összeget tetszés szerint felhasználhatjuk egyesületünk felvirá
goztatására.

Midőn e 200 koronát pénztárosunknak ezennel átadom, 
egyúttal indítványozom, hogy közgyűlésünk Dr. Kluge Endre 
egyházmegyei felügyelő urnák ezen nemes lélekből fakadt, 
nagybecsű ajándékáért jegyzőkönyvileg fejezze ki leghálásabb 
köszönetét; indítványozom továbbá, hogy hálánk s becses sze
mélyéhez való törhetetlen ragaszkodásunk jeléül válasszuk meg 
öt egyházmegyei tanítóegyesületünk tiszteletbeli tagjának s e 
határozatról jegyzőkönyvi kivonattal értesítsük.

Közgyűlés e jelentést őszinte örömmel s bizonyos 
megilletődéssel vette tudomásul, mert mi, szegény tanítók 
nem igen vagyunk hozzászokva, hogy ily nagyobb összegű
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támogatásban részesüljön egyesületünk. E példa útmutatásul 
szolgálhat részünkre, hogy mi is igyekezzünk egyesületünk 
javát erőnktől telhetőleg előmozdítani s ne sajnáljuk fillé
reinket a közjó oltárára letenni.

Dr. Kluge Endre egyházmegyei felügyelő urnák e 
nemes áldozatkészségéért a leghálásabb köszönetünket 
nyilvánítjuk s tisztelettel kérjük, kegyeskedjék elfogadni 
azon tiszteletteljes határozatunkat, mellyel őt egyház- 
megyei tanítóegyesületünk tiszteletbeli tagjává megvá
lasztjuk.
8. A Magyarországi Tanítók Országos Szövetségének elnök

sége többször intézett hozzám kérdéseket, melyekre egyesületünk 
nevében mindig kimerítő választ adtam. Már maguk e kérdések, 
de a szövetségnek egész ténykedése arról győzhet meg bennünket, 
hogy jelenleg nincs sehol oly testület, mely az össztanitóság 
érdekeiért oly lelkesedéssel s oly szép eredménnyel harcolna, 
mint az Országos Szövetség elnöksége. Indítványozom, hogy 
közgyűlésünk jegyzőkönyvileg fejezze ki legteljesebb és törhetet
len bizalmát az Országos Szövetség elnöksége s vezető emberei
vel szemben, s jelentse ki, hogy teljesen magáévá teszi programm- 
ját, midőn ügy az aktiv, mint a nyugdíjas tanítók jobb jövőjének 
megalapozásáért küzd, midőn az 1893 előtti szolgálati évek érté
kelését szorgalmazza, s az olyannyira sérelmes nyugdíjtörvény 
mielőbbi revízióját sürgeti. Fejezze ki közgyűlésünk egész határo
zottsággal, hogy az Országos Szövetséget erkkölcsileg és anyagilag 
támogatni fogja.

Közgyűlés szeretett elnökének eme jelentését örömmel 
veszi tudomásul s a jelentés e pontjában foglaltakat teljes 

egészében magáévá teszi.
9. A hadbavonult — hősi halált halt —, továbbá a katonai 

szolgálat alól felmentett tanítótársaimról, valamint a kartársak 
körében legújabban előfordult személyi változásokról a következő 
jelentést tejesztem közgyűlésünk elé:

a) Hadbavonult tanítók:
1. Bognár József sári tanító. Bevonult az általános mozgó

sításkor. A 19. honv.-gy.-e. 2. századában szolgál hadnagyi rang
ban. Nős.

2. Cseplák István bakonycsernyei tanító. Bevonult az ált.
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mozgósításkor. Jelenleg Jászberényben tartózkodik mint segéd
szolgálatos honvédzászlós az 1. honv.-gy.-e. kötelékében.

3. Erdélyi Zoltán nagyalásonyi tanító. Bevonult az ált. 
mozgósításkor. Mint önkéntes tizedes a 18. honv.-gy.-e. pótszázadá
ban szolgált. Eltűnt 1914. szeptemberében. Nőtlen.

4. Fülöp József vanyolai tanító. Bevonult 1914. julius 20-án. 
A cs. és kir. 19. gy.-e. 2. századában szolgált. Oroszországban 
hadifogoly. Családos.

5. Gálos Gyula veszprémi tanító. Bevonult az általános moz
gósításkor. A cs. és kir. 19. gy.-e.-ben szolgált mint tizedes. 
Jelenleg Oroszországban hadifogoly.

6. Gáspár István somlyóvecsei tanító. Bevonult az általános 
mozgósításkor. A cs. és kir. 26. gy.-e.-ben szolgált. 1914. szept. 
óta Oroszországban hadifogoly.

7. Havas Sándor bakonytamási tanító. Bevonult az ált. 
mozgósíláskor. A cs. és kir. 26. gy.-e.-ben szolgált. Eltűnt 1914. 
novemberben az orosz harctéren. Nőtlen.

8. Káldy József Veszprém varsányi tanító. Bevonult 1914. 
október havában. A 31-ik honv.-gy.-e kötelékébe tartozik. A vesz
prémi tartalék-kórházban teljesít helyi szolgálatot. Nős.

9. Káldy Lajos nagyacsádi tanító. Bevonult 1914. julius 24-én. 
A 18. honv.-gy.-e. kötelékébe tartozik. Jelenleg betegség miatt 
szabadságolva. Nős.

10. Marosi Mihály súri tanitó. Bevonult 1914. julius 20-án. 
Szolgálati helye: V./69. Reg. Feldbaon. Proviantur. Családos.

11. Mezősi Árpád lajoskomáromi tanitó. Bevonult 1916. őszén.
12. Mészáros Gyula csóti tanitó. Bevonult az ált. mozgósí

táskor. A cs. és kir. 83. gy.-e. 11. századában szolgál. Jelenleg 
önkéntesi tanfolyamon van Bécsben. Családos.

13. Németh Kálmán rigácsi tanitó. Bevonult az ált. mozgó
sításkor. A cs. és kir. 83. gy.-e. 1. századában szolgált. Jelenleg 
orosz hadifogoly Tsitában. Családos.

14. Orbán Károly dabronyi tanitó. Bevonult az ált. mozgó
sításkor. Jelenleg Körmenden van tiszti tanfolyamon. Családos.

15. Ortnosi Alfréd tési tanitó. Bevonult az ált. mozgósítás
kor. A cs. és kir. 83. gy.-e. 4. századában szolgál mint szakasz
vezető. Családos.

16. Sass Lajos Tódor zalagalsai tanitó. Bevonult 1914. okt.
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5-én. A 20. honv.-gy.-e. 3. századában szolgál. Jelenleg tiszti 
tanfolyamon van. Családos.

17. Sülé Sándor kertai tanító. Bevonult az ált. mozgósításkor. 
A cs. és kir. 90. gyalogezredben szolgál. Családos.

18. Zacher Sándor homokbödögei tanító. Bevonult 1915. 
junius 5-én. Kassán a 9. népf. honvédgyalogezrednél teljesít 
helyi szolgálatot. Családos.

b) Katonai szolgálat alól felmentett tanítók:
1. Bögöthy Károly Takácsi. 2. Fodor Mihály Pusztamiske.

3. Gömbös Sándor Fehércsurgó (1917. február óta). 4. Kovács 
József Karakószörcsök. 5. Nagy Sándor Mihályháza. 6. Nánik 
Péter Tapolczafő. 7. Németh Lajos Marczalgergelyi. 8. Niederland 
Vilmos Várpalota. 9. Petter Viktor Nagygyimót. 10. Rácz Károly 
Csékut. 11. Sümegi János Nemesszalók. 12. Szebedinszky Mihály 
Őskü. 13. Szombath Ernő Lajoskomárom. 14. Tüskés István 
Bakonycsernye (1916. dec. óta). 15. Varga János Netneshany.

Elnök jelentésének azt a részét, mely a hadbavonuit 
s felmentett tanítókról szól, köszönettel veszi tudomásul a 
közgyűlés s a jelenlevő tagok szívből kívánják, hogy ügy 
a harctéren, mint a fogságban levő tagtársak mielőbb haza
jöhessenek, jó egészségben és erőben örvendezhessenek 
szeretett övéiknek s folytathassák tovább félbeszakított 
munkájukat. — A felmentettekre nézve azon hő óhaját 
fejezi ki közgyűlés, hogy ne kelljen nekik az édes családi 
tűzhelyt elhagyniok s ne kelljen megpróbálniok a nehéz 
katonai szolgálatot.

c) Hősi halált halt:
1. Kiss Dezső mezőlaki tanító 1914. szeptember 6-án Bitava 

mellett Galíciában. A hivatását mindenkor híven betöltő, szép 
tehetségű, ifjú kartársnak elvesztése alkalmával, — ki drága 
életét hazája jobb jövőjéért s értünk áldozta fel, — fejezze ki 
közgyűlésünk mélyen érzett fájdalmát; a megdicsőüit kartársnak 
állítson emléket jegyzőkönyvében s nyilvánítsa részvétét jkönyvi 
kivonatban az elhunyt tagtárs özvegye előtt, annak hangsúlyo
zásával, hogy örökké élnek azok, kik a hazáért haltak meg.

Az elnöki jelentés ezen részében foglaltakat közgyűlés 
fájdalmasan veszi tudomásul. Gyásza és az elhunyt iránti 
tisztelete jeléül állva hallgatja végig minden tag az elnök-



—  231

nek elérzékenyüléstől reszkető szavait. Közgyűlés az elnökkel 
együtt érez a fájdalomban s elhatározza, hogy a gyászoló 
özvegy előtt részvétét jegyzőkönyvi kivonatban tolmácsolja. 
Egyben elrendeli a boldogult életrajzának megírását, s annak 
a következő közgyűlésen való felolvasását, s erre Káldy 
Lajos n. acsádi tanítót kéri fel.

d) Nyugalomba vonult:
1. Sütő János sikátori tanító. Ajánlom, hogy a szeretetteljes 

odaadással s a legszebb sikerrel végzett nevelő-tanítói munka 
után nyugalomba vonuló kedves kartársunknak fejezzüki ki 
óhajunkat, legyen édes a pihenés. Tartsa meg őt az isten erőben, 
egészségben, hogy hosszas, fáradalmas munkája után élvezhesse 
soká, nagyon soká a megérdemelt nyugalmat.

Elnök ezen jelentését a közgyűlés tudomásul veszi. 
Nyugalomba vonult pályatársunk iránti tiszteletünket és 
ragaszkodásunkat jkönyvi kivonatban fogjuk közölni Sütő 
kartárssal.

e) Állami tanítóvá lett s körünkből még az 1916H7-ik iskolai 
év elején eltávozott:

Sokoray Gyula bakonyszentlászlói tanító. A kiváló, szép 
tehetséggel megáldott fiatal kartársnak körünkből való távozását 
mig egyfelől nagyon sajnáljuk, másfelől új állásában Istentől 
sok szerencsét kívánunk neki.

Tudomásul vétetik.

f) Új tahitokul alkalmaztattak:
Geyer Adolf Ászáron, Vince Irén Somlószőliősön.

Legyenek körünkben szeretettel üdvözölve.
Ezzel jelentésemnek végére jutván, kérem annak szives 

tudomásul vételét.
Ilyen bő, mindent felölelő jelentést, — melynek minden 

sorából a pályatársak iránt érzett mélységes szeretet, a 
kötelességérzet sugárzik ki, — csak olyan ember terjeszthet 
elő, ki érzékeny a mások baja, szenvedése iránt s aki 
ideális nívón akarja tartani azt az egyesületet, melynek 
élére a közbizalom állítá. Büszkék lehetünk a mi szeretett 
elnökünkre, kövessük nemes példáját a kötelességérzet és 
a szeretet terén!
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III. Elnök felhívja közgyűlést arra, hogy a ma, helyben 
tartandó egyházmegyei közgyűlésre válassza meg két képviselőjét.

Az egyházmegyei közgyűlésre küldendő tanítóképvi
selőknek közgyűlés egyhangúlag megválasztja Sümegi János 
és Nánik Péter tagtársakat, kiknek részére a megbízólevelet 
nyomban ki is állíttatja.
IV. Elnök tudatja, hogy ez évben az egyházkerületi gyűlésre 

küldendő két képviselő a Vasi Felső Egyházmegyéből választandó 
Felhívja a közgyűlést, adja le szavazatát a nevezett egyházme
gyében működő két tanítóra.

Elnöki felhívásra először beadatott 23 szavazat és pd. 
mind a 23 szavazat Németh Ferenc vasjobbágyi evang. 
tanítóra.

Elnöki felhívásra másodszor beadott 23 szavazat és pd. 
pd. mind a 23 szavazat Zipszer Róbert felsőlövői evang. 
tanítóra.
V. Elnök jelenti, hogy a Zsedényi-díjra ez évben a bakony- 

vidékiek pályázhatnak ; s mivel ő hozzá kérvényt ez érdemben ( 
senki be nem terjesztett, felkéri a bakonyvidéki kör elnökét: 
ajánljon valakit.

Csányi Lajos köri elnök Niederland Vilmost tartja 
illetékesnek a Zsedényi-díj elnyerésére, így a közgyűlés 
nevezettel fogja ajánlani az egyházmegyei gyűlésnek.
VI. Elnök felhívja közgyűlést, hogy a László Mária-féle ala

pítványnak 1917-ik évre szóló kamatját szavazza meg valamelyik 
somlyóvidéki tagnak. ,

A László Mária-féle alapítvány 1917-ik évi kamatját 
közgyűlés egyhangúlag Nagy Sándor részére szavazza meg, 
s utasítja pénztárost, hogy azt szabályszerű nyugta ellenében 
nevezettnek fizesse ki.
VII. Elnök jelzi, hogy a reformáció 400 éves emlékünnepe 

ez évben lesz megtartva. Felhívja közgyűlést, hogy a nagy ünnepet 
egyesületünk minden tagja igyekezzék növendékseregével minél 
szebben s kegyeletteljesebben megtartani. Nem a küldisz, nem a - 
fény, a hiú pompa, ez az üres csillogás legyen az irányadó, ne 
ezekben nyilvánuljon az ünnepély megtartása, hanem a tudásban 
és érzelemben. Tudják azok az ünneplő tanulók, hogy mit és 
miért ünnepelnek, érezzék, hogy a megtisztított valláshoz való 
hűséges ragaszkodás feltétlenül szükséges, ha azt nem akarjuk,
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hogy anyaszentegyházunk, melynek fennmaradásáért elődeink oly 
sokat áldoztak, szenvedtek, mely szegénységében és az üldözte
tések viharaiban is oly sok jeles embert bocsátott ki az egyház, 
a haza javára, hogy e sok megpróbáltatást kiállt egyház a hit
közöny tengerébe elmerüljön.

E pontnál elnök felhívja közgyűlés tagjainak figyelmét az 
Evangélikus Népiskola f. évi 11 — 12 számában a 178—180 lapo
kon megjelent Krug Lajos egyh. kér. t. e. elnök tollából eredő 
fejtegetésre. Ugyancsak ezzel kapcsolatban bemutatja. Erős Várunk 
Nékünk Az Isten“ című füzetet. (Írták Szeghalmi Gyula és Tóth 
József) s ajánlja annak megszerzését.

Közgyűlés ezen előterjesztést köszönettel veszi tudo
másul s nem kételkedik abban, hogy ev. egyházunknak 
bármelyik tanítója ne tenne meg minndent, ami a nagy 
ünnepélyt minél szebbé és általánossá teszi
Vili. Kovács József, egyesületünk pénztárosa terjeszti be 

számadását. E szerint:
B e v é te l ........................................ 66 K — f
K i a d á s .......................................118 K 81 f
Túlkiadás........................................52 K 81 f
Közgyűlés ezen elszomorító hanyagság láttára elren

deli a hátralékosok neveinek felolvasását. A törlendőket 
törölteti, a többire nézve elrendeli, hogy a pénztáros szó
lítson fel mindenkit a fizetésre s ha az sem használ, akkor 
a hanyagok elnöki megintésben fognak részesülni, mert már 
egyszer véget kell vetni a rendetlenségnek.
IX. A Kluge-féle ajándékpénzre vonatkozólag közgyűlés a 

következő határozatot hozza :
100 korona értékű 2 drb. nyomdai kötvény legyen 

jegyezve, a többi pd. tétessék takarékpénztárba.
X. Csányi Lajos bakonyvidéki körelnök jelenti, hogy az ő 

köri vagyonukról a leszámolás megtörtént.
Tudomásul vétetik.

XI. Pénztáros jelenti, hogy a Zenepártoló Egyesület 5 évi 
tagsági díjat követel egyesületünkön, kéri ez érdemben az utasítást.

Közgyűlés kijelenti, hogy midőn egyházmegyénk két 
tanítótestülete egyesült, akkor mindenik testület bejelenté a 
Zenepártoló Egyesületből való kilépését, a Veszprémi Egy
házmegyei Tanító Egyesület pedig tagnak nem jelentkezett, 
így nevezett egyesület követelése nem jogos.
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XII. Elnök bemutatja Knabel Vilmos bonyhádi ev. tanító 
felhívását, melyben tudatja, hogy a hősi halált halt, — valamint 
a hadjáratban résztvett kartársaknak maradandó emléket óhajt 
állítani egy „Emlékalbum“-ban. Felhív minden ev. tanítót, hogy 
legyen segítségére ebben fénykép, életrajz beküldésével s támo
gassa őt e szándékában előfizetéssel is.

Közgyűlés a legőszintébb készséggel teszi magáévá a 
felhívást s a legmelegebben ajánlja tagjainak, hogy a „Fel
hívás“-ban foglaltak szerint legyenek segítségére Knábel 
Vilmosnak, hogy minél szebben sikerüljön nevezettnek e 
nemes intenciójú eszme megtestesítése. A „Felhívás“ minden 
tanítónak meg lett küldve, így mindenki tudhatja magát 
mihez tartani.
XIII. Mivel az idő rövidsége miatt a nekrológokat felolvasni 

nem lehetett, Pataky Béla, Szente Gyula, Horváth Ferenc és Kiss 
Dezső elhunyt kartársaink feletti megemlékezések, valamint 
Szebedinszky Mihály zenei előadása a jövő közgyűlés, illetve 
közgyűlések tárgyait fogják képezni.

Még lett volna tárgy elegendő, de — sajnos — az időből 
teljesen kifogytunk, így elnök a közgyűlést buzgó ima után be- 
zártnak nyilvánítá.

Kelt mint fent.
Pintér Sándor

felkért jegyző.

A honti ág. hitv. evang. tanító-egyesület f. évi julius 
hó 15-én Felsőterényben tartotta Nagy Jenő nagybörzsönyi tanító 
egyesületi elnök elnöklése mellett évi rendes közgyűlését, melyen 
a lelkészi karból is többen voltak jelen, dokumentálni akarván 
megjelenésükkel a tanügy és annak munkásai iránt érzett jó in
dulatukat és érdeklődésüket.

A gyűlés isteni tisztelettel kezdődött, amelyen Bobál Samu 
egyházmaróti lelkész mondott áhitatos imát. Befejezésül az egy
begyűltek a himnuszt énekelték el. A közgyűlésen az elnök elő
terjesztette évi jelentését. I. Ferenc József elhunyta alkalmából 
az egyesület elnöke a honti evang. tanítók részvétét és mély fáj
dalmát tolmácsolta a királyi családnak. Jelenlegi uralkodónak IV.
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Károly megkoronáztatása alkalmával pedig jobbágyi hódolatát, 
szeretetét és ragaszkodását juttatta el a trón zsámolyához.

Megemlékezett azután a reformáció négyszázados évforduló
jának megünnepléséről s azon óhajának adott kifejezést, hogy 
amidő az egész protestáns társadalom lázasan készül leróni a ke
gyeletet adóját nagy Luther emlékének, akkor a tanítóság is vegye 
ki a részét ebből az ünnepeltetésből. A közgyűlés ennek a pont
nak tárgyalásánál örömmel teszi magáévá az elnök óhaját, de 
tekintettel arra a körülményre, hogy a módozatokat illetőleg ed
dig a felsőbb egyházi hatóságok részéről direktívával nem ren
delkezik, ennek megvitatását egyelőre függőben tartja. A reform, 
tanítói egyesület által javasolt ünnep megtartásához is elvileg 
szívesen hozzá járul, részvételét azonban — tekintettel a jelen
legi viszonyokra a közlekedési elszállásolási nehézségekre, bizto
san nem ígérheti,

Mély sajnálattal vette tudomásul a közgyűlés, hogy egyik 
kartársuk a Selmecbányái egyház törekvő tanítója Feller Ádám a 
harctéren szerzett betegségében elhunyt. A közgyűlés emlékét 
jegyzőkönyvében kívánja megörökíteni s egyúttal megbizza az 
elnököt, hogy özvegyének az egyesület részvétét tolmácsolja. 
Határozatilag kimondja egyúttal, hogy a hadban elesett tanítók 
özvegyei és árvái részére folyamatban lévő gyűjtés összegét ez 
idén nevezett özvegyének ajánlja fel.

A tavalyi gyűjtés eredményénye 500 korona volt s ismerve 
a honti eV. tanítóság majdnem példátlauul álló áldozatkészségét, 
az idei gyűjtés bizonyára még nagyobb eredménnyel fog vég
ződni. — A hazafiui áldozatkészség s minden szép és nemes tett 
iránti fogékonyság jellemzi az otthon maradt kartársakat, igy akar
ván leróni hálájukat azok iránt, akik érettük szeretett hazánkért 
áldozzák életüket és vérüket.

A cseri-i hadbavonult tanító fizetés ügyét a közgyűlés sür
gős elintézés végett az esperesség különös figyelmébe ajánlja.

Jelenti továbbá az elnök, hogy a Kőrösy-féle alapítványból 
az idén a következő tanítók részesültek a magyar nyelv sikeres 
tanításáért kitüntetésben; Simkó Rezső, Kordos Emil, Jurina Pál 
és Maschuha János, az ipolysági takarékpénztár által ugyanerre 
célra adott összegnek felét Repiczkyné Textorius Anna kapta.

Az elnöki jelentés befejezése után a gyűiás Kordos Emil 
tanító értekezését hallgatta meg a reformáció 4 százados emlék-
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ünnepének az iskolában leendő előkészítéséről és megünnepelé- 
séről. A közgyűlés előadásában befektetett alapelveket helyeslőlég 
tudomásul veszi s miheztartás végett a jelenlévőknek melegen 
ajánlja.

Végezetül az elnök ismételten felhívta kartársai figyelmét a 
Hercsuth Kálmán kir. s. tanfelügyelő szerkesztésében megjelent 
„Gyermekeink“ című munkára s mint kiváló pedagógiai munkát 
ajánlja annak minél szélesebb -körben leendő terjesztését. Ezzel 
az ülés befejezést nyert. N. J.

Előfizetőinkhez. Hátralékos előfizetőinket ismételten fel- 
hívjuk a megelőző számhoz méllékelt postautalvány felhasználá- 
sával, tartozásaik mielőbbi beküldésére.

Kitüntetések. A király születésnapja alkalmából egyházunk
nak és iskolánknak több érdemes munkását tüntette ki. M o r a v- 
c s i k  Ernő E. budapesti egyetemi tanár, dr. Hi t t  r i ch  Ödön 
budapesti ev. főgymn. igazgató, P a p p József a soproni ev. 
tanitóképzőintézet nyug. igazgatója a II. osztályú polgári hadi- 
érdemkeresztet, Al e x y  Lajos ceglédi ev. népisk. nyug. igazgató, 
B e n e d e k  Vince győri ev- népisk. igazgató, F o d o r  Miklós 
alsószopori ev. tanító a III. osztályú polgári érdemkeresztet kap
ták meg.

A jubileum iskolai megünneplését biztosítandó, Kapi  
Béla dunántúli püspök külön emlékfüzetet ád a gyülekezetek 
kezébe, mely a népiskolák jubileumi ünnepségének megfelelő 
tartalmát is biztosítja. A két ívre tervezett emlékfüzet néhány 
alkalmi képpel díszítve magyar és német nyelven szeptemberben 
jelenik meg. Ára mintegy 50 fillér lesz. Az ünnepség tervezete 
és az emlékfüzet tartalma a következő: 1. Közének: „Jer ör
vendjünk keresztyének“ Luther első éneke (Dunántúli énekes
könyv 351, Egyetemes Korálkönyv 182.) 2. Imádság. Mondja a 
lelkész, leánygyülekezetekben a tanító. 3. Szalay Mihály: Vers. 
Szavalja egy iskolás növendék. 4. Emlékbeszéd. Tartja a tanító.
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5. Kapi Gyula—Payr Sándor: „Mint kőszál a tengerben áll 
Sionnak vára“. Karének. 6. Néhány részlet a 93. tételből. El
mondják a gyermekek. 7. Luther Márton : „Erős vár a mi Iste
nünk“. a) szavalja egy tanuló, b) éneklik a tanulók. 8. Luther 
Márton: Kis Kátéjából a három hiágazat és annak magyarázata. 
Elmondják a növendékek. 9. Luther Márton : „Mi hiszünk mind 
egy Istenben.“ Éneklik a tanulók. 10. Sperátus Pál: „Eljött hoz
zánk az üdvösség“. (Dl. ‘Ék. 350. Egyet. Korálkönyv 178.) a) 
szavalja két tanuló, b) éneklik a tanulók. 11. Fogadalom. Társai 
nevében elmondja egy tanuló. 12. Himnusz. Közének.

Tanárválasztás. A dunántúli ev. egyházkerület főisk. nagy
bizottsága a Papp József nyugalombavonulásával megürült tanári 
állásra L e n k Jenő Selmecbányái ev. tanítóképzőintézeti tanárt 
választotta meg.

A Magyar Gyermektanulmányi Társaság f. é. november
4-ikére o r s z á g o s  t a n á c s k o z m á n y t  hív egybe, melynek 
főtárgyai lesznek: a tehetséges gyermek fölkarolása és nevelése, 
az erkölcsi elzüllés veszedelmének kitett gyermek megmentése és 
javító nevelése, a hadiárvák nevelése. A tanácskozmányon részt- 
vehet, aki a 2 kor. tagságidijat befizeti és előre jelentkezik.

Meumann Ernő élete és munkássága. Egy fejezet a 
neveléstudomány legújabb történetéből. Irta Mo l n á r  Os z k á r .  
Kiadta Lampel R. könyvkereskedése, Budapesten. Ara 2 K 50 f. 
Az iskolákban a neveléstudomány legújabb történetéről alig esik 
szó, még kevésbbé jelenéről. Ezt a hézagot igyekszik szerző e 
jeles tanulmányával pótolni. Tervbe vette egyúttal még néhány 
modern pedagógus élete és munkásságának ismertetését is. Meu
mann a kisérleli pedagógia legfőbb képviselője, kutatásai oly 
korszakalkotó hatással lesznek a neveléstudomány fejlődésére, 
amilyen hatással Wundt kutatásai voltak a pszichológiáéra. Ne 
tartsa magát modern pedagógusnak, aki Meumann Felolvasásait 
behatóan nem tanulmányozta. Ehhez a tanulmányhoz bevezetőül 
szolgál jelen munka. Ajánljuk olvasóink figyelmébe.

Luther és a józan élet. A német nemességhez intézett: 
„Esdő szó a német nemzet keresztyén nemességéhez a keresz- 
tyénség javítását illetőleg“ c. művében a nép anyagi és erkölcsi 
jólétét előmozdítandó a többek közt a következő, megszivlelésre 
méltó utasításokat adta a világi hatóságoknak: A p a z a r l á s  és 
f é n y ű z é s  mód nélkül lábra kapván: hozassanak ellene szigorú 
törvények. Az uzsora s általában a kamatszedés tiltassék be,
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mert ezáltal ó r i á s i  t ő k é k  j u t n a k  e g y e s e k  kezébe .  A 
hatóság lépjen fel erélyesen az i s z á k o s s á g  és a nyilvános 
házak ellen, főfeladatát képezve: a l a t t v a l ó i n a k  j a v á r ó l  
g o n d o s k o d n i .  íme az utasítások oly frissek, mintha nem is 
lepné azokat 400 évnek pora: aktuálisak most is.

Oktató-szövetség Nyíregyházán. Dr. Vi e t o r i s z  József 
főgimnáziumi igazgató lelkes agitációjára a nyíregyházi összes 
iskolák, óvódák működő és nyugdíjas tanerői oktató-szövetséggé 
alakultak ájul. 7-i ülésen. Az oktató-szövetség elnöke dr. Vietorisz 
József lett, ki régi ideáját látta a szövetségben megvalósulni. E 
szövetség addig is, mig ideális célokat szolgálhat: beszerzési 
csoportját működteti, melynek tagjai az egyes tanintézetek meg
bízottai.

Egy humánus miniszteri rendelet. A Vall. és közokt. m. 
kir. miniszter f. évi jul. 17-én kelt 90312/917. VI. b. sz. s vala
mennyi áll. tanítóképzőintézet igazgatóságához intézett rendele
tében elrendeli, hogy: 1. Azok a háborúban megrokkant tanító- 
képezdei növendékek, akik megelőzőleg, vagy a háború folyama 
alatt az intézet kötelékébe tartoztak, az intézet ama évfolyamába 
amelybe tartoztak újból felveendők. A felvételért folyamodni kell, 
mely folyamodványhoz orvosi bizonyítvány csatolandó a folya
modó testi állapotáról; 2. A tanitóképzoiatézet első osztályába 
való felvételért folyamodhatnak azok is, akik előzőleg a tanító
képzőintézetben előtanulmányokat nem folytattak, de a tanító- 
képzőintezetben való felvételre szükséges szabályszerű előtanul
mányaikat igazolni tudják, feltéve, hogy a háborúban lettek 
rokkantakká. Ezek előzőleg az int. orvos, igazgató és a pedagógia 
tanáraiból alkotott bizottság által megvizsgáltatnak főképen légző
szerveiket illetőleg. A háború által szerencsétlenné vált s a tanítói 
pályára visszatérő, vagy oda vágyakozó rokkant jelöltekre vonat
kozó eme emberbaráti intézkedését a vall. és közokt. miniszter 
urnák örömmel üdvözöljük.

Statisztika az elemi iskolákról. A legutóbbi statisztikai 
évkönyv szerint éz 1913/14. iskolai évben az elemi mindennapi 
iskolák száma Magyarországon : 16929. Ezekből állam jellegű 
3.502, községi 1.412, r. kath. 5.212, gör. kath. 1.693, református 
1.762, evangélikus 1.293, gör. kel. 1.363, unitárius 31, izraelita 
407, társulati 24, magán 230. Magyar tannyelvű 13.608, német 
449, tót 365, román 2170, ruthén 47, horvát vagy szerb 269, 
más 9. — Az elemi iskolai tanítók összes száma 35.253, tanulói
nak száma az iskolai év végén; 1,971.141.
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Figyelemre méltó kedvezmény. A M. Tud. Akadémia 
1890. október hó 27-én hozott határozata értelmében: A hazai 
iskolák, könyvtárak, egyesületek és társaskörök a M. Tud. Aka
démia kiadásában évenként megjelenő kiadványok közül a követ
kezőket, ú. m. az Akadémiai Értesítőt, Almanachot, Archeológiái 
Értesítőt, Archeologiaiai Közleményeket, Emlékbeszédeket, Érte
kezéseket, Magyarországi Német Nyelvjárásokat, M. Szláv Nyelv
járásokat, Mathematikai és Természettudományi Értesítőt, M. és 
T. Közleményeket, Nyelvtudományi K., Magyar történelmi emlé
keket, a Könyvkiadó Vállalat évenként 4 kötetét 20 K átalány 
összegért megkapják. Eddig 357 iskola stb. részesült e kedvez
ményben, miből kitűnik, hogy ezt kevesen tudják s a népiskolák, 
tanítóegyesületek egyáltklában nem élnek a határozat adta joggal. 
A kedvezmény iránti jelentkezések a M. Tud. Akadémia főtitkári 
hivatalhoz (Budapest, V., Akadémia-utca 2.) intézendők.

Beszédes számok. Ruhmann Andor nyíregyházi népiskolai 
igazgató évi jelentéséből vesszük ki a következő adatokat, mely 
számok világitó tűzoszlopként mutatnak az ott folyó iskolai életre.

Szorgalmas tanulók ösztöndíjazására 23 iskolai alap kamata 
s a múlt tanévről fenmaradt 30-68 K állott rendelkezésre, össze
sen 1574-51 K. Ebből leszámítva a 6 °/o-os kezelési költséget s az 
„Adolf Lujza“ családi alap 105-90 K kamatát, kiosztásra 1375-95 
K került. És pedig készpénzben a tanyai iskolákban 142 04 K, a 
városiakban 624 K; könyvekben kiosztatott 36 magyar biblia, 30 
imakönyv, 94 Nyíregyházi Kis Énekes, 27 db Luther élete c. mű, 
205 meséskönyv. Ezen felül a tanügy barátok 60 db jutalom
könyvet, 187 K-át készpénzben adtak a szorgalmas tanulóknak.

Jótékony célra 3 Ízben történt gyűjtés, melynek eredménye 
2028-15 K. Ez összegből a hadi sírokat gondozó alapra 150 K, 
a tüdőbeteg katonák szanatóriumára 150, a kerületi árvaházra 
668-80 K, a katonák karácsonyi ajándékára 30055 K, a gyám
intézetre 758-80 K jutott.

A jótékonyság gyakorlásában a tantestület is részt vett, mert 
a reformáció jubileumára 250 K-át adott, a háborúban elesett 
tanítók özvegyei és. árvái alapjára havonta 22-50 K küld, az erdélyi 
menekülteknek 100 koronát s a gyöngyösi tűzkárosultaknak is 
100 K-át juttatott.

„Iskolai Ünnepeink.“ Az „Iskolai Ünnepeink“ most meg
jelent 55.-56. (kettős) száma ismét igen gazdag anyagot ad 
mindenféle ünnepélyre. Többek közt e füzetben van a „ Bé k e 
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k ö t é s  ö r ö m ü n n e p é r e “ címmel kiirt pályázat első nyerte
seinek, W e n z e l  Etelkának gyönyörű színdarabja is. A folyó
iratnak — jelenleg 37—56. számai kaphatók. Minden szám ön
álló. Az egyes számok ára 80 fillér Egyszerre legalább 4 K 
értékű megrendelés teendő, mely összegért 3 legújabb és 2 ré
gibb számot küld S z e n t g y ö r g y i  Dénes szerkesztő, Maros- 
vásárhely.

A torzsai evang. árva- és szeretetház (Konfirmandus- 
Otthon) 1917. évi jelentéséből. Az elmúlt év munkáját nehézzé 
tette a nagy drágaság s az árvák állandóan növekedő száma. A 
szeretet szava azonkan a nehéz viszonyok dacára sem némult el 
a szivekben. Új meg új pártfogók szeretettel támogatták az inté
zetet, mely jelenleg 42 gyermeket, köztük 10 hadiárvát gondoz. 
Az intézet részére tett alapítványok összege 23.200 korona. Ennek 
kamatja azonban közelről sem fedezi az évi 20.000 K kiadást, 
szükség van tehát állandó adományokra. Az intézet vezetősége, 
élén Famler G. A. torzsai ev. lelkésszel a jótékony szívű hitroko
nokhoz fordul a nemes ügy támogatása érdekében. A torzsai ev. 
lelkészi hivatal (Bács m.) szívesen fogad pénzadományt, ruha
neműt, élelmiszert. Az alapító tagságdíj egyszersmindenkorra 
100 korona.

Szives tudomásul. 1. Hogy a magyarhoni ev, vallású, még 
németajkú népiskolai tanulóink az előirt német énekek mellett a 
magyart is elsajátítsák, ezen célból október hóban egy néme-t 
magyar szövegű egyházi, vallásos és hazafias (van köztük tiszta 
magyar ének is) énekeket magában foglaló „Kleines Liederbuch“ 
— „Kis Énekeskönyv“ jelenik meg. Ev. egyletek, családok s 
katonák is használhatják. Zsebkiadás. 130 ének, köztük pár kottás. 
A Dresdener Kinderharfét pótolja, sőt hazafias célt szolgál. 
Mutatvány ára portóval 2 korona 20 fillér. Nagyobb megrende
lésnél tetemes engedmény. 2. Sajtó alatt van egy nagyobb, szép, 
csinos k a r t o n l a p o n  — (fönt ama k é p p e l ,  midőn Luther 
a 95 tételt kiszögezi) — templomban, iskolában, szobában, irodá
ban kifüggeszthető, L u t h e r  95 t é t e l é n e k  t e l j e s  s z ö 
v e g e  és pedig csak m a g y a r  és a németnyelvű egyházak, 
családok részére paritásosán: n é m e t - m a g y a r  szöveggel.
Darabja k ö r ü l b e l ü l  1 k o r o n a  l e s z  s a tiszta jövedelem 
egy része jótékony célra fordíttatik. Megrendelést -— megemlítvén 
hány darab s milyen nyelven szükséges, — m ár mos t ,  de 
l e g k é s ő b b  s z e p t e m b e r  v é g é i g  okvetlen kérek, mert 
csak annyi példányt nyomattatok, amennyi biztos előfizető ajánl
kozik. 3. Az összes hat elemi osztály tananyagát felölelő 
„Vallástan“ és ennek német fordítása, a „Religionslehre“ 
szeptember 15-ig 1 korona 20 fillérért (mutatvány 1 kor. 30 fillér, 
szeptember 15-től drágább lesz, mert a kötési ár folyton emel
kedik), a tanulók részére nálam beszerezhető. V é r t e s i  Z o l t á n  
ev. l e l k é s z ,  M a g y a r b ó l  y, B a r a n y a  m.



XXIX. évfolyam. Sopron, 1917. október hó. 17—18. sz.

Az ág. hitv. evang. tanárok és tanítók orsz. egyesülete tanítói szakosztályának 
s a dunántúli égyházkerületi tanítóegyesületnek hivatalos közlönye.

H tap szellemi részét illető 
közlemények, valamint az 
előfizetési és hirdetési díjak 
a szerkesztőséghez (Sopron) 

küldendők.

Felelős szerkesztő és k iadó :

P H P P  J Ó Z S E F .

Megjelenik minden bő elején 
és közepén.

Előfizetési ára: egész évre 
8 korona, félévre 4 korona, 

negyedévre 2 korona.

TARTALOM. Ünnepi beszéd. K r u g  L a j o s .  — Beszámoló. N é m e t h  
F e r e n c .  — Tanítók feladata a’gyermekvédelem és a patronázs szolgálatában- 
S t o l l  Er nő .  — Mily irányt kövessen a tanítóság? N e m o .  — T á r c a :  
A reformáció négyszázados jubileumára. Vándor .  — Könyvismertetés.—Vegyesek

Ünnepi beszéd és deklaráció.
A dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerületi tanítóegyesület díszgyűlésén el

mondotta Krug Lajos, elnök.

Mélyen tisztelt ünneplő közönség ! Kedves Kartársaim !
A Dunántúli ág. hitv. ev. Egyházkerületi Tanítóegyesület 

képviseletében megjelentünk itt, Istennek hajlékában, hogy egy 
világraszóló eseménynek, egy mindennél nagyobb szellemi forra
dalom négyszázados emlékének néhány kegyeletés percet szen
teljünk.

400 éve, hogy az emberiség középkori ólmos álmába bele
csattant egy szürke, jelentéktelen szerzetesnek éles, riasztó kalapács
ütése. A szokatlan zajra felrebbentek a maradiság omladékáin 
csüngő denevérek és világosság szűrődött a babonák és lelki 
korlátoltság sötét, áthatlan éjjelébe. — Derengett. A tegnapot, a 
múltat, eltemette a ma, a jelen és hamvaiból feltámadott phönix- 
madárként, diadalmasan bontotta ki szárnyait a mosolygó holnap 
a biztató jö v ő !

Egy összeomló szellemi világ romjain keletkezett tehát az 
űj, a szebb, a kívánatosabb élet. És mi, kik részesei vagyunk 
ezen új alakulatnak, ezen lelki közösségnek, azért ünnepiünk ma 
— s miként Mohamed híve áhitat szülte, szent érzelmekkel fordul 
kelet felé, úgy irányítjuk mi is sugárzó tekintetünket a magasan
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csapongó protestáns öntudatnak, de egyszersmind mélységes 
igaz keresztyén alázatnak e fenségesen szép pillanataiban, a mi 
Mekkánk: a wittenbergai vártemplom ódon kapuja felé!

Tehát ünnepiünk! De nekem nem lehet tisztem, hogy a 
nagy reformátort és művének jelentőségét széles koncepciójú 
beszédben ismertessem. Ezt megcselekszik helyettem majd mások. 
És különben is! A hitujítónak a múltba vesző idővel arányban 
növekedő történelmi alakját, örök életű művének lényegét, fel
lépésének szükségszerűségét, egész gigantikus nagyságában tárja 
elénk a Luther-irodalom könyvtárakat betöltő, szinte végtelen 
kötetsorozata.

Nem kelek tehát versenyre azon nálamnál hivatottabb fér
fiakkal, akik a történelmi háttérből mind hatalmasabban kidom
borodó szellemi óriásnak új mértföldjelzőivel és művének átalakító 
hatásával, a tudós minden felkészültségével foglalkoznak; de azt, 
hogy mi tanítók miért ünnepiünk külön: indokolni tudom.

Minden protestáns tanító bizonyára felvetette már lelkében 
a kérdést: Vájjon mi teszi Luther Márton alkotását halhatatlanná? 
És mi biztosítja, feltételezi annak szakadatlan megújhodását, 
szünet nélküli fejlődését?

Ugyebár semmi más, mint az a körülmény, hogy a nagy 
hitújító a lángelme csodálatos ösztönével, megérzésével megtalálta 
alkotásához azt a vésszel-viharral dacoló gránittömböt, amelyen 
művét felépíthette. Csak kiváltságos és valóban eget ostromló 
elméknek adatott meg az a képesség, hogy vibráló, megérző lelkűk 
abban a pillanatban késztesse őket a cselekvésre, az alkotásra, 
amely a siker összes előfeltételeit már magában foglalja és amely 
arra épen azért a legalkalmasabb. Végtelen finom szövetű ideg
zetük titokzatos műhelyében készülnek azok az eszközök, amelyek 
a cél eléréséhez mindig a legmegfelelőbbek. A kiváltságosak eme 
kisded csapatjához tartozott Luther Márton is. És akik néma 
csodálattal szemléljük a nagy reformátornak minden emberi mé
reteket meghaladó halhatatlan alakját, még csak ma látjuk igazán 
a lelkében felhalmozott sokoldalú képességeknek pazar kincseit, 
amelyeknek csak teljes kihasználásával alkothatott az évezredek 
dicsőségét hirdető pyramisoknál is állandóbbat, nagyobbat.

Utolérhetetlen volt ő mint szónok. Rábeszélő, szinte szugge- 
ráló, lenyűgöző erejének bűvköréből senki sem vonhatta ki magát. 
Tollának, nyelvének csillogó szépségeit, vaslogikájának szofiz- 
mákkal ki nem kezdhető törvényeit, fegyelmezett, teremtő hatalmas



agyának minden kipattanó szikráját, hódolatot parancsoló egyéni
ségének minden kijelentését: rajongó hittel és bizalommal fogadta 
a hívők milliós serege.

És mégis! Ezen tündöklő isteni fegyverzetének minden 
fölényével sem győzte volna le támadóit és műve talán befeje
zetlenül marad, ha a jövőt takaró fátyolán is átható kutató szeme, 
még idejében fel nem fedezi azt a területet, amelybe mélyen 
szántó ekevasát bízvást belesülyeszthette.

Messze jövőbe tekintő szeme előtt talán pálmaligetes déli
bábként lebegett vágyainak gyönyörű tája : a tudatlanság homá
lyából kiemelt nép, széles rétegein nyugvó műveltségének éltet 
adó, termékeny, áldást és forrást fakasztó boldog tája! És 
ennek televényébe kívánta vetni szivet vesztegető tanításának 
áldott magvait.

Terrénuma tehát a Krisztus egyházának megingathatatlan 
fundamentumán fejlődő iskola volt. Ezt állította működésének 
kellő közepébe. Ezt szemelte ki bevetendő területnek. Ezt avatta 
műhelyévé is. Ennek irta meg még mai nap is vezető első tan
könyvét, az összesürített hitbeli tudásnak páratlanul tökéletes és 
ép azért nélkülözhetetlen^ vezérfonalát: a kátét.

Luther Márton útja az általános népműveltséghez a nép
iskolán vezet át. Az igazi belső kapcsolatot egyház és iskola közt 
ő teremtette meg. Éles világitású reflektorként veti lángelméje 
fénykévéit arra a megdönthetetlen igazságra, hogy egyház és 
iskola egymás nélkül nem lehetnek meg, hogy egyik feltételezi 
a másikat s hogy csak kölcsönhatásban és vállvetve alkothatnak 
üdvösét és dicsőt.

A hitjavító tehát mint paedagogus is úttörő volt-, nekünk 
protestáns tanítóknak pedig atyamesterünk.

Ő jelölte meg az irányt, ő mutatta a haladás útját és akik 
századokkal utóbb követték: a Pestalozziak, Rousseauk, Diester- 
wegek, Dinterek, Kehrek és a többiek csak epigonok és utánzók. 
Ők már csak a kimért, megjelölt utón haladnak — de haladnak!

És mivel a Luther Márton által megtisztított anyaszent- 
egyház a haladás örök csiráit hordja méhében, azért kell annak 
folyton megujhodnia és azért halhatatlan !

Mindezeknek tiszta tudatában és teljes átérzésében ünnepiünk 
tehát mi, evangélikus tanítók.

S a megemlékezésnek szánt ezen szent, ihletett perceneteiben 
hálatelt szívvel teszünk fogadalmat, hogy atyamesterünket, Luther

— 243 —
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Mártont, valljuk követendő példánknak; az általa hirdetett tiszta, 
hamisítatlan evangéliumot fogadjuk el magunkénak. Ahhoz szivünk
nek minden dobbanásával, a vértanuk emlékéhez méltó áldozat- 
készséggel, törhetlen hűséggel, ha kell életünk árán is, de utolsó 
leheletünkig ragaszkodunk!

És mélységes hálákat adunk a gondviselő, mindenható Isten
nek azért, amiért az idők teljében, az emberiségnek ezen egyik 
legnagyobb jóltevőjét a földre küldé; s midőn egész lényünk 
beleolvad azon magasztos érzelmekbe, melyekkel ma a dicső 
férfiú és halhatatlan műve emlékének hódolunk, egyúttal ígérjük, 
hogy minden földi kincsnél becsesebb örökségét megőrizzük, 
gyarapítjuk és védjük!

Isten minket úgy segéljen!
*

Ezeknek előrebocsátása után felkérem a Dunántúli ág. hitv. 
ev. Egyházkerületi Tanítóegyesület jelenlévő képviselőit és tagjait 
állítsanak emléket évkönyveinkben a reformáció négyszázados 
jubileumának!

Az egyesület főjegyzője ezen felszólításra a következő jegyző- 
könyvi deklarációt olvassa fel:

Mi dunántúli egyházkerületi ág. hitv. ev. tanítók a kegye
lemnek 1917-ik esztendeje és kilencedik hónapjának 25-ik napján 
Sopron városában tanácskozván, mindenekelőtt mélységes hálákat 
adunk a mindenható Istennek, {rogy e napot megérnünk engedte.

Szivünket a legmagasztosabb ünnepi érzés árasztja el. Ez 
az érzés elfelejtteti velünk a jelen borzalmas időket s a múltak 
jelenéseinek szemléletére késztet bennünket. S a múltak törté
nete elvezet a világ sorsát intéző Isten trónjának zsámolyához, 
ahol azok az új életet teremtő események születtek, melyeknek 
megindítói Luther Márton és hitvalló őseink voltak s akik előtt 
ma egyetlen egy imává magasztosult fohászban lerójuk a hála 
áldozatát.

Érezzük, hogy a 400 éves történelmi forduló tanulságait 
első sorban nekünk evangélikus tanítóknak kell levezetnünk. A 
reformáció szabadította fel azt a hatalmas erőforrást, amely az 
egyházat az ördög és világ minden támadásai ellen megvédte és 
Krisztus örök igazságait diadalra juttatta. Értünk folytak azok az 
elkeseredett küzdelmek, amelyek a martyrok százezreinek vérál
dozata árán bár, de világosságot teremtettek és a hit és tudás 
igazságainak felszínre hozásával, közelebb vitiék a véges létet a 
végtelenhez.
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Szent dicsőségben ragyogó örökség maradt ránk. Tudjuk, 
hirdetjük és valljuk, hogy nekünk, mint ezen isteni örökség bol
dog élvezőinek elöljáró kötelességünk tagokat nevelni az Isten 
országának és megtartván, megerősítvén fiainkat evangéliumi 
hitökben, az ezer sebből vérző szegény magyar hazánknak is 
megbízható, hű polgáraivá avassuk azokat.

Hála legyen a mindenható Istennek, hogy választottjai által 
reánk, törékeny cserépedényekre, bizta a nagy kincsek őrzését s 
hogy szent akaratának végrehajtására eszközökül minket is ki
szemelt.

A legbensőbb hálaérzet adja azért ajkunkra a fogadalmat, 
hogy ezentúl is áldozatkész szolgái leszünk Istennek, hű követői 
Krisztusnak, vallói és hirdetői a Luther tanította evangéliumnak; 
kicsinyekben és nagyban buzgó építő munkásai Isten országának; 
terjesztői az igazi tudománynak, de védelmezői és munkásfiai 
hazánknak is —, hogy miként mi ma azokra, akik a reformáció 
áldásaiban részesítettek, akik értünk éltek-haltak, hálatelt büszke
séggel tekintünk, mi is méltóan elődeinkhez, utódainknak hasonló 
elismerését érdemeljük ki.

A Dunántúli ág. hitv. evang. Egyházkerületi Tanitóegylet 
ezen fogadalmát örök megemlékezésül jegyzőkönyvbe foglalja, 
hogy azzal a reformáció 400-dos jubileumának emléket állitván, 
beszédes tanút szerezzen magának egyházához és hitéhez való 
tántoríthatatlan hűségéről.

*

Elnök az egybegyűltekhez kérdést intéz, hogy a felolvasott 
ünnepélyes deklarációt elfogadják-e s hozzájárulnak-e annak 
jegyzőkönyvben való megörökítéséhez?

Miután az egyházkerületi tanítóegyesület tagjai egyhangúlag 
hozzájárultak, elnök ily értelemben mondja ki a határozatot. Az 
egyházkerületi tanítóegyesület ezzel emléket állított a reformáció 
400-dos jubileumának : ad perpetuam memóriám !

A tanítóság ünnepélyét megható jelenet zárta le. Ő méltó
sága, főtisztelendő püspök úr gyönyörű szavakban méltatta az ev. 
tanítóság érdemeit. „A lelkem mélyéig megrendülve — úgymond 

s elnök urnák beszéde és az elfogadott deklaráció magasztos 
érzelmeket kiváltó hatása alatt állva, leteszem az elismerés 
babérágát azon hitvalló tanítótestvérek jeltelen sírjára, akik 
400 éves küzdelemben, mint egyházunknak hű sáfárjai be
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csülettel teljesítették kötelességüket, s akiknek porladozó tete
mei felett most virraszt szivünk kegyelete; de odanyujtom az 
elismerésnek ezen babérágát, egyházam nevében, a most küzdő 
derék tanítónemzedéknek is. (Az elnök felé lépve s azzal kezet 
fogva). Nem foghatok mindnyájukkal kezet, mint szeretném, de 
tekintsék ezt a meleg kézszorítást, amit elnök úrral váltok, mint 
szimbólumát egy új frigykötésnek, mint jelképét annak a szent 
szövétségnek, melyet a reformáció 400-os fordulójának mesgyé- 
jén újból kötöttek egyház és iskola s fogadalmát annak, hogy 
miként már a múltban, úgy a jövőben is egymást megértve, 
tisztelve, nemes versenyben, mint jó testvérek gyarapítják a pro
testáns egyház és iskola dicsőségét: lelkész és tanító. Úgy legyen!"

Beszámoló.
Mélységes megilletődéssel, a kívánt viszontlátás bizonytalan 

édes örömével közeledtünk a nagy események megünneplésére 
az ősi anyavároshoz, Sopronhoz, melyben — a közlekedés és egyéb 
háborús nehézségek dacára — nagy számban megjelent dunántúli 
evang. intelligencia legnagyobb része szívta a tudományoknak azon 
anyatejét, mely életképessé tett bennünket az élet küzdelmeivel 
szemben való szilárd megállásra. A nevelő városnak jelen viszont
látása annál izgatóbb várakozással töltött el, mert hisz ez alkalommal 
nemcsak a gyermekkori édes emlékek felidézése volt a látogatással 
célunk, hanem a boldog diákélet várázslatos emlékein kívül nagy 
eseményeknek visszaidézése, világátalakító korszak megünneplése; 
az ünneplés bensőségének, szívből eredetiségének vágyódása 
hajtott, hogy az ősi boldog és fájdalmas emlékekben bővelkedő 
ósdi falak között áldozzunk lelki szabadságunk hős bajnokának 
és elintézzük egyúttal mai folyó ügyeinket.

Azon meggyőződésben hagytam ott kedves diákvárosunkat, 
hogy nem hiában fáradoztunk, nem hiába tettük meg zsúfolt 
vonatokon, napokon át utazva utunkat. Munkánkat Isten áldásától 
kisérve sikerrel elvégeztük, lelkileg pedig hitünkben megerősödve, 
jövő küzdelmünkben bizodalmát, acélozott elhatározottságot 
nyertünk.

Avagy lehetne-e egyetlen közöttünk, ki el tudná felejteni
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azt a szívbe markoló jelenetet, midőn a tanítóságnak szeretett és 
oly hamar tökéletesen bevált elnökének felejthetetlenül szép és 
magasztos szavaiban kifejezett hitvallása után ifjú püspök urunk 
Öméltósága olyan egyszerűen, olyan közvetlenül, de annál szivhez- 
szólóbb lángoló szavakban ölelte keblére az evang. tanítóságot 
biztosítva mindenkori teljes jóakaratáról és támogatásáról.

Ez a lelkesült érzés kisért bennünk az esti reform, ünnepre, 
melyen Pröhle Károly theol. tanár űr lelkesült előadásban méltatta 
a 400 évvel ezelőtt történt zászlóbontás nagy jelentőségét és a 
romlott világot átalakító hatásait oly bensőséggel, mely után 
igazán püspök úr Öméltóságának óriási tudására volt szükség, 
mint olyanra, ami hitbeli lélkesültségünket még fokozni tudta. 
Felejthetetlenül szép, fölemelő, feltétlenül meggyőző erejű taní
tások voltak ezek.

Szivünkben a meghatottságig elérzékenyülve repült vissza 
lelküuk a múlt századok hithős bajnokaikoz, midőn végigjártuk 
azon helyeket, melyek emlékei a régmúlt időknek; de könnyekig 
való meghatottsággal hallottuk Payr nt. urnák figyelmeztetését: 
„Oldd le a te saruidat, mert e hely szent hely“ azon ódon háznak 
erkélyes szószékéről, melynek udvarán valamikor üldözöttek serege 
ázva-fázva, esőben-fagyban, de kitartva és meg nem rendülve, 
hitében megható erősséget tanúsítva hallgatta az el nem hallgattat
ható prédikátornak életet adó beszédet.

Az ünnepélyek meghatóan szépek, fölemelők, meggyőző 
erejűek voltak. Kár, hogy ti, tanítótestvéreim, nem lehettetek ott 
valamennyien; kár, hogy nem lehetett ott az összes gyülekezetek 
minden hívője, hogy az élő szó meggyőző varázserejével erősít
hette volna sokszor ingadozó, az életküzdelmeiben megrendült 
hitét. Megjelent a gyülekezetben a Luther által hirdetett Krisztus
nak mindent betöltő lelke és telítette a sziveket szeretettel, 
békességgel, megértéssel.

Ezen megértő szeretet hatása alatt lehetett reményünk a 
tanítóság érdekeivel összefüggő kérdések és kérések előzékeny 
megoldására. A közgyűlésen előforduló, minket érdeklő ügyekrő 
következőkben vagyok bátor beszámolni:

1. A tanítói gyűlések költségeire a pénzügyi bizottság által 
megállapított 150 koronát ugyan meghagyta a kerületi közgyűlés, 
de azon Ígérettel összekötve, hogy annak az 500 tagból álló 
tanítóegyesület számának megfelelő emelésére a jövő évben 
keresni fogják a fedezetet.
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2. A tanítóság elismertétésének komoly lépése történt azzal, 
midőn a gyűlés elfogadta, hogy a kér. tanítóegyesület jeg3ző- 
könyvét külön és önállóan kívánja a közgyűlés tárgysorozatába 
felvétetni közvetlen az evangéliomi egyesület jegyzőkönyvének 
beterjesztése után.

3. Azon kérelmünket, hogy a felekezeti tanítók járandóságai 
egyenlősíttessenek minden téren az államiakéval, készséges párto
lással az egyházegyetemhez felterjesztetni határoztatott.

4. A kántoriakat végző és prédikáló tanítók külön díjazásá
nak szükségességét elvben elismerte a kerület, de a díjazás meg
állapítását az egyházközségekre hagyja. Biztosak lehetünk tehát, 
hogy az egyházközségek — hagyományos szegénységüknél fogva — 
a díjazást meg fogják — tagadni.

Jó lesz ezen kérdést jövő gyűléseink programmjába is be
állítani, amíg nem teljesül. De hisz az egyházak részéről is kívá
natos volna, már a jövő szempontjából is, ha kántoraik anyagilag 
rendezett és biztos alapon nézhetnék a jövő eshetőségeit.

5. Ugyanezen szempontból volna kívánatos, hogy kedvezőleg 
intézték volna el a kántoroknak a tanítói nyugdíjba bele nem 
számított jövedelmeik után az egyet, lelkészi nyugdíjintézetbe 
való felvételét, mely kérésünket a kerület az egyetemes egyház 
tavalyi elutasító határozatára hivatkozva, levette a napirendről.

Ezen kérdésak annál inkább is napirenden tartandók, mivel 
remény lévén az 1848. XX. t.-c. végrehajtására, az egyház akkor 
rendelkezni fog anyagi eszközökkel.

6. Kimondotta a kerület, hogy az elesett tanítók árvái 
kerületi iskoláinkban tan- és tápdíjkedvezményben és egyéb 
segélyekben részesítendők. Hálás köszönet. ^

7. Kimondatott, hogy az egyházi tisztviselők termény meg
váltása csak évről-évre, mindig a folyó áraknak megfelelőleg 
engedélyezhető.

Ma ugyan nem aktuális ez a kérdés, mert — azt hiszem — 
nem akad mostanában, aki terményjárandóságai helyett pénzt 
kívánna, de épen a mai nyomorúságok bizonyítják, milyen 
szükség lett volna már régen fenti határozatra.

Ezekben vagyok bátor a kerületi gyűlés lefolyásáról röviden, 
megbízatásomhoz képest referálni. Referádám gyarlóságaiért k. 
kartársaim elnézését kérve, kitüntető bizalmukért — Zipser 
Róbert barátom nevében is — leghálásabb köszönetét mondva, 
vagyok kartársi szeretettel készséges szolgájuk:

Vasjobbágyi, 1917. Október 1-én. Németh Ferenc.
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Tanítók feladata a gyermekvédelem és 
patronazs szolgálatában.

(Folytatás.)
Miután a lelenc a mai társadalmi élet egyensúlyából kilen

gett lény, kit az előítélet exponál, külön is foglalkozom a szeren
csétlenekkel, kik nemsokára — ha szánalmas helyzetükön radiká
lisan nem segítenek — egy új gyermektipusnakjesznek alapvetői, 
prototípusai.

Az alkoholista gyermek sorsánál, ha nem is kétségbeejtőbb, 
de azonos a lelenc sorsa. Ez állításnak igazat ád s minden kom
mentártól fölment a Gyv. Sz. 38. §-a, melynek értelmében a 
s z ü 1 ö ve 1 h a s o n 1 ó t á r s a d a l m i  á l l á s ú  t á p s z ü l ő h ö z  
k e l l  k e r ü l n i e  a l e l e n c n e k .

Íme itt a moral megfeneklett hajója, amelyet az osztályközi 
moralitás a korallzátonyra hajtott. Demoralizált tápszülők üzleti 
érdekeit szolgálja ma a lelenc, ki a szeretet hiánya mellett előbb 
változtat szülőt, mint ruhát. E perverz helyzet nyomot hágy a 
gyermek erkölcsére, szellemére egyaránt, mely paralizálja mind 
a kettőt; mert környezetében nincs meg az emelő erő, csak a 
sülyedő gyengeség. így tehát a szunnyadó nemes mozdulatok 
meddőségre vannak kárhoztatva s csak a fásultság, a depresszió 
a hatalmi tényező. Az árva gyermek megérzi sorsát mielőbb, de 
a lelenc nem érti meg soha szánalmas és komikus helyzetét, mert 
az igazságot minden kor minden gyermeke önmagában s nem a 
társadalmi félszegségekben keresi, mely a bűnöknek mindég excen
trikus árjegyzéket ád.

A nyomor fekélyes kinövéseiről már Szt. István törvények
ben gondoskodott s a legenda szerint a szive ajtaját sohasem 
zárta el a segedelmet keresők elől. IV. László bűnbánata jeléül 
adományozott összeg szintén gazdagította a szegények perselyét. 
Kálmán alatt a zsinat a püspökök szerzeményének negyedéről 
csak úgy adta meg a szabad rendelkezési jogot, ha a többi a -  
szegények és az egyház javára fordíttatik. A későbbi királyok is 
kikötötték a papi javadalmak, jövedelmek egy részének a szegé
nyek, árvák, elhagyottak asztalára utalását. Az örökös nélkül el
haltak vagyonának kétharmada több helyen megoszlott a szegények 
és az egyházak között. Ezek után kérdezhetjük: hová lett a 
szegények vagyona ? De kérdezhetjük ezt i s : hol késnek a szegény
ügynek hivatott őrei?
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A lelencügy mindig a szegénység javára könyvelendő, mely 
mindig volt és lesz, míg a földből koldusbot is nő. De nemcsak 
a népnyomor idézi elő a lelenckérdést, hanem a militarizmus, 
cölibátus és alkoholizmus is.

A lelenckérdés, mint morális ügy mindenekelőtt a gazdasági 
viszonyok kedvezőbbre fordultával várja megoldását olyíormán, 
mint ezt a legenda tartja Szt. István felől, k i : „Ügy a maga 
mint papjai által a mennyből neki adott javakat a szegények 
kezeibe adva, örök maradandó kincsekké helyeztette el.“ Mert 
mennél nagyobb az aránytalanság a birtokban s mennél több a 
birtoktalanok száma, annál jobban búvik elő a lelenckérdés, 
annál több a könyöradömányra szorult, mint volt a középkorban, 
midőn a koldulás a megélhetés egyik forrása volt. A középkor
tól pedig csak időben távoztunk, a történelmi események ellenben 
sok és nagy közelséget mutatnak.

— Ezekután felmerül a kérdés, hogy a helyes birtokpolitika 
a gazdasági szélsőségek kiegyenlítése, az alkoholizmus, a mili
tarizmus és mindenféle erkölcsi métely elleni küzdés mellett: 
m i t  t e"h e t a t a n í t ó  a l e l e n c e k  é r d e k é b e n ?  A tanító 
a legjobban ismeri a körzetében lakó szülők anyagi állapotát, 
erkölcsi életét, tehát a lelenc elhelyezésére ő adhatja meg a leg
megbízhatóbb informatiót. A beiratás alkalmával külön is meg
kérdezhetné a szülőket: kik hajlandók lelenceket elfogadni ? A 
kiszemelt családok életét közvetve és közvetlen megismerve, a 
családrendszert, mely hazánkban szép sikerrel alkalmazható a 
kellő körültekintés mellett, tökélesítheti s a hozzáfűzött nagy és 
szép reményeket valóra valósíthatja. A tanító emberismerete, 
környezetismerete minden különösebb fürkészés nélkül is meg
találja a szándék rugóit, a gyermek befogadásának erkölcsös 
vagy erkölcstelen okait, mert a haszonlesést, a gyermekmunka 
kiuzsorázását.

J ó s z í v ű  c s a l á d o k a t  k e l l  elsősorban és mindenek- 
felett kiszemelni, mert a szívtelenek hasonlókat nevelnek. A jó- 
szivüeknél hasson a tanító oda, hogy ha csak lehetséges, a 
g y e r m e k e t  ö r ö k b e  f o g a d j á k ,  épűgy mint ezt az elődeink 
tették.

Ne azokat a családokat keressük és kerestessük, kiknél van 
mit ennie a gyermeknek, hanem azokat, kiknek van idejük és 
érzékük a gyermekneveléshez, kik az iskolai intelektualis nevelést 
kiegészíthetik a családi ethikai neveléssel.



251

A tanító, midőn a tápszülők ismeretének birtokába jutott, 
a patronázs utján értesíti a menhely igazgatóságát, hogy a telep- 
vezetőnő kész helyre vezethesse a menhely kötelékébe tartozó, 
kitelepített gyermeket.

Úgy az óvónő mint a tanító kötelezve legyen a menhely 
kötelékébe tartozó gyermekről jellemlapokat a menhely, patronázs 
és iskolás részére.

Úgy az óvónő, mint a tanító kötelezve legyen meglátogatni 
a lelencet otthonában s a telepvezetőnő pedig a,z iskolában is, 
hol a gyermekkel a tanító előtt bizalmasabban beszélhet s több 
oldalú tapasztalatot szerezhet.

A lelencek specialis helyzete megköveteli, hogy a változott 
szorgalom és magaviselet felől azonnal értesítse a tanító az ille
tékes hatóságot és tápszülőt.

A szükséges taneszközöket ne későn és hiányosan kapják 
az osztálytanítók és ne egyszerre, hanem negyedévi kimutatás 
szerint a patronázs utján közvetve a menhely igazgatóságától. 
Megtörténik, hogy a lelenc tápszülei lakást változtatnak s a gyer
mek községi vagy állami iskolába kerül a felekezetiből s igy 
aztán valamennyi tankönyve s taneszközének egy része haszna
vehetetlenné válik, Ilyen esetben a tanító szolgáltassa be ezeket 
a menhely igazgatóságának, melynek ellenében megfelelőt kérjen. 
E módozatok megszüntetnék azt a közismert és szégyenletes 
állapotot, hogy a tanyai, falusi iskolába került lelenc a tanító 
ajándékozási hajlamára legyen utalva.

Az „Értesítő-t a tanító necsak a tápszülővel, de a telep- 
vezetővővel is láttamoztassa, hogy az esetleg kívánatos figyelem 
éberebb s a maga helyén tapintatosabb lehessen.

E ténykedések mellett a lelencek védelme, óvása a demo
ralizált tápszülőtől, kiszolgáltatások megakadályozása a gyermek- 
munka uzsorára és az emberhús kereskedésre: állandó és éber 
figyelmet kíván.'

A tanító van hivatva a lelencet az erkölcsi magaslatra vinni 
a tarpéi szikla helyett: áldásnak tekinteni és tekintetni átok he
lyett az értékes palántát. És erre most a legalkalmasabb az idő, 
midőn a megsértett élet ellen vétkező emberiség vezeklésre kész.

A tanító körültekintő figyelme megóvja a lelencet a családi 
tűzhely folytonos változtatásától, mely nemcsak gátlólag hat az 
erkölcsi példák maradására, hanem a Proteus-féle típusokat is 
megtenni. A gyakori helyváltozással járó zaklatásnak, avagy a
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rendellenességet szülő környezetnek tulajdonítható a lelenceknél 
általánosan tapasztalható félszeg magaviselet, hazugság, az egyé
niséget és sajátosságait még fakadó bimbójában letört erőszak fo- 
lyamánya a rakoncátlanság s tapasztalható az a nevelői közöny, 
mely a ferde hajtásokat nem hajtotta vissza, meghagyta erősödni. 
Vagyis: a tanító hasson oda, hogy a l e l e n c b e n  f e l k ö l t s e  
és é b r e n  t a r t s a  a c s a l á d i  ér  zést ,  hogy a majdan meg- 
tévelyedettet is ez érzés változtassa meg, ez érzés szólaltassa meg 
az anya sírjára boruló csavargó lelkiismeretét. A c s a l á d i  é r zé s  
az e r k ö l c s i  n e v e l é s  l e g s z e b b  b i z t o s í t é k a  s a n e 
v e l é s  l e g s z e b b  cél j a .

Azok a tanító-., és óvónők, kik hivatásszeretetből szentelik 
életüket a szociális munkának s mint patronesszek szociális szeretet- 
munkát, nemes missziót végeznek, anyai kitartással és következe
tességgel egyedül ök lennének képesek a lelencek gondját viselni 
oly fogadalomképen mint az egyházi életben a keresztszülők. E 
hitemet a nők ethikai életének isméretére építve fejezem k i; mert 
csak az ő érzelmük mélységénél, gondolatuk fönségénél válhatik 
szent értékké a „kitagadott gyerek“, kit „elátkozottá nagy világ“. 
A tanítóságra nem új jármot akarok tenni, hanem az emberi 
kötelességet fölrázni, midőn az emberiség fájdalmasat sóhajt s 
több koporsót, mint bölcsőt lát.

A szenvedések világa nem az érzések megszentelte könnye
ket, a részvétet várja, hanem cselekvést: a romokba temetett 
boldogság újbóli fölépülését. Sajnos, hogy e cselekvés legtöbb
ször csak akkor jön, midőn már „a világon bűn tenyész“, igazat 
adva Wilde Oszkárnak, hogy az emberész gyártotta törvény a 
„polyvára, ocsúra nagyon vigyáz, jó magra rá se néz“. Mi nép
tanítók elsősorban a még jó magvakra, avagy a javíthatókra 
nézünk és hívjuk fel a figyelmet, midőn a gyermekvédelem terén 
a preventív intézkedésekre mutatunk. Ily intézkedésre várnak még 
még a n y o m o r g ó  g y e r m e k e k  is, kiknek sorsával foglal
kozni a béke bezárt és kinyílt kapui előtt mindig hálás téma.

De m it t e g y e n  a t a n í t ó  a n y o m o r g ó  g y e r m e 
k e k k e l ?  E kérdés aktuális volta most kézzel foghótó: bizonyí
tása helyett rövid visszapillantást vetek a „gondoskodás“ történe
tére, mely a nyomort lett volna hivatva enyhíteni.

A községi törvények 1886. évi XXII. t.-c. 145. §-a értelmé
ben a község tartozik gondoskodni a területén lakó elhagyott, 
szegéey gyermekekről. E gondoskodás — mint a tapasztalat
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mutatta — a község szegénysége miatt, vagy igazabban szólva, 
az indolencia miatt abból állott, hogy megengedte vagy eltűrte a 
koldulást, sőt a koldust igazolvánnyal is ellátta. E jogszabályt 
kiegészítette az 1868. évi XXI. t.-c., a községek által gyakorlandó 
közsegélyezés módjáról szóló, valamint az 50,000—1899. számú 
belügyminiszteri rendelet az elhagyott gyermekek védelméről.

Az állami gyermekmenhelyek mint a Széli Kálmán-féle 
gyermekvédelmi törvények hatalmas conceptiojának folyományai 
az 1901. évi VIII. t.-c. alapján lettek életbe léptettve. E törvény 
XXI. §-a az, mely világosan megmondja, hogy g y e r m e k 
m e n t é s  nem közjótékonyság, hanem á l l a m i  k ö t e l e s s é g .  
E mondat leszőgezése nemcsak a végrehajtásnak elmaradására 
mutatás akar lenni, hanem figyelmeztetés a g y e r m e k v é d ő k  
i r á n t i  k ö t e l e s s é g n e k  megnyilvánulására. Az állami elis
merés fokozottabban és nagyobb anyagi áldozattal nyilvánulhat 
meg, mint a magyarosításért; mert életrpentő e munka.

A fentemlített törvény értelmében minden gyermeknek joga 
van az állami gondozásba vételre, ha hozzátartozói nem képesek 
ellátásáról gondoskodni. íme tehát a törvény is megmutatja a 
teendőt: az e l h a g y o t t  g y e r m e k  e m b e r i  j o g a i n a k  
t a l p r a á l l í t  á s á t .

Mig az 1901. évi XXI. t.-c. alapján a szegény gyermekek 
tömege részesülhet megfelelő nevelésben, addig 1844-től a törvény 
életbe léptéig csak egy kis részét ölelték fel a szegénynöveldék.

A szegények ügyét mindig elsodorta a közöny hideg szele, 
így Gönczy Pál atkotta eleméri pusztai szegény iskolát, melyet a 
forradalom is segített megsemmisíteni, majd a nyitramegyei 
Ehinoranban levő „kóbor, árva figyermek intézet“-et nem látjuk 
a romokból felépíteni. Eötvösig, Molnár Aladár buzgólkodásáig, 
kinek nevéhez fűződik a balatonfüredi szeretetház s ezzel a sze
gény — nevelésügy megalapítása — nincs alkotás.

Szegény hazánk elszegényedett gyermekeit sokáig csak két: 
a balatonfüredi és zolyomlipcsei „Gizella“ szeretetházban nevelték 
s ez utóbbiban leginkább a bányászok árváit, kikről az állam 
gondoskodóit. A cél ez volt: „A hazának művelt, erkölcsös, jó 
polgáraivá és szorgalmas munkásaivá nevelni oly teljesen vagyon
talan, anyagilag és erkölcsileg elhagyatott fiú vagy leánygyermeke
ket, kik vagy árvák vagy szüleiktől kellő értelmi és erkölcsi ne
velést nem nyerhetnek, tehát akik helyzetüknél fogva különösen 
ki vannak téve az erkölcsi romlottságnak.“ Ez a cél megmarad a
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övönek is. A Feilenberg svájci példája után indult ezen intéze
teknek főcélja az lett volna, mi Svájcban volt: a gyermekkoldusok 
számát fogyasztva megszüntetni. De mig ott minden kantonban 
2—3 ilyen, részint gazdasággal és iparral egybekapcsolt, intézet 
volt és van valamint Németország és Európa egyéb kulturállamai- 
ban is, addig nálunk a szegény ügy elintézése a helység végén 
felállított koldulás tilalomfa felállításában avagy bebörtönözésben 
és eltoloncolásban nyert frappáns kifejezést.

Ismerve tehát a tanító a fentebb említett törvény nemes 
intentióit, ne engedje elfajulni a bajt, hanem tegyen jelentést, 
ha egy szerencsétlen gyermekélet megmentéséről van szó, akár a 
gyermekmenhely igazgatóságánál, árvaszéknél, főszolgabírónál, 
rendőrkapitánynál, akár a patronázs-egyesület elnökségénél, mire 
a jobbérzés mellett az 1907. évi 60.000. sz. körrendelet is föl
jogosítja.

A nemes munka Útmutatójául szolgáljon még az 1903. évj 
junius 24-én kelt 1. B. M. számú rendelet, melynek 1. §-a értel
mében elhagyottnak kell nyilvánítani azokat a 15 éven alul levő 
vagyontalan kiskorúakat, kiknek eltartásra és nevelésre köteles 
és képes kozzátartozói nincsenek és akiknek eltartásáról és neve
léséről a rokonok, jótevők, jótékony intézetek vagy egyesületek 
kellően nem gondoskodnak. Ilyenek — fájdalom — nagyon sokan 
vannak és még többen lesznek, miért is emberi és tanítói köte
lességünket megtenni ne mulasszuk el.

Ismeretes előttünk az 1907. évi 60.000 sz. a. kelt, a züllött 
gyermekekre vonatkozó rendelet s ez azt közvetítő 1909-iki két 
nevezetes: a 78,395. v. k. és a december 16-án kelt 149,500 vk. 
számú is, melyek egyike felhívja a tanítók figyelmét, a gyermeket 
fenyegető erkölcsi veszedelemre s Útmutatást ád, hogy a tanítási 
időn kívül is foglalkozzanak a tanulókkal elhárítván ezáltal a 
nemzetet fenyegető veszedelmet; a másik a tanítóság lelkiisme
retére appelálva rámutat a bűntettes tanköteles gyermekeknek és 
fiatalkoruaknak megmentése érdekében nyilvánuló tanítói köteles
ségekre. A tanító tehát végezze a nyomorgó gyermekek iránti 
kötelességét is, az állam pedig a nyomorgó tanítósággal szemben 
rója le adóját. Stoll Ernő.
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Mily irányt kövessen a tanítóság?
H. H. urnák e cím alatt az „Evang. Népiskola“ junius-julius 

havi számában irt szúrós-bökős cikkére nézve, szabadjon az ügy 
érdekében egy-két megjegyzést tennem.

Ezen tárgy elbírálásául: szerinte (H. H.) mint illetékes tanú 
jelentkezik. Illetékességéül 42. évi tanítóskodására hivatkozik.

Mindenek előtt megállapíthatom én is, hogy (H. H.) csak
ugyan 42 éves tanító. A soproni ev. tanítóképzőintézetben tett 
tanító vizsgát, — pont! — 1875.junius 25-én. (Nem érdektelen, 
hogy vele egy időben: Alexy Lajos, Benedek Vince; Fodor 
Miklós, Gróf Endre, Koczor Márton, Kolozsvári Ferenc). Ez tény. 
— Helyes! — 42 év a tanítói pályán: nagy idő.

. Tiszteletet érdemel.
Ebből folyólag toliamra — hanfogót teszek. S miután én 

sem vagyok már a tanítás terén újonc, s nekem is jól esik a 
pihenés, üljünk le mindketten egy kissé s úgy beszélgessünk.

Mindenek előtt, bárhogy igyekezik is az elismerésemet 
magáról lerázni, mégis kénytelen vagyok megállapítani, hogy 
nagyon a szeg fejére ütött, midőn megállapította, hogy én Kn. 
V. „követeljünk“ szaván ütköztem meg, s adta kezembe toliamat, 
mert én csakugyan a „kérésre“ fektettem a fősúlyt. S miután Ön 
régi tanítóra valló ügyességgel kimagyarázza, hogy Kn. V. mint 
minden magyar ember: habár követeléshez van joga, mégis azt 
„kérni szokta“, — tehát tulajdonképpen ő is csak kér és kér — 
mint ahogyan én is ajánlottam, igy tehát a lényegre nézve kö
zöttünk különbség nincs, miután a haladást, az előre törekvést 
egyformán óhajtják.

Ezzel tehát a per közöttünk eldült, és a tollat immár le is 
tehetnénk. Azonban.. .

H. H. kartárs több „erélyt“ és nagyobb „egyetértést“ sürget 
miután az eddigi haladással nincs megelégedve s erre nézve 42 évi 
tanítóskodására, illetve tapasztalatára hivatkozik. — Tény az, — 
mondja, hogy a régi, — sőt igen régi hiványaink nem változtak. 
A régi 1—2 gimnáziumi osztályt vagy tán annyit se végzett ta
nítókat ma a 8 osztályt végzett egyének váltották fel.

Hát erről beszéljünk egy keveset, de legjobban szerettem 
volna, ha csak négyszem közt, vagy legalább is csak tanítók 
előtt szólhatnék. Mert sok szó fér ám ezen állításokhoz.
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Először is: tény, hogy a tanítói fizetések nagyot, igen na
gyot haladtak: 2—300 frtról (sok helyen csak ennyi volt és nem
5—600 frt) a mai 2—3000 koronáig. Hogy ezt az állam eszkö
zölte legfőképen, ez a tanítóra nézve egyre megy, miután ő 
az államot is szolgálja, tehát a nyert összeg nem lealázó könyör- 
adomány. — Tudom, ismerem ezt a kort, amidőn a koldusbéren 
tengődő tanítót „a nemzet napszámosának“ ^nevezték és minősí
tették. S a szép, csengő szavak dacára a tanítóképzők a kenyér- 
hiány miatt egyszerűen elnéptelenedtek. S mit tett akkor e j s ő  
s o r b a n  is az  á l l am,  hogy a tanítóhiányt megszüntesse 
Eltörölte az eddig megkivántató középiskola 4 alsó osztályának 
elvégzését és behozta „a felvételi vizsga“ rendszert. Erre azután 
özönlöttek az ifjak a tanítóképzőbe ; s a tanítóképzők „felvirág
zottak“, miután csupán 4 évi tanulás (inas-évek) után már 
„mesterek“ lehettek. És lettek. Ezt az eljárást követte, —■ de 
csak másodsorban : — az egyház is. — A tanitóhiány megszűnt, 
de a tanítók elteni panasz napi rendre került. Hogy okkal, vagy 
ok nélkül: — azt most ne vitassuk. Tény csak az, hogy ma is 
vannak jó néhányan, akik nem végeztek 8 osztályt, — (Ön se, 
én se !) amint azt méltóztatott tévesen állítani.

S a midőn a mi egyházunk ezen felvételi rendszert meg
honosította, hol volt Ön akkor, hogy az ellen szavát nem emelte 
s a tanítói állás ezen lebecsülését nem vette észre, holott már 
akkor javakorbeli férfiú volt? Pedig Ön már akkor is mint ügyes 
tollforgató egyén volt közöttünk ismeretes. E lapok hasábjain — 
ha jól emlékszem, — talán ketten vagy hárman emeltünk tilta- 
kezó szót. De Ön nem volt közöttünk. S ezzel lettünk elhall
gattatva: „Az állam intézkedését vettük csupán át“.

Készséggel kell azonban elismernem, hogy a" tanítói kar 
érdekeiért Ön egyébként mindig ott volt a küzdők sorában. És 
pedig az első sorban.

Azonban egyet még is mondok. A fegyvert válassza meg 
jobban. Nem akarom ugyan az ízlését gáncsolni, de mégis, a 
„rúgni“ szótól, vagyis a rugdalózástól tartózkodjunk. A „rúg“ 
szó akármely igekötövel hozzuk is kapcsolatba, vagyis, akár: 
„be-“, akár „ki-“, „fel-“, „szét-“, „vissza-“ stb. sehogyse szép.

S hogy Ön a kér. tanítóegyesület volt elnökletével, műkö
désével nincsen megelégedve, arról igazán nem tehetek. De 
legalább engedje meg viszont másnak — s nekem is, —- hogy 
az Ön nézetével ellentétben lehessek.
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Cikkében sok-sok kívánalommal áll az új elnökség elé. 
.Nagyobb egyetértést". „Egy mindnyájáért és mindnyájan egyért" 
— mondja Ön.

Hát hiszen ez jeligének szép, de a gyakorlatban kivihetetlen. 
Mert csak egy példát hozok fel. Nem szabad előállani annak az 
esetnek, hogy az egyes tag egy-két akácfáért végig perel a gyüle
kezetével az esperességi és egyházkerületi törvényszékeken. Pedig 
ez is megtörtént.

Egyébkint felhozott eszméit, p. ellenségeinknek hirlapilag 
való leszorítása; a tanítóegyesületek által az egyes tagoknak való 
megsegítése, támogatása ; a tanítóegyesületeknek és ezek elnökei
nek a megürült tanítói állások betöltésénél való szereplése, stb. 
melyeken 2 oldalon át — 149—151. lapon — elmélkedik, mely
ről a sivatag lakója mondja, hogy: „Jól hallom a malmot, de 
nem látom a lisztet", — ha nem volna Ön 42 éves tanító, mely 
idő tiszteletet parancsol, naivitásukért megmosolyognám. Ha 
rosszakarója volnék, úgy ezen állításai, eszméi vagy ideái igen 
jó alkalmat adnának az Ön ellen való toliharcra. Ha pedig oly 
gúnyolódó volnék, mint azt Ön rólam állítja, — úgy azt alaposan 
kihasználhatnám. De nem teszem. Tisztelet a kornak. Sőt! csak 
azon csodálkozom, mekkora lehetett az Ön ideálizmusa, mellyel 
ezelőtt 42 évvel a tanítói pályára lépett, hogy az még most is 
oly utolérhetetlen magasságban csapong. S így az Ön 42 tanítói 
éve nem ezt bizonyítja, amit Ön velem szemben bizonyítani akar 
hanem legfeljebb azt, hogy Ön — javíthatatlan ideálista. S ebből 
folyólag csak azt kívánom, hogy Önt — mint izig-vérig lelkes 
tanítót a jó Isten sokáig éltesse, és, hogy gyönyörű eszméit meg 
is valósíthassa.

Egyébkint: „Béke velünk!" Nemo.
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T ÁRCA,

A reformáció négyszázados jubileumára.*)
A wittenbergi templom ajtajára 
Írást szegeit egy egyszerű barát.
Oly ütéseket mért a kalapácsa,
Hogy országok hallották a zaját.
Mert azt tovább már nem nézhette tétlen,
Mint ferdítik az isteni igét,
Határozá a cella nagy csöndjében,
Hogy a tettek rögös útjára lép.
Bár ellene a nagyhatalmú pápa 
És vele minden hozzá hű fia,
Nem győzik Luthert a szép szavak máza 
S kelljen halállal is lakolnia.
Úgy állott ott azon a nagygyűlésen,
Mint szikla áll a tenger árjában 
És mondja bátran: „Isten úgy segéljen/“ 
Megalkuvás, az nincs a szavában.

Az ének, melyet ma is úgy szeretünk 
Talán már akkor csengeti fülében:
„Erős várunk az Isten mindig nekünk, 
Védőpajzsunk, oltalmunk veszélyben.“
De őrizte is Isten minden lépten,
Míg elkészült a fáradságos mű.
Csak eszköz volt ő Istene kezében, 
így lett munkája sikeres, könnyű.

A forrást, melyből erőt ő merített 
Megnyitotta a népek számára;
Eloszlatá a babonát, tévhitet 
S tudása lön milliók fáklyája.

Az ige, melyet véká alá rejtett 
A pápaság évszázadokon át,
A mustármag oly gyorsan növekedett,
Csodálják ma a terebélyes fát.

*) Szerző elmondta a dunáninneni egyházker. tanítósága által Pozsonyban, 
1917. augusztus 23-án rendezett, emlékünnepélyen.
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Mert mint a tűz, így terjedt tanítása,
Az egyszerű, az isteni ige:
Fejedelmet és koldust vitt a vágya,
Hogy Lutherünknek lehessen híve.

Eljöttek mind, kik nem hitték, hogy érdem 
Nyithatja meg egykoron az eget.
Lnther szava: „A megváltói vérben 
Nyerhetsz, te gyarló ember kegyelmet.“

*

‘ A wittenbergi templom ajtajára 
írást szegeit egy egyszerű barát.
Oly ütéseket mért a kalapácsa,
Hogy ma is hallhatjuk még a zaját.

Bár hallaná meg mind e gyásznapokban, 
Melyekben dúl a vész, mint még soha.
Bár lenne mind, mint nagy Lutherünk ottan 
Az igazságnak hű apostola!

Bár hallaná meg mind, aki oly könnyen 
Hite iránt közönynek ad helyet,
Hogy keresgélne újra a szent könyvben, 
Tisztelné újra a Luther-nevet.

Bár hallaná meg mind, ki iskolának,
E Luther-alkotásnak embere.
Ne lenne őrzője csak holt szobrának, 
Virulna abban Luther szelleme.

Ó, akkor adja mult a jövendőnek 
Örökségbe a tiszta, szent igét 
S dicsőítik — akik utánunk jőnek, —
Mint mi is ma Luthernek nagy nevét.

Mint hullámra hullámok tornyosulnak 
A tengerben és tűnnek már tova,
Úgy századokra századok újulnak,
De él hitünknek reformátora.

Vándor.
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KÖNYVISMERTETÉS

I. A hitoktatás reformja. Javaslat a magyarhoni ev. egyetemes 
közgyűléshez. Irta: P a u l i k  János, nyíregyházi ev. lelkész, egy
házkerületi főjegyző, lelkészegyesületi elnök.

Könnyen érthető, midőn könnyektől elmosott fájdalmakat 
hordoz az idő, midőn az emberi érzések felszentelt vizéből min
denki merít, mig Lethe vizéig ér, midőn mindenki keresi a veres 
ég véres felhő foszlányainak okait, most jelent meg a hitoktatás 
reformja, mely a sóhaj-zsolozsma helyett egy új tökéletesebb, 
érzésekben melegebb, gondolatban szinpompásabb élet-zsolozsmára 
mutat és avat szent értékké.

De nemcsak a hitoktatásnak, hanem a hi t o k t a t ó n a k .  is 
v á l t o z n i a  kell; mert a hitoktatás életre szóló ö n k é p z é s t ,  
e l m é l y e d é s t ,  célirányos d i s p o z i c i ó k a t  i g é n y e l .

Az egyházát féltő, a nép lelki nyomorúságát keserüló lelkész 
jajdul fel e szavakban : „Jöjjön segítségemre aki megértett és 
velem együtt érez!“ Mert „a szülemlő új idők mélyeiből fájó se
gélykiáltás hangzik ki, hogy tegyünk valamit a csődbe jutott 
emberiség érdekében, hogy t ö b b e t  t e g y ü n k ,  mint amennyit 
eddigelé tettünk.“ A keresztyéni szeretet ellen elkövetett felség
sértés adta jajszavakat, a megsértett élet, agyontiport becsület 
fájdalomkiáltását mindenkinek meg kell szívlelnie s hozzászólá
sával ezt erősbbítenie. Miután a füzetkét a szerzőnél mindenki 
ingyen megkaphatja, a javaslatokat megokoló érveket, épúgy a 
vallásos érzelmek mélységét, a gondolatok fenségét s az igazságok 
kristályát mellőzöm, csupán a hozzászóláshoz szükséges javas
latokat mutatom be:

1. Mindenekelőtt kívánatos egyházunkban szakemberekből 
álló testület létesítése, mely a hitoktatás legfőbb irányító és el
lenőrzés szerve legyen.

2. Az összes iskolák hitoktatásügyi tanterve revízió alá vé
tessék s a növendékek felfogó képességeinek, é l e t s z ü k s é g e i 
n e k  megfelelőbb s a valláserkölcsi építés sikerét jobban bizto
sító módon állapíttassék meg.

3. Elodázhatatlan szükség, hogy egyfelől a hitoktatók ré
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szére jó  v e z é r k ö n y v r ő l ,  másfelől a tanulóifjúság részére jó, 
precíz, minden sallangtól mentes s m e g f e l e l ő  i r á l y  ú t a n 
k ö n y v e k r ő l  történjék gondoskodás minden typusú iskolákra 
vonatkozólag.

4. Ezeknek a vezér- és tankönyveknek megalkotása céljából 
az egyházegyetem elsősorban hitoktatási tantervekre, illetve tan
menetre Írjon ki pályázatot és csak ezek alapos megbirálása 
után bizzon meg a kézikönyvek megírásával valamely ügyes 
pedagógiai irót.

Az 5. és 6. pont nem vonatkkozván az elemi iskolákra, ezt 
elhagyom.

7. Úgy az elemi, valamint a kezépfokú iskolák hittani kézi
könyvei, különösen a történetiek, a k e r e s z t y é n  s z e r e t e t -  
m u n k á s s á g o t  feltüntető bővebb szakaszokkal is kiegészítendők.

8. A biblia mellett — amely állandóan ott legyen a hit
oktatói terem asztalán és az ifjúság kezében — az egyházi énekes 
könyvvel való meghittebb viszony is ápoltassék a hitoktatásnál; 
nemcsak azáltal, hogy azt állandóan forgassuk, hanem a hit
oktatási anyag közé é n e k e s k ö n y v i  i s m e r e t e k  is beillesz- 
tessenek s a róla való beszélgetésre alkalmat adjanak'. Másfelől 
pedig a kívánatos e g y ö n t e t ű  é n e k l é s  meghonositása céljából 
kótás kis énekeskönyv vitessék az iskolába. Ezenkívül saját 
iskoláink tantervébe külön egyházi énekgyakorló órák vezettessenek.

9. Az iskolai valláserkölcsi nevelésnek támasza és kiegészítője 
a g y e r m e k i s t e n t i s z t e l e t ,  amiért is erről mindenütt kell 
gondoskodni. Ezen gyermek- vagy ifjúsági istentiszteletek részére 
előzőleg segédkönyvek szerkesztendők. S általában a valláserkölcsi 
nevelés támogatására a közel jövőben megfelelő folyóiratok és 
i f j ú s á g i  l a p o k  létesítendők.

A tiszakerületi lelkészegyesületnek a hitoktatás ellátására 
vonatkozólag a javaslata az, hogy mindenütt l e l k é s z  vagy 
l e l k é s z i  m i n ő s í t é s ű  e g y é n  vé ge z z e  a h i t okt a t á s t .  
Miután elvileg kimondatott a hitoktatásnak nagyobb gondozásban 
részesítése, így tehát ott, hol nincs ez papi kézben, a tanítók 
célszerűen kiképezve lennének, mely célt a hitoktatási kurzusok 
szolgálnák. „M ert... a hitoktatók fogyatékos kiképzése tulajdon
képen az oka a hitoktatás későbbi fogyatékosságának, legyenek 
azok a hitoktatók papok vagy tanítók.“ Hiszem, hogy ez egy 
idézettel is elejét veszem a félreértéseknek, melyekről említést 
tesz az érdemes iró-lelkész is.
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Mint érdekes, nálunk újság ingeréveT ható óhajt szegezek 
még le, hogy a t h e o l o g i á t  a n ő k  e l ő t t  is óhajtandónak 
tartja megnyitni, mint azt Németország és Svájc már megtették.

A tiszakerületi javaslat 2. pontja a tanrendben alkalmasabb 
helyet kér a hittanóra számára s a 3. pontja pedig ez: „A jelenben 
divó leckéztető-osztályozó módszer helyett g y e r m e k -  és  
i f j ú m i s s z i ó s z e r ű  l e g y e n  a v a l l á s o k t a t á s .  A
4. pont a hitoktatók díjazására vonatkozik.

Miután e javaslatok gondolkodásra serkentők, remélhetőleg 
meghozzák a tanítói tapasztalatok gazdag magvait is, melyek a 
szenvedő emberiség sóhaján új élettel, könnyebült lélekzettel 
lesznek hivatva könnyíteni.

*

II. Új bibliai történetek, új káté. Amikor a fran
ciák elvesztették az 1870/71-iki háborút, kétségbeesve kezdtek 
gondolkodni, hogy mi lehetett az oka ennek a borzalmas 
szerencsétlenségnek. Megsértett nemzeti büszkeségükben, amellett, 
hogy rövid idő alatt öt milliárd hadisarcot gyűjtöttek 
össze, a szerencsétlen végű háború meglepő toliharcot 
is eredményezett. Látták a nemzet fokozatos hanyatlását s 
mindenki arról irt, hogyan lehetne a hanyatlást meggátolni. Végső 
konklúziójuk az volt, hogy az ifjúság nevelésében volt a hiba, 
azt kell tehát reformálni. Jules Lemaitre-jük úgy irt: „Mindenki 
megvan győződve, hogy a legkomolyabb reformokra van szük
ségünk. De arra már késő, hogy a meglett, érett egyéneket refor
máljuk; tehát a következő nemzedékhez kell fordulnunk.

A mi háborúnk már három éve tart s eddig mint győzők 
állunk ellenségeinkkel szemben s így gyengeségünk miatt nincs 
okunk keresni az okot. De amit e hosszú háború alatt máris 
tapasztalunk, amit az felszínre vet, amellett nem haladhatunk el 
szótlanul.

Amint a mi veszedelmünk nőtt, amint ellenségeink száma 
nagyobbodott, olyan arányban nőttek ellenálló képességeink is. 
Az egymást követő nagy események egy új társadalmi helyzetet 
hoztak létre, amelyben az emberek szeme előtt — majdnem 
kizárólag — csak az idő és az erők intenzív kihasználása lebeg. 
Ez, úgyszólván két részre osztotta az embereket: a nyerészkedők 
és szenvedők csoportjára. Az előbbieknél az erkölcstelen meg
gazdagodási vágy, a másiknál az élet küzdelmeiben kifáradt 
erkölcsök mutatnak torzképet. A két csoport diagnózisa egy.
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És valóban, úgy vagyunk mi is ezekkel, mint Jules Lemaitre az 
ő franciáival: már késő, hogy ezeken javítsunk, a következő 
nemzedékhez kell fordulnunk.

Tudjuk, hogy a következő nemzedékünk a háborús évek 
alatt mily nagy veszedelemben van. Aki még nem árva, annak 
apja idegen országokban küzd, anyja ennivalóért futkos. Az otthon 
nem nevel, nem fegyelmez. Az iskola is sok helyen önönmagával 
küzd, mi lesz tehát így a jövő nemzedékkel ? Fokozott intenzivitás, 
megfeszített munkája az iskolának, egyedül ez képes megmenteni 
őket. Ezt kell elérnünk, ehhez kell megválasztanunk az eszközöket, 
amelyekkel könnyebben megközelíthetjük az eredményt, amire a 
legnagyobb szükség van, az erkölcsi nevelés intenzivitása. Hiszem, 
hogy ehhez egy lépéssel közelgbb jutunk, ha megismerjük 
G e d u l y  Lajos újpesti evang. lelkész új e v a n g é l i o m i  
k á t é j á t  és b i b l i a i  t ö r t é n e t e i t .  Az előbbinek új átdolgo
zására jó nevű tankönyvirónkat a háború alatt szerzett szomorú 
erkölcsi tapasztalatok ösztönözték. Munkája várakozáson felüli, 
mondhatni hitoktatásunkat reformálja. Mint aki maga is 20—24 
órát tanít, arra a tapasztalatra jutott, hogy a tanítónak a vallás- 
oktatásban, hogy az necsak „ismertetés“ legyen, segítőtársra van 
szüksége, amely kizárja a paragrafusos tanítást s mint ilyen az 
erkölcsi nevelést szolgálja. Csoportosítása módszeres, sőt ebben 
egészen új. Luther szövegéből nem hagy meg mindent, mert az 
a gyermek appercipiáló képességeit túlhaladja.

Az ap. hitvallás magyarázata azonban (ez a III. oszt anyaga) 
teljes egészében változott. íme.

a) „Hisszük, hogy az Isten ami 'jóságos mennyei Atyánk, 
ki a nagy mindenséget és benne az embereket teremtette, szere- 
tetével fentartja és bölcseségével igazgatja;

b) hisszük, hogy Jézus Krisztus az Istennek egyszülött fia, 
a mi Urunk és Megváltónk, a ki büntelen életével és ártatlan 
halálával megváltott minket az örök haláltól az örök életre;

c) hisszük, hogy Istennek Szent Lelke minket az igaz hit
ben megszentel és az örök életre elvezérel. Ezután a három cso
portban beillesztett rövid kérdések következnek.

Nem kevésbbé fontos e káténál az is, hogy a konfirmálást 
is magában foglalja. Vagyis ez az egy könyv kiséri a gyermeket 
egészen a konfirmáció befejezéséig. Egyháztörténet (V. oszt.) 
Szimbolikus tanok (VI. oszt.) röviden, könnyedén, kérdések alak
jában felosztva vannak beillesztve. A konfirmandusoknak nem
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szolgál űj anyaggal, de nem is tartom szükségesnek, mert hogy 
az iskola, különösen ezen új káté szerint, hat éven át a konfir
mációra képesíti a gyermeket, az kétségtelen. A lelkész teendője, 
hogy az iskolában tanultakat ünnepi köntösbe öltöztesse. Tehát 
nincs szükség arra, hogy a konfirmálandó gyermek rövid négy 
hétre egy egészen új könyv alapján űj csoportosítások elé állit- 
tassék. Egyházainkban pedig majdnem mindenütt ez a szokás. 
Eddig talán így is jó volt, de jobbnak tartom, ha nem elégszünk 
meg egy indirekt módszerrel, amely nehézkes s mint ilyen ke- 
vésbbé eredményes.

Különben tudjuk, hogy a gyermek lelkében minden tan
könyv nyomot hagy, a mely egész életén át kiséri. Evidens, 
hogy szivében és kezében, a szent kátéval konfirmáljon, amit hat 
éven át tanult, azt még formáiban is támogassuk. Az „Evangé
liumi káté“, mint ilyen — pótolhatatlan.

A „Geduly“ féle bibliai történetek már régebben közismer
tek. Iskoláink nagyobbik fele azokból tanul. Szabadjon ezekre 
ezzel a rövidke hasonlattal élni: a gyermek minél kisebb, annál 
kedvesebb. így vagyunk a bibliai történetekkel is. Minél köz
vetlenebb, minél gyerekesebb, minél több naivitás van az elő
adásban, az iró annál jobban elérte a célját. És terjengősnek 
sem szabad lennie a történetnek. írónk mindezt szem előtt tar
totta. Egyébként meleg közvetlenség, főjellemvonásuk e tan
könyveknek.

Végül meg kell még megjegyeznem, a mi legjobban dicséri 
e tankönyveket, hogy az „Evangéliumi káté“ és az I—II. oszt. 
bibliai történetek a háborús évek alatt két kiadást értek el s 
nem kevésbbé fontos, hogy az egyetemes gyűlés ezen könyveket 
tankönyvekül engedélyezte. Mutatványszámokat készséggel küld 
Weisz Berthold, Újpest. Sramkó Kálmán, ev. tanító.

VEGYESEK.
Kapi Béla püspök a tanítókért. A „Harangszó“-ban meg

indított gyűjtés a hősi halált halt tanítók özvegyei és árvái 
részére a lap szerkesztésének átadásáig 9356 K 66 f-t eredményezett.

Az „Iskolai Ünnepeink“ legújabb (58—59.) kettős száma 
most hagyta el a sajtót. Kiválóan sok és értékes anyag van benne 
mindenféle iskolai ünnepélyekre. Köztük a reformáció 400 éves 
évfordulójára is. Minden szám ára 80 fillér. Egyszerre legalább 
4 korona értékű megrendelés teendő. Jelenleg a 40—59. számok 
kaphatók. Az előzők elfogytak. A megrendelések S z e n t g y ö r g y i  
Dénes szerkesztőhöz M a r o s v á s á r h e l y r e  intézendők.
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Nevelés- és oktatásügyi folyóirat.
Az ág. hitv. evang. tanárok és tanítók orsz. egyesülete tanítói szakosztályának 

s a dunántúli egyházkerületi tanítóegyesületnek hivatalos közlönye.
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közlem ények, v a lam in t az 
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a szerkesztőséghez (Sopron) 

kü ldendők .
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és közepén.

Előfizetési á ra : egész évre  
8 korona, félévre 4 korona, 
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TARTALOM. Az Evang. Tanárok és Tanítók Országos Egyesülete elemi iskolai 
szakosztálya a háború három évében. A l e x y  La j os .  — Tanítók feladata 
a gyermekvédelem és a patronázs szolgálatában. S t o l l  Er nő .  — Polgár József 
emlékezete. We i l  E n d r e .  — A nyíregyházi evang. iskolák története. S. E. 
T á r c a :  Újjászületés. V i e t ó r i s z  J ó z s e f .  — Könyvismertetés. — Vegyesek.

Az Evang. Tanárok és Tanítók Országos Egyesülete 
elemi iskolai szakosztálya a háború három évében.

(1914/5—1916/7.)
Háromévi meddőségre kárhoztatja immár a háború rémes 

vihara a becsületes hadiözvegységben élő magyar anyákat. Meg
ritkul majd a gyermekek rózsáskertje : az iskola. Talán nem is 
lesz szükség reánk kertészekre: tanítókra?... Megritkult azonban 
sajnos, a kertészek sora is. Sok, szép reményekre jogosító fiatalabb 
kartársunk nem jön többé vissza iskolájába és miközénk, öregebbek 
közé. Sűrűn omlott drága vérük a szent haza földjéért, mert ott 
a harctereken is lelkes példányképei akartak lenni a falu népének, 
sokan tanítványaiknak. Elől jártak, fanatizálták a legénységet, 
hisz értettek a nyelvükön ; köztük éltek itthon, köztük voltak ott 
is a lövészárkokban, az ágyúk üvöltéseiben! Kiérdemelték a csil
lagos ezüst-arany jelvényeket, hadnagyokká, századparancsnokokká 
avanzsiroztak a békében örök közlegénységre kárhoztatott précik, 
kistanítók, rektorok! Örök hála lengjen jeltelen sírhalmukon és a 
hősök emlékezetén!

Háromévi meddőségre kárhoztatták a rémes idők természe
tesen a mi tanítói társulásunkat is : egyesületeink lent és fent, 
— az esperességi, községi, vármegyei, kerületi és országos tanítói 
egyesületeket.
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Még talán az országos egyesületekben szakadt meg leg
rövidebb időre a tevékenység folytonossága. De maga ez a tevé
kenység csak foltozgató mnnkát végezhetett. Őrködtünk mi itthon
maradtak, hogy legalább épségben átadhassuk egyesületünket, a 
meglevő kereteket, vívmányokat, munkamezőnket a majdan dicső
ségesen hazatérő kartársaknak.

Mit csináltunk hát mi: az Evangélikus Tanárok és Tanítók 
Országos Egyesületének elemi iskolai szakosztálya, hogy ma
gunkról adjak csak számot?
^ Az 1914. év őszén természetesen még választmányi gyűlé- 
siinket sem tartottuk meg, mert hiszen erről a szomorú évről még 
az egyetemes egyház gyűlése is elmaradt. De már 1915. év 
november 13-ikán egybegyülekeztünk Budapesten tekintélyes 
számmal, hogy minden háborús nyomorúságaink között előké
szítsük a jövő: 1916. tavaszára tervezett egyesületi nagygyűlé
sünket, amelynek — az akkorára biztosan várt békekötés remé
nyében — félig-meddig a tárgysorozatát is magállapítottuk, nehogy 
készületlenül találjanak bennünket hazatérő vitéz kartársaink az 
elejtett munka folytatására.

Beterjesztettük a másnapi egyetemes gyűlés elé a drágasági 
pótlék megadására vonatkozó kérvényünket. Deputációztunk azóta 
is, kitapostuk a miniszteri fogadó-szobák küszöbét, hogy a fiatal 
tanítóözvegyek és -árvák ne kerüljenek egészen koldusbotra, 
amiért hőshalált halt édesapjuk nem bújt el a harctér valamelyik 
odújába addig, mig meglesz a tízéves szolgálati igénye idehaza 
hagyott családjának! Futkároztunk a Tanítók Szövetsége és a 
többi felekezeti országos testvér-tanítóegyesületek elnökségével 
egyetértésben a felekezeti tanítóságnak is kijáró háborús segélyek 
folyósítása érdekében. ígéretben megkaptuk most a tavaszon a 
felekezeti tanítóság jogos kívánságának elismerését a családi 
pótlékra vonatkozóan is. Sőt talán még a fizetésrendezés és 
nyugdijrevizió is küszöbön állott, ha a bekövetkezett kormány- 
válság, mint annyiszor már, jégeső módjára el nem veri az összes 
országos tanítóegyesületek vezetőférfiainak ebbeli gondos és 
fáradságos magvetését.

Ugyanez a sors érte a főtiszt, zsinat előkészítő-bizottságaihoz 
szolgálati, képviseltetési és a kántori nyugdíjügyeinkben még a 
háború előtt beterjesztett kérvényeinket.

Mikor ül ismét össze ez a zsinat? Kik maradnak meg 
akkoráig kevés és igaz jóakaróink sorábó1? Ha befejeződik a



iborúnk ellenségeinkkel, ott új erőre kél majd meg nem értő
kkel. És vagy befogadnak őszinte jóakarattal az egyházkor- 
ányzat munkásműhelyeibe közönséges munkásoknak minket, az 
angélikus tanítóságot is, vagy nem lesz evangélikus tanítóság, 
ak névleg és nem lesz evangélikus iskola, csak címében. Ne is 
gyen akkor, mert ez az örökös harc és félreértés templom és iskola, 
Ikészekés tanítók között, megöli és kipusztítja magát az evangélikus 
mlekezeti életet is ! Csodálatos : evangélikus iskoláink nem üresek, 
: templomaink azok ! És ennek oka nem egyedül az idők mosto- 
iságában, mondjuk biblikusán: az idők méhében rejlik, hanem 
aint ugyancsak a biblia mondja : „Ahol pedig szeretet nincsen, 
t háborúság vagyon, mert a szeretet mindeneket hisz, mindeneket 
mél, mindeneket elfedez, de a szeretetet nem pótolja semmi!“

Még 1914. augusztus elején külön-külön memorandummal 
■dúlt szakosztályunk az illetékes piiskök urakhoz intézetten, a 
nyai és tiszai kerületi tanítóegyesületek szervezése érdekében., 
ndkét kerület a fötisztelendő püspök urak évi jelentésébe külön 
vett és melegen ajánlott előterjesztése alapján készséggel hozzá- 
ult kívánságainkhoz, ámde a háborús viszonyok zajában maguk, 
in kerületi alosztályaink elnökei, Uhrin Károly és Kubacska István 
társaink sem találták alkalmasnak az időt a további szervezkedésre.

Mégsem mulaszthatom el azért a méltóságos és főtisztelendő 
spökeink részéről mindenkor tapasztalt előzékenységért, párt
osukért és buzdító jó szavaikért az evangélikus tanítóság mély 
iolatát és köszönetét itt e helyen is kifejezni.

Országos egyesületünk lelkes és nagyérdemű elnöke, Mágócsi- 
:tz Sándor egyetemi tanár, valamint igaz testvéri szeretettel 
link érző főtitkárunk, Gömöry János eperjesi főgimn. igazgatónak 
tisztviselői karunk valamennyi értünk is fáradozó tagjának 
ranígy hálával tartozunk ügyeink készséges elintézéséért s a 
iát lefolyt ülésein tanúsított megértő maguktartásáért.

Az 1916. év folyamán a bányai egyházkerületben, a püspöki 
ital tehermentesítése céljából, a kerületi tanügy irányítására 
»laszakonként kerületi tanfelügyelői állás szerveztetett. Az ezen 
ben az egyes egyházközségekhez alkotmányos tárgyalásra le
lőtt tervezethez szakosztályunk nevében azon indítványt ter- 
tettem elő a bányakerülét tanügyi bizottságában, hogy az 
ai iskolák nagy száma és különleges viszonyaira való tekin- 
il, a kerületi lelkész-tanfelügyelő mellé referensül egy tanító 
álasztassék, annyival inkább, mert szinte kizártnak mutatkozik
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az az eshetőség, hogy amint azt a jelzett szabályrendelet-tervez 
megengedhetőnek találta, valamikor tanító is kerüljön ebbe 
tisztségbe. A tanügyi bizottság azonban ragaszkodik az ered 
szöveghez és így ebben a tárgyban sem értünk el célt.

Dicsőséges emlékezetű, jó Péterfy Sándorról, az ország ê  
kori első tanítójáról, ami méltó büszkeségünkről akarok m 
emlékezni szakosztályunk hároméves működését fölsoroló jelen 
semben, akinek gyönyörűen sikerült síremlékét f. évi június 28-ik 
lepleztük le a kerepesi-űti temetőben. Minden országos tanító
tanáregyesület bépviseltette magát ezen a tanítóság igaz hálájár 
ünnepségén. Megnyugtatom tagtársainkat, a mi egyesületünk 
szakosztályunk koszorúja sem hiányzott. Ugyancsak feltűnő 
volna, ha hiányzott volna, — nem érzik ezt azok, akik még n 
dig nem tagjai egyesületünknek?... És!

És komolyabb elitélés alá estünk volna még inkább, 
mindazoknál a deputációzásoknál, kilincseléseknél, amelyek 
felekezeti tanítóság háborús segélyezése ügyében történtek, n< 
létezésünkkel tündököltünk volna, hát érzik-e most már azo 
kartársak, akik megkapták ezeket a kideputációzott segély* 
vagy meg fogják még kapni, hogy igenis szükség van a 
országos szervezetünkre: az Evang. Tanárok és Tanítók Orszá 
Egyesületének elemi iskolai szakosztályára?

Szakosztályunk pénztára terhére segélyeztük, úgy ahogy 
erdélyi menekült kartársakal, utazgatunk a gyűlésekre, deputácic 
koszorúzunk, előfizetünk a tanügyi lapokra, viseljük az egyes 
tünk és szakosztályunk posta- és nyomtatványköltségeit. lile 
nehány száz koronával támogatnunk hivatalos kis közlönyön 
az „Evangélikus Népiskolát“, valamint a szövetkezeti lapur 
a „Tanító“-t; támogatnunk kellene az Eötvös-alapot, amely, i 
országo' egyesületnek, helyet és jogokat biztosít nekünk az i 
gatóságában, a segélyosztó-bizottságában; itt van továbbá a 
nagyszerű tanítóintézményünk: az egyetemi tanulmányokat v* 
tanítóleáriyok befogadója, a „Péterfy Sándor Leányotthon“ 
rendelkezésünkre áll mindössze mindezekre évenként 250 kor 
M iért?... Mert 1500 evangélikus tanító közül „haragszomrác 
játszik 1150 és nem jelentkezik tagul, a tagul jelentkezett 
közül pedig haragszik 235, ha tőlük buzgó pénztárosunk ar 
2 korona tagsági díjat kéri és rá sem hederít az udvarias fij 
meztetéseire! S ezek a számok még háborúelőtti adatok

Sass Istvánt, a Dunántúli Kerületi Tanítóegyesület r
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rderraí elnökét hiába kérem, hogy vegye át az én, úgy látszik 
lár erejét vesztő karjaimból a szakosztályunk elnöki teendőivel 
író Vezetést. Ő határozottan több szerencsével tudott jól irányító
ig hatni, úgy látszik nagyobb összetartozandóságot érző dunán- 
úli testvéreinkre, mert a Dunántúli Kerületi Tanítóegyesület 
irágzik. És virágozni fog utódja, Krug Lajos soproni téstvérünk 
ezetése alatt is, akinek munkásságánál és jóakaratánál csak 
zerénysége nagyobb s ez az oka, amiért nem általánosan ismert 

neve közöttünk, más kerületbeliek előtt is. A távozó és díszes 
Kásáról lemondotj Sass Istvántól fájdalmas érzéssel búcsúzzunk, 
okát dolgozott, korán elfáradt vagy talán csak pihen egy keveset ? 
ízüksége volna még az ő munkaerejére és tudására az evangé- 
kus tanítóságnak!

Bár ne maradna méltó utód nélkül a mi kis hivatalosunk, 
z „Evangélikus Népiskola“ sem, azzal, hogy annak megalapítója 
s 1889. év óta szerkesztője, kiadója és sokszoros ráfizetője, a 
ni büszkeségünk, vérbeli jóbarátunk, őszinte jóakarónk, igaz 
negértőnk, Papp József, a soproni tanítóképző igazgatója, nagy
okú szembaja miatt lemondott igazgató-tanári állásáról és félünk, 
eteszi a mi hírlapunk szerkesztői tollát is. De reméljük a jobbat!

Országos egyesületi szervezkedésünk egyik szintén igen 
zerény, de annak idején egyik legtevékenyebb munkásáról essék 
tt még néhány szó. Polgár József tolnatamási ág. h. evang. nyug. 
anítótársunk 1916. december 31-én fejezte be áldásos életét, 
őrködjék sírja fölött a mi szakosztályunk hűséges kegyelete is, 
ildva az igaznak emlékezetét! Alexy Lajos, szakoszt. elnök.

ranítók feladata a gyermekvédelem és a 
patronázs szolgálatában.

(Folytatás.)

Fejtegetéseim utolsó részében a p a t r o n á z s  v é d e l m e  
11 a 11 á l l ó  g y e r m e k e k  és i f j a k  e l l e n ő r z é s e  é s  i r á 
l y í t á s i  m ó d j á t  m u t a t o m  be. Egyidejűleg utalok a ren
dietekre, az elért eredményekre, melyek complexurna mint a 
áradságos munka gyümölcsei, a kellő érdeklődés hiányában sem 
'esztik értéküket.
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Tudnunk kell, hogy az 1909 évi 78.395 vk. és a 149.5( 
vk. 12. a. k. rendelet irányítja a tanítói patronás-munkát és k 
részre osztja u. m.: iskolai és iskolán kívüli teendőkre, nie 
követelvén a tanítótól a bűntettes gyermek és fiatalkorú bünö; 
egyéniségének, ^családi viszonyainak, értelmi és erkölcsi fejle 
ségének ismeretét, högy a javító eszközöket meg lehessen t 
lálni.

Tudnunk kell, hogy az 1911. évi március 28-án k< 
16.785. sz. rendelet a patronázs-tevékenység feladatává különöst 
a preventiat, a bűn megelőzései teszti, erre hívja fel a tanítósí 
figyelmét s egyben felsorolja a környezetben keresendő és tali 
ható bajokat.

E bajok a következők: a szülők nyomora, könnyelműség 
távolléte; rossz lakásviszonyok, rossz társaság. E bajok enyhít 
sére ajánlja, hogy a tanítók igyekezzenek a jótékonysági intézeti 
illetve az illetékes hatóság segítségét kérni.

Továbbá tudnunk kell még azt is, hogy a vallás- és ke 
oktatásügyi miniszternek a tanítói patronázs-munkára vanatko: 
rendeletéi közül az 1912. évi március hó 29-en kelt és 40,00 
sz. a. kiadott rendelete a legfontosabb, amennyiben a rendel 
nyomatékosan kiemeli, hogy a tanítóságnak, mint az ifjusi 
nevelőjének a veszni készülő fiatal egyének megmentésére ir 
nyúló munkában résztvenniök nemcsak erkölcsi de népnevei 
hivatásukkal együtt járó k ö t e l e s s é g ,  miért is ez intézmény 
biztosítást nyert. E rendelet kapcsán talán nem lesz érdektek 
és céltalan felemlíteni, hogy e rendelet alapján ismertetni keile 
a gyűléseken a patronázs-munkát és a tanítóságnak e munkábr 
való részvételi módját. A munkában való részvevés egyik mód 
lett a külön szervezetben való tömörülés a tanítóegyesület keb 
lében, vagyis: tanítói patronás létesítése; a másik mód : a tá 
sadalmi patronázsbau való tevékenykedés. E kettő közül, hoj 
melyik jobb, beszéljenek a számok, érveljenek a tények, melyt 
a következők:

Abaújvármegye kir. tanfelügyelőjének 1910. évben a megy 
közigazgatási bizottsághoz intézett jelentése szerint a be ne 
iskolázott tanulók száma a tanítók patronázs tevékenysége folytí 
minimumra apadt s ezt is a be nem iskoláztatható cigány-gy 
rekek képezték. További siker volt a fegyelem terén és a tanú 
mányi szebb eredményben, mely már magában véve is na£ 
érték. A tanítók gondviselő atyaként gondoskodtak a növendékei
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ről, mely karitativ ténykedéssel maradandó erkölcsi kapcsot léte
sítettek. A gyűjtés eredményéből, 300 tankötelest ruháztak fel, 
150 tanuló élelmezéséről gondoskodtak, 250 tanulónak adtak 
tankönyvet s a kassai napközi otthon céljaira 870 K-át gyűj
töttek. A kassai tanítói patronázs-csoportok és körzetek tagjai 
figyelemre méltatták a jó gyermekeket is az ellenőrzés és játék
délutánok rendezése által. Az elhanyagolt gyermekeket megláto
gatták, miáltal sok iskolakerülőt megmentettek. A züllés útjára 
jutottaknál megállapították az okot. A tanítók a hét egyik meg
határozott napján a szülők rendelkezésére állottak. A fiatalkoruak- 
nak a társadalom értelmes tagjainak bevonásával ismeretterjesztő 
és erkölcsmenesitő előadásokat tartottak.

A fővárosi tanítók szintén megalkották a gyermekvédelmi 
bizottságot, melynek albizottságai a tantestületek. Patronázs-bizottsá- 
guk munkája a megelőzés, környezettanulmányozás és az iskola
kerülők felkutatása volt.

E sokoldalú és kézzelfoghatólag értékes munkálkodással 
szemben a társadalmi patronázsnál a tanító munkája évtizeden
ként három-négy környezettanulmánnyal s az ezt szolgáló űrlap 
kitöltésével kimerül. Sokszor nem is tudja a létezését,
nem is ismeri azt, kinek tesz szolgálatot. Tapaszta
latból mondhatom, hogy a társadalmi patronázsban semmit
tevésre van kárhoztatva a tanító, még a tanítói patronázsban, 
mint a fentemlített ragyogó példák mutatják — folytonos tevé
kenységben él.

Állami szűkmarkúságnak tudható be, hogy a tanítói patro- 
názs odafejlődött volna, hogy a jó gyermekeknek állandó fel
ügyelőjük, az elhanyagoltaknak pedig állandó gondozójuk lenne. 
Az adott viszonyok mellett is kell, hogy a legelrejtettebb helység 
gyermek is a tanítóban minden körülmények közt a legjobb atyai 
gondviselőt érezze és tudja azt, hogy ez a jókra és gonoszokra 
egyaránt figyel.

Tekintsünk most már a züllésre jutottakra, az ellenőrzésükre, 
a törvények és bitói intézkedésekre.

A Bn. 15. §-a szerint b ű n v á d i  e l j á r á s  nem indítható 
a 12. életévet be nem töltött gyermek ellen, hanem az 1913. évi 
VII. t.-c. 3. §-a szerint a közigazgatási hatóságok vagy a fiatal
korúak bírái teszik meg a szükséges intézkedéséket. A 18 év előtti 
fiatalkorú, ha erkölcsi veszélynek és züllésnek van kitéve az 1913. 
évi 66. és 67. §-ai értelmében, indokolt esetben kiragadható a
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környezetből, pártfogót kaphat, ki nevelését ellenőrizni van hi
vatva, állami gyermekmenhely gondozásába juthat, avagy a patro- 
názs-egyesület gyámkodásába kerülhet.

Sajnos, hogy 18 éven túl ez mind megszűnik s a kiskorú 
a régi környezetben folytathatja ismét életét. Ez baj, de ezen 
segíthet némiképpen a tanítói patronázs ellenőrzéseivel. A létesí
tendő törvény pedig úgy segíthet e bajon, hogy kimondaná, mi
szerint a k ö r n y e z e t b ő l  e g y s z e r  k i r a g a d t  g y e r m e k  
n a g y k o r ú s á g i g  a t a n í t  ó-p a t r o n á z s  f e l ü g y e l e t e  
a l a t t  é l .

Van eset, midőn a b ü n t e t é s  v é g r e h a j t á s á r a  a tanító 
hivatik fel. Ezt a tanító az 149,500—1909. vk. sz. rendelet 
alapján végrehajtani tartozik. A fenyíték nemei a következők: 
szóbeli dorgálás magánosán vagy bizottság előtt, továbbá iskolai 
elzárás éhezés nélkül vagy azzal.

A tanítópatronázs tevékenység akkor sem szünetelhet, ha a 
bíróság j a v í t ó n e v e l é s t  i tél ,  mely az ifjú 21. életévéig 
terjedhet. E nevelést a 27,000—1909. t.-ck. m. rendelet szabá
lyozza. A javító nevelésre bocsátott ifjú életét a tanítópatronázs 
elnöke a javítóintézet igazgatójától meglátogathatná, mely bizo
nyára nagyobb erkölcsi értékkel bírna, mint a züllött s volt kör
nyezetének látogatása. A tanító látogatása, komoly intése minden
esetre hatással lenne s előbb-utóbb meghozná a kívánt eredményt. 
Nagyon természetes, hogy a tanító mindezt csak úgy tehetné 
meg, ha éppen oly díjazásban részesülne, mint a hasonló köz- 
szolgálatot teljesítő egyéb köztisztviselő. Ha a javítónevelés cél
talan volt, akkor a bíróság f o g h á z b ü n t e t é s t  szab. E bün
tetés 5—10 évig terjedhet, ha a bűnös 15 éves elmúlt. A fogház- 
büntetést az igazságügyminiszter 27,300—1909. sz. a. k. rende
leté olyképp szabályozza, hogy az ifjak munkával és tanulással 
foglalkozzanak s érezzék a hatalommal párosult szeretetet, mely 
őket épúgy kész oltalmazni, mint a megtévedtek által megsértett 
társadalmat és a jogrendet.

Az 1908. évi XXXVI. t.-c. 21., 22., 23. §-a értelmében, ha 
tanító rendeltetik a p r ó b á r a  b o c s á t o t t  i f j ú mellé pártfogó 
gyanánt, úgy első teendője a bíróság adta „Útmutatás“ helyes 
megmagyarázása, a megértés felől való meggyőződés, a köte
lesség megismeréséhez és teljesítéséhez szükséges erkölcsi erőre 
buzdítás. A tanács mellett a példaadás és mutatás, valamint az 
akarat erejének fokozása, a nemes elhatározásokra buzdítás és
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a nemes tettekben való segédkezés az, mi a társadalom részére 
a már veszni induló ifjút visszatéríti. Az anyagi támogatásra 
szorulót a jótékony egyesületek igénybevételével segítse nemes 
törekvésében a tanító. Az előítélet és az elfogultság miatt az 
egykor bűnös, de megtért ifjút befogadni irtózó munkadót győzze 
meg a tényekkel és igazsággal s ne engedje meg, hogy az ifjú 
elkeseredésében újból hátat fordítson a társadalmi életnek s még 
nagyobb bosszút álljon annak életrendjén. Mert felednünk nem 
szabad, hogy az ember társas lény s épen az teszi bosszúállóvá, 
hogy a társadalom az ellene egyszer vétkezőnek sehogysem akar 
megbocsátani; bár tagjai szemforgatással Ígérik a Miatyánkban 
a vétkezők vétkeinek megbocsátását. A patronázs szolgálatában 
álló tanító hasson oda, hogy a próbára bocsátott ifjú mindig 
jobb körbe jusson, mint amilyenben nőtt, élt, forgott; mert csak 
ez a kör lehet ránézve nevelő, példaadó, oktató s mindenekfelett 
javító, mely gátolni fogja a bűncselekmény megismétlődésétől, 
épúgy az erkölcstelen életmódtól is. Mig a gyermekkorban inkább 
a szoktatás, addig az ifjúkorban — mint ezt Spárta oly ragyogó 
példákban mutatta — a példa hat jótékonyan a belátásra. A 
próbára bocsátottal ne éreztesse a tanító a sújtó kézt, melyből 
már kivette részét, mint a természet törvényeit áthágó gyermek 
a természet büntetését, hanem csak az áldókezet. Ne titkos rendőrt 
lásson az ifjú a tanítóban, hanem jóakaró barátot, ki mindenüvé 
elkíséri, nemes szórakozást nyújt s ebben résztvesz. A detektiv- 
szolgálat kölcsönös teher, míg a szeretet munkája^sztíli a köl
csönös kapcsot. S. E.

(Vége következik.)

Polgár József emlékezete.*)
Ha valamely pálya, úgy a tanítói pálya az, mely önálló, 

kifejlődött egyéniségeket kíván. A tanító egyéniségétől és munká
jától függ egy egész nemzedék jövője úgy erkölcsi mint gazda
sági szempontból. A tanítói munkásság azonban csak akkor 
fogja az igazi célt szolgálni, ha az nemcsak az iskola szűk falai

*j  Felolvastatott a tolna-baranya-somogyi egyházmegyei tanítóegyesület 
1917. évi julius hó 24-én tartott közgyűlésén.
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közé szorítkozik, hanem az iskolán kívüli gazdasági és társadalmi 
irányú tevékenységben is nyilvánul. Az iskolán kívül mutasson 
mintaszerű példát mint gyümölcsész, yirágkertész vagy méhész s 
ahol módjában áll, mutasson szakértelmet és érdeklődést általában 
gazdasági téren is. Közgazdasági tevékénységén kivül művelje 
a reábizott népet társadalmi irányban is. Legyen szervezője és 
vezetője az olvasókörnek, dalkörnek s mindmegannyi szervezet
nek, mely a nép művelődésére, gazdasági jólétének emelésére 
szolgál. Hogy mindezen kivánalmaknak a hivatásos! néptanító 
meg tud felelni, mintaszerű példát nyújt a jobb hazába költözött 
Polgár József kartársunk, ki közhasznú munkálkodásával a nép
tanító eszményképét megközelítette s ezáltal nemcsak közvetlen 
tanítványainak hálájára, hanem mindazok méltányló elismerésére 
érdemes, akik a nezettest zöme, a köznép értelmi, erkölcsi és 
anyagi haladásában keresik és találják, nemzetünk felvirágzásának, 
jövőjének kulcsát. Ezt mondja Polgárról a már szintén elhunyt 
Lágler Sándor kölesdi ev. lelkész, a sióvidéki tanítói kör egykori 
elnöke is, Polgárnak egy régebben megirt életrajzában, melynek 
adataiból és a boldogulttal személyes érintkezés folytán tapasz
taltakból írtam meg jelen megemlékezésünket.

Polgár József született Gyönkön 1854-ben, szegénysorsu 
földmíves szülőktől. Mint gyermek a telhető leggondosabb neve
lésben részesült. Elemi iskoláit a gyönki evang. magyar iskolában 
végezte Grosch Henrik alatt. A gondos szülők a gyermeket mint 
elemi iskolai tanulót a szomszédos Varsádra adták cserébe német 
szóra, azonban anyanyelve iránti szeretete oly lángoló volt, hogy 
csak fogyatékosán tanult meg németül.

A tanító buzdító, biztató szavainak engedve a szülők a 
gyönki — helybeli — ev. ref. algymnáziumba adták. A szülők 
nem csalatkoztak ez elhatározásukban, mivel gyermekük a gym- 
názium négy alsó osztályát sikerrel bevégezte. Egyetlen vágyuk 
volt fiukból tanítót nevelni, de e reményükben csalatkoztak, mi
vel az egyrészt hajlamból, másrészt szüleit meg akarván kimélni 
a további költségektől, felcsapott nyomdászinasnak. Tanoncéveit 
Budapesten az Athenaeum-nál, majd Jászberényben folytatva s 
bevégezve, mint nyomdászsegéd Budapesten, Győrött és Pécset 
talált munkát. Az ifjú látva, hogy pályája korántsem oly rózsás, 
mint amilyennek festette, — ugyanis szegénységénél fogva nem 
is gondolhatott önálló^nyomda felállítására valamint családi tűz
hely alapítására, — örökös segédeskedésre lévén rákényszerítve,
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még idejében érett ésszel elhatározó lépésre szánta magát és be
iratkozott a soproni tanítóképző első osztályába — szüleinek leg
nagyobb örömére — Istenbe vetett bizalommal, hogy önerejére 
s a jóltevők nemesszivüségére támaszkodva, némileg szüleitől is 
segítve elérendi célját. Jó magaviseletével és szorgalmával itt 
ösakhamar megnyerte tanárainak elismerését s ennek folytán az 
intézet által nyújtható mindennemű jótéteményben részesülve, 
ezeket magánórák tartásával pótolva, szüleinek nagyobb terhel- 
tetése nélkül sikerült neki a tanítóképző évfolyamainak bevég
zése. Az intézet megteremtője, Pálfy József nevét yiselő önképző
körben nagy tevékenységet fejtett ki, szorgalmasan dolgozva, fel
olvasásokat s gyakorlati tanításokat tartva s mint a kör főjegyző
jének sikerült a kör irányát újabb, gyakorlatibb alapra fektetni 
és az ő befolyásának köszönhető, hogy a „Pálfy-kör“ tanár
elnökéül az igazgató-tanárt: Kapi Gyulát nyerték meg, kinek 
lelkes vezetése mellett a kör nevének és rendeltetésének meg
felelő fellendülést nyert.

A tanítóképző sikeres bevégzése után tanítói képesítést 
nyerve Ráczkozárra kapott meghívást, melyet azonban gyarló 
németnyelvi ismeretei miatt elfogadni vonakodott, de tanárai s az 
akkori püspök úr oly nyomást gyakoroltak rá, melynek engedni 
kényszerült. Állását elfoglalván hangyaszorgalommal fogott hozzá 
kötelességeinek hű és pontos teljesítéséhez; legfőbb célja volt 
ebben az is, hogy a német nyelvet minél jobban elsajátítsa. 
Segítségére volt működésében a boldogult emlékű Guggenberger 
János ráczkozári lelkész, később az egyházmegye alesperese, ki 
napi írásban kidolgozott nyémet uyelvű tanításait kijavította, 
mindenben pedig jóakarója és tanácsadója volt.

Polgár jó modorával így a lelkész, gyermekekkel való szelid 
atyai bánásmóddal pedig a nép bizalmát is teljesen megnyerte.:— A 
gyermekek örömmel jártak iskolába, a felnőtteknek olvasókört és 
dalegyletet alakított, mialatt népszerűsége annyira emelkedett 
hogy a gyülekezet most már hogy jobban magához csatolja az 
ifjú tanítót, az iskolát ketté szakította s szervezték a II. sorsz. 
tanítói állást készpénzfizetéssel. Most már semmi akadály sem 
volt abban, hogy Polgár kérésére az iskolába a magyar nyelv 
bevezettessék, megelőzve abban az országos intézkedést. A tolna 
baranya-somogyi egyházmegyében tehát ő volt kezdeményezője 
és úttörője édes hazánk nyelvének az idegenajkú népiskolában.

A következő szünidőben az esperesség Tamásiba, egy égé
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szén magyar gyülekezetbe rendelte ki helyettes tanítóul; itt aztán 
meg is választották, de a választásnál csak egy szavazattöbb
séggel nyervén, — a boldogult szavaival élve, — nem volt 
kedve ily „egyhangú“ választást elfogadni, inkább visszatért 
Ráczkozárra.

1880-ban Hidegkútra, szintén németajkú gyülekezetbe vá
lasztatott meg egyhangúlag rendes tanítóul s itt működött nyug
díjba vonulásáig. Első dolga volt itt is, hogy olvasókört és dal
kört állítson fel, mely hívatva van úgy a dalban mint olvasgatás 
által a nép lelkületére képzőleg és jótékonyan hatni, amellett 
rávezette a népet a takarékosságra és annak megértésére, hogy 
a korcsmán kívül mint amely a gazdasági hanyatlás, sőt elsze- 
gényesedés kutforrása, még más nemesebb és hasznosabb szóra
kozások is vannak.

Nagy tevékenységet fejtett ki itt a téli estéken működésével, 
amellett oly könyvtárt létesített, mely a népnek elegendő szellemi 
táplálékot nyújtott.

Misszióját, a magyar nyelv bevezetését az iskolába itt is 
folytatta. Népszerűségével csakhamar sikerült az iskolaszék bele
egyezését kinyerni, hogy az iskolai tannyelv magyarra változtas
sák. Azóta a falu ifjabb nemzedéke a magyar szót érti s tiszta 
kiejtéssel majdnem hibátlanul beszéli, társas együttlétnél a magyar 
dalok a német dalokat majdnem teljesen kiszorították.

Az iskolában a derék tanító és nevelő szelíd, atyai bánás
módját a gyermekek i'szeretetükkel és ragaszkodásukkal viszo
nozták. Tanulóifjúsága lelkének művelésére alapját vetette az 
iskolai könyvtárnak és takarékpénztárnak, melynek nyilvánosan 
s sokszor szószólója volt. Iskolai működéséről nemcsak az egy
ház, hanem világi részről is elismeréssel nyilatkoztak, a várme
gyei tanfelügyelő javaslatára a várm. milleniumi kulturális alapból 
200 kor. jutalomban részesült.

Kitartó munkássága a kartársak részéről is méltánylásra talált, 
midőn a tanítóegyesületbe előbb aljegyzőnek, később főjegyző
nek, majd ügyvivő alelnöknek választották. Hogy a hivatásának 
mily mértékben felelt meg, láthatjuk abból a harcból, melyet a 
tanügy fejlesztése, a tanítóság érdekeinek megvédése céljából 
vívott nemcsak a sajtóban, hanem szóval a nyilvánosság előtt is. 
Bármily mozgalom indult meg a népoktatás és a tanítóság érde
kében, vagy ha egy tanítót, kivált a mi körünkből méltatlanul 
megtámadtak, ő azonnal és hívatlanul ott termett és hozzászólt
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a kérdéshez Idle szokásos alapossággal körültekintéssel és 
kartársának védelmére kelt.

1896-ban ott találjuk az orsz. evang. tanítók gyűlésén Buda
pesten a kántortanítók sérelméről és nyugdíjügyéről szóló fel
olvasásával. E gyűlésnek eszméje különben körünkből indult ki, 
keresztülvitelével Polgár bízatott meg. E megbízatással járt ered
ményes munkálkodásáért elismeréssel és köszönettel adózott neki 
tanítói apánk Péterfy Sándor is, ki őt ugyanott átölelte s „édes 
fiamnak“ szólította.

A gyűlésen tartott felolvasása osztatlan tetszésben részesült 
és memorandum alakjában az elnökség által a nagy méltóságú 
minisztériumhoz benyujtatni határoztatok nagymélt. Fabinyi Teofil 
volt ígazságügyminiszter és Péterfy Sándor igazgató-tanár sze
mélyében.

Az iskolán kívül még sokfelé el volt foglalva Polgár. Az 
egyházmegyénél előbb tanügyi bizottsági jegyző, később e szak
ban előadó. Mint ilyen különös gondot fordított arra, hogy az 
egyházmegye összes iskoláiban magyar legyen a tanítási nyelv, 
de kellő szigorral kívánta is e határozatnak végrehajtását, s ennek 
köszönhető, hogy aránylag rövid idő múlva magyar volt az érint
kezés tanító és tanítvány között.

Az egyházmegye bizalmából az egyházmegyei számvevőszék 
tagja és jegyzője, majd beválasztatott iskolavizsgáló tagnak is, 
de sokoldalú elfoglaltsága miatt erről le kellett mondania.

A tanügyi lapok hasábjain gyakran találkoztunk Polgár ne
vével. Leginkább a „Néptanítók Lapja“, „EvangélikusNépiskola“ 
„Evang. egyház és iskola c. lapokban jelentek meg dolgozatai, 
az iránycikkek „x. y.“, a gyakorlati cikkek teljes névvel, könyv- 
ismertetés és tárca „—ár“ jegy alatt. Kisebb népiskolai tankönyvek 
is jelentek meg tőle u. m. „Biblia-isme“ és „Tolnavármegye 
földrajza.“

Tekintettel fatenyésztési és gyümölcsészetl ismereteire Tolna
vármegye őt nevezte ki a simontornyai járás területére faiskola
felügyelővé. A fa- és gyümölcstenyésztésben elért sikereiért a 
fölemivelési minisztérium 200 korona jutalomban részesítette s 
dísz-oklevéllel tűntette ki. A budapesti kertészeti tanintézetben a 
gyümölcsészeti tanfolyamot legelsőrendű sikerrel végezte. Kidol
gozta a községi faiskolák okszerű kezeléséről szóló utasítást s a 
földmivelésügyi minisztérium által kiadott „Gyümölcskertész“ 
című lapban sűrűn jelentek meg közleményei.
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A gazdaság minden ágában voltak tapasztalatai s azokat 
> gyakorlatilag is érvényesítette.

A selyemtenyésztést ő kezdte meg községében egy minta
tenyésztéssel, később a felügyeletet gyakorolta a tenyésztők kö
rében, hogy fáradságukat siker koronázza.

A filloxera által kipusztítött szőlők felújítását szénkéneggel 
és amerikai alanyokon és a permetezést ő kezdte meg s példája 
és gyakorlati útmutatásainak köszönhető, hogy e gazdasági ág 
művelése a községben nagy lendületet vett.

Az okszerű méhészetet is ő hozta be községébe. Méhese 
mintaszerűen volt berendezve asztalosműhellyel, hol a fáradt elme 
pihenést és szórakozást keresett a gyalupad mellett, melynek 
segítségével ügyesen készítette méhkaptárait, kisebb tanszereit s 
egyéb elgondolható háztartási s a gazdaságba vágó tárgyakat.

1881-ben alapított családot, nőül vevén Schuck Vilmát, 
néhai Schuck Jakab landthali uradalmi főerdész leányát, kivel az 
ég 6 fiúgyermekkel áldotta meg. Családi életét jellemzi a tanító
lakások fedele alatt honoló megelégedés, jó kedély, munkakedv, 
vallásos szív s az ezekből fakadó életkedv Az isteni gondviselés 
mély gyászba sújtotta a családot, midőn egy héten belül 3 gyer
mekét kellett utolsó útjára kísérni. Már-már elcsüggedni látszott 
a gyermekeit forrón szerető munkásfő e súlyos csapásokon, de 
mély vallásos érzelme győzött s az isteni végzést lehajtott fővel 
tűrte, mikor negyedik gyermekét is sírba kellett tennie s habár 
nem feledett, de vigasztalódott. Enyhülést keresett a munkában. 
Életben maradt két fiát a leggondosabb nevelésben részesítette. 
Dezső — az idősebbik, — a bonyhádi főgimnázium jeles tanára, 
igazi paedagogus, — József, az érettségi megszerzése után a 
posta- és távirda kötelékébe lépett, jelenleg orosz hadifogságban 
van. Nemes szivére mutat az elhunytnak, hogy korán özvegységre 
jutott nővérét magához vette lányával s szeretettel gondoskodott 
róluk utolsó lehelletéig.

A fáradhatatlan munkást a mindinkább súlyosbodó asthmája 
nyugdíjba kényszerítette 1909-ben, a tanügy és népnevelés szol
gálatában tett 30 évi működés után. E hosszú, fáradhatatlan és 
áldásos tanítói tevékenység után 8 évig élvezhette még a jól 
megérdemelt nyugalmat tolnatamási-i csendes és boldog otthoná
ban, míg még zavartalanabb nyugalom, ékesebb boldogság után 
vágyódott és elköltözött oda, „hol nincs többé fájda[om, búbánat, 
gond, aggodalom, nem uralkodik halál.“ A jótékony halál 1916.
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december hó 31-én váltotta meg földi szenvedéseitől. A sírja 
felett lebegő áldáshoz mi is hozzájárulunk az emlékezet kegye
letével.

Nekünk pedig kedves kartársaim, az elhunyt működésének 
és életének felelevenítése ne csupán megemlékezés legyen, ha
nem példa és tanulság, szeressük pályánkat amint ő szerette, 
kötelességeink hű és pontos teljesítésével járuljunk mi is — 
minél nagyobb mértékben — egyházunk s hazánk felvirágzásához.

Áldott legyen közöttünk Polgár József emlékezete !
Weil Endre.

A nyíregyházi evang. iskolák története.
(Folytatás.)

Az iskolamulasztás főokait a szülők közönye, betegség, 
szegénység, klimatológiai tényezők, rossz út, nagy távolság 
okozta. Megjegyzendő, hogy a szomszéd Oros község határából 
is jártak, mint most is, a belvárosi iskolákba a gyermekek.

Az iskolák a szükséges taneszközökkel el voltak látva. A 
szegények tanszereket, a fiuk szűrt, csizmát; a lányok ujjast és 
csizmát kaptak.

Iskolai könyvtár kezdetleges állapotban, 122 kötetből állott.
Az ismétlő iskolák e tanévben léptek életbe. A városban a 

város vette kezébe az ismétlő iskolázást, egyelőre a fiuk számára 
rendezte be s a különböző felekezetek tanítóiból kiválasztott, 
egyenként 100 ft-al díjazott tanerők vezették. Az ismétlőbe 68 
ág. h. ev. fiú, összesen 178 járt. A tanyákon díjtalanul végezték 
a tanyai tanítók e munkát.

Az iskolaszék közös volt a gimnáziummal, mely az egyház- 
megyei elnökség 3-as kijelölése alapján az egyháztanács által 
6 évre választatott, részint pedig hivatalból üléssel biró tagjai 
is voltak.

Az iskolai alapítványok összege 15.740 ft. 08 kr. volt.
A 12 városi iskolában 1002 s a 10 tanyai iskolában 613, 

összesen 1615 volt a növendékek száma.
A városiak közül csak egy tanító volt esperességileg képe

sített, a többi képezdét, főgimnáziumot, jogot, teológiát végzett.
Nézzük most a bútorokat és taneszközöket.
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Minden osztályban volt megfelelő mozgó lóca, íróasztal 
egy-egy, tábla pedig 1—4-ig, az alsó osztályokban 1 mozgó 
betütábla és 24 fali olvasptábla, 40—46 szemléltető kép, Orosz- 
és Hermann-féle számológép s minden osztályban 1—1 choral- 
könyv, 1—3 zászló, 1—5 dob; de szék csak 5, szekrény 6, 
ruhafogas 5 osztályban volt s \/izedény 2-ben nem volt. Méter
mérték rajzban 2 és természetben 3 osztálynak volt. Természet
rajzi ábrák 3 s természetrajzi gyűjtemény 2 osztályban találtatott. 
Európa térképe 5 példányban, Osztrák-Magyar birodalom térképe 
a IV. leány- és V—VI. fiú-osztálynak volt. Magyarország 5 pél
dányban, kis kézi térkép 39 példányban, lapgömb 2 példányban, 
földgömb 6, természettani ábrák 20, természettani eszközök 30 
példányban voltak a felső leányosztályban.

Osztályok voltak: felvégi I—II. vegyes o., keleti I—II. v. o., 
nyugati I—II. v. o., központi I—II. v. o., alvégi I—II. fiú-, alvégi 
I—II, leány-osztály, központi III. fiú, központi III. leány, IV. fiú, 
IV. leány, V—VI. fiú és V—VI. leány, összesen 12. A tanítók 
fizetése 400, 500, 600 ft. készpénz között váltakozott. A lakbér 
sem volt egyforma: 150, 200 ft. Alakás közt is lényeges különb
ségek voltak már akkor is, miért is az érdemes püspök a két 
szűk tanítói lakást kifogásolta.

Cékus püspök felhívta egyben az egyház presbyteriumát, 
hogy ha már az elemi és gimnáziumi tanácsok egybeolvadását 
jónak találta, intézkedjék az, hogy nagyobb számú taggal, két 
külön osztályra osztassék, kapván minden egyes osztály élére 
egy-egy felügyelőt.

E sok tanulságot rejtő adatok után kisérjük figyelemmel 
Szénfi további vezérszereplését.

1881/82-ben ismét elnök lett Szénfi, midőn az ének ügye 
ismét nagyobb lendületet nyert. Mindjárt az októberi értekezleten 
felhívta Nagy Lajos énekvezért, hogy a tanyai tanítók részére 
legalább minden hónapban egyszer tartson énekórát s a tantestület 
tagjait ismét csoportokba osztotta a magyar istentiszteleten való 
képviseltetés céljából. Az ő elnöklése idején lett az iskolalátogatók 
hatáskörének megállapítása, illetve a kör részéről véleményes 
javaslattétel, valamint az igazgatói jog és kötelességnek a „Rendezet“ 
alapján újabb meghatározása. Az iskolai rendtartásban annyi vál
tozás történt, hogy az igazolatlan mulasztók névjegyzékei a városi 
tanácshoz küldettek a confirmanus tanulók névjegyzékével együtt.

Az 1884—85-iki elnökösködésének nevezetesebb mozzanatai,



hogy az énektanítást a kántorok által kérte a kör teljesíteni s a 
templombajárás ellenőrzésével és csoportba-osztással az igazgató 
bízatott meg. Az új „Rendelet“ és az egyháztanács határozata 
értelmében a tanítói kör az iskolaszéki elnökség és a tagokra, 
valamint az igazgató tanítóságra megtette 1885 aug. 13-án a 
hármas jelölést.

Az 1888—89-iki elnökösködése kevés újat mutat legfeljebb, 
hogy e tanévvel vette kezdetét az építendő iskola javára az iskolai 
gyűjtés. Gdovin János veterán tanító majd Rudolf trónörökös 
elhunyíával meghatóan emlékezett meg a tanítókor. Az 1889—90. 
tanévben a debreceni-utcai iskolában az I—II. vegyesen külön 
I-ső és II. vegyes osztálya választatott s ezek részére külön tan
terv és órarendet állapított meg a kiküldött bizottság. Az idegen 
vallásúak tandíja beszedésével Szénfi mint elnök-igazgató bíza
tott meg. A kincstár gyarapítása céljából ugyan e tanévben könyv
kiszemelő bizottság küldetett ki. Ekkor már végleges elintézést 
nyert Szénfi folytonos sürgetésére a. fűtés és tisztogatás. 
A második félév kezdete ez időtől a félévi vizsgák meg
szűntéig március eleje volt. Tananyagra vonatkozólag a nyelv
tanra volt a legtöbb kifogás, miért is ennek revidiálására bizott
ság küldetett ki. Az anyagiak tekintetében a városiak mozgolódtak 
saját fizetésük emelése érdekében s egyidejűleg kérték a IV. egye
temes gyűlésre menendő képviselők fuvardíját. A vizsgákra 
már nem kívánták a tananyag kimutatását, mert ez az Értesítőben 
foglaltatott.

Talán nem lesz érdektelen a beiktatásra vonatkozólag le
szögezni azon szomorú tényt, hogy az elnök igazgatónak minden 
tenév elején tartott értekezletet azzal a jelentéssel kellett kezdenie, 
hogy városunk lakosainak zöme földmiveléssel foglalkozván, addig 
míg az őszi munkát be nem végzik, vajmi lassan népesülnek 
meg az osztályok. így a rendes tanítás még az újabb időben is 
szeptember hó második felében csak a tankötelesek felerészénél 
vehette kezdetét a központiba míg az oldaliskolák októberben s 
a tanyaiak novemberben, az őszi munka végeziével népesültek 
meg. Hogy a félévi vizsgák mindennek dacára sikerültek, az csak 
a tanítók túlbuzgóságának tudható be. A tanév megnyitása min
denkor az előleges, szabályszerű templomi kihirdetés és a hely 
lapok utján eszközölt értesítés után vette kezdetét, de mindenféle 
kényszer eszközök dacára sem sikerült a gyülekezést meggyőz 
sítani. A tót nyelv tanítása megszűnt. Az 1889—90. tanév gaz-
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dagabb eseményekben is. E tanévtől kezdve a Bánhegyi Abc. 
helyett a Komáromy-féle s a V—VI. osztályban a Komáromy stb. 
féle képes olvasókönyv helyett az érdekelt osztálytanítók kedvező 
bírálatot a körnek ajánlata folytán a protestáns szellemben szer
kesztett és több tantárgy tanítására alkalmazható Kapi Gyula és 
Papp József „Olvasótankönyv“ behozatott. A tanítói karban is 
történtek változások. így a néhai Andrássy Sámuel központi I—II. 
úgyis osztályú tanítónak. 1889. dec. 17-én történt elhunylával 
ezen állás Werner Gyula segédtanítóval töltetett be s Madarassy 
László tanítójelölt a III. fiú osztályban alkalmaztatott mint segéd. 
Boczkó Lajos a debreceni utcai I-ső s Godovin Endre a Il-ik 
osztályt vezette.

A magántanulók vizsgadíja az 1889. július 31-i iskolaszéki 
gyűlés határozata folytán 5 ftról 10-re emeltetett.

A tanítói könyvtár ekkor 221 kötet műből állott. A Nép
tanítók Lapja 5 példányban járt s a vallás- és közoktatásügyi 
min. által kiadott rendelet értelmében 10 évi folyama 1879-től 
1899-ig 16 könyvbe köttetett s a könyvtárba tétetett. Járt továbbá 
a Népnevelők Lapja. Paedagogiai Szemle és Evangélikus Nép
iskola tanügyi, Vasárnapi Újság, Világkrónika 2 példányban és 
Képes Néplap szépirodalmi lapok és Gyámintézeti egyházi lap 
22 ft. 50 K értékben.

Tekintsük most az adományokat és jótékonyságot, hogy ez 
adatból is következtetést nyerhessünk a többi évekre. Ulmer 
János egyháztag végrendeletileg 1000 frt. adott elemi iskola ösz
töndíjakra a múlt tanévben s az emelendő központi iskola építé
sére a már meglevő alap gyarapítására 500 frt. Az iskolaszék a 
19 ft. 05 kr. majálati pénzmaradványt a tanítói könyvtár gyara
pítására adta fordíttatni. Az Eötvös alapul ezidőszerint 7, az Ön
segélyző-egyesületnek 11 rendes tagja volt a tantestület tagjai 
közül. A Szilágyi-Andaházy-féle alapítvány kamataiból 111 sze
génysorsú tanuló láttatott el szükséges tankönyv és szerekkel 
96 frt 64 kr. értékben. A tanév elején 50 szegénysorsú gyermek 
ruháztatott fel 102 frt. értékben, mely összeg részint a nyíregyházi 
pénzintézetek kegyadománya, részint az egyház közpénztárából 
fedeztetett. Karácsony ünnepénél előestéjén a Kovács László-féle 
alapítvány kamataiból 3 szegénysorsú, jó magaviseletü szorgalmas 
tanuló ruháztatott fel 26 frt. 26 kr. értékű ruhával. Ezenkívül egy 
úrnő 12 fejre való kendőt adott.

A tanszerszükséglet e tanévben 22 frt. 24 kr. értékű volt s
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a jó magaviseletü szorgalmas gyerekek között a nyári vizsga al
kalmával 145 írt. 24 kr. osztatott ki a különféle alapok kamatai
ból. Ez eseményekben gazdag tanév nevezetes eseményeként van 
a Szénfi Gyula szerkesztette Értesitőben megörökítve Werner 
Gyula nagyszabású munkája, melyben szakavatott tollal fejtegeti 
a központi épület felállításának pedagógiai, egészségtani és gaz
dasági tekintetben elodázhatatlan szükségét. E munkában a túl- 
tömttséget ostromolja s pedagógiai hátrányát tapasztalatból vett 
példákkal igazolja, majd az ebből folyó kárra mutat, mely a tár
sadalomra nézve kiszámíthatatlan. Majd a gyermek egészségére 
ható káros tényezőket, a degeneráláshoz nem kis mértékben járuló 
korabeli iskoláztatást ostromolja s kimutatja, hogy a központi 
I.—11. osztály tanterme 105 tanulójával 171 m3 űrtartalma mellett 
48 tanulónak felel meg. A dohos levegőjű, ragály-fészek helyett 
több világosságot s jobb levegőt kíván, mihez még a rabnak is 
joga van. Mind e bajon a tervezett új épület van hivatva. Gazda
ságilag kimutatatta, hogy az épülettömbök ódonságuknál fogva 
szünetnélküli restaurálást kívánnak; az évi 3133 frt. 23 kr. az 
egyházépület fentartási költségének oroszlánrészét felemésztik, 
mégis napról-napra emészti az idő.

Az 1890—91. tanév ismét Szénfi Gyula igazgató nevéhez 
fűzi az eseményeket, melyek azonban semmi újat, nevezeteset, 
megkapót nem hagytak a jövőnek.

Szénfi 35 évig tanított az V—VI. leányosztályban s az egy
háztanács tagja volt. 1896. évi október 12-én, életének 73. évében 
hirtelen megújult szélhüdés következtében kiszenvedett.

Az 1789-ben épült iskola utolsó tanítója tehát Szénfi Gyula 
volt, ki átélte ennek minden baját s élvezte az 1892-ben felépült 
modern épület nyújtotta gyönyört. Az 1892 szeptember 17-én az 
új iskolai épület felszentelési ünnepélye után tartott műkedvelői 
hangversenyen a műsor második számában az ő remeke is sze
repelt : „Magyar ábránd“ Szénfi Gusztáv dalai felett zongorára 
írta Szénfi Gyula tanító, veterán zeneköltő, melyet Heumann 
Klári k. a. ügyes technikával és érzéssel adott elő.

Ez épület is mint a többi régi iskolaépület 1892-ben le
romboltatott s helyére új, díszes, palotaszerű iskola épült. Az 
egyház gondoskodott ideiglenesen két tanítólak építéséről, mely 
egyelőre két tanteremmé alakíttatott át.

E két iskola történetének tulajdonképeni kiinduló pontjára 
veszünk a bércről visszatekintő vándorként futó pillantást s látjuk,
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hogy ezt tulajdonképen nem a számban és vagyonban növekedő 
egyháznak, hanem az 1871-ben kiadott türelmi rendeletnek kö
szöni létét. De az impulzust még előbb s még másban is keres
hetjük. Az 1877-ben Örményi József és Tresztyánszky Dániel 
készítette Ratio Educationis c. iskolaszervezettan, mely ellen
szenvre akadt ugyan a protestánsoknál, de mégis nemes ösztön
zést adott s éberségre keltett. Ennek, valamint az 1785-ben ki
adott s vegyes iskolákra vonatkozó rendeletnek — mely szintén 
elégedetlenséget szült a protestánsoknál — lett folyománya a 
„megtürt“-eknek a templom építése után, melynek alapköveteié
nek évfordulóját március 25-ét lokális ünnepé avatta a hálás 
utókor — a kettős iskola.

Az 1789-ben épült kettős iskola tehát a kultur fejlődésnek 
helyi határjelzője, de országos jelentőségű is, mert mint tudjuk 
ez évben már protestáns felügyelők neveztettek ki s egyidejűleg 
felhivattak a protestánsok tervezet kiépítéséhez, kimutatandó a 
kormányrendelethez való alkalmazkodásukat. Ily viszonyok mellett 
megérthető egyházunk lázas izgatottsága mellyel hozzáfogott az 
új élet szervezéséhez. A Ratio és II. József intézkedéseivel, mely 
megkövetelte a kisvárosi iskolákban a két tantermet és két tanitót 
eleget tett az egyház annak is s a legközelebbi igényeknek is 
megfelelt.

Folytatjuk. S. E.

Újjászületés.
— A reformáció emlékére. —

Mikor szakad már vége a pokolnak 
Mely háborogva tombol ellenünk ?

Mikor szabad már hajnalodra holnap,
Szent békevággyal föltekintenünk ? !

Az elmulandót nincs mód eltemetni,
Az eljövendő nem tud megszületni,

S a szörnyű kétség zajgó tengerén 
Nincs már elég hit, nincs elég remény...
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Ó mennyi mindent keli a sírnak adnunk,
Ó mennyi eseményt, mennyi drága vért; 

Ember-nevünket is meg kell tagadnunk,
S nem tudja senki, senki, hogy miért! 

Hol van, ki ezt a sziklát eltaszítja?
Hol van, ki ezt a láncot szétszakítja?

Honnan vegyünk ma annyi űj erőt,
Mint őseink négy századév előtt ? !

Az volt a hajnal...égi fény sugára 
Villant a sűrű vakhomályon á t;

A hű s igaz szív ráeszmélt magára,
És megtalálta újra önmagát.

Ha mennybeszálló szárnya nincs a hitnek,
Az érdemek mankói nem segítnek;

Maradjon tiszta, mint a liliom, 
Hitforrásunk: az evangéliom !

Az volt a lélek, a rettenthetetlen,
Mely megtörik, de el nem tántorul;

Erős várát a lelkiismeretben 
Az Úr igéje adta sátorul.

Csak egy az út, az é le t: bízd magad r á ;
Egy az igazság, s az teszen szabaddá...

Ott áll a férfi, máskép nem tehet:
A fundamentom egyszer vettetett!

Az volt a harc, a szellem fegyverével,
Örök, dicső, nem földi kincsekért;

Mint akit Isten kardja hív s vezérel :
Aki elindult, vissza egy se té rt...

Hány vértanűság lett a hitnek ára,
Hányán jutottak rémes Golgotára!

Volt ördög annyi, mint házon cserép,
De véle szembeszállt a hős sereg!

Az volt a fényes győzelem, dicsőség,
Amely feloldá a rablelkeket,

Midőn az eszme ünnepelte hősét,
S az ég a földre visszatérhetett!
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A rejtett titkok zára mind lepattant.
Nem, nem lehet megölni halhatatlant,

És visszavívni életet, jogot:
Ember, világ, kor mind megújhodott!

Teremt-e még az Úr egy új világot,
Mely e dicső kor nyomnokába jő?

Pusztítva bár, tisztítnak-e a lángok,
Hogy szebb, magasztosb légyen a jövő?!

Vagy mindhalálig hordja átka terhét,
És eltiporva hörgi végkeservét,

Hogy győztesen bár, el kell buknia,
S áldást hiába vár a bűn fia ?!

Újjászületni főben és tagokban,
Építni a nagy égés romjait,

Ember, ha szíved-lelked összedobban :
Mozdul a szikla, hullnak láncaid!

S ha szenvedésed jajja égig ér e l:
Küzdj, vívj tovább a béke fegyverével,

Mert így jön el a várvavárt, csodás, 
Világmegváltó, új feltámadás! !

Vietórisz József.

KÖNYVISMERTETÉS

Tanítási vázlatok. Összeállították: Dénes Sándor és Vikár 
Kálmán székesfővárosi tanítók.

A legközönyösebb embernek is észre kell vennie, hogy a 
napjainkban lejátszódó események közül csak azok válnak világ- 
történelmi ténnyé, amelyeknek megtervezésénél sokszorosan ki
próbált törvények és alkalmi eshetőségek vétettek figyelembe. 
Sohasem nyílott kiválóbb alkalom arra, hogy a rendszertelenség 
bomlasztó hatásairól, a terv nélkül keresztülhajszolt események 
rettentő kudarcairól meggyőződést szerezzünk, mint éppen nap
jainkban.

A családok és az egyes emberek életében ugyanazokataz
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eredményeket váltja ki, mint az államok, tömegek életében. A 
mindennapi élet ezer és ezer példát szolgáltat arra, hogy mint 
áll bosszút azokon, akik máról-holnapra élnek, akiknek életmódjá
ban, cselekvéseiben az ötletszerűség és a tervnélküliség uralkodik. 
Különösen a pedagógusnak kell az ilyen élétmódot ürességéről, 
a rendszertelenségből származó szomorú példákról tudomást 
szerezniük, hogy a társadalom közszellemét kialakító munkájuk
ban ezekre tekintettel lehessenek. Természetesen törekedjék arra, 
hogy saját példájával hasson. Minden ténykedésében törvényes
nek, okosan átgondolt terveknek kell érvényesülniük. Amikor 
tanít, a munka nagyobbik fele a léleké, kötelessége tehát, hogy 
annak törvényeit figyelembe vegye. Előkészüléskor minden külön 
órára szerkessze meg a feldolgozandó anyag vázát, gerincét: 
készítsen tanítási vázlatokat.

Ebbéli munkájának megkönyítésére egy nagyon jó útmutató, 
irányadó, támpontokat nyújtó, a fővárosi iskolák számára pedig 
kész adatokat tartalmazó füzet jelent meg a könyvpiacon. Igény
telen köntösben — sok tartalom a szembeötlő sajátossága ennek 
a kis munkának. Tartalma két főrészletre osztható. Az első rész 
a vázlatkészítés alapját képező lélektani törvények ismertetésével 
foglalkozik, a második pedig az elemi iskolák második osztálya 
olvasmányainak a vázlatait tartalmazza. A legértékesebb része, az 
a pár oldal, amelyben a szerzők a formális fokozatokról szólnak. 
Könyveket, értekezleteket írtak már erről a témáról, de ilyen 
röviden, szabatosan és precízen nem irt róla senki. Nemcsak azt 
mondják el benne, hogy melyek azok a szempontok, amelyeknek 
az egyes fokozatok keretén belül okvetlen érvényesülniük kell, 
hanem tilalomfaként, vastagbetüs sorokban elénk állítják azokat 
a feltűnő hibákat, amelyeket minden körülmények közt kerül
nünk kell.

A második rész, a fővárosi iskolák második osztálya szá
mára előirt olvasmányok rövid vázlatait tartalmazza. Százegy 
olvasmányt dolgoztak fel a szerzők; minden vázlatukon meg
látszik a tanítói hivatottság és a pedagógiai érzék. Mindenki által 
elfogadható és használható vázlatot nem lehet készíteni. A szer
zőknek nem is az volt a céljuk, hogy sablonos mintákat adjanak 
a tanító kezébe, hanem az az intenció vezette őket, hogy meg
ismertessék, miként lehet lélektanilag megokolható elvek alapján 
az olvasmánytárgyalások gerincét képező vázlatokat megszer
keszteni.
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Ebből a szempontból Ítélve hasznos munkát végeztek, mert 
sokban megkönnyítették tanító-társaik fáradságos és számtalan 
irányító tényezőt tekintetbevevő előkészülő munkáját.

Megrendelhető 3 korona beküldése ellenében a következő 
címen: Dénes Sándor, Budapest, VII., Dembinszky-utca 29. I. 12.

T.

A reformáció emlékünnepe a harctéren. A reformáció 
négyszázéves évfordulóját a harctéren is megünnepeltük. Az itteni 
(Kolomea, Galizia, ha ugyan cenzúra nem törli a város nevét) 
evang. templomban, okt. 31. d. e. nagytiszteletű Varga Sándor 
iváncsa-i (Fehér vm.) ref. relké^z úr méltatta hatásos szívet-lelket 
megindító beszédben a nagy nap jelentőségét magyar nyelven. 
Megható volt az öreg harcosok áhitatossága, magyar éneke, a 
messze főldöu levő protestáns templomban, midőn énekeltük az 
.Erős vár a mi Istenünk“ éneket.

A magyar nyelven tartott istentisztelet után, a helybeli 
német ev. egyház lelkésze tartott beszédet a német nyelvüeknek. 
Ez alkalommal egy németországi kollega vezette az éneket.

Van itt nagy gyülekezet, öt tanítóval. Szép az iskola. Az ev. 
templom maga ép, bár az ellenség lövegei, puskagolyói, az itt 
dúlt harcok alatt, a templomot több helyen érték, a bolthajtáson 
levő lyukak, az átlőtt ablakok tanúsága szerint. A toronyban a 
harang megmaradt, az orgona is ép, semmi baja sem esett. — 
Az oroszok a templomokat nem igen bántották, pusztították.

Varga lelkész űr, ki az itt levő „katona otthon“ vezetője, 
minden vasárnap tart ott istentiszteletet, melyeken az itt levő 
evangélikusok és reformátusok részt veszünk. A katona otthonn- 
ban szoklunk esténként „magyarok“ összejönni, a hol a szépen 
berendezett olvasó termekben, a legénység a napi lapokat s a 
szép könyvtárból kivett hasznos könyveket olvasgathatja, leve
lezését elintézheti. Ismeretterjesztő felolvasásokat is tartunk.

Persze sok szó esik a távoli, kedves otthonnról, szeret
teinkről . . .  a hazáról! — Mikor is lesz már az az idő, az a 
várva-várt nap, a mikor ismét otthonn«lehetünk ?!........

H. Á.
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TARTALOM. Tanítók feladata a gyermekvédelem és a patronázs szolgálatában. 
S t o l l  E r n ő .  — Tanításunkban juttassuk érvényre a gyermek egyéniségét. 
S o k o r a y  Gyu l a .  — A nyíregyházi evang. iskolák története. S. E. — 
T á r c a :  Prolog. V á n d o r .  — Régi Írások. — Könyvismertetés. W. K. — Vegyesek.

Tanítók feladata a gyermekvédelem és a 
patronázs szolgálatában.

A p r ó b a  i dő  l e t e l t e  u t á n  se vegye le a tanító szemét, 
kezét az ifjúról s tanítói kötelességeinek ismerje, hogy tanulságos 
feljegyzésével megkeresse a patronázs elnökségét s ennek útján 
a bíróságot, hogy az esetleg kívánatos birói fenyíték, melyre az 
1913: VII. t.-c. 50. §-a jogosítja a bírót, ez ne későn, de idejében 
érkezzék.

A büntető novella 23. §-a szerint ugyanis a fiatalkorú er
kölcsi fejlődése érdekében a próbaidő meghosszabbítható és új 
felügyeleti szabályokat, valamint űj pártfogót állíthat a biró, 
továbbá megfedheti a fiatalkorút, házi vagy iskolai fenyítékre 
ítélheti s elrendelheti az ismétlő-tanouc-, vagy földmives-iskola 
látogatására a magaviseleté felől s bírónál történendő időközön
kénti beszámolást is megkövetelheti s végül az 1913. évi VII. t.-c. 
23. §-a 3. pontja értelmében őrizetben is tarthatja. A próbára 
bocsátott, de megtévedt ifjaknál követendő ezen birói eljárások 
a bűnöző ifjú 24-ik életévéig alkalmazhatók.

Vannak esetek, midőn a bíróság utasítása vagy ítélete 
folytán a fiatalkorú n em  k ü l d h e t ő  v i s s z a  a k ö r n y e z e 
t ébe ,  mert nincs ki kellő gondját viselje, a fogházban pedig

Nevelés- és oktatásügyi folyóirat.
Az ág. hitv. evang. tanárok és tanítók orsz. egyesülete tanítói szakosztályának 

s a dunántúli egyházkerületi tanítóegyesületnek hivatalos közlönye.
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a bűncselekmény kicsiny volta miatt nincs helye. Erre az esetre 
szól az 1913. évi VII. t.-c. 19., 20., 21. §-a, melynek értelmében 
az ily szerencsétlenek a gyermekvédő vagy patronázs egyesületnél 
lelnek helyet, de kedvező esetben családoknál is nyerhetnek el
helyezést. Ezen védő- és óvóintézkedések foganatosítása alkal
mával legyen résen a tanító-patronázs, hogy ezek az ifjak ne 
menhelyekben összpontosittassanak — mint ez szokás — hanem 
lehetőleg tanító családoknál helyeztessenek el. Ez intézkedéssel 
nemcsak a botrányos szökések lennének elkerülhetők, hanem né
hány nyugdíjas tanító családon is segítve lenne. Ha a beteget 
orvoshoz viszik, miért ne adhatnák a fogyatékos nevelésben 
részesülőt a tanítóhoz? Aki a nevelésnek nem mestere, hóhéra 
az annak.

A tanító patronázs keresse ki tehát azokat a tanítócsaládokat, 
kik hajlandók javító neveléssel foglalkozni s igy a bíróságnak 
kész ajánlatot tehessen. A n y á r i  s z ü n i d ő  jóformán ily v é d ő  
és  ó v ó i n t é z k e d é s e k r e ,  j a v í t ó  n e v é l é s r e  l e n n e  f o r 
d í t h a t ó ,  mely több erkölcsi értéket mentene meg, mint amennyi 
anyagi áldozatot kívánna az államtól.

Megkell emlékeznünk a sz ab a d s á gv e s zté s s e 1 bün
tetett ifjúról is, ki, ha s z a b a d s á g á t  v i s s z a n y e r i ,  mily 
tapintatos eljárást igényel a tanító-patronázstól. Az ilyen ifjú 
bizalmatlan mindenki iránt. Jól teszi tehát a patronázs elnöke, 
ha ezt az ifjút egykori tanítója pártfogásába juttatja. E tanítónak 
első teendője az ifjú bizalmát, tiszteletét, szeretetét megnyerni. 
További teendője pedig az ifjúnak az emberek jóakaratában meg
ingott hitét egyensúlyba helyezni. Mindez könnyebben sikerül az 
egykori tanítónak, lelki atyának, mert hiszen a bizalom meg
szakadt szálai könnyebben köthetők a régi ismeretség útján és 
módján, ennek kapcsán a a tisztelet és szeretet is könnyebben 
helyezkedik el. A tanító, a lelkiatya csendes, családias élete 
bizonyára jótékonyan hat s megnyugvást nyújt az ifjúság háborgó 
tengeréből elsodort életnek. Ilyen cselekedet bizonyára nemes 
példa gyanánt hatva nemes elhatározásra serkenti azokat is, kik 
felebaráti érzésüket az elfogultság miatt nem tudják, nem merik 
tettekben kifejezni s az egykor bűnöst ismét bűnbe üldözik a 
kitaszítás, a munka alkalom megvonása által. Tanítójával mint 
gyámatyával induljon az ilyen ifjú a munkaadóhoz, ezzel menjen 
a polgári életbe, ez vezesse a munkás életbe.

A városi tanítók a tanító-patronázs egyesületek egy fontos
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misszióját is végezhetik teiekezetükbeli lelkészekkel együtt, mely 
szép misszió: a f o g h á z m i s s z i ó .  Tudvalevő, hogy a tanítók 
sok helyen végeztek eddig is a lelkészekkel, a társadalom vezető 
férfiaival és hölgyeivel együtt ilyen missziót. De ezután ne mint 
az igazságügyminiszter kinevezettei végezzék ezt, hanem a képez- 
dében nyert ily irányú nevelés által, mint a belmissziónak hivatott 
faktorai, végezzék legnemesebb missziójukat. Mert felednünk nem 
szabad, hogy a demokrácia a néptanítói kartól pótolhatatlan 
munkát kíván, oly munkát, milyent végzett a kereszténység fel
vételekor s a reformáció idejében a nép anyagi, szellemi, erkölcsi 
jólétéért oly nemesen, önfeláldozóan küzdő lelkészi kar. E nemes 
munka kölcsönzött a lelkészeknek oly varázshatást, melynek bűv
körében él népünk még most is s ezért nagyobb a lelkész be
folyása a nép lelkületére. mint a tanítóé. És ezért nem szabad a 
tanítói patronázst a szó szoros értelmében vett tanítókból meg
alkotni, hanem mindazokat meg kell nyerni e gyűjtő név alá, 
kik a nép lelkületére tanító befolyást gyakorolnak. Ebben az 
értelemben értem a tanító-patronázst és fogom fel lényegét oly 
munkakörben, mely minden féltékenykedéstől és érdekösszeütkö
zéstől ment. A fő : a munka helyes megosztása. Külön kell fog
lalkozni a kiskorúakkal, nagykorúakkal, az analfabétákkal s a 
társadalmi életbe készültekkel. Amint Sokratest, Keresztelő Jánost 
felkeresték tanítványai, úgy keressék fel tanítványaikat is egykori 
tanítóik a börtönben. A börtön lakói nem szeretnek a múlt 
emlékein csüggeni, igy tehát ne feszegessük ezt, valamint a bűn- 
cselekményt sem, hanem puhatoljuk ki, hogy mit fog, mit akar 
és mit tud tenni a jövőben. Ha a tanítónak a missziója alkal
mával sikerül azt feltüntetni és éreztetni, hogy ő nem a bűnöst, 
de a bűnt veti meg, úgy a bűnös által is sikerülni fog ezt meg
vettetni. Törekvésünk célja az, hogy a társadalom is eszméljen s 
ne a bűnöst üldözze, hanem a bűnt utálja s igyekezzék a bűnös 
alkalmakat a gyermek és ifjú utaiból elhárítani.

A történelem, a szépirodalom termékeiből ismerjük azokat 
a nemes impressziókat, melyek a börtönben sínylődő ártalmatla
noktól kerültek a napvilágra, de ismerjük a megtérésnek is sok, 
meghatóan szép példáit. Mert hiszen az ember végzetének szomorú 
iróniája, ha csak akkor eszmél, mikor leszakította a tiltott fának 
tiltott gyümölcsöt. A börtönlakóinak bűne a családban vagy az 
iskola ferde nevelésben, gyakorta a kor embereinek g o n d o l 
kodásában és erkölcsében leli gyökerét. Az iskola legnagyobb
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bűne, hogy a jogi ismeretek teljes hiányával engedi az életbe 
a leendő polgárokat. A társadalom legnagyobb bűne, hogy meg
tűri a korcsmákat, melyek legtöbb lakót szállítanak a börtönbe 
és a tébolydába. A tanító fogházmissziója alkalmával nyújtott 
potlónevelés van hivatva egy új iránytűt adni, mely biztos révbe 
vezeti az élet hajótöröttjét. A tanító legyen a békebiró a szülő 
és az ifjú, valamint a társadalom között.

Nemcsak tanítói, de emberi kötelességünk, hogy igazság
érzetünkből kifolyólag az igazságot szolgáljuk s ennek eszközeit 
tökélesítsék. Az emberi igazság érzetnek és az önzetlen igazság
szolgáltatásnak eredménye az, hogy ma már nem a bűn meg
torlása a fő s a javítást is még kell előzni a preventív munkával.

A nép oktatóinak és nevelőinek nemzetközi konferenciája 
lenne hivatva a jogi és erkölcsi kódexeket megváltoztatni, a 
pedagógiának új irányt adni, több humanizmust létesíteni s az 
igazságszolgáltatásnak mindenütt egyforma módját és eszközét 
kieszközölni, a kultúra nemzetközi értékét megismertetni és ter
jeszteni a kriminalitás ellen küzdő egyesületek valamint a szo
ciálpolitikai követelményeknek megfelelő intézmények létesítését 
szorgalmazni. S

A tanító s általában mindazok, kik tanítói és nevelői hatást 
gyakorolnak a gyermekre, az ifjúra, a népre, lássanak a gyer
mekvédelem által a nemzetmentés nagy munkájához, hogy az 
energia gyűjtés és hasznosítás minél nagyobb, eszköze pedig 
minél tökéletesebb s igy az emberiség is tökéletesebb, emberibb 
ember legyen.

Vége. Stoll Ernő.

Tanításunkban juttassuk érvényre a 
gyermek egyéniségét.

Az iskolai nevelő-oktatás feladata a nemzeti közös művelő
dés elemeit ápolni és fenntartani; de mindenkor figyelembe kell, 
hogy vegye a tanuló egyéniségét, hogy önálló ember váljék belőle. 
Egyéniség alatt pedig értjük azon tulajdonságok összeségét, 
melyek megkülönböztetik az egyéneket egymástól. Más szóval, 
az egyéniség nem egyéb, mint az ember összes lelki, testi és

/
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erkölcsi tulajdonságaival együtt. Veleszületik az emberrel, de a 
szoktatás, nevelés által fejleszthető és irányítható. Az egyéniség 
főjellemvonásai: a Szilárd akarat, önállóság, kitartás és jó erkölcs. 
A nevelés célja ezen főjellemvonások együttességét megteremteni.

Az ember intelligenciájának legfőbb kelléke a nemes akaratra 
való nevelésben rejlik. A szellemi világban legnagyobb erő az 
akarat, mely korlátlan szabadságában éppen úgy ronthat, mint 
ahogy alkot. Az akarat a cselekvésnek belső rugója, vagyis azon 
lelki jelenség, mely első sorban függ az egyén testi és lelki 
sajátságaitól; másod sorban pedig a neveléstől. Az egyéniség 
erősen korlátolja az akaratot, azért a nevelőnek — az akarat
szabadság érdekében — ki kell puhatolnia az egyéniséget.

Az akarat is velünk született lelki tehetség, mellyel önkény- 
telenül, vagy tudatosan valamely tettet követünk el. Vagyis az 
akarat kétféle: az egyik önkénytelen ösztön folytán nyilvánul 
m eg; a másik pedig az egyénben — lelki tehetségeinek öntudatos 
kiművelése közben — fejlődik ki.

Korunk az akaraterő jegyében áll s általános követelése, 
hogy az egyéniség érvényre jusson.

Akaratunk irányát — részben — az érdeklődés szabja meg, 
azért fontos rugója a nevelő-oktatásnak. Az érdeklődés pedig 
tulajdonkép nem egyéb, mint tartós, önkéntelen fegyelem, amely
nek fokától függ a gyermek képzeteinek társítása. Az oktatást 
tehát érdekessé kell tenni, amelynek alapfeltétele a gyermek ön- 
tevékenységének fölkeltése.

Az emberi érzetek, vágyak, indulatok kielégítésénél döntő 
szerepet visz az erély. A tudatban létrehozza azt a föltevést, hogy 
saját erőnkből elérhetjük mindazt, ami után vágyunk. S éppen 
ezen föltevés képezi alapját az akaratnak. Vagyis, aki akar, annak 
tudnia kell, hogy mit akar. Azért mondhatnánk általában, hogy 
az akarat azon tehetsége az embernek, mellyel céljait elérni 
igyekszik és elhatározásait végrehajtja. S ezért állíthatjuk azt is, 
hogy az akarat érvényesülése nélkül az érzés, gondolkodás csak 
tompul; mig az erélyesség mellett az egész lelki élet érvényesül. 
Az ember pedig csak akkor válik önálló személlyé, ha egyénisé
gében az erkölcsi önhatóság ítélő képességgé magasztosodik, 
mert akkor felel meg életcéljának legtökéletesebben, ha a szellemi 
életrevalósági célokat helyes akaratból folyó cselekedetek által 
valósítja meg. Az a kérdés már most, mit tehet az iskola az 
erély, a tetterő nevelésére ?
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A gyermek természete nem egyforma. Egyik gyermek csön
des, jó magaviseletű, törekvő; a másik virgonc, lármás s a 
tanulásban lusta. Jegyezzük meg azonban azt: ha valakiről azt 
mondjuk, hogy lusta, ez nem ezt jelenti, hogy az illető nem 
teljesíti kötelességét; hanem azt, hogy tevékenységi ösztöne nem 
normális. Mert hisz lehet valaki kötelességtudó, lelkiismeretes és 
amellett végtelenül lusta. Tehát, ha valamely növendékünk lusta, 
azért nem szabad — kizárólag — akaraterejét vádolni s ráfogni, 
hogy nem akar dolgozni; hanem törekednünk kell megfigyelni és 
tanulmányozni az illető lelkiállapotát, különös életkörülményeit. 
S azért nem lehet minden gyermeket egyenlő szigorral büntetni.

A gyermek otthoni és iskolai magaviseletére vonatkozólag 
állíthatjuk, hogy nem az a jó gyermek, aki cselekvéseiben kíméletet 
tanúsít, mert hisz azon erkölcsi fölfogás, melyből fakad a kímé
letes alkalmazkodás: csak sok tapasztalás leszűrt eredménye lehet. 
A gyermek élettapasztalata pedig vajmi kevés; azért erkölcsi 
fölfogása is hiányos; így nem is tudhat azokhoz alkalmazkodni. 
Ezen okból kifolyólag nem érti meg az egészséges gyermek a 
a lármának bántó hatását s a nagyoknak a csend után való 
vágyát. Mondhatjuk tehát, hogy jó gyermek az, akinek meg van 
a maga korának megfelelő erkölcse. Az erkölcs pedig nem születik 
az emberrel; erkölcsi belátásra nevelni kell a gyermeket, mert 
magától nem tudhatja azt, hogy mi az erkölcsi értelemben vett 
jó és rossz. A gyermek erkölcsének fejlődését előmozdítja a vele 
való igazságos és önzetlen bánásmód.

A szellemi tovafejlődésnek egy neme a szabadság. A gyer
mek pedig szabadnak született. Céltudatosan ápoljuk és fejlesztjük 
növendékeinkben a cselekvési szabadságot azáttal, ha adott körül
mények között a helyes cselekvés módját önmagukkal áliapittat- 
meg. Helytelen eljárás az, ha a gyermeket már zsenge korától 
kezdve arra kényszerítjük, hogy — föltétien — a mások parancsai 
szerint gondolkodjék és cselekedjék; mert ily elnyomatás mellett 
az egyéniség nem fejlődhetik. Nem szabad azért növendéket 
járszallagon vezetni; de meg kell velük értetni, hogy célirányos 
munka lehet csak eredményes. S hogy a tanítás minden részében 
tudatosság uralkodjék, azért a tanulóknak minden óra elején már 
tisztában kell lenni azzal, hogy mit fognak tanulni; vagyis vilá- 

® gosan ki kell jelölni a célt. Hogy pedig a kitűzött cél eléréséről 
a gyermekek meggyőződést szerezzenek s hogy lássák fáradságuk 
jutalmát, szükséges, hogy a tanulás eredményét összefoglaljuk az
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óra végével. Tanításunkban így haladva, tapasztalni fogjuk, hogy 
a cél kitűzése után megindul az érdeklődés; vagyis a cél kitűzése 
felébreszti az öntevékenységet.

A modern pedagógiai törekvések legfőbb vonása az egyén 
érvényesülhetése, melynek egyedüli módja : az alkotás. Az egyéni
ség az önálló alkotásban nyilvánul; önálló cselekvőképességet 
jelent. A mai pedagógia a régi rendszer ellen küzd; vagyis a 
szótanulás helyébe a cselekvést állítja. Ezt célozzák a munkára 
való nevelés, kézimunkatanítás, a természet utáni rajzolás, cser
készet stb. A főcél mindenütt a cselekvő-képesség, ami helyes is, 
mert hisz az egyénnek értékét a léleknek ama tevékenysége adja, 
mely folyton alkot, újat szül. Tág teret kell tehát engedni a 
gyermeknek, hogy kifejthesse szabadon a maga hajlamait, erőit.

A kisebb gyermekeknél észlelt megfigyelések bizonyítják, 
hogy a gyermeki lélek egészséges fejlődését hathatósan mozdítja 
elő a játékban való magárahagyottság. A magárahagyott gyermek 
képzelete szabadszárnyat ölt, az érzelem egyéniségéből eredőleg 
terjed és amit szemlél, azt a maga szemével látja ; amit kigondol, 
azt saját eszével végzi. Nagyon fontos módszertani elv tehát a 
népiskolai nevelő-oktatásban az té, hogy amit a gyermek önerejével 
megtehet, azt tegye is meg és ne forduljon minden csekélységért 
tanuiótársaihoz, avagy szüleihez. Az olyan gyermek, aki minden 
dolgában a mások segítségét kénytelen igénybe venni: gyámol
talan, tehetetlen marad s önállóság nem lesz benne soha. Hely
telenül cselekednénk tehát akkor, ha a fejlődő gyermekleiket meg
gátolnánk jó szándékában, mert így csak arra szoktatnánk, hogy 
bízza magát vakon mások tanácsára. Az ily ferde nevelési eljárás 
bilincsbe verné az egyént s megakadályozná a lelki fejlődés 
menetét.

Előmozdíthatjuk a gyermek egyéniségének fejlődését, ha 
hibáinak öntudatos belátására szoktatjuk.

Tapasztalati tény, hogy a gyermek énjére hatni .csakis a 
szeretettel lehet, mert ebből fejlődik a tisztelet, a tekintély. A 
tekintély megszerzséséhez tehát nem elégséges a tanító külseje, 
kifogástalan ruházata s a tudománya, mert a tanító tekintélye 
jellemétől és akaratától függ. Nem a parancsoló vagy engedékeny 
akaratról van itten szó, hanem a jellem oly tulajdonságáról, mely 
szeretettel párosult, nyugodt, állhatatos s mely hiábavalóan soha 
sem fenyeget. Ha a gyermek soha más, mint szeretetteljes meg
szólítást nem hall, akkor ezen hangok az ő szivébe hatolva,
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szintén a szeretet és tisztelet húrját rezegtetik m eg; s ebből 
folyólag cselekszi a jót és nem a rosszat. Ellenben ha a gyermek 
csak a büntetéstől való félelelem miatt cselekszi a jót, akkor 
csak képmutatóvá válik s így öntudatos embert nevelni belőle 
nem lehet.

A tanító hivatása, hogy a gyermek lelkében szunnyadó 
erényeket és hibákat felszínre hozza; a tehetségeket fejlessze, a 
hibákat pedig tanácsai és alkalmas példázatai által inegutáltassa 
a gyermekkel; s hogy igyekezzék megértetni az ok és okozat 
törvényeit, következményeit, hogy így lassan-lassan rávezesse az 
ifjúságot hibáinak öntudatos belátására.

A gyermekek szellemi tehetsége nem egyforma ; de mind
egyiknek megvan a saját egyénisége, melyet figyelembe kell ven
nünk a nevelő-oktatásban. Nem kívánhatjuk meg p. o., hogy a 
feldolgozott tananyagot egyforma tudással sajátítsák el a növen
dékek, mert igy a következetesség hiányában csak erélytelen 
embereket képezhetünk, igaz, hogy az iskolai tanításban bizonyos 
egyöntetűségnek kelMenni; de bizonyos, meghatározott'kereten 
belül mindenkinek önállóan szabad, sőt kell is mozognia, mert 
csak így lesz a tanítás hajlékony ahhoz, hogy a-tanító a növen
dékekhez alkalmazkodni képes legyen és megítélni tudja, hogy 
mennyire kelljen leereszkednie növendékei képességeihez.

A gyermeki lélek őszinte megnyilatkozását leginkább meg
figyelheti a tanító oly fogalmazványok szerkesztésénél, melyeknek 
tárgyát maguk választják a növendékek. Az ily fogalmazványok
ból világosan kitűnik, hogy tud-e a gyermek önállóan és helye
sen gondolkodni, megfigyelni, s hogy milyen benyomást gyako
rolt lelkére a megfigyelése. így juthat kellően érvényre a gyermek 
sajátos gondolkozása, egyénisége.

Az egyéniség fejlődésére nagy befolyása van a példának. 
A környezettől szívja magába a gyermek mindazt, ami rugóit 
képezi cselekedeteinek. Szükséges tehát, hogy a nevelők maguk 
is kiváló egyéniségek legyenek s minden cselekedetükben a kö
vetkezetesség, igazságosság, meleg érzés, emberszeretet, nyilat
kozzék meg. Szeretet, türelem és bizalom ama tulajdonságok, 
melyek az igazi tanférfiut jellemzik s a akiből ezen erények 
hiányzanak, abban nincs is meg a nevelőnek egyénisége.

Legyen a tanító következetes minden intézkedésében, hogy 
példányképül szolgáljon tanítványainak. A következetesség sok 
kellemetlenségtől óvja meg a tanítót.
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Tagadhatlan, hogy az emberi természet általában hajlandó 
a rosszra; s ha a gyermek hibái előtt szemet hunynánk, úgy a 
lelki gyengeségek a rossznak sok-sok káros gyümölcseit teremnék. 
Az is régi igazság, hogy a hiba büntetésre méltó. A büntetésre 
tehát, mint a nevelésnek nélkülözhetetlen, — de nem tökéletes 
— eszközére minden időben szükség volt, és lesz is, hogy bizo
nyos bűnök megtoroltassanak s hogy így a lelki gyengeséget — 
mintegy — helyes útra tereljék. De mindenkor meg kell, hogy 
fontolja és értse a nevelő a büntetések természetét; vagyis, hogy 
a büntetés ne a félelem gerjesztése végett alkalmaztassák, hanem 
mint a tisztelet és engedelmesség fenntartásának — mint egy 
utolsó lehetőségnek — módja oly esetben, amidőn a nevelő te
kintélye hatás nélkülinek bizonyult. Az a tanító, ki folyton büntet, 
de a büntetést annál gyorsabban elengedi, ép oly hibát követ el, 
mint az, aki folyton fenyeget, de a vétkes gyermekkel szemben 
nem hajtja végre fenyegetését. Legyen azért következetes a tanító 
a fegyelmezésnél. S ahol egy pillantás is elég, ott ne alkalmaz
zon dorgálást s ahol a dorgálás is elég, ott nem kell súlyosabb 
fegyelmi eszközhöz nyúlnia. A büntetésnél is figyelembe kell 
venni a gyermek egyéniségét, mert más elbírálás alá esik az a 
gyermek, aki otthon kellő nevelésben részesült, mint az, aki nél
külözve a családi nevelést, vad csemeteként nő fel.

Azonban, a folyton csak feddő nevelői eljárás mellett nem 
fejleszthető a gyermekben az önmaga iránti bizalom. Ha a ha
nyag tanulónak folyton csak tunyaságát vetjük szemére s úgy 
bánunk vele, mint makacskodó, gonosz indulatu gyermekkel : 
azáltal nem fog az szorgalmasabb lenni, sőt annyira megszokja 
az egyforma bánásmódot, hogy többé figyelembe sem veszi s 
még inkább elhanyagolja dolgait. Azért inkább igyekezzünk a 
gyermek önérzetére ható, biztató és bátorító szavakkal serkenteni 
a hanyagot, mert így önmaga iránt bizalmat keltünk benne s a 
biztató, bátorító szónak mélyen gyökeredző hatása el nem ma
radhat, de munkásságra ösztönzi a gyermeket s az bizonyára — 
ereje szerint — iparkodni is fog a tanulásban. S így az akarat 
beleilleszkedik a lelki élet mechanizmusába. Mivel pedig az akarat 
mőkődése indító ok nélkül el sem képzelhető: a büntetések és 
jutalmazások célja az, hogy akarat számára oly indokokat teremt
senek, melyek következtében a gonosz szándék elkerülése vár
ható legyen.

Aki helyesen akar cselekedni és becsülettel akar élni az



298

emberi társadalomban, annak meg kell tanulnia idejében a szó
fogadást, s kötelességtudást a szülőkkel, tanítókkal, egyházi és 
világi elöljárókkal szemben. A kötelességteljesités óramutatója a 
jó fegyelem s kötelességtudás szabályozza az egyén viselkedését 
és modorát.

A jó fegyelmet igyekezzék fentartani a tanító komoly, de 
megnyerő bánásmóddal és érdekkeltő tanításmóddal. S ha mégis 
megzavarná a fegyelmet valamelyik tanuló helytelen magavisele
tével, használja fel a tanító a fegyelmi eszközök alkalmas foko
zatát. —

A bezárásnak csak akkor van helye, ha a tanuló makacs 
hanyagságot tanúsít, avagy írásbeli dolgozatait nem készíti el; 
de ez esetbert is kell, hogy a tanító felügyelete alatt maradjon 
a bűnös. A testi büntetés kerülendő, mert többet árt, mint használ 
nevelésügyünkre; eltompítja a gyermek önérzetét s végre eldurvul 
egészen. Inkább példákkal igyekezzünk hatni a gyermek fogékony 
lelkére, szemünk előtt tartva azon lélektani igazságot, hogy nem 
az erőszak neveli a lelket, hanem a nemes példa. A szív és 
jellemnemesítő olvasmányok, melyekben az erény és bűn, a jog 
és jogtalanság szembe van állítva egymással s így a lelki folya
matok szövevényéből határozott alakban kristályosodik ki az 
egyén jelleme : nagy befolyással vannak az egyéniség fejlesztésére. 
A történelmi olvasmányok bőven mutatnak be erélyes és erélytelen 
embereket s azok tárgyalása szépen felhasználható értékelni az 
erélyt, mely a cselekvés terén elhatározásra ösztönzi a gyermeket.

Mivel pedig az iskola feladata oly alapot nyújtani, amire 
a gyermek önerejéből építhet: irányítani kell a képzeltni munkás
ságot, mely párosulva a megfigyelő tehetséggel, alapját fogja 
képezni a kulturális haladásnak. A képzelet fölkeltésének és 
megindításának hathatós tényezői a szellemi érzelmek, azért ezek 
ápolása különös gondot igényel.

A beszéd- és értelemgyakorlat, földrajz, természetrajz külö
nösen alkalmas arra, hogy a képzelmet termékenyítsék és Utat 
jelöljenek a fejlődő lélek számára, melyen haladva, képessé 
válik az egyén az önálló alkotásra.

A régi pedagógia, az erényre való szoktatást, fölibe helyezie 
az egyéniségnek s a gyermek nem cselekedhetett semmit ön
állóan ; pedig a gyermekkel veleszületett, a szabadságérzet. Ne 
fosszuk meg tehát a gyermeket veleszületett szabadságérzetétől; 
s amidőn ezt, bár a szükséges korlátba szorítjuk, ne igyekezzünk
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erőszakkal megtörni a gyermek akaratát, sőt ápoljuk azt, mert 
csak ily nevelés eredményezheti azt, hogy az ifjú szabad elhatá
rozásból követi a jót, a helyeset.

S minthogy az egész nevelési rendszer főtényezője és szilárd 
alapja az emberszeretet, azért ne legyünk szeretetlenek egyik 
vagy másik tanulóval szemben; ne tegyünk különbséget szegény 
és gazdag között; de a szeretet éltető melegétől áthatva és 
vezéreltetve, vegyük kellő figyelembe nevelési eljárásunkban az 
egyéni különbségeket. S a gyermek minden irányú képzésében, 
fejtsük ki a tőlünk telhető legnagyobb lelkierőt, hogy soha semmi 
mulasztás és vétség ne terheljen bennüket s hogy így teljes 
nyugodt lehessen lelkiismeretünk, annak tudatában, hogy mindent 
megtettünk a gyermek érdekében.

Ily elveket követve nevelő-oktatásunkban, növendékeink 
egyéniségét fejlesztjük; önálló gondolkozáshoz és cselekvéshez 
szoktatjuk s ezzel előkészítjük boldogulásuk útját, mert hisz ön
állóságban rejlik a boldogulás. Sokoray Gyula.

A nyíregyházi evang. iskolák története.
(Folytatás.)

A harmadik iskola. 1802—1892-ig.

A harmadik, 1541. számú iskola keletről nyugatra nyúló 
hosszúkás négyszög volt, homlokzattal keletre fordulva. Az épület 
nyugati részében volt a tanterem, melyen 6 ablak és pedig: 
2 déli, 2 nyugati, 2 északi irányban volt. A keleti részben volt 
a tanítói lakás, mely állt: 2 egymásba nyitó padozott és egy hátsó 
padozatlan szobából; ezenkívül konyha, kamra, pince volt a lakás 
kiegészítő része. Melléképületei voltak: istálló, szalmaszin, sertésól, 
2 árnyékszék. Az épület déli oldalán volt az udvar és a házikert. 
Az összes beltelek 962 Dm. területű volt.

Ez épület megszervezését a „növekedő egyház“ szaporodó 
ifjúsága tette szükségessé, mert a létező két tágas iskola nem 
volt képes befogadni a tanulókat. így tehát az egyház a szomszéd 
házat is megvásárolta s e ház telkén építtette a „nagyobb fiuk“ 
számára az iskolát és a tanítói lakást.



—  300 —

Ez iskola első tanítója M i hoky  Mátyás volt, ki 1803—1810. 
tanított és lakott ez épületben. Életrajzát már ismerjük.

Ez iskola építésével, a 18. század hajnalával, a nyíregyházi 
ev. egyháznak is „szebb és szerencsésebb csillaga tűnt fel.* 
Ugyanis, bár a templom és iskolaépítés tetemes összegbe került, 
mégis 1803-ban vállalt azon terhet, hogy gróf Dessewffy földes
uruktól a földet 320.000 pft., azaz 800.000 váltófrtért megváltják, 
1804 május 1-én kifizették. E példa szolgáljon ezen nép teher
bíró erejének, szorgalmának nagyságára s emellett a szellemiek 
istápolásának szeretetére is. Mindezt ckak az akkori munkásság, 
bölcs takarékosság mellett tehették, mely nem ismert fényűzést, 
pazarlást, hanem a nemes ügy iránt érzett oly nagy lelkesedést, 
minőt például az 1802. év is mutat, midőn 1 óra alatt 2260 ft. 
23 kr. gyűlt egybe a nagy harangra, mellyel a lutheri áldozat- 
készség maradandó példáját véste népünk egyházunk történelmébe. 
A patriarchalis ősök, mint „gondos gazdák“ voltak ismeretesek 
és irigyelték boldogságuk miatt; de csakis, mint ilyen gazdák 
bírhatták azt az óriási terheket,, mely rájuk nehezedett az egyházi 
élet első korszakában.

1804-ben egyházi életünk hajója az október 13-án történt 
szupertendentionális látogatás által a második korszakba lép, 
állapodjunk meg tehát mi is e határkőnél.

Ismerjük meg előbb a korszakot. Az első 1753—1804-ig, a 
második 1804—1824-ig, a harmadik 1825—1860-ig, a negyedik 
1861 —1878-ig terjed, mig az ötödik 1878-tól kezdődik egyházunk 
életében.

A második korszak lelkészei, az iskolaszék egyházi elnökei 
voltak: Sulek János a hires pomologus, Nagy Sámuel, Sulek 
Gáspár, Farbaky Dániel.

A canonica visitatio alkalmával Nikolay Sámuel püspök, 
eperjesi lelkész mindjárt a vasárnapi ájtatosság alkalmával ki
fejezte örömét az ügyes lelkipásztorok és (Sulek, Nagy) tanítók 
buzgósága felett; majd pedig a délesti ájtatosság után az ifjú
sággal katekizátiót tartatott. Ez időben iskolarektorok voltak: 
Mi hóky ,  kinek Nagy János eperjesi tanító segített s a nagyobb, 
fiukat tanította vallás, olvasás, szenthistória, földleírásra, deák
nyelvre, számadásra és másokra. J u r á n y i  Ádám, kinek Balog 
András eperjesi tanító segédkezett a nagyobb leányok osztályában, 
kik olvasást, vallást, természethistóriát, számadást, földleírást, 
szépírást és K i r á l y  János, ki Karasz András segéddel tanította
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a legkisebbeket a vallás, olvasás, irás, számolás elemeire. Ez 
iskolák tanulóinak száma 817. A közvizsgálat a régi szokáshoz 
híven, pünkösd 3. napján volt.

A tanítók jellemzésére elegendőnek tartom megemlíteni, hogy 
a püspök ama kérdésére: mi ellenvetésük van a híveknek a 
tanítók ellen? — „mindnyájan hivatali szorgalmuk és keresztényi 
jámbor életjük legszebb tanúbizonyságot nyertek“.

A régi szokás mementójaként említem, hogy akkor törültetett 
el a karácsonyi éjfélkori istentisztelet s a passziójáték, mely 
szerint egyik az orgona mellett, másik a szónokszékben, harmadik 
az oltár mögött énekelve a szent történetből vett szerepet játszott. 
Ugyanekkor eltöröltetett a holttestek templomba vitele; a templom
ban csak a halotti beszéd tartatott a holttest eltakarítása után.

Mihoky után B u r g h a r d t  Mihály jött ez iskolába, hol 
1811—1817-ig működött. Megválasztatását, mint jellemző tényt, 
a következőkben mutatom be. Nagy Sámuel lelkésszel élén három 
tagból álló „tanítót kereső küldöttség“ alakult s indult útnak. 
Miután 3 hetet négy lovas szekéren utaztak, mely idő alatt 
„bebarangolták“ Borsód, Gömör, Kishont, Szepes, Sáros megyé
ket, elköltvén ez idő alatt 387 frt-ot és 12 kr.-t.

Végre Kisszebenben, Sárosmegyében ráakadtak Burghardt 
Mihályra, mint nyíregyházi tanítónak, „alkalmatos“ egyénre. Burg
hardt 1811. január 16-án elfoglalta az 1541. számú iskolaháznál 
a lakást s tantermet a következő meghívó levél mellett: Köteles
sége leend: a nagyobb fiukat Donatusig inclusive tanítani, külö
nösen a vallásra és Isten ismeretére, de egyéb az ő jövendő 
álláspontjukhoz szükséges ismeretekre is vezetni; mint hétköznap, 
úgy ünnepnapokon orgonálni, énekelni, az iskolás gyermekéket 
az éneklésre tanítani, holttesteket a temetőbe kisérni; de ha — 
ami nálunk nem gyéren esik — több temetés volna egyszerre, 
tiszttársainak segíteni, valamint ők is segíteni kötelesek lesznek ; 
ha a szükség úgy hozná magával a lelkész betegsége tölgy távol- 
léte alkalmával prédikációt is tartani; a gesztevédi fiók egyházba, 
mikor a sor éri, a lelkészei kijárni; és ha a német felekezet 
kívánná a postilla és könyörgés olvasását is késznek bizonyítani. 
Íme egy egész történetet ölel fel e hivány, az egyház terjedésének, 
egyházi szokásoknak történetét. A f i z e t é s :  300 váltóforint, 
vagy mihelyt az ezüstpénz folyamatba jön, pengő forint; egyházi 
szállás, azaz 10 köblös szöntöföld szabadhasználata; a sátoros 
ünnepek alkalmával offertorium és gyónópénz Vs-e, nagy temetés-

(
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tol 15-, kisebbtől 10 garas; farinatio és hoztiatio; a geszterédi 
fiók egyházból adatni szokott gabona ’/3-ad része; két öl tüziía 
melyhez „járulni fognak önkéntes ajánlások és a szülőktől jövő 
ajándékok, melyeket, ha olykor csekélyek is volnának, kérjük 
T. Uraságodat, hogy azokat jószivvel fogadja.“

Az életrajza igen „homályos“ — mint életrajz irója meg
jegyzi — „mert ő azt, többszöri felszólításra sem küldte be.“ 
Ide hozatala 809^frt és 50 krba került, mely összeg — ügy látszik 
„fekete bankó“-ban értendő. Ügyesen és>sikerdúsan működött 7 
évig, de „egy bizonyos botlása miatt az egyházzal küzdő vi
szonyba került.“ Tanítói ügyessége és szorgalmánál fogva csak
hamar meghívást kapott Rimaszombatba, ahol néhány évig a 
donatisták tanítója lett. Innen Selmecbányára-ment s a lyceumban 
működött mint grammatica tanára 20 évig s aztán visszakerülve 
Rimaszombatba mint magánzó fejezte be életét.

Más verzió szerint Nógrád megye Koma nevű leányegyház
ban mint tanító és jegyző, igen szegényes állapotban végezte be 
viszontagságos életét. (L. egyht. jzkönyv 1878. jun. 12.)

Működése alatt az egyház ügyeit már ekkor is az egyház
tanács a városi magistratussal együtt vezette, de az egyháznak 
felügyelője nem volt. Aki e ciinet viselte, az a mai gondnoki 
teendőket végezte. Ez, a canonica visitatió alkalmával Reguly 
Gábor volt. A tanítók, miután kántorok is voltak, az egyházzal 
— ez utóbbi állásból kifolyólag — 1813-ban heves összeütközésbe 
kerültek. 1811-ben felemelték a stólát s 1813-ban leszállították. 
A lelkészek és tanítók emiatt „terjedelmes nyilatkozatokat“ tettek, 
melyekre a Történetkönyv a következő észrevételt teszi: „Ily 
szomorú és eklézsiánkben példátlan meghasonlást s bizalmatlan
ságot okozott mindenekelőtt ugyan az a szerencsétlen pénzbeli 
változás, de leginkább, mint hisszük, — mert írásbeli adatunk 
reá nincs és az egész eklézsiái elöljáróságot pedig ebben semmi
esetre sem vádolhatván — legfeljebb egy-két irigy s balul értesített 
előkelő tagnak felszólalása a conventben s ezen stólacsonkítást 
addig sürgetvén mígnem határozottá lön. Megmaradta az, vagy 
módosíttatott, vagy a régi mellett hagyatott meg a stólafizetás, 
nem tudhatni. A jó Isten mentse meg eklézsiánkat ily békehábo- 
ritó viszonytól.“ A rózsák mellett megmutatott ezen tövisek 
bizonyára tanulságosak arra, hogy a múltban is akadtak olyanok 
kik a lelkészektől, tanítóktól mindent elvettek volna és mindent 
ingyen követeltek, feledve azt, hogy Krisztus koporsóját sem 
őrizték ingyen.
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Említésre méltó még ez évben megtartott hálaünnep a 
Lipcse melletti győzelem emlékére.

Az előzmények ismeretével szintén mélyértelmű esemény
nek tűnik fel, hogy a helybeli r. kath. templomra a híveink által 
nyújtott 600 ft. segélyt báró Szepesy egri kanonok megköszönte. 
A nyíregyházi nemes egyház mindenkor fenkölt gondolkozására, 
híveinek önzetlen áldozatkészségére jellemző, hogy ekkor igen 
sokfelé kellett áldoznia, mert a Történetkönyv ezt írja: „Ennyi 
és oly sokféle viszontagságok között könnyen képzelhetni, hogy 
egyházunknak sem lehetett ezen évben igen kedvező sorsa.“ 
Mert hiszen, ha a város történetének lapjait forgatjuk, az 1813. 
évben országos csapásról, rendkívüli vizáradásról beszél a krónikás, 
hasonlóképpen Nagy Sámuel töredékjegyzetében is. Ezek szerint 
a vetések megsemmisültek, több ember vízbe fúlt, akik meg
menekültek : ínséggel küzdöttek, szükségben szenvedtek. A lel
készek a felsőbbség felszólítására könyöradományokra lelkesítették 
a híveket s inkább termést mint pénzt kértek. Városunk lakói 
nagy mennyiségű élelmiszert és pénzt gyűjtöttek s küldték ren
deltetési helyére. Ehhez hozzájárult az idegen invázió, a csavargók 
beköltözése. Erre nézve üdvös határozat hozatott, ugyanis „a be
jelentés,“ a befogadó részéröl. S. E.

(Folyt, köv.)

T Á R C A .

Prolog.*
A vidéken akár Budapesten 
Az a szokás ilyen fényes esten,
A művésznő pódiumra lépdel 

y És üdvözöl gyönyörű beszéddel.

Mint érdőben ezüstcsengő szólal,
Úgy csilingel a sok bájos szóval.
Nincsen szivén olyan fagyos kéreg,
Mely nem olvad, ha azt mondja-. „Kérek!“

* Elmondta egy leány a pozsonyi ev. népiskolának f. évi december hó 
9-én rendezett jótékonycélú gyermekelőadásán.
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E szép célból én is ide álltam.
— Elhihetik hem csekélyke lázban. — 
Úgy-e tőlem nem is sokat várnak 
Hiszen még oly kicsikének látnak.

No de azért üdvözlöm a bácsit,
A sok nénit s kit a szemem lát itt. 
Üdvözlöm és velem a sok társam,
Ki ma résztvesz az előadásban.

A nevükben csak még egyet kérek,
Amit nyiíjtnak, tudjuk pénzt nem ér meg. 
Kik ma ide hívásunkra jöttek,
Áldozattal törölgetnek könnyet.

December van. Múlik ez év ősze,
Sok szegénynek még most sincs cipője.
Sok gyermeknek fázik még, a lába 
És nem járhat velünk iskolába.

Bocsássák meg azért bátorságunk,
Derék ügyben önök elé álltunk.
Derék ügyre kellett a sok bankó. 
Meghálálja sok kis Jutka, Jankó.

December van, karácsony hónapja,
Süssön hát a szeretetnek napja.
Süssön minden alacsony szobába.
Derüljön már ünnep a világra. f

VÁNDOR.

Régi írások.
Treíort Á. halálának 30 éves évfordulója.

Trefort Ágoston 1888, augusztus 22-én 71 éves korában 
halt meg. A gyászoló családhoz á tanítók nevében Szabolcsmegye 
kir. tanfelügyelője is küldött részvétiratot, mindazonáltal a nyír
egyházi ág. h. ev. tanítói kör külön is lerótta Mráz Károly kor
elnöklete alatt és indítványára kegyeletadóját, amidőn a nagy



érdemű miniszter emlékét jegyzőkönyvileg örökítette meg a 
következőképpen: A kör a legnagyobb sajnálattal veszi tudomásul 
az országszerte általános részvétet keltett, különösen a fejlődésben 
levő tanügyet ért nagy vesztességet. T r e f o r t Ágoston, kiben 
a mindent áttekintő s mindennek mélyére ható éles látás, íárad- 
hatlan tevékenységgel és erős nemzeti érzülettel párosult, egyike 
azoknak, kik kebel barátai: Eö t v ö s ,  S z a l a y ,  D e s s e w f f y  
kortársai, Széchenyi, Kossuth, Deák táborában, úgy 1848. év 
előtt, mint azután az ország anyagi és szellemi jólétén munkál
kodnak. Nemzete javáért működik ő, mint magánember, mint 
publicista, mint administrátionális tisztviselő, mint képviselő s 
midőn 1872-ben legrégibb barátja s, forrón szeretett sógora, 
Eötvös József báró helyét elfoglalta, hasonló lázas tevékeny
séggel látott a munkához. Reformáló kézzel nyúl a közművelődési 
ügyekhez; végrehajtja halhatatlan elődje, — bár sokszor annak 
intentióitól eltérőleg, — népoktatási törvényét, megtízszerezi az 
iskolák számát, épít, szervez, restaurál mindenütt. Midőn más 
szabadság idejét pihenésre használja, ő beutazza a művelt kül
földet s mi szépet, jót és hasznosat lát, azt hazafisága szűrőjén 
átbocsátva meghonosítani, beszerezni, utánozni törekszik. Munkás
sága nemcsak ressortjára szorítkozik, kiterjed az közéletünk más 
ágaira is. Levelekben int, buzdít; látogatásra megy főpapokhoz, 
tehetősekhez, hogy őket újabb s újabb nemes eszme kivitelének 
megnyerje; könyveket i r ; akadémián értekezik; a világ irodalmi, 
társadalmi terén kimagasló irói felett emlékbeszédeket ta rt; 
országgyűlésen vitatkozik s teszi ezt még akkor is, midőn Vállát 
70 év — s minő eseményekben dús évek — súlya nyomja. Sőt 
mentői többet dolgozott-, annál inkább látja, hogy még sok a 
teendő s tevékeny életét legjobban jellemzi röviden halála előtt 
tett eme nyilatkozata: „ Mé g  e g y  é v i g  a k a r n é k  é l n i ! “ 
S mi volt ezen lázas tevékenységének jutalma ? A sorsnak sok 
keserű csapása, sok-sok nem okadatolt megtámadtaíás. S ami 
reá leginkább fájdalmasan hatott az, hogy nem volt megelégedve 
a munka eredményével, miért is a siker érzete helyett pessimismus 
vesz rajta erőt, a szétmállás, a harc tüneteit látja az országban. 
Amikor pedig lázas tevékenységének a testi szervezet „megálljt“ 
kiált: még egy évig szeretne élni, hogy 16 évi kísérleteinek 
tanulságaiból megalkothassa azt, a mit keresett.

Munkáját nem fejezhette be, de azért a nemzet szivében, 
a legmélyebb gyásszal kisérte sírjához őt, ki mindig jót, hazaja 
javát akarta s nagy céloknak szolgált egész életében.
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A tanítókor is egy szerény levélkével járul azon koszorú
hoz, melyet a kegyelet tesz sírjára, amidőn az elnök indítványát 
elfogadva a nagyérdemű miniszter emlékét elismerése jeléül 
jkönyvileg megörökíteni határozza.

KÖNYVISMERTETÉS

A magyar ev. neveléstörténete a reformációtól nap
jainkig. A reformáció négyszázados jubileumára irta lie. dr. 
Szelényi Ödön. Megjelent 1917. Wigand műintézetében Pozsony. 
Bolti ára 6 K.

A magyar evang. egyház, bár szerény keretek között, de 
megünnepelte ebben az évben a reformáció négyszázados jubi
leumát. A nagy küzdelmek fergetege közt sem felejthette el a 
nagyfontosságu 1517. okt, 31-ét. Azt a napot, mely a reformáció 
kezdetét jelenti. Az egyszerű barát bátorságos tettének nagy je
lentőségét csak az azóta tűnő századok mutatják igazi értekében 
Azért nagy haszonnal járnak olyan visszatekintések, milyeneket 
az idei jubileumi évben is tettünk magyar hazánkban. De hányán 
nem hallhatták az ünnepi harangok szavát, a lelkes szónokok 
beszédét! Hányán szánhattak csak gondolatban haza kis falujuk 
egyszerű templomába és énekelhették csak lélekben az ünneplő 
közönséggel az egyházi himnuszunkat; az „Erős várunk, az 
Istenünk“-et. A nagy nap elmúlt. Egyszerű, küzdelmes hétköz
napok váltották fel. Ha a visszatérők, kik velünk az ünneplésben 
részt nem vehettek a jubileumi évfordulón, kérdőre vonnak 
bennünket ez örömnapra vonatkozólag, mutassunk rá mindazon 
Írásokra, könyvekre, melyek a nagy évforduló alkalmából meg
jelentek.

ilyen könyv vár különösen reád is, te a harcból visszatérő 
evang. tanító. Egy lelkes tudós, kiváló tanügyi iró, kinek nevé
vel a legelőkelőbb lapokban sűrűn találkoztunk, fáradságot nem 
ismerve összegyűjtötte a magyar ev. nevelés történetére vonatkozó 
adatokat. Könyvével célja: „a mai nemzedéket a múlttal meg- 
ismerdetni, hogy abból buzdítást merítsen a jövőre. Szerző mun
kája úttörő munka, mert a magyar ev. nevelés történetét össze-
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foglaló mű eddig még nem tárgyalta. A 280 oldalas keretben 
a következő fejezeteket találjuk: <A reformáció hatása az iskola
ügyre. Az ev. iskolák megszületése. Az ev. iskolák külső története. 
Az ev. iskolák belső története. Az iskolafokok elkülönülése. Az 
ev. népiskolák. Ev. középiskolák. Ev. főiskolák. Tanító — és 
tanárképzés. Az ev. nőnevelés. Az iskolán kívüli nevelés. Az 
evangélikusok irodalmi munkássága. Befejezés és további kuta
tások feladata.

Luther tette első sorban vallási reform volt. A reformáció 
korának iskoláját csak fokozatosan formálta át az új szellemnek 
megfelelően. Hogy az átformálás mennyire sikerült, bizonyítja 
mint Zoványi mondja: a kath. egyház mind utána csinálta a 
protestánsnak a népoktatás fejlesztését. Bár (ény, hogy a refor
mátoroknak az iskola-ügy terén nagy érdemeik vannak, az iskolát 
még sem ők teremtették meg, Hazánkban is léteztek a középkor 
iskolafajtái: a plébániai (falusi), a kolostori és a városi iskola. 
Ha a reformáció nem is teremtője az iskolának, de kétségtelen, 
hogy szaporította azokat. A szellemi fellendülés kora a XVI. század. 
E századbeli zsinatok megemlékeznek már az iskoláról és külön 
tanítók alkalmazását sürgetik. Az egyes iskolafajok elkülönülése 
csak a XVIII. század végén található fel. Miután minket, nép
iskolai tanítókat különösen saját iskolánk érdekei, a mű nyomán 
néhány gyenge vonással annak fejlődését vázolom:

A legrégibb magyar ev. tanító sokszor akadémiai képzett
ségű, sokszor minden képesítés nélküli. A tanulók a sillabizálást 
az új testamentomból tanulták, fő tantárgy a vallás volt. E primitiv 
iskoláról nagyon kevés anyag maradt fenn. Haladást jelent e 
téren XVIII. század vége: II. József uralkodása és a Ratio Educatio
n s  megjelenése. A türelmi rendelet folytán ekkor tömegesen 
keletkeznek új egyházközségek és azokban iskolák. II. József 
rendeletben kimondta a 6—12 éves  ̂ gyermekek iskoláztatását. 
Az ő eszméje volt különben már a k ö z ö s  (nemzeti) iskola. 
Ebben a korban szűnik meg több ev. iskola, hogy a közös 
(később községi) iskolának adjon helyet. (Szepesolaszi, Szepes.- 
szombat, Leibic stb.) Ugyancsak II. Józsefnek köszönhetik kelet
kezésüket a bács-bodrogi német telepesek iskolái is. Mindjárt a 
településkor iskola-épületeket, tanítói lakásokat emeltet és a 
t a n í t ó k f i z e t é s é r e  fél  s e s s i ó  f ö l d e t  a j á n l  fel.  II. Lipót 
újból biztosította a protestánsok jogait és azért folytatják iskoláik 
fejlesztését és szervezését. Különböző iskolai szabályzatokat dől-
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goznak ki. A XIX. század elején már az evangélikusok az iskola
ügyük egyöntetű rendezését ólfajtják. Ekkor jelenik meg a Schedius 
féle tanterv. Külön fejezetben szól a falusi és külön a városi 
iskoláról. Nemzeti irányával tűnik ki az 1840. körüli időből 
származó kőrös-melléki iskolák tanterve. E tót vidék is hódolt 
a kor reformtörekvéseinek. A Schedius-féle taníerv alapján, de a 
40-es évek nemzeti szellemének visszatükröztetésével készült a 
híres „Zayugróci“ tanterv. Ezen különben már „az élő szemlélet 
húzódik végig.“ (Ev. Népiskola I. 59. 1.) E tantervnek sem ked
vezett a szerencse.

Következett az abszolutizmus szomorú kora és benne külö
nösen kettő rejtett nagy veszélyt az ev. iskolára nézve: a germa- 
nizáló és a nemzetiségi politika. Geringer rendelete megfosztja az 
evangélikusokat az önkormányzati jogtól (1849). 1861-ben még 
az evangélikusok tárgyalják a Noszág-féle tanterv-javaslatot. Ez 
a javaslat az előbbiekhez képest már nem jelentett haladást. 
Hiányzik belőle az egyöntetűség és a m a g y a r  n y e l v  i s. Ez 
átdolgozva és kijavítva sem léphetett már életbe, mert megjelenik 
az 1868. évi XXXVIII. törvénycikk, mely szerint minden felekezeti 
népoktatási intézet az á l l a m  f ö l ü g y e l e t e  a l á  ke r ü l t .

A hazai protestánsok általában örömmel üdvözölték e kor
szakalkotó törvényt. Hogy az autonom jogokba nyúlt, a nagy 
többség ezt is megbocsátotta, de sürgette az 1848. XX. t.-c. végre
hajtását. Az utolsó események közül nevezetes az 1907. XXVII. t.-c. 
(fizetés-kiegészítő államsegély), mely nagy terhet vett le az ev. 
egyházak vállairól. A mai ev. népiskola — bár benne az állami 
tanterv szerint folyik a munka — inkább megtartotta a felekezeti 
jellegét, mint az ev. középiskola, mert s z o r o s a b b  k a p c s o 
l a t b a n  ál l  g y ü l e k e z e t é v e l  és me'rt b e n n e  a v a l l á s 
t a n  l e g i t i m  s z e r e p é h e z  jut .  A múltban az ev. tanügy 
ereje a középiskolában volt, m a s ú l y p o n t j á t  a n é p i s k o 
l á b a  h e l y e z t e  át.  Ezt a könyv szerzője nem találja „nor
mális fejleménynek“ és sürgeti az említett két iskola, a nép- és 
középiskola szorosabb összekapcsolását. Az utolsó fejezetben 
megjelölve találjuk az ev. tanügyünk alaposabb feltárásához 
szükséges teendőket. Ilyenek: a még nem rendezett levéltárak 
rendezése, „Iskolai történeti adattár“ megindítása, kiválóbb ev. 
pedagógusaink műveinek új kiadásban való megjelentetése. „Meg 
kell már szoknunk, hogy ne csak szónoklatokkal, de tettekkel 
mutassuk meg egyházunkhoz váló ragaszkodásunkat“ — mondja



a szerző. E szavakból is, de az egész műből kitűnik az ev. 
tanügy iránt való lelkes buzgósága. Azzal az óhajjal fejezem 
be ismertetésemet, bár minél többen olvasnák ezt a könyvet és 
merítenének a múltból buzdítást a jövőre. W. K.
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Olvasóinkhoz. Folyóiratunk felett is megnehezedett 
az idők já rá sa ! Kiadása egyre több nehézségbe ütkö
zik. Nyomdai akadályok m iatt legjobb akarattal se 
tudunk az egyes lapszámokkal mindig idejére elkészülni, 
amiért ezúttal is kérjük olvasóink szives elnézését. 
Sokkalta nagyobb baj azonban az, hogy a kiadás 
költségei egyre emelkednek, kevés és drága a munkás, 
még kevesebb s még drágább a papiros. A háborúnak 
immár negyedik évében annyira jelszaporodtak hátrá- 
lékaink, hogy azt az eddigi szerény előfizetési díjból 
semmiképen se fedezhetjük. Hiszen még a rendes v i
szonyok közt is folytonos hátralékban voltunk. Mind
ezeknél fogva kénytelenek vagyunk előfizetőinket azzal 
a nem kellemes értesítéssel meglepni, hogy a körülmények 
nyomásának engedve, folyóiratunk jö vő  1918. évi 30-ik 
évfolyamának előfizetési diját a nehéz idők tartamára 
évi 12 koronára emeljük fel, illetőleg az évi 8  kor. 
előfizetéshez háborús p ótlékül kérünk még 4 koronát.

Az előfizetés, mint eddig, történhetik félévenként 
és negyedévenként is. Eszerint az előfizetés'.

x]a évre . . 2 K  -f  1 K  háborús pótlék
Yz évre . . 4 K  +  2 K
egész évre . 8 K  +  4 K

Hogy pedig a múltból származó tartozásainkat
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kiegyenlíthessük, hérjük a hátralékos előfizetési dijak 
sürgős kiegyenlítését; a mellékelt utalványlapokon 
valamint a cimszalagokon a fennálló hátralékokat 
jelezzük.

A XXX.  évfolyam első két szám át mutatványkép 
több új címre is megküldjük. Tájékozódás és költség
kímélés céljából kérjük az előfizetési szándék bejelen
tését, vagy az előfizetés beküldését, illetőleg elő nem 
fizetés esetében a küldött lapszámok mielőbbi vissza
küldését. Szerkesztő - kiadó.

A Szív októberi 1. száma igen érdekes könyvről számol 
he, mely — úgy látszik — lelkészeink figyelmét kikerülte. Már 
pedig taktikai szempontból is érdemes az ellentábor mozdulatait, 
hadászati eszközeit figyelemmel kisérni. Az október 27.-i szám 4. 
oldalán „Egy protestáns pap könyve“ c. alatt a többek közt be
jelenti, hogy a német könyvpiacon „ E g y e t e m e s  s z e n t  e g y 
h á z “ címen L ö w e n  t r a u t  Sándor protestáns (?) lelkész tollá
ból megjelent egy könyv, melyben az összes protestánsokat arra 
szólítja fel, hogy térjenek vissza a katholikus egyházba. A vissza
térés nagy szükségét bizonyítván a szentírás alapján mutatja ki 
a hitbeli egységet. Az egyesülés alapjául az 1439. évből való 
Flórenci módozatot ajánlja, hogy a protestánsok fogadják el a 
pápát, a tisztítóhelyről, szentmiséről és a szentekről szóló tant. 
Vagyis: ajánlja a sötétbe ugrást. Ennek fejében a kath. egyház 
a protestánsoknak megengedne egyes szokásokat. Az összeolvadást 
nem tartja lehetetlennek. Igazolja a kath. egyház isteni voltát, a 
pápaság egyeduralomságának legtökéletesebb voltát, a róm. kath. 
káték jóságát és előnyét Lutheré fölött, továbbá a búcsúk üdvös 
voltát s a tisztító tűzről szóló tannak a szentíráson nyugvó alap
ját. Azt írja továbbá, hogy millió protestáns közül csak ezer a 
hívő, ellenben a kath.-nál millió közül ezer a nem hivő...És 
már imádkozik is a „Szív“ szerkesztősége miérettünk és kéri 
„Jézus szentséges Szívét, hogy mielőbb megtörténjék“ — a protes
tánsok visszatérése a kath. egyházba. — Hát ez a protestáns (?) 
lelkész szépen akarta megünnepeltetni velünk a protestantizmus 
fennállásának 400. évfordulóját! (s.)
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Tudomásul. A hitoktatóknak s az iskolák vezetőinek tudo
mására hozom, hogy az összes hat elemi osztály vallási anyagát 
röviden magában foglaló m a g y a r  n y e l v ű  V a l l á s t a n o m  
első kiadása teljesen elfogyott s így a még mindig érkező rendelé
seket egyelőre nem teljesíthetem. (A német fordításból a Reli- 
gionslehreből van raktáron ä 1 kor. 40 fillér; a tót fordítás is 
kész, de csak akkor adom ki, ha több hitoktató jelentkezik, kik 
hajlandók bevezetni). A magyar második kiadásnak jogát való
színűen a Luther-Társaságnak vagy ha neki ez nem kell, valamely 
könyvkereskedőnek akarom eladni. — Miután azonban Vallás
tanomat csak k ö z ó h a j r a  adom,  v a g ^  a d a t o m  ki és 
f i g y e l e m b e  k í v á n o m v e n n i  hitoktató társaimnak a Il-ik 
kiadásban eszközölhető j ó a k a r a t u  t a n á c s a i t  és é s z r e 
v é t e l e i t  (ugyan többek véleménye az, hogy a pár jelentéktelen 
hiba kijavítása után, maradjon meg úgy, amint van), azért szíves
kedjenek értekezletet tartva, engem értesíteni:

1. Óhajtják-e, hogy Vallástanom Il-ik kiadása megjelenjen?
2. Kivánják-e annak azonnali, még felemelt árban is meg

jelenését ?
3. Jövő szeptemberben körülbelül hány példányra volna 

szükségük ?
4. Megmaradjon-e a régi alakban és beosztásban?
Ha válaszok nem érkeznek vagy nem kielégítők, a kiadás 

nem jelenik meg.
Magyarbóly, Baranya m. Kiváló tisztelettel

Vértesi Zoltán ev. lelkész.
A tüdővész gyógyítása. E hatalmas erővel föllépett pusz

tító kór — sajnos — bennünket közelebbről is érdekel; mert 
napról-napra szedi sorainkból az áldozatokat. A közelről vagy 
távolról érdekellek bizonyára örömmel veszik amaz örvendetes 
hírt, hogy Gotthard Sámuel palánkai ág. h. ev. tanítónak sikerült 
az általa feltalált gyógyszerrel a tüdővészt teljesen kigyógyítani. 
A. népgyógyászat terén annyi és oly sok szép sikert elért veterán 
tanítónak ez lesz a legszebb hagyatéka, mit a szenvedő emberi
ségnek juttat. E gyógyszer a budapesti, bécsi, berlini egyetemi 
tanárok előtf be lett mutatva. Miután azonban magángyógyke
zelésre nincs engedélye, orvosok utján kezeli közvetve a könyö
rögve hozzáfordulókat. A páciens megnevezi orvosát, kivel aztán 
közli a gyógyszert— mely a beteg előtt titokban marad, nehogy 
concurresként tűnjék fel — és az utasítást. Több orvos .kipróbálta



312 —

e szert s alkalmazza is. A gyógykezelés ideje 6 hétig tart, de 
már a 2. hétben észrevehető a javulás. Egyedüli óhaja az, hogy a 
tüdővész e gyógyítása ügyében hozzáfordulók mellékeljenek levél
papírt, borítékot és bélyeget, mert ő is szegény, mint a többi 
feltaláló s tanítói nyugdíja is szegényes, (s.)

Magyar szív. Egy falusi bíró története. Irta C s i t e Károly. 
Kiadta a „Pátria“ irodalmi vállalat Budapesten. Ára 2 korona. 
A jó nevű szerzőnek ezen újabb, a népéletből merített, erkölcsi 
irányzatú műve méltán sorakozik többi jeles munkái mellé. Ne 
hiányozzék az egyetlen ifjúsági és népkönyvtárból s e ! Ajánljuk 
olvasóink szíves figyelmébe.

T a n k ö n y v h i r d  e t  é !s. A legújabb egyetemes tanterv 
alapján vonzó, érdekes elbeszélések alakjában megírt, 51 művészi 
kivitelű képpel díszített, véglegesen engedélyezett:

„ B i b l i a i  T ö r t é n e t e k “
című tankönyv, a népisk. I—VI. osztálya számára. Ára kötve K 1‘20

„A kér .  A n y a s z e n t e g j r h á z  t ö r t é n e t e “
c. szintén engedélyezett tankönyv, a népiskolák V—VI. osztálya 
számára. Második javított kiadás. Ára kötve 1 K 20 fillér.

„ B i b l i a i s m e r t e t é s “
a népiskolák V—VI. osztálya számára. Véglegesen engedélyezett
tankönyv...................................................... Ára kötve: 1 korona.

Nagyobb megrendelésnél a bérmentes küldésen felül 10 
százalék engedmény. Tiszteletpéldányt szíves bevezetés céljából 
készséggel küld:

NAGYKÁROLY, (Szatmárm.) R é d e i  K á r o l y ,
evang. lelkész, főgimn. vallástanár.



Van szerencsénk hitrokoni tisztelettel értesíteni, hogy a soproni 
ág. hitv. evang. egyházközség kiadásában a négyszázados jubileumi 
alkalomra ily című egyháztörténeti monográfia jelent meg:

soproni lelkész kézirati hagyatékának felhasználásával 

Irta
P A Y R S Á N D O R  

theologiai akadémiai tanár.

I. KÖTET.
A reformáció kezdetétől az 1681-ik évi 

soproni országgyűlésig.

A szövegbe nyomott 76 képpel.

Kiadta a soproni ág. hitv. evang. egyházközség.

Nyomatott Piri és Székely könyvnyomdájában, Sopronban. 
1917.

A nagy nyolcadrétű VIII-j-524 lapra terjedő, díszes kiállítású 
és a szövegbe nyomott 76 képpel illusztrált műnek bolti ára 12 
korona. (Postai szállítással 1—4 példányig K 1 '02 több.)

Lelkészek és tanítók, ha közvetlenül az egyházközségi pénz
tárnál rendelik meg, kedvezményes áron kaphatják.

A mű befejező II. kötete egy év múlva fog megjelenni.

A SOPRONI
EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 

TÖRTÉNETE.

A REFORMÁCIÓ NÉGYSZÁZADOS JUBILEUMÁRA

GAMAUF TEOFIL
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Sopron városának a hazai protestantizmus történetében mindig 
kiváló szerepe volt. A fentebbi jubileumi kiadvány azért, azt 
hisszük, méltán tarthat számot szélesebb körű érdeklődésre. Midőn 
becses figyelmét felhívjuk, egyszersmind némi tájékoztatásul a 
műnek tartalomjegyzékét is közöljük.

Hitrokoni üdvözlettel 
Sopron, 1917. szept. hö 10-én.

Az evang. egyháztanács.

Tartalom.
E lő szó . Sopron egyháztörténetének jelentősége. Gamauf Teofil rövid

életrajza és történetírói m unkássága................................................III—VIII

BEVEZETÉS.

I. Sopron vallásos élete a középkorban.
a) M ű v e lts é g i v is z o n y o k  és  v a llá so s  b u zg a lo m . Hippolitusz, a gyermek- 

prímás Sopronban 1. A felszinre került egyházi bajok 2. Sopron múltja 3. A 
besenyők és a bajor-német őslakók. A keresztes hadak Sopron előtt 4. A város 
emelkedése Róbert Károly és Zsigmond idejében. Sopron III. Frigyes német 
császár birtokában. Kottanner Ilona 5. Mátyás király Sopronban 6. A város 
anyagi gazdagsága. A városhoz tartozó falvak 7. A szellemi műveltség és vallásos 
buzgalom. A sok templom és kájpolna 8. Az egyházi beneficiumok és az oltáros 
papok 10. A johanniták 12. A plebánusok. Weyten Orbán könyvtára. Soproni 
Péter 13. Az iskolák és tanítók. Külföldi iskolázás 14. A céhek és testvér
egyesületek 15. Zsidók áttérése és zsidóüldöztetés 16.

b) A z  e g y h á z i  é le t á rn yo ld a la . Ellentétek a középkor vallásos életében 17. 
A keresztes hadjáratokból való kiábrándulás, a pápai tekintély hanyatlása. Az 
egyházjavító zsinatok. Wogathics levele Konstanzból 18. A valdensek és husziták 
19. A csehek Macskakő várában 21. Beheim Mihály krónikája Macskakő pusztu
lásáról 22. Martalócok voltak-e a csehek vagy térítő husziták ? 23. Ostffy László 
levele a cseh testvérekről 24. Kapisztrán János Sopronban 25. A humanisták : 
Aeneas Sylvius Bécsújhelyen, Celtis Konrád Bécsben. Lobkovitz cseh humanista 
a magyar papokról, Csezmicei János az egyházi szokásokról 26. Oosztonyi János 
győri püspök az alsó papság tudatlanságáról 28. A soproni papok erkölcsi élete.
II. Lajos leiraté a papi ágyasok dolgában 29. Viszálykodás a papság és a pol
gárság között. Vádak Henrik plebánus ellen 30. A város kegyúri jogát védi és 
érvényesíti Csepregi János plebánus ellen. A ferenci és pálos szerzetesekkel 
való viszályok 31. A céhek elidegenülése az egyháztól 32.
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első  Ko r sza k .

Az alapvetés kora.

L u th e r  ir a ta in a k  fe l tű n é s é tő l  a  bécsi béké ig , 1522—1606.

II. Luther iratai és tanai Sopronban a mohácsi vész előtt. 1522—1526.
a) K r is tó f  s z e r ze te s  p réd iká lá sa  é s  v iz sg á ló b iz to s  S o p ro n b a n . Luther 95 

tételének első híre Magyarországban. Egyéb műveit is kereskedők hozzák 
Sopronba 33. Két könyvárus megégetése az ország nyugoti határán 35. Mária 
királyné és Brandenburgi György Sopronban 36. Speratus Pál prédikációja és 
Tauber Gáspár megégetése Bécsben 37. Luther iratait már 1522. olvassák Sop
ronban és Kristóf ferenci szerzetes szószékről támadja az egyház tanait 39. A 
kecske-templomról szóló monda. Peck Kristóf plebánus által beadott vádpontok 
40. A vizsgálati jegyzőkönyv, mint legkorábbi efféle forrásirat. Kajári főesperes 
a lutheránusokat nyomozza és Peck írásban is átadja a vádpontokat 4L II. Lajos 
Gergely testvért vizsgálóbiztosul küldi Sopronba 42. Szegedi Gergely megjelenik 
Sopronban. Kristóf szerzetes védekezése 44. A várost terhelő vádpont. Peck 
plebánus kihallgatása. Kristóf elődje már két évvel korábban prédikált az egyház 
ellen 47. Rafael pap, Radinger altarista és Auer jegyző vallomása 48. Szapári 
keresztes pap vallomása a plebánus hitszónoka ellen 49. Radinger pap tagadta 
az isteni gondviselést. A reá vonatkozó ítélet 50.

b) K rá m e r  P á l e lité lte té se  és  L u th e r  k ö n y v e in e k  e lég e tése . A lutheránus 
könyvek felkutatása 51. Krámer Pál böjtben húst evett és luth. könyvei vannak 52. 
Sopronban nyilvánosan árulják a luth. könyveket, a papok is veszik. A papok 
húst esznek, a plebánus konyháján is húst főztek böjti időben 54. Az ítélet 
Krámer ügyében s ennek végrehajtása 55. Luther könyveit a hóhér elégeti 56. 
Kir. rendelet a papi ágyasok ellen 57. A hóhér újabban is égetett el luth. 
könyveket és György soproni lakost kínzó vallatás alá fogta 58. Czézi András 
doktor újabb vizsgálatot tart, mely az egész megyére kiterjed. Schneider Vida 
s több polgárral együtt börtönbe kerül. Harmadszor is égettek el könyveket 59. 
András doktor kedvező jelentése és II. Lajos elismerő leirata. Schneider kir. 
rendelettel kiszabadul börtönéből 60. Sopron reformációjának mérlege a mohácsi 
vész előtti időből 61.

III. Nehézkes készülődés a mohácsi vész után.

a) A  v á ro s  e v a n g é lik u s  p ré d ik á to r t  kér . S o p r o n i ta n u ló k  W itten b erg b en . 
A mohácsi vész hatása Sopronban 62. Harditsch kapitány Pacha plebánust fogva 
küldi Ausztriába 63. A szerzeteseket ért csapások. A török veszedelem. Templom 
és kápolnák lebontása 64. A zsidók kiűzetése 65. Sopron jó viszonya Mária 
királynéval, Henkel János Sopronban 67. Nádasdy Tamás Keresztáron, Perényi 
Péter Bécsújhelyen 68. Jörger Dorottya Ausztriában. Márk soproni lakos, ki 
lutheránus volt, a regensburgiakat vádolja 69. Brodarics a reformáció terjedéséről 
70. A város evang. prédikátort követel. Fáber, Schreiner, Wirth ifjak Witten- 
bergbe mennek. A beneficiumokat városi és iskolai célokra fordítják. Pachát, 
Nádasdy és Weiszpriach főispán védi 71. Fuerst Ernő Sopron vidékén, Weiszpriach 
Sopronban a reformáció pártfogója 72. A ferenciek és Benedek keresztes pap 
bántalmazása 74. Újabb kápolnák és a püspökház kőtornyának lerombolása 75.

b) Jecke l je g y z ő  v á d ja i. K a lb e rm a tte r  é s  F o c h te r  p r o te s tá n s  le lk é sze k .
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O rszá g g y ű lé s  S o p ro n b a n . Jeckcl Bálint 'a megszökött jegyző. Ujlaky püspök 
Tamás pap hagyatékát keresi 76. Ferdinand az eretnekeket nyomoztatja. A 
püspökhelyettes kiközösítéssel fenyegeti a várost 77. Tizenkét peres ügy 78. 
Schwarz Péter beneficiuma 79. Miksa trónörökös és Gregoriancz Pál 80. Raidl 
plebánus és Kalbermatter 81. A fogságba vetett József pap. Rothfuchs és a többi 
feleséges pap 82. Az 1553. évi soproni országgyűlés 83. Ferdinánd a prot. 
rendeket vádolja és a cenzúrát kívánja 84. Magyar nemesek Sopronban. Bizal
matlanság irántuk 85. Közös hitük kibékíti a polgárságot a nemességgel 87. 
Gregoriancz püspök barátságos beköszöntője és intelme 88. Összejöveteleiken 
prot. szellemű beszédeket mondanak. Fochter prédikátorért Humel megy el 
Waltersdorfba 89. Wirth Mihály a tanács költségén tanul Wittenbergben 90. Az 
anabaptista új keresztyének Sopronban 91.

IV. Az evangélikus gyülekezet különválása.
Humel és Gerengel alapvető munkája. 1557—1571.

a) A z  e lső  ev a n g . isko la . G ere n g e l S im o n , S o p ro n  első  n a g y  p a p ja .  
Fortunatus plebánus rejtve tartott könyvei. Fochter plebánus megnősül és prédikál 
93. A feleséges Dalmadi keresztes és Murecker plebánus 94. Sopron tanítói a 
mohácsi vész óta. Az iskola újjászervezése Humel polgármester és Nuszer rektor 
által 95. Az evangeliom szabad hirdetése már I. Ferdinánd korában 96. Miksa 
trónralépte után nyiltan is evang. lelkészt hívnak 97. Gerengel Simon próba
beszéde és meghivatása 98. Salatheus Ádám eretnek pap Sopronban. Gerengel 
megerősítését kérik. Delphini, az új püspök. Oláh prímás püspöki helyettes elé 
idézi Gerengelt 100. Tévesen tartják Gerengelt az első evang. lelkésznek 101. 
Alapvető és szervező munkája. Munkatársai: Pharerus és Hofer Villanus. Irodalmi 
művei: káté, ima- és énekeskönyv, agenda 102. Az iskola virágzása Hartmann 
idejében. A segédtanítók és a tananyag. Népiskola a gimnázium mellett, ennek 
jelentősége 106.

b) K ü lö n  m a g y a r  g y ü le k e z e t  s  a re fo rm á c ió  S o p ro n  v id é k é n . Gerengel 
jóindulata a magyarok iránt. Kátéjában latin kérdések a magyarok kedvéért 108. 
Szeremlyéni Mihály, az első evang. magyar pap 109. Novanus Ferenc. Magyar 
tanító és magyar iskola 110. Sztáray meghívása és levele a soproni tanácshoz. 
Semlyén Simon kőszegi lelkész próbabeszéde I l i .  Gerengei halála. Chytraeus 
Dávid a soproni gyülekezet vezetőiről 113. A reformáció megszilárdulása és 
terjedése. Evang. városatyák, főispánok és alispánok 114. Az evang. hit terjedése 
a vidéken és a Sopronhoz tartozó falvakban, Ágfalván, Harkán, Balfon, Med- 
gyesen 115. Feles gazdálkodás és jó viszony a r. katholikusokkal. Közös iskola 
és régi r. kath. szokások 116.

V. A két felekezet békés viszonyának felbomlása.
Az evang. gyülekezet ellen intézett első támadások. 1571—1584.

a) N y íl t  tá m a d á s  a le lk é s ze k  és  ta n ító k  e lle n . B ey th e , D r a g o n u s  és 
M u r a k ö z i  S o p ro n b a n . A  s z o m b a th e ly i  z s in a t. Liszti János, az engedékeny 
püspök 118. Spillinger Farkas, a túlbuzgó plebánus 119. Musaeus Jónás Péter 
Gerengel utóda 120. Miksa rendelete a szektárius papok ellen, püspöki egyház
látogatók Sopronban 121. Zeitvogel magister botrányos esete és a békés viszony 
felbomlása 122. Miksa király és Liszti püspök újabb rendelete. Musaeus beteg-
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sége és helyettesítése 123. Rittschendel és Pfendtner lelkészek és a világi 
patrónusok 124. Draskovich György győri püspök 125. A szombathelyi zsinat 126. 
A magyar lelkészek: Blaschenitz, a hídvégi névtelen és András pap. Sztáray 
lekésik és Beythe István, mint soproni lelkész 127. Bornemisza Péter levele a 
soproniakhoz 128. Dragonus Gáspár 129. Dragonus Draskovich szolgálatában 131. 
A magyar tanítók: Csatai, Lendvay, Muraközy és Peresztegi 132. A soproniak 
elmaradása a szombathelyi zsinatról 134. Draskovich Musaeust Bécsben letartóz
tatja, Sopronban a polgármestert és városbirót maga elé idézi 135. A soproni 
tanács kétszeri Bécsbe idéztetése 136. Pfendtner és Pinder lelkészt a püspök 
Rákosra idézi. A harmadik bécsi idéztetés. Draskovich a prédikátorok eltávolítását 
követeli 137.

b) A z  ú j  n a p tá r . S c h rem m e l is k o lá ja . A z  e g y h á z  belső  é le te . Az új naptár 
visszautasítása az országgyűlésen, a vármegyén és Sopronban. A város karácsonyt 
a régi naptar szerint ünnepli 138. A német népiskola, Reuter, Stadthuber és 
Klein tanítók. A latin iskola, Hauck, Zeitvogel, Rüstler, Funk rektorok 139. A 
strassburgi Schremmel Ábrahám 141. Bécsi tanulók Sopronban. A calvinismus 
gyanúja. Segédtanítók 142. Az iskolai tanterv. Soproni tanulók külföldön 143. 
Iskolai alapítványok, Salzer és Mietler-féle 144. Kántorok, orgonisták, egyház- 
fiák 146. Tekintélyes egyháztagok. Oláh Ilona végrendelete. Frankovith Gergely 
vallásos szellemű orvosi műve 147. A vallásos élet a városhoz tartozó falvakban, 
Ágfalván, Harkán (Major Pál lelkész), Balfon, Medgyesen, Kópházán, Klimpán 149. 
Hornberger gráci lelkész külön munkával tiszteli meg a várost 152.

VI. Az első számkivetés két évtizede. A keresztúri és nyéki templomjárás
kora. 1584 4606.

a) A z  e llen re fo rm á c ió  D ra sk o v ic h  p ü s p ö k  ide jében . A  v á r o s i  ta n á c s  bécsi 
fo g s á g a  é s  a le lk é s ze k  e lü ze té se . Sopron a hazai ellenreformáció első áldozata
154. Ernő főherceg 1584. évi rendeletp s a soproni elöljárók első bécsi fogsága
155. A lelkészek búcsuzása. Pfendtner Nyékre, Pinder Németkereszturra távozik
156. A főurak és a vármegye közbenjárása 157. Telegdi és Istvánfi kir. biztosok 
Sopronban. Újabb tiltó pontozatok 158. Pfendtner apológiája 160. Schremmel, a 
többi tanító és a falusi papok távozása. A foglyok szabadon bocsátása s ennek 
feltételei. Az új naptár elfogadása és r. kath. tanítók hívása löl.Traxel Bertalan 
lázadása. Krini beneficiátus bántalmazása 162. Áz egész tanács bécsi idéztetése 
és fogsága 163. A szabadulás feltételei. Pápai Imre ellenállása. Choron főispán 
tartozását a városra róják ki 164. Krini és a soproniak Prágában. Éjjeli őrködés 
és a további kijárás Nyékre és Kéreszturra 165. A karácsony kétféle ünneplése 
ó- és új naptár szerint. Az evang. tanács és Gering biró szigorúan bünteti 
engedetlen hitsorsosait. Kleint és Peresztegit eltiltják a tanítástól 166. Spillinger 
feljelenti a polgárságot. A bábák engedetlensége és fogsága 167. A főherceg a 
szomszédba kijárókat 100 tallérral bünteti és r. kath. szenátorok választását 
követeli. Nagy Tamás és Schiefer nagy bírságot fizet. Elemi csapások és egyéb 
kárvallások 168. Draskovich halála. Utóda, Heresinczi. Soproni követek az 1587. 
évi országgyűlésen, hol elfogadják az új naptárt 169. Schwendter plebánus. A 
polgárság nem akar plébánost választani. Glöckel plebánus, Kutasi püspök 170. 
Soproniak az 1593. évi országgyűlésen. Nagy Tamás hitvallása Kutasi előtt 171.

b) A  g y ő r i  k á p ta la n  Sopro n b a n . A z  e llen re fo rm á c ió  K u ta s i  és  P e th e
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p ü sp ö k  idejében . Akách Miklós, a feleséges plebánus 172. Győr elcste után a 
káptalan Sopronba költözik 173. Sopron és a török veszedelem 174. Grünberger 
tábori lelkész Sopronban. Tiltó rendeletek ellene 175. A tanácsot Bécsbe idézik. 
Faut és Pucher fogságba kerül 176. Unverzagt titkos tanácsos a hit dolgáról. 
Zsoldos csapatokkal fenyegetik meg a várost. Mátyás főherceg kiutasítja Grün- 
berget 177. Püspökök és világiak küldöttsége Sopronban. Csődület a Feurer-ház 
előtt. Megengedik a szomszéd gyülekezetekbe való kijárást. Grünberger elhagyja 
Sopront 178. A városra 6000 tallér bírságot vetnek ki. Küldötteik a prágai fog
ságban. Zrínyi György közbenjárása 179. Paur János az édesanyját csak ének
szóval temeti. A kijárás Nyékre és Kereszturra. Lelkészeiket be is hozzák a 
városba 180. Kutasi mint királyi helytartó. Pethe Márton, az új püspök vasra- 
veréssel fenyegeti a prédikátort 181. Hofer és Wimpfhamer plebánusok panasza. 
Mátyás főherceg Bécsbe idézi a tanácsot 183. A város a plébánia jövödelmét 
tiz évre bérbe veszi 184. Püspöki hirdetmény a templomajtókon. Hosszú per a 
bordézsma miatt 185. Pethe és a soproniak párbeszéde. A püspök három soproni 
polgárt Rákosra vitet fogságba 186. Wimpfhamer nehéz helyzete. Pethe halála 188. 
Soproni ifjak a hazai és külföldi iskolákban 189. R. katholikus tanítók a szám
kivetés idejében 190.

VII. Bocskay hadai Sopronban. Szellemi műveltség és anyagi állapot az
első korszak végén.

a) S o p ro n  a h á b o rú s  v ilá g b a n . Sopron nem pártol át Bocskayhoz. Dersffy 
Ferenc, Nádasdy Tamás szívesen fogadják a hajdúkat 192. Krámer polgármester 
védelmi intézkedései, Fatiga polgár prédikátort kér a háború idejére 193. A 
város ostroma és az első kirohanás. Hagymásy felgyújtja a külvárost 194. Nádasdy 
és Dersffy levele. Básta György felmentő serege. A lakosság szorongatott helyzete 
a belvárosban 195. A felkelők Szent Mihály templomát is feldúlják. Protestáns 
polgárok űzik el a képrombolókat 197. Bocskay neve a soproniak emlékezetében. 
Potschiberg, Potschithor, Potschigasse. Sopron egyházi életében is a bécsi békével 
kezdődik új korszak 198.

b) V issza p illa n tá s  és  ö ss ze fo g la lá s . A különválás és szervezkedés 199. A 
tanács mint egyházkormányzó testület. Az egyházkerülettől való függetlenség 200. 
A hittani alap. Istentisztelet. Iskola 201. Lackner Kristóf ifjúsága 203. A soproni 
tudós társaság (Studentenbund) 204. A város műveltségének és vallásos buzgal
mának jóhire 206. A reformáció jó hatása nemzeti és társadalmi téren. A 
magyarság és rendi különbség. A medgyesi lázadás 207. A szeretet munkái, 
jótékonyság. Erkölcsi élet, egyházi fegyelem 208. Vagyoni állapot. Az egyházi 
épületek. A felső és alsó Kirchhaus és a predikatura 211. A papok lakása és 
jövödelme 212. A tanítók fizetése 213. A népesség 214.

MÁSODIK KORSZAK.
Az első virágzás kora.

A bécsi b é k e k ö té s tő l a  so p ro n i o r s zá g g y ű lé s ig . 1606—1681.
Vili. A nyilvános vallásgyakorlat visszaállítása Rudolf és II. Mátyás 

korában. 1606—1619.
a) L e lk é sze k , ta n ító k  h ív á sa . E rő s  k ü zd e le m  S z e n t  M ih á ly  tem p lo m á n a k  

b ir to ká ér t. Bocskay hadai elől a klérus elmenekült. Polosticzay keresztest a
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város nem fogadja vissza 215. A soproni követek Bécsben lllésházyval tárgyalnak. 
Egerer ricingi lelkész Gager házában prédikál és rendes lelkésznek választják 
216. Szent Mihály templomában a nyéki Fuchsjäger az első lelkész. Muraközy 
magyar lelkésznek ajánlkozik 218. A német lelkészeknek adott utasítás és Frank 
István az első rektor 219. Plebánust az országgyűlés előtt nem választanak. 
Náprágyi Demeter győri püspök 220. A plebánus elé szabott feltételek. Náprágyi 
tiltakozik a templom közös használata ellen, inkább teljesen átengedi és a 
Szentiélekről nevezett lesz a parochiális templom 221. A soproni követek 
Náprágyi vacsoráján Pozsonyban, Pázmánnyal való vitájuk. Mayr Gáspár plebánus 
223. Magyar lelkésznek Farkasdy Mártont választják 224. A városi elöljáróság; 
Kramer, Szentbertalani, Dobner, Lackner, kiket Hartlieb kőszegi lelkész versek
ben magasztal 225. A várkapitányság terhe alól megváltják magukat 226. Szent 
Kunigunda beneficiumának vitás ügye 227. Náprágyi beszélgetése Faut és Steiner 
városi tanácsosokkal 228. A város véleménye a beneficiumok tulajdonjogáról. 
Faut Márk feljegyzése a nagyszombati zsinatról 230. Kunigunda beneficiumát 
a város Náprágyi püspöknek adományozza 231. A tiz éves szerződés lejárta, 
a plébánia összes jövödelme Köntös plebánusra száll vissza 232. A ferenciek a 
Feurer-ház felét követelik s a várost oltár- és képrombolással vádolják 233. A 
pálosok malmot szereznek, templomra gyűjtenek, de előbb korcsmát építenek
234. Esterházy Miklós, Lakompak és Lánzsér ura. Első érintkezése a soproniakkal
235. Lackner érdeme a Szent Mihály-templom és a szabad vallásgyakorlat bizto
sításában. Az evangélikusok kíméletes eljárása a r. kath. egyházzal szemben 238.

b) E g y h á z i  belső élet. M a g y a r  is te n  t i s z te le t  a  S z e n t  Ja ka b -ká p o ln á b a n . 
A német istentisztelet rendje. Egyházi zene. A mellékünnepek 239. Farkasdy 
magyar lelkész és Kőszegi Szekér tanító 240. A magyar templom szánalmas 
állapota 242. Szekér tanítót lelkésznek választják 243. A német népiskola. A 
latin iskola Frank, Abermann, Siberus, Schwanshofer és Hausmanner rektorok 
idejében 244. Hilarius, Lukanus és a drámairó Klokovius konrektor 247. Rhau 
Fülöp versben írja le Sopron városát. Lackner, mint iskolai drámairó 248. Egy
házi élet a falvakban, Ágfalván, Harkán (Graf Mihály), Medgyesen, Balfon (Horn 
György) 249. Az egyházkerülethez való viszony. Lelkészavatás és házassági 
bíráskodás ügyében Sopron is a kerülethez fordul. Fuchsjäger lelkészt a kerület 
esperesnek választja. Soproni küldöttek a kerületi gyűléseken 251. Náprágyi 
püspök jogigényei és a város sima eljárása 252. Egyházi vagyon. A város csak 
egyházi célokra használja fel a beneficiumokat 253. Jótékonyság. Száműzöttek 
és foglyok, iparosok és tanulók segélyezése. A reformáció százéves jubileuma 
Sopronban 254.

IX. Virágzó egyházi élet a hódító ellenreformáció (11. Ferdinánd és 
Pázmány) korában. 1619—1637.

a) Bethlen Gábor uralma Sopronban. 1619—1621. Sopron a legnagyobb ellen- 
reformáció korában is növekszik és gyarapodik. Ezzel nyer kárpótlást a korábbi 
szenvedésekért. A város jogairól és kiváltságairól emlékkönyv készül 256. II. 
Ferdinánd, Pázmány és Esterházy jellemzése 257. A harmincéves háború ki
törése. Bethlen szabadságharcának okai 258. Jessenius prágai orvos-tanár Pozsony
ban. Thurzó Szaniszló Bécsben 259. Bethlen Pozsonyban s majd Bécs alatt. 
Sopron városához írt levele és ünnepélyes bevonulása 260. Esterházy Lánzsér 
várában. Magyar világ Sopronban, magyaf cimer a városkapu felett 261. Dam-
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pierre meglepi és idegen csőcselék fosztogatja a külvárost. Dampierre és Wallenstein 
a város ostromára készülnek 263. Nádasdy Pál Kereszturon, Nádasdy Tamás 
Kaboldon 264. Soproni követek a besztercebányai országgyűlésen, hol Lacknert 
hitvédőnek választják 265. Bethlen hadai a dunántúli megyékben. Cziráky Mózes 
soproni fogsága 266. Esterházyt Dampierre menti ki szorult helyzetéből. Tarródy 
Mátyás és 1000 magyar vitéz halála Lakompaknál. A megrémült Sopron Bethlent 
hívja segítségül 267. Bethlen utasításokat ad a városnak 268. A fehérhegyi csata 
és a prágai vérengzés hatása. Csepreg pusztulása, melyben Esterházynak is volt 
része 269. Sopron és Nádasdy tárgyalni kezd Esterházyval. Collalto nagyobb 
sereggel jön Sopron ellen, de Lackner elébe lovagol és kegyelmet kér 270. A 
nikolsburgi béke. Sopron szenvedései a háborús években 271. Esterházyt a fraknó 
és kismartoni uradalmakkal kárpótolják 272. Rákost, a győri püspök faluját 
Bethlen Sopronnak adományozza. Pázmány és a főpapok pedig Bécsben soproni 
polgárok pénzeit foglalják le 273. Szorosabb viszony a német polgárság és a 
magyar nemesség között. Lackner magyar főuraknak ajánlja műveit 274. Sopron 
a rebellis város hírében. Köntös plebánus személyesen tisztelgett Bethlen előtt. 
A harangozási díj megváltása 275.

b) Egyházi élei a három soproni országgyűlés idejében. 1622. 1625. és 162b.
II. Ferdinánd kegyeibe fogadja a várost, mely ellen a klérus több vádat is 
emel 276. A király nagy kísérettel jön Sopronba. Thurzó Szaniszló nádorrá 
választása. A vallási ügyek tárgyalása. Eleonora királyné megkoronázása 277. 
Lackner a palotagrófi címet, a város új címert és szabadalmakat kap. Eglinger 
pottendorfi lelkész hálaadó beszéde 278. Pázmány tanácskozása a főpapokkal. 
Caraffa pápai követ és a propaganda. A soproniak jó borral kedveskednek a 
prímásnak, ki a spanyol királyhoz évdíjért folyamodik 279. Lépes Bálint püspök. 
Sennyey, Pápay és Káldy plebánusok. Dallos Miklós püspök és utódja, Sennyey 
István 280. A pálosok és ferenciek. Nyéki Vörös Mátyás keresztes pap 281. Az 
1625. évi országgyűlés. Esterházyt nádorrá választják, Nádasdy grófságot kap 282. 
Pázmány a szabad királyválasztás ellen. Ferdinánd főherceget királynak kiáltják 
ki. A vallásszabadság „örök időkre“. Vinkovich zágrábi prépostot megverik 283.
III. Ferdinánd megkoronázása 284. Pázmány tiltakozik a vallásügyi végzések 
ellen s kéri a királyt, hogy tiltsa meg Sopronnak a Bécsből kiűzött protestánsok 
befogadását 285. A Sopronba települt osztrák protestáns családok. A magyar 
főurak hitehagyása. Esterházy, a térítő. Nádasdy Pál hű marad 286. Sopron 
elöljárói 287. Lackner életének utolsó évei. Irodalmi munkássága a soproni 
füzesben. Halála és végrendelete 288. Nagy drágaság az országban. Sopron 
beneficiumokkal kötelezi le ellenfeleit. Pázmány számba veszi ezeket. Ünnepélyes 
fogadtatása Sopronban 290. Az 1634. évi országgyűlés. Sopron követeinek uta
sítása az osztrák menekültekre vonatkozólag 291. A soproni gyülekezet kedvező 
helyzete. Az istentisztelet. A kórházi templom felépítése. Szent György tem
plomának renoválása 292. Gensei, Huber és Hagius lelkészek 293. Schubert Pál, 
a jeles primárius lelkész és esperes 294. Winkler András kórházi lelkész 295. 
Kőszegi Szekér és Simaházi magyar lelkészek 296. Gerengel kátéjának új ki
adása. Énekeskönyv, agenda, egyházi jegyzőkönyv, anyakönyv. A lelkészek 
irodalmi munkássága 297. Hat osztályú latin iskola Schubert és Schwanshofer 
vezetése alatt. Laátos Mátyás és Sárfői Miklós magyar tanítók. Az iskolai fel
ügyelet. Az egyházi zene 298. Szóváltás Schubert és Schwanshofer között. A 
negyedévi konferenciák. A kismartoni jezsuita iskola és dr. Lassius 299. A falusi
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gyülekezetek: Ágfalva, Harka, Medgyes, Balf 300. A kerülethez való viszony. 
Schubert Pált esperesnek választják és püspöknek jelölik. A büki zsinaton 
mondott beszéde 303. Házassági ügyek és az elmozdított Oemich ügye 304.

c) A  je z s u i tá k  so p ro n i b evo n u lá sa  1636. Káldy p’ebánus feljelentésére a város 
Gensel lelkészt elmozdítja. Káldy a többi lelkészt is bepanaszolja-305. Pázmány 
jezsuita kollégiumot követel Sopronnak 306. Ifjabb Draskovich György győri 
püspök 307. A jezsuita kollégiumra felajánlja a pornói apátság és a soproni 
keresztesség jövödelmét. A r. katholikus gyermekek kérvénye 308. II. Ferdinánd 
rendelete. A soproniak tiltakoznak a jezsuiták ellen 309. Draskovich Lamormainhoz 
folyamodik. A soproni követek Regensburgban. II. Ferdinánd az ügyet Esterházy 
nádorra bízza 310. A püspök Dobronoki György egyetemi rektort hívja meg 
Nagyszombatból 311. Esterházy nádor Artner polgármestert maga elé idézi. 
Esterházy, Dobronoki és Draskovich Kismartonban tárgyalnak a soproniakkal. 
Dobronoki Eörsy Zsigmonddal Sopronba jön 312. A szerződést a városházán 
tárgyalják. Dobronoki látogatásai a városban. A soproniak újabb tárgyalásai 
Kismartonban. Komoly fenyegetésre megkötik a szerződést. Ennek pontjai 314. 
A jezsuiták beiktatása s a Kirchhaus átadása 315. A confraternitás is lemond a 
házáról és Nyéki Vörös M. a keresztességről 316. Draskovich dicsekvése. Dob
ronoki váratlan gyors távozása 317. Holovitz házfőnök és négy páter megérke
zése. Az iskola megnyitása. Becsben nyomtatott hirdetmény és leckerend 318.

X. Erélyes küzdelem a támadások ellen. 111. Ferdinánd kora. 1637—1657.

a) T éríté sek  és tá m a d á so k . A király és tanácsadói, Esterházy, Losi és Lippay 
319. Nádasdy Pál özvegyének, Révay Juditnak áttérése. Brandenburgi- Katalin 
Sopronban lép második házasságra 321. A jezsuiták nehéz helyzete. Dobronoki 
panasza Draskovich ellen 322. Térítésük módszere és eredménye. Jezsuita 
missziók a vidéken 323. Meghamisítják szerződésüket. A város tiltakozása 324. 
A jezsuiták építenek. Nádasdy tiltakozik, Esterházy védi őket. A város fenye- 
getődzik 325. Szent György templomának kijavítása 327. Pereskedés Szent 
Erzsébet temploma miatt 328. Nádasdy Ferenc áttérése 329. Bűnbánati könyörgés 
a svédek diadalai miatt. Katonaság és pestis Sopronban 330. Fuchs Rozina 
furcsa házassága és Draskovich püspök jogigénye 331. Ismételt tiltakozása a 
plebánusok választása ellen 333. Az országos és megyei hivatalokból kimaradnak 
a protestánsok. A Megyery család is elpártol 334.

b) E g y h á z v é d ő k  és  a n a g y  tem p lo m p er . Sopronnak tisztviselői kara, az Artnerok 
és Zuánák 335. Wittnyédy István városi jegyző, a hírneves prókátor 336. Soproni 
követek az 1637/8. és 1646/7. évi országgyűlésen. Hosszú per a harangozópénz 
miatt 338. Kéry plebánus eskűellenes reverzalisa 339. Kir. biztosok mentik fel 
a várost a harangozási díjak alól. A soproni r. katholikusok a vármegye útján 
országgyűlés elé terjesztik sérelmeiket 340. Kir. rendeletre tiz vádpontra vonat
kozólag ötven tanút hallgatnak ki 342. Négy újabb vádpont az országgyűlésen. 
Nótázással fenyegetik a soproniakat 346. Draskovich negyvenezer forintot hagy 
a jezsuitáknak s ezek soproni templomába temetik 347. Püsky János püspök és 
Wittnyédy Ferenc plebánus 348. Szent Mihály templomának elhanyagolt állapota 
és kijavítása. Cziráky alispán tiltakozik az oltárok eltávolítása ellen, az evan
gélikusok gyűjtést rendeznek a költségek fedezésére 349. Kir. biztosok nagy 
küldöttséggel jönnek a templomot megvizsgálni 350. Wittnyédy a város nevében
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jelenlést küld a királynak 351. Palffy nádor is védelmébe veszi a várost 352. 
Wittnyédy panaszos levele. A renovált templom felavatása. A bánfalvi pálosok 
követelése és hamis oklevele 354. Wittnyédy plebánus szabad favágatásért perli 
a várost. Az osztrák exulansokat nem engedi a templom sírboltjába temetni 355.

c) I s te n tis z te le t ,  is k o la  és  e rkö lc s i é le t. Sopron jeles lelkészei. Schubert Pál 
halála. Fiát, Jánost is esperesnek választják 356. Lang Mátyás a fiatal primárius. 
Halotti beszédei és vitairatai 357. Sowitsch Kristóf, Raab és Winkler 360. Sima
házi Tamás és Sárfői Miklós magyar lelkészek, Zvonarics és Textoris kisegítők 
361. A latin iskola rektorai: Valla, Sarnichhausen, Lagus, Seelmann 363. Klesch 
Dániel, a hányatott életű konrektor. Kusser János kántor és jeles zenész és a 
többi tanítók 364. Sárfői Miklós és János magyar tanítók. Andrássy János 
1000 forintot hagy a magyar iskolára, Wittnyédy és Orad hat magyar ifjú el
tartására vállalkoznak 365. A külső tanács javaslata: ünnepélyes vizsgálatok, 
iskolai drámák és szónoklatok 366. A népiskola. Wolweber tanító színjátékot 
adat elő 368. Rauch András jeles zenész és orgonista 369. Templomi zenészek 
és énekesek. Lang M. énekeskönyve 370. A gyülekezeti áldozatkészség. Löwey 
Mátyás és Dobrovics Tab Miklós hagyománya 371. Az erkölcsi élet. Riebstein 
János bűne és bűnhödése 372. A városhoz tartozó falvak: Ágfalva, Harka, 
Medgyes, Balf 373. Ruszt anyásítása és templomának felavatása 375. A kerülethez 
való viszony. Schubert Pál püspökjelölt. Winkler kórházi lelkész ügye. Sopron 
nem fizet cathedraticumot 376. Lang Mátyásnak Musay püspökkel való össze
tűzése és a kibékülés Harkán 377.

XI. A régi nagyság utolsó évei. I. Lipól kora a Szelepcsényi-féle törvény- 
. kezésig. 1657—1674.

a) A z  e lle n fé lle l v a ló  to v á b b i kü zd e le m . I. Lipót és kora 379. Wesselényi 
nádor. Szelepcsényi, Széchenyi és Kollonics 380. Nádasdy és Esterházy, az 
eretneküldözők 381. Zrínyi Miklós a protestánsok barátja 382. Wittnyédy István 
lutheránus buzgalma 383. Nátl, Grad, Serpilius, Sowitsch soproni elöljárók 
385. Az osztrák főnemesi családok 386. Gróf Zindendorf Miklós apja és nagy
apja Sopronban 387. Eggenberg Anna Mária, a brandenburgi hercegnő 388. Az 
evangélikusok és r. katholikusok lélekszáma 389. Wittnyédy plebánus új harcot 
kezd. Zrínyi hét levelet ír az evangélikusok érdekében 390. Az új r, kath. nép
iskola 391. A jezsuiták Nádasdy csatlósai a vidéken. 392 Lippay prímás nemesi 
konviktust épít. Az alapító oklevél 393. A bánfalvi pálosok pere. Oklevelüket a 
káptalan is gyanúsnak ítéli 394.1. Lipót szigorú rendelete. A barátok egyezkedése 
a várossal 395.

b) A  belső  e g y h á z i  élet. A z  ú j  m a g y a r  g im n á z iu m , a g y ü le k e z e t i  k ö n y v 
tá r  és  a z  e g y h á z ta n á c s  m eg a la ku lá sa . Új alkotások a nehéz időkben 396. Uj 
iskola a Hosszúsoron 397. Iskolai színpad a Mélyuton 398. Kövesdy igazgató 
magyar nyelvtana. Az új iskola virágzása 399. Unger Mihály rektor, Sárfőy és 
Czenki a segédei 400. A régi gimnázium igazgatói: Hentschel és Tieftrunk 401. 
Rendszeres iskolai felügyelet. A népiskola s ennek tanítói 402. Az iskola kiváló 
növendékei s a külföldön tanuló soproniak 403. Barth Konrád dán követségi 
lelkész Bécsböl Sopronba jön 404. Winkler, Trost kórházi és Sárfőy, Kövesdy 
magyar lelkészek 408. Gyülekezeti könyvtár alapítása 409. Külön egyházi tanács 
(consistorium) is alakúi 410. A gyülekezet összetűzése Fisztrovich püspökkel. 
Kalinka és Tarnóczi püspökök békéltető levele 411. Az egyháztanács szervezete
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412. Sopron képviselői a szakonyi és büki zsinaton 414. Wittnyédy szereplése 
az utóbbi helyen 524. A falusi gyülekezetek. Lépesfalva anyásítása. Ágfalva, 
Balf és Medgyes 415. Anyagi gyarapodás a Weinberger-, Raumschüssel- és 
Dohna-féle alapítvány, a Wittnyédy-ház megszerzése 416. Wittnyédy utolsó évei 
és halála 419.

c) A  tem p lo m o k  é s  isk o lá k  e lvé te le . A soproniakat is összeesküvéssel gyanú
sítják. Széchenyi püspök kötelet vet a protestánsok nyakába 421. Sopron sorsa 
párhuzamos Pozsonyéval. Panaszok az 1662. évi országgyűlésen 422. Az erélyes 
Zichy György plebánus. Az evangélikusok harangszó nélkül temetkeznek 423. 
A kőszegi nagy. templom elfoglalása. A soproniak is őriztetik Szent Mihály 
templomát 425. A pozsonyiakat Nagyszombatba idézik 426. Kollonics felerészben 
r. katholikust akar a soproni tanácsba 427. A város a nagy birság miatt kény
telen Lépesfalvát és Klimpa falut elzálogosítani 428. Római katholikusok a külső 
és belső tanácsban 429. Zichy plebánus követelései 430. A pozsonyi templomo
kat elveszik. A lépesfalviakat foglyul viszik Rákosra. 431. A prut. lelkészek első 
idéztetése Pozsonyban. Pápista „reformálás“ Balfon, Ágfalván, Harkán és Med- 
gyesen 432. Széchenyi püspök Woppingen ezredével Sopronban 434. Launer 
balfi és Rosner ágfalvi lelkész fogságban 435. A soproniakat Pozsonyba idézik 
437. Küldötteik Bécsben Kolloniccsal egyezkednek. Az egyességi pontok 438. 
Sopron sokat veszít, de evang. istentiszteletre csak egymaga kap engedélyt 441. 
Sowitsch búcsúzik a templomtól és szószéktől 442. Széchenyi és Kollonics tün
tető körmenettel foglalják el a templomokat 444. Az egyházi vagyon átadása. 
Trost lelkész Bécsújhelyen rejtőzik, majd Jenába menekül 445. Vibegius locs- 
mándi lelkész Sopronban. Kövesdy, Tieftrunk és Unger lemondása. Irtak-e alá 
reverzálist ? 446.

XII. Építés a romok felett. Sopron mint a protestáns vallásgyakorlat 
egyetlen végvára. 1674—1681.

a) A z  é p íté s  n e h é z  m u n k á ja . A z  e g y h á z k ö z s é g  fa te m p lo m a . A lesújtó álla
pot s a hivek bizodalma. Istentisztelet a Lackner-házban 447. Bérbeveszik Kram- 
apfel és Schubert házát s fából építenek imaházat 448. Felavatás s az isten- 
tisztelet új rendje 449. Eggenberg hercegné megveszi és imaházúl rendezi be a 
Resch-házat. Lang Mátyás ebben szolgál 450. A lelkészek bérelt lakása és az új 
temető 452. Nagy kiadások és önkéntes adományok, az osztrák főurak áldozat- 
készsége 453. Kollonics elmozdítja Károlyi evang. jegyzőt 455. Barth és Sowitsch 
lelkész kismartoni száműzetése 456. Lang egymaga szolgál a gyülekezetnek. 
Zichy plebánus processziókkal tüntet 458. Szent Mihály temploma búcsút kap a 
pápától. Fényes bucsuiinnep 459. Zichy hirtelen halála a karácsonyi éjféli misén 
460. Kuzmich és Nagymihályi plebánusok 461. Stein kancellár visszahozza Kis
martonból a két lelkészt, de az imaház még zárva marad 462. A vidéki evan
gélikusok kitiltása. Nátl elmozdítása. Róm. kath. a polgármester és városbiró is 
463. Pásztori polgármester s az evangélikusok fogsága. Kollonics behelyezi a 
jezsuitákat a Wittnyédy-házba 464. Az evang. imaház is újra megnyílik 465. 
A házi tanítók üldözése. Soproni ifjak a külföldi egyetemeken. Az alapítványo
kat visszakapják 467. Az 1676. évi nagy tűzvész. Istentisztelet az elhamvadt 
imaház helyén 468. Megveszik a Schubert- és Kramapfel-házat. Az imaházat fel
építik és felszerelik. Gálffy adományai 469. Segély gyűjtés és Sowitsch gondnok
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érdeme 472. A gyülekezeti. szőlők és szántóföldek. A jezsuiták Türk és Sowitsch 
házát akarják kisajátítani 473. Kollonics Tallián harmincadost választatja polgár- 
mesternek 474. A céheket processiókra kényszerítik, de nem mennek 475. Az 
1679. évi nagy pestis 476. Eggenberg hercegné halála. Házát a gyülekezetnek 
hagyja 477. Kollonics Lang Mátyást száműzni akarja 478. Az evangélikusokat 
kizárják a tanácsból 479.

b) A z  é p ü le t  b e te tő zé se  a so p ro n i o r s z á g g y ű lé s e n  1681. Az országgyűlés 
egybehivásának okai 480. A klérus nem akar országgyűlést 481. A soproniak 
készülődése. Szenczi Fekete áttérésének hatása 482. A követek elszállásolása. A 
soproni követek. Serpilius instrukciója 484. A kiválóbb protestáns követek. A 
király és királyné bevonulása 486. Pamer Lipót újszülött, a király keresztfia 487. 
Az országház és a zöld ház Sopronban. Esterházy Pált nádorrá választják 488. 
A bujdosók levele. Izdenczy, Thököly titkára Sopronban. A protestáns sérelmek. 
Hocher csodálkozása 489. Ostffy Miklós panasza és Wittnyédy Pál kérelme 490. 
A király vallásos buzgalma Sopronban. Kollonics sértő prédikációja. A jezsuiták 
színjátéka és polemikus kiadványok 491. Orbán perszonális Kollonicsról, kit a 
rendek a kamarai elnökségből elmozdítani akarnak 493. Orbán a klérus szük- 
keblüségéről. A protestánsok bizalma Sinelli bécsi püspök iránt 495. Asztal 
feletti beszédek. protestáns követek külön tanácskozásai. Preiner polgármester 
hirdetménye, melyet a nádor letépet 496. Német istentiszteletek. Barth beszéde 
Batthyány főkapitánya felett. A prot. követek magyar lelkészei: Ensel János és 
Csuzi Cseh Jakab. Bruyninx németalföldi követ Sopronban 497. Ünnepélyek és 
vigadalmak 499. Barth prédikációja a király nevenapján 500. A királyné meg
koronázása 501. Szenvedélyes viták az országgyűlésen. A protestánsok távol
maradnak. Thököly diadalainak hatása. Kollonics mellőzése. Királyi leirat 502. 
A protestánsok szívós ellenállása. Megyénként sorolják fel sérelmeiket. A 25. és 
26-ik törvénycikk tartalma. Az ártikuláris helyek. A Sopronra és Rusztra vonat
kozó artikulusok 503. A prot. követek protestációt adnak át a nádornak. Az 
országgyűlés befejezése. A király elutazása 504. Preiner polgármester új utasítást 
akar adni a soproni követeknek 505. Az új törvény tárgyalása Sopron vármegye 
közgyűlésén 506. Kollonics levele szerint a király sem tartja meg a törvényt. 
Szomorú előjelek 507. A soproni országgyűlésre vonatkozó emlékfüzetek 
és kiadványok 508.

K ép ek  j e g y z é k e .....................................................................................  509. 1.
T a r t a l o m ...............................................................................................M l. 1.
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