
A vallástanítás története. 
Irta: Benczédi Pál. 

(Folytatás.) 

Középkor. 

A középkor hitoktatásáról csak úgy nyerhetünk hű 
képet, hogyha legalább röviden bepillantunk a keresz-
tény egyház akkori állapotába, a kor tudományos mű-
veltségébe és aiz ezzel összefüggő általános nevelési in-
tézményeibe. I smer jük a történeti tényt, hogy a katho-
likus egyház ha jó j a mily h a m a r eltért az evangéliumi 
egyszerűségtől. Fölvette a pogány világ igen sok szoká-
sát, vallásos maradványait s az egyház szolgái a názáreti 
mesternek neveire hivatkoztak ugyan, de tetteit, tanítá-
sait nem vették figyelembe s így megalapították az egy-
házi hierárkiát. A dogmaalkotó niceai zsinat nem ve-
tette jel ugyan Jézus ember voltának tanát, mert hiszen 
Krisztus örök istensége mellett megállapítja igaz ember 
voltát is, de azjért Jéízus történelmi alakja egészen hát-
térbe szorul a mithjkus hit csillogó követésével szem-
ben. Az emberiség szellemi érdekeit nem istápolták, a 
sötétség, babona eloszlatására egyáltalán nem törekedtek, 
hanem minden erejük az egyház hatalmának megszilárdí-
tásában merült ki. Ezt teljes mértékben el is! érték egy 
időre, midőn III. Ince pápa kimondotta, hogy az egy-
ház hatalma a nap, a yilági hatalom pedig csak a hold, 
mely utóbbi a naptól nyeri íiényjét. VII. Gergely és III. 
Ince oly hatalomra emelik a pápai trióint, hogy mellet-
tük a világi fejedelmek csakugyan a hold halvány fényét 
jelentették a nap ragyogása mellett, 

A pogány kornak, a, pogány iskoláknak letűntével 
a tudomány és a műveltség egészen a papság kezébe 
került s így az is magián h o r d j a az egyház szelleménelv 
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bélyegét. Az úgynevezett skolasztika filozófia uralkodott, 
melynek feladata az vollt, hogy az egyházi tanokat igazolja 
s a tudomálnyt ;és hitet rendszerré foglalja. Ez irányzat 
semmi újat sem tudott Létre hozni, mert hiszen feladata 
előre meg volt hatájrozva, Vitassák akármily nagy mér-
tékben a skolasízltikának értékét, mégis1 legnagyobb ér-
deme az, hogy 'öisisize omlott ,s hegy megmutatta, mikép-
pen ne keressük az ligazsjálgot. 

A nevelés is, minit minden, a középkorban egészen 
egyházias. A tárgyak köziéi az iskoláikban föl volt véve 
már az ókori nevelés történetéből is'mert trivium és 
quadrivium (grammatika!, dialektika, rhetorika és mu-
zsika, aritmetika, geometria, asztronómia), de ebből hiba 
volna azt gofndolnii, hogy az ókori klasszikusokat mű-
velték. Csupán annyit tanultak' ,az ókori remekírókból, 
amiiaz egyház szellemével összeegyeztethető volt. így csu-
pán kivonatokat adtak elő a remekírókból s így a re-
mekírók szellemiéit egyáltalán nem ismertették meg. 

Az általános népoktatás eszméje Nagy Károly nevé-
vel hozható kapcsolatba. Róla nemcsak azt említi fiöl 
a törtéhelcm, hogy udvarába híres tudósokat hozatott 
hanem azt is, hogy a népnevelést általánossá akarta tenni. 
Hogy ez alatta nem sikerült, nem az ő jóakaratán múlt. 
A fönnálló irányzatok között ez időben következő 
iskolákat különböztethetünk meg: Kolostori székes egy házi 
ijslkolákat, parókiái is, vagy fárai iskolákat és a lovagi 
nevelést. Ezekhez csatlakozott a később kifejlődött vá-
rosi iskola, mely a polgálri elemnek volt az iskolája. 
Ugyancsak a középkorban keletkiezjk az egyetem is. 

A parókiáitis vagy fárói iskola a mai népiskolának 
őse. A székesegybáízi zárdai iskolákat a papi pályára ke-
rülők keresték fel, a lovagi iskola pedig már nem volt 
nagyon egyházias jellegű. Itten főkép csak testi ügyes-
ségeket tanítottak, mint minőik ,a lovaglás, úszás, nyil-
lövés, ökölvívás, sólyomvadászat, sakkjáték. — Szellemi 
ügyességként a versírjást gyakorolták. 

A középkor egésiz nevelésügye az egyházi tanoknak 
állott szolgálatában, azonban ez nem zárta ki azt, hogy 
ne legyen tulajdonképpeni vallástanítása isi. A hitoktatás 
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köre, iéppen úgy, mint az általános nevelésügy, nagyon 
szúk körben mozgott. A gyermekek keresztelése a VIII. 
és IX. századokban (általános lesz s a k'atekumenátus in-
tézménye egészen általakúl. Augustinus óta az anyag nem-
csak hogy nem bővült, hanem szűkebbre szorult. Erről 
tesznek tanúságot a fjönmairjadt vallástanítás! könyvek, me-
lyek közül következőkel említjük föl : 

Gottfried (ff 856) weásziburgi barátnak vallástanításfi 
müvében a következő részek találhatók: 1. Uri ima. 2. 
Az uri ima magyarázata. 3. Halálos bűnök. 4. Apostoli 
hitforma. 6. Dicsőség a magasságos mennyben Istennek. 
Nevezetes méíg Brúnó (f 1045) katekizmusa, mely első 
a káték közül, melyek kérdésekben és feleletekben van-
nak írva. Azonban e kjájfcé nem a mostani módszernek; 
felel meg, a tanúié kérdez s a tanító felel meg a kiélrl-
désre. Ezt a kátét Dévai Biró Mátyás is1 fölvette »Ortho-
grafia Hungarlicáíjába«. Bonaventura (f 1274) Ferenerendi 
szerzetes »DiaeLa Salutisx címen írt vallásos oktatást, mely-
ben a bűnökről, a tíz parancsolatról és az erényekről 
értekezik. Igen, fontos Aqulnói Tamásnak (f 1274) »De 
:or;ientis fide et sacramentis» című műve, melynek kö-
telező használatát (az 145l-ben tarLott mainzi zsinat el-
rle'ndelte, Az angoloknál CanterburyÖdön (f 1247) je-
leskedett »Sepulchrum Eccleisiae« című művével. Neve-
zetes ínég Régensburgi Berchtold és Gerson János párisi 
egyetemi 1 anáiro'k idevonatkozó művei. (De parvulis ad 
Christum Irahendis. Opuséulum tripartitum. Compendium.) 

III. Ince pápa óta a vallástanítás befejezése után 
úrvacsorát vették a nlölVendékek, majd meg a vallástaní-
tással szoros összefüggésbe hozták a gyónást is. A tem-
plomokban képeket és szobrokat alkalmaztak, melyek 
nemcsak szem léi tetíésre szolgáltak, hanem azokat segítsé-
gül is hivtáik. A közéj)korban fejlődtek ki a karácsonyi 
pásztor játékokból lás busvéjti passziókból az úgynevezett 
misztériumok, melyek később a protestáns iskolákban is 
meghonosodtak módosított alakiban. 

Ami a vallástanításnak s: iá Italában a középkori ne-
velésnek módszerét illeti, nem volt valami fejlett. Tan-
könyvek nem voltak s így a tanítók jegyzetekből ma-
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gy arázták a vallás tanai t , mit a tanulók hallásból tanül-. 
tak be. A templomok, kórházak, iskolák falaira az apos-
toli hitformiát, miatyáin'kat, lizparancsolatot fali táblákra 
kiszögíeztjék, ami ha lvány kezdete a szemléltető oktatás-
nak. Az írni, olvasni nem tudók számára készítették a 
»sze!giéinyek bibliájá.t«, mely nem volt más, mint 40—50 
darai) kettős kép, melyek párhuzamosan az 3- és új-
t estámen lomb ól voltak vélve. Az újszövetségi kép azt ma-
gyarázta, hogy miképpen teljesült be , az ótestamentumi 
igléret. Á ^ i í 

Fegyelmezés nagyon durva, ahol a nevelésnek túlsok-
szor igénybe vett eszklöizie volt. 

Alz értelem műveléséire, az a n y a g önálló feldolgozá-
sára egy általiam nem tötr ekedéi t ,az egyház, hanem ősa-
páin arra, hogy az somberek az egyháznak engedelmes 
gyermekei legyenek. Eztt egy ideig el is érték, de az em-
beri szellem el nem [nyomható, szabadságáról, önállósá-
gáról lemondani nem tud. Nem tudta pedig elviselni az 
emberiséig azt, hogy ia!zlt lajzi ősforrást , amiből a keresz-
ténység fakadott, elrejtsék vágyódó lelke elől. EZ a vá-
gyódás hozta létre a reformáció ha ta lmas áramlatát , mely 
ú j életet jöinitött, ú j eszméket és lendületet adott a vallás-
tanításnak is.10 

A reformáció korának vallástanítása. 

A középkor az, embert csupán a jövő élet szempontjá-
ból tekintette. Elfeledkezett arról, hogy az embernek földi 
élete is van, s hogy ebben a földi éleiben nagy és fontos 
feladatok várnak az* emberiségre. Az; egyház csak ön-
magát ta r to t ta célnak, s nem az embernek igazi hiva-
tására való emelését és az eszközökben, melyekkel célt 
akart érni, sem volt éppen váloigjatós. Az éjszaka azon-
ban nem (tarthat <mindég. Bármi ly sötét legyen is az, 
azért el kiell [következnie a reggelnek, midőn a világosság-
nak ú j életet adó n a p j a felsüt és áldást sugároz Unin-

10 Középkorra nézve l á s d : Dittes: Neveléstörténet 81—101. 1. Browning 
Rudolf: Nevelés és oktatás története 34—41. 1. Garamszegi : Neveléstörténet 
It. k. 70-290 . 1. Dr Sipos A. F. : Katholikus hitoktatástan 21—22. 1. 
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deiiűvé. A középkori sötétség nem tarthatott sokáig, mert 
az egyházi jellegű tudomány szűk keretei közül egyes 
nagy szellemek kitörtek s így elősegítették a lélek fölsza-
badítására irányuló törekvést. Dante és Petrareha nem 
tudnak megmaradni a középkori szellem szűk világában, 
hanem szellemük visszatér az ókori klasszikus világ nagy-
jai jközé. Konstantinápolynak a török -által történt el-
foglalása alkalmával (1453) ta görög tudósok szétszóród-
tak a világ minden részébe ;s magukkal vitték a klasz-
szikus világ! iránt való szeretetnek vágyát. Az általuk föl-
idézett mozgalmat nevezik renaissancenak, a tudományok 
és művészetelv megújhodásának. 

A |megújhod|ás vágya azonban nem állott meg ? <u-
domiányok iés művészetek" területén, hanem átcsapott a 
teológiai tudományokra és a vallásos életre is. A Tetzel 
és Sámson Bernát által űzött bűnbocsátó cédulák árulása 
s az egyháznak más visszaélései csak alkalmi okul szol-
gáltak a hitjavításra. A hitjavítás szükségességének ér-
zete ia lélek bensejébeln nyugodott s az, hozta létre a 
reformáció hatalmas áramlatát. Ha csak Luthernek s 
egy p á r más reformátornak lelkében lett volna a hit-
javítáisi vágy, a Luther föllépése csak efemer jellegű lett 
volna. Nagy mozgalmat csak olyan eszmék tudnak létre 
hozni, melyet a sokaság megért. A reformációt pedig meg-
értette, csak éppen a n a g y ember kellett, aki a világot 
átalakító nagy szót kimondja. Éppen, mint a renais-
sance iés humanizmus abban lelte erejét, hogy vissza-
tért az elfeledett klasszikus irodalomhoz, a reformáció 
szintén az elfeledett szentíráshoz vezette visszía a szom-
júhozó lelkeket. El az emberi csinálmány óikkal, pompá-
val, fénnyel, hierárkiával, a szenteknek pogányos ízű 
tiszteletével s Vissza az evangéliumok szép hives patakára, 
ez volt ia reformációnak alapgondolata. A papi hatalom 
helyébe állítja az egyetemes papság gondolatát, a lel-
keket if elszabadítja a rájuk rakott bilincsek alól s min-
den embernek rnqgadja azt a jogot, a módot és alkal-
mat, hogy ő maga, minden zsarnoki hatalom nélkül ke-
resse az útat az üdvösségre. 

A reformáció, mint éppen az első kereszténység, tel-
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jes tudatában volt a nevelésügy fontosságának'. Jféppen 
azért a hitújítás a nevelésügy reformációját is jelenti. 
Luthernek, Melanchtonnak neveléstani fontossága is el-
vitathatlan. A humanisztikus nevelés a protestantizmussal 
hozható kapcsolatba. íMondják bár a Sturm János által 
kezdeti nevelési irányzatot szükikíörünek, de azért fon-
tossága elvdtathatlan s a reformáció oly neveléstani moz-
galmat idézett elő, melynek jelentőségét még a protes-
tantizmussal nem rokonszenvező írók is kénytelenek el-
ismerni. : 

Magának a reformációnak nevelésügyét nem tárgyal-
hat juk részletesen, mert az kívül esik tárgyunk körén, 
hanem a tulajdon képe,ni vallás tanításra helyezzük' a fő-
súlyt. Annyit azonban meg kell jegyeznünk, hogy a re-
formáció nevelésügye is (az egyházzal szoros összefüg-
gésben volt. Az egyház nagy áldozatok á rán tartotta fenn 
az iskolákat s így az egész nevelésügy tiszta vallásos 
szellemtől van áthatva. 

A középeurópai reformáció három fő alakban jele-
nik 'meg Egyik a Luther reformációja, mely különösen 
Németországban terjedt el, másik a Kálviné, akinek ta-
nai Svájcban, Eranciaországb'an, Angliában hódítottak 
tért s Imindkét reformáció nagy mértékben elterjedt Ma-
gyarországon is. í v két reformációnak közös elvei: a 
hierárkia ellen való küzdelem, a szentek és képek tiszte-
letének elvetése, a biblia tekintélyének és a nép kezébe 
adásának elve, valamint a zsinati határozatokon nyugvó 
szentháromság tanának fönntartása. A reformáció tere-
bélyes Iájának [harmadik haj tása ez utóbbi tételt is el-
vetette, mert ia szentháromság tanát nem találta meg a 
bibliában. Ezeket szentháromság tagadóknak, antitrinitá-
riu-soknak, később unitáriusoknak nevezték. Az antitri-
nitárizmusnak Európa csaknem minden országában vol-
tak hívei, azonban az. őket ért nagy és kitartó üldözések 
miatt egyházzá csak Lengyelországban és Erdélyben ala-
kulhattak. 

Mindenik egyház a maga elvei szerint intézte a ne-
velést s így a reformáció mozgalma egyúttal a vallás-
tanítást tartalmazó irodalmat, a káté-irodalmat is nagyon 
föllendítette. 
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a) Vallástanítás a lutheri egyházban. 

Luther Márton nemcsak egyike volt ia legelsőknek, 
akik az egyházat reformálni akarták, hanem, mint a nép-
nevelés fontosságát igazán hangsúlyozó Nagy Károly hal-
vány kis érte te után az igazi öntudatos férfin. Luthernek 
kezdetben nem volt célja ú j egyház alapítása, hanem a 
réginek helyreállít egyháznak az Ő igazi felada-
tainak teljesítésére való vezetése. Ez a hivatás pedig a 
népnevelésben van. Hogy ez valóban így van, azt a Lut-
her különböző irataiból kikapott következő bizonyíté-
kokkal igazoljuk: »Vannak emberek, akik csak sajátsá-
gos gyakorlattal szolgálják az Istent, böjtölnek, durva öl-
tönyt viselnek és saját áj tatosságból tar tanak sok dolgot, 
de házuk valódi istentisztelete elől — a gyermekeket he-
lyesen nevelni — vakon térnek k,i és úgy cselekednek, 
mint h a j d a n ia zsidók, akik Isten templomát elhagyták 
és a magaslatokon imádkoztak . . . ! Minden nép, különö-
sen (a zsidó, jobban szoktat ja .gyermekeit iskolára, mint 
a keresztény. Azért á l lanak oly rosszul a kereszténység 
dolgai. Mert minden ereje és hata lma az utódokban áll 
s [amit ezek az, i f júságban, úgy j á r a keresztény egyház 
iránt, mint a kert, mely ftavassz'al elhanyagoltatik. Na-
ponként születnek itt gyermekek és növekednek nálunk1 

iés fá jdalom, senki sincsen, aki a szegény fiatal népség 
pár t já t fogija és vezesse, hagyják [menni, jlamint megy. 
Nem iszonyatos [nyomor volt eddig, hogy egy gyermek-
nek húsz, vagy több évig kellett tanulnia, csakhogy annyi 
rossz latint megtanult, \hogy pap lehessen, vagy misét 
tudjon elolvasni. És mégis szegény, tanulatlan ember ma-
radt élete fogytáig, aki sem kojtlani, sem tojást tojni ké-
pes nem v o l t . . . Igen, mit tanulták a felső iskolákban és 
kolostorokban eddig, mint szamarakká, cövekekké és tus-
kokká lenni? Elég hosszú ideig 'rothadtunk és romlot-
tunk ^sötétségben, nagyon is hosszú ideig voltunk német 
vadállatok. Használjuk egyszer az értelmet is«. 

Ezek a sorok eléggé jellemzik Luther Márton peda-
gógiai i rányát . Az 1524-ben a német városok polgármes-
tereihez intézett szózatában következőket találjuk: »Eg;y 

Keresz t ény M a g v e t ő 1915. 4 
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városnak felvirágzása nem abban áll, hogy kincseket 
gyűjtsenek', erős falakat, szép házakat, ;sok fegyvert és 
páncélt, hadi szerszámot, hanem valamely városnak leg-
jobb és legdúsabb áldása, üdve és ereje, hogyha sok 
finom, tudós, tisztességes és jól nevelt polgára van, ezek 
aztán kincseket és jószágokat gyűjthetnek, megtarthat-
ják és helyesen használhat ják^ Oly elvek, melyek ma, 
közel négyszáz év multán sem látszanak elavultaknak, sőt 
még ma sincsenek a köztudatba eléggé átmenve. 

Luther neveléstani munkálihoz számíthatjuk a biblia-
fordítást is, mert hiszen ez által minden olvasni tudó em-
ber s z á m á r a hozzáférhetővé tette a szentírást. Azonban 
tulajdonképpeni vallástanítási elvei és módszere kátéiban 
(kis és nagy kátéi) vannak lefektetve. Nagy kátéját írta a 
hitoktatók s'íziájmára, a kits kátét pedig a növendékeik szá-
mára. 

Luther kátéjának tartalma a következő: Első rész-
ben szól a tízparancsolatról, vagyis la'zt tárgyalja, hogy 
miként kell éilnünk. Második részben a keresztény hit 
ágazatait az apostoli hit forma értelmében magyarázza, a 
harmadik részben pedig az uri ima a tápján azt magya-
rázza, hogy miképpen kell imádkozni. Azután tárgyalja a 
szákrámenlumokai, a keresztségét é(s az úrvacsorát, ké-
sőbb a kátéhoz illesztették a gyónásról szóló részt. A tiz 
parancsolatról szóló részben ismét két pont szerint cso-
portosítja tárgyát: először az első há rom parancsolat ér-
telmében szól az Isten iránt, azután az utolsó két paran-
csolat értelmében pedig magunk és embertársaink iránt 
való kötelességeikről. A tiz parancsolatot is fontos-
nak tartja a keresztény emberre nézve, mert annak jelen-
tőségét Jézus is elismerte a hegyi beszédben. Az apostoli 
hi If ormát tételről tételre magyarázva, szól a teremtőről 
iés a teremtésről, a megváltásról, Jézus Krisztus életének 
körülményeiről, melyben Jézus születéséről s tőképpen 
tanításairól beszél, ezután pedig a megváltás munkáját 
adja elő a káté', mely szerint Krisztus a bűntől, halá'l*-
tót és az ördögöknek birodalmától megmenteitl. Hármai 
dik iáirtikulusban pedig a szentlélekről, keresztény anya-
szentegyhárzől, szentek egységéről, bűnök bocsánatjárói, 
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testnek feltámadásáról és az örök életről tanít. vA szent-
lélek olyan lelket jelent, amely az embereket megszen-
teli.« Az ember lő tehetségeinek két irányát, az értelmet és 
az akaratot kelt a szentléleknek megszentelnie. KenesZn 
tény anyaszentegyháznak nevezi azokat, »ák;ik Jézus tudo-
mányát ,vallj.ák«. A bűnbocsánatot pedig önkéntes peni-
tencia tartással lehet megnyerni, ami azonbán nem a mi 
érdem ülik folytán, hanem1 csak Isten kegyelméből követ-
kezik be, Szükségesnek tart ja a káté1 a naponkénti jóra 
való törekvést, aníi igen hasznos az ember akaráterejíéinek 
nevelése szempontjából. A feltámadás iéis örök élet ma-
gyarázatáról mindenek előtt azt a kérdiésít veti fel, hogy 
a test olyan formában támad-e fel, amelyben eltemette-
tett? Feleletül azt találjuk, hogy a flöldi életre adott test 
csakis a földi életre való. »Elvettetik r omlaiijd ő sáig'bia n, 
feltámad romolhatlanságban.« A további íejtegetélsben már 
csak a lélek h a 1 h a tat 1 anságá ró 1 b eszlel, amelyre nézve már 
nemcsak a szenti írásbeli bizonyítékokkal érvel, hanem ér-
vel a józían léssziel is. »Mivelhogy az emberben olyan tehet-
ségek tés hajlandóságok vannak, melyek ezen a világon 
tökéletességre nem juthatnak, amelyeket pedig a teremtő 
adott neki, remiéljük tehfájt, hogy a jó éis bölcs teremtő 
ezen tehetségeket és haj land ósálgo kát egy másik világban 
fo gj a n agyobb tö kéletességre j uttatii i.« 

A káté harmadik részében az imát magyarázván, az 
Uri iimának egyes irésizléhez fűz szép magyarázatokat. Az 
uri imát három iiésZre osztja: 1. előljáró beszéd, vagy, 
megszólítás, 2. a hét kérés, 3. befejezés. 

A szákrámentumokix) 1 (4. rész) szóló részben azzal 
igazolja a keresztség és úrvacsorának szentség voltát,»mert 
mind a ,kellő jáltal szentül lekötelezzük magunkat a jóra. 
A keresztségben az Istennek fiúi engedelmességet ígérünk 
és fogadunk; az úr vacsorával való éléskör ezen fogadal-
mat megújít juk.« 

Az úrvacsoráról szóló rész az az ütklöjző pont, amely 
a lutheri és svájci reformációt a mlegkislértett egyesülés 
útjáról a marburgi kollégium alkalmával letérítette. A 
káté szerint Jézus Krisztus a húsvéti bárány, aki föl-
áldozza önmagát az emberiségért s az úrvacsorában az ő 
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teste (és vére benne volt, ele nem la látható teste és vére, 
hanem a Láthatatlan. 

A Luther kátéja nemcsak egyházi lant tartalmaz, ha-
nem tanai közepette igyekszik az élet feladatainak is meg-
felelni, nemcsak tanokat összegez, hanem helyes életelve-
ket is ad. 

A lutheri reformjáioiónak másik kiváló alakja, Luther 
jobb keze, a mély tudományú, szelíd lelkületű Melanchton, 
aki nem érdemetlenül kapta a praeceptor Germaniae meg-
tisztelő nevet. Sokoldalú tehetség, messzi földről is tanít-
ványokat vonzott nagy hírneve. A vallástanítás története 
szempontjából nevezetes, hogy ő készítette az augsburgi 
hitvallást, mely a lutheili egyház tételeit foglalja magában 
s oly célból készült, hogy a birodalmi gyűlésnek bemu-
tassák. Ez azonban csak annyibban fontos, hogy mint 
szimbolikus tekintélyű áró, ;a hitoktatáisnak alapul szol-
gál. Sokkal fontosabb ennél a János szász választófeje-
delem felhívására készített »Vizsgáló könyvecskíéje« (Vi-
sitation s-Büehlein), melyben az egyházi rendeletek mel-
lett tanterv is található. Ez a tanterv a Jeg'löbb német isko-
láiban szabályozta a nevcléis ügyet. Ebből a tantervből meg-
tudjuk, hogy Melanchton a tanítás anyagát három cso-
portba osztja. Az első csoport az írni, olvasni tanulókéi. 
Ez az elemi iskola. Ennek tárgya volt a kézi könyvből 
való olvasni tanulás, mely aZ ábécét, a Miatyánkot, apos-
toli hitformát ós imákat tartalmazta. Ezután Donátust és 
Catot olvasták $i tanultak írni. Második csoport latinul 
tanult, olvasván Aesopus és Plautus meséit, Terentius víg-
játékait, Erasmus beszédieit. A szombatot vá 11 ástanításnak 
szentelték. Elismételték ugyanis az uri imát, apostoli hit-
formát s megtanulták a tíz parancsolatot. I tarmadik cso-
port már (Virgilt, Ovidiust és Cicerót olvasta, verstant, 
dialektikát, szónokl at t ant tanulták, latinul beszéltek és 
vallásból tanulták újból a liöntebbiekeít.10 

(Folyt, köv.) 

10 Verédy: Pedagógiai Enciklopédia. 



Az ószövetség pátriárkáinak tiszteletet parancsoló ko-
rában, végig élénk szellemmel, nemes, érdeklődő, jó szív-
vel megáldva, a folyó iév februárius 6-án örök álomra 
hunyta le szemét vargyasi legidősebb báró Daniel Gábor, 
egyházunk tiszteletbeli főgondnoka, az erdélyi főúri világ 
Nestora. 

Kilencvenegy évet éli. Már a második Daniel báró 
több mint félezer éves nagymultú családjából, akinek1 

életét ily hosszúra nyújtotta a Gondviselés. Mintha neki 
és nekünk jutalmul adta volna e hosszú életet. Neki azért, 
hogy .szerető, buzgó és munkás lelkével módjában le-
gyen sokáig lés sokat cselekedni; övéinek, nekünk és 
a köznek azért, hogy hosszasan állhasson előttünk kö-
vetésre méltó szép élete s láthassuk, hogy 'az a letűnt küz-
delmes kor, melyben ő gyermek- és if júkorát élte, mily 
nemes, jó |és munkás egyéniséget, milyen kiváló, ér-
tékes jellemet tudott nevelni ;száímunkra benne. 

Gyermekkorában há rom évig Berde Mózsa volt a ne-
velője. (Önállóságra, lmunk ás ságra és takarékosságra kívánta 
szoktatni, meri azt tartotta, iliogy e bárom tulajdonság 
úrrá teszi az embert mások felett. A gyakorlat a gyermek 
lelkébe véste ezeket az életelveket s ő abban a korban lelt 
férfiúvá, amely azt tartotta, hogy annyit érünk, amennyit 
megérdemlünk. Nemcsak ismerte, hanem holtig követte is 
i f jan megtanult vezérelveit s utolsó napjaiig dolgozott csa-
ládjáért, egyházáért és hazájáért. 1 


