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Aldás" heila és dicsőség
Térjen nevedre, égi Fölség,
Hogy eddig őrzéd a magyart!
Ezer éve, hogy itt élünk,
Örűlünk, sírunk és remélünk,
Szárnyad alatt, mely betakart .

.Az idő fájának
Levelei szállnaK,:
Az esztendők;
S él nemzetünk,
Oh mert velünk
Az Isten, a mi Istenünk!

Él e nemzet, Arpád nipe,
Mienk ez a föld ezredéve,
Vizei, síkja, bérese m.ind.
Stent nékünk itt minden porszem,
Kioűle nincs helyünk sehol sem,
Szemünk bármerre is tekint.
Hősi kard. szereste,



HO
Vér és köny öntözte
Dús mezőit.
Jobb, kebleden
A sír nekem,
Hazám! mint élnem más helyen.

Egen csillag, fű a réten
Nincs annyi, mint hired, már réqen,
Magyarország, dic8ő· anyánk!
Nem oly drága tenger gyöngye,
Mint bánatod elsírt sok könnye,
MelytQl fiaid heroadonl«
Könytől, hírtől fényes,
Keserű és édes
ft te multad.
S bár útad itt
Száz búra vitt:
Erőd a jog volt és a hit.

A hit, az ég szép virciga,
\ Az Evangyéliom vilciga

Nyílt s fénylett benned, drciga hon.
A vallás gyümölcse termett:
Romlatlan e1-kölcsödJ oh nemzet,
E kösziklád, tíz-§zázadon.
Istenért! Hazciért!
Krisztus Egyhcizciért
Edes, élni;
Halni, dicső - .
Ma visszajő
A szentemlékű mult idő.

A kegyelem Isienének
Ezreknek ajkcin zengjen ének,
E/Jygyéforrt szívek zengJ'enek!
Szálljon énekünk fel s messze,
Apáink sírját meqrepesesee,
Hogy velünk örvendezzenek.
Isten! mi, te néped
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Hálát mondunk Néked
-Trónusodnál.
S így kél imánk:
Oh nézz le ránk,
Virúljon szép ssobad. hazánk!

A gyámolda és a tanítók.
Midön 1895. okt. 25·én Győrött megtartottuk őszi közgyülésünket,

annak vége felé - az iditványok során id. Varga János kollegánk
felemelkedett s azon indítványt tette, hogya közgyülés szavazzon jkv
köszönetet Nt. Bognár Endre elnökünknek abbeli szivességéért, melylyel
a kerületi tanítók érdekében viseltetett az 1895. évben N.-Kanizsán
megtartott kerületi gyülésen, - felszólalván a gyámoldából való kiz á-

ratásunknak miatta.
Nem kutatom, kire minő hatással volt ez indítvány, de az én lel-

kemben oly szomorú nyomokat hagyott, miként igazán leverten távoz-
tam - különben pedig épületes és érdekes gyülésünkről. Meglepett és
levert az indítvány először. azért, mert arról, hogy bennünket kizártak
a gyámoldából okt. 25-én, még semmit sem tudtam; másodszor, mert
bántotta lelkemet azon gondolat, hogy ime, a Főt. és Mélts. egyházke-
rület rólunk - nélkülünk oly könnyedén határoz, mintha bizony minket
a gólya költött volna!?

Nyomára kell ennek me nni - gondolám hazautaztomban, - hogy
valjon miért bánik el velünk a kerület épen úgy, mint mostoha anya
szokott az ő mostoha gyermekeivel! Kiváncsi voltam a ténykedés meg-
okolására ! V égre sikerült lelkészem utján az akkori ker. jkönyvet meg-
szereznem s most láttam a valódi határozatot indokaival együtt.

A 136. j. k. pont 5. kikezdése sz ó l e tárgyban imigyen: .Megkéri
továbbá (t. i. a gyámoldai igazgatóság) az egyházkerületi közgyülést,
intézkedjék, miszerint azon népiskolai'[tanírók, a kik (P) az állami nyug-
díj-intézetnek tagjai, - 1896. január l-tő! kezdve a gyámoldába többé
fel ne vétessenek" . - Erre a közgyülés határozata így hangzik: "A
népiskolai tanítóknak, - kik különben is az állami nyugdíj-intézet tag-
jai - a gyámoldai tagok közé való felvételét 1896. január 1-től kezdve
beszüntetettnek nyilvánitja".

Ime 389 tanítója a dunántúli egyházkerületnek e pár sorban ol-
vashatod azon határ ozatot.Fmelyet a MéH. és Főt. egyhál.kerület rólad,
nélküled a te hátrányodra minden alaposabb megokolás nélkül hozott I
És nem találkozott a mi védelmünkre senki más, mint a mi elnőkünk,
kinek legyen forró k ősz őnet e helyen is. Hát ti megbizottaink! tanító
társak, kik bizalmunkkal szent kötelességet vállaltatok igaz ügyünk
védelmére, hol késtetek az éj homályában? s miért nem vetettétek a
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mérlegbe úgy személyes, mint hivatalos tekintélyeteket ? Nem értem
hogy ti rólatok 'nem sz ól az ének jogos ügyünk védelmében! Ig az
ugyan,' hogy a határozat esetleg bármely nyomós okokkal és érvekkel
léptetek volna is fel, mégis érvényre jutott volna az, mert a nagy több-
ség mellette foglalt állást, a mi pedig dönteni szokott agyüléseken; de
azért szavatokat rninden áron fel kellett volna emelnetek, azt megbizói-
tok jogosan megvárják tőletek.

Ebből azonban korántsem következhetik az, hogy oly tekintélyes
testület, mint a dunántúli ágo ev. tanítók 389 tag ot számláló serege fel
ne emelhesse szavát a reá nézve sérelmes határozat ellen. Es ezt meg
kell tennünk első sorban, azért, mert mi is számottevő tagjai vagyunk
egyházkerületünknek és mi érettünk is alapíttatott ezelőtt 40 év ve l az
áldásos gyámolda ; másodszor pedig azért, mert ama tök éne k, mely ma
létezik, nagy részben mi tanítók vetettük meg alapját.

A gyámoldai alapszabályok 2. §,a így hangzik: •Tartozik ezen
intézethez járulni minden ezen egyházkerületben hivataloskodó lelkész
és iskolatanü ó, a káplánoknak és iskola tanitói segédeknek önakarat-
jokra hagyatván az intézethez járulni - vagy nem". En azt hiszem,
kik az áldásos gyám.9lda alapköveit lerakták s annak szabályait meg-
alkották, a tanítókat is a kerület édes gyermekeinek tekintették, azért
mondották ki reájuk is a • tartozik" igét. És nem jól volt-e ez így?
Hogy azok, kik kevés fizetéssel s annál fáradságosabb munkával ne-
velik, oktatják a kerület csemetéit, annak leendő vallásos, hazafias és
egyházukhoz hiven ragaszkodó tagjaivá, - ne csak lehessenek, de sőt
köteleztessenek a gyám olda tagjaivá lenni, hogy ez által munkakép-
telenségük idejére maguk, elha lálozásuk után pedig övéik ne' legye-
nek kitéve a keserü nélkülözéseknek s a koldulás sulyos botja horric-
zásának. Ebből a §-ból kifolyólag azután - igen helyesen - mind
tanító hivatalba lépése alkalmával köteleztetett az illető esperese átal
valamely osztályt választani, mely szerint befizetései azután esedékessé
váltak a gyámolda részére. Hogy e kötelezettség súlyosan esett sok
szegény (valljuk meg, mindnyájan azok vagyunk) tanítóra nézve, azt
felesleges mondanom; de miután kötelező erővel hatott reá is a szabály,
tehát meg kellett hajolnia. Midőn pedig fizetési kötelezettségének ele-
get tett, csak akkor sóhajtott fel igazán lelki örömmel és megnyugvás-
sal, mert nyugodt lélekkel tekinthetett úgy a maga, mint kedveseinek
jövője elé. Ugyanazért legyen áldás az elhalt alapítók emlékén s jg~z
szivből jövő köszönet a még élőknek, hogy tervük kivitelében ugyan-
azon mértékkel mértek nekünk tanítóknak, mint a kerület t. lelkészeinek!

Midőn 1875-ben az országos tanítói nyugdij ügyében felhivattunk
a tanfelügyelőség által arra, miszerint személyes megjelenésünk által
élőszóval nyilatk oztatnánk ki, valjon vagyunk-e valamely nyugdíjinté-
zetnek tagjai s minő nyugdíjösszeg biztosíttatik itt számunkra? s így
ennek következtében óhajt unk-e tagjai lenni az országos nyugdíj-inté-
zetnek ? akkor nehányad magammal - mondhatni - némi büszkeség-



gel jelentem meg akkori tanfel ügyelőnk (Vargyas Endre) hivatalában,
bizonyságot teendő párját ritkító gyámoldánkról s társaim nevélten ki-
nyilatkoztattam, miszerint nem kivánunk az országos nyugdíj-intézetnek
tagjai lenni. •

Mid ön elmondám gyámoldai osztályaink által megszabott évi be-
fizetéseinket s az azok után élvezendó seg élyezése ket, - tanfelügyelőnk
a legnagyobb elismerésének - sőt mondhatni csodálatának adott kife-
zést nagyszerü egyházi intézményünk felett. De miután a gyámolda
300 frt nyugdíjat n em biztosít, tehát - nolle-velle -- fel kellett ma-
gunkat vétetni az orsz. nyugdíj-intézetbe.

Ebből is látszik, hogy mi tanítók soha nem voltunk háladatlan
gyermekei gyámoldánknak! Miért hát a kitaszítás? Mert nem birja a
tőke? Szerintem ez nem ok a kizárásra. Mert ha a tőke meg van szo-
rítva és nem képes a felmerült nyugdíjakat megteremteni, úgy az osz-
tályok szerinti befizetések emeltettek volna fel az ujonnan belépő tanító
tagokra nézve is, nem pedig hogy azoknak kizárása eszközöltetett.

Mi tanítók az egyházkerületet veteményes kertünknek s magun-
kat az abban sarjad oz ó csemeték ápolójának és nyesegetőjének tekint-
jük s ezen tisztünkért járó nagyon is szerény fizetésünk mellett a ke-
rületi g yámo ldát is tekintettük honoraló intézményünknek s így ennek
tudatában a leglelkiismeretesebb búzg óság g al ápolgattunk és nyeseget-
tünk. De miután a Mélt, és Ft. Egyházkerület minden alaposabb meg-
okolás nélkül megvonta tőlünk tehetetlenségünk idejére úgy magunk,
mint elárvulandó hozzánktartozandóink iránti gondoskodását, meg lehet
talán, ha nem is általában, de nagy részben a fontos népnevelésügy
mezején vallja annak káros következményeit. Mert avagy az az orszá-
gos nyugdiíjintézmény oly gondnélküli megélhetést biztosít az elaggott
tanítónak és családjának, hogy ment leend minden anyagi gondoktól?
Koránt sem! Hisz oly szerény annak igérete és hiztosítéka, miszerint
azzal magával ott vagyunk, mint a gyámoldával voltunk magával. A
gyámoJdai segélylyel együtt azonban elégségesnek mutatkozott a két-
ségbeesett aggodalmak nélküli megélhetésre.

És most lássuk állításomnak második felét, hogy t. i. a gyám olda
jelenlegi tőkéjének alapját nagy részben mi tanítók vetettük meg s így
ennek következtében nagyon is méltatlan sérelem követtetett el rajtunk,
midön abból az 1896, új év napjától a tanítói pályára k ilép ök ki lettek
zárva. Igaz ugyan, hogy azon tanítók, kik ma tényleg tagjai, nem zá-
rattak ki; (!?) oe kérdem, valjon azon alaptökéhez, melyet nagy részben
m' tanítók eme!tünk oly tekintélyes összegre s így jogos részesei va-
;!)'unk, miért nem szólíttattunk fel mi is hova fordíthatása tekintetében?
j ert hogy így egyszerüen kizáratott a jövő tanítói nemzedék, biztosít-
tatott a kerület lelkészei számára és családjaikéra a gond nélkül való
megélhetés jövője; azonban' nem a mi véres verejtékünkből összeadott
fillérek segítségével történik-e ez nagy részben? Tegyünk csak erre
nézve egy rövid számítást. Van a kerületnek mintegy 163 anyagyüle-
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kezete s annak ugyanannyi lelkésze és ha e számhoz hozzá veszszük a
két f;lsőbb tanintézet tanári karát, kijön - mondjuk - 180 szám. -
Ha e 180 egyén mind az I. osztályba lépett is be tagúl (pedig vannak
számosan II~III. sőt IV. osztálybeliek is) Ógy 300 frtjával tényleg be-
fizettek vagy részletenként befizetnek 54 "ezer frtot. - Tanítója pedig
van a keruletnek jelenleg 389. E tekintélyes számot redukáljnk 350-re,
miután a másodtanítói állomások csak újabb időben (Ip-20 év óta)
szerveztettek. Ha már most e 350 tanító általában a II. osztályba v é-

tette is fel magát (pedig vannak számosan az I. osztályban is) úgy az á l-
taluk befizetett és befizetendő összeg k itesz 200 frtjával 70 ezer frtot.
Oly tekintélyes összeg ez, mely felett rólunk, nélkülünk semmiképen
nem lehet határozni. Úgy hiszem a jog és méltányosság szempontjából
minket is meg kellett volna kérdezni az egyházkerületnek, hogy valjon
ti tanítók hajlandók lesz tek-e arra, hogy ezen összeget végelpusztulás-
tok esetén oda adjátok a lelkész urak részére gyámoldai a la pú l, vagy
pedig az utánatok következendő tanító testvéreitek s azok jogutódai
részére segélyaiapúl fenn kivánjátok továbbra is tartani az idők vé-
géig? Az ily megkérdeztetéshez igenis jogunk lett volna. Ha -pedig a
a Főt. Egyházkerület bármely oknál fogva rossz szemmel nézte azt,
hogy mi tanítók befizetéseink után jogos követelést formálhattunk, úgy
nem lett volna szerintem más megoldása a dolognak, mint a reánk
néző befizetéseket vissza adni, melylyel mi azután majd El,szközöltük
volna a gyámoldai áldásos intézménynek magunk körében való müködését.

Vagy pedig, ha az alaptőke kamatai nem futották a segélyeket,
úgy pótszabályokkal emelte volna fel az egyházkerület az osztályok
szerinti befizetések et, kiterjesztv én azonban a "tartozik" igét lelkész
és tanítóra egyaránt.

Meg vagyok győződve, hogya Főtisztelendő Egyházkerületnek e
határozata. minden tanító lelkében szomorú érzelmeket keltettek, ugyanaz·
ért kerületi tanítók! kedves kartársak ! hozzátok emelem kérő szavaimat ..

Jön a tavasz, melyen minden egyházrnegye tanítóegylete megtartja
közgyülését. Ezen gyüléseken egyenként és összesen emeljük fel esdő
és kérő szavunkat s járuljunk jogos kérelmünkkel az ez évi kerületi k őz-
gyüléshez és kérjük a mult évi határozat megváltoztatását s .hogy ta-
láljon más expedienst arra nézve, hogy a gyám olda áldásos intézménye
a tanítókr a nézve továbbra is fennmaradjon és semmi áron ne zárjon
ki bennünket abból.

"Kérjetek és megadatik, zörgessetek és megnyíttat!k nektek!"
eme Jézusi biztató szavak vezéreljenek bennünket jogos' és méltányos
kérelmünkben és én nem hiszem, hogy 389 tagot számláló tekintélyes
testület szava elhangozzék a pusztában! És ha mégis talán elhangzik,
úgyezredéves ünnepségünk évében mi leszünk azon szerencsétlen pár iák,
kik a jövő ezredév küszöbén egy nagy csalódással gazdagabban kez-
dünk vért izzadó 1 rhes Jézusi mun kánkhoz.

"Dixi et salvavi animam meam." Bándy János.

~._--- .
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A tartandó Of SZ. ev. tanítói gyűlés programmjahoz.
Olvasvan á sióvidéki tanítói kör tevékeny, érdemes főjegyzőjének a

tartandó orsz. ev. tanítói gyűlés állapotára vonatkozó jelentését, II jelek
- ha nem csalnak - arra engednek következtetni, hogy a gyűlésból

, lehet valami. Remélve tehát annak megtarthatását, az Ev. Népiskola már-
ciusi számában már kitüzött tételekhez legyen szabad alábbi nézeteimet,
indítványornat előadnom.

Tudjuk azt, hogy ha az Ol'SZ. ev. tanítói gyűlés eszméje előbb meg-
születik, teljesen elfogadott, letárgyalt tételekkel kellene oda menni, ettől
azonban elkésvén, elestünk; bajnak azonban talán nem nagy. Ne tűnjék
fel azért szerénytelenségnek, ha a dologhoz egyénileg hozzászól ni kivánok
s a kitüzött tételek közül egynek elhagyását, két tételnek a programm
keretébe leendő beillesztését vagyok bátor ajánlani. Az Ev Népiskola tek.
szerkesztöje talán lesz szives javaslatomat nyilvánosságra hozni, valamint
azokra vonatkozó pártoló vagy ellenzö nézeteket s ezek a programm meg-
állapításra nézve irányt jelölhetnek. A végleges megállapítás természetesen
az országos gyűlés előértekezletének hatáskörébe tartozik.

Szerény nézetem szerint a felvetett tétel: «A botlrüntetée bessünte-
tetese az ev. elemi népiskolákban s az ezeket potló fegyelmi eszközök
javaslatba hozatala ", elhagyását óhajtanám. A tétel már így magában véve
is kissé furcsán hangzik, inert az ilyen általános pedagógiai elvet, vagy
szabályt nem felekezeti szempontból kell felvetni és elbirálni. De meg ez
idő szerint fölösleges is azt nekünk tenni! En különben is azt hiszem, a
botbüntetés már általánosságban meg van szüntetve, sőt tiltva is van. Nem
emlékezem ugyan rá, hogy a törvény §-a iniként szól, de hogy a bot-
büntetés miatt a tanító kellemetlen helyzetbe is juthat, arrólolvastam,
hallottam, Az itélő járásbírón áll, hogy miként mérlegeli az ok és oko-
zatot, de ha a deliquensen orvosi látlelet alapján testi sértés kenstatalta-
tott, bizony megbüntetik az illető magistert. Viszont bizonyos körülmények,
kivételes esetek mellett indokolni lehet a testi fenyítéknek - okosan
való - alkalmazását.

Tehát vagy meg van engedve a tanítónak kivételes esetekben a testi
fenyíték - dc akkor sem botbüntetés, talán deressel, vagy nem tudom
én, miként érti azt a tétel ajánlója, hanem egy kis vessző, - vagy egy-
általában nincs; tüzze ki a tételt, ha az olyan időszerű a kongresszus,
vagy az egyetemes gyűlés, - odatartozik. Mert ha már nekünk egyálta-
lában nem volna specziálisabb (?) aktuálisabb (?) tételünk a megbeszé-
lésre, mint ez, akkor is hasztalan határozna az orsz. -ev. tanítói gyülés
akár az eltörlés, akár a fenntartás mellett; mert az ev. tanító is az el-
fogadott gyakorlat, paedagógiai szabály és országos törvény megfelelő
s-cthoz fogja magát alkalmazni. Különösen ezen szempontból tartom feles-
legesnek a tételnek tárgyalását.

** *
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Az orsz. ev. tanítói gyűlés, mint ilyen kell, hogy főképpen, specziá-
,lisan az ev. felekezeti tanügygyel s az ev. tanítók sajátlagos helyzetével fog-

lalkozzék; mint ilyen egyik ajánlott tételem lenne :.Az ev. népiskolai
vallástani tárgyak tanterv reviziójának megbeszélése, vagy ha úgy jobban
hangzik: vallástanításunk sikeresebbe tétele; a másik: .Az ev. praeorasis
tanítók helyzetének megkönnyítésére teendő javaslatok. Ezen tételeknéz ez
alkalommal csak vázlatos-indokolásáúl tartozom megemlíteni a következőket.

1) .Az ev. neviskolai vallási tárgyak tanterv reviziója.· Azt hiszem,
minden gondolkozó ev. tanítot foglalkoztatott annak gondolata, nem volna-e
ezélszerű ha intéző köreink az ev. elemi iskolák vallási tananyagát revízió
alá vennék s azt esetleg csökkentenék is. Mert megérdemli a gondolko-
dást s időszerű az elmélkedésre: megfelelő-e vallástanításunk a paedego-
gia követelményének, nincs-e bizonyos tekintetben hát» ányára az egész
nép~skolai oktatásnak, megfelel-e a vallástaitítás valódi czéljának és nem
lehetne-e más tananyag beosztás, kevesebb megterheltetés mellett hasonló,
vagy még több sikert elérni? I

Tudom azt, miszerint ezen themának tárgyalása némelyek előtt kissé
kényesnek tünhetik fel, mert vannak egyházi részről egyesek, akik a ta-
nítónak szeretik hamarosan odavetni. hogy vallástalan, ha ilyen dolgokról
gondolkodni és beszélni mer. De ne feledjük, hogy nekünk ev. tanítóknak
kell első sorban tudnunk a vallási tárgyaknál is - mert hiszen mi ta-
nítjuk - - mennyit és hogyan lehet elvégeznünk s egyszersmind megítélni
azt, hogy e tekintetben tanításunk nem valt-e holt tudássá. A vallastaní-
tás módszerét illetőleg e becses folyóirat multkori, márcziusi számában
Ebenspanger tanár űr figyelemre méltö czikke megmutatja az irányt, a
mikéntet, de a mennyiséget már a tanterv diktálja, ezt pedig eszerint el-
v.égezni teljes lehetetlenség. Hiszen fel kell nekünk venni az osztatlan 6
osztályú népiskolákban épúgy, mint az osztottban a bib,liai torténeieket,
kátét ólyan terjedelemben, mint azt a középiskolákban tanulják - még
a tankö'nyv is ugyanaz, - egyháztörténetet is tanítunk, még egyebeket
is a vallástanból és ez sok, nagyon sok időt vesz igénybe; napi 1-1
óra- alatt, mint kijelölve van, nem lehet elvégezni, megy a többi tantár-
gyak rovására, (igen, mert ez a tő; egyházi tanfelügyeletünk hivatása
szerint ezt vizsgálja első sorban, a másik tanfelügyelőség meg a többi
tárgyakat, annak meg az a f@),úgy hogy azok némelyikének a tanidőből
éppen. csak morzsa jut.

Es daczára a ráfordított sok időnek a gyermek nem képes a kisza-
bott ·tananyagot úgy »megemészteni, hogy az idővel hasznot is hajtson.«
Bizony tapasztaljuk Ebenspanger úrral együtt: «hogy anagy mennyiség
nyújtása e téren sem ozélszerű : mert vajmi gyakran találhatunk oly köz-
ségeket, melyeknek lakói nagy vallástani tudás fölött rendelkeznek, de
valláserkölcsi életük ezzel épen nem arányos. « Sőt tegyük hozzá, hogy
megfordítottan is. Érdemes volna a. megfigyelésre az is, miért ~ámadnak
a nép között a tudálékos írásmagyarázók? Bizonyára nem utolsó helyen
áll az ok, melyszerint az illetők sok vallástani anyagot szedtek fel az
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iskolában s azzal megbirkózni nem tudnak, kínlódva saját vallásos meg-
győződésükkel, nyügéűl az emberi társadalomnak . . .

Ismételve Ebenspanger űr czikkéből idézem ama mödszertaní -igazsá-
got, hogy : »Amit tanítunk, annak a gyermekben hussá és vérré kell vál-
nia . . . Csak ilyen ismeret nem marad holt tudomány és csakis ily
tudás hoz gyümölcsöt az életben. Pedig egy grammnyi eleven ismeret
többet ér, mint egy kilogrammnyi a holtból.«

De nem folytatom tovább az indokolást - az a tétel kidolgozásához
tartoznék - amelyre nálamnál kell hogy illetékesebb, avatottabb egyén
vállalkozzék. Az előbbről feltett kérdésekre nézve azonban talán előre is
ki lehet jelenteni, miszerint : az ev. népiskola vallástani tananyagát revi-
zió alá kell venni a bibliai történeteket megválogatni) a káté bővebb ma-
gyarázatát) az I. re sz kivételével mellőzni kellene) hogy így a tanító és
tcmítvány munkája mig egyrészről megkönnyíttetnék) másrészről vollas-
tanításunk nem annyira a sokat tudás) hanem a szívképezés, valláser-
kölcsi érzület fejlesztésére a modern paedagogia elvei szerint, több gond-
dal kezeltethetvén - az életre kihatóbbá tétetnek:

2) Az ev. praeorans tanítók helyzetének javítására teendő javaslatok.
Midőn a zsinati törvények alkotása előtt egyleti gyülésünkön ezek hely-
zetét targyalván, szóba hozluk állásuk terhességét s annak daczára szerény
dotatiöjat, egyházi és világi zsinati képviselőnk azon megnyugtató választ
adta, hogy azoknak terhes helyzete felett a zsinat okvetlenül határozni
fog. A zsinati törvényekben azonban nyomát sem találjuk az intézkedésnek.
Pedig bizony megilIetné az ev. egyház gondoskodását, ha ezekről az egész
tanító és fél papokról némileg külön is gondoskodnék.

Minden elfcgulatlanúl ítélő egyén elismerheti. hogy 2-- 3 féle hiva-
tali állásnak becsülettel betöltése nagy teher. Az a prédikáló tanító, aki
egész héten át tanítja a mindennapi és ismétlő iskolai tanköteles gyer-
mekeket, ünnepnapokon kántorkodik s mellette az isteni tiszteletnek papot
illető részét is elvégzi, készen viszi a konfirmándusokat a konfirmátióra,
az iskolai nevelés-oktatáson kivül községe nagyjainak lelki életét ápolja, a
lelkészt mindenben, kivéve az úrvacsora, osztást - helyettesíti: az egyház
részéről külön gondoskodást igényelne. Es mit látunk? Azt hogya praeo-
ráns tanító fizetése sok helyen még annyi sincs, mint a nem prédikálöé ;
s midőn a sok munka idő előtt tönkre teszi fizikumát ugyan minő kilátásai
vannak a nyugdíjra? Tudjuk mindnyájan! Valóban elszomontö és a mél-
tánytalan eljárás miatt jogosült elkeseredéssei panaszkodhatnának, de nem
tették. Akit végzete egy ilyen prédikáló tanítói ál1áson marasztott, huzza
a terhes igát; bizony csak saját lelkiismeretének szózatában, - mely sze-
rint megnyugtatja a tudat, .hogy az emberiség érdekében, mily sok hasz-
1108 dolgot mivel, - talál némi vigasztalást, enyhülést. Amde az élőknek
a küzdőknek ez sovány vigasztalás, rnidőn azt is tudja, hogy kidűlve, a
nehéz munkaböl akár őmaga, akár hátrahagyott családja még egy kis
nyugdíjra sem számíthat. Nem! mert az volt a bűne, hogy ő nemcsak a
kicsinyeknek, hanem a nagyoknak is tanítója volt; Ilyennek pedig az :
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országos tanítói nyugdíjalap csak fél nyugdijat ád! Hát az egyház mit
ád?! ...

- A nép, akinek érdekében a praeoráns tanító működik, elismeri ugyan
annak kettős munkáját, de nincs módjában azt kellően honorál ni, ha pedig
volna is, nincs aki e tekintetben szelid nyomást gyakorolna rá. Enélkül
pedig az nem megy, sőt ezidő szerint még úgy sem menne, hanem más
űton-mödon talán igen; hog}' csak egyet említsek. A lelkészi fizetések a közel
multban már kiegészíttettek 800 frtra, talán többre is, hogyan-mimódon,
az most nem tartozik ide, tény az, hogy van lelkészi állás, mely már
előbb is meghaladta a 800 frtot és segélyezték évi 100- 200 frttal.
Hat az ev. preoráns tanítóknak nem juthatna ilyeténképen 400-500
(rtjukhoz egy kis segélyezés?! Rászolgálnak s annál inkább rá volnának
utalva. Azt hiszem ev. egyetemes kormányzatunk az e tekintetben kellő-
képen hozzáutalt kéréssel szemben nem maradna közönyös ; eddig is tán
csak azért nem tett ez érdemben, mert a tanítóság nem kérte. Ha vedig
ez a remény már előre csalóka ábránd) kinwndhatná) az ev. orss. tanító·

. gyűlés, hogy ct praeoráns tanítóknak a prédikálástól való teljes felmenté-
sét' óhajtja.

Akár kerül ajánlott két tétel em tárgyalásra, akár nem, meggyőződé
sem, hogy az előbb-utóbb tárgyalásra és kellő elintézésre var. * A figyel-
met azokra felhívni bátor valék, a többit végezzék el az illetékesebbele

Nemes-Patró, ifj. Héricz Sándor
ev. tanító.

_Iskolai agenda,
Egyre sürübben hangzik fel a panasz, hogy tetjed a hitközöny és

szólal meg az az aggodalom, hogy az a nemzedék, mely most és ezután
lép ki az életbe, nem viszi már magával azt az egyháza, vallása iránt
való szeretetet, mely a még köztünk járó «öregek «-nek egyik főékessége
és egyuttal védpajzsa volt a mindjobban szaporodó és erősbödő romboló
irányok ellen. De ezek az öreg urak méltányosabbak is a kérdés megíté-
lésében: nem húnynak szemet azon az iskolán kívül eső sok-sok tényező
előtt, amelyekre mint a nevelést általában s a vallásos nevelést különösen
előmozdító társakra az iskola ma már nem számíthat, vagy legalább nem
oly mértékben, mint hajdan. Családi isteni tiszteletet hány helyen tartanak
még'? Es hová tünt az a kor, midőn a gyermek édes szülöjétől tanulta
először a szent történetet és látta imádkozni nagy testvéreit is ~ Még jo,
ha a konfirmációig érzi az imádság szükségét, azon tul ő is már csak
»hivatalból« vagy szokásból vesz részt az isteni tiszteletben: Sötétek e
színek sötétebbek talán - adja Isten: - a yalóságnál. Mégis jobbnak
tartom a valamivel sötétebb raizot annál az önelégült optimismusná!, amely
a baj elfödözgetésével, túlságosan enyhe rnegitélésével önmagát ámítja és
megcsalja azt az ifjuságot, melyet majd kora a mainal nagyobb és nehe-

* Az utóbbi tétel, mint indítvány szerepelhetne. H. S.
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zebb feladat elé állít. Nehezebb lesz a feladat minden téren, mert úgy
nézem, lassankint lefoszlik a különböző hivatasokról a »hivatalos tekintélye
és kezdődik már az az idő, amikor min den az egyén derékségétöl függ.

Es ez talán jól van így! De csak akkor lesz jó és fog a jobb jövő
súlyos megrázkodások nélkül bekövetkezni, ha a külömböző pályák kép-
viselőit 'nem találja készületlenül, ha első sorban meg lesz a férfiakban
az, ami »mindenállamnak támasza, talpköve- : a tiszta erkölcs, melynek
viszont nincsen más gyökere, mint a benső vallásosság.

Nem tartozunk azokhoz, akik e tekintetben mindent az iskolától vár-
nak. Másrészt ki tartaná puszta véletlennek, hogy a protestáns külföldön
az utolsó években a didaktikai kérdések közül épp a vallásoktatás tetje-
delme módszere lépett előtérbe? Es e lapoknak épp utol-só számában ol-
vastuk egy jeles tanerőnknek szintén ilyen aktuális esikkét. Azt hiszem,
mi mindnyájan, akik e b. lap olvasói közé tartozunk, érdeklödéssel tekin-
tünk a szö jeles értelmében evangelikus német vallásoktatás fejlődésére,
nem azért, hogyegyszerűen utánozzunk, de hogy saját hazai ev. egybá-
zunk javára okuljunk. Hiszen, ha valakinek, úgy épp a vallásoktató ta-
nitónak vagy lelkésznek ajkára illik az a szép apostoli mondás (Filipp.
3, 12): »Nem hogy immár elértem volna a ezélt, hanem igyekezem.
hogyha elértem-e.« Hányféle kérdést lehetne így összehasonlítás utján tisz-
tázni, hogy a vallás, ezen hovatovább hangosabban újra legfontosabbnak
nyilvánított tárgy rendszeresebben, sikeresebben taníttassék az egész vonalon, a
népiskolától (vagyis inkább a szülői háztól) kezdve föl a középiskola legma-
gasabb osztályáig. Azt hiszem, az »Ev. Népiskola« sem zárkóznék el, az
inkább a középiskolát illető kérdésektől, hiszen épp a vallásoktatást lehet
legkevésbbé az iskolai fokozatok szerint élesen elkülöníteni és a Népiskola
eleitől fogva gondjába vette a magasabb fokú iskolát is, a tanítóképezdét.
A népiskolai vallásoktatás menetét a soproni tanítóképző gyakorlo isko-
lájának vezetője részletezte finom lélektani ismerettel. De hiába keresek
ilyen a középiskolai vallásoktatás anyagát legalább cclszerűen elosztó ter-
vezetet. Nem volna czélszerű, az 1892. jan. 6-iki porosz tanterv idevágó
részét megismertetni, hogy az ismertető vagy nálánál avatottabbak ahhoz
fuznék okulásra szánt megjegyzéseiket ? Addig is legyen szabad az olva-
sók figyelmét egy a vallásoktatást nemcsak kiegéseítő részre, hanem annak
legmagasabb fokára, az iskolai istentiszteletre irányítanom, egy terjedelemre
nézve kicsiny, de tartalmánál fogva sok fontos kérdés meggondolására
indító füzetkének rövid ismertetésével.

Dr. Zange Frigyes, erfurti realgyumasiumi igazgatónak Iskolai agen-
dája*) van előttem, melyben a buzgó szerzö sok évi tapasztalat alapj án
az egyházi esztendő minden hétköznapjára alkalmas szent leczkét és 2
énekverset állít egybe és néhány vallási Vflgy nemzeti ünnep tárgysoroza-
tot közöl. Nem ő az első, aki ilynemű agendát dolgozott ki, de a szent-
Ínís legalkalmasabb helyeinek s a hozzáfűzött énekeknek kivalogatasaban

*) Prof. dr. Fr. ZaJlge, Bchulageude. Gütersloh, 1893. C. Bertelsmann. 40 Pf,
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egy elődjének sem volt oly szerenesés keze, egy sem bizonyitotta be
annyira az evang. egyház ama két kincseshazaban való otthonosságát. Az
énekversek szorosan a szöveghez csatlakoznak és a tanuló valójában azt
a benyomást nyeri, hogy evang. egyházi énekeink a bibliaból vétettek,
hogy énekeskönyvünk épúgy mint a zsoltárkönyv nem egyéb mint az új
szövetség népének Isten kegyelmes kijelentéseire adott válasza, sőt Isten-
nek igéje énekekben, az igazi népbiblia. Mindenik hét 6-6 szövege és
vele az énekversek . a »heti igév-ben kifejezésre jutó főeszme köré csopor-
tosulnak. A heti igét a lelkész mindig az 1. énekvers után a szöveg
előtt mondja. Az imádságot nem írja elő Zange, - igen helyesen-
magára a könyörgöre bizza, aki, ha belemélyed mindig szövegébe és kü-
lömben is szokott imádkozni, meg fogja taiálni az alkalmas szavakat. A
vasárnapi epistola mindig a következö hétfői, az evangéliom mindig a
megelőző szombati szöveg, hogy a következő -napra előkészítsen. Ily mó-
don lassankint megismeri a tanuló az egyes vasárnapoknak az evangéli-
omtól nyert jellegét » és ennek mint minden jónak, amibe az ember ma-
gát beleéli, megvan a maga áldása: megszereti, megbecsüli. A négy
ádventi hétben természetesen a messiási jóslatok foglalkoztatnak tehát főleg
ószövetségi szövegek szerepelnek, lassankint az új szövetségiek lépnek elő-
térbe. Az Epiphanias hetekben Jézus életéről van szö, közelebbről a fötéma:
a nagy názárethi próféta; Septuagesimae vasárnapjától fogva husvétig a
főpap, innen pünkösdig a király a szövegek és dicséretek tárgya, pün-

, kösdtől fogva az egyházi. év végéig a szent Lélekről, és az egyházról,
ennek élete-, hite- s reményéről szélnak a szövegek. Alljon itt mutatvá-
nyul -a 2. adventi hét rendje:
Hétfő: Róm. 15, 4-13 (epistola.) - Tündöklő hajnali csillag 1. 7. v.
Kedd: Ezsaiás 62, 10-12 Keressétek serénységgel 1. 2. v.
Szerda: » 40, 3-5 »)) 2. 4. v.
Csütörtök:» 40,9-11.25.26.29-31. Yigadjatok, ti kegyesek 1. 4. v.
Péntek: » 42, 1--3. 5-7. O mikép fogadjalak 5. 6. v.
Szombat: Máté 11, 2-10 (evang) »» » 7. 8. v.

A hetet befejező külön (esti?) ájtatosságokon, melyen az izraeliták
is résztvesznek, ószövetségi könyvek (zsoltárok, példabeszédek sat.) olvas-
tatnak egyfolytában és megfelelő énekverseket énelnek. A reformáció he-
tének heti igéje: Ap. Csel. 4, 11, 12; október 31-ének szövege 1 Kor
3, 9-17. Az imádság', mint -említettük, szabad, Zange a Trinitas-hétben
az apostoli hitvallást használja, hétfőn a szöveget, a kovetkező 3 napon
Luthernek az egyes czikkekhez való magyarázatát. Az iskolai év kezdetére
alkalmas szövegnek 17 et ajánl.

A füzet függelékében végül egy iskolai karácsony-, halotti emlék-
és Luther születése napján tartandó ünnepeknek részletes tárgysorozatait
adja Zange. Mindegyik különösen azon szempontból tanulságos, mi mödon
vonja a rövid beszédet, imádságot vagy áldást mondó lelkész mellé a
különböző osztályokböl való tanulókat és az egész ifjnságot és miképen
érvényesül ezen iskolai ünnepélyeken is az egyházi jelleg. Alig lehetne
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ezen tárgysorozatok közül csak egyet is változatlanúl átvenni, különösen
a magyar vidékeknek a különben oly szép liturgiai részektől való idegenke-
dése miatt. De igénytelen nézetem szerint isteni tiszteleteink és egybázias
iskolai ünnepélyeink épp ez irányban fognak még fejlődni, anélkül, bogy
a »pápista szertartások tói « tartó puritánok aggodalmait alaposaknak fogná
kimutatni.De ha ezen szempontot figyelmen kivül hagyjuk is, az a ta-
nács, hogy a reformációi ünnep mellett a z isk o 1á ban Luther születése
napját is megüljük és pedig 7-7 évre konbinált (tehát középiskolában
tartandó tárgysorozattal, méltó a megvitatásra. Maga Zange egyházi éne-
kek, szent szövegek, Lutheródák és imádság pontjain kivül Luther életének
egy-egy' szakaról szóló elbeszéléseket és az illető életkort méltatö beszé-
det vesz föl, az utóbbinak főgondolatait is jelezvén. A 7 életszakasz batár
évszámai volnának: 1505,1517, 1520, 1522, 1525, 1530, 1546. A
füzetkét a Sed an-ünnepély számára kikeresett szövegek és énekversek feje-
zik be. Minő szép szövegeket találnánk a mi nemzeti ünnepeink számára
és hazai egybázi énekeket is! Csak össze kellene gyüjteni, bogy azután
hazai vallásoktató is csak röviden utalhatna reá mint Zange teszi. A
buzgó Zange füzetére nézve pedig mindezek után csak arra kérhetjük a
szíves olvasót : vedd és olvasd. Ha nem is fog a szerzővel mindenben
egyetérteni, sok gondolata támad majd olvasása közben, miket értékesítve
az egybáznak -' iskolának szolgálhat.

Fileon.

II!.

Melanchton Fülöp.
(Folytatás.)

A m á s:o d i kos z tál Yban legyenek azok, kik már olvasni tud-
nak és a grammatikát tanulják. Ezekkel a következökép kell bánni:

Mikor a gyermekek délután az iskolába feljönnek egy órahosszat,
valamennyit egy óra hosszáig gyakoljuk az éne kés zen ébe n. Aztán
magyarázza a tanító a második osztálynak Aesopus meséit, a vecsernye
után pedig Mosellanus .Paedologia-ját; ha ezeket a könyveket elvé-
gezték válogasson Erasmus "Colloquian-iból olyanokat. mik a gyermekre
nézve tanulságosak. Erre, mikor már a tanitó a gyermekeket haza
akarja bocsájtani, írjon fel a táblára valamely remekiróhól vagy más
honnan egy-egy velős mondást, amelyet majd másnap reggel felmond-
janak. Ilyen mondások lehetnek: Amicus certus in re incerta cernitur.
A valódi barátot a veszélyben ismerjük meg. Fortuna quem nimium
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fovet, stultum facit. Kit a szerencse szeret, eszét veszti. Vagy Ovidius-
ból : Vu lg us amicitas utilitate probat. A nép barátságának haszon a
próbája, stb.

Másnap reggel a gyermekek ismét Aesopust fejtegetik. Ehhez
járul néhány főnév declinatiója s ige coniugatiója. Ezzel kapcsolatban
fejtse ki a tanitó a declinatió és coniugatió szabályait. Ha már a gyer-
mekek a constructió szabályait ismerrk, irjanak mondatokat. Ez a fog-
lalkozás igen kasznos, még is olyan kevesen gyakorolják. A tanitó
azonban ügyeljen arra is, hogy a tanulókat túl ne terhelje. Terentius
után Plautus néhány válogatott darabja következhetik.

A délelőtti órákban a tanitó mást ne tanits on mint grammaticát;
é s pedig először etymologiát (szótan), aztán syntaxist (mondattan) s
végül prosodiát. Ha elvégezték: kezdjék újra, hogya gyermekek a
grammaticát jól megtanulják. Elég olyan tanitó van, ki az ilyen munkát
resteli, az ilyen tanitót eIk e 11 b o c s á j t a ni s hel y ette más t kell
fog adn i, ki a gyermekeket szigorúan fogja a grammaticára. Nem igen
tehet a tanitó hamarabb nagyobb kárt, mintha a gyermekeket a gram-
maticára alaposan meg nem tanítja.

Ez igy tartson egész héten s a gyermekeknek ne adjunk minden
nap más könyvet. _

A hét egy napján: szombaton vagy szerdán tanulják a keresztyén
hit tud o mán y t, Most ebben a tekintetben két szélsőséget találunk
az iskolákban. Az egyik iskolában semmit se tanítanak a szent írásból,
a másikban pedig egyébre se tanítják a gyermeket, csak a szent írásra.
Egyik sem engedhető meg. Nagyon is szükséges, hogy a gyermeket a
keresztyéni és istenfélő élet kezdeteire megtanitsuk, de az is, hogy a
gyermekeknek más könyveket is adjunk, a melyből beszélni tanúljanak
meg. ~ A tanító a hittanból hallgassa ki egymás után az egész osz.
tály t, Mondják el a tanulók a .Mi Atyánk+-ot, "Hiszek egy "-et és a
tiz parancsolatot. Ha az osztályban igen sok gyermek van, a tanító
ossza két részre, az egyik héten az egyik, a másikon a másik részt

.hallgassa ki.
Mikor már a gyermekek ezeket tudják, magyarázza a tanító egy

darab ideig a "Mi Atyánk+ot, majd az apostoli hitformát s végül a tiz
parancsolatot. Kiilönösen azt igyekezzék a gyermekek elméjébe bevésni,
amire a józan s becsületes életnél szükségük van. A fősúlyt az isteni
félelem, a hit, és a jó cselekedetekre fektesse. A gyűlőletrö l ne szóljon.
Ne szoktassa rá a gyermekeket arra - mit sok ügyetlen tanító tesz -
hogy tanítványai a barátokat, vagy akárkit kicsúfolja nak. I

Tanítson meg nekik könyv nélkül néhány könnyebb zs olt árt,
különösen olyanokat, amelyek magukban foglalják a keresztyén élet
summáját : az isteni félelem, hit és jó cselekedeteket. Ilyenek lehetnek:
CXII.*) Az Urat ti ő szolg á i: a XXXIV. Minden koron áldom; a
CXXV. Akik biznak az Úr Istenben; a exXVII. Hogyha ember házat

>1<) Szenczi Molnár Albert forditasában.
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épit j a CXXXllI. Imé me ly jó és mely gyönyörüség. Ezeken kívűl
vehet még fel más, ezekhez hasonló s könnyü zsoltár o kat. Ezeket rövi-
den, de érthetően magyarázza m-eg; a magyarázat azért szükséges, hogy
a gyermekek tudják: mit tanulhatnak és kereshetnek ebben.

Ugyancsak a vallástanra kiszabott napon fejtegessék grammaticailag
Máté evangéliumát. Ha ezt elvégezték, kezdjék újra elől. Ha azonban
a gyermekek már fejlettebbek, megengedhető az is, hogy Pál apostol-
nak Timotheushoz irt leveleit János r. levelét vagy_Salamon példa-
beszédeit olvassák. Ezeken kivül a tanítók egy könyvet se adjanak a
gyermekek kezébe j mert nem hasznos dolog az, ha gyermeknek nehéz
és nehezen érthető könyveket adunk, mint ezt némelyek teszik, kik
saját dicsőségüket úgy akarják nevelni, hogy a gyermekekkel Ezsaiást
Pál apostolnak a Rómaiakhoz irt levelét s ] ános evangeliumát taníttatják

Ha a gyermekek a grammaticát már jól megtanulták, ki kell válo-
gatni k őzű lő k az ügyesebbeket, s ezekből kell a harmadik osz-
tál Y t alkotni. Ezt az osztályt délutánonkint a többiekkel együtt gya-
koroljuk a zenében. A remekírókból fejtegetni kell előttük Virgiliust,
ha ezt bevégezték olvassák Ovidius Metamorphosisait, majd Cicerő
munk áit a kötelességről vagy pedig családi leveleit (Epistolas farniliar es.)

Reggelenként Virgillust ismételjék s a grammatica gyakorlása
czéljából mondatokat sz erkeszszenek ; deklináljanak, vagy az előre kijelölt
helyekből keressék ki az alakzatokat.

Délelőtt maradjunk a grammaticánál; az etymologia és syntaxis
végzése után vegyük elő az időmértékes verselést s igy szoktassuk rá
a versirásr 1. A versirási gyakorlatok nagyon hasznosak arra nézve,
hogy tanitványaink mások munkáit megérthessék s helyesen méltá-
nyolni tudják, de meg emellett szóböségüket is gyarapíthatjálc Ha
már a grammaticában teljesen jártasok, tanítson nekik a tanító dialee-
ticát és rhetoricát,

A második és harmadik osztály hetenként egyszer készítsen írá s-
bel ido l g o z a tot, írjanak leveleket, verseket.

Ügyelni kell arra is, hogya fiúk maguk k ő z ő t t latinul be-
sz élj e nek, a tanító is, amennyire csak lehetséges, ne beszéljen más-
kép a tanulókkal, mint latinul; hogy így is gyakorolják a gyermekek
a latin beszédet.

E tanterv reánk nézve azért is nevezetes, inert hazánk protestáns
kőzépisk olái szintén e tanterv szerint tanitottak jó részben.

Melanchton tantervénél még nagyobb befolyása volt a protestáns
iskolákra tan k ö n y vei nek. A trivium tantárgyait : grammatica, dia-
lectica, rhetorica - a maga egészében feldolgozta. A quadrivium tár-
gyaiból - arithmetica, geometria, zene és astronomia -- már nem
nyujtott ennyit. Tankönyveiben különüsen arra törekedett, hogy ezeket
mindenki megérthesse.

G örö g nye 1 v tan a 1518-1589-ig 25 kiadást ért, Melanchton
maga mondja e könyv előszavában, hogy ezt még gyermekkorá ban
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írta, azoknak a gyermekeknek a számára, akiket oktatott. Nem is
akarta ujra kiadni, de a nyomdász folyton sürgette, javítsa és bövítse
ki. Meg van ebben a grammatica, a syntaxis nincs benne s az igék
hajlitásával végződik. Gyakor1ásúl a remekirókból szemelvények van-
nak benne.

Lat inn y elv tan á t, eredetileg nürnbergi tanítványa' Ebner
Erazmus számára írta. 1525-ben e munkát Goldstein hallei orvos Me-
lanchton beleegyezése nélkül kiadta. Az 1542. évi kiadásban Melanchton
egy levele van, melyben a latin nyelv hasznáról s tanításáról érdekesen
nyilatkozik. Nem jó - ugy mond - a gyermekeknek egyszerre nagyon
sok szabá ly t adni, mert ezzel a gyermeket a tanulástól elíjesztjük. A
grammaticának különösen a theologiára megmérhetetlen haszna van. A
syntaxíshoz irt előszavában azt állítja: tévednek, kik azt hiszik, hogy'
már a remekírók olvasása által, minden gr amm at i c a nél k ü 1 is
nyelvtudósok lesznek. Az ílyenek mondhatnak bármit, .de alapos isme-
retük soha se lesz. Azok terjesztik, különösen e nézetet, kik a szabá-
lyok fegyelmét nem szeretik, e hajlam később annyira növekedhetik,
hogy ellentétes álláspontra helyezkednek minden törvényes renddel.
Melanchton latin nyelvtana nagyon elterjedt és használt tankönyv volt
a protestáns iskolákban j mit eléggé bizonyit már az is, hogy Honter
1548 körül Brassóban is kiadta. Németországban 51 kiadást ért, Came-
rarius bövitette, Neander röviditette. Mig Camerarius kiadása 507 lap
addig Neander é 107 oldal.

A dia 1e kt i k a tankönyvének első kiadása 1520-ban jelent meg.
E könyvet, Melanchton az Ifjúságnak szánta a czélja vele az volt, hogy
Aristoteles megértésének útját egyengesse. - Második müve, e tárgy-
ról az: "Erotemata Dialectices" 1547. szeprember havában jelent meg
és már október végére 3000 példány elfogyott belőle. - Olyan. ered-
mény, amely korunkban is kevés tudományos munkával történik
meg. E munka előszavában azt a kérdést fejtegeti Melanchton: Mivel
némelyekkel már velük születik a kitünó elme, nem volna-e nélkülöz-
hető a dialektika? Erre a kérdésre azt feleli: a dialektika nagyon
hasznos dolog, mert a középszerü tehetséggel bíró egyéneket támogatja,
tanitja: a kiválókat pedig arra serkenti, hogy az igazságot keressék és
szeressék, Ez. utóbbiaknak azt ajáníja : olvassák magát Aristotelest, ne
fordításban, hanem - görögül; szükség es azonban, hogy mielött Aris-
toteles olvasásához fognának, járatosak legyenek a görög nyelv elemei-
ben. A scholasticusok dialektikája nem nevezhető dialektikának, mert
az ennek csupán csak árnyéka, ezért is lesz aztán sorsa a megvetés ..
Vannak akik a dialektica szabályait éppen ugy gyülölik, mint az er·
kölcstelenek az erkölcsiség szabályait. Ezek aztán kígyót-békát kiálta-
nak minden dialektikára. Majd azt bizonyítja, hogy az egyház tanainak
megállapítása's mag yarázatánál milyen szükséges a dialektika. Persze
voltak, akik a tévtanok magyarázatánál a dialektikával visszaéltek, de
ez ne rettentsen senkit el attól, hogy a dialektikát okosan használja .

•
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A rhetorika tankönyveit (De rhetorica libri tres 1519. és

1531.) a czélból írta, hogy bevezetésül szolgáljon Cicero és Quintilianus
művei megértéséhez. Ezeknek a munkáiból kelJ a sz ó no k la tot meg ta-
nulni. Tévednek, kik azt hiszik, már eljutottak az ékesszólás ne tovább-
jára, ha egy levelecskét tudnak írni; mert az ékesszólás mestersége a
legnehezebb dolgok közé tartozik: éles elme, mély tudomány, hosszú
gyakorlat s k itűnó ítélő tehetség kelJ hozzá. Elméletből az ékes sz ó-

lásra soha senkit meg nem lehet tanítani.
(Folytatása következik.)

Pethes János.

GYAKORLAT.

A tékozló fiú.
1.

(A tékozló fiú az atyai háznál.)
Kedves gyermekek I
Kis madárka száll a magas sziklacsúcsra, hogy megpihenjen légi

vándor útján. Talán egy merészen szökellő köszáli zergétől megrettenve,
megrezzenti szárnyát s im nézzétek: a magasból néhány apró hópely.
hecskét lökött a szikla oldalára. A kis pehely gördül, gomolyog, majd
elemi erővel rohan, a mint belőle kis dió, nagy alma, lapos sajtkerék,
óriási gömb, háznagyságú lapda, majd végre szédítő sebességgel róhanó
hólavina lesz, mely mindent összetör, mindent maga alá temet, fákat,
állatokat, embereket, falvakat.

E rövid kis elbeszélésben, tiszta, homálytalan, hü tükröt állítottam
elibétek. Ha figyelemmel belenéztek, meglátjátok benne a kis madár,
köszáli zerge, hópehely, növekedő görgeteg s a mindeneket eltemető
lavina képében a ti legnagyobb ellenségetek a bün keletkezésének ter-
mészetét, gyors növekedését, szomorú végeredményét.

Ugye, sz inte gondoljátok már, hogy a kis madár nem lehet más,
mint a ,kis gyermek: a k öszá li zerge, az első alkalom; a hópehely
az első rossz cselekedet; a növekedő görgeteg az elhatalmasodó bün;
a lavina, a bűnnek halála.

Hova szállott a ..kis madár! CA szikla csúcsára.)
Miért szállott oda? (Hogy megpihenjen).
A kis madár szándékosan lökte a h6pelyhet a szikla oldalára?

(Nem.)
Hát hogyan? (Véletlenűl.)
A kis madár miért rezzentette meg szárnyát? (Mert mcg ijedt.)
Mitöl ijedt meg ? CA köszá.li zergétől.)
Mi szolgáltatott okot, aik alm a t arra, hogy akis madár szárnyát

megrezzentse? (A zerge.)
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Jót cselekedett-e a k is madár akkor, mik or a hópelyhet meglökte ?
(Nem.)

E szerint mit cselekedett? (Rosszat.)
Mit képvisel tehát a hópehely? (Az első rossz cselekedetet.)
Tudta-e a k is madár, hogy rosszat cselekszik? (Nem.)
Hogy követte el hát a rosszat? (Tudatlanul.)
S rnib öl követte el? (Félelemből.)
A hópehely megállott? (Nem.)
Mi történt vele? (Egyre nőtt.)
Van-é olyan kis gyermek, aki életében csak egy sze r követett

volna el rosszat? (Nincsen.)

Miért nincsen? (Mert minden gyermek t öbb szö r követ el hibát.)
Az első rossz cselekedet után mi szokott következni rendesen ?

(A 2~ik, 3-ik rossz cselekedet.)

Mit jelent hát a növekedő g-örgeteg? CA 'növekedő bünt.)
Mi lett a hógörgetegből? (Lavina.)
Mit csinált a lavina? (Maga alá temetett mindent.)
Mit jelent, tehát a lavina? (Ha lált.)
Minek a halálát? (A bünnek.)

Úgy van. A kis gyermek legtöbbször tud a t lan ú 1, néha fél e-
le m b ő 1, azt hiszem legritkábban fordul elő az az eset, mikor kés z-
a kar v a követi el az első csinyt, a mibö l lesz a bün és a - halál.

Azt ti is meg tudjátok érteni, hogy akiket a lavina eltemet, azok
örö k re elvesznek. Lássátok, a jó Isten nagyon szeret minket, mikor
nem engedi, hogy mi bünösök örö k r e el veszszünk, mikor nekünk
megmutatja az ú tat, szent Fia példázatában, a mely úton a bün halá-
lából is meg lehet találni a föltámadást.

Ez ,az út visz az ártatlanságból a bünhőz ; a bűntől a romláshoz ;
a romlástól az igazi bűnbána thoz : a bűnbánattól az újjászülö hithez; a
hittől a kegyelemhez, a bocsánathoz, melylyel fogadja az Isten az iga-
zán megtérőt. .

Ezen az úton foglak titeket végigvezetni a következő három hit-
tani órában.

Most csak pár lépést teszünk ezen az úton, mig eljutunk az ártat-
lanságtóI a bűnhőz, Látni fogjuk tehát: a tékozló fiút az atyai
háznál.

Olvasd a tékozló fiúról szóló példázatot! (Luk. 15. 11-32.)
Mint minden példázatban, úgy itt is képekben és hasonlatokban

van szemeink elébe tárva az erkölcsi tanítás. Hogy tisztán megérthes-
sük a a példázat tanítását, megmagyarázom nektek pár szóval példá-
zatunk idevonatkozó részét.

E történetben az ,ember;': Isten. Az "ember" ífjabb ik fia: a té-
kozló fiú, kepe a bűnő s embernek. A tékozló fiú története tehát a bű-
nös ember története. Olvasd el a 11., 12. és 13. vers első felét.
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.Monda pedig: Egyembernek vala két fia; És monda
az ifjabbik az atyjának: Atyám! add ki nekem az örök-
ség b ő 1 a z é n rés z eme t! Ann a k oká ért a z meg osz t á k ő-
zö t t ö k az örö ks é get. Nem sok nap o k li t á n pe d 1g', m ik or
min den eke t egyb et a kar t vol n a az ő ifj abb i k ti a, mes sze
méne idegen tartományba" ...

Ki az az ember, kine k két fia volt? (Isten.)
A két fiú k őzül melyik volt a tékozló? (Al. ifjabbik.)
Kir öl szól a példázat? (A tékozló fiúról.)
Ki tehát a példázat főszemélye? (A tékozló fiú.)
A tékozló fiú képe alatt milyen embert kell értenünk? (A bünős

embert.)
A tékozló fiúnak történetében tehát kinek a történetét láthatjuk?

(A bünős embernek történetét.)
A tékozló fiú mindig bűnős volt? (Nem.)
Mikor lett bűnős P (Mikor elhagyta az atyai házat.)
Mig otthon élt, milyen volt az ifjabbik fiú? (Ártatlan.)
Úgy van. - Míg otthon volt, ártatlanságban töltötte gyermek-

éveit az ifjabbik fiú édes atyjával együtt boldogan. Ha valamije fájt, el-
panaszoIhatta, ha valaminek örült, elmondhatta, kiönthette szive örömét.
Szükséget nem látott, 'gond sohasem bántotta. Hiszen az édesatya igen
g-azdag volt, kinek .sok bérese" és "kenyere" is volt bőséggel. Ö gon-
doskodott gyermekeiről is, hiszen maga mondja: "F i a tn, min den
marhám tied".

Mig otthon volt az ifjabbik fiú, hogyan töltötte gyermekéveit?
(Ártatlanságban.)

Milyen volt élete? (Boldog.)
Milyen volt sorsa? (Jó.)
Ha baja volt, ki vigyázott reá? (Atyja.)
Örömét kivelosztottta meg? (Atyjával.) I

Látort-e szükséget? (Nem.)
Ismert-e gondokat? (Nem.)
Miért nem? (Mert atyja gazdag volt.)
Mit mondott a tékozló fiú ? (A z é nat y á m nak, me 1y sok b é.

resei bővölködnek kenyerekkel" ... )
Mit kell a •kenyér" alatt értenünk? (Minden jót.)
Az atya, ki még béreseiról is úgy gondoskodott, (hogy azok b ö-

v ö I köd tek), feledhette-e tulajdon gyermekeit? (Nem.)
Milyen atya az, ki gyermekeiről hűségesen gondot visel? (Jó.)
Az édesatya gondját viselte.e gyermekeinek? (Igen.)
Lehetett-e hát ő rossz atya? (Nem.)
Kereshetjűk ,e tehát az atyában az elválás okát? (Nem.)
Kiben kell azt keresni egyedül? (A flú ban.)
A mint megnőtt az ifjabbik gyermek, kicsi lett neki az atyai ház.

Gyermekkorával együtt eltünt engedelmessége is. Akarata nem sze r e-
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tet t többé hajolni, a vigyázó szem éles látása ter he s volt neki, az
atyai kéz szigorú de igazságos féke: fél ele m ger jes z t ő. SzabadúJni•
akart: rendtől, fegyelemtől, felelősségtől. Elgondolt a sok s zor, milyen
jó volna, ha mag a ú r a lehetne, ha sza bad volna azt tennie, a mit ő
akar. Ez a gon d o lat volt az első al kal o m (a k ő sz ál i zerge), mely
okozója lőn a növekedő bünnek. Az árt a t l an fi ú nem tudta elűzni
e b ü n ő s gondolatot, mely nem hagyott neki békét, míg apjához nem
ment, hogy ezt mondja neki: • Aty á m! add kin eke m az örö k-
s égb ő 1 az é n rés z eme t" ...

A rnint megnőtt az ifjabbik gyermek, milyen lett neki az atyai
ház? (Kicsi.)

Gyermekkorában m ily en volt a kisebbik fiú? (Engedelmes.)
Mikor megnőtt, szeretett-e azután is engedelmeskedni? (Nem.)
Milyen volt r á nézve a vigyázó szem? (Terhes.)
Miért volt terhes? (Mert nem tehette-a mit akart.)
Miért félt az atyai kéz szigorától? (Mert bűntetéstől tartott.)
Szerette-e a rendet, a fegyelmet? (Nem.)
Mitól akart tehát szabadúlni? (Rendtől, feg yelerntö l.)
Mi után sóvárgott? (Szabadság után.)' .
Min gondolkozott el? (Milyen jó volna, ha a maga úra lehetne,

ha szabad volna azt tennie, a mít ő akar.)
Ez a helytelen gon d o 1 a t volt az első .a 1kal o m", mely okozója

lőn a tékoxló fiú növekedő bünének.
Az ártatlan fiú tudott-e szabadulni ettől a gondolattól? (Nem.)
Ennek a gondolatnak elhatalmasodása mit nyomott el a jó fiú

szivében? (Az ártatlanságot, engedelmességet, szeretetet.)

E csábító gondolat hatása alatt milyen kéréssel fordúlt a fiú atyá-
hoz? (Atyám! add ki nekem az örökségből az én részemet.)

Gondolhat játok, mennyire meg 1e p t e az atyát a fiú kérésé. Kép-
zelhetitek, hogya jó atya óva intette fiát a ballépéstől, de mikor látta,
hogy az elhatalmasodott vágy kiölte szivéböl a szeretere t, nem akarta
öt kén y sze r í t.e ni a szeretetre. Látva fiának javíthatatlanságát, mé-
lyen elszomorodott, de belenyugodott a változhatatlanba és vígasztalást
keresett a gondolatban: hogy a fiú, ha mélyebbre sülyed is a bűnbe
a messze idegenben, tal á n a maga kárán tanúl, tal á n a bűn ostora
felkölti benne a bünbánatot, tal á n nem veszti eJ :fiát - örö kr e !
"Annak okáért - ha nehéz szívvel is, -- de megosztá közöttük az
örökséget" _

Miként hatott az atyára a fiú kérése? (Meglepően.)
Megdorgálta.e kegyetlenül az atya a hálátlan fiút? (Nem.)
Milyen szavakat intézett hozzá? (ÓVó, intö.)
Mitól akarta megóvni fiát? (A ba llépéstöl.)
Mely ik bal1épéstől? (Hogy elhagyja az atyai házat.)
Sikerült-e fiát megóvni a ? (Nem.)
Kén y sze r í the t te volna-e fiát a ro a rad á s ra? (Igen.)
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Hát asz ere tet r e kén y sze rit het te volna-e? (~em)
Mik or látta az atya fia javithatatlanságát, szívét mi fogta el? (Szo.

morúság,)
Szomorúságában zug nló d ot t-e P
Átkozta-e fiát?
Miben keresett vigasztalást? (A gondolatban, hogy fia a világban

a ro a gak árá n tan u 1.)
Mit hitt az atya, hogy fiát a b űn ostora mire vezeti ?(Bünbánatra.)
Mindörökre elveszettnek tartotta-e fiát az atya? (Nem.)
Mit remélt? (Hogy fia visszatér.)
Tudhatta-e az atya bizonyosan, hogy fia vissza fog tér ni, hogy

nem hal me-g az ideg-en világban? (Nem tudhatta.)
Ezért milyen sz ív ve l teljesítette fiának kérését? (Nehéz, fájó szivvel.)
Mik or a fiú megkapta örökségét mit tett? ("M.indeneket egybe

takart" . - .
Mit tesz az, hogy mindeneket egybe takart? (Összeszedte örökségét.)
Merinyi idő alatt tette ezt? ("Nem sok napok" alatt.)
Mennyi idő az a ,nem sok nap"? (Kevés idö.)
Miért lett készen a fiú ily kevés idő alatt? (Mert sietett.)
Hova sietett? (A világba.)
A példázat szavai szerint hova ment az ifjubbik fiú? (,M ess z e

méne idegen t a r t o m á n y b av.)
Mit keresett ott? (Szaba<'lságot és boldogságot.)
Szegény tékozló fiú! Nem voltál szabad, nem voltál boldog a sz.űlei

háznál, majd meglátod mire fogsz jutni Atyád és Istened nélkül a mesz-
sze idegenben!

Lássátok kedves Gyermekek, csak egy gon el o 1 a t választja el az
ártatlanságot a bűntől.

A k is madár megrezzen tette a szárnyát, a hópehely legördült a
zik la oldalán. Azt már tudjuk, hogy a hópehely nem tudott meg-
állani!

Hát a bűn lejtőjén meglehete állani?
Erről majd - jövőre!

Ifj. Draskóczy Lajos.

Pali öcsémnek. XXIX.
(Eszményi élet az igazi életbölcseség.)

Bizony gyakran megesik, hogy a korlátolt emberi ész belemerülve
a saját maga által alkotott elvek és szabályok rendszerébe teljesen
megfeledkezik arról, hogy az ember életében oly kikutathatlan, véget-
len erők müködnek és oly törvények szerint, melyeket még senki se
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volt képes codificá lni, paragrafusokb-a szedni. Aki az embert elfogulatlan
szemekkel tanulmányozza, végre is arra a meggyőződésre jut, miszerint
az a végtelenségnek és a korlátolt szabályszerüségnek csodálatos ve-
gyülete.

Hány korrnányférfiún = esett már meg, hogy midőn legnagyobb
nyugalommal hajtotta fejét álomra azon tudatban, miszerint sikerült
neki a legkörültekintőbb ravaszsággal megrendsza bályozni az embereket,
hogy ezek az ő akaratának engedelmeskedjenek, arra ébredt tel, hogy
egy a számításból kifelejtett hatalom szétszaggatta az ő fáradságosan
kieszelt, ügyesen megalkotott rendszerének egész hálózatát. Hány orvos
mondott már az ő gondos vizsgálatának és lehető legalaposabb tanul-
mányának tárgya felett határozott, csalhatlan véleményt és az a titkos,
kikutathalan hatalom, melyne k jműkődését számba se vette, keresztül
húzta összes számít ásait, meghazudtolta biztosnak hitt itele tét, Hány
nevelő van szentül meggyőződve, hogy azon szabályok, melyeket_ hosz-
szas tanulmányozás és gondos megfigyelés utján szerzett, biztos ered.
ményre vezetnek és ime az a szabályokkal nem korlátozható erő, mely
már azokban a fiatal csemetékben saját törvényei szerint mükődik,
meg h íusítja legbuzgóbb, leglelkiismeretesebb törekvéseit.

Aki az emberi társadalomban, ennek akármely csekély, akármely
nagy körében, családban, iskolában, községben vagy államban bizonyos
célt tüz ki maga elé, soha se tévessze szem elől azt a nagy igazságot,
miszerint a társadalom minden egyes tagja és igy ö n mag a is, oly
önálló lény, melyben végetlen, kikutathatlan erők működnek; azon
szabályok, törvények ellenben, melyeket tapasztalatok és emberi ből-
cseség cselekedeteinkre nézve zsinórmértékül, irányadóul felállítottak,.
mindig és mindig magukon viselik az emberi gyarlóság, végesség ki-
kerülhetlen bélyegét.

De még a mezeigazdásznak, kertésznek 1S. - jóllehet a növények
egyedei nem birnak önálló elhatározással - számot kell vetni azzal a
ténynyel, miszerint végetlen hatalom áll szemben 'vele, mely saját örök-
titku törvényei szer'int mükő dik majd mint ellenség, majd mintjó barát. Alig
van számba. vehető földmíves a föld kerekségén, aki ez igazságot későn-ke-
rán szem előtt nem tartaná, mennyivel inkább szükség'es, hogy ügyeljen arra
az ember akkor, midőn szabad akarattal felruházott egyén -- akár önma-
gunk, akár felebarátaink - közreműködésével akarjuk célunkat elérni.

Messze is megyek azonban az okoskodással, midőn al,on kérdé-
sedre akarok feleletet, tulajdonkép csak elfogadható, indokolt véleményt
adni, miszerint, hogyan lehet az, hogy valaki, mint a ti korán elhunyt
járásbirótok, Kormos Károly, oly ügyesen kormányozza élte hajóját a
kitüzött cél felé s a mellett mégis oly roppant hibákat kövessen el,
melyek nemcsak minden kivívott eredményt tönkre tegyenek, sőt őtet
magát is megsemmisülés örvényébe ragadják. Fáradságos szorgalommal
sajátította ő el mind azon tulajdonokat, melyek által a fiatal ember a
társaságokban kedveltré lehet; ügyesen tudta mások érdekeivel a ma-
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g áét ugy ősszekapcso lni, hogy azok vonják az ö hajója kötelét. Mikor
észrevette, hogy Gáti előtt is sikerült a lehető legkedvezőbb sz ínbe n
feltűnnie s értesült arról, hogy Gáti rokonai az ő e,lőhaladásában neki
hatalmas szolgálatot tehetnek, nyomban készen volt nála az a terv,
mely "néked s kedves feleségednek akkor oly sok gonosz órát, oly sok
szenvedést okozott, miszerint Gáti ]uliskát vegye nöül, És mikor e terv
julisk ád sz ilárdságán, édes anyja jóságán és utóljára Gátinak apai ér-
zelmein hajótörést szenvedett, Kormos úr nem habozott ráparancsoJni
szívére, hogy Csepregi Rózába legyen szer elrnes , k irö l tudta, hogy
régóta lángol iránta s elég vagyonos, hogy az ő hitelezőit legalább
egy időre távol tartsa magától. Ügyes alkalmazkodásával gyorsan,
lehető leggyorsabban haladt fölfelé, ki tudja, hova juthatott volna fel,
ha először ép oly ügyesen és bevételeinek megfelelően tudta volna
k orrnányoz ni kiadásait és másodszor ha már kölcsönre szor ult, jobban
meg tudta volna választani emberét, kihez forduljon és nem adta volna
oda magát a könyörtelen Daczónak, a k ir ő l tudhatta. hogy kiméletet
nem ismer j és végre ha egészségét is úgy tudta volna ápolni. mint
összeköttetéseit.

Mihelyt Da cz ó megtagadta a további hitelt, Kormosnak anyagi
léte, mint a homokzátonyra épült vár, széllyel mállott és ami még leg-
szomorúbb, a rendetlen életmód má r akkor annyira aláásta a fiatal
szervezet egészségét, hogy Csepregi Róza igen rövid ideig élvezhette
s valószínű, hogy e rövid idő alatt se boldogan ifjú vágyainak, álmai-
nak beteljesültét. A menyasszonyi fátyolt nagyon hamar követte az
az özvegyi gyász.

Öszinte részvéttel sajnálom úgy öt, mint igazán részvétre érdemes
szüleit, kiknek egyedüli vágya volt lányuk boldogsága. Mily leírhatlan
volt örömük, mikor azt hitték, hogy lányuk szive szerint és az ő óh aj-
tásuk szerint ment férjhez és ime most oly rövid idő alatt, szétfoszlott,
a boldogságnak egész tündérvára és ami a legfájóbb nem egyedül a
legfájóbb, nem egyedül a ; .iosto ha sors nyult hozzá durva kezekkel,
hanem az igazság napfényét se birta kiállani j bizonytalan alapon,
szemfényvesztő tervezettel hamis anyagból készült az egész alkotmány.
Össze kellett annak idő előtt omlani, sőt kivánatos volt, hogy mielőbb
megsemmisüljön, mig roskadása szélesebb körökre nem hat ki. A bal-
sors kiméletlen kezét még áldani lehet, hcgy sietett.

De hát hogyan van az, hogy olyan ember, ki a sz ív érzelmeit
teljesen elfojtva egyedül értelmi számításokra alapítja egész életét,
hogyan van, hogya ki igen jól tudta, mikép kell egy befolyásos em-
ber kegyeit megnyerni, mikép kell céljai eléi-ése végett h áz aso d nia ,
nem volt képes előre látni, hogy az az életmód, melyet folytat, kora
halálba fogja ragadni, az a gazdálkodá; előbb-utóbb tönkre fogja jut-
tatni és hogy az a közönséges gondolkodásu ember, kit házi tözsér eül
választott, egykor minden barátságos indulatból kiverközve, kegyetlen
módon fog fellépni ellene?
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Az első ket kérdésre megtalálod a feleletet elevelem kezdöso rai-

ban. A megboldogúlt nem vette számításba azt a tényt, miszerint min-
den emberben, tehát őbenne' mag-ában is, végtelen erők működnek, melyek
az ő forrásukhoz : a végtelenséghez törekednek. Ö a helyett, hogy ez
erőket oly térre igyekezett volna irányítani, ahol azok biztosan elérik
törekvésük célját s annálfogva boldog megelégedésre vezetnek, engedte
azokat féktelenül kicsa pni a helyes útról oly irányba, ahol célhoz jutás
nyugalom, megelégedés a termessei rendje sserini nem letesik. Pazar életmód
és érzéki élvezetek határtalan pályájára tévedt az ő le lk e. F é nyüzés és
dőzsölés szenvedélye ragadta őtet rabszolgaságba s egész élete nem
volt egyéb, mint folytonos áldozás e telhetetlen MoJochnak. Úgy szól-
v á n , szive vérével áldozott e bálványoknak. Szebb célhoz méltó sz or-
galommal, körültekintéssel, aggódó figyelemmel s lélekemésztő éjjeli s
nappali munkával igyekezett mindig felebb és felebb emelkedni, ma-
gasabb körökbe jutni, több és több pénzt sz er ez ni és minden törekvése
hiábavaló sisiphusi munka volt, mert hiszen tudja minden gondolkodó,
hogya fényüző és elvhajhász nem juthat el soha oly pontra, hol célját
eJérné és rneg elég ed nék. Ragyogás és élvezetek csak a testet elégílhet-
nék ki, ha ezt a lélektől 'valahogy elválasztani lehetne; a lelket soha!
Kormos nem [ordított gondot arra, hogy mindenekelőtt a lélek számára
seereste volna meg azt a forrást, melyből aki iszik, soha meg nem szorn.
juhozik. Felvitte őtet is a sátán a magas hegyre, hogy megmutassa

- neki az ő dicsőségét: mindezeket néked adom, ha leborulva imádasz
engemet. És Kormos a helyett, hogy azt mondotta volna: távozzál
tőlem sátán, mert meg vagyon írva, hogya te Uradat Istenedet imádjad
és csak ő neki szolgálj,. a sátánna~ adta oda lelkét, ennek az íg áját
vette nyakába. Nem tartotta szem előtt az intést: Keressétek először
Isten országát és annak igazságát és mindenck meqadainal: néktek; nem
gondolta meg hogy "akik Istent szeretik, azoknak mindenek javukra
szolgálnak és hogy csak az épít kősziklára, ki Istenre épít.

Oly igazságok ezek édes öcsém, melyek a társadalmi életben úgy
szólván naponta szemeink elé tárulnak és ha nem tanított volna meg
azokra bennünket a mi keresztyén vallásunk; meg kellene ismernünk aeo-
kat a mindennapi életből.

Akit nemes célok buzdítanak a munkára, ki családjáért polgár.
tár sa iér t, hazájáért k üzd és törekszik mind szélesebb munka k őrr e, az
nem esik olyan rabszoJgaságba, melyből azt, ki beleesett, csak a sir
szabadítja meg. Aki eszményi célokat tűz ki maga elé s ezekért hozza
áldozatúl testi és lelki ereinek fáradalmait, azt a teljesített kötelesség
öntudata mindennap az elégedettség érzetévei jutalmazza. Aki önzéstől
menten legnemesebb érzelemtől megszentelt kebellel vezeti oltárhoz ará-
ját , annak egész életét kimondhatlan boldogság virágai ékesítik. És
míg az önös szenvedély rabját a halandó által elérhető legmagasabb
polczon is ollhatlan seomj k ínjai égetik, mint ama példabeszédbeli gaz-
dagot a pokol lángjai, addig azt, ki eszményi gondolatokkal foglal-
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kozva Istennek szolgál, a nyugodt lelkiismeret és nemes. érzelmekben
gazdag kebel oly boldogsággal jutalmazzák, melyet még' a legkeserübb
balsors se képes soha elpusztítani. Azt mondja Kölcsey: Az embert
sokszor éri szerencsétlenség, jót és g-onoszt egyformán s a különbség
csak az, hogy a gonosz úgy tekinti azt, mint büntetést, a jó pedig mint
történetesen keresztülfutó szélvészt, melynek az ő lelkén hatalma nincs.

Nem szabad tehát soha megfeledkezni arról. hogy végetlen erő is
lakik bennünk .. Est Deus in nobis, mely a végetlenség relé törekszik s
csak eszményi foglalkozás által elégíthető ki. Az anya midőn gyermeke álmai
felett virraszt, a hős, midőn eszményekér;t ontja vérét, az államférfi,
mid ön hazája felvirágoztatásáért fáradozik, a tudós, mikor odaadó sze-
retettel és áhitattal kutatja a természet titkait, a müv ész, mid ön eszméiért
lángol, a tanító, midőn nem kenyérkeresetből, de hivatásérzettel fog-
lalkozik az Isten kertjében, a jóte vö, midön önzetlenül gyámolítja a
gyámoltalant, a hivatalnok, mi dőn polgártársai érdekében dolgozik, a
szántóvető, midőn övéi fe ntar tása végett töri a föld göröngyét, mind-
ezen munkában a végetlenség felé törekvő isteni szellem vágyait elégí-
tik ki s valóban Istennel érintkeznek, meglátják az Istent ép úgy, mint
aki áhitatos érzelemmel imádkozik az oltár előtt s megnyugodva, ki-
elégítve, boldogan távozik onnét, Ez az eszményi alapra épült élet ez
a 7egmagasabb életbölcseség,

A harmadik kérdésre, hogy miért nem tudta Kormos az ő emberét,
kire úgy szólván anyagi lételének titkát bizta, ügyesebben megválasztani,
valósággal nem tudok mással mint újabb kérdésekkel felelni. Honnét
van az, hogy a legtöbb gonosztevő rendesen oly ügyetlenséget követ
el, mely legnagyobb veszélybe dönti öt, honnét van, hogya legfékte-"
lenebb zsarnok rendesen hitvány cselszővö ármányainak esik á ld oz atú l,
honnét van, hogya legfajtalanabb ember rendesen egy aljas lélek rab-
szolg ájá na k szegődik. Mindezen kérdésekre csak eg-y példabeszéddel tu
dok felelni: "Akit az Isten' meg akar verni, elveszi az eszét."

Sass János,

Egyesületi tudósítás.

Kivonat
a budapesti ágo hitv. evang. esperességi tanítói kör
1895.évi november hó 28-án tartott ülésének jegyzö-

könyvéböl.
2. Elnök beterjeszti a sióvidéki ág'.. ev. tanítói kör elnökétől, vala-

mint az Ol'SZ. és egyetemes tanügyi kongresszus előkészítő bizottságától
érkezett felhívásokat, azokat egész terjedelmükben felolvastatja.

A sióvidéki ágo ev. tanítói kör felbívásában utaIván arra, hogy a
millenium alkalmából más felekezétü kartársaink egy országos gyülés meg-
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tartását határoztak el, a mi l'ÓSZ,[i1l kről pd. ez ideig" ilynernű mozgalom
nem mutatkozvan, felhívja at; ország ágo ev. tanító köreit véleiuényadasra,
valjon nem volna-e lehetséges a millenium évében, dacsara az idő előre-
haladottságának, egy országos ágo h. ev. tanítói g y ű l é s megtartása.

A felluvasra többek felszólalásai után kimondja a kör : hogy:
1. A mi tanítói körünk a legnagyobb örömmel és lelkesedéssel jánil

hozzá a sióvidéki ágo ev. tanítói kör által felvetett orsz. ágo ev.
tanítói gyűlés eszméjéhez.

2. Kivánatosnak tartja azonban, hog~' ezen gyűlés az országos és egye-
temes tanugyi kongresszus idejében és annak keretében tartassék
meg, S igy felszólítandók volnának ágo ev. tanítótársaink, hogy
minél nagyobb számban a kongresszus tagjaiul belépjenek, illető-
n 2 Irtnyi tagsági díjat Mauritz Vilmos realiskolai igazgatohoz,
mint a. kongresszus pénztárosahoz beküldjék, hogy igya kougresz-
szus kedvezményeiben részük lehessen (ingyen lakás, nyomtatvá-
nyok, olcsóbb belépti jegyek, esetleg utazási s egyéb kedvez-
mények.)

3. Körünk, mint ilyen az országos ágo ev. tanítói gyJlés költsé-
geinek fedezéséhez 20 írttal járul, miről a sióvidéki tanítói kor
elnöksége jegyzőkönyvi kivonat ban értesítendő.

Kmft.
Falvay Antal,

miut a bp. esp. tanítói kör elnöke.
Wichmann Ede,

lllint a tanítói kör jegyzője.

Nyilttér.
Felhívás

Magyarország tanító-egyesületeihez és testületeihez.
Mélyen tisztelt Tanító-Egyesületek, Testületek! Szeretett Kartársaink !
Nemzetünk ezer éves fennállásának emlékezeténél ünneplő munkára

szeretetben s hazafias érzelemben s testvéries egyesülésre szólitjuk föl
hazánk tanítóit' s tanítöuöit.

Az 1890-iki IV. egyetemes tanítógyűléstől nyert megbizatásokhoz
- . híven ezennel egybehívjuk a folyó évi julius hó első napjaira Budapestre,

hazán k szívébe az V. egyetemes tanítógyülést, amely gyiilésünk szoros
kapcsolattal lesz a II. Országos és Egyetemes Tanügyí Kongreszszussal.

A IV. egyetemes tanitógyűlés kebeléből alkotott s kormanyilag jóvá-
hag-yott alapszabályok rendelkezése szerint működő «Magyarországi Tanítók
Országos Bizottsaga. készséggel teljesíti a tanítósággal szemben alapsza-
bályszerűleg, de közgyűlésileg is többször meghatározott. eme kötelességét.

E kötelességnek szívesen megfelelünk, i.iert reméljük, hogy a saját
magunk, különösen pedig nemzeti népoktatásügyünk javának bármily cse-
kély mérvű előmenetcléért is készséggel áll a tanítóság a munkások sorába;
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s az. egy idő óta itt-ott tapasztalt közöny helyett visszajő a 70-cs évek
lángoló lelkesedése, pezsgő élete és sikerekre vezető kitartó munkássága.
Mikor volna e reményünk jogosultabb és biztatóbb, mint most, mikor édes
hazánk világra szölö ünnepére készülődünk, iniker rninden igaz magyart
munkara, ereje javának megfeszítésére késztet a nemzeti-dicsőség öntudata,
és az a szent akarat, mely részt kíván venni az iij ezredév hatalmas es
biztos alapjénak megvetéséhen. ,

Tartsuk meg fényesen V. egyetemes gyiílésünket, hadd erősödjenek a
bennünket összekötő kapcsok; hadd lá~sa eg'y czélra együttesen küzdve
néptanítóit Szt. István koronájának népe és hadd induljanak hódító útra
a társadalmi és nemzeti élet fölpezsdülésének idején azok az eszmék, me-
lyek világánál a magyal' népnevelést az életkérdések első sorában látj a
nemzetünk. Soha sem lehet fogékonya bb, tevékenységre és áldozatra ké-
szebb ez az ország a nemzeti népnevelés érdekei iránt, mint akkor, mikor
a nag'Y ünnep magasztos hangulatában okulást merít a multnak és jelen-
nek föltárt fény- és amyoldalaiból s Istenében s önmagában bízva, keresi
a szebb jövőnek ütjait és megalkotásra váró biztosítékait.

Ezen az egyetemes gyűlésen, melyet megtartanunk tehát hazafias
kötelesség, a következö kérdések tárgyalását óhajtja bizottsagunk :

I. A magyar nyelv tanítása a nem mag'yar ajkú iskolákban.
E tétel keretében tárgyalandók: a magyar nyelv tanításának anyaga;

direkt mödszer ; tanterv, a tanulők iskolalátogatása; óvoda; ismétlő iskola
olvasó kör ! dalkör ; jutalmazása a tanuléknak és tanítóknak; a felnőttek-
nek magyar beszédre tanítása; tanítóképesítés.

II. Az ének-oktatás. .
E tétel keretében tárgyalandók : a nemzeti irányú nevelés, a kedély

és a test nevelése s az ének fontossága ; az énekoktatás anyaga és mód-
szere : ífjusági dalkörök.

Ill. Az ismétlő iskolák szervezete, tanterve.
E tétel keretében tárgyalandók: a gazdasági, ipari, háziipari ismétlő

iskola; tanítási idő, évfolyam; heti óraszám ; tananyag, tanterv , a be-
lépés feltétel ei ; az ismétlő iskola elvégzéséhez köteudő polgári jogok; az
ismétlő iskolák államosítása; a tanítók képesítése s külön dijazása.

IV. Egységes népiskolai törvény.
E tétel keretében megvitatandók: az iskola viszonya az államhoz;

a tankötelezettség ideje; a népiskolai tanfolyamok száma; a tanulék
iskolalátogatása; osztott, osztatlan iskola; a tanterv; a tanító fizetése,
erkölcsi és anyagi helyzete, mellékfoglalkozásai; fL nép. és középiskolák
viszonyai; az iskola helyiségei. Csupán az egységességet illetőleg tárgya-
landók: az iskolák felügyelete; tanítóképesítés; a tanítók hatóságai; a
tanítók egyesületei.

V. A szolgálati szabályzat.
VI. A MagyarQrszági Tanítók Országos Bizottságának szervezete.
lVIérlegeJjétek e kérdéseket értékük szerint, mondjátok el róluk néze-

teiteket, készítsetek határozati javaslatokat, melyek az V. egyetemes ta-
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nítógyülés tanácskozásainak és határozatainak .alapjéűl lesznek szolgálandök.
A kijelölt tételek mindenike igen fontos; népoktatasunknak, sőt nem-

zeti lételünknek egy-egy talpköve. Megvitatásuk irányt fog szabni nép-
oktatásunk fejlődésének. kihatással Jes?' a közoktatás többi ágainak alaku-
lására és előhaladásara is. Mindazáltal engedjétek meg, hogy e tételek
közül némelyeket különös figyelmetekbe ajánlhassunk.

,A tanítók szolgálati viszonyainak szabéluzasa egyike régi közóha-
jainknak. Most odáig jutottunk, hogy érdemes tagtársunk, Szabó B. László,
a részletes tervezetet elkészítette. Ezt atervezetet kinyomat juk s megküld-
jük nektek, kérvén, hogy tárgyaljátok s tárgyalástok eredményéről ben-
nünket a fent jelzett határidőig értesítsetek. Meg vagyunk győződve, hog']
örümmel fogadjátok e nagy munkálatot és nem sajnáljátok az időt s fá-
radságot szolgálati viszonyaink szabályozásának mielöbbi megvalósításáért.

Ehhez hasonló fontossagű, de nemzeti életünkre még mélyebben ható
másik kérdés, amelyre figyelmetek et kérjük : az 1868. évi 38. t. c~. re-
visieja. _Tudjuk mindnyájan, hogy nagy tevékenységü miniszterünk, dr.
Vlassics Gyula, e revisiót fölvette programmjába. Itt az idő foglalkozzunk
alaposan a törvény revidealasaval. Segítsük elő megalkotását annak az üj
népoktatásügyi törvénynek, mely a magyar nemzeti népnevelés felvirágzá-
sának biztos alapja leszen s útját, eszközeit határozottan megszabja és té-
nyezöit lelkesült munkára ösztönzi. Á ti munkátok lesz vezérfonala Országos
Bizottságunknak a törvény revisiotervezetének elkészítésében.

Az Országos Bizottság újjászervezését is fölvettük a tetelek közé,
mint a magyal' tanítóságnak jelenleg legégetőbb belső ügyét.

-Akarjatok-e hogy Országos Bizottságunk fennmaradjon; hogy legyen
ügyeinknek képviselője, középponti mozgatöja továbbra is; hogy legyen
törekvéseink megmentője, gyümölcsöztetője s az ott, észlelt gondolatoknak,
eszméknek szélesebb körökhen terjesztője s a végrehajtó hatalom előtt szó-
szölója .• megvalósítasok sürgetője ? Ha igen, úgy vegyétek fontolóra a:t,
Országos Bizottság működése körül eddig tapasztalt bajok okait s alakít-
sátok át az V. egyetemes tanítogyűlésen annak szervezetét. Hozzátok
szorosabb kapcsolatba a tanítóegyesületekkel, adjátok meg neki a hatéko-
nyabb működéséhez szükséges erkölcsi és anyagi eszközöket, hogy legyen
olyan társadalmi tényezője a tanítóságnak, amilyennek mi gondoljuk s ti
is óhajt játok.

Az ujjászervező javaslatokat már megküldtük a tanítóegyesületeknek.
E helyen ís újra tisztelettel kérjük azo-kat az egyesületeket, amelyek talán
még nem tették, küldjék be mielőbb az alapszabályok megváltoztatásám
nézve javaslataikat.

Sok és nagy munkát kérünk már -eddig is tőletek " fölszólírásunkat
még sem fejezhetjük be. Két irányban fordulunk még hozzátok, -számitván
buzgóság toha. .

Erkölcsi s minél buzgóbb felkarolása a II. Or~z:ígos és Egyetemes
Tanügyi Kongresszusnak. Ez az egyik. A közmívelödés minden rendi! és
rangú munkásai itt fognak most egy magasztos czél szolgálatában egye-
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sülni. Jőjjünk rm IS, néptanítók, minél szamosabban s egyesüljünk a
magyar nemzeti kultára harcosaival. mint egyesültek a nevelés és oktatás
különbözö terén működö, de azért egy célra törekvő munkások 1848- ban
az első egyetemes és közös tanitógyűléaen.

Önállóságát az egyetemes tanítógyűlés mAg fogja őrizni, de talál
kapcsot, mely öt a különböző iskolák tanférfiaival a kongresszuson egy-
befűzi.

A másik az V. egyetemes gyűlésnek anyagi ügye- Akarjátok-c, hogy
az V. egyetemes gyűlést az eddigiek hez és a millenniumi űnnepségekhez
méltóan tartsuk iueg ? Akarjátok-e, hogy mint többi egyetemes_gyiiléseink-
nek, úgy ennek is lefolyását Naplóban örökítsük meg? Ha igen) akkor
ne riadjunk vissza az anyagi aldozatoktól.l Tegyük össze filléreinket ; ke-
ressük meg a társadalom ama tagjait, kik áldozatra készek a népnevelés-
ügyért ; gyüjtsünk, adakezzunk már most, hogy V. egyetemes gyűlésünk
megtartásat és sikerét az anyagi erő hiánya ne kockaztassa. Igaz, hogy
a kongresszussal egybekapcsolt egyetemes gyűlés költségeire kevesebb
összeg elégséges, mint mennyibe előbbi egyetemes gyűléseink kerültek;
de ez a tény ne tegye lanyhává igyekezetünket és buzgóságunkat, sőt
inkább fokozza ezt. Mi, akik képesek voltunk eddigi egyetemes gyűléssink
tetemesebb kiadásainak fedezéséról gondoskodni: bizonyára össze tudjuk
szerezni az V. egyetemes gyülésíínk költségei re szükséges összeget, csak
akarnunk kell.

Tehát munkára és némi anyagi áldozatra kérünk titeket. Abban az
erős meggyőződésben teszszük ezt, hogy az a magyar tanítóság, mely át-
érzi magasztos hivatását, lelkesedik a nemzeti népnevelés eszméjéért, ki-
tartóan fáradozik az ügynek és saját maga erkölcsi és anyagi érdekeinek
el~ l'l'aü<tsán: megérti gJengc szózatunkat, hatalmas visszhangjával meg-
ér(j~jti azt és cselekszik ujra és dolgozik lankadatlanul azon, hogy V.
egyetemes gyűlésnnk méltó legyen az ünneplő magyal' nemzet néptanítói-
hoz, Gyüljünk össze mínél számosabban, legyünk együtt mindnyájan, hogy
ar, együttérző szívek fensrges langolása tegyen tamisago! örömünkről és
lelkesítsen bennünket mtínkára, mely méltó a jubiláló nemzet emelkedett
ünérzetéhez !

** *
Az V. egyetemes gyülés érdekében tisztelettel tudatjuk a következöket :
Az V. egyetemes tamtógyűlés tételeire készítendő javaslatok, munká-

latok a f évi április 30-ig Böngérfi János tanár úrhoz, a Bizottság tit-
kárához (Budapest, Jözsef-körút 40. sz.) intézendők.

A II. Országos és Egyetemes 'l'anügyi Kongresszus tagsági díja 2
frt, amelynek lefizetése által mindenki az egyetemes tanítógyűlésnek, vala-
mint az összes szakosztá.lyainak is tagjává válik és részesül a kongresz-
S~\lS tagjai számára nyujtandó kedvezményekben A tagsági díjak Mauritz
Rezső, főreáliskolai ignzgatóho» küldendők. (Budapest, VI. Lovag-utca 18.)



· Az V. egyetemes 'I'anítögyűlés számara pénzbeli adományok Kurcz
Sámuel tanító úrhoz az Orszagos Bizottság pénztaresahoz (Budapest, Er-
zsébettér 12.) küldendők.

Hazafias üdvözlettel maradtunk
Budapesten, 1896. február 25-én,

a Magyarországi Tanítók Országos bizottsága
Somlyay József,

Az Országos Bizottság alelnöke.

nevében és megbizásából:
Böngérfi János,

az Országos Bizottság h. titkára.

iSB

Irodalom.
Ezer esztendö. A millenniumi ünnepség anyaga. a népiskolákban,

a vallas- és közokt. üg'yi lll. kir. ininister tervezete szerint szerkesztette
iskolai 'használatra: Sr e t v iz e r Lajos, fővárosí igasg.-tarntó. Kiadta
Dobrovszky és Franke, Budapest. .Ára 10 kr.

»Ezer éves Magyarország« czimen az Eötvös-alap orsz. bizottsága,
millenniumi füzeteket fog kiadni, melyek nehány nap mulva már meg-
jelennek, díszes kiállításban és gazdagon illusztrál va. Az »Ezer éves
Magyarorszag«, melyet Uj vár i Béla szerkeszt, különösen alkalmas lesz
úgy iskolai használatra, valamint a nép között való terjesztéere. Tartal-
mazni fogja a május 9-ki iskolai millenniumi ünnepség egész történeti
anyagát kiváló és országos nevü irók tollából, valamint a szavalaara
alkalmas versek nagy választékát. Egy-egy három' nyomatott ivre terjedő
- füzet árát a kiadó bizottság 20 krban állapította meg. A tiszta jöve-
delem a létesítendö »Tauítók Háza« javára jut.. Megrendelések a Lampel
R. (Wodianer F. és Fiai) könyvkereskedéséhez (Andrássy-ut 21.) inté-
zendök, mely ozég a füzetek terjesztésével bizatott meg.

-lsmétlü iskolások könyve « czimen egy kötetet kaptunk a napok-
ban, L ely mint czíme is mutatja, az ismétlőiskolas növendékek kezébe
szánt kézikönyv gyanánt kivdn szolgálni. Irta Vad a y J ó z s e f nagy-
váradi, községi tanító. Am 50 kr, kapható a szerzönél, kinek gyakorlatias
irányát ismerve, a művet ajánljuk az érdeklődök figyelmébe, A kötet prak-
tikus becsót nagy mértékben emelik azon feldolgozási tervek, melye-
ket a mű végéhez csatolt. Az »ismétlök könyve« értelmezésre szánt
ism ere t t a r, hazafias dalok, ügyiratminták, nemzetgazdaságtan stb.
stb.-vel ellátva s mondhatni maximuma van bnene azon anyagnak, ame-
lyet egy, két tanítóval bíró ismétlőiskola feldolgozhat.

A; Hechtenberg, Bilder aus der Kirchengeschichte. Gűtersloh
1894. C. Bertelsmann. 30 Pf. - Hechtenberg kormauy- és iskolai
tanácsosnak e 80 oldalra terjedő tankönyve a .népiskola felsőbb s a
középiskola alsóbb osztályai számám készült. A szerzö szerencsésen ki-
kerülte az egyháztörténelem népiskolai tárgyalásának Scylléjat és Charyb-
dysét ; egyrészt azt a gyermekvilágra nézve oly terhes elvont, szintelen
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altalánosságot, másrészt az aprozo adomázást. Amaz lehet igaz, de nem
nyúj: felfogható képet, ez meg azzal csonkít ja meg a történeti igazságot,
hogy, lehet kedves, de összefüggés nélküli elbeszélések gyüjteményévé
alacsonyítja a történetet. Hechtenberg néhány találó vonással megrajzolja
egy-egy kernak képét, melybe azután azon hősöket állítja, kikben az
egész egyház szelleme kiváló mértékben megszemélyesült. Az üldözések
korából Ignatiust, Polykarpust, Perpetuát és Felicitast mutatja be, az
egyházi atyák közül Augustinust, a térítők sorából Bonifatiust. A legfóbb
gondot a 3 főreformator életére fordította, kikről lelkesen s lelkesítően
szól. Mindenütt a benső vallásos életet is kiséri figyelemmel; különösen
jólesett, hogy az ev. egyházi énekeket is külön czím alatt tárgyalja és
Gerhardt Pálról is valamivel résztetesebben szól, valamint hogy a pietis-
musnak nemcsak, mint ,a tankönyvek rendesen arnyoldatait, hanem nagy
alkotásait is fölemlíti. Es azt hiszszük, annak is már megjött az ideje,
hogyalegalsóbb fokú egy haztörténeti tankönyvbe is föl vétessenek -
mint megvan ezen könyvben - Fliedner és a diakonissa-intézrnény,
Wiobern és a belső missió történetének alapvonasai. Csak néhány helyen
vettük észre, hogyastilus kissé nehézkesebb; az egyes fejezetek végére
tett szómagyarázatok pedig részben fölöslegesek, részben nem elég szaba-
tosak. De e hiányokat is feledtetik a könyvecske fölsorolt előnyei.

Örangyal. Imakönyv protestáns ifjak és leányok, különösen konfir-
maltak s~ámára., Irta Sá n t h a Károly. Hornyánszky Viktor ki-
adása Budapest. Ara díszes vászonkötésben 1 frt, remek bőrkötésben 3 frt.
Kiváló nyereségnek tartjuk ez alakilág csinos, tartalmilag jeles kötetet ;
Ílgy a~ imádságok szelleme, mint nyelvezete első ilynemű művei nk mellé
sorolják. Ilona és Margit le .nyainak szóló ajánlataban legszebben kifejezve
találjuk az egész könyv szellemét:

Csak egy boldogság van itt evilágon,
Ha Istenében nyugszik meg a szív;
Minden egyéb csak káprázat, csak álom,
Mely tévelyítö ösvényekre hív.

Ez az alapérzelem szólal meg mind az 55, imádságban és a hozzájok
csatolt versekben, a nélkül azonban, hogy csak egy imádság is valamely
előbbinek ismétlésébe esnék; ellenkezőleg az alkalom szerint új meg új
szavakban s a vallásos szív különféle érzelem-szinezetében nyilvamil ben-
nök az imádkozásnak lelke. A hála és a kérés, az öröm és a bűn okozta
bánat" az élet áldásaiban való ártatlan öröm, majd meg evilág mulan-
dóságának szomorftö s mégis ez által az Istenben való boldogság fölemelő
érzete: mindezek a vallásos embemek kedélyhullamzasai, melyek az ifjú-
ságnál gyorsabban váltakoznak és költöibb szavakban is fejeződnek ki. A
~öltö-pap első sorban a lelkes ifjúság szónoka és imádkozó tolmácsa. Az
Orangyal nyelve is költői, színgazdag, képekkel, alakzatokkal nem fukar-
kodó, ele nem is pazar. Azt hiszem azo nba,Il, hogy imádságos könyvben
a miatyánko], a tíz parancsolatot és a hiszekegyet nem kellene versbe
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foglalni; sok ilyent olvastam, de mindegyik mesterkéltnek tetszett, az
alak kedvéért mindegyik megcsonkította a csonkíthatatlan tartalmat. Min-
den imádság elején rövid utalás van valamely szentirási helyre, s az imád-
ság legtöbb esetben az ige keltette vallásos hangulatnak szülötte. - A
moudottak alapján e szép imádságos könyvet a legmelegebben ajánljuk
a lelkész és tanító tirak figyelmébe, különösen a most folyó konfirmaoziói
időben. A könyvet csínos kiállítása is a legalkalmasabb ajándékká teszi.

F.
V egyes'e k.

"Millenniumi alap"-unk a legutóbbi kimutatás óta következő ado-
mányokkal gyarapodott: ifjú Dr as k ö c z Y L aj o s kassai ev. lelkész
és vallastanár adománya: 3 írt. - Fal va y Ant a l budapesti ev. nép-
és polg. isk. igazgató járulékának II. részlete : 10 frt, - Eddigi gyüj-
tésünk főösszege : 439 {rt 42 kr. Papp József.

Milleniumi énekünk. Folyóiratunk elején közöljük S á nt h a Károly-
nak ezred éves ünnepünkre írt szép énekét, melyet főtiszt. Gyúratz Ferencz
püspök úr szakértő bizottságnak adott ki megbírálásra. A bizottság véle-
ménye ez: »Méltó énekévé lesz nagy ünnepünknek. Erőteljes, emelkedett,
mindent magában foglaló, énekelve hatalmasan hangzó. Egyhangú itéle-
tünk szerint a szép himnusz gyülekezeteinknek átadható. « Ennek alapján
főt. püspök űr ajánlja minden dunántúli ev. gyülekezetnek, sőt a többi
kerületek nek is. - Alkalmas lesz e szép ének az iskolai ünnepélyeken
való éneklésre is. Megrendelbeté szerzönél (Sár-Szt-Lörincz, Tolnamegye),
példányonként. 2 krajczáron.

Az orsz. evang. tanítógyülés leendő megtartását nagyban előmoz-
dítja a budapesti evang. egyház az által is, hogy disztermét a szükséges
melIékhelyiségekkel ingyen felajánlotta a gyűlés czéljaira.

Lelkész-beigtatás. F, é. mározius hö 8-án igtattatott be hivatalába
szép ünnepséggel tiszt. Se y b o l d Károly, a baranya-hidaedi ev. egyház
egyhangulag megválasztott lelkésze.

A palatábla ellen 'egyre többen foglalnak állást, nemcsak kül-
földön, hanem nálunk is. A newyorki egészségügyi, kongresszus elhata-
rozta a palatába és palavessző kiküszöbölését. Münster városában elren-
delték, hogy a Ill. elemi osztály tóI kezdve a palatáblát csak számolásra
használják. A marmarosszigeti áll. elemi iskola tanítótestülete egyhan-
gúlag elhatarosta, hogy a jövő tan évtől kezdve .nem használja a pala-
táblát. Egy fővárosi tanítónő pedig igen sikeres kisérletet tett arra nézve,
hogy az 1. osztályú tanulók eleitől fogva tollal irjanak. - A mozgalom min-
denesetre igen megszivlelendő úgy egészségi, mint paedagogiai szempontból.

Dante-pokla körképben. Az emberi fantázia legnagyobb alkotását,
Dante isteni szinjátékának legmegrendítöbb hatású részét, a poklot álIítják
elő csalódásig hű képekben Mol n á r és Tri II szinházi festőmüvészek.
hazai festők, szobrászok és .gépészek közreműködésével. A millenniumi
kiállításnak nundeoesetre 87, lesz legnagyobb ssabásű látványossága.


