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'l'anítöképzésünk és az államsegély.
A közelmúltban, a mikor elhangzott a fontos hír, hogya mi-

ninisztertanácsban elvi megállapodás jött létre arra nézve, hogya
tanító képzés emelése czéljából a felekezeti tanítóképzöket is ál-
lami segélyben kell részesíteni, minden ez ügyet szeretö tanférfi,
örömének adott kifejezést. A tanügyi lapok söt a napi sajtó jórészt
örömmel. közölte e fontos hirt.

Ez nagyon- természetes is. A tanító képzés a népoktatás oly
fontos tényezője, hogy jó népoktatásról szó sem lehet ott, ahol a
tanítóképzés nem áll a kellö szinvonalon. A jó népoktatás éltető
lelke a jó tanító. Mivel pedig a népoktatás állami ügy, még akkor
is, ha jórészt a felekezetek teljesítik, nagyon természetes, hogy az
ezt szolgáló tanítóképzésre is gondot kell fordítania az államnak.

A népoktatás állami ügy, mert a népiskolák, legyenek azok
bármily jellegüek, az államnak nevelik első sorban a polgárokat.
A közös haza polgára lesz minden egyes, csak emellett s ez után
az egyház polgára is. - A népoktatásnál az iskolának nem fele-
kezeti jellege jön a kérdés alá, hanem 2Z, hogy jó-e ? azaz meg-
felel-e híven s derekasan annak a fontos hívatásnak mely reá bí-
zatott. Különben hogyanépoktatás országos érdek, állami ügy,
fényesen ígazolja az a tény, hogy elemi iskoláinkat országszerte
felekezeti különbség nélkül segélyzi az állam, így óhajtván a jobb
nép oktatást elérni. Mert tagadhatlan tény, hogy a tanítói javada-
lom és a jó népoktatás szoros viszonyban állnak egymással. A jó
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állásokat a jó tanítók foglalták el. A 200 - 300 frtos állásokat nagyon
gyakran a csizmadia töke, vagy a szabómühely mellöl töltötték
s töltik be még ma is. Ezt az állapotot a népoktatás sínylette
meg; mit belátván népoktatásunk vezérlö férfiai is, sürgették az
állami segélyt. Azóta, hogy az állam országszerte 400 frtig egé-
szíti ki a szegényebb felekezeti iskoláknál a tanítói javadalmazást,
hogy biztosítja az- évötödös korpótlékot, nagyot lendült a népok-
tatús is. Okleveles, szakképzett tanítók kerülnek f~lukra s tanyákra
egyaránt. Napról-napra ritkul a tanítói tekintélyt lealacsonyítók
tábora.

Vajjon nem jobb-e ez így mint volt csak egynehány évvel
ezelött? Az államnak nem csak joga sajátjának tekinteni a nép-
oktatást, de kötelessége is gondoskodni róla, istápolni fejleszteni
azt. Az állami éber szemtöl nekünk nir.cs okunk félni. Nyított
könyv a mi népoktatásunk. ott olvashat benne bárki a hol épen
neki tetszik. De nem így van ám mindenütt! A felekezeti szük-
keblüség a tanító rovására nem veszi igénybe az állam segély-
nyújtó jobhját csak azért, hogy kikerülje éber figy,~lmét. A taní-
tónak tényleg 200-300 frt a fizetése, mégis kimútatják a 400-~lt.
Az olyan tanító, a kivel így lehet bánni, nyomorogjon, csak ilyen
sorsra érdemes.

Miért is félnek itt-ott oly nagy0n az állami segélytöl ? - Az állam
kivánsága annyi, hogy a nyújtott segély fejében okleveles, jó ta-
nítót kíván, ennek révén persze jó iskolát is, vagy is olyat, mely
az egyházi intézkedések keretép belül, az országos népoktatási
törvények szerint járjon el. -- Nem bántja az állam az intézet fe-
lekezeti jellegét, nem csorbítja semminemű jogát, a vallásoktatást
s gyakorlást teljesen a felekezetre bízza, ebbeli szabadságukat nem
korlátozza egy cseppet sem. Sőt az állam vezérlö férfiai sokkal
jobban örülnek az oly iskolának mely istenfélö hazafiakat nevel,
semmint azoknak, a melyek elhanyagolják a vallásoktatás fontos ügyét.

A tapasztalat tehát azt bizonyítja, azt javasolja, hogy ott a
hol nincs módunkban jó iskolát fentartani, a tanúIt tanítónak illö
javadalmazású állást szervezni, vegyük igénybe az államsegélyt, mely
csak lendíthet oktatásügyünkön, de semmi szín alatt sem árthat.

Féljenek az államsegélytöl, az éberebb ellenörzéstöl azok, a
kiknek érdekükben áll takargatni ügyeiket; azok, akik nemzetiségi
érdekeket szolgálnak, kik államellenes aknamunkákat folytatnak.
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Mi protestánsok a nevelés ügyre aránylag .a legtöbbet áldoztunk
a múltban, söt áldozunk a jövöben is. Vérünkben van elöljárni a
nevelés terén. Az idök változtak, az igények fokozódnak, anyagi
ügyeink nem javulnak párhuzamosan az igényekkél, miket a ha-
ladó kor szül, melyek elöl kitérni, azokat meg nem látni egyenlö
a hanyatlással. -. Hanyatlás az okta tás, a nevelésügy, iskolázás
terén oly tény, mely nem fér össze a protestáns szellemmel!

Híú álszemérem takargatni a szegénységet. Vádolhat-é lelki-
ismeretünk szegénységünkért ? Talán rosszúl gazdálkodtunk ? Az
ország területéböl egy talpalatnyi nem birtokunk, sohase támogat-
tak minke; kincseket érő uradalmakkal, mi még is elöljártunk a
nevelésügy terén. Nem pírúlhatunk tehát szegénységünkért sem.
A jogérzet, méltányosság szüli, hozza önmagával azt, hogy az ál-
lam segélynyújtó jobbját terjeszti felénk; ha elfogadjuk, nem ala-
mízsnáért nyúlunk, de nagyon is megérdemlett s viszontszolgálattal
visszatérítendö anyagi támogatást, tehát ellenérték fejében fo-
gadjuk azt el.

Középiskoláink elfogadták az államsegélyt. Vajjon vari-e oka
csak egynek is megbánnia tettét? Mit vesztettek ezen iskoláink?
sem önnállóságot, sem' jelleget, sem szellemet! Ellenkezöleg, állam-
segély nélkül középiskoláink java része visszaesett volna az algym-
nasiumi helyzetbe; míg így hatalmasan fellendültek.

Az állam a segélylye1 szemben nagyobb feIügyeletí, tanár-
kinevezési jogot élvez, ez, azt híszem nagyon természetes. E jog
nem sértheti önérzetünket, mert hiszen az állam annyira tapinta-
tos ennek gyakorlásában" hogy úgyszólván, csak a jómódban vesz-
szük észre· a változást.

Tanítóképzésűnk; az egész ágo hitv. ev. egyetemet értve telje-
sen visszamaradt; az itt-ott mútatkozó csekély fejlődés elenyészik
a tenger hiányban. ltrgyünkön segíteni nem tudunk, részint azért,
mert a mennyire fontos az ügy, annyira nem törödnek vele azok,
kik vezérszerepre hívatvák, azok a világs elemek, kiknek nyomós
a szavuk, irányításuk minden téren érvényesül. A tanítóképzés
ügyének mindig az árvák sorsa jútott: a szánalom, kegyelemadta
falatokból éldegélt. - Nem boldogúlunk másrészt azért, mert ha
akad is itt-ott nemes jóakarat, ügyszeretet, búzgóság az anyagi te-
het~tlenség zátonyára kerül. '

Ilyen a középoktatásügye nem csak a protestánsoknál de más
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felekezeteknél is j sőt maga az állam is úgyszólván lopva fordít
egy-két garast (más ügyekre irányzott összegekhez képest) reá!
A fels6bb s középoktatás százezreket nyel el) míg a tanítóképzés
leng-leng s csak újabb időben kezd fellendülni valahogy:

Elhangzott a nagy elv:' segélyezni kell a felekezeti tanító-
képzést j s az eredmény? évi 3000) majd 40QO frt! Mi az a nagy
szükséglethez képest? Egy morzsa csupán. - Tény) hogy az elv
maga is nagy vívmány j de e mellett tény az is) hogy érthetl en ez
a garasos emelkedés. Így) csigamódon halad a tanítóképzés szín-
vonalának emelése j pedig nagyon fontos kötelessége a kormány-
nak az) hogy még a mult hiányait is helyrepótolja.

Jobb helyre alig ha teheti a kormány az állam garasait) mintha
a tanítóképzést s ez által a népoktatást gyarapítja. Oly töke ez)
me ly ha nem is rögtön) de annál biztosabban hozza meg a maga
jó kamait.

Az állam segélye nem csorbította jogainkat) öriállóságainkat,
protestáns szellemünket sem a közép, sem a népiskoláknál j nagyon
biztosra vehető) hogy káros hatása nem lesz) nem lehet a tanító-
képzésnél sem. Ha magunk nem vagyunk képesek kellő szinvonalra
emelni tanítóképzésünket, ne szégyeljük szegénységünket, sürget ve
kérjük s fogadjuk el az állami segélyt.

Sopron. Sirnkó Endre.

Az országos ágo h .. evang. tanító-egyesület meg-
alakulasáro 1.

Folyóiratunk ang-szeptemberi számában röviden jeleztük ugyml már
az orsz. tanító-egyesület megalakulását, mindazáltal most, hogya jegyz;ő-
könyvek végre kezeinkhez jutottak, szükségesnek látjuk e fontos kérdéshez
újból visszatérni s a megalakulásnak emlékezetes tényét a jegyzőkönyvek
szószerinti közlése általolvasóinkkal részletesen megismertetni. .

Ime tehát a jpgyzőkönyvek!

A)
_ Országos ágostai hitvallású evangelikus tanítói egyesület

létesítése czéljából Budapestre, 1896. évi július hó 9-ére összehivott orszá-
gos ágo h. evang. tanítói gyűlés Budapesten 1896. július hó 8-án tartott
előértekezletének jegyzőkönyve.
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Jelen voltak: Péterfy Sándor, Falvay Antal, Kurz Sámuel, Lutten- -
berger Ágost, Scholts Lajos, Alex Albel't Budapestről, Pazár István Nyír-
egyháza, Polgár József Tolna-Hidegkút, Liptai János Pest-Acsa, Fidler
Sándor Tállya, Rusz János Tisza-F'öldvar, Lipták Endre Kokova, Dobó
Adolf Igló, Lemle János Felső-Levő, Sohafer Mihály Kistorrnas, Haiszer
Henrik Paks, Martin György Bonyhád, Diebold Károly Sar-Szent-Lőrincz,
Grósch Henrik Gyönk, Pataky Béla Csékút, Nagy Lajos Orosháza, Német
Lajos Békés-Csaba, Simkó Endre Eperjes, Krausz János Csetnek, Csipkay
János Csetnek, Vargha János Ochtina, Hauptmann Mihály Hegyeshalorn,
Fanczler János Vat'sád,' Grósch Ödön Gyönk, Lackner Fülöp, Schmith
Károly Vilmos, Küffer Vilmos Merény, Pohánka Ödön Csővár, Somogyi
Lajos Szarvaskend, Pálmay Ödön Nemes-Csoó, Schranz János Körmeud,
Lórántfy Lajos R.-Bogyoszló, Róth Kálmán Uraí Uj falu, Rácz Mátyás'
Sárvár, Druisner György Sopron, Geleji Frigyes N.-Kikinda, Németh
Gyula Bezi, Groó Vilmos kir. tanácsos, tanfelügyelő Budapest, Jál'OSSY
Endre áll. isk. igazgató Rozsnyó, Mikulás János Klenócz, Gaál Lajos
Domonkosfa, Szigethy Dénes Csönge, Műhl János Mekényes, Alapi István
Lajoskomárom, Barabás Gáspár Várpalota, Lemle István Tolna-Némedi.

1. Falvay Antal budapesti igazgató tan. röviden jelezvén a mai
összejövetel előzményeit és czélját; üdvözli az ország minden részéhöl
nagyszámban megjelent evangelikus kartársakat és a midőn köszönetet
mond a sióvidéki ágo ev. kör elnökségének, illetve annak buzgó jegyző-
jének : Polgár József tolna-hidegkúti kartársnak , - mint _a mozgalom
kezdeményezőjének, indítványozza, hogy a mai értekezlet vezetésére, vala-
mint a holnapi gyűlés elnöki székének betöltésére is: nagyságos Péterfy
Sándor kir. tanácsos kartárs kéressék fel. Alelnökül Pazar István nyir-
egyházi tanítót, a jegyzöi teendők ellátására pedig, hog-y egyetemes egy-
házunknak több kerülete képviselve legyen: Polgár József tolna-hidegkúti
tanítót . (a dunántúli kerülethől), Fidler Sándor tállyai tanítót (a tiszai
kerületből), Liptai János ácsai tanítót (a bányai kerületből) ajánlja.

A javaslat alapján .az illetők egyhangúlag megvá-
lasztattak.

II. Péterfy Sándor kir. tanácsos elfoglalja az elnöki széket és hosz-
szabb beszédben ecsetel vén az ev. tanítók inultban való törekvését és jelen-
legi speciális helyzetöket, munkára, egyesülésre buzdítva, megnyitottnak
nyilvánítja az értekezletet és mindenek előtt. azon kérdést boosátja tár-
gyalás alá, vajjon kivána tosnak tartják-e a jelenlevők, hogy az ág. ev.
tanítók országos ágo ev. tanítói egyesületet alakítsanak.



Péterfy Sándor
elnök.

Jegyzették :
Liptai János

Fidler Sándor
Polgár József
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Többek hozzászólása után az értekezlet országos ágo
h. ev. tanító egyesület alakításanak szükségét egyhangulag
kimondja. .

Ill. Elnök előadvan. hogy többen alapszabály tervezetet készítettek,
felszólítja Polgár József jegyzőt, ezen alapszabályok fontosabb elvi kér-
déseit tartalmazó szakaszain ak ismertetésére.

Az értekezlet magáévá tevé az egyesület czélját és
fontosabb elveit tartalmazó alapszabály szakaszait, a rész-
letes tárgyalást a holnap tartandó nagy gyülésnek tartja
fenn, mely ozélból az alapszabályok kinyomatása elrendeltetik.

IV. Simkó Endre eperjesi tanítóképző tanár bejelenti, hogy <1 holnap
tartandó rszágos gyülésen indítványt teend a tanítóképzés ügyében.

Tudomásúl szolgál.
Több tárgy nem lévén, az értekezlet az elnök éltetésével véget ért.
K. m. f.

B)
Jegyzőköny.

Felvétetett a magyarhoni ágostai hi tv. evang. tanítói karnak 1896.
évi július hó 9-én nagyságos Péterfy Sándor elnöklete alatt, Budapesten
'az evang. fógymnási um dísztermében tartott országos gyiilésér?l.

Jelen voltak: Nagyméltóságú Fabiny Teofil v. b. t. t., volt igaz·
ságügyi miniszter űr fl a bányai evang. egyházkerület felügyelője, uiint
tiszteletbeli elnök; a lelkészi karból: nt" Horváth Sándor helybeli, Morav-
csík Mihály aszódi, Éder Károly nemes-csoöi, Kovácsí Kálmán rákos-pálo-
tai lelkész úrak s a tanítói karból mintegy 230 tag.

I. Nagyságos Péterfy Sándor elnöki megnyító beszédében üdvözli a
szép számban megjelent tanítói kart és bejelenti, hogy a tegnapi előérte-
kezletenaz ágostai hitv. evang. tanítók elhatározták, hogy országos egye-
sületet alakítanak. Kéri a gyűlést, hogy mondja ki az egyesületet meg-
alakúltnak.

Az országos ag. hitv, ev. tanító-egyesület nagy lelkesedés közepette
megalakúl s az elnök lelkes beszédben buzdítj a a tanítókat a hazaszere-
tetre és' kéri őket, hogy a nemzeti ügynek továbbra is teljes erejükkel
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"szolgaljanak. Majd kiemeli, hogy valamint a multban volt, úgy a jövőben
is az ágo látv. evang. egyház tanítóságának e hármas jelige legyen irány-
adója : Isten, király, haza. E hármas feliratú lobogó alá tömörülve.kettőz-
tetett erővel teljesítsük a jövőben is kötelességeinket. Miután pedig köszö-
netet mond Polgár József tolna-hidegkúti és Falvay Antal budapesti polg.
isk. igazgató kartarsunknak, mint az egyesület-alakítás kezdeményező.
inek,*) munkánkra isten áldását kéri -s a gyűlést megnyitottnak nyilvánítja.

II. Ezután indítványozza, hogy nagyméItóságú Fabiny Teofil, ki
ügy az általános, de különösen az ágo hitv. evang. tanügy terén is szá-
mos és hervadhatlan érdemeket szerzett, tiszteletbeli elnöknek választassék
meg.

Az indítvány nagy lelkesedéssel, egyhangulag elfo-
gad tatván, ő Nagyméltősaga meghívására küldöttség menesz-
tetik, melynek tagjaitil kineveztetnek : Falvay Antal, Kurz
Samu, Luttenberger Ágost, Scherer István, _Polgár József
és Varga János.

Ill. Nagyméltóságú Fabiny Teofil űr a gyűlésen lelkes éljenek kisé-
retében megjelenvén, Péterfj' Sándor lelkes szavakban üdvözli ő Nagyrnél-
tóságát, mint az országos gyűlés tiszteletbeli elnökét, ki évek hosszú
során át mindenkor híven szolgálta egyházát és hazáját és kéri őt, hogy
vegye kezébe az ág'. ev, tanítók zászlóját és segítse diadalra. Erre nmg.
Fabiny Teofil űr vevén át a szót, s midőn köszönetet mond a megválasz-
tásért, a tiszteletbeli elnökséget elfogadja, de azt hiszi, hogy agg kora
miatt nem lesz képes az országos egyesület ügyeit sikerrel vezetni. Erő
sen bizik azonban az egyesület élén álló férfiakban, a kik nemes busgal-
muknak már eddig is kifejezést adtak, hogy meg fognak küzdeni az elő-
álló nehézségekkel és a nehéz feladatot megoldj álc Ezen nagy munkában
ő is mindenkor a legszívesebben kész részt venni. -

Nagyméltóságú tb. elnök űr eme nagybecsű nyilat-
kozatát a gyűlés szívből fakadó örömmel veszi örvendetes
tudomástil.

IV. Ezután nt. Horváth Sándor lelkész űr üdvözli a gyűlést a helybeli'
ágo hitv. evang. gyülekezet nevében és isten áldását' kéri a gyűlés mun-
kálkodasara.

') Az igazság érdekében szükségesnek tartom megjegyezni, hogy tud omásom és értesü-
lésem szerint az országos egyesület alakításának eszméje a sióvidéki ev. tanítói kör elnökétől,
Lág I er S á n dor kölesdi ev. lelkésztől eredt, de Pol g árJ ó z s ef működése folytán öltött
az testet. Véleményem szerint azonban a Var g a J á nos malemsoki ev. tanító által megindí-
tott s dunántúli kerületi tanítóegyesület alakítását czélzó mozgalom ban kell az országos ev..
tanító egyesület csiráját keresnünk, Szerk.



120

Ezen szíves üdvözletet a gyűlés örömmel veszi tudo-
másúl.

V, A tárgy sorozat alapján következik a tisztikar megválasztása. A
tegnapi előértekezlet alkalmával az elnök a mai gyűlés vezet ésére is fel-
kéretvén, ez alkalommal csak a tisztikar többi tagjai kerültek választás
alá. Az elnökség javaslatba hozza alelnokiü : Paeár István nviregybazai,
itkárnak: Luttenberger Aqost budapesti tanítókat; jegyzőkűl: Polgár
József tolna-hidegkúti, Eidler Sándor tállyai, G9hring Mihály miklös-
falvai és Liptai János pest-acsai tanítókat; pénztárosnak : Scholtz Lajos
s ellenőrül : Kur« Samu budapesti tanító urakat.

Az elnökség javaslata egyhangulag elfogadtatik.
VI. Következvén a tárgysorozat 2. pontjának tárgyalása, ennek kap-

csán az alapszabályok 1. 2. §-ai*) egyhangulag' elfogadtattak, a többire
nézve pedig elnök úr indítványozza, hogy ~ benyujtott alapszabály-terve-
zet felett végleges határozat ne hozassék, hanem az véleményezés végett
az egyes tanítói köröknek adassék ki, hogy így alkalom nyujtassék a kü-
lönböző vélemények alaposabb és tüzetesebb nyilvánítására. Egyszersmind
ajánlja, hogya javaslat feletti különböző vélemények összegezésére kerü-
letenként bizottság neveztessék ki, -meIy magát a szükséghez képest ki is
\egészítheti s mely a beérkezett javaslatokat összegezve, ismét egy válasz-
tandó központi bizottságnak legkésőbben az év végéig szolgáltassa át to-
vábbi intézkedés végett. A központi bizottság a különböző véleményeket
összeegyeztetné, és az így el készített alapszabályt megerősítés végett
egyetemes egyházi hatóságunkhoz, ezután pedig a vallas- és közoktatás
ügyi m. kir. Ministeriumhoz szolgáltatja be.

A javaslat általános tetszéssel fogadtatván, a gyűlés hasonló értelem-
ben határoz, melynek alapján a központi bizottságba megválasztattak :

Falvay Antal polg. isk. igazgató elnökléte alatt a budapesti ágo
hitv. ev. esperességi tanító-kör összes tagjai, továbbá Groó Vilmos kir.
tanfelügyelö, képzöintézeti tanár és Scherer István siketnéma-intézeti
igazgató.

Az egyházkerületi bizottsági választások pedig következő eredmény-
nyel eszközöltettek : .

a) A dunántúli kerületben: Kapi Gyula soproni tan. képző intézeti
igazgató elnöklete alatt: Polgár. József tolna-hidegkűti tanító, Bakó Samu
soproni tan., Ebenspanger János felső-lövőí képzőint. igazgató, Benedek

*) Lásd az alapszabály-javaslatot folyóiratunk aug.-szept. havi számában. Szerk.



Vineze györi tan., Varga János malemsoki tan., Pós Lajos soproni tan.
és Papp József soproni tkint. tanár.

b) A bányake?"ületi bizottságban: elnök: Benka Gyula szarvasi tan.
képzőintézeti igazgató. Tagok: Lakner Fülöp újverbászi tan., Máday
lJllátyás aradi, Némei Lajos békés-csabai, László János aradi) Gelei
Frigyes nagy-kikíndai és Liptai János pest-acsai tanító:

c) A tiszai kerületben: elnök: Pazár István nyíregyházai igazg. tan.
Tagjai: Fidler Sándor tállyai tan., Simko Endre eperjesi tan. képzőint.
tanár, Dobó Adolf iglói, Küffer Vilmos rnerényi, Wolfqctng Lajos
miskolczi, Jurin Soma jolsvai és Ormosi Hároly lőcsei tanító .

. d) A dunáninneni kerület bizottságában: elnök: Wágner Lajos
pozsonyi reáliskolai tanár. Tagok: Keresek Zsigmond pozsonyi igazg. tan.,
Gőhring JYIihály miklósfalvi, Osztroska Lajos. nógrád-vanyarozi, Micsinay
János selmeczbáryai tan képzőint., Hauptmon» János ondódi és Ammin-
ger János levéli tanító.

Az erdélyrészi ágo hitv. ev. tanítók csatlakozására Kurz Scimuel által
beadott indítvány foganatosítasara a központi bizottság kéretik fel.

VII. Következik az alapszabály-javaslat, folytatólagos és részenkénti
felolvasása, melynek egyes pontjaira különböző elvi jelentőségű indítva-
nyok adattak be. Igy a 3. §-hoz következő vélemények adattak be:
Paear István szerint a pártoló tagok ne 1, hanem 2 korona tagsági dí-
jat fizessenek. Barabás Gcispcir az a) és b) pontok világosabb szövege-
zését kéri, Bernhardt Henrik a 7. pont megváltoztatását, -vagy egész
I<ihagyását véleményezi.

Az 5. §-hO'/': Pasar Istvcin javasolja, hogy közgyűlésünk az orsz.
egyetemes tanítói gyűlésseI egyidejűleg . tartassék llleg és Scherer Isf,vcin
óhajtja, hogy az alapszabályba a közgyűlés idejére vonatkozólag maxi-
malisan 5 év vétessék.

A 7. §-hoz: Haiszer Henrik vélernényezi, hogy azon évben, mely-
ben közgyűlésünk nem lesz, a d) pontban emlílett jogok a központi bi-
zotságnak adassanak meg. Az e) ponthoz Ebenspanger János inditvá-
nyozza, hogy a .közgyülésnek azon határozatai, melyeknek foganatosítása
az egyházkerület hatáskörébe tartozik, indítványokként a kel'. tanugyi
bizottság közvetítése mellett, az egyházkerületekkel közöltessenek. Varga
János a képviseleti rendszer behozatalát ajánlja.

A 10. §-hoz: Paeár István az egyházi elnökség törlését indít-
ványozza.

14. §-nál: forint helyett a mai pénznem: a korona veendő.
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Mindezen inditványok és vélemények már előzetesen
is tudomásúl vétetnek s annak idején, a midőn a kerületi
bizottságok is beterjesztik índítványaikat, a közpon~i bizott-
ság által részletesen tárgyaltatnak.

VIlI. A tárgysorozat Ill. pontja értelmében Polgár József t. hideg-
kúti kartárs előadja. a magyarhoni ágo hitv. evang. kántortanítók sérelmes
nyugdíj ügye tárgyában a nagyméltösagű vallás- és közoktatasügyi .rn. kir.
Minister úrhoz szöló s emlékirat alakjában készített dolgozatát, melyben
kiemeli, hogy u kantortanttökuak a jelenlegi alapon eszközölt nyugdíjügye
azokra nézve sérelmes, igazságtalan és jogtalan. Ezen állítását kilencz
pontja mutatja ki világos és alapo') indokolassal. melyeknél fogva kéri
a nagyrnéltóságú kultuszrniniszter úrat, szíveskedjék az ágo hitv.· evang.
kántortanítók nyugdíjastatasat is fizetésük teljes arányában eszközöltetni.

A gyűlés a kifejtett véleményt teljes egészében egy-
hangulag magáévá teszi s előadónak körültekintö, alapos
dolgozatáért jegyzőkönyvileg köszönetet szavaz s elhatá-
rozza, hogy az emlékirat szíves tudomásvétel és intézkedés
végett a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir.
ministeriumhoz lehető leghamarább felterjesztessék, urely-
nek kivitelével a központi választmányt sürgősen megbizza.

IX. Az indítványok pontjánál Simkó Endre eperjesi tan. képzőinté-
zeti tanár, tekintettel az ágo hitv. evang. tanítóképzés jelen fejlesztésre
szoruló állapotára, azon indítványt terjeszti elő, hogy az ágo hitv. evang.
egyházegyetem kéressék meg ez ügyben a szükséges intézkedések meg-
tételére. Ennek véghezvitelét az államsegély csekély voltánál fogva akként
véli legmegfelelőbbnek, ha a meglévő tanítóképzők a szükségnek meg-
felelően egyesíttetnének, miáltal azok úgy szellemileg, mint anyagilag
hivatásuknak jobban megfelelhetnének s így az állami tanítóképzők szín-
vonalára. emelkedhetnének.

Ezen indítvány a központi valasztmanynak adatik ki
azon utasítással, hogy ez az egyházegyetem becses figyel-
mét e tárgyra felhívni szíveskedjék.

X. Ugyancsak Simkó Endre javasolja, hogy a különböző ágo h. ev.
tanugyi lapok egy terjedelmesebb J appá egyesíttessenek, melyet az orszá-
gos egyesület hivatalos lapjava avasson és a melybe az összes evang.
tanítóság közakarattal munkálkodnék az egyházi tanügy előmozdításán.

A gyűlés ez érdemben .határozathozatal szükségét
nem látván, azt egyelőre elej ti, de az országos ágo hitv,
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evang. egyesület végleges megalakulásáíg a Sopronban
megjelenő »Evangelikus Népiskola« czímil lapot választja
hivatalos szakközZönyűl.

XI. A tárgysorozat befejezése után Péterfy Sándor elnök úr kéri a
gyűlést, hogy az ágo hitv. evang.· tanítóegyesület ilyetén megalakulá-
sáról értesítse báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő úrat, valamint a
kerületek püspökeit és felügyelőit, kiknek egyszersmind üdvözletét fejezze
ki azon kéréssel, )lOgy azok a megalakúlt egyesületet szíves pártfogásban
és támogatásban részesíteni szíveskedjenek. - Megalakulása alkalmából
egyszersmind üdvözölje ő felsége szeretett királyunkat, melynek tolmdcso-
lására a menesztendő küldöttség a nagyméltósagű vallás- és közoktatás-

• ügyi m. Jár. rninister urat kérje fel.
A javaslat nagy lelkesedésse! elfogadtatik s a kivitel

első része az elnökség utján a központi választmányra,
második része pedig a felkért küldöttségre rnháztatik.

XV. Ez után nagyrnéltósagű Fabiny Teofil köszönetet mondvan ügy-
VIVO elnök úrnak: nagyságos Péterfy Sándor kiralyi tanácsos s kisded-
óvóképző intézeti igazgatónak a gyűlés tapintatos vezetéséért és ernyedet-
len huzgalrnaért;' a gyűlést befejezettnek nyilvamtja, mely a szózat lelkes
eléneklésével ért véget.

K. m. f.
Jegyzenék.

Liptay János
Polgár József.

Péterfy Sándor
elnök.

A helyesírás tanítása a népiskolában.")
»Olvasas, irás (t. i. szép- és helyesirás ), számolás, továbbá a val-

lástan«, - ezek a népiskola főtantárgyai, mert I ezeknek tanítása által
rakjuk le a műveltség alapjait. _Szükséges tehát, Hogy e tantárgyak czél-
irányos kezelésében mennél otthonosabbak legyünk s növendékcinknek
azokban minél nagyobb képzettséget szerezzünk. -- E végből szükséges,
hogy értekezleteinken azoknak tanítasi módszerével mennél többet foglal-
kozzunk s az a körül szerzett ismereteinket, tapasztalatainkat egymással
kezöljük s ezek fölött eszmecserét folytassunk.

E tény birt arra engem is, hogy a fönnebb említett tantárgyak eg-yi-
kének, az irásnak, s még szerosabban meghararozva : a helyesirásnak
tanítási médszerét válaszszam munkám tárgyáúJ.

*) Felolvastatott a kemeuesaljai ev. tanítóegyesületnek az 1896. évi nyári közgyűlésén.
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Több tanító az irástanításnak jobban csak egyik ágát, a szepiras
tanítását veszi gondja alá s körülbelül elégnek tartja, ha tanítványait
könnyen olvasható, folyékony és tetszetős írásra képesíti, azt vélvén, hogy
a helyesírásban való jártasság - a mennyiben el, közéletben szükséges -
a szépirás gyakorlása s a. nyelvtan tanítása mellett magától is megjő, s
hogya helyesirásban a népiskolai tanulót tökéletes, vagy a tökéletességet
megknzelítő képzettségre vinni lehetetlen. Pedig egyik vélemény sem áll.
Mert ha a tanulót a helyesirásban tervszerűleg nem képezzük, vajmi ke-
veset sajátít el abból; - azután, ha növendékeinket a helyesiráshan
valódi tökéletességre nem vihetnők is, annyit ezen czélra irányzott foko-
zatos tanítás és gyakorlás által csakugyan elérhetünk, hogya gyermekek
a szók és mondatok leírasaban tetemesebb, s különösen érthetetlenséget.
vagy kétértelmüséget okozó hibákat ne ejtsenek; péld. »elment- helyett
ne irják : ément v. ément ; »eljött« helyett égyütt v. együtt; »ebből« v.
»ebbül« helyett: ebül; »tollat« helyett: tolat ; »halljon« helyett: haljon;
s ehelyett: » ha mások helyeslik a dolgot, én nem; rosszalom,« ne irják:
ha mások helyeslik a dolgot, én nem rosszalom.

A helyesirás tanítása tehát nem kevésbbé fontos a szépirás taní-
tásánál.

Lássuk már most, mily eljárást kövessünk, hogy tanítványainknak a
helyesirásban a kellő. jártasságot megadjuk.

Mindenek előtt szükségesnek tartom, hogy 1. a gyermeket úgy a
beszédben, mint az olvasásban szoktassuk a szók helyes, hibátlan kiejté-
séhez. A helyesirásnak egyik főszabálya ugyanis az, hogy úgy írjuk a
szókat, a mint azokat helyesen kiejtjük. E szabálynak tehát a gyermek
nem tud eleget tenni, ha nem képes a szókat helyesen kimondani. E vég-
ből ne csak magunk adjunk jó példát a szók helyes kiejtésében, hanem
tanítványainknál se tűrjük el a hibás kiejtést, sőt azt nyomban kijavítsuk
s kijavíttassuk. -- Szükséges továbbá 2. hogy a gyermek a mondatokat
az irásjelek követelrnényeinek megfelelőleg olvassa; péld. pontnál .a han-
got leerészsze s kissé megallapodjék ; a kérdőjel elötti szókat kérdve, a
felkiá1tójel elötti szökat felkiáltva mondja ki stb. Igy a gyermeket már
jórészt érzéke is rávezeti az irásjelek helyes használatára. - Szükséges
végül 3. hogy a tanulóktól a szók s mondatok helyes leirását a szépirási
gyakorlatoknál is megkivánjuk ; ha tehát valamely szót I hibásan írtak le,
vagy választottak el, azt kijavíttassuk; ha valamely irásjelet kihagy tak,
azt pötoltassuk stb.

A helyesirás tanításának segédeszközei: a másoltatás, az előmondás
vagy diktálás utáni irás és a fejből való iratás, (a tanultak emlékezetből

. való leirása).
Az I. osztálynál a helyesirás tanításának segédeszközéűl a másolta-

tást használjuk. Azonban a másoltatasnak helyesirás tekintetében csak
akkor van kivánt eredménye, ha szorosan megköveteljük, hogy a másolat
hibátlan legyen, s ha a másolók iratai mindenkor kijavíttatnak. - A
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másolatok kijavítására nézve legczélszcrűbb eljárás a következő: a gyer-
mekek a másolatokat egyuuís közt kicserélik s azokat a könyvben levő
szöveggel összehasonlítva kijavítják. De az így kijavított iratok közűl
lehetőleg mennél többet a tanító is mindig felülvizsgáljon, bizonytalanság-
ban hagyva a tanulókat az iránt, hogy kikét fogja átnézni.

, A II. és Ill. osztályt is eleinte másoltatás által gyakoroljuk a he-
lyesírásban, követve az \. osztálynal leirt eljárást.

Ha a II. és UI. osztálybeli tanulék a számukra kijelölt nyelvtani
ismereteket elsajátították, megkezdjük velök az előmondás utáni iratast.
Ehhez azonban szükséges, hogy a gyermekek a helyesírásban némi öntu-
datosságot szerezzenek. Evégből a nyelvtani ismeretekkel alkalmilag
nyujtott helyesinisi utasításokat felujítva s a mqg szükségesekkel egybe-
foglalva, az olvasökönyvből vett, vagy az iskolai táblára irt példák alap-
ján a gyermekeknek előadjuk s velök begyakoroltat juk.

A/ II. és Ill. osztály számára a következő helyesirasi szabályokat
vélem szükségeseknek : .

1. Ugy kell. írni a szókat, a mint azokat helyesen kiejtjük, samint
azokat az űjabb könyvekbe.i irva találjuk.

2. Ha a szöban valamely összétett mássalhangzó kettőzve fordul elő,
rendesen annak csak első betűjét irjuk kétszer, II másodikat pedig egyszer.

3. A szókat egymástól elkülönítjük
4. Az összetett szökat egybeírjuk.
5. E szókat fel, le, be, ki, el, meg, össze, VISSZit, át, szét, az igé-

vel elülről egybeirjuk, de hátulról nem.
6. A többtagú szökat úgy választjuk el, a m'nt azokat megszaggatva

kimondjuk. "
7 .Ha a szót ott választ juk el, a hol valamely összetett mássalhangzó

kétszeresen fordúl elő, ak kor mind a két összetett mássalhangzót egészen
ki kell irni.

8. Az összetett szókat úgy választ juk el, "miutha azok nem volnának
összetéve.

9. A mondat elején nagy betűt irunk, s a hol a mondatnak vége
van, oda pontot teszünk.

10. A kérdések után kérdőjelet használunk.
11. A felkiáitások és megszólítások után felkiáltójelet használunk.
12. A hol a moudatban egy kissé meg kell allapodni, oda vesszőt teszünk.
13. A tulajdonnevek elején nagy betűt irunk.
14. A verssorok elején nagy betűt irunk,
A Il. és Ill. osztálylyal előrnondas után oly mondatokat irunk, me-

lyek olvasökönyvükben vannak. A leirandó szavakat a tanító lassan, ért-
hetően s tisztán kiejtve diktálja, de sokszor ne ismételje; ha a gyerme-
kek az előmondott anyagót leirták, kerestesse fel azt olvasókönyvükben s
az iratokat a szarint magukkal javíttassa ki; végül a gyermekek által
kijavított iratok közűl többet a tanítú is átnézzen.
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Ha a II. és Ill. osztálybeli növeridekek az előadott helyesirasi sza-
bályok alkalmazásában már elég biztosságot tanusítanak, iratunk velök
emlékezetből oly anyagot, a mit olvasókönyvükböl betanultak ; az így leirt
anyagot azután velök a könyvből kijavíttatjuk s a kijavított dolgozatok közűl
néhányat magunk is atvizsgálunk.

Tovább haladva leitatjuk a tanulókkal fejből azon tárgyak neveit,
melyek az iskolában, szobában, konyhában, kamarában, udvaron vannak.
Azután leiratjuk különféle állatok, fák, és füvek stb, neveit is. Az ily
feladatok anyagát azonban a leirás előtt valamelyik tanulóval miudenkor
elmondassuk, s a netalán hibásan kiejtett tárgyneveket kijuvíttassuk v.
kijavítsuk. - Végül iratunk a gyermekekkel feladott szókra olyan mon-
datokat, melyekben az állítmány azon kérdésre fetel meg mi ? (p. a fecske
madár; az ibolya virág;) továbbá azon kérdésre: milyen ? (p. a torony
magas; - a fal fehér.) végűl azon kérdésre: mit cselekszik ? (p. a föld-
míves szánt; - a a szabó varr.) -- Az ilynemű dolgozatok átnézését s
kijavítását eleinte a tanító maga telj rsít i; később abban az ügyesebb tanít-
ványokat segédekül használhatja, ez által is ösztönt adváll a tanulóknak
a helyesirásban való jártasság elsajátítására. Azonban, mint más gyakor-
latoknál, itt se mulaszsza el a tanító a tanítványok által kijavított iratok
néhányának fölül vizsgálását. '

A három felsőbb os~tályt a helyesirásban eleinte szintén másoltatás
által gyakoroljuk, követve e tekintetben az I. osztálynál leirt rljárást. .

Ha a három felsőbb osztálylyal a nyelvtanon athaladtunk. iratunk
velök előrnondas után is. Hogy azonban a növendékek a helyesirásban
'teljes öntudatosséget nyerjenek, a nyelvtani tárgyalások alkalmával szét-
szörtan közlött helyesírási szabályokat fehijítva s a még hátralevőkkel
összefoglalva, az olvasókönyvból vett, vagy az iskolai táblára irt példák
alapján nekik előadjuk s velök gyakoroltat juk. '

A három felsőbb osztálylya! való diktalva-iratasnál különös figyelmet
fordítsunk 1. azon szökra, melyekben valamely mássalhangzó . megkettőz-
tetve fordul elő, miut p. o. toll, pottyan, loecsau stb. - Különös figyel-
met fordítsunk 2. azon szókra, amelyek két v. több mássalhangzón kez-
dődnek; ilyenele prém, trón, drót, drága stb; továbbá 3. azon szókra,
melyeknek írása aszóképzés és szó ragozás folytán eltér a kiejtéstöl, s a
rnelyeknek irásanál a szótövek és szóképzők v. ragok épségben hagyandók;
ilyenek: vallnak, (nem: valnak.) könyvvel, (nem: könyvel.) nyelvvel,
szarvval, karddal, göröngygyel, fustté, rongvgya, adj, (nem: aggj,) kenj,
(nem: kenny,) ejts, (nem: ejes.) kötsz, (nem: köccz.) lesd (nem: lessd.)
szakaszd, (nem: szukazd.) azt, (nem: aszt.) község, (nem: kösség,) ma-
radt, (nem: maratt.) dobta, (nem: dopta,) lapban, (nem: labban.) stb.
Különös figyelmet fordítsunk végül 4. azon vezetéknevekre. melyek régi
irasmödjokat Illegtartják, ilyenek: Eötvös, Bánffy, Forgách, Széchenyi,
Ilatthyany, Vörösmarty, Kossuth stb. -- Készítsen a tanító oly monda-
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tokat, .melyekben az elsorolt szök s ezekhez hasonlók előfordúlnak s hasz-
nálja fel azokatelőmondandó anyagtil.

Az előmondás utáni iratásnál a három felsőbb osxtalyban II tanító
következő módon járjon el: az iskolai táblához hivjon ki P.gy gyermeket
sirasson vele arra, mig a többi gyermek táblájára v. füzetébe ir; a le-
irandó szavakat a tanító - mint a II. és IH. osztálynal - úgy itt is

'lassan, érthetően s tisztán kiejtve diktálja, gyakori ismétlés nélkül; -
az előmondott anyag leirása után a tanító először is az iskolai táblán
levő helyesirasi hibákat javfttassa, esetleg javítsa ki, azután javíttassa ki.
iskolai tábláról mindegyik gyermekkel saját helyesirasi hibáit; végűl a
kijavított iratok közül többet vizsgáljon át maga is.

A három felsőbb osztálylyal közhen-közben irassunk emlékezetből is
olyanyagot, a mit olvasó- és tankönyvükhől betanultak, az iratokat --
mint a II. és tn. osztálynál - a könyvből kijávíttatva s a kijavított
iratok kö:.díl néhányat felülvizsgalva.

Ha a három felsőbb osztály a helyesírásban kellő jartassagot szer-
zett, iratunk velök fejből egyszerű, összevont és összetett mondatokat, az-
után átmegyünk velök a fogalmazási gyak orlarokra, figyelmeztetve a nö-
vendékeket, hogy amit fogalmaznak, értelmes mondatokból álljon, s a
szék leírasanal és az irásjelek elhelyezésénél a helyesirás 'szabályait meg-
tartsák. '

A fejból irt mondatok és a fogalrnazványnk kijavításánál kövesse a
_ tanít.ó azon eljárást, melyet a II. s ITI. osztály utolsó helyesirasi dolgo-

zatainak - a fejből irt tárgyueveknek s moadatokuak - kijavításánál
ajanlottam volt.

Pap Ferencz.

Vallás-oktatás.
IV.

Az utolsó alkalomma l (1. a jun. -j ul. 6. s 7. számot) két el vi kér-
dést tárgyaló munka s egy részleres tanterv foglalkoztatott, ma nézzünk
át néhány oly tankönyvet, mely az új porosz tanterv szerint készülvén
annak' gyakorlati értékére vet világot. A leghasználatosabb tankönyvek
nagy számaból egy a reáliskolai, három a gymnasinmi, egy a tanítóké-
pezdei vallásoktatást főleg vagy kizárólag szemmel tartó munkát válo-
gatunk ki.

Nag elL. d r., berlini real iskolai főtanító munkája*) 1 kötetének
előszavában a vallásos élet tagadhatatlan sülyedésének okát részben abban
keresi, hogy az oktatás nagyon is túlbecsülte az emlékelést. A tanuló
feje megtelt ugyan, de a szíve üresen maradt. Ha a tanítónak túlságos

*) DJ'. L. Nag e 1 Hilfsbuch fűr den ev. Retigiousuuterricht an hőheren Lehranstalten
mit bes. Berücksichtignng der Realscbulen. Berliu, R. Gaertner. 1. rész 1893. 252 o. 1 lll, 80,
pf. II. rész. 1894. 147 o. 1 ill ,20 pf.
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anyagot kell elvégeznie és azt a vizsgákra való tekintettel mindenekelőtt
jól beemlékeltetni, úgy saját jobb belátása és lelkiismerete ellen is a
puszta betanultatással kénytelen vesződni, a mi pedig a legmagasztosabb
tantárgy iránt is okvetlenűl közönyösséget, süt ellenszenvet szűl és szűlt.
Azért örvendetes az új tanterv azon kijelentése, mely szerint a vallások-
tatás végczélja: a vallásos érzületet fölkelteni és táplálva erősíteni. De
még az új tanterv seui kevesbítette az anyagot annyira, mint a czél ér-
dekében kivánatos volna. Mert a bibliai történeteknek nyugodt és építő
szemlélete sok időt igényel, a tanórák pedig szűken vannak kimérve.
Nagel tehát, hogy a túl terhelést kikerülje, a bibliai törtéileteknek csak
~y részét tárgyalja behatóan, a többit inkább olvasroanyúl tekinti és ki-
sebb nyomással is megkülönbözteti. Az egyes történetek végén utal az
idetartozó kátérészre, egyházi énekre vagy zsoltárra. Ezeket a könyv végén
közli ; a kis kdtét egészen, 40. éneket és 13 zsoltárt. Rövid, könnyen
felfogható szavakkal rajzolja Isten országának fejlődését ar. ó- és Új-5ZÖ'
vetségben, magyarázza az egyházi esztendőt és az istenitisztelet rendjét,
végül 12 oldalon a reformaozió történetéról nyujt áttekintést. Mivel a hit-
tant, legalább a reáliskolákban, melyeknek csak 6 -osztályuk van, inkább
a káté alapján kivánja tárgyalni, azért uiár ez 1. kötetben 48 oldalon
praegnans kátémagyarázatot ád ; a felsőbb osztályok nak szánt ~. rész-
ben pedig az ágostai hitvallásnak német szövegét közli, s magyarázat
helyett ama kátémagyarázatra utal. A hittani részben foglalja össze rövi-
den a választó tanokat is. Ei.en részt megelőzi az egyháztörténelem, mely
szerenesés középuton halad a vezérfonál és az olvasókönyv között és a
bibliaismertetés, mely csak a szükségesre szorítkozik, de ezt magában is
foglalja. A bibliaolvasás megkönnyítése végett a legfontosabb fejezetek és
versek zárójel között vannak megjelölve. A függelék az evang'. egyházi
ének történetét vázolja. Az 1. kötethez Palaestina. a 2-hoz Pál apostol
hittérítő útjainak térképe van fűzve, Mindkét rész főjellemvonásai: követ-
kezetes módszer, világos rövid előadás, a hitvalláshoz ragaszkodá Inthéra
nns álláspont.

J o na sRi k 3, r d krotoschini gymn. igazgató könyve") már nem oly
részarányos, mint az előbbi munka 2. része. A gymnasiuui 3 felső osztályá-
nak anyagát foglalja magában; de a VI. és VII. osztályét igen mostohán
tárgyalja. Igaz ~gyan, hogy ezen két évben a szentirást kell megismer-
tetni, és pedig lehetőleg magának a szent irásnak olvastatása utján, de
a 18 oldalú bevezetés mégis csak nagyon hiányos. Sem a. tanitót nem
figyelmezteti . a legfontosabb részekre, sem a tanulónak nem nyujt össze-
foglaló tartalmas áttekintést. Nyilván nem akart a tanító válogatásának és
itéleteinek elébe vágni. Különösen szükszavii az ó-szövetség ismertetésébe»,

II. r. Richard J o II as, Lehrbuch für ·den ev. Religionsunterricht in der Oberklassen hö-
herer Schulen. 2. kiad. Berlin, 18!:J4. R Gaertner. 1.48 o.. 1 III 60 pf. A. H. Ru r z, Hülfsbuch
f. d, evang. Rel.-unt. in den nnteren Klassen hőherer Schulen. Berlin, 1894_ Nicola ischer Ver-
lag. 176. o. 1 lll. 50 pf. - IL r. R. N o a ck, Hülfsb. f. d. ev. R. in den mittleren und obe-
ren Klassen h Sch. Ugyanott. 1895. B. kiadás. 4. kiad. 198. o. 2 márka.



melylyel 3 oldalon végez. Az uj szövetségről szóló szakaszban az evange-
liumnak jut legtöbb hely, Jézus életét a synoptikusok és János evangéliuma
alapján állítja egybbe tárgyi czimek szerint. Ellenben elismerésre méltó
az egyháztörténelmi rész, noha az evangeliumot, mint elsőrangú kultur-
tényezőt behatóbban, a dogmaWrténelmi szakaszokat rövidebben tárgyal-
hatná. Az ágostai hitvallást, melynek első részét német és latin, 2. részét

_német szövege szerint teljesen közli, az evang. hitvallások ról szóló tájé-
koztatás előzi meg; a szöveg alatt magyarázat helyett iráshelyek állanak.
A függelék tartalma: a három egyetemes hitvallás, Luther kiskátéja; a
a legfontosabb választótanok; a keresztyén egyházi év; az ev. egyházi
ének történetének vázlata; Palaestina földrajza. Ez utóbbi igen jó. A
könyv végén Palaestina térképe.

Kurz Ágost, gyrnn. tanár, és Noack Károly, reálgymn. prorektor tan-
könyvei ugyanazon kiadónál egyenlő kiállításban jelentek meg és kiegé-
szítik egymást. Amaz az első három osztály tananyagát foglalja magában,
ez a középső és felső osztályokét. Kurz az ó- és újszövetségból 60-:~60
történetet vett föl, de úgy az 1., mint a II. osztályban csak 40-40-et
kíván részletesen tárgyaltatni, a többi kiegészítésül szolgal részint ezen

. osztályokban, részint a 4. osztályban a fontosabb bibliai szakaszok olva-
sása közben. A szeutiras szövegéhez lehetőleg híven ragaszkodott, de nem
tévesztette szem elől a tankönyv, mint ilyen iránt támasztható igényeket.
Ezért a nyelvtani vagy irálytani szabálytalanságokat vagy értelemzavaró
fordítási hibákat, melyeket sok tankönyv pusztán a Luther fordítása iránt
való tiszteletből megtartott, elhagyta vagy javította. Mnidegyik történet a
tartalomnak megfelelő részekre van osztva, a végén pedig a történet val-
láserkölcsi tartaimát összefoglalja egy-egy magvas szentirási hely. Igen
helyes gondolat volt a legfontosabb messiási jóslatokat 'külön függelékben
egymás után állíta ni, hadd jusson a tanuló minél kerabban e páratlan
igéretek jelentőségének tudatára! A bibliai történetek után következik a

c Ill. osztály bibliai Kánonja, mely a teremtéstől az első pünkösdig terjedő
szent történetnek legfontosabb szakaszait jelöli ki, úgy azonban, hogy az
olyan részek, melyeket a tanuló még fel nem foghat vagy amelyeken
megütközhetnék, elmaradnak. Végül a lutheri káté szövegét adja sannak
elso 3 czikkelyét magyarázza, főleg szentírási helyekkel. Hét rövid fohász-
szal záródik a könyv. A hozzácsatolt palaestinai térkép kevésbbé tetszett.
- Noack O. m.frankfurti tanár munkája hosszú paedagogiai tapasztalat
gyümölcse. Egy másik, hasonló czímű tankönyve, mely az új porosz tan-

. tervet nem veszi figyelembe és Poroszországon kívül igen elterjedt, 30.
kiadásában forog a tanulök kezén. Az új, átdolgozott könyv tartalma :
bibliaismertetés, egyháztörténelem és hittan. Mindegyik rész bölcsen mérté-
ket tart az anyagban, a bibliaismertetés, mely' a főtartalmat is kiemeli,
és méltatja, kitünö ; az egyháztörténelem, mely 35 fejezetre oszlik (ókor
5, középkor 14, reformáczíói kor 7, újkor 9), 69 oldalon a legszüksé-
gesebbre szorítkozik és mégsem szükszavú, valósággal. mintaszerű (a po-
rosz tanterv szempontjából szólva) : a hittan nem rendszeres, hanem csak

129



130

azt az anyagot állítja egybe, melyet a tanítónak magának kell elrendeznie.
A7. apostoli, nicaeai és és athanasiusi hitvallás német fordításban van föl-
véve; Luther kis kátéját magyarázó szentirási helyek s élénkítő énekver-
sek kísérik: az ágostai hitvallás 1. részének latin és német szövege alatt
igen használható, kifejtésre igen alkalmas, velős magyarázat áll. A bibliai
történeteknél szolgál még a könyvhöz csatolt nagy térkép. Hiszszük, hogy
ez az új átdolgozás is a kiadások számát tekintve utoléri Noack utóbbi
munkáját. A tanulók érdekében követésre méltó az a példa, melyet a,
két könyv elejére nyomatott következő szavak adnak: » A kiadó és szerző
kötelezik magokat arra, hogy e könyvet új kiadás esetén oly alakban
készítik el, mely mellett a régebbi kiadások is hasznalhatok. «

Holzweissig Frigyes"), kir. gymnasiumi igazgató, szintén 2 kötetbe
foglalta a középiskola vallástani anyagát, de az elsőt 2 részre osztja. A
vallásoktatás ozéljaűl ezt tekinti: a tanuló oly kiucs birtokába jusson,
melynek a földi és az örök életben hasznát lássa. Nem az elsajátított
tananyag a fődolog. Ha ez el v daczára a7. első két rész mégis körülbelül
250 oldalra terjed, úgy nem szabad felejtenünk, hogy e két rész az első
öt osztálynak anyagát öleli fel és sok olyant tartalmaz, a mit Holzweis-
sig nem akar megtanultatni .. Igy az else részben nemcsak az egyházi
énekeket vette föl, azért, mivel paedagogiai okból kivánatos, hogy külö-
nösen az alsóbb osztályú tanuló az egy tantárgyhoz tartozó anyagot mind
egy könyvben együtt találja, hanem a tanterv megkivánta számnál többet
is, hogy egyrészt a tanító választó szabadságát nagyon meg ne szorítsu,
masrésst pedig egyes énekeket vagy verseket pusztán csak olvastatui is
lehessen. Az 1. rész az egyházi évnek és az istentiszteleti rendnek át-
tekintésén kivül csak a --kátét és magyará.zatát tartalmazza; az utóbbi
különös gondot fordít a káté, bibliai történet és egyházi ének egyesítésére
és külsőleg is a. nyomással megkülönbözteti azt, mit az alsóbb osztályok-
ban, a középfokon és kiegészítő ismétlések alkalmával és a befejező ösz-
szefoglaláskor, az oktatás e 3 fokán elő kell venni. A 2. rész rövid bib-
liaismertetés után Isten országának történetér tárgyalja, s a reformáozió
főbb eseményeit csoportosítja Luther életképe köré. Különösen Isten orszá-
gának története van jelesen kidolgozva. Miután a tanuló a bibliai törté-
neteket leczke és olvasmány által megismerte, az V. osztályban összefog-
lalja s az ó- és új-szövetségi történethez hozzáveszi a reformáczióét.
Kisebb nyomás jelzi azt, a mit Yagy a VI. osztályban lehet megtanulni.
vagy csak magyarázatképen megemlíteni. Isten országának történetében az
ó- és új-szövetséget itt is a főbb messiási jöslatck kötik össze. A felsőbb
osztályok nak szállt 2. kötet az újszövetségi olvasmányhoz szükséges elő-

- ismereteket és az egy háztörténelmet foglalja magában. János evangeliuma
alapján tárgyaltatik Jézus élete, az Apostoli Cselekedetek Könyve alapján
az egyház megala pitasa és terjedése, a levelek alapján a gyülekezetek

*) Holzweissig Fr., Leitfaden f. d. ev, Rel. Unt, in hőheren Lehranstaltcn. 1. Teil. 1.
Abt, 128, o. 1893. 1 m. 20 f, - 2, Abt. 131. o, 1893, 1 m. '20 f, rI. Teil. 197, o, 1894, 2 lll.

Delitzsch, R. Pabst. _



élete és tana, különösen Pál életes a római levél. Az egyháztörténet
legfontosabb 'részeit nagyobb nyomás emeli ki azon kisebb betűvel nyomott
anyag közűl, mely az ifjuság egyházi vallási művelődésére nem oly köz-
vetlenűl alkalmas. Kevésqbé rendezett a hit- és erkölcstan. Holzweiszig
megakarta tartani a rendszert, de másrészt a porosz tantervhez is alkal-
mazkodni, mely az ágostai hitvallást teszi a hittan-oktatás alapjava.
Innen az ismétlés: a hitvallás magyarázatát követi a szentirás és a hit-
vallas alapján, de az utóbbira nem folytonosan utaló hit- s erkölcstani
rendszer, azután az evang. egyház hitvallásai s végül a 3 egyetemes és
az ágostai hitvallás szövege. Ezen hiányt nem tekintve Holzweissig köny-
vével a tanterv szabta czélt elérhetni; mind a három rész jól rendezett,
ügyesen tárgyalt s a szükségesre szorítkozó anyagot nyujt. A szerző az
evangeliomi igazság és szabadság' szellemében ir, a szabadságot különösen
az ószövetségi irodalom megitélésében veszi igénybe, de az evangéliom
alapján áll s az evang. egyház elveit vallja s tanítja.

Stolzenburg Rezső, a sagani kir. tanítóképzőintézet igazgatója,
evang. valláskönyvét*) tanttoképzőintézetek és népiskolai tanítók számára
írta. A 4 kötetes munka első fele a szentiratokban foglalt történettel és
tannal foglalkozik és Így van ez jól. Bár jutna a szentirás minden isko-
lában arra a régi helyére, mely az oktatás terén megilleti. Stolzenburg
az egészen való áttekintés végett a könnyebb történeteket csak röviden,
a nehezebbeket részletesen magyarázza, de valamennyit úgy, hogy egy-
részt az oktatás alatt való kifejtésnek elébe ne vágjon, a tanulónak azon-
ban a, teljes elsajátítás czéljából ismétlő könyve legyen, másrészt a taní-
tónak magának az oktatásra nézve oly útmutatást adjon, mely nem zárja
ki saját tanulmányát. Az irás szövegét nem vette fel könyvébe, tehát

/ magát a bib'liát adja a tanulók kezébe, a mit a seminariumban nemcsak
kivanatosnak, hanem okvetlenűl szükségesnek tartunk. Az ó-szövetségi tör-
ténetet az őstörténet után ez időszakokra oszíja : a patriarchák ideje, a
családnak Isten népévé való szaporodása és azzá való neveltetése, Isten
népének virágzó kora Dávid és Salainon alatt, a bál ványimádas ellen
folytatott harcz, a babyloni fogság, a visszatérés és külsőségekbe rnerü-
lés. Minden időszakban a megfelelő ó-szövetségi köyvet, ennek förészeit
méltatja, Dávidnál pl. a zsoltárkönyvet, nem mintha a feliratoknak föl-
tétlen hitelt adna, hanem mivel Dávid személye és kora a vallásos köl-
tészette a legnagyobb benyomást gyakorolta. Ézsaiás könyvét a tartalom-
nak megfelelő 2 időszakhá osztja be, de Dániel könyvét még a babylonini
fogság idejébe teszi. A 2. rész Jézus élete előtt a zsidó népnek Jézus
korában való viszonyait rajzolja e ozímek alatt: a világi hatóságok Palaes-
tinában, a föld és népe, az egyházi hatóságok, a vallási s politikai pár-

*) Stolzenburg R., Evang. Religionsbuch zum Gebrauche in Lehrerseminaren .und für
Volksschullehrer. 1. Teil: Das Alte Testament. 1894, 112 o. JI. Teil: nas Leben Jesu. 1893.
130 o. Ill. Teil: Kirchengeschichte und Erklarung von 38 Kirchenlieden. 1893 .• 121 o. IV.
'I'eil : Der Katechismus D. M. Luthers 189b. 112. o. Gotha, E. F. 'I'hienemanu, Ara köteten-
kint 1 m. 40 pf.
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tok, a messiási remény, a diaszporai zsidók. Ezt a szakaszt Stolzenburg
még az első tanévben ahija elvégeztet ni, ügy hogy a másodikra csak
Jézus élete marad. Ezért a vallásoktatási menetbe e 2. év a legfontosabb,
mert Jézus életétől kell elragadtatnia első sorban annak, a ki hivatásáhál
fogva a gyermekek szívébe plántálja át saját életével és Krisztusi szelle-
mével az Emberfia életében rejlő erőt. Az evangéliomi eseményeknek sor-
rendjéről egyik-másik pontban lehetne vitatkozni a szerzővel, de azt helye-
sen tette, hogy Jézus beszédeit mind figyelembe vette, azokat is, melye-
ket időhiánya miatt a seminariumokban. már nem szoktak magyarázni,
ezen beszédek tagolása mindenesetre elősegíti a tanuló magánolvasmányát.
A harmadik, egyháztörténelmi résznek szinte fele az Akták és az új-szö-
vetségi levelek alapján az apostoli egyházról szól. A serntnariumi tanterv
ugyancsak az Apostolok Cselekedeteinek könyvét és a római levelet emeli
ki, de Stolzenburg a többi levelet is magyarázza, ügy hogy a tanító sza-
badon választhatja az üjszövetségi egyéb olvasmányt. Mivel az egyháztör-
tenelemből csak a lényegesre jut már idő, azért a világtörténelemből és
a neveléstan történetéből már előbb elsajátított anyagra utal ott, a hol e
tudományok tárgya közös: pl. a pápaság középkori történetébe.i a világ-
történelemre, Franeke életrajzát pedig a tanuló már a neveléstanból ismeri.
Ilyen helyeken csak az egyháztörténelmi szernpontból szükséges kiegészí-
tést nyűjtja. Csak így volt lehetséges az apostol utáni kortól a mai nap-
jainkig terjedő anyagot 28 oldalra szorítani és tért nyerni az előirt 20
egyházi ének helyett 38-nak magyarázatára. Miként az egyháztörténelem
rövid vonásokkal az evang. egyház alaptanainak és az egyházi, különösen

. evang. egyházi életnek történeti fejlödését rajzolja: úgy az énekek tár-
gyalása is -. a bibliai történetekéhez hasonlóan a szö- és tárg'YÍ magya-

. rázat ismeretét föltételezve - a főgondolatot és ennek az eg-yes ének-
versekben való részletezését igyekszik megértetni. Ugyanezen elvek vezér-
lik a szerzőt a káté magyarázatában is, melyben saját szavai szerint,
amennyire csak lehetett Luther értelmezését adja, a reformátor egyéb
irataiban foglalt nyilatkozatok, tanítások alapján; ha nem is Luther sza-
vaival, de ugyanazt. A bibliai történetekkel, mondásokkal, egyházi éne-
kekkel kapcsolatba hozta a tant, sok helyütt a kifejtéshez szükséges anya-
got is íölvette. Az anyagot megválogatni, azt az oktatás számára elkészí-
teni, valamint az ismereteket a tanulók életére alkalmazni, mindez termé-
szetesen még a tudatosan dolgozó tanító feladata. Derék, jeles mnnka a
4 füzet, gyakorlati szakember tapasztalatainak eredménye és azért fölötte
tamilsagos még azon pontokban is, melyekben nem minden tanító ért vele
egyet.

Foglaljuk össze valamennyi megbeszélt tankönyv előnyelt. A közép-
iskola vallásoktatási tananyaga két kötetbe fér, nálunk a legjobb esetben
liatra van szükség. A'I. összehasonlítás sok-sok gondolkodni valót állít fon-
tos kérdések alakjában annak lelke elé, a ki a vallásoktatás' szent ügyét
szívén hordja. Sokat tanítunk s mégis keveset, még kevesebbet nevelünk.
Sokat tanítunk s a tanuló mégis alig hall valamit az egyházi ének fejlő-
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déséről, a' űiissióról, a belső missiöt meg néhol csak híréből sem ismerik.
Igaz, nemcsak az .a 'két kötet teszi a középiskolai tanulók összes vall ási
tan könyvét, hozzájárul még egy -- a szeutiras ! Mennyit olvashatni, az
iskolai keretbe vágó hány l~észt, egyszerű rövid magyarázattaI, úgy hogy
az irás ereje közvetlenűl hathasson ! Nem volna tanácsos ennek javára
rövidebbre fogni azt a hat tankönyvet? Es nem lehetne a legmagasabb
fokon a hittant először népszerűen a mi páratlan ágostai' hitvallásunk
alapján megismertetni és egyúttal ezt a kincsünket is rnegszerettetni? A
rendszeresítést a tanév végére kellene hagyni, mint a már megismert
igazságok összefoglalását. A bibliai történetekben nem lehetne-e Károli
szövegét kissé szabadabban javítani, hogy az irás értelme minél világosabb
legyen,

De hadd konstataljunk örvendetes tényeket is; Egyetemes egyházunk
közoktatási bizottsága most dolgozik egy teljes vallasoktatási tanterven ;"'a
Karoli-biblia revizíója is -lassan ugyan, de halad, O de mennyi, mennyi
még a .tennivaló ! Munkalkodjunk, míg nappal vagyon!

Fileon.

v.
Bugenhagen Janos,

Még jö formán el sem készült Bugenhagen e szervezettel, mar IS a
ham b u l' g i a k kérték a választó fejedelmet: engedné meg, hogy Bu-
genhagerr az ő egyházi és iskolai ügyeiket is szervezhesse.

A választó fejedelem beleegyezett s Bugerihagen 1528. oktober elején ,
már Hamburgban volt. Először' itt is, miként előbb Braunschweigban a
varori lakosság különleges viszonyaival igyekezett megismerkedni. Majd
hozzá kezdett _a szervezet megkéssítéséhez s már 1529. évben a pünkösd
elötti nap már átadta a városi tanácsnak munkálatát. Abban k ülönbözik
ez a braunsohweigitől, hogy itt már a latin iskolának 5 osztálya s 7

.tanítója van; arra kell ebben az iskolában tö-rekedni, hogy alV. osztály-
- . ban már Virgilius, Ovidius és Cicero munkáit minden nehézség nélkül

olvashassák a tanulők. Az V,osztályban tanulják a dialektikat, rhetori-
'kát, mathematikát, görög és héber nyelvet. - Ez iskolában már a lecz-

kerendet is meghatárosta. Minden osztályban szerdán délelőtt volt az ismét-
lés. A katechismus tanítása és tanulása szombatra esett. N agy súlyt fek-
tetett az ének tanítására, ebben a főczél az isteni tisztelet fényének eme-
lése s az áhitat felébresztésére szolgaló egyházi éneknek gyakorlása. A
superintendens és segéde itt is tartottak a felnőttek számára felolvasásokat,
még pedig hetenként négyszer ; aztán intette a városi tanácsot arra -is,
hogy legalább 2 jogász, 1 orvos- és 1 sebész is tartson ilyen nyilvános
előadásokat.
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Nemzeti (német) iskolát is állítani kell, még pedig a fiúk számára
egyet, a leányok számára pedig minden templom környékén.

Alig hogy visszatért Hamburgból, már is hivtak a lübeckiek, jelen-
jék meg közöttük is. Már maga a választó fejedelem is megsokalta a
dolgot, midőn látta, hogy Bugenhagen alig maradhat évenkint egy hóna-
pig oda. haza és csak nehezen engedett a lübeokiek kérelmének s így
Bugenhagen csak 1530. október 28-án ért Lübeokbe. Az egyház- és
iskola ügyeit itt is úgy szervezte, mint előbb Braunschweigben és Ham-
burgban s a )übeckiek már 1531. január havában megnyitották latin-
iskolájukat.

Most aztán egy kis nyugvás állt be működésében, a mely időt arra
használta fel, hogy megszerezte a theologiai doktorságot; de már 1534-
ben a brémiak kérték: jelenjék meg közöttük is, az egyház- és isk ola-
ügyeinek szervezésére. Bugenhagen most nem ment, hanem levélben vé-
gezte el az egész ügyet.

1535-ben ismét szülöíöldjén Pomeranuiban találjuk. hol a trepowi
gyűlésen erősen küzdött a mellett, hogy az' ágostai hi: vallást Pornerania
is elfogadja s miután ez megtörtént, itt is elkészítette ar. egyházi- és
iskolai szervezetet. Az iskolák állítását, fenntartását itt már Bngenhagen
a város joga és kötelezettségének mondotta, az ő kötelességük arról is
gondoskodni, hogy évenkint legalább 2 polgár-gyermek az egyetemet láto-
gassa. A grinwaldi egyetemnek legyen 8 tanára és pedig 4 professor
artium, 2 theologus- és 2 jogász; később azonban a tanerők száma a
körülményekhez képest szaporítandó. A kisebb városokban a tanító és
jeg'yzö mellé még egy segédtanító alkalmaztassék, -és nehogy a szegény
tanulók az iskolából kiszoruljanak, engedtessék meg- nekik, hogy, a házak-
nál koldulhassanak.

lf~37-ben meg a dán király, Ill. Keresztély hivta meg akopenhágai
gyűlésre, hol Bugenhagen ékes szálasa nagyban hozzájarult ahhoz, hogy
Dánia, Norvégia, Schleswig és Holstein a reformatiót elfogadta. Mikor
ez megtörtént, akkor aztán itt is hozzáfogott az egyházi és iskolai ügyek
rendezéséhez s habár rem sikerült is neki az, a mit Luther óhajtott, hogy
az egyházi javakat az evang. egyházak, iskolák és a szegények részére
lefoglalják, annyit keresztülvitt, hogy a koppenhágai egyetemet újra szer-
vezték s ez üjjászervezett egyetem igazgatóságát Bugerihagen félévre ma-
gára vállalta. Az iskolákat itt is éppen úgy szervezte, mint azokon a
helyeken, a hol már megfordult: a tanulók 5 osztályba jártak, a zűgis-
kolák sehol sem tűrettek.

1541. nyarán tért vissza Wittenbergbe. 1542-ben már ismét Braun-
schweig- Wolfenbüttelben találjuk s ismét az egyház- és iskolaügy rende-
zésével elfoglalva. Ebben a szervezetben, a mit itt készített, azt látjuk,
hogy Bugenhagen figyelme már a falusi népre is kiterjed. Meghagyja,
hogy a városok és falvakban olyan egyházfit alkalmazzanak, a kit II gyer-
mekek tanítására is fel lehet használni, de a hol tanító van, .az egyházfi
működése tekintetében a tanító felügyelete alá legyen rendelve.
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A tantárgyak között az olvasásra és éneklésre fektette a fősúlyt, mert
az első szükséges, Hogy ft nép abibliát olvashasssa, az ének pedig az
isteni tiszteletnek kiegészítő része sebben különösen az iskola működik
közre. E két tárgyhoz járult eg'y kis s~álllvetés és irás, de ezekből csupan
annyi, a mennyíre a népnek okvetlenül szüksége van, Ezekben az isko-
lákban aztán az emlékezetet a vallási tárgyak, különösen a katechismus
könyvnélkülözésén gyakoroltak. Ne kícsínyeljük e dolgokat, mert itt van a
pretestans népiskola kezdete! A városi polgárság ennyi ismerettel nem
elégedett meg. Eppen azért a városokban a népiskola jóformán egybe-
olvadt a tudósok számára állított latin iskolával, s egyébnek nem tekin-
tették a népiskolát, lllint a latiniskola alsóbb osztalyanak s eddig éppen
It latiniskola alsó osztályai szolgáltak népiskoláúl is,

A braunschweig-wolfenbütteli szervezet külnuben már meghatározza a
latiniskola tantervét is, Az 1. osztályban fődolog a helyes olvasás. Köny-
vükben benne van a tizparancsolat, Uri imádság', apostoli hitforma s áIta-
laban mindaz, a mi a katechismushan szekett lenni - csakhogy latinul.
Emellett Donatust és Cató műveit tanulják s ha elvégezték -- újra elől
kezdik. Minden este szavakat kapnak fel rnegtanulasra. - A II. osztály-
ban Melanchton grammatikáját használják; Aesopus meséinek fordítása
mellett begyakorolják a declinatiót és coniugatiót, ezek mellett Mosellanus
Paedologiaja- és Erasmus Colloquiain gyakorolják erejüket. Nagy gondot
kell fordítani ebben as osztályban a helyes irásra, A tanulók minden este
egy·egy remek mondást kapnak fel, hogy otthon begyakorolják s másnap
felmondják. - A Ill. osztályban már 'I'erentinus, Plautus és Oiceró mű-
veivel foglalkoznak. Hetenkint egyszer, valamely előre meghatározott tárgy-
ról verseket vagy leveleket irnak. - A IV., osztály különösen Virgilius-
sal foglalkozik, egyes részeket könyv nélkül megtanulnak belőle, de e
mellett olvassák Ovidiust és Cicerónak a »Köteiességről« irt könyvét, Ez
olvasás mellett megismerkednek a szerkesztéstannal és az alakzatokkal,
melyekhez aztán még a dialektika és rhetorika csatlakozik.

Mindenesetre szembetűnő, hogya reformátió korában egy pap, hozzá
oly lelkiismeretes lelkész és főpásztor, a milyen Bugenhagen is volt, oly
gyakrun s oly hosszas időre távozott gyülekezetétől! Ne feledjük, hogy
Bugenhagen wittenbergi lelkész volt s valahányszor. ily egyházi és iskolai
ügyben távozott, helyette a lelkészi teendőket maga Luther teljesitette s
mivel ez gyakran történt, Luther tréfásan Bugenhagen káplánjának is
mondotta magát. Az iga.z, hogy a. kinek ilyen » káplánja« van, az gyüle-
kezete ügyei miatt tökéletesen nyugodt lehet. Sa» káplán« a szeretett
lelkész távollétének . igazolására sokszor megragadva az alkalmat, hogy a
nevelés és oktatás fontosságáról beszéljen a Jiiveihez predikátióiban.

Még egyszer és utoljára elindult szervező utjára Hildesheim városába,
hol a szervezést Corvinnal együtt teljesitette. Luther halálával a dolgok
megvaltoztak, a szeretett mester és hű ba rát halála mélyen megszomorí -
totta, Majd a schmalkaldeni háboru borzalmai következtek. A várost az
ellenség elfoglalta s az egyetemet már-már a végfeloszlás veszedelme
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fenyegette. Bugenhagen megmaradt helyén. Mikor megkérdezte a t.anitókat :
elmenekülnek-e vagy Wittenbergben maradnak? Megérte Bugenhagen azt
az örömet, hogy a tanitók azt felték: ha megkelJene is halnunk, akkor
is édes apánk, Luther Márton süjánál maradunk, Azzal, hogy gyorsan
Móricz fejdelemhez csatlakozott, sok ellenséget szerzet] magának s mikor
a háboru borzalmai elmultak, keményen megtamadtak. Végre e bajokhoz
testi szenvedések járultak, mig végre a halál 1558. évi áprll 19-ről
20-ra virradó éjjelen a. szenvedésektől megszabadította. Sirjat özvegye és
gyermekein kivül a barátok és tisztelők nagy serege állotta körül.

Paedagogiai működését Kammel következő 10 pontban foglalja ÖSS7,p.:

1. Hangsulyozása annak, hogyaszülőknek és elöljáróknak keresztyéni
kötelességük a gyermekek nevelése. 2. Az iskolák befolyásának fontossága
az egysi és társadalmi életre s követelése annak, hogy mindenütt iskola
állíttassék. 3. A lelkészek és elöljárók felügyelete alatt levő általános, a
falvakat is magába záró népoktatcis felépítése. 4. A felnőttek oktatása tudós
tanítók és lelkészek által. 5. Használható tanítókról való gondoskodás, a
tanítók tisztességes diy'azásának hangsulyozása, a zug iskolák betiltása. 6.
A tandij behozatala, de a szegényeknek a tandij alól való felmentése.
7. A latin iskolában a latinnyelv il. főtárgy, a görög és zsidónyelv csak
mellékes, e mellett az emlékezet gyakorlása. 8. Az isten igéjére való
oktatást szombatra helyezte, hogy az isteni tisztelettel annyival inkább egybe-
függjön. 9. Az egyházi ének ápolása s az énekkaroknak az isteni tisz-
teletnél való alkalmazása. 10. Kiválasztása azoknak, kik a tudományos
pályára alkalmasak, s ezeknek ösztöndijjal való segélyezése.

Életének jelmondata:
»Si Jesum bene scis, satis est, si cetera nescis ;
Si Jesum nescis, nil est, quod cetera discis. «

Peth es János.

A »Mi atyank« magyarázata
dr. Luther Márton ki s k á táj a alapján.

(Folytatás.)

N egyed i k kér é s,
Ami min den nap i ken y e r ü n ket add meg n é k ü nkm a.
Miután így végeztünk azon kérésekkel, melyek első sorban Istenre

vonatkoznak, .következnek azon kérések. melyek első sorban mi reánk
vonatkoznak. Ezek között az első helyet foglalja el a mindennapi kenyér-
ről szóló kérés. Latjuk ebből, hogy Üdvözítőnk nek van gondja a mi test.i
szükségeinkre is. A ki a pusztában öt ezer embert megel égít s a ki
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Simon Péter buzgó munkáját oly nagy áldással koronázza (Luk. 5.), az
nem is lehet érzéketlen a mi testi szükségeinkkel szemben sem. Az ő
nevében bizalommal fordulhatunk Istenhez a mindennapi kenyérért.

1 s ten ami kér é s ü n k nél k ü 1 i s ~id III i n den nap i ken y e-
re t. Nem azért imádkozunk t.ehát, mintha Isten nem tudná, mire van
szükségünk. Ö jól tudja ezt, mielőtt még kimondanánk. Nem is azért
imádkozunk, mintha Istennek szivét meg kellene indítanunk, hogy segítsen
rajtunk, hiszen ő szerető mennyei Atyánk. Máté 6., 8. Jól tudja d te
A tyátok, mi nélkül szükölködtök, nunekelőtte ti kérnétek őtőle. - Sőt
nemcsak a jóknak ád az Isten mindennapi kenyeret, hanem minden bünös
embernek is, Sokan vannak, a kik Istenre nem gondolnak, s mégis meg-
van mindenük, a mire szükségük van. Sok gonosz és szívtelen ember van,
a kik csak magukra gondolnak s Isten törvényével, felebarátaikkal nem

'törődnek s mégis bőségben élnek. Gondoljunk a dúsgazdag 8S a szegény
Lázárról szöló példazatra. Luk. 16., 19 - 31. Hány méltaílan vendége
van a mi mennyei Atyánknak naponként a földön! De ne gondoljunk csak
másokra, hanem tekintsük önmagunkat. Mi is sokszor megfeledkezünk
Istenről, sőt gondolatban, szóval és tettel sokszor vétkezünk ellene s íme
ő mégis ellát bennünket a szükségesekkel. Ez a gondolat óvjom meg
bennünket az elbizakodastöl, minha mi jobban megérdemel nők Isten jó-
teteményeit, mint mások. Mondjuk inkább mint Jákób: »Kisebb vagyok
Uram, minden jőtéteményeidnél, melyeket a te szolgáddal cselekedtél. «
1. Móz. 32., 10.

De ez a mondás már tovább vísz s felvilágosít bennünket arra nézve
is, mily értelemben kell. ajkunkra vennünk a negyedik kérést. Tehát nem
azért imádkozunk, mintha Isten a mi kéresünk nélkül nem adhatná meg
mindennapi kenyerét, hanem arra kérjük, hogy ezt velünk meg-
ismertesse (t.i., hogy ő adja) és mi hálaadással vegyük
mindennapi kenyerünket. Jákób felismerte ezt; ezért mondotta
azon szép szavakat, midőn a forráshoz ért. De sok ember nem akarja
belátni, hogy a mindennapi kenyér Isten adománya. Az egyik azt mondja:
hiszen a földemen termett. De ki ruházta fel a magot azon erővel, hogy
csirázzon, szárt hajtson és kalászt teremjen? Vajjon te? Ki adott esőt és
meleget alkalmas időben? Vajjon te? A másik azt mondja: én két kezem
munkájával keresem kenyeremet. De ki teremtette minden tagjaidat, ki
tartott meg eddig erőben, egészségben, hogy dolgozhattál ? - Egy izben
egy elbizakodott koldus elé nagyon jó ebédet tettek. Midőn mindent el-
költött, azt mondta: » Ha késem és villám nincs s a falatokat a számhoz nem
viszem, nem használt volna nekem az ebéd semmit. « Ilyenforma az elbizakodott
ember beszéde is. A te szorgalmad és igyekezeted is csak annyi, lllint a
kés és villa, - a mi a fő, az étel, a mindennapi kenyér, az Isten
kezéből jő. Isten segitsége nélkül semmi volnál. Ezért mondja a köz-
mondás is: Emberé a munka, Istené az áldás. A fődolgot mindig Isten
végzi. A te munkád az övéhez képest semmi!
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Jak. 1, 17. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnét
felül vagyon, mely leszáll a világosságoknak Atyjától, kinél nincs változás
vagy változásnak árnyéka. Zsolt. 145, 15, 16. Mindeneknek szemeik te
reád néznek és te adsz azoknak eledelt alkalmatos időben. Megnyitod a
te kezedet és bétöltesz minden lelkes állatot ft te jó voltodbó1.

Tehát a negyedik kérésben mindenekelőtt az a kérés foglaltatik:
»Mennyei Atyám, engedd belátnom, hogy tetőled jő mindennapi kenyerelll !«
De nem elég, hogy ezt belássuk, hanem hálát is kell adnunk érte; mint
a magyarázat mondja: hál a adá s sal ve gy ü k min den II api k e-
nye r il nk e t. A kérés tanítson meg hálaadásra. Midőn Istenhez fordulunk
kérésünkkel, gondoljunk arra, a mit már eddig lett velünk sakkor annál
nagyobb bizalom, tölti el szivünket, hogy ezután is megsegít bennünket.
Zsolt. 203, 2 . Aldjad én lelkem az Urat s el ne felejtkezzél semmi jóté-
teményéről. Ezért nem is csak a szegények szamara vette fel az Ur a
4. kérést a Miatyánkba, hanem a gazdagok számára is. Ezeknek jusson
eszükbe, hogy minden, a mit sajátjuknak mondanak, az Urnak ajándéka,
a malyért neki hálával tartoznak. Egyuttal ez indtisa őket arra, hogy

javaikat, mint Istennek sáfárai, Isten dicsőségére s felebarátaik javára
használják. De a legszegényebbnek is elég' oka van, hogy hálaadással
gondolni Istenre. Ha nincs is gazdagsága, sőt ha sokszor szükséget lát is,
nem tartotta el az Isten ugy, a hogy nem is gondolta. A ki akar, az
mindig talál elég okot a hálaadásra. A hálaadással vett adományon Isten
áldása van. A ki halaadással élvezi a szegényes eledelét, boldogabb, mint
az a dúsgazdag, a kinek mindene megvan s még mindig többre törekszik,
Ime tehát a 4. kérés megelégedésre is tanít bennünket, s a megelégedés
a boldogság fófeltétele.

Oberlin, a hires steinthali lelkész; nagyon egyszerüen élt. Egy izben
egy kis kosztos diákja azt mondá: »Oh, a mi tisztelendő ur sokkal na-
gyobb ur.« Erre Oberlin azt kérdé a fiutél : »Hány kabátot visel a ti tisz-
telendő uratok ~ »Egyet« - volt a válasz. »En is « - felelé Oberlin.
»Hát meddig szokott enni?« Kérdé tovább. »A míg jól nem lakik « mondá
a fiu. »No lám, igy tesezek én is. « - A kis fili tanulhatott belőle. --
(Wölbling: Christliche- Geschichten).

Nem szabad elíelednűnk azt sem, hogy ami mindennapi kenyerün-
ket kérjük Istentől, tehát a magunkét azt, a mit jó lélekkel mondhatunk
a magunkénak. Teháta naplopó nem veheti ajkára ezt -a - kérést, mert
tétlensége által érdemetJenné teszi magát a mindennapi kenyérre, II. Thess.
3, 10. Hogyha valaki nem akar munkalödni, ne is egyék. A tolvaj és a
csaló, továbbá a lutriban játszó szintén nem kérheti Itten áldását, mert
nem igaz uton törekszik a mindennapi kenyér megszerzésére. Csak az a
mi kenyerünk, a melyhez igaz uton jutunk. Ez az ut pedig a szorgal-
mas munka. (1. Thess. 3, 12.) » Imadkozzal és dolgozzál« - mondja
egy ősrégi aranyszabaly. Szorgalom imádság külön-külön meddő; Boldog-
ságot áldást hoz együtt a kettő. (Tompa). Sehhez kell járulnia a ta-
karékosságnak is; mert a tékozló szintén nem méltó a minndennapi ke-
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nyérre, Egy másik hires lelkész (Flattioh) kezdetben egy nagyon szegény
gyülekezetben müködött. A lakosok jó része kéregetéshól élt: Ha volt is
egyszer-másszor valamijök csakhamar elköltötték s akkor megint a koldu-
lashoz folyamodtak. A buzgó lelki pásztor nem eg-yszer kikelt ezen eljárás
ellen. Ekkor a szülők nem mertek maguk koldulni, hanem gyermeiket
küldték. A következő vasárnap azonban többek között az volt a prédiká-
czióban, hogy a szülők most még nagyobb bünt követnek el, minthogy
gyermekeiket is a rossz utra térítik. E beszéd után így szólt a lelki
pásztorhoz egyik hi ve : »Tisztelendő uramnak könnyü, mit tegyünk mi
szegényemberek?« Dolgozzatok és takarékoskodjátok - volt a felelet.
Ezután sorra járta a szegény hiveinek há7.:ít S pontosan összeállitotta,
mennyi a kereset s mennyit költhetnek s sziguruan ősködött a megállapi-
tott költségvetés felett. És ime az évelteltéveI kitünt, hogy mindenki
megélt koldulás nélkül is, sőt egyik másik félre is tehetett valaminkét.
(Wölbling.) Mi ebből a tanulság?

De vegyük figyelembe még más oldalról is azt, hogy a 4. kérés a
mi kenyerünkről szól és nem egyes számban: az én kenyerernrő] Ez arra
figyelmeztet, hogy mint egy nagy családnak a tagja fordulok Istenhez,
nemcsak a magam, hanem felebarátaim nevében is. Tehát nem szabad
irigyelneiu mások kenyerét, söt inkább késznek kell lennem, szükölködő
felebarátomon segíteni. Ez a kérés tehát könyörületességre is tan it ben-
nünket. Ha még oly sokat imádkozik is valaki s nem kész segiteni fele-
barátján, a ki pedig segithetne, az nem imádkozik igaz szivvel.

Zsid. 13, 16. A jótéteményről pedig és marhátoknak (javaitoknak)
mással való közléséről el ne felejtkezzetek ; rnert ilyen áldozatokban gyö-
nyörködik az Isten. Példabesz. 14, 31. A ki elnyomja a szegényt, gyalá-
zattal illeti annak teremtőjét; az pedig tiszteli, a ki könyörül a szükölködőn.

A Miatyánkban »m in d e n n ap i kenyeret« kérünk. Jézus ezzel is
figyelmeztet arra, hogy ne kivánjunk sokat, hanem érjük be kevéssel.
»Föld, ember kevéssel beéri, Vágyait ha kevesebbre méri« - mondja
Arany János s a szent irás megerősiti ezt. Péld. 30, 8. Szegénységet
vagy gazdagságot az adj nékem; táplálj engem hozzám illendő eledellel.
1. Tim. 6, 7, 8. Semmit nem hoztunk e világra, kétség nélkül semmit
ki nem vihetünk. Hogyha pedig eledelünk és ruházatunk vagyon, azokkal
megelégedjünk.

A negyedik kérést az a rövid szócska fejezi be: ma. Még ebben is
van egy intés, az t. i., hogy az imádságot egy nap se mulasszuk el!
Isten áldása nélkül egy hap sem lehetünk el; tehát méltö, hogy mi is
mindennap gondoljunk rá. Isten áldása mindennap megujul rajtunk; tehát
méltó, hogy ezt mindennap hálásan el is ismerjük. Egyúttal óv bennünket
ezen szóeskával az Ur, hogy ne gyötörjük magunkat hiába való aggodal-
makkal a jövőre vonatkozólag, hanem töltsük el az egyik napot a másik
után Istenben vetett bizalommal s buzgó munkával. Máté 6, 34. Ne le-
gyetek azért szorgalmatosok a holnapi napról; mert a holnapi nap
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gondot visel az ő dolgairól. Elég a napnak a mindennapi szorgal-
matossága.

Az eddigiekbő\ is kitünt már, mogy a miodennapi kenyeret nemcsak
betüszerinti értelemben veszszük, hanem értjük alatta mindazt a mi a test
táplálásához, és egy Ab szükségei hez tartozik. A káté is figyelmeztet arra
azon kérdéssel: ini é r t r t ik a mindennapi kenyér a l a t t i S mi-
után erre általánoságban felelt, egyes példákat hoz fel. Ide tartozik uiin-
denekelőtt az étel és ital, de a ruházat és saru (lábbeli) is, minthogy
ezek nélkül nem lehetünk el. Házra és udvarra szintén szüksége van az
embemek, így legyen menedéke az idő viszontagságai ellen s a hol ki-
pihenhesse magát a munka után. A szántóföld termi meg a táplálékhoz
szükséges növényeket. A barom segíti- az embert munkájában s szelgaltat
táplálékot és ruhazatot. A pénz és egyéb jószág arra szolgál, hogy az
ember beszerezhesse azon szükséges dolgokat, a melyek magának nincsenek
meg s a melyeket maga nem tud előállitani. Mivel pedig senkinek sincs,
de nem is lehet meg mindene, azért a pénzt, mint a földi élethez szük-
séges dolgot Isten adományaként meg kell becsülnünk. A jámbor házas-
társat azért emliti itt Luther, mert ha akár a férj, akár a feleség nem
teljesiti kötelességét, hanem henyél vagy tékozol', akkor előbb-utóbb szük-
ség és minden baj származik abból. Ugyanezért tartoznak ide az istenfélő
gyermekek és cselédek is. Mily nagy szükséget és bajt hozhatnak szü-
leikre a gonosz gyermekek, s mily sok kárt okozhatnak gazdájuknak a
rest és hűtlen cselédek! A kegyes és istenfélő felsőség megóvja vagyo-
nunkat, ha valaki háborgatna bennünket. A jö kormány gondoskodik az
alattvalók jólétéről. Jó időjárás nélkül hiába fárad a földmíves, a föld
nem termi meg a szükséges 'dolgokat s ezt nemcsak a földmives érzi meg,
hanem mindenki. Béke nélkül nincs biztonság; a háboruban életünk s
vagyonunk folytonos veszélyben forog. Egészség nélkül nem dolgozhatimk.
Rend nélkül sok fáradság hiába való. A jó rend nagy áldás a családban, .
költségben, országban egyaránt. Becsület nélkül a legnagyobb gazdagság
sem ér semmit s inkább legyünk szegények, mintsem bebstelenek. Jó

- barátok támogatnak hennünket. Hű szomszédok óvakodnak attól, a mi ne-
künk kárt vagy kellemetlenséget okozna, s e helyett javunkat akarják
minden ben.

Ime, .mily sok minden tartozik a mindennapi kenyérhez! S még ez
nem is minden; erre figyelmeztet Luther azon szavaival: s e zak h ez
II a so nl ó k. Számtalanok azon áldások, melyekkel a jó Isten naponként
ellát bennünket. Senkinek sincs mindene, de mindenkinek van valamije s
ezért sohase mulaszszuk el hálát adni Istennek, Még a legutolsó árva is
elmondhatja: »Ki ruházta fel amezök liliomát? Ki visel hű gondot az
égi madárra? Utlan pUJdosónak ki vezérli .. nyomzt? Kit nevez atyjának az
atyátlan árva? ... EI még a jö Isten! O engemet is szet : Megadja, ba
kérem, a mai kenyeret, (Araoy János: «Elsö lopás»).

Zsolt 37., 5, Hagyjad az Urra a te utadat és bizzál ö benne; és
ö megcselekszi.
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Gy. Én. K. 111., 5.
Az Isten eltart, mert szeret,
Ő tudja mi szükséges;
Ád mindennapi kenyeret

. S a mi üdvösséges.
Szükségemben, keresztem ben
Ád =: alkalmas órában -
Ré~zt vigasztalásában.

(Folytatása következik.)
Pröhle Henrik.

A Nilus mentén.")
Mint nálunk május havában: oly kellemes meleget árasztott szét a fel-

hőtlen égen ragyogó nap január huszonegyedikének reggelén. a midőn K a i-
r ó nak vas uti főpályaházából, a sok élvezettel s még több tanulsággal ke-
csegtetö felső- egyiptomi tanulmányutunkra keltunk Pontban nyolc órakor in-
dult el a gyorsvonat, melylyel megszakitás nélkül Girge városáig, körűlbelűl
500 kilométernyi távolságra kellett utaznunk, Abulaki hidon keresztül a Nilus
bal part jára kerülve, avasuti sinpár hirtelen délnek kanyaródik; mely irányát
és a folyamparti szomszédságot ezentul mindvégig megtartja.

Nyomban Kairón felül kezdetét veszi azon kulturhistóriai nevezetességü,
bámulatos termékenységü földpaszta. mely a Nilusnak mindkét partját kisebb
nagyobb szélességben kisérve s öntöző csatornáktóI sakktáblaszerűvé alakítva,
egészen N ubia sziklás birodalmának a szivéig hatol. Persze ez utóbbi helyen
oly keskeny s oly vándorló természetű ezen keskeny földcsik, hogy azt meg-
erőltetés nélkül átléphetjük; vagy hogy a Nilus által ide-oda sodorva, egyik
esztendőben egy szigetnek cserjék által védett vizfolyásmenti végén, a másik-
ban még egy mélyebb öbö l ivé~l telepszik le. Az életet buján csiráztató te-
levényt tőszomszédságban kiséri nyugatról keletről a halált jelképező sivatag
homokja és ezentúl a meredek falu és egyenes tetővonalu Lybiai- és Arab-
hegység kőpusztasága.

A Nilus-völgynek szélessége Kairótól Kenéig, Felső-Egyptorn egyik fon-
tosabb városáig, -20-25 kilornetert tesz ki. Ezen szakaszon a völgynek na-
gyobb része a folyam balpartjára esik, mert a jobb parti hegység sokkal
közelebb fekszik a folyamhoz, mint a balparti. Kenénél, a hol a folyam hir-
telen nagyot kanyaredik. a völgy már szükülni kezd s Edfutól délre, egé-
szen Asszuánig a völgyet határoló hegyek annyira közel esnek a folyam part-
jához, hogy néhol, még közepes vizállásnál is, afolyam habjai azok lábát

*) Szerzőnek .Hat hét Egyptomban" czimü műveből. Szerk,
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mossák. Asszuánál következik amaz utolsó sziklatorlasz, a melyet a folyam-
nak utoljára kellettmegostromolnia, mielőtt Egyiptom-völgyét megalkothatta
s arra áldásthozó iszapját kiáraszthatta yolna. Asszuánon fölül, attól nem
nagy távolságra találjuk az első sellőt - kataraktat. Itt a kősivatag sziklái-
val oly közel nyomul a parthoz, hogy se mezőnek, se pálma-erdőnek nem
hagy helyet.

Szokatlan és a maga eredetiségében valóban festői látvány tárult elénk,
amint Kairót elhagyva, gyorsan robogó vonatunkon igyekeztünk délfelé. Nyu-

j

gaton a mezőség smaragdzöld- szőnyegének végtelensége terül el, tarkítva
pálmaligetes falvakról, s a szemhatáron beszegve a sivatag aranyhullámu fö-
venyétől, a melyen az évezred ek elötti kultura mérföldmutató kövei: a pyra-
misok beláthatatlan sora, a déli égtáj rezgö legébe vész. Keleten a D z seb e I-
M o kat tam hegy várfalszerü oldala a Turrai-hegyek mészkő-tömeg ébe csap
áto Ez utóbbinak függőleges falán a szabályos négyszögletes nyilásoknak
egész -sora, mind megannyi barlang sötét torka, ásit felénk. Itt fejtették már
a legelső pháraók koraban ama mészkő kockákat, a melyekből epochalis épit-
ményeiket, a pyramisokat felépítették. Mig azonban akkor azokat a szikla
mélyéből vágták, most megelégszenek azzal is, amit a felszin nyujt. A Tur-
rai-hegyektől délre az Arabhegység tetővonala alább száll s azt csak itt ott
szakítják meg a meredekfalu, szurdokszerü kereszt völgyek nyilásai.

Kairótól 82 kilométernyire, el Vasta állo másnál ágazik el nyugatra az
a vicinális vasut, mely Egyiptom legfontosabb oazisába, a Faj u m nevübe
vezet. A nyugati párkányhegységen itt egy kapuszerü nyilas tátong, amelyen
át a Nilusnak egy csatornázott ága, a Bahr-el Jusuf - József csatorna-
lép be, hogy habjaival a hegysor párkányán tul levő medencét megtermé-
kenyítse.

A hegykapu északi oldalát alkotó magaslat lábánál áll rombadőlve a
gulák láncának legdélibb szeme, az el-Iahuni pyramis A magaslat nyugati
lejtőjén pedig emelkedett réges-régen a világcsodák egyike, a Labyrinthus
és ennek tőszomszédságában terült el a viziépítészet remeke, a Mörisz tava.'
Ezen oazis területét már a mesés ókorban hódította el a Nilus terrnékenyitő
iszapja a sivatagtól. Most is hires szépség éről és termékenységéről s azért a
-rózsák országának- is hivjak- Hajdan itt állott Krokodilopolis városa, mely-
ben a krokodilfejli .Sebek" istenség kultusza dívott. Ezen istenség szent ál
latjaiként hatalmas krokodilusokat ápoltak a Mörisz tavában.

A Nilus völgye falvakban és városokban aránylag véve eléggé gazdag.-
A városok, egészen föl Girgéig, mind a folyam balpartján feküsznek s lako-
saiknak száma a tizezer és harminczezer közt váltakozik. Girgéig a fontosab-
bak következő sorrendben következnek: Beniszuef, Minye, Monfalut, Siut,
Tachta, Girge. Minyétől kezdve délre igen nagy kiterjedésü czukorültetvények
terülnek el, amelyek nádját a városok közelében lévő s a khedive tulajdonát
képező cukorgyárakban dolgozzák fel. A szántóföldeken s a czukorültetvénye-
ken felette élénk s mozgalmas élet uralkodik. Azok a szó szoros értehnében
el vannak lepve a férfiak, asszonyok, gyerekek, bivalyok, tevék és szamarak
sajátságos tarka mozaikjától. Mindenki serény munkával van elfoglalva s mintha
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csak az ős egyptomi sirépületek kőbevésett képei elevenedtek volna meg,
oly sajátszerü, oly kedvesen primitiv itt minden. Amott a kövér földet, ép
úgy mint évezred ek előtt, mankós faekével turják, amelynek ősi alakú jármába
bivaly van tevéve I eggyüvé fogva. Emitt a folyam partján, körben járó teve
élesen nyikorgó vizemelőkereket forgat; a kerék kerületéhez erősített agyag-
edények bőven ontják az iszapos lét az öntözőcsatornák öblös agyagvályujába.
A vasuti pályatest mentén gyakran egész raja a félmeztelen gyerekeknek
üdvözli nagy riadallal a vonatunk at, Mindenik kezében egy-egy tekintélyes
nagyságú czukornádszárat tart s azt mint egy bonbont szopogat ja. Ez, meg
a durrakolesből készült lepény. képezi a reggelijüket és az ebédjüket. A sze-
gényebb emberek csak este, esznek néminemü meleg kotyvalékot. A falvak
itt is, mint a Deltában, putriszerű épületek tömkelegéből állanak, a melyek
tetőzetet igen sokszor igazi szemétdombja a nádszaraknak alkotja. De még a
városok emeletes házai is rendszerint vályogból építvék s a városias szineze-
tet legfeljebb a rikító sziuü föstés kölcsönöz nekik. A falvak eredetisége it az
óriási nagy, bástyaalaku galambduczok képezik, a melyeknek számtalan nyila-
sain át egész felhője a galJmboknak rajzík ki. A galambokat már ősrégi idő
óta trágyájuk miatt tartják s még most sem akarják belátni, hogya haszon
nem ér fel a kárral, a melyet ezen óriási madársereg a gabonában tesz.

A szántóföldeken a galambok rajaba gyakran egy-két kedves apró gerle,
az arabok • dsimri- -je - a Turtur aegyptiaca - is belevegyül.

Monfalut városon tul, 360 Idométernyire Kairótól, érjük el Felső-Egyip-
tom fő és legnépesebb városát, Si uto t, a régiek Lycopolisát. Tekintélyes
számu mecset jével, élénkszinü házfrontjával s nagy kiterjedésű narancs, czitrom
és datolyapálrna'gyümölcsöseivél a távolból festői látványt nyujt. Jelenleg 35,000
lakos sal bir s még nem régiben fontos piacza volt a szudáni áruknak. Agyag-
készítményei, különösen likacsos korsói és pipái most is még távoli vidékeken
is, nagy keresletnek örvendenek. Régi egyiptomi neve: • Saut= volt, a görögök
Lycopolisnak hivták. Magának a városnak teljesen nyoma veszett. Lokalis
istene: az alvilági istenek egyike, a sakálfejű Anubis volt; szent állatja gyanánt
pedig a sakált tisztelték.

Tachta városon túl egy kisebb város, Sohag következik. Ezen vidéknek
fő nevezetességei a várostól keletre fekvő ugynevezett fehér- és vörös- klas-
tromok, a melyek Eyiptom legrégibb ó keresztyén basilika-stylben épített
templomai. Ismeretes dolog, hogyakeresztyénség első századaiban Felső-
Egyipto!nban keletkeztek az első szerzetes rendele, auachoréták s klastrornok,
Az ötödik században százezernél több barát és apácza volt Felső-Egyip-
tomban, kik rernete-Iakokban, buvóhelyeken, czellák sorából álló utczák-
ban, monostorokban, vagy nagy házakban a világ zajától elvonulva aszketikus
életmódot folytattak, Palesztina a kesesztyénségnek a bölcsője, Alexandria
az iskolája volt; a Nilusvölgy remeteházaiban és klastromaiban élte pedig át
az ifjukori tulzások napjait.

Több mint tizenhárom órai szakadatlan utazás után, a hőségtől és a
vaggont átjáró finom portóI elcsigazottan esti 9 óra után érkeztünk meg
Gir g ébe. Avasuti állomásnál Cook emberei fogadta k égő lámpásokkal,
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hogy a tiZpercnyire 1évő folyampart jához elkisérjenek, . mert az utazási válla-
latnak egy igen csinos nilusi hajója, a leggenialisabb egyiptomi királyné nevére
keresztelt "Hatasu" már itt várakozott ránk. A hajónak külön kapitánya
nincs s a hajókormányt is csak egy tapasztalt arab kezeli. Kényelmünkról és
ellátásunkról ezen uszó-hotel vendéglöse - a menager 'gondoskodIk A minden-
rendii szolgálatot pedig benszülött feIláhokés arabok látják el. A nappali
meleghez képest az éjszaka bár igen hüvös, az el nem 'kényeztetett test ideg-
zetét mégis bámulatosan felüdíti. Girgéből csak másnap délután indultunk el
s így a rendelkezésünkre álló időt arra használtuk, hogy a várost sannak
környékét bejártuk.

Girge 15.000 lakosával Siut után Felső-Egyiptomnak legfontosabb városa.
Több emeletes háznak már égetett tégla az anyaga. A várost sok jómódú
kopt keresztyén lakja. Templomuk a szebbek közé tartozik. Sajnos, hogy a
néven s az istentisztelet külső czeremóniáin kivül alig vall a koptok keresz-
tyén voltára. A hit bensőségének kiánya nagyon is kirí náluk s igy nem csoda,
ha a nép derekabbjai közt meglehetősen gyorsan hódit a protestantizmus.
Bámulatos, hogy a koptok - daczára annak, miszerint évezredeken át gyakran
ismétlődő idegen nép áramlása közepette éltek, a régi egyiptomi nép typusát
mégis mennyire tisztán őrizték meg. Némely koptnőnek a sürü szempilláitóI
beszegett szeme, fl fölötte majdnem egy egyenes vonallá elvadó koromfekete
szernö Ideivel, és az éles határvonalú telt ajaka, mintha csak megelevenedett
mását adná ama képeknek. a melyek az ősrégi masztabak, sziklasírok és tem-
plomok faláról reánk oly sokszor s oly rokonszenvesen tekintettek alá.
A felláh a kopttól csak csontosabb testalkatával és sötétebb testszinéveI
különbözik.

Girgében egy mohamedán temetésnek is a szemtanúja voltam. A ken-
dőkkel és veres lepellel beborított halottat egy fedetlen, két rúdra erősített
ládában, fejjel előre viszik. A halottasmenetet fiúk nyitják meg, kik közül az
egyik pálmaágakból készitett álIványon kendővel leboritott koránt visz; a
többiek szüntelenül éneklik: •Szivern szereti a prófétát és azt, a ki áld ólag
terjeszkedik ki felette.' A fiúk után férfiak mennek, a kik a mozlim hitelve-
ket monotón hangon ismétlik. Ezután következnek a család férfi tagjai. A
koporsó előtt közvetlen négy fiatal ember lépdel s a kiséretet rózsavízzel és
füstölőszerekkel illátozza be. A koporsót hangos jajveszékléssel kék ruhás nők

, követik, fejüket és mellüket ős egyiptomi szekas szerint porral hintve be. A
sir alacsony, észak-délirányú kőboltozatból áll, melynek tetejébe földet hány-
tak' A halottat kiveszik a koporsóból s a sír északi végén levő nyíláson át
tolják be, úgy, hogy feje a déli - a mekkai - irányba jusson. A nyilast
aztán kövekkel és homokkal zárják el.

Hajónk, minekutána ujonnan jött utazokkal megszaporodtunk, délután
két órakor indultunk el a 396 kilometer hosszú déli utjára, Girgén felül a
Nilusvölgye nagyot kanyaredik keleti, majd déli irányban. Az Arabhegység
függélyesen álló falaival szegi be az északi s utóbb a keleti látóhatárt. -
Valóságos kéjutazásszámba megy a Hátasu-n való tartózkodásunk A fedé lzet
szellős, árnyékos helyéről, testhez simuló kényelmes székbe sülyesztve tes-



145

tünket, telhetetlen élvezettel jártat juk szernünket, a jobbra-balra elvonuló, előt-
tünk idegenszerü, de bájos, a napfény szin aranyával s az élénk szinek ra-
gyogó zománcával befuttatott tájékon. Majd a sivatag szemetkápráztató, ko-
pár hegyekkel átszeIt izzó sikját látjuk, a melyen körvonalaikkal élesen ki-
válva, fehér burnuszú barna beduinok léptetnek tova a fejüket tiirelmetlenűl
felhányó nemesvéru paripákon; majd meg a partvonal-hirtelen kanyarodásával
az előbbi tájképpel szem ben fekvő parton, az előbbi képnek merő ellentétjét
pillantjuk meg. Üdén, frissen esirázó -gabona bársonyos zöldjén, ligetté cso-
portosuló pálmák közül kivillan egy arab szentnek kupolás, tarka szinű, pat-
kósan ívelt ablakú, féligrom kápolnája - türbéje. - Távolabb, a pálma[i-
gettől félig elfedve, az anyaföldből fantasztikus összevisszaságban rakott
fészke} az emberi s galamblakásoknak köszöntenek. Kint a mexőn, brorrcz-
barnátél egészen ébenfeketéig szines, csak egy szál kék ingbe bujt alakok
majd vizet mern ek, majd az éltető nedüt tovavezető viziárkok falát tapaszt-
gatják. Akáczfa tövében, vagy teljesen szabad helyen, karikába vagy csomó-
san ülve, kicsi fekete kezecskéikkel czukornád darabot szorongatva, tanyázik
a falu kecses testü apraja. - Mindkét képet nagy gyönyörüsséggel nézi a
szem s mégis mily nagy az ellentét!

Tizenhárom kilorneternyire Girgétől, a folyam balpartján fekvő Beliané-
nál azok szoktak kiszállni, a kik az abydoszi emlékeket óhajtják megtekinteni.
A falutól csekély távolságnyira nyugatra, a hegység tövében láthatók 1. Seti
és II. Ramses templomainak a romjai. Az egyiptomiak hite szerint itt temet-
ték el Osiris istennek a fejét s a vidék legrégibb temploma az ő kultuszának
volt szentelve. Históriai szempontból nagy jelentőségű azon tábla, melyet II.
Ramses temploma romjainak egy fülleéjében találtak s a mely a _Ramses
előtti uralkodóknak időrendben felsoro It lajstromát tartalmazza. -

A Nilus kanyarodásának a pontján, annak jobb partján fekszik Kene h
városa, 16,000 lakosávaJ. Ez a mekkai zarándokok egyik gyülőhelye, a kik-
nek szórakoZtatásáról különösen az itt nagy számmal levő tánczosnők gon-
do skodnak, Ipar czikkei közül nagyon nevezetesek a siutiakkal jóságra vete-
kedő cserépedényei, kiválóan pedig a vizet Iehűtő _likacsos korsói. - A_
várossal szemben fekvő nyugati oldalon szálltunk ki, hogya Dendera falvától
félórányira fekvő emléket, a Hathor istennő templomát megtekintsük Den-
dera falu házainak a kerítései csupa iszappal egymáshoz ragasztott agyagkor-
sókból vannak készitve. Hathornak, a szerelem egyiptomi istennőjének tiszte-
letére emelt ezen templom. az utolsó Ptolemeusok s az első római császárok
idejéből való, bár számos jel arra vall, különösen a kriptában levők, hogya
helyén egy más, az első pharaók idejéből való tem plom állott. Az oszlop-
csarnokot 24, nagyméretii oszlop tartja Az oszlopfőket négy, tehénfülű Hat-
horarcz s az azokon levő négyszögletü k;czkakövek képezik. Az oszlopokat
s a falakat a már nagyrészben megrongált skulpturák diszítik. Az oszlopokon
nyugvó s amenyezetet alkotó kő lapok nagysága megdöbbentő. A mennye-
zetnek kék színre festett s csillagászati jelekkel díszített mezeje a mennybol-
tozatot ábrázolja. --
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Kenehen fellll mind sűrűbben kezd fellépni a háromszorosan, négyszesen
elágazó törzsű dummpálma Ez a datolyapálma mellett a vidéknek második
jellemző és leghasznosabb fája.

A Nilus-völgyét madárságban gazdagabbnak véltem, mint a minőnek ta-
láltam Legállandóbb kisér őink az élősdi k~nya - Milvus parasitikus - és a
feketetorkú fehér barázdabillegető volt.

Amaz - éles sivító hangját gyakran hallatva - szakadatlanúl ott len-
ge!t a hajónk által hasított gYÖ;lgyÖZŐ vízbarázda fölött ; emez meg egész

bizalrnasan, alig 2--3 lépésnyire tőlünk, folyton a fedélzeten tipegett. A fo-
lyarn homokos zátonyain. avagy fövenyes partján, néha-néha ugyan szem-
ügyre vehettük a szürke gémek, fekete nyakú gémek - Ardea atricollis -
- és kócsagok gyér sorát, avagy egyesével-kettesével láthattuk gubbasz-
tani a fakó- és dög keselyüt, de igazában élénk madáréletnek sohasem vol-
tunk a tanui.

Asszuánban alkalmam volt egy frissen lőtt és egy épp akkor f,)gságba
került Neophron percnopterust - dögkeselyűt - közelebbr ől megtekint-
hetni; de korántsem találtam azt oly piszkosnak és visszataszító nak, aminő-
nek némely természetkutató leirja, hanem ellenkezőleg, mindkettőt szép,
tiszta fehér tollazatúnak, tetszetős külsejünek s az élőt még hozzá bohókás
állatnak.

(Folyt. köv )
Gecsányi Gusztáv.

1 rod a 1 o ill.

Új Földrajz a népiskolák V. és VI oszálya szamara. A vallas- és
közoktatasügyi magy. kir. miniszterium megbízásából irta Sim on y i
Jen ő. A képeket Dörre Tivadar rajzolta és Morelli Gusztáv metszette.
12 nagy, 22 középsserű és 18 kis képpel, Európa színes térképévei és
fekete térképpel. Budapest. Magyar kir. tud.-egyetemi nyomda Bolti ára
35 kr., netto ára 28 kr. ~ Nincs egy éve, hogy Simonyinak ct IV .

.okt. szamara irt Kis Föl d ra iz a megjelent és maris sok ezer példány-
ban terjedt el. Ez minden birálatnál ékesebben bizonyítja, hogy, Sírnonyi
földrajza megfelelt a várakozásnak. Rászolgált arra, hogy tanítóink minél
nagyobb rnértékben felhasználjak ezt a jeles tankönyvet a földrajzi okta-
tás érdekében. Ime gyümölcsözővé lett ama nagy áldozat, melyet a val-
lás- és közoktatasügyi miniszterium hozott, mikor ezt ll, tankönyvet olyan
díszps kiállításban és olyan olcsón bocsátotta a tanuló ifjuság rendelkezé-
sére. Ez fl. siker egyszersmind annak biztosítéka, hogy Simonyinak most
megjelenő könyve is a kellő elismerésben fog részesülni.

Valamint a IV. osztály számára irt földrajza. úgy ez az V. és VI.
osztály számara irt könvve is a szebbnél-szebb képeknek egéss sorozatat
tartalmazza. A nagyméltóságú miniszter úr nem sajnált ezekre a képekre
is ezreket áldozni, ügy, hogy már maguk a képek fogalmat adhatnak a
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tanulónak arról, hogy milyen változatos,milyen nagyszerű a világ. A ké-
peknek összeválogatásán meglátszik, hogy Simonyi tudja, miként kell az
Írónak a jó tanítót támogatui. . '

A k,ppeken kívül van a könyvben Európának egy szép szines térképe,
továbbá Azsiűnak, Amerikának és a két földtekének fekete térképei és egy
kisebb térkép.

A könyv tartalma: 1. Hazánk vidékei) rnely czím alatt ismételve
előfordúl minden összefoglalás, a iuely a IV. osztalyú földrajzban dűlt és
vastag betűvel van nyomva.. 2. Hazánk áttekintése redezerésen úgymint
területe, fekvése, részei, hegyei, síkja és vizei, vármegyék fekvése, ég-
hajlata, lakosai, erdőségei és mezőgazdasaga, banyaszata és ipara, neve-
zetesebb helység-ei, kereskedelme és közlekedése. 3. -Europa többi országai.
4. A többi földrész. 5. A föld áttekintése, úgymint a szárazföld, a szá-
razföldi vizek, a tenger, a levegő és szél, eső, hö és jég, a föld növény-
zete és allatvilaga, az ember. 6. A föld és a többi é.!J,itest. A látszat
és a valóság. Táblázatok és kérdések.

A Néptanítók Zseb-Naptára az 1897 évre) szerkesztette Em ber
János kir. s. tanfelügyelő. A kiváló gonddal szerkesztett zsebnaptár
mindazt tartalmazza, a mi a tanítóval és iskolával szoros kapcsolatban áll.
Hű és megbizható tanácsadó, miért is mínden tanítónak és tanítónőnek a
legmelegebben . ajánljuk. Osinos kiállítása mellett is bámulatos, olcsó; ára,
60 krajczár. Megjelent Lévai Mör kiadóhivatalában Ungvárt.

Magyarország hegy- és vizrajzi térképe. Földrajzi segédeszköz a
térképolvasáshoz. Tervezte és »Vezérfonal <dal ellátta Zár ay Ö d ö n.
Ára, 30 kr., a vezérfonál külön 10 kr. Aradon, szerző saját kiadása. E
chromotipiai térkép, mely hazánk hegyeit mintegy rnadártávlatből, kidom-
borítva mutatja be, hazánk függőleges tagozódásának ismertetésénél meg-
becsülhetetlen szolgálatot tesz. Könnyebb áttekintés végett kivánatos volna
azonban, hogy a nag-yobb városok meg lennének jelölve a térképen, leg-
alább karikajukkal s neveik kezdőbetűjével.

A pokol. Dan te Alighieri »Divína Oornmedié e-janak első része.
Prózába átirta és magyarázta Os. Pap p J ó z s ef tanár, Kolozsvárott. --
.Szerzőnek, midőn a világirodalom e gyöngyének, e kivalö becsü költői
münek prózai forditását adja, az a ozélja, hogy ügy a nagy közönség-
nek mint a. tanuló ifjuságnak hozzáférhetőbbé tegye fl, remekmű olvasását;
a ki ez után veszi kezébe' Szász Károly csengő rímes fordítását, azt is
jobban fogja érteni és élvezni.

Családi nevelés az ára- és szerétetházakban. Irta Sz ő t s
A 11 drá s, a fővárosi közs. szerétetház igazgatója. Ez a jeles és sok
gyakorlati tapasztalatra valló értekezés mint a »Népnevelök Lapjá e-nak
külön lenyomata Jelent meg, s 20 krért kapható a Wodianer czégnél.
Tiszta jövedelme a » Tanítók Háza« javára fordittatik.

Tornajátékok füzetekben. Irts Bél Y Mih á 1 Y a » Budapest
Tornaegylet- művezetője, A hozzánk beküldött, miníatur-alakű mű X.



148

füzete az an g ol l' u g Ó sd i (Foot-ball) játékot tárgyalja 14 lapon, 2
ábrával. .Ára 10 kr. ,Kiadja Kókai Lajos Budapesten.

Ezer év meseköltése. Benedek Elek nagy könyvéböl, az öt köte-
tes Magyal' Mese- és Mondavilágból három füzetet (44-46.) kaptunk
egyszerre, Széchy Gyula szép rajzaival s így aí: 50 füzetre tervezett
könyvből még csak négy füzet van hátra. A most megjelent füzetekben
ép úgy megtaláljuk Benedek mesemondó képességeinek általánosan ismert
elességeit, mint az előző füzetek ben. Mesék és mondak váltják egymást

e füzetekben is s Benedek meaernondó kedve,. elevensége a nagy mű
végefelé nem hogy lankadna, sőt inkább emelkedni látszik. Ugy irodalmi
mint nyelvi és pedagógiai szempontból örökbecsű munka e könyv : méltó
arra, hogy minden háznál meglegyen. A Magyar Mese- és Monelavilág
egy füzetének ára 25 kr., 10 füzetenként előfizetve 2 frt 50 kr., ele
kaph: tó díszes kötésben is az eddig megjelent négy kötet, kötetenként 3
Irtjaval a kiadó Athenaeumnál és minden könyvesboltban.

Krisztus az én életem. Egyházi beszédek) írta Z á b rák D éne s
soproni ev. lelkész. II. kötet. A kiváló egyházi szónok e kötettel egy
évfolyamra tervezett beszédeinek befejező részét nyújtja. Tartalma: Szent-
háromság vasárnapján, Szentháromság után 1--12. vasárnap, Konfirmácziói
beszéd, a koronázás 25 éves emlékünnepén. millenniumi ének, Szenthárom-
ság után 13.-- 20. vasárnap, retormaosió emlékünnepén, ima Luther halá-
lának negyedszázados emlékünnepén. Szentháromság után 21.--25. vasár-
nap, őszi hálaadás ünnepén, beköszöntő egyházi beszéd, konfirmacziói beszéd,
iskolai év kezdetén, - iskolai év végén, templomszentelési beszéd, gyáminté-
zeti egy házi beszéd, temetőszentelési besséd,

Emléklapok. Ifj. Draskóczy Lajos lelkész úrnak 1896. évi
szeptember hó 13-án megejtett ünnepélyes beiktatása alkalmából elmondott
beszédek. A", eperjesi ágo h. evang. egyháznak közvetlenűl a beiktatás
után, az összes vendégek és egyhashivek jelenlétében a templomban meg-
tartott d í szk ö zgy ü 1é s lelkesült határozatahól közzéteszi: K II b in y i
Al ber t egyházi felügyelő.
, Megjelent a »Protestans Pap« czímü lap X-dik (október) száma,
Lá.gler Sándor és Kálmán Dezső szerkesztésében Kölesden, következő tar-
talommal: Megnyugvás, Kálmán Dezsőröl. Helyzetünk. Reformatió-ünnepi
beszéd, Fejes Györgytől. Három vezérünk a földi életben, Ozékus László-
tól. Egyházi beszéd) Szigethy Dánieltől. Esketési beszéd és ima, Szőllősy
Józseftől. Gyássbeszéd, Fekete Sándortól. Halotti beszéd, Bachat Daniellől.
Törvények és rendeletek tára, Kund Samutól. Irodalom, Tantó Jánostól.
Egyházi tiszti választás. Papválasztásole Halálozás. A lapra előfizethetni a
szerkesztöknél egy évre 4 frttal, félévre 2 forinttal, negyedévre 1 írttal.
Kaphatók még régibb évfolyamokból teljes példányok, a folyó évfolyam
azonban csak _áprilistóI fogva, mert az első negyedévi folyam tökéletesen
elfogyott.
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V egyes e k.

Hátralékos előfizetőinkhez. Multkori felhívásomnak némí
eredménye lett ugyan, néhányan a hátralékosok közűl tartozásai-
kat csakugyan lerótták; a hátralékban levő összeg azonban még
mindig oly igen nagy s a kassza oly igen üres, hogy kénytelen
vagyok újból felszólítani a tartozásban levő előfizetöket, díjaik
minél előbbi beküldésére, nehogy a bátralékok behajtásának más,

. kevésbbé udvarias módozatához legyek kénytelen folyamodni. Azt
fel kell tennem az »Evang. Népiskola« minden elöfizetőjéről, hogy
a szerkesztőnek anyagi kárt okozni nem akarnak.

Sopron, 1896. okt. hó 31-én.
Papp Jéeset,

A soproni evanu. tanítóképzönél a gyakorló-iskolai tanítói állás
a folyóiratunkban is hirdetett pályá~at szerint már betöltetett. A. 14 folya-
modó közül az isk. bizottság egy han g ú l ag L á szl ó J á nos aradi
evang. tamtót, intézetünknek egykori kiváló tehetségű növendekét válasz-
totta meg, ki hivatalát október hó elején már el lS foglalta. Kivánjuk,
hogy szép, de nehéz hivatalát mindig azzal az ifjúi hévvel s odaadó lel-
kesedéssel töltse be, mint a melylyel a~t elfoglalta.

Megjutalmazott evang. tanítók. Ar, » Evang. Osaladilap--böl olvas-
suk, hogy a nógrádmegyei » Nemzeti Intézet « 15 evang. tanítót részcsf-
tett szép összeg jutalomban a magyal' nyelv és a hazafias szellern ter-
jesztéséért. Névszerint: Bendik János cseh-brezói tanító 1500 korona, Zúz
János k.-garábi, Sztrapony I. a.-esztergályi, Simonidesz P. szentpéteri,
Honéczy S. dengelegi, Keviczky 1. sztraozini, Kuzmányi Gy. és Sztahó 1.
sziráki, Pöstényi E. zellői, Pittner P. agárdi,Galáth Sámuel lónyabányai,
Honéczy P. beéri, Plachy P. szúpataki, Paulinyi S. bokri, és Gyuris 1.
rónyai tanítók egyenként 500---500 korona jutalomban részesültek. -
Szivből gratulálunk a jól megérdemelt jutalomhoz s kivánjuk, hogy a

. nögrádiak példája országszerte követésre találjon.
» Millenniumi alap --unkrél. Folyóiratunk juniusi számában közöltük

az utolsó kimutatást, mely szerint 472 frt 42 kr.-t tesz ki a gyüjtés fő-
'összege. Hát biz ez millenniumi alapnak nem sok! A soproni ev. tanító-

képző intézet tanári karának az alap, hovafordítására vonatkozó hatá-
rozatát is közöltük ugyanazon alkalommal, melyböl látható, hogy a tap-
intézeti alapra csak a 400 frtnak a föle marad, a mi bizony alig több a
semminél. Ezt még' gyarapítani kell. Felhivem tehát az intézet egykori
növendékeit s a tanügy minden barátját a gyűj t és foly ta tására. Papp
József, az alap gyűjtője.

Az ágo h. evang. tanítóegyesületekhez. Az ev. tanító-értekezletek
vezetőihez azon kéréssel fordulok: ssiueskedjenek értekezleteikről, qyűlé-
seikről folyóiratunk részére rövid tudósításokat beküldeni) a felolvasott
közérdekű értekezéseket pedig közlés végett rendelkezésünkre bocsátani.
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Csak így szolgálhat az orsz. ev. tanítógyűlés által kivatalos közlönyűl el-
fogadott lapunk az összes hazai ev. tanítók s ta,nító-egyésületek összekötő
kapcsává.

Papp Jéeeef; szerkesztő.
A szepes-iglói evang. egyház október hó 4-én temploma fennállá-

sának századik évfordulója alkalmából jubiláris ünnepélyt rendezett.
A szarvasi evang. tanítóképző fenntartásara a bányai egyházke-

rület folyó évre 1600 frt segélyt szavazott meg; az intézet továbbfejlesz-
téséről pedig a tanugyi bizottság jelentése után határoznak.

A pápai áll. tanítóképző intézet f. é. szeprember ho 15-én meg-
nyilt egyelőre az első évfolyammal. melybe beiratkozott 40 tanuló. Az
állam 15, a dunántúli el. ref egyházkerület pedig 10 növendéknek biz-
tosított ingyen bennlakást és ellátást.

Az iglói áll. tanítóképző intézet f. é. november havában ünnepli
fennállásának 25-ik évfordulóját. Ez alkalomból az intézet tanítványai kö-
zül többen fölhívást bocsatottak közre egy u. n. 25-ödéves jubileumi ala-
pítvány megteremtése czéljából, melynek kamatjaibél mindig a legjobb
eredmény nyel képesnőt tett végzett tanulo j utal maztatnék meg.

A Zsedényi alapítvány kamatait a dunántúli egyházkerületben 80
frtjával a következő tanítók kapták: KOCZ01~Kálmán eőri-szigeti, Németh
Márton iván-egerszegi, Németh György zala-istvándi, Németh János kis-
pécsi, Plevniczky Pál dabronyi, Tóth József t.-dörögdi, Fuchs Pál barcsi,
Péter Sándor tófűi, Heiner Lajos szakonyi, Wertsch Vilmos felső-péterfai
tanító.

Gyászhír. Németh Márton, iván-egerszegi ev. tanítót súlyos csapás
érte, forrón szeretett Gyula fiának, bezi-i ev. tanítónak gyászos elhunyta
alkalmával. Az elhunyt derék, jellemes tanító a soproni ev. tanítóképző-
intézetnek egykori kitünő képzettségü növendéke volt. Áldfis emlékére! Az
Eg' adjon enyhülést a mélyen sebzett atyai szívnek!

A Tabitha-nőegylet, meJy aszékesfőváros területén lakó szegénye-
ket, vallaskülönbség nélkül, ruhával, kenyérrel és fűtőanyaggal gyámolító
egyesület, a hozzánk megküldött kimutatás szerint 532 folyamodót segé-
lyezett, Különös gondot fordított e jótékony egyesület azon családokra,
melyeknek körében iskolás gyermekek is voltak, s az utóbbiak száma,
kiket az egylet ruha- és fehérnernüekkel, lábbelivel és és fűtöanyaggal
segélyezett: összesen 250.

Az egyetemes tanüqyl bizottságot az egyetemes gyűlésen követ-
kezöképen alakítottak meg. Elnök : Gy ő ry Elek, alelnök: Zsilinszky
Mih á ly, jegyző: Gób i 1 m r e; tagok: Bachát Dániel, Bognár Endre,
Benka Gyula, Batizfalvy István, FaJ ray Antal, Fischer Miklós, Horváth
Sándor, Jezsovits Károly, Jeszenszky Danó, Kapi Gyula, Ludmann Otto,
Mocskovcsak János, dr.Petz Gedeon, Péterfy Sándor, Ráth Arnold, Rácz
Laszló, Schelz Gusztáv, dr. Wagner Gé;t,a, dr. Vecsey István és Zorkúczy
Sámuel.



A Luther-Társaságnak a legutóbbi évi jelentés szorint van 443
tagja, 18-al több, mint a mult évben. Vagyona 10,070 frt, 162 forint
tagdijhátralék és 8170 frt 41 kr. értékü könyv. Az évi közgyűlés elhatá-
rOZTa egy, a protestáns egyház érdekeit védő, kérdéseit megvitató heti lap
megindítását. s támogatásért folyamodott az egyház-egyetemhez, melynek
közgyűlése az eszmét örömmel fogadta s a részletek megbeszéléset a pénz-
ügyí bizottságra bizta.

Országos közoktatási tanácsosok. A vallas- és közoktatasügyt
miniszter Alexander Bernát dr. budapesti tndomanyegyetemi rendkivüli
tanárt, Bokor József dr. kereskedelmi iskolai rendes és egyetemi magán-
tanárt, Hegedüs István dr. tudományegyetemi rendes tanárt, Heinrich
Gusztáv dr. miniszteri tanácsos, tudományegyetemi rendes tanárt, Kármán
MÓ1' dr., főgymnáeiumi rendes és egyetemi magántansrt, Kisfaludy A. Béla
dr. egyetemi nyilvános és magántanárt és a Szent István-társulat igazga-
tóját, Kőnig Gyula dr. miniszteri tanácsost, a politechnikum rendes tana-
rát, Lakits Vendel fővárosi igazgató tanítot, Medveczky Frigyes dr. és
Pauer Imre dr. tudományegyetemi nyilvános rendes tanárokat, Riedl Fri-
gyes dr. budapesti főreáliskolai tanárt és végül Szuppán Vilm.rst, a buda-
pesti állami felsőbb leányiskolák igazgatóját az országos közoktatüsi ta-
nácshoz öt évre előadó tanácsosokká nevezte ki. Az uj tanácsosok ra, a
kiknek 'kincvezése már· az űj szervezeti szabályzat értelmében történt, min-
denek előtt három kérdés vár: 1. az osztatlan népiskola tanterve. 2. a
tanítóképzőintézetek új tantervéhez szolgáló rendszeres utasítás, 3. a kö-
zépiskolai tanterv reviziója.

A somlyóvidéki ev. tanító-egyesület őszi gyűléséről beküldött
tudósításból kiemeljük a következőket. Az értekezlet elhatározta, hogyezen-
túl a megtartandó tanítógyűlések tárgysorozata a megyei tanfelügyelőnek
megküldessék. - Piutér Sándor ajkai tanító szép emlékbeszédet olvasott
fel Tompa Zsigmond, volt pápai tanítőröl. - Pataky Béla esékuti tanító,
mint aí\ egyesületnek az or-z. tanügyi kongresszusra kiküldött képviselője,
olvasta fel nagy tetszéssel fogadott beszámolóját. - Osapli István mezö-
laki tanító ily czimű értekezést o'vasott fel: . »Miként kell hazánk törté-
netét növendékcinkkel megkedveltetni i« - Ezenkivül eszmecsere folyt még
több más kérdésről, mi csak azt mutatja, hogy a somlyóvidékí tanítók
körében élénk egyesületi élet uralkodik. '

Jótékonyalapítvány. Matkovich László úr a kis-babothi egy-
ház felügyelője 5000 korona alapítványt tett a soproni ev. tanítóképző-
intézet részére, azon czélból, hogy annak évi kamat jövedelme valamely
szorgalmas győregyházmegyei tanulónak adassék ki. - Ugyanő 5000
koronás alapítványt tett agyőrszemerei ágo h. evang. egyházközség szá-
mára azon czélból, hogy annak kamat jövedelme a lelkészi állástól teljesen
külön választott tanítói hivatal javadalmát képezze. Ugy hiszszük: e nemes
szív re valló jótékonyság nem szorúl dicséretre,. önmagában rejlik ct leg-
szebb jutalma,
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Poszvék Sándor a soproni ev. lyoeum igazgatQja s a dunántúli
egyházkerület főszamvevöje 3~ egyetemes egyház föjegyzőjévé 'választatott
meg - Ugyanakkor G 1a IIf Pál és H lin del 'v: Im o s aljegyzőkké vá-
lasztattak.

A soproni ev. tanítóképző-intézet állami segélyezésénel< ügye
úgy látszik közeledik a megvalósúlashoz. Feljogosít bennünket ebbeli remé-
nyünk kifejezésére az a körülmény, hogy a közoktatásügyi miniszter a

, segélyt kérelmező bizottságot kedvezően fogadta. A legutóbbi _eg-yetemes
gyűlés alkalmával, okt. 22-én kérelmezte egy küldöttség Radó Kálmán
egyházker. felügyelő s Gyurátz F'er e n c z, dunántúli ev. püspök vezetése
alatt képzőnk részére az államsegélyt a miniszteriumban, bo.mét a legjobb
biztatással távoztak. Kivanatos, hogy végre tanítóképzöuk is rendezhe'ő
legyen a kor követelményei szarint. -- Ugyanazon küldöttség a felsőlövői
tanintézetek s a bonybádi algym». részéreIs kérelmezte az áll. segélyt"
valamint a soproni lyceum építesi költségeinek fedezésére is nagyobb mér-
tékű segélyösszeget.

Prónay Dezső báró, az egyetemes egyház felügyelője, az október
hó 21-én megnyilt egyetellles gyűlés megnyitásakor 1000 frtos alapít-
ványt tett a magyarhoni evang. gyámintézet javára, 1000 frtot pedig a
közalapnak adományozott azzal a kikötéssel, hogy ez összeg. a nyugdfj-
intézet létesúltével erre szálljon,

A Hornyánszky könyvkiadó czég ez idő szarinti tagjai a ezég fenn-
.állásáig évről-évre 1000 korona adományt ajánlottak fel az egyetemes
nyugdíjintézet czéljaira.

A -Luthertársasáq« október hő 21·én tartott évi közgyűlése folyó-'
iratunknak. az »Ev ang. Népiskolának« 100 Jrtnyi segélyt szavazott;
mit midön e helyütt is köszönettel említünk meg, egyszersmind ki' kell
jelentenünk, hogy e segélyre nagyod is rá vagyunk utalva, mert az összes
hátralékok beérkezésekor is csak e .segély teszi lehetővé kiadásaink teljes
törlesztését.

Reformácziói emlékünnepély. A soproni ágo hitv. ev.egyházke-
rületi tanítóképző-intézet Pálfy-köre a reformáczió évfordűlöjan, ] 896. okt.
iH-én délután 3 órakor a tanítóképző intézet imatermében e m l ék ü un e-
pél Y t tartott a következő tárgysorozattal : 1. »Felvírradt üjra ünnepünk«
. . . Choral orgonakísérettel. Énékli a~ intézeti énekkar. 2. Emlékbeszéd.
Tartja Báez Kálmán. IV. f.. növ. 3. »Reformaczió ünnepén.« Költernény
Santha Károlytól. Szavalja Fleisobhaoker : Elek, IV. é. növ, 4. Fuga
Baumerttől. Orgonán játszsza Falb Gyula, IV.é. növ. 5. ))Aldások Istener
... Kardal Rossinitől. Énekli az intézeti énekkar. 6. Praelúdium vonós
zenekarra sorgonára Reinholdtól. Előadja az intézeti zenekar, orgonán
kíséri Kalma Pál, IV. é. növ. 7. »Luther nézetei a nevelésröl.« Irta és
felolvassa Falb Gyula, IV. é. nÖ\T. 8. »A galyarabrk éneke.« Költe.nény
Váradi Antaltól. Szavalja Németh Jenő, IV. é. növ. 9. Postlúdium Hesse
től. Orgonán előadja Vörös Samu, IV. é. növ. 10. »Isten a mi oltalrnunk«
Kapi Gyulától. Előadja az intézeti énekkar.


