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Sopron, 1890. [unius.

Evangelikus Népiskol~.
J::'J'evelés-és oktatásügyi

havi

folyóira t;

Megjelenik minden hó első napján.
Szerkesztők s laptulajdonosok:
Kapi Gyula és ·PappJÓzsef.
A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztöséghez
(Sopron, evang. tanítóképzőintézet) küldendők.

Az előfizetési- és hirdetési díjak a kiadóhívatalba, Li tfass Károly kiadó nevére czimezve
küldendök. - Az előfizetési feltételek meg·
olvashatók aboritékon,

Pünkösdi Szent-Lélek.
Pünkösdi Szent-Lélek! szállj reá' e népre,
. Lelkesítsed szivét minden jóra, szépre.
Légy tűz : felhevítui nemes törekvését,
Galamb: szelídítui rád haragvó részét.
Pünkösdi Szent-Lélek! szállj le most e házba;
Egyre hűl a szívünk, hozzad újra lázba;
Add kezünkbe Krisztus tépett lobogóját:
Hitünknek határit fegyverink hadd óják.
Pünkösdi Szent-Lélek!
maradj addig köztünk,
Míg a bűn szennyéből mind ki nem vetkeztünk.
És mikor majd nyílik a sötét sír szája,
Lelkünket a mennyég örök üdve válja.

Tóth István,
tanító.

»Hiszek a Szent-Lélekben« ..

1.

(Az' aposto hitv. magyarázatához).

Bibliai helyek:

-

V. Móz, 4,24 . .Ter. 23,9.
MatIl. 3,16,17
16. Apost. cs. 2, 2,3, 4
.

. .Tán: 3,'8.

Luk. 3,

ASz en t l éle k az Istenség harmadik személye, ki az Atyától és Fiútól
öröktől fogva származott, s eszközli az emberben a megszentelés munkáját,
Testi
szemeinkkel nem láthatjuk a- terem:tő Istent sem, de azért józan észszel mégsem
tagadjuk lételét, sőt hiszünk benne, mert munkája, 'a nagy mindenség elvitázhatatlanúlléte
mellette bizonyít. IgyaSzentlelket
sem láthatjuk, de azért balgatagság
volna azt állítanunk, hogy nem létezik, mert miiködését éltünk minden pillanatában
önmagunkon s önmagunkban tapasztalhatjuk,
láthatjuk. A Szentléleknek köszönheti
az ember azt a világosságot; a melyben egész lényét, minden tulajdonságait felísmerheti a;z atya Istennek, felismerheti annak egyszülött fiát, az Úr .Tézus Krisztust
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A szeritlélek ösztönöz bennünket szakadatlanul az Isten szeretetére, akaratának
teljesítésére, a Krisztus példájának, nyomdokinak követésére, a jónak gyakorlására
a rossznak kerülésére. A szentlélek kelti fel szivünkben az embertársak iránti j6indulatot, részvétet, ápolja a testvéri szeretetet, buzdít közös boldogságunk munkálására, az öröküdvösség elnyerésére, az Isten országának építésére. A szentlélek
feltárja számunkra a bánat, a gyász idején a vigasztalásnak forrását, letörli könynyeinket, serkent a bünbánatra, a megtérésre, az Isten kegyelmének bíztatásával
ösztönöz az. újjászületésre, az igazságra és a szent életre.
II a s ö n lat o k. Ott lebeg a kikötőben, - készen, felszerelve teljesen a nagy ten ger ihaj
6. Aczél az, hogy drága rakodmányával átevezzen egyik
világrészből a másikba.
Már a vitorlák is ki vannak feszítve, de a hajó még
egyre vesztegel, egyre késedelmeskedik. tova siklani a tenger hullámzó kebelén.
Ugyan mire várakozik? mi tartóztatja még? Csak türelem!
Im egyszer csak
itt van a napok óta várt kedvező szél j megdagadnak nagy gyorsan a vitorlák s
a hajó elhagyja hirtelen a kikötőt, méltósággal száguld tova kitüzött czélja felé.
Az égnek lehellete volt az, mely elindította útjára az olcsó alkotmányt. - Ott áll
a sima vaspályán a hosszu sze m é 1y von a t. Az utasok már mind elhelyezkedtek a kocsikban, nézi egyik és másik is az óráját s türelmetlenked ve mondogatják
egymásnak: ,hogy már bizony indulni kellene!" Csakugyan a fűtőház felől prüszkölve jön a lokomotív, oda csatlakozik a kocsik sorához, megszólal a harang
harmadszor, rá egy füttyentés és a vonat szemkápráztató
gyorsasággal repül tova
az utazök sokaságával.
A tűz, mely a kazán vizét gőzzé változtatta, fejtette ki .
az erőt, mely a nehéz kocsikat egész könnyüséggel
kimozdította helyükhdl.
Ott van a kertben egy kis vir á g, a nap hevétől leforráz va, már-már közel van
az elhervadashoz.
Ugyan mi baja a gyenge növénynek? miért, hogy nem virft?
Válj csak egy kissé! Már is 'felhök tornyosúlnak az égen, nem soká suhogva
hullanak az esőcseppek a földre s az a hervadozó virág a nedves elemből tele
szíváu magát, felegyenesedik egyszerre, új bimbókat fakaszt és tovább virít, pom,
pázik örömöd- s gyönyörűségedre.
Az égnek csatornáiból aláhullott eső hozta
életre a virágot, az adott neki esőt a tovább tenyészésre, illatozásra.
A mi már most annak a hajónak a szél, annak a lokomotivnak a tűz, annak
a gyenge virágnak az eső és harmatcsepp:
az neked és nekem, reám és reád a
szentlélek isteni hatása, ereje.
A szentlélek
m in t irányad6,
vezető.
"Az élet szövevényes útján
minden embernek vezetőre van szüksége".
Egy úri embernek kedve jött kirándulást tenni az Alpeshegységbe
Hogy valami veszedelmes helyre ne tévedjen, felfogadott egy ügyes, jártas vezetőt. A mint úgy ketten eljutottak egy óriási
magaslathoz, a vezető figyelmeztette az urat, hogy arról a magaslatról zuhant le
pár évvel azelőtt egy vakmerő utazó a mélységbe, hol csak napok mulva találták
meg összeroncsolt testét élettelenűl. Az úri ember megdöbbent a borzaszt6 esemény
hallatára s nagy kiváncsisággal kérdezte: .hogy történhetett az?" .A dolog úgy
történt - mondá a vezető, ~ hogy az a bizonyos utaz 6 maga akart felhatni a
magaslatra s hiába volt minden figyelmeztetés, őt - ki neki is vezetője volt,
hátra hagyta azon igérettel, hogy majd ha eleget élvezte fent a szép kilátást,
visszatér hozzája. Sokáig szemmel kisérte - úgymond - a vakmerő utazót s
.Ó:
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midől,l látta, hogy rossz irányban halad, fel is kiáltott hozzá, hogy arra ne
menjen, de az semmibe se vette az intést, s im egyszer csak oly helyre jutott,
hol a sziklameredeken nem talált elég biztos támpontot, s midőn egy vigyázatlan
fordulattal \ más irányt akart venni, elvesztette
az egyensúlyt, ésmenthetetleniil alá zúhant- a tátongó mélységbe".
Bizony az életútján is biztos vezetőre,
irányadóra
van szüksége az, embernek.
A szegény halandónak pályája gyakran
bizonytalan,
homályos, már egyeltévesztett
lépés is veszedelembe,
kárhozatba
viheti. Maga az emberi ész, okosság is könnyen, hamar tévedhet számításában, tervezéseiben, nem lehet tehát magunkban bíznunk teljesen.
Hogy biztos irányban
haladhassunk rendeltetésünk magasztos ezélja felé, hallgatnunk kell az Isten' beszédére, engednünk kell a bennünk lakozó szentlélek intéseinek, el kell őt fogadnunk
vezetőnknek, irányadónknak.
O 1 a j a t a viz b e. Eddig az volt a közmondás:
"olajat a tűzre", mi alatt
szokás volt érteni: ,\Íj meg új tápanyagot
nyujtaní a feltüzelt szenvedélyeknek.
Most már ennek is van magyarázata:
"olajat a vízhe !" Abe r d ee n Angolország
egyik nevezetes kikötő városa.
N agyon sok hajó horgonyoz itt naponként,
Az
előtt valahányszor
tengeri hajó közeledett
e kikötőhöz, a hajó népét bizonyos
aggodalom, rettegés szállotta meg már előre. Ugyanis már a legkisebb szellő
fuvallatára is e kikötő közelében óriási hullámokat vet a tenger, úgy, hogy napirenden voltak a szerencsétlenségek;
akárhány hajó, midőn az egész hosszú tengeri
útat minden 'baj nélkül tette meg, itt a kikötő küszöbén ment tönkre.
Ma már
az ilyen szerencsétlenségek
valósággal csak a ritkaságok közé tartoznak.
Ugyanis
minden egyes hajó fedélzetén a rendes rakodmány mellett, több hordó olaj is van
elhelyezve.
Ha most már Aberdeen közelében .azt látja a hajóskapitány,
hogy a
hullámok veszélylyel fenyegetnek, azonnal felállíttatja a fecskendezőket s a hordókból
olajat' fecskendeztet
a tengerre.
Az olaj vékony, réteget képez a viz felett s a
hullámok csakhamar elsimulnak, a midőn azután a hajó' minden veszély nélkül
sialadhat be a kikötőbe. Költséges ugyan ez az eljárás, de mégis kifizeti magát,
mert így a hajó s drága rakodmánya .megvan mentve.
Az embéri természetnek
is van ilyen veszedelmes tengere, ez pedig a szenvedély, az indulat. Vajmi hamar,
vajmi könnyen bősz hallámokat vet ez a tenger is, a melyek azután romlást, kárhozatot okoznak, gyógyíthatlan
sebeket ejtenek.
De lám ezeket a hullámokat is
le lehet csillapítani, ezeknek elsimítására is van olaj, ez pedig a szentlélek ereje,
olaja. Ha ugyanis azt veszed észre, hogy bármi ok miatt is, ébredezni kezd
benned az a szenvedély, az az indulat, s a harag, és hoszú viharátél felkorbáoselva,
már-már veszedelmesen hullámzik kebledben:
fordúlj ekkor csak ahhoz a biztos
szerhez, mely rendelkezésedre
áll, alkalmazd az alázatosság,
a szelídség, a
szeretet lelkének olaját, fojtsd el ajkadon a rettenetes káromlást, rebegj ehelyett,
egy rövid imát, tekints fel a .T ézus szelid képére s tapasztalni
fogod csakhamar,
hogy zajgó kebled a békesség csendes kikötőjévé
változott áto
A hol ni n es asz en t 1éle k. Történt, hogy a lelkész kemény szavakkal
ostorozta az iszákosságot a szószékről, hangsúlyozva azt, hogy ez a szenvedély
minden nemes érzést elől az emberben s az Isten képére teremtett lényt az oktalan
állatnál is alábbvalóvá
teszi. Végig hallgatta
e beszédet egy nagyon iszákos
ember is, kit a lelkész már magánosan is többször megfeddett.
Templom után

.I
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hogya
lelkésznek némi boszúságot szerezzen - ez az iszákos ember beállított
hozzá s nagy furfanggal ilyféle megjegyzést koczkáztatott a komoly predikácziéra :
• Már én csak azt gondolom, kedves lelkiatyám,
hogy az a pohár pálinka még
sem lehet oly veszedelmes valami, hogy az emberből még a szentlelket is kiüzné."
"Igaza van - felelé a lelkész .,', mert abban az iszákos emberben nem is lakozik
a szentlélek, igy tehát annak a pálinkának nincs is mit kiüznie belőle". A szentlelket be lehet fogadni, de el is lehet zárni a szivünkbe vezető utat előtte.
Két iga z á n j ó gye r me k. Pünkösd volt, az áldott anyaföld teljes
tavaszi pompájában köszöntötte a szentlélek ünnepét; ked ves madárdal hangzott
a bokrok s fák üde, zöld lombjai közül.
Károly és Vilmos két egymást
szívhől szerető iskolapajtás délután kimentek a kertek tövében csörgedrző
patakhoz sétálni. A mint együtt nyájasan, bizalmasan beszélgettek, egyszercsak
a partet beárnyékoló egerfák egyikéről feléjök csattogott a kis csalogány bájos
éneke. Sokáig hallgatta a két jó pajtás a kedves madárkát, majd egyszercsak
igy szólott Károly:
• .Jöjj Vilmos!
menjünk haza, nálunk épen senki sincsen
otthon. üljünk' be abba a kis szobába, a melyikben együtt szoktunk tanulgatni!"
Vilmos minden ellenvetés nélkül követé barátját.
Haza érkezvén, Károly elővevé
az énekeskönyvét s mondá:
.Kedves Vilmos!
midőn előbb azt a kis madárkat
zengedezni hallottam, eszembe jutott jó tanítönk szava, ki tegnap - mint tudod
- arra figyelmeztetett az iskolában bennünket, hogya mai napon el ne mulaszszuk
kérni az Istennek jóra búzditó s vezető szentlelkét, azért tehát jer, énekeljük el a
pünkösdi szent éneket: • Jövel szentlélek Úr Isten!" . . . Erre nagy búzgósággal
elkezdett énekelni a két fiú, majd az ének befejeztével felolvasták a pünkösdi
szentlélek csudas kiömlésének történetét s végre áhitatosan imádságot rebegtek
ajkaik, Elgondolhatjuk
e nemes tett után _. mily vidám szivvel, lélekkel
töltötték együtt az egész délutánt, kétségkivül ők is köstolt.ik már azt a békességet "mely minden értelemnél felül való". Óh bárcsak minden gyermek, minden
felnőtt, igy szentelné meg az ünnepet!

Laucsek Jónás.

Adjuk meg a. gyermeknek,

a. mi a. gyermeké!

'I'örvény ez, melyet kimondani könnyű, .de nehéz megtartani.
Nagy és sok kivánsága, ssükséglete van a gyermekinek mondja száz meg száz tanító
és szülő. Hisz akkor egyebet sem volna szabad tennünk, mint azokkal foglalkoznunk,
azok kivánságát lesni nagy odaadással, a melyek sokszor oly külöuösek, hogy mindio'
azokat, vagy megtagadjuk-e tőo . az a kérdés lebez
o szemünk előtt, teljesítsük-e
luk. És a gyermek jogos, vagy jogtalan kivánságainak teljesítése, vajmi sokszor
1'1'óbára teszi tapintatosságunkat
a nevelés és ápolás fontos mestersége körül.
A tanító azt mondhatná: jól .van, tudom én igen jól, mire van a gyermeknek szüksége, azt is tudom, mit kiván ez, ;neg ez a paedagogus, -- de hát mag.t mra is - kell ám gondolnom ; ott a gazdaságem, azután is kell néznem, meg hát
azt csak nem kivánhat ja tőlem senki, hogy valóságos rabja legyek gyermekeimnek, növendékelmnek.
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És az anyák mit mondanak P Kenyeret kell sütnöm, kötnörn, va rrn o 111 , főznöm kell - s tudja ég még mit nem. Szegény anyák! -- mennyire "alapos "
a ti felkiáltástok.
Aztán ....
hova is lenne az a sok kellemes szórakozás, a
gyakori vendéglátás, a .jaur" s kitudja, bány és rniféle néven nevezendő mulatság:
és ki ügyeltie arra, mit tesz a szomszédasszony, bány ketlót ültetett, ha gyermekeiteknek szentelnétek életeteket?
Önöknek bizonyára furcsának fog tetszeni, hogy én itt csupán a nők, az
anyák • mellett" emelem fel szavamat, - de ne csudálkozzanak a férfiak, az apák,
ha megkimélem őket, miután igen jól tudom, hogy őket a nevelés teréről elvonja
. széleskörű elfoglaltságuk!
Azért hagyom őket, nem zavarom meg munkásságukat, az anyákra akarok nagyobb figyelmet fordítani oljformán, hogy ők is értsenek belőle.
.
Hány anya mondja: mire való akkor a -dada, s egyéb szolgálatokat teljesítő
szolga-személyzet - csak nem fizetjük őket hiába, ha még ezek mallett sem nyilik alkalmunk saját vágyainkat, jogos kivánságainkat kielégíteui ? Ilyenek és hasonló mentségek járják, midőn arról van sző : gyermekeink az elsők. Pedig menynyire csalatkozik az az anya, 'ki így gondolkodik; ki képes saját énjét, gyermekei,
övéi kivánsága fölé helyezni és azok testi és lelki szüksóglebeit,
nevelésüket, a
nem igen jó hirnek örvendő cselédségre bízni. Nincs tudatában anyai hivatásának az, a ki így gondolkodik; elfeledkezik arról, hogy gyermekeiért ő is felelős
Isten előtt.
Már is többet mondottam, mint a mit tulajdonképen mondani akarok, ha
így folytatuám, nagyon mcssze jutnék feltett szándékomtöl ... más dologra kiváunám a gondos anya figyelmét felhívni .
.Tól ismerjük ezen gyakran idézett és fontos neveléstani szabályt:
"ép
testben lakik ép lélek." Daczára fontosságának, mégis hányan rannak a szülők között, kik nem tudják azt eléggé méltányolni.
És miért?
Mort minden esalád
főtörekvése oda irányúl. hogy a gyermekek mennél jobb, magasabb szellemi kiképzésben részesűljenek.
Valóságos versenyt folytatnak, szellemi gymnasztikát végeztetnek a g}enge testszervezetfi gyermekekkel.
Filozófust kivánnak nevelni minden gyermekökből, akár van tehetsége, akár nincs. Midőn pedig ezt teszik, szem
elől tevesztik a lelki és testi fejlődés összhangzatosságát.
Mindent a léleknek, de
semmit a testnek. Ferde irányú nevelési módszer ez, megöli a testet s vele
együtt a lelket is..
A mily nagy bűn volna a lelki erőket, melyeknek csirái a gyermek szivében szunnyadnak, fel nem ébreszteni, elparlagiasodásnak kitenni, ép oly nagy
bűn volna a testet elsatnyúlni engedni. Egyiknek szüksége van a másikra; egészséges test nélkül nincs egészséges lélek.
.
Valámint nem terem soká gyümölcsöt a fa, mely rossz talajba van ültetve:
úgy alélek is meggyengűl, mi több, elpusztúl a beteg testben.
A modern iskola és nevelés igen sokat követel és ennek megfelelően a gyermeknek az iskola romlott levegőjében naponként [) -6 órát kell tölteni, hog'y a
tantervben előirt nagy mennyiségű tananyaget megemészthesse.
Ha pedig az iskola ezen túlterheltségét ismerjük, a mely miatt nemcsak Magyarországon, hanem minden művelt államban panaszkodnak, miért nem iparkodik minden család,

•
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illetve anya azt kellőképen ellensúlyozni?
Ha a szellemi munkát és tevékenységet nem apaszthatjuk, - mert erre minden művelt embernek szüksége van -uriért nem követünk el mindent, hogy a léleknek a testedzésben nyugalom szereztessék ?
E helyett a szülők rendesen mást tesznek. A kis tanu16 testileg-lelkileg kifáradva jön haza az iskolából, és alig hogy elköltötte kis uzsonnáját, már lefogja
a nevelő, a zongora-mester, a nyelvtanítö ; nem engednek csak egy 6rácskát is
néki, hogyenyhülést,
üdűlést és friss erőt gyűjtsön a szellemi munka folytatásához.
Rövid sétár61, vagy játékról, - mire a gyermeknek szüksége van, sz6 sem lehet; mert arra nincs idő.
Az iskola és általában a modern nevelési rendszer sem tulajdonít kellő
fontosságot a testedzésnek
Ha csak az "országos közegészségügyi
egyesület"
nem, mely lelkesűlten tűzte ki magának a játékterek létesítésének magasztos eszméjét, -_ de sajnos, eddig még nem sok eredménynyel.
Heti két 6rában kivánják a 30 6rára terjedf szellemi agyongyömöszülést
ellensúlyozni legtöbb helyütt, különösen városi helyeken az által, hogy romlott
levegőjű pinczehelyiségekben végeztetnek egy kis "testgyakorlatot" a szegény gyer'mekelrkel. És' hány anya találkozik, ki ez alól is siet gyermekét felmenteni.
Ehhez járul még az is, hogy a legtöbb iskola mellett hiányzik a fentemlített játszótér, s így a gyermekek a tan6rák közötti 10 s még kevesebb percznyi szüneteket a Jégvonatos folyos6kon kénytelenek tölteni.
Pedig a gyermek a szabadba
kivánkozik, játszani 6hajt, mert akkor frissűl fel teste és lelke egyaránt; akkor
érzi csak magát igazán j6l.
Adjuk meg a gyermeknek, a mi a gyermeké I Engedjük gyermekeinket játszani. Ekkor a gyermek útbaigazítás nélkül, fesztelenűl edzi testét; ekkor mutatja meg valódi életreval6ságát és ekkor táplálkozik lelke is. Igy tartatik fenn
sz egyensúly a kettős "j6" között, - mint Juvenalis mondja, A fáradt lélek
felvidúl ; hisz a játsz6 gyermek nem tesz egyebet, mint kedvtelést szerez a tanulásban kifáradt lelkének. J 6 anyák engedjétek gyermekeiteket játszani!
Vajjon
mily lelki állapotot árul el azon gyermek, ki folytonosan csak arra van szoktatva,
hogya szobát őrizze, ott csendesen üljön és mindig a könyveket bujja?
Nem
val6ságos unalmat tükröz-s vissza?
Nem bir, azaz röstel az oly gyermek helyesen gondolkodni; meglátszik fáradt testén lelkének bágyadtsága. Mennyire megőrzi
pedig a gyermek a gondolkodás frissességét, akkor, ha alkalmat nyújtunk neki,
hogy alélek a testi fejlődéssei szép harmoniában legyen .
•
_ Milyen öröm nézni a játszó gyermek-sereget! ... odakivánkozunk
közéjük ;
visszaidézzük ama boldog gyermekkort;
irigyéljük
boldog, gondtalan életöket!
Valóságos rossz embernek tartom azt, a ki a gyermekek játékának nem tud örülni,
hisz a játék azok szivével van összeforrva és egy darabot tépsz ki onnan; ha
megfosztod őket játékukt6l.
Czukros sütemény, vajas kenyér, piros sapka stb.
elveszti a játszó gyermek előtt értékét ; ő csak játékára gondol. Én határozottan
merern állítani. hogy semmivel sem lehet úgy magunkhoz érdesgetni a gyermeket, mint
ép a játékkal. Azért ne tagadja meg a szülő és bárki, a, ki erre hivatott, gyermekétől, hogy vele időnként egy 6rácskát is játszszon; meanyire örül az olyankor, hogy
avval játszhatik, a kit
szeret ; nincs boldogabb kivüle a világon ..
ő
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A mint látjuk, a játék fentartja a kapcsot a test és lélek között. Ha II
test egészséges, a lélek eleven, és friss a kedély is. A játék megőrzi a gyermeknél a kedély frisseségét, a vig kedélyű gyermek pedig játszva tanúl, sokkal könynyebben mint az, a ki egész nap a könyv mellett guggol, a mit a tanítók is
igen jól tudnak. A játéktél megfosztott kedélytelen gyermekből neveljük azt az
ideges, komor és életunt embert, a ki öreg napjaiban maga is beismeri: gyermekkoromban nem engedtek játszani és ifjukoromban semminek sem örültem. Valóban számtalan áldozatát ismerjük az ilyen lelkileg túlterhelt embereknek.
Adjuk meg tehát a gyermeknek, a mi a gyermeké. -- és kinek füle van a
hallásra, az - hallja.

Mogyoródi.

A vallásoktatás a falusi népiskolában.
E lapok hasábjain már többszörösen volt szó a népiskolai vallásoktatásról,
de tekintve a tárgy fontosságát. nem vélek felesleges munkát végezni, ha ismét
visszatérek rá, hogy röviden fejtegessem azon álláspontot, melyet e tárgy körül
személyes tapasztalatom által, mint szerintem czélhoz vezetőt ajánlatosnak tartok.
A tárgy könnyebb áttekintése czéljából elsőben is rövid visszapillantást
kivánok tenni az általános tanítás s vele együtt a vallásoktatás
methodusának
rohamos fejlődésére, mely kettő között szoros összefüggés van.
A mint a tudomány haladt, nem elégedett meg többé az igen drága és
fáraszto kéziratos tudományos művekkel, hanem talált ki módotés
eszközöket,
melyek segélyével sokkal szebben, könyebben és olesebban tétetett lehetővé valamely
műnek megjelenése s az azzal való megismerkedés;
nem elégedett meg a leggyorsabb parip ával , hanem a gőzt szorította engedelmességre;
nem elégedett meg
a leggyorsabb röptű pöstagalambbal, hanem a villamosságot fogadta szolgálatába.
Az ily gőz és villamos korszakban a paedagogia sem maradhatott hátra, s mintegy más egyebek által előresodortatva,
azon nézet merűlt fel, hogy ezen is. kell,
hogy javítás történjék.
És történt is javítás, sok esetben igen üdvös és hasznos
javítás; hogy többet ne mondjak a hangoztat6 mődszer is ezen kor szüleménye.
Igy esett aztán meg, hogy a vallási, a dogmatikus tárgyak előadási módját is a
divat' szerint idomították át s megszülemlett e tárgyban is a mod ern paedagogia,
mely napjainkban a legmagasabb tetőre hágott, melynek feladata a dogmatik us
elveket é r V e k kel
bizonyítani, egyszóval a gyermeket
meggyőzni valamely
dogmatikus tétel igazságáról elv ile g, mely körül oly gondolatok és eszmék is
fonódnak helylyel-közzel az előadásba, melyek tulajdonképen nem is tartoznak
a gyermek elé. Más szóval a vallástanttás
methodikája manapság oda van
terelve. hogy valamint más tárgyakat, úgy ezt is az ész sze 1 akarják erőnek
erejével felfogatni, pedig ez nem csupán az észnek, hanem főkép asz í v nek,
az érz ele m nek
tantárgya.*)
Azonban mert divat, senki ettől tágítani
nem akar;
és mi az eredménye?
Az istenházának elhanyagolása,
igéjének
*) A kik a vallást igy tanítják, feladatukat miudenesetre rosszlll fogják fel. Mi azonban
arról vagyunk meggyőződve,
hogy az ily eljárás az evang. tanítóság körében épen nem
általános.
Szerk.
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birálgatása, a valláserkölcsi élet' meglazűlása, mely hovatovább az egyházi szerves
életet. kezdi fenyegetni. Ide vezetett a m o d ern paedagogia. De ideje, hogy látva ennek gyümölcsét, - másként kezdjünk gondolkozni e tárgyban.
A keresztyén .vallás is eredetileg, a mint Krisztus urunk azt megalkotá, igen
helyes és áldásthoz6 volt, de később nagy tudományú férfiak mesterkedésének és
javítgatásának
következtében
annyira elromlott, annyira ki lett forgatva eredeti
val6ságáb61, -hogy egy Luthernek vagy Kalvinnak kellett fellépni s azt megtisztítva visszaállítani eredeti valóságába, Valamint akkor ez magával a tan nal történt,
az történt később, jóval a reformatio után annak előadási niódjával.
A mi pedig
egykor Luther és Kalvin által történt magával a tannal, ugyanaz kell, hogy történjék ma annak m et ho d u s á val is. Igen! vissza kell térnünk azon régi előad isi
mödhoz,
melyről be van bizonyítva, hogy mély istenfélő és búzgö protestáns
férfiak neveltettek általa; kik a legnagyobb veszélyben, a legnagyobb kisértések
mellett sem lettek hűtlenek Istenükhöz és vallásukhoz, kiknek viszontagságai
olvasása közben szinte felhevül és feldobog az emberi kebel és örül, hogy
ha az élők között nincs, legalább al történelemben van még oly alak, minőnek
a protestáns
egyház összes tagjainak lennie kellene. Mily szép jellemvonás
uralkodott akkor! Hát ma miért nem P Vagy napjainkban már más vér foly
az emberiség ereiben?
Igaz ugyan, hogy a körülmények és idők is szülík a
nagy embereket és hősöket, de én ez alatt nem ezeket értem, mert megengedem,
hogy helylyel-közzel napjainkban is akadnának ilyenek, hanem ezzel csak
a kor vallási szellemét akartam jelezni, mely a történelem tanúlsága szerint, korunk vallásos érzületenél hasoulíthatatlanül jobb volt.
Hogy ezen ősi búzg6 vallásosságot elérhessük, vagy legalább megközelíthessük, nézetem szerint, igenis vissza kell térnünk e tekintetben az eredeti methodushoz, melyet maga Luther jelölt ki a hitoktatók számára, midőn megirta kisés nagy kátéját, melyben világosan ki van tüntetve a möd is.mielyhez a tanítónak
magát tartani kell. Ezen mód főleg abban nyilvánul, hogy nem szabad a vallást
érvekkel magyarázni, hanem a növendéket minden meggyőzés nélkül rá kell szoktatni, hogy a tanúitakat hinni és minden ut6gondolat nélkül cselekedni kell, mert
ez úgy van és nincs másként s ez az Isten akarata. Hogy miért van így, vagy
amúgy az határozottan mellőzendő agy er m : k előtt.")
A médern paedag6gia igen szabadelvű, midőn azt mondja: a jöt magáért a
j éért kell tenni, és van is neki értelme, de annak megértése és felfogása magasabb műveltséget, magasabb kort, magasabb képzettséget feltételez, oly képzettséget, minővel a falusi nép nem rendelkezhetik.
Az ily el vet, bár igen szépen
hangzik, hiába erőlködünk a gyermekbe belediktálni, mert az azt soha felfogni
nem fogja s vele délt nem érünk, hanem e helyett igenis azt kell hangsulyozni,
hogya
jónak cselekvése Isten akarata s a ki nem teszi, azt az Isten megbünteti.
Azért iparkodjunk a rosszat kerülni s a jót cselekedni.
Mutassunk rá a gyötrelemnek helyére, mely a gonoszoknak készítetett s a hol
ők örökké tartó kínokat szenvednek."') De ennek ellenkezőjét a mennyországot is
*) A körülményektöl függ, néha mellözendö, máskor meg é pe II nem!
**) A pokolra? purgatoriumra?
Nem pr o tes t n s iskolába való!
á

Szerk.
Szerk.
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kell ecsetelni édesgető és elragadó mödon, az ő szent angyalaival, hol a jók élvezni
fogják jó cselekedeteik édes jutalmát.
És ezt tenni nem elég egyszer egy évben
hanem mindannyiszor, ahányszor erre alkalom kinálkozik, melyet elszalasztani semmi
esetre sem szabad.
Vagy nem ezt teszi-e Luther a tiz parancsolat befejező részében?*)
Azért
térjünk vissza azon irányelvekhez, melyeket Luther irt elénk s azokat tartsuk meg;
mert ezek, a tapasztalat szerint túl nem élték magukat.
A modern paedagogiának e tekintetben
nem mondom, hogy városi helyen
finomabb lelkületű és csiszoltabb növendékek között nem volna némi kis igénye,
de azt falúhelyen 'alkalmazni egészen elhibázott dolog. Az ős természetet hozom
fel példáúl,
melynek törvényei szerint, bizonyos érzékenyebb csemeték et a tél zord
hidege ellen bekötőz éssel védünk, mily nevetséges volna pl. az akácz, vagy fűzfával így bánni. Vagy vigyük. az oroszlánt Szibériába, megfagy; ellenben a jegesmedve megfúlad a meleg égőv,alatt.
Igy fúlad meg a falusi nép vallási és erkölcsi érzülete a modern paedagogia hatása alatt, mi nem neki való, mi termeszetével össze nem egyez, s hogy ez így van, szomorú tanülsága korunknak.
Ez ellen tán felhozható ellenvetésíil, hogy így többé-kevésbbé farizeusok neveltetnek .s rámondhatná valaki, hogy jobb egy igaz, mint száz farizeus; azonban az
ellenvetést a gyakorlat meghazudtelja,
sőt ha volna is benne valami, én még
ak k o r is azt mondom rá, hogy tiz farizeus mégis többet ér, mint száz gonosz
és istentől elrugaszkodott
lélek, pedig túlnyom ólag ilyeneket
nevel a modern
paedagogia.?")
Falusi gyermeknek, nem tekiutve a kivételeket, mert azok itt tekintetbe nem
jöhetnek, a vallástant észbeli érvekkel magyarázni nem lehet, hanem csakis bibliai
történetekkel,
szentirásb eli helyekkel, énekverssei s a tárgyhoz alkalmas szívnernesítő versecskékkel.
A k á t é legyen a középtengely,
mely körül eme tárgyak
csoportosúlnak
s ekkor a bibliai történet, mint külön tantárgy elesik (?) és csak a
káté magyarázatáúl
szolgál. Igy természetesen csak azon történetek vétetnek akár
az ó, akár az új testamentombél,
melyek alkalmasak
a szóban forgó tárgy megviIágítására, magyarázására és megérthetésére,
vagy esetleg ha csak vonatkozással
vannak is rá, Hasonlókép
elesik a káté magyarázata,
mely leginkább
csak az
elvontabb szavak értelmezésére és elvontabb fogalmak példák általi érzékeltetésére
szorítkozhatik.***)
Nincs szándékomban a katholiczizmust
hozni fel mintaképűl, de nem hagyhatom a nélkül, hogy összehasonIításkép
rá ne mutassak, hogy ama táborban
általában s mondhatnám,
kevés kivétellel
összeségükben,
mily búzgó, úgyszólván
bigott hivők találhatók,
pedig tanítőiknak
a dogmatikai
elvek magyarázatába
bocsátkozni akár szt. irásbeli helyekkel, akár bibliai történetekkel, plane a modern
paedagogia elveivel szigoruan tilos. Nekik regisztrálni
kell a tárgyat úgy, I ahogy
meg vagyon irva s az eredmény hozzánk viszonyítva bámulatos.
Ily pozitiv 'eredmény fölött nem térhetünk
egyszeruen napirendre s lehetetlenség
azt meg nem
*) De nem ám!
Szerk.
**) No, ezen elvek már épen nem Krisztusiak!
Hogy a modern paedagogia csupa isteutelen embereket nevelne, az legalább is mer ész áll it á s. Nem kell a mai iskolákat oly
igen sötét szemüvegen át nézni!
Szerk.
***) Nem irhatjuk alá.
Szerk.
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látni, vagy szemet húnyni, mort ily eredmény elérésére kell nekünk is törekeduünk,
természetesen protestáns szellemben.")
Az ehhez megkivántat6
eljáráara igyekeztem rámutatni, melynek gyakorlása
mellett nem reménylem, hogya
megkivántat6 hasznos siker elmaradna. Egyszerre
természetesen
az eddigi állapotokat gyökeresen megváltoztatni
nem lehet, de nem
is volna czélhozvezető,
miután nem volna benne átmenet, mely ismét egyike a
természet törvényeinek, melynek szemmeltartása a paedagogiában különösen fődolog.
. A vallástanításnál
az általam jelzett elvek szerint val6 tanítás körül segédkönyvűl igen előnyösen használhat6k a bibliai történeteknél
Wiedemann Ferencz
drezdai főtanít6 ily czímű munkája: "Wie ich meinen Kleinen die bibl. Geschichten
erzahle." Nem lehet czélom ezuttal e művet ismertetni, de ki kell emelnem, hogy
ez oly szép és elragad6 gyermekstilusban van megirva, hogy aki azt előadása
. előtt legalább egyszer is átelvassa, annak gyermek-irálya
úgysz6lván ráragad,
melyet lehetetlen, hogy a legkisebb gyermek is örömmel ne hallgatna s meg ne
értene.
A szentirási helyek s bibliai történeteknek az előadand6 tárgyhoz való meglavásztásánál nagy segítségűl szolgál Petermann K G. drezdai evang. isk. igazgató
ily czímű műve: "V ellstandiges Spruchbuch zu Luthers kleinem Katechismus, mit
Hinweisung auf die bibl. Geschichte".
Az erkölcsnemesítő
versecskéknél nagy szolgálatot tesz ugyancsak Wiedflmann
Ferencz ily czímű művecskéjével:
"Samenkörner fül' Kinderherzen" . E mű mondhatom páratlan a maga nemében.
Az egész vallásoktatásra
vonatkoz61ag pedig igen előnyöserr használható
Nissen ily czímű műve:
"Unterredungen
über den kleinen Katechismus Luthers".
Ajánlom e műveket tisztelt kartársaim becses figyelmébe.
Végezetre pedig meg kell jegyeznem, hogya
kivánt siker elérhetése czéljáb6l a népiskolai vallásoktatásra
az eddiginél sokkal nagyobb súly fektetendő,
mert csak így érhetjük el
mondottak
mellett is, hogy a növendékek a hitben
búzg6, istenfélő s az egyháznak áldozatkész, hasznavehető tagjaivá fejlődjenek. Éi;
hogy e na~y munkában soha el ne csüggedjünk, sőt abban lelkesedéssel s fokozott
erővel működhessünk,
Isten álljon mell ettünk áldásával s adjon hozzá erős akaratot, mindenek fölött pedig megingathatatlan - hit e t !*'*)

a

Polgá.r József

*) No, már engedjen meg t. czikkiró úr, mi abból a prot. bigottizmusból nem kérünk.
Nekünk meggyőződésben
erős, hitbúzgó
s egyházszerető
protestánsok kellenek!
**) Meg vagyunk róla győződve, hogy e czikk érdemes irója teljes meggyőzöclésből vallja az itt elmondott elveket s talán azokat sikerrel alkalmaz za is: mindazáltal szükségesnek
tartjuk kijelenteni, hogy vele mi igen sokban nem érthetünk egyet, mint az fentebbi megjegyzéseinkből is kitünik. Hogy' mégis közöljük Polgár J. úr czikkét, ezt teszszük egyrészt az ő
különös kivánságára, de teszszük azért is, hogy e fontos tárgy tanítási módszerének megvitatásához minél tágabb tért nyissunk.
Azt azonban ne vegye rossz néven t. czikkiró úr, hogya
pokolról s az ördögről szóló passust mellűztük.
Annak már még sincs helye paedagogiai
foiyóiratban, hogy a tanító hogyan fesse le a gyermekek előtt - az riadálmukra - a pokolbeli szörnyeteget, hosszú szarvakkal és tüzes lángnyelvekkel stb. Ez ma már mégis csak meg.haladott álláspont.
Szerk.
ö

___

e~

__

~E

179

T á, r C z
~..•• 1.,111111111.

111111111111,.

liliililiiii!

III111I1III

, 11111111111111'

3,.

1111111111111111111111111111111111111111111111111'

'1"

••• It'I'"

III111III

t 1111'11'

III111IIIIIIII1I

Luther «Biblia-éneke».
Hol biblia a' házban nincs,
Hiányzik ott a legfőbb kincs;
Tanyát a sátán ütött ott,
De Isten nem lel hajlékot.
Azért, hogy a gonosz ellen .
Nálad tovább úr ne legyen,
Keresd ki a ládafiát,
Siess, és végy egy hibliát.
Olvasd korán e szent irást,
V ágyad, reményed benne lásd;
Ha lelked abban mélyed el,
Meglásd, nyugalmat, enyhet lel.
Okúlj, - de kincsed el ne zárd;
Építs belőle sziklavárt ;
S bár süt a nap, avagy borúl,
Ormára tüzd fel zászlóúl
A legkiválóbb verseket, Találhatsz szépet eleget!
E könyvet védő paizs gyanánt,
Örömben, búban egyaránt
Hord szíveden. - Atyámfia,
Ha nincs házadban biblia,
Fuss, végy! . . . . utolsó garasod
Kelljen bár rá fordítaned.
Olvasd buzgón s akkor tedd le,
Ha leszállt sírod éjjele;
S hogy életed boldog legyen:
Kezd, végezd ezzel! . Úgy legyen!

Zá.brá.k Dénes.

Molanchton Fülöp.
-

Reformátori

munkássága

és jelleme. -

Sajátságos az emberi lélek. El tud meríílni egy lehullott falevél szemléletébe, a száradt kis levélből mint nyitott könyvből olvasva ki Isten végtelenségét.
Gyönyörködni tud a csöndes nyári estén fölhangzó fuvola mélabús hangjaiban épen
úgy, mint Mozart szímfoniáiban.
Meg tudja nyerni tetszését a vászonra festett
kicsiny liliomszál, mint a Madonna fényes, átszellemíílt arcza. A behantolt sir
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fölött á1l6 egyszerű piramis, s a míívészi tökélylyel alkotott remek alakok egyformán le tudják kötni a szemlélődő lélek figyelmét.
Az AIk o t 6 teremtményeinek minden ezer neme ellenállhatatlan
varázszsal vonja magához lelkünket s
a merengő lélek hallani véli az ezredes tölgy koronájának suttogásáböl, a virágos
réteken döngicsélő kis mébecske zsongásáb61, a csörgedező kis patak halk morajáb6l eszavakat:
.Mi az ő műveí vagyunk. Csodálva állj meg s imádd a nagy
Istent!"
Ha keressük lelkünk e titokzatos sajátságát, könnyeú ráakadunk.
Minden, a
mi a bevégzettség, tökéletesség jellegét viseli magán, ellenállhatatlanúl
vonja magához lelkünket, legyen az illető dolog bármily egyszerű vagy bármily impozáns.
Az Ist e n és az em ber minden alkotásában keressük a tökéletest;
mindent úgy
szeretnénk tekinteni, mirrt tiszta tükröt, mely Isten dicsőségét, bölcseségét sugározza felénk. Ha így van ez;· ha oly ellenállhatatlanúl
vonz magához mindaz, a
mi tökéletes:
vajjon épen csak magában az emberben nem keresnénk-e a szépet,
az öszhangzöt, a tökéletest?
N agyon szomorú volna, ha e kérdésre nem adhatnánk tagad 6 feleletet.
Ha elvarázsolja lelkünket a remek d6m, egy pbidiasi szobor, egy művészi festmény vagy egy bevégzett tökélyű zenemű: meanyivel inkább
csodálatra
indít egy tiszta, szeplőtelen jellem, mely fölülemelkedve a mindennapiság szinvonalán, benne a legélesebb
ellentétek:
erő és gyöngeség, a sz6 és
tett, az ész és a szív, eszmény és val6 zavartalan harmoniává,
összhangzattá
olvadnak össze. Ha bámulatra kelt az élettelen holt anyag, mely az eszmének csak
néma hirdetője, mennyivel inkább elragad a kép, melyet elibénk tár a kristályoz6dott jellem, melyben az isteni szikra él, lobog, mely tettek által valósítja meg
a szent eszméket; mely munkálva, küzdve arra törekszik, hogy fölmutassa a végesben a végtelent,
tiszteletet
szerezzen az emberben az isteninek.
Egy ilyen
tiszta, kristályoz6dott jellemet látok én a reformáczi6 egyik hősében, Me 1a neh t o nb a n is. Midőn engemet a tisztelet, a szent lelkesülés arra ösztönöz, bogy e férfiúnak
jelleméb az ő munkásságában elibénk állítsam: félve veszem föl. tollamat,
\
érezve gyönge erőmet, mely alig képes arra, hogy anagy férfi alakját az ő dicsőségében hiv en visszatükröztesse.
De meg vagyok arról győződve, hogy ily férfiú
életével, munkásáágával
foglalkozni a gyöngére sem -lehet áldástalan.
E meggyőződés adott erőt, hogy jelen munkám megirásához fogj ak, és j6l esik hinnem,
ha a nagy férfi jellemét bár halvány vonásokban is vázolni sikerül: aszives
01vasö nem fogja mondani, hogy törekvésem egészen meddő munkálkodás.

Czélom tehát, mint azt fentebb is emIítém, hiven visszaadni Melanchton jellemét s a mennyire szükséges
e czél
elérésére,
megemlékezni az
reformátori munkásságár6l.
A mily természetesnek tartjuk, hogy a bölcső polyájáb61
fejlődik idők multával a hős, épen olyan kétségtelen az, hogy a gyermekkor elhatároz6 befolyással van mindig az egyén életére, tetteire, gondolkozására,
jellemének fejlődésére.
Azért úgy hisze~ nem lesz fölösleges,
ha munkám elején a
nevezetesebb életrajzi mozzanatokr61 is megemlékezem.
Melanchton Fülöp 1497. február 16-án született a Badeni nagy herczegségben. Als6pfalz mezővárosában.
Családi neve tulajdonkép Swarzerd volt, csak
később változtatta nevét, az akkori idők szokása szerint.
A becsületes,
vallásos
kedélylyel megáldott szülfíket négy évi magtalan házasság után érte az Isten álő

dása. Nagy volt az orom. A boldogságtól
túláradott szülők mindent elkövettek,
hogy a kedves gyermeket lehető j6 nevelésben részesítsék.
Maga a családi kör
nagyon alkalmas volt erre. Melanchton atyja fegyver-kovács volt. Mint egyszerű,
öntudatos, igazságszerető
s különösen egész a szigorúságig fokozott vallásos ember köztiszteletben
állott.' Mondják, hogy minden éjjel 12 órakor fölkelt és imádkozott.
Anyját, ki j6zan gondolkodésü,
takarékos, mindamellett jöszívü.és
adakozó
háziasszony volt, mindenki szerette.
Apa és anya egymást igyekeztek felülmúlni
az odaad6, hű szeretetben.
Igy nem csoda, ha a serdülő kis gyermek sohasem
látta a családi kör fölött ragyogó tiszta, kék eget sötét felhőktől elhomályosúlni.
A fejlődő kis csemete lelkét nem rémíté meg soha, semmi viszály, semmi összhangtalanság.Az
anyatejjel beszívott isteniféleleni.' a szülők iránti határtalan tisztelet és engedelmesség napról-napra mélyebb gyökeret vert a kis gyermek szivében. Fogékony lelke moh6n szívta magába mindazt, a mi szép, j6 és nemes. És
így a szülők örömére szemmel láthatólag gyarapodott lélekben s az emberekelőtt
való kedvességben egyaránt.
De Melanchton nem sokáig örvendhetett a szülői gondozásnak.
Atyját 10
éves korában vesztette el. Midőn érezt~ a haldokló atya, hogy vég6rája elközelgett, ezeket mondotta gyermekeinek:
"Mivel meg kell halnom, kivánom, hogy
gyermekeim Isten házával egyek maradjanak, Isten ismeretével birjanak, hogy egykor üdvözülhessenek."
Hogy mily mélyen vésődtek a gyermek szivébe atyjának utols 6 szavai, azt
tárgyalásunk folyamán majd látni fogjuk. A tiz éves fiúra még több megpr6báltatás is várt. Ugyanez évben 1507 -ben még nagyatyját is elragadta
a halál,
kinek házánál végezte tanulmányait.
Még 1507 őszén elhagyta szülőhelyét.
Pf o r C z h e im b a ment, hogy itt
folytassa tanulmányait
A pelyhes fészekből kiröppent madárka új körében is barátságos • otthon" -ra talált.
N agyányja,
a nagy Re II c h l in testvére vette őt magához.
Első tanítója Ung e r .J á nos volt. Hálásan nyilatkozik r6la Melanchton
midőn azt mondja: .A nyelvekben való jártasságomat
neki köszönhetem. " Ügyes
rendszere által oly alapot vetett a meater a külömben is rendkivül fogékony
lelkű ifjúban, a melyre aztán minden nehézség nélkül építhetett tovább.
Pforczheimban az iskola rectora, Sj ml erG y l"g y elragadtatással
sz 61 a
kiválö tehetségű tanítványról,
kit a latin és görög classicusok olvasásába minden
nehézség nélkül vezetett be. A olassicusok olvasása mellett különösen szép haladást mutatott fel a "purior filozofia ", vagy másként, az "eredeti ariszt6teleszi
filozofla'' tanulmányozásában.·
Tanárai s különösen az öreg Reuchlin tanácsára,
- ki iránt teljes életében a legbensőbb vonzalommal viseltetett ~ 1509-ben elhagyta Pforczheimot s október havában a he i d'e 1ber g i egyetemre ment,
ö

Sp angel Pallas egyetemi tanárnal lakott, ki barátságosan fogadá a lángelméjű ifjut. sőt ernyedetlen kitartásra buzdította.
Mint a száraz homok a nyári
z~port, úgy szívta magába az ifjú tudományszomjas
lelke a hallottakat.
Különös
hévvel tanulmányozta a grammatikát, rhetorikát
és dialectikát.
Sőt még ezekkel
sem érte be. Magán szorgalom utján foglalkozott a scholasticus filozófiával is.
Az odaadással végzett fáradságos munka végre megtermé
gyümölcsét.
Életének
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14-ik évében letette a bacoalaureatusi
vizsgát s 1511-ben a bölcsészet babérkoszorúsává avattatott.
A kitüntetés olaj volt az úgy is hatalmas lángokban égő 'tűzre.
A kincskereső minél nagyobb szerencsével dolgozik a föld aknáiban, annál nagyobb szenvedélylyel tör elő a nemes fém után.
Így volt Melanchton is, Nem állapodott
meg az első siker után. Már a következő évben, 1512-ben, jelentkezett
a tudori vizsgálat letételére. A lánglelkű ifjut azonban, fiatal kora miatt vizsgálat elé
nem bocsátották.
Ez intézkedés helyességét,
csak később látta be Melanchton.
A nem várt elutasítás mélyen fájt az ifjú érző szivének. Ez volt tulajdonképeni
oka annak, hogy még ez évben elhagyta a heidelbergi
egyetemet;
jóllehet erre
indította őt az éghajl'at miatt val6 folytonos gyengélkedése is.
A reményében csalatkozott ifjú most )rettőzött erővel igyekezett tovább haladni a megkezdett úton. Bölcsészeti tanulmányait teljes hévvel folytatta tovább.
Az úgynevezett "YV'1rJwV. qn},or;oq;wv" vagyis Arisztotelesz-féle
fiiozofiát akarta a
maga eredetiségében visszaállítani,
Mint a nemes palma, úgy emelkedett fölfelé
Melanchton lelke a tudományok világába, büszkén emelve terhét, melyet nyugtalan szelleme önkezével rakott rá, Lángelméjét nem korlátozhatá.
Nem elégedett
meg egyoldalú képzettséggel.
Felölelé úgy sz6lván az összes tudományokat
akkor, midőn tulajdonképeni tárgyain kivül teljes jártasságot
szerzett
a jogtudomány, a mathematika, az orvosi tudomány és az astronomia terén is. Ily széles
köríi ismeretet gyűjtve jelentkezett
Metanehton másodszor a .doctoratus " letéte .
lére. És csakugyan 1Q17 -ben, tehát 17 éves, korában fényes sikerrel megállván
helyét, tudorrá avattatott, s ezzel együtt feljogosították
arra is, hogy előadásokat

tarthasson.
Melanchton most már végezve tanulmányait, határozott irányt szabott munkásságának.
Saját lelkének sugallata, de különösen
atyjának kivánsága lebegett
szemei előtt, midőn elhatározta
magát arra, hogya"
theologiának"
szenteli
magát.
Mi volt ekkor a theologia?! .. Nem más mint a sehol. filozofia üres, éretlen
elménczkedése és élettelen forma1izmusa.
Sajnálkoz6 mosolylyal emlékezik Melanchton egy theologusr6l, ki például a "transsubstantiati6t"
egy. táblára rajzolva
szemléltette hallgat6ival.
Melanehton nem is állott a sehol. theologia szolgálatában egy pillanatra sem. Ó nem elménezkedési képességét akarta gyakorolni; nem
üres élettelen formákat akart teremteni, hanem igen is az ige
világával akart
fényt deríteni a tévelygés, bíín sötét éjjelére ; az ige erejével akart új életet teremteni a szomorú pusztulás romjain.
Asz e n til' á s olvasására szentelte minden
idejét.
Alapos nyelvismerete
könuyűvé tevé munkáját.
Különösen Pál leveleit
olvasta nagy előszeretettel.
Egészen új világ tárúlt föl lelkében.
Belátta, mily
6riási különbség van az igazi theologia és a r6mai egyház szolgálatában
áll 6
sehol. theologia között,
Elvtársaitöl, - Reuchlin, Stöfller, Erazmus, Alber búzdíttatva, lelkének teljes hevével az "ú j szö vet ség" tanulmányozásának szentelé magát.
Hogy mily sikerrel munkálkodott, azt fényesen bizonyítja Erazmusnak nyilatkozata.
Erazmus, ki kerának legnagyobb tud6sa vólt, a thesszalonikabeliekhez irt levél magyarázásában
így nyilatkozik Melanehtonr6l:
"Istenem!
micsoda reményre jogosít ez ifjú, a gyermekkorb61 alig kilépett Melanehton,
ki a
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két nyelvtudásban oly magas fokon áll!
Mily éles ész tűnik ki nála a bizonyítás
ban, mennyi kellem és tisztaság a kifejezésben, mily ritka tág ismeret,
mennyi
óvatosság, mily szellemi finomság és gyöngédség!"
Igen, az ige fénye egészen új világot gyújtott Melanchtonban.
Belátta,
mily kicsinyes dolog az, ha az ember .munkája jutalmát társai elismerésétől válja,
mily kicsinyes dolog az, ha az ember szive fájni tud a bár megérdemlett jutalom
megtagadásán,
szóval az emberek hálátlanságán.
Meggyőződött arról, hogy a jutalom Istennél van, ki megfizet kinek-kinek az ő érdeme szerint.
Nem neheztelt
többé első visszautasfttatásáért.
Mindinkább kezdte belátni a kor romlottságát s
igazán fájt a nemes léleknek a szomorú tapasztalat,
hogy az "Irás" -sal mit sem
törődnek.
Mind mélyebben hatol ITa az 1 r á s szellemébe, fürkésző szeme, éles itélete észrevette a különbséget, mely az igazi keresztyén anyaszentegyház
és a róm.
kath. hierarchia között már oly régen mutatkozott.
Ekkor ugyan még. sejtelme
sem volt arról, hogy ő elszakadjon valaha a római egyháztól, de már a dominicannsok és Reuchlin között keletkezett vitában Reuchlin oldalán harczolt.
A szelid lelkű ifjú mintegy észrevétlenül ragadtatott
ama nagyszerű mozgalomba,
melyet Luther az ő lánglelkéveI megindított
s törhetetlen
akaraterejével
diadalra
segített,
1518-ban Ingolstadtba kapott meghivást, de ezt Reuchlin tanácsára
visszautasította, s a wittenbergi egyetem meghivását fogadva el, mely őt a görög nyelv
tanszékének betöltésére kérte fel.
A válás nehéz volt. Fájt neki kiszakítani magát a kedves baráti körből,
melynek tagjait egyenként és összesen úgy tudta szeretni.
De az agg Reuchlin
iránt való szeretete,
kit atyjaként tisztelt,
rábírta arra, hogy tanácsát kövesse.
Midőu az elaggott öreg levelét vette, minden kételye eloszlott.
Reuchlin ihletett
lelke megjósolja az ifjú fényes jövőjét, a hozzá intézett levél e soraiban:
"N em a pogány költők szavaival akarlak rábeszélni, hanem Isten igéretét
használom, melyet tett a hivő Ábrábámnak:
Eredj ki a te földedből. a te rokonságid közül, a te atyádnak házából azon földre, melyet mutatandok
neked. És
nagy nemzettségnek atyjává teszlek tégedet és megáldalak
téged és felmagasztalom a te neved, és immár légy áldott. Igen is kedves fiam! azt jósolja az én
lelkem, ezt reménylem tőled édes Filipem, te az én művem és vigaszom!"
Hogy az ige testté lőn, azt tudjuk mindannyian.
Melancbton csak ennyit
válaszolt az öregnek: Küldj bárhova, kész örömmel engedelmeskedem. Ezek után
igen természetes,
hogy az Ingolstadtböl
érkezett másodszori felhivást, valamint
Lipcse meghivását is visszautasította
s Wittenbergbe
ment .. Midőn 1518. aug.
25-én ide megérkezett, már akkor sokkal mélyebben vertek gyökeret szivében a
Luther által megindított nagyszerű mozgalom eszméi, semminthogy azoktól meg.menekülhetett
volna. Igy történt az isteni gondviselés közreműködésével,
hogy
midőn Melanchton Wittenbergbe
megérkezett,
őbenne és Lutherben a reformatio
két hatalmas oszlopa nyujtott egymásnak baráti jobbot a közös küzdelemre.
: Beköszöntő beszéde "de corrigendis adolescentiae
studiis" a legkedvezőbb
. hatást gyakorolta a hallgatókra.
Luther e programmbeszédben
felismerte rögtön
az ifjú erejét, alapos és rendkivül széles körű tudományosságát.
Kész örömmel
nyujtotta jobbját a bátortalan ifjúnak. És csakugyan rövid időn, a barátság külső

1.84
symbolumát a legbensőbb s legtisztább szivből fakadó rokonszenv követte.
Így
egyesűlt Északnémetország
zord harczosa, délnémetország
szelidlelkű bajnokával,
hogy építve, rontva, diadalt szerezzenek a Krisztus szent ügyének!
.J
Már a lipcsei hitvitán 15I9-ben, mint .otiosus spectator"
részt vett Melanchton.
Később említést tesz e vitaról Oecolampadiushoz
irt nyilt levelében.
Ez által azonban magára vonta a hiú és elbizakodott dr. Eck támadását.
Melanchton visszaverte a támadást "Defensio adversus Eccianam inculpationem" czímű
válaszában.
Tisztán, világosan, megdönthetetlen
ok okkal érvel e művében a sz.
Irás föltétlen tekintélye mellett.
Ezután csa', fokozott hévvel olvasta az újszövetség iratait, hogy kiapadhatatlan
forrásra tegyen szert, melynek vizéből meríthet
aztán mindazok számára, kik szomjúhozzák az Úrnak igazságát.
N em csoda hát,
ha oly rendkivüli jártasságra tett szert a bibliában, milyen az ő korában páratlan
vala.
E kitart6
munkásság jutalmáúl
avattatott
fel a theologia
"b a b é rkos z o ]' Ú s á v
Az ujabb kitüntetés
nem hizelgett többé hiuságának.
A megérlelődött lelkű
ifjú, csupán serkentésül
tekintette ezt arra, hogy még inkább belemélyedjen
a
Szentirás olvasásába.
Irásmagyarázatai
közül kiválik Pál apostol R6m. és K6r.
beliekhez irt levelének magyarázata.
Luther elragadtatással
nyilatkozik róluk,
lelkesülése annyira viszi, hogy Melanchtonnak j fölött tartott magyarázatát kiadja
az ő tudta és beleegyezése
nélkül.
Luther e tény után így ir Melanchtonhoz:
nmegloptalak
igaz, de nem félek a te vadadtol és panaszodt6l."
A lelkesedés
hangja, a dicséret el nem ragadta az ifjú Melanchtont.
A mindenfelől feléje
. hangzó magasztalásokra
ő ekként válaszol: ,;Az embert sohasem nyugtathatják meg
saját művei, az üdv reménységét csak az evangelium által nyerheti meg, melyből
egyszersmind erőt meríthet a bíin elleni barczra.".
á.
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Ime, mily észrevétlenül ragadtatik
Melanchton mind mélyebben a szellemi
harczba, melynek dicső czélja "olt világít6 fáklyát gyújtani a romlottság
sötét
éjjelén. Midőn kimondja, hogy az üdv forrása az evangéliom, ekkor már visszavonhatatlanúl szakít a r6m. egyházzal.
.I61 látta ezt Luther.
S így nem csoda, ha
féltő szerétettel
környezé az ifjú tudóst, kiben valösülva
látta Isten gondviselésében helyezett hitét.
A ki, mint egykor elküldé Eliasnak az angyal sereget,
ho-y megsegítsék őt, Luther számára is elküldé a segítőtársat, hogy diadalra vezesse az Isten lelke által ihletett. bajnok szent ügyét.
Luther j6s lelke mélyen
érezte azt, hogy Melanchton az isteni gondviselés által rendeltetett
számára támaszúl,
Nem csoda hát, ha minél szerosabb kötelékkel igyekezett Luther Melanchto nt Wittenberghez
fűzni. N agy örömére szolgált tehát mindazoknak,
kik őt
őszinte szerétettel és tisztelettel környezék, ama szándékának nyilvánítása, hogy nősülni készül.
•
Melanchton nem volt az a rajong6 lelkű ifju, ki a nők iránti hódolatot a
túlságig vitte volna. Ez külömben sem lett volna megegyeztethető
higgadt yérmérsékletével. Ő a ház ass ágban nem mennyországot,
nem földi paradicsom ot keresett, hanem csöndes nyughelyet, előreláthat6lag
küzdelmes élete nehéz napjaiban.
A legnemesebb érzelemtől indíttatva kérte meg Krapp Jeromos polgármester
leányát, Katalint.
A szerény kis családi ünnepély 1520. aug. 20-án tartatott.
Melanchton nem sokáig nyugodhatott a családi tűzhely életosztó
melegénél za-
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vartalán.

A következő

év eseményei,

a nyilt küzdtérre

szólították

a szelid

baj-

nokot.
Ez év folyamán (1521) jelent meg Radinus Tamás név alatt Luther ellen
egy gyalázó irat, melyben Luther mint lázító,
Krisztus-tagadó
pellengéreztetik.
A békeszerető Melanchton lelke végtelenűl felháborodott
ez aljas támadásra, mely
Luthert
épen vormsi dicső. szereplése után érheté.
Alig volt ember, kire oly
mély benyomást gyakorolt volna Luther wormsi föllépése, a minő hatással volt ez
Melanchtonra.
Most már nemcsak szerette, de csodálta is a hit rettenthetetlen
hősét.
Lelkesedésének
szűz hevében ragadta fel tollát a védelemre, s a nemes
haragtól égő kebel sugallta szavakat vetette papirra.
Életirói megjegyzik, hogy
soha ily határozottan, soha ily kemény szavakkal nem támadta
meg többé Melanchton a római egyházat, mint ezen Luther mellett irt védőiratában.
Leplezetlenűl veti szemére a pápaságnak visszaéléseit, hierarchikus
zsarnokságát s kimu
tatja napnál fényesebben, hogy nem Luther
a s z e n t i r s-t e.g a d ö, hanem a
"p p a és vele
együtt
a hatalmas
hierarchia!
á

á

Ez a hang bámulatba ejté mindazokat,
kik őt ismerték.
Ez a hang nem
volt a szelid .T ánesé, ez a hang a nemes haraggal égő Pál apostol hangja volt
Ezen első és utolsó föllobbanás után Melanchton a legsúlyosabb
küzdelmek közepette is megtartotta
higgadt nyugodtságát.
És épen abban nyilatkozik lelkének
nagysága, hogy a legválságosabb helyzetben sem veszté el nyugalmát, megtalálta
a kim életet , de határozott
kifejezést, s békeszerető hajlama kész volt engedni a
legszélsőbb határokig.
Igaz, hogy voltak olyanok, kik engedékenységét
jel1emgyöngeségnek tekintették, de ismerve Melanchton elvhűséget,
lehetetlen,
hogy ne
szánjuk az elmét, mely Melanchtonról igy itélhetett.
Tudjuk, mily nehéz helyzetben volt Melanchton Luthernek Wartburgban
tartózkodása idején. A szelid, engedékeny reformater nem tudta elsimítui a Karlstadt által keletkezett zavargás okat, nem tudta elhallgattatni a zwikaui rajongókat.
E föladat Lutherre várakozott.
Hiszen Melanchton nem arra volt hivatva, hogy
v i har
gy an á n t tisztitsa a világot, hanem igen is arra, hogy mint tavaszi napsugár, a szív és vallásos érzület által megszentelt
tudomány melegével életre
keltse a v i har
á 1tal
elszórt magvakat.
E munkálkodása
közben írta meg
1521-ben az első evaug. dogmatikát:
.Loci communes rerum theologicarum, seu
Hypotyposes theologicae"
czím alatt. Fő jellemvonása e munkának az, hogy az
eddig megjelent dogmatikákban a scholastikusok által kiváló előszeretettel
ápolt
dogmákat (Istenről, a teremtésről,
Szt.-háromságról,
Krisztus személyéről
stb.)
meg sem érinti. És ezen eljárását igazolja Melanchton azon élettapasztalat
által,
mely szerint sokkal helyesebb, ha azon dolgokat, melyek a mysterium ok körébe
tartoznak, his z s z ü k, mintsem hogy azoknak be biz o nyi tás ára törekedjünk.
És e tapasztalat helyes volta mellett bizonyit az általa föl vetett kérdés:
"Quid
assecusi sunt jam tot seculis scholastici theologistae,
cum his locis (Szt-Háromságról stb.) versarentur?.
"
A wittenbergi zavargó kat lecsöndesitette
Luther.
De Melanchton nem munkálkodhatott
zavartalan sokáig.
Újra fölverte nyugalmának csendjét a pór 1 á z ad á shire.
Fölháborodott
a vakmerőségen, mely nem rettegett beszennyezni a re-
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fármatio tiszta szent ügyét. 'y égre l'ó26-ban a speyeri országgyűlés téljes nyugalmat biztosított a prot.-nak az egy behi vand6 egyetemes nagy nemzeti zsinatig.
Ez időt a szervezkedés re basználták fel az evangelikusok. Megejtetett a
canonika visitatio. Melanchton nem maradt tétlen. munkás szelleme arra készteté,
hogy megírja "Unterricht der visitatoren an die Pfarrherren" ezímű művét. Luther
elismerőleg nyilatkozik a míirő), melyet gazdag élettapasztalat,
éber megfigyelés,
éles itélet jellemez.. A munka áldása nem is maradt el. A reformatio oly hődításokat tőn, bogy immár általánosnak látszott a diadal. De az evang. egyház ifjú haj6ja
nem soká haladhatott a sima víz tüköréu zavartalan. Sötét felhők tornyosultak
fölötte, melyeknek haragos villámai megsemmisüléssel fenyegették a viharban még
edzetlen haj6t.
Az 1529. ben tartott speyeri orsz. gy ülés .visszavonta előbbeni határozatát.
Hasztalan volt a protestatic.
Ily körülmények között ' égető szükséggé vált az
egyesülés. .Tcllehet a marburgi értekezlet, swabachi, torgaui czikkek eredményre
nem vezettek. de annyi hasznuk volt, bogy az eszmecsere folyamán az evangelikusok mind határozottabban
körvonalazták tanalkat. Igy készűltek elő a. nagyszerű föllépésre, mely nem soká be is következett.
(Folytatása következik).

Draskóczy Lajos.

Pali öcsémnek.
Ill.

Sok kellemes emlékkel és tapasztalattal érkeztem haza körutarnbő]: de vannak
e tapasztalatok közt olyanok is, melyekre csak fáj6 szívvel gondolhatok vissza,
melyek a jövő felől" aggodalommal töltenek el. Nem a felett aggödom, mintha
a látott jelenségek megakadályozhatnák
akár édes hazánk, akár egyházunk, akár
a társadalom fejlödését: a milli6k keblében munkálé isteni szellem haladásával
szemben egyes okoskodék ellentörekvései oly parányiak, mintha szalmaszálat fe ktetnél a sinszalagra, hogy a mozdony kerekének fordulását megakadályozd.
Nem
az egész szenved ez ellenlábaslrodök által, hanem azon egyesek, kikszázadunk
fonák gondolkodású bölcseinek tanai által félrevezettetve e szalmaszalba kapaszkodnak és sokszor csak későn veszik észre, hogy hajójuk nem az általános fejlődés
barátságos árján himbál, hanem az ár ellen hajtják azt vakmerő kezek ti félő,
hogy zátonyra kerül.
Most, midőn a májusi nap életgerjesztő sugarának hajnalpirja ömlik el ablakomon, midőn körülem az egész természet űjraébredésnek, feltámadásnak szent
zsolosmáit zengi a' pacsirta dalban, a harmatcsillogásban,
a virágok mosolyábana szellő illatos- lengedezésében, midőn egyházi életünkben is magasztos iinnepnap
virradott fel; a természet örömhangja, az. ünnepnap szent hangulata kellemes em-.
lékeim és aggodalomébresztő tapasztalataimból
oly érzelem-hullámzast gerjesztenek
keblemben, mely késztet elmondanom azon imává szellem ült óhajtásomat,
vajha
a Mindeuhatö szent lelke szállana reád, kedves öcsém, s mindazokra, kiket még
határozatlan elvek közt talál oly m6don, hogy ama tévelygések labyrinthjáha n
melyek mai napjainkban oly számosak, soha egy lépést se. kelljen hasztalanúl
elvesztegetnetek.

187
Mert hasztalan idő- és erőpazarlás minden szellemi tevékenység, m ely az
ember és az emberiség czéljának helytelen felfogásán, vagy az általános fejlődést
czélz6 eszközök helytelen megválasztásán alapul. És ilyen korszakokban, mint
minő a mienk is, midőn a tekintélyek egyáltalán elvesztették befolyásuk hatalmát,
midőn a kerlatlan szabadságra törekvő ész minden, de minden békét szétszaggatni
törekszik és a véleményeket és érzelmeket összetartó törvények tisztelete aláhanyatlott, maj minden ember saját egyéni fejlődése szerint más-másfélekép alakítja
meg vélemény- és érzelemvilágát.
Miként e világh6dít6 lángszellemnek halála után birodalmát rendesen szárnos
apr6 utódok darabolják szét, tniként az 6kori nagy gondolkod6k rendszereiből
számtalan ekklektikus, skeptikus és synkretikus elvek és rendszerek keletkeztek;
úgy korun~ban is sokféle s egymással homlokegyenest ellenkező irányok bujnak
elő az emberi fők gondolkedásának csudálatosan működf vegykonyhájáb6l.
Minél többet foglalkozol korunk fejlődésének mozgalmaival s minél többet
gondolkozol azok felett, tanulmányozva a mellett a történelmet: annál alaposabban
fogsz meggyőződni szavaim igazságár6l. Talán soha sem volt az egyes nemzetekben
oly hatalmas, oly minden mozzanatot figyelembe vevő, terjedelmes a törekvés saját
nemzeti egyéniségük kifejtésére, miut, ma s ime, nem korunk szülötte-e az internationalis irány" mely azt hiszi, hogy az emberiség fogalmában különféle nemzetiségek jogosúltságát el nem ismerni, ez az emberiség magasabb fejlődési fokának
nyilatkozata.
Haza és nemzetiség eszméit ez az irány szeretné kiküszöbölni az
emberiséget az ő fejlődésében mozgat6 erők közül.
Aztán mig egyrészt némely
vallásfelekezetek úgy látszik újra felemelik egymás ellen a türelmetlenség
fegyvereit, fáradhatlan erőfeszítéssel igyekeznek hatalmukat biztositani, míg egyesek
teljesztenek oly babonás és vakhitszülte tanokat, s hódolnak azoknak, melyeken
azt kellene hinnünk már rég tulhaladt a felvilágosodás; másrészt épen koruukban
emeli fel fejét az atheismus és az az irány, mely a felekezetek létezését az emberiség haladásában akadálynak tekinti s annálfogva kárhoztatja az ember ragaszkodását. szeretetét egyházához.
N em hiszem, hogy kebledben akár e kozmopolitismus, akár az inconfessionalismus, századunk mívelődésének e két keresszülőtte
visszhangot keltett volna
Honszeretet és egyháziasság oly két nyilvánulása a mívelt ember lelki életének,
malyeket más hatalom nem, csak a halál ölhet el. De vannak élő halottak is.
Hanem az ilyen, okoskodásokra hajland6 kerban a rideg bölcselet érvelései számtalan esetben összezavarják a lélek összhangzatos nyugalmát.
Hányan vannak, kik kényszerítik magukat azon lidérczfényű igazságnak hódolni,
miszerint az általános emberszeretet felette áll a honszeretetnek, s a felekezeteken
kivül áll6 tökéletesebb vallást alkotott magának. A következménye e gondolkodásm6dnak ugyanaz, mint minden oly törekvésé,
midőn e véges ember az örök törvények kerlátait merész kezekkel széthányni szándékozik. Meghasonlás az emberekkel
kiknél magát jobbnak, tökéletesebbnek hiszi, megvetése a világnak, mely szerinte
nem felel meg a tökélyeszményének,
utóbb midőn érzeni kezdi, hogy mngas
tulajdonaiban, melyek által gőgősen az emberiség eszményei fölé helyezte magát,
keservesen csal6dott, elégedetellenség önmagával, s végre a lélek természetszerű
összhangzatának felbomlása következtében tragikus bukás.
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Ez a jelenség maga elég bizonyiték az el v, az irány helytelensége mellett.
De nem is szükséges hosszú okoskodásokkal bizonyítgatni oly igazságot. mely az
embernek vele született, alkotója által bele oltott' természetéből önként következik. .Az ember véges lény. .. Leonidas csak egy Spartáért, Regulus csak
egy Rómáért, Zrinyi csak egy Magyarországért halhatott meg." A mit itt Kölcsey
a nemzetiségre nézve elmond, ugyanazon okokból, ugyanazon igazság alkalmazható
az egyháziasságra is. Ki azt a kisebb kört, melyhez őt vérségi kötelékek, nyelv,
történet, gondolkodásmód és erkölcsök csatolj ák, szeretni nem tudja, annak emberszeretete hiú üres tetszelgés, chimaera, aranyfüst a legelső kötelezettségek
elleplezésére. Az emberszeretet csak azon esetben áll felette mint czél a honszeretetnek,
ha annnak conditio sinc qua non-ja a családiasság, honszeretet és egyháziasság.
Oly nemű termékei ezek az emberi léleknek mint a növénynek gyökere és gyümölcse.
Láttál-e már gyümölcsöt, mely gyökér nélkül termett?
Tekints végig a világtörténet lapjain! Lélekemelő az a fejlődés, melyet az
emberiség e 4000 év óta mutat, - ennyire terjed körülbelöl a történet Muzsájának emlékezete, -- de alig találsz e fejlődés mozzanatai közt csak egy parányi
nyomot, mely a cosmopolitisnius vagy az inconfessionalismus felé vezetne. Voltak
világbirodalmak, melyek úgy látszott el fogjak enyésztetni a nemzetiségi különbségeket, keletkeztek egyházak, melyek népeket nemzeteket forrasztottak egy testületté; de mindezek felbomlottak aránylag rövid élet után alkot6elemekre, miután
részben legalább betölték abbeli hivatásukat, hogy az emberszeretetnek a nemzetiségi és vallási különbségek akadályai ne legyenek. Közeledünk, fejlődünk kétségkivül a keresztyénség magasztos eszméjének, a testvériségnek megvalósulása
felé.
de nagy tévedés volna azt hinni, hogy az az egy akol, melyben az emberiség a
jóslat szerint egy pásztor oltalma alatt egyesítve leend, mereven egyforma lényeket
foglalj on magában.
A szabadság nem tör egyformaságot.
Épen azért nagy tévedés azt remélni, hogy jöhet idő, midőn az ernberek
anyagi helyzet tekintetében is egyenlők lesznek. Pedig ez a törekvés manapság
milli6k nyugalmát rabolja el. A szabadság szelleme által indíttatva tökéletesedni
akarnak mindenben, tehát anyagi állapotaink tekintetében is. Különösen épen ez
az osztálya mai társadalmunknak. melyhez mi is tartozunk, epesztő gonddal törekszik helyzetének, társadalmi állásának javítására.
A törekvés forrása: a tökeletesedés ösztöne, ki mondaná tehát hogy helytelen?
de iránya és czélja igen
sokaimái téveteg s boldogtalanságba vezet.
Midőn valaki vagyonosodni törekszik, hogy saját maga s övéi számára a test
és szellem gyarapodásának, ápolásának minél több feltételeit megszerezze, midőn
valaki müködési körét tágítani igyekszik, hogy munkaerejének megfelelő tért foglalhassou, melyen hazájának, egyházának, a társadalomnak többet és mindig többet
használhasson. kétségkivül helyesen, és az ember rendeltetéséhez méltöan cselekszik.
De hányan vannak, hik a vagyonszerzést
és nagyobb hatáskört nem eszköznek,
hanem életük czéljának tekintik azon bal hiedelemben, miszerint addig boldogok
nem lehetnek, míg azt a bizonyos évi jövedelmet, azt a bizonyos állást el nem
nyerték. N em is ernlitern azt. hogy az ilynemű törekvés igen gyakran megtéved
az eszközök megválasztásában és megszokja lassanként a görbe utakat is. Szigorú an
és következetesen megmarad va a tisztesség és becsület elvei mellett, elérheted azt,
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hogy külsf fényben csillogva embertársaid előtt tisztelet. tárgya leendesz, de hogy
lelkedben az a nyugalom honoljon, melyet boldogságnak nevezünk - s ez végre
is az élet czélja - ily módon nem érhető el. A vagyonszerzést
s a becsvágy
kielégítését czélzó törekvésnek határa nincs, valamint nincs határa a tökéletesedésnek. Mindig többet érve el, mindig többre vágyik a szív, felebb és felebb emelkedve mindíg tágasabb tér nyílik meg előtted, melyet meghódítani vágyváuIelked
- ha csak ez a czélja - megpihenni nem képes. Ezen az úton e czélt tartva
szem előtt elégedettség, boldogság nem terem.
'I'örekedjél, kedves öcsém, törekedjetek egyenként és együtt szakadatlanúl
fölfelé, igyekezzetek birtokába jutni a tökéletesedés minden eszközei, s feltételeinek
igyekezzetek magatok s övéitek lételét, emberileg szólva, mindinkább biztosítani,
de e törekvés mellett ne feledjétek soha, hogy nem az élet czélját, nem e törek vés végpontján.
hanem e törekvés által, e törekvésben kell elérni, még akkor is
ha a törekvés magi, eredménytelen lett. Az élet czélja : békés elégedettség önmagunkkal, felebarátainkkal.
a természettel és az Istennel, ennek a következménye :
tökély a kebel összhangzatos nyugalmában.
Ezt a ezélt pedig el lehet érni
sanyarú, sorsüldözte.
szenvedésteljes körülmények között is.
Gyakran fogod hallani azt a téves ellenvetést, miszerint az elégedettség
kizárja a haladást.
Hamis, ferde felfogása az elégedettségnek.
Ellenkezőleg a
törekvés hiánya kizárja az elégedettséget,
Nem lehet annak lelkiismerete nyugodt,
ki mindennemű kötelességeinek erejéhez márten meg nem felel, pedig a haladás
minden téren ép oly kötelességünk, mint a lét fentartása.
Azért midőn a keresztyénséget pünkösdi imára hívja a harangok zúgása e
szent zene hangjai mellett keblem azon óhajtást küldi fel az emberi boldogság
örök kútfejéhez,
szálljon reád s maradjon veled, kedves öcsém, a szentlélek azon
malaszfja, mely az önzetlenhazaszeretetnek,
egyházunkhoz való tántoríthatlan
hűségnek s önmagaddal s az egész világgal való megelégedettségnek
áldott nyugalmát zavartalan boldogságát biztosítja lelkednek életed utolsó pillanatáig!

Sass János.
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A ropezevidéki

ev. 'tanítói kör gyüléséről.

A répczevidéki
tanítói fiók-kör folyó évi apr. hó 24-én tartá meg FelsőSzakonyban tavaszi közgyülését nt. Farkas Mihály u-geresdi lelkész és nagys.
Rupprecht Olivér urak elnökletc alatt. Mely alkalommal jelen' voltak az elnök- '
ségen kivül nagyt. Holbók .T ózsef helybeli lelkész, tiszt. Szabó Lajos s. lelkész
urak, valamint tek. Schwarzmann Keresztély helybeli felügyelő úr és agyűlekezet
két gondnoka. A tagok teljes számban megjelentek.
Az iskolában felmutatott előadások után az egyh. elnök úr meleg szavakban
üdvözölte úgy a maga, valamint elnöktársa nevében az értekezlet tagjait. Lelkes megnyító beszédében a tanítói értekezleteket s vele.együtt a tanítói kart az egyházmegye
nélkülözhetetlen tényezőjének nyilvánítja, melyek mint ilyenek kölcsönöseri egészítik
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ki egymást.
Ra az egyik örül, örömöt érez a másik is; ha viszont szomorúság
környezi az egyiket, a másik is kész vele megosztani szomoruságát, hogy a fájdalmat
így együttesen könnyebben elviselhessék. Ilyen szomorúság s fájdalom érte a mult
értekezletünk óta egyházmegyénket s vele együtt tanügyünket is nagys. Rupprecht
János halálával.
De alig száradt fel a könnyű, ismét egy másik nemeskeblű jóltevőjét látja létünni az élők szinpadáról nagys. Rupprecht Lajos egyházmegyénk
világi elnökében.
Azonban a gondviselés nem elégedve meg e két áldozattal,
még egy harmadikat
is elvett tőlünk, névszerint nagys. Simon István urat, ki
nemcsak egyházmegyénknek volt búzgó vezérférfia, hanem szerény értekezletünknek
is számos éven át szakavatott világi elnöke. Midőn elnök úr elhúnyt jeles férfiaink
sírjai fölé oda tevé a részvétteljes megemlékezésnek
örökzöld koszorúit, egyúttal
indítványozza: hogy azoknak neveit jegyzőkönyvileg is megörökítsük. A kegyeletes
megemlékezés jótékonyan hatott az értekezlet minden tagjára, s áldást mondva
még a megdicsőültek ha~vaira, agyülést
megnyítottnak nyilvánítá.
Következett Fodor Mikl ós alsó-szopori, s Heiner Lajos helybeli kartársaink
minta-előadása feletti birálat, illetőleg eszmecsere.
Az első minta-előadást Fodor
Miklós tiszttársunk
mutatta be. Tárgyát az újszövetségbOl választott
• Mária és
Mártha"
czímű bibliai történet képezte, az alsóbb oszálylyal.
Abevezetésben
folytonosan kérdezgetve haladt, a mi által tárgya iránt élénk érdekeltséget keltett
úgy a tanítványokban, valamint a hallgatókban.
A figyelmet-keltő
rávezetés -után
tért reá tulajdonképeni tárgyára.
Jónak

látom

az előadást

rövideden

vázolni.

Az ember két főrészből áll, testből és lélekből.
A testnek táplálékra van
szüksége, úgy a léleknek is. A test tápláléka
az eledel, a léleké a tudomány.
Rogy bennünk halhatatlan
lélek lakozik, azt az életből vett példák bizonyítják.
Felhozattak oly dolgok, a melyek kellemesen hatnak testünkre s viszont olyanok
is, melyek fájdalmat okoznak. A lélekre ható örömök és fájdalmak szinte példákkal lettek kidomborítva.
Azután áttért
.Mária és Mártha"
czímű történetre.
Mártha a testi dolgokban foglatoskodott, míg Mária .T ézus lábainál ülve a lelkiek
hallgatásában
gyönyörködött.
Tehát Mária a jobb részt választotta,
a mely el
nem vetetik ő tőle. A szép részletezés után a gyermekek önkényt kihozták, hogy
először testi tehetségeinket
hasznos munkára kell fordítani s másodszor
hogy
lelki tehetségeinket
ki kell müvelni, önmagunk s embertársaink javára.
Érdeme
t. kartársunknak,
hogy a nehézkes thémát, a mennyiben elvont dolgokkal s
idegen iskolában mozgott, elég szerencsésen s helyes módszerrel oldotta meg.
Érdeme továbbá az elfogulatlan magatartással
párosúlt meggyőző erő, a melylyel
a vallásosságot mindenütt előtérbe álytotta. Az egész előadás sikerültnek mondható.
Második előadónak Heiner Lajos helybeli
elnökség által kitüzött
ezen théma képezte:

kartársunk lépett fel. Tárgyát az
.A víz szerepe a természetben s

háztartásban. •
A rávezetést a testek három halmaz állapotán kezdve, átment a forrás,
patak, folyó s folyamra; majd pedig a tavakat s tengereket ismertette.
'Ügyes en
beleszőtte
mindeniknek hasznát;
mi által az egész előadás folyton megtartotta
érdekfeszítő erejét.
Azután a víznek körfogását tárgyalva, utalt Istennek bölcse-
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segere, s atyai jóságára;
figyelmeztetvéu növendékeit, miszerint hálás szivvel
fogadják Istennek jótéteményeit.
T. kartársunk a kitüzött tárgyat, mely elég bö anyaggal kinálkozott szakavatottan tárgyalta.
A kérdések rövidek és a tárgy menetéhez sorozottak voltak,
úgy, hogy az egész minta-előadást lelki élvezettel hallgattuk.
Egyik tagnak azon indítványa, hogy értekezleteinken ezután mindig a mult
évi helybeli előadó legyen a jegyző, egyhangulag elfogadtatott.
A jövő gyülés helyéül Pör-Ládony tüzetett ki, hol Kovácsics Sándor helybeli
tanító úron kivül Nagy Lajos nemes-Iadonyi tanitótársunk fog szabadon választott
tárgy felett előadást tartani.
Ezzel a tárgysorozat kimerítve levén, a tanácskozások világi elnök úrnak
záró beszédével véget értek.
Hajas Gyula,
Nemeskér, 1890. május hó 12-én.
az értekezlet ez alkalom szerinti
jegyzöje.

Könyvismertetés

.

• R ib 1i ait ö rt éne tek."
Irta Tur c s á rry i A. M. (Folytatás).
Nagy előnye a jelen tankönyvnek az is, hogy az egyházkerület által a felső
. osztályok számára kij elelt éne k d a IIa m o kat figyelembe vette a szerző, és a
történet élénkítésére odavágólag
oly énekeket választott, a melyek betanúlásával
az egyh. énektanítás követelményeinek is megfelelt a tanító. Ezen énekek tartalomjegyzékét a köuyv végén egy táblázatban összefoglal va is láthatjuk oly formán,
hogy zárjel között meg van nevezve azon történet száma, a melynél az ének előfordul, valamint a történetben idézett melódia után szinte ki van téve az a szám,
mely alatt a táblázatban előfordul, és ez igen nagy kényelem a tanítóra nézve,
valamint az is, hogy mire a történetet keresztűl tanúlják, tudják a gyermekek a
kivánt énekdallamokat is.
Igen figyelemre méltó tény az is, hogya
történetek mindenütt, a hol csak
lehetett, élet- és jellemrajzokban
adattak, s hogy ezek után egy-egy vis sz ap i II ant á s, jell em z é s, birálat következik, hogy így a tanuló szokja meg a
mit olvasott, hallott, a felett elmélkedni, itéletet hozni. Például a 20. lap on:
Milyen ember volt Ábrahám?
1. ist en fél ő, 2. b é k ess é g sze r e t ő, 3. e nge del mes, elmegy hazájából kész mindendent megtenni, még a mi legkedvesebb
neki, azt is feláldozni, 4. hivő, elhiszi azt is, a mit nehéz hinni, hogy gyermeke
lesz, a mit Isten igér, 5. de nem vakbúzgó; 6. barátságos, vendégszerető, szolgálatra kész, serény, alázatos; 7. emberszerető, könyörög másokért;
munkás
természet barátja (fát ültet).
Az új-szövetségben fel van említve a vasárnap vagy ünnepnap, a melyre
evangyéliom ok rendeltettek, meg van magyarázva ennek eredete is.
Ha mindezekhez hozzá veszem, hogy Luther kis kátéja a könyv utolján összefoglalva is megvaa.űgy áIlithatom, hogy az egyháztörténet és confirmatió tananya-gának kivételével, benne az egész vallástani tárgyak concentralva vannak.
Szándékosan hagytam - a kép ek r e vonatkozó észrevételeimet -- legutoljára. Az oktatás főtényezője a szemléltetés.
A szemléltetést alkalmazzuk is a
reáltantárgyaknál, részint képek, részint természetben felmutatott tárgyak alakjában,
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mert ezen eljárás nélkül munkánk csak máról holnapra való, mert vajmi hamar
elmosódik a tanultak fogalomhalmaza e nélkül a gyermek emlékezetéből.
A képeknél azonban okvetlenül megkivántatik,
hogy jók,
természethűek
legyenek, hogy a gyermeknek téves fogalmakat ne adjanak.
A jelen műben a képek tiszták, mindvégig
megtartják alakj aik jellegét;
az
eseményeknek mindenben megfelelők, sőt egyik, másik megkapó is, mint p. o.
az .ö z ö n v z" czíműben a néma kétségbeesést jellegző női (anyai) alak, mellette
kis síró gyermeke .• Ábrahám"-nál
igen találó Sára alakja .• Jákób álma . .,A
fel t á m adá s utá n" a tanítvány, ki felismeri az Urat sat. Látsz ott itt, hogy
a kiadó mindent elkövetett,
hogy a mű sikerét rossz képekkel ne koczkáztassa,
pedig az árhoz viszonyítva, ez neki áldozatába is kerülhetett.
í

lll. A míí czéija.
A fentebbiekből önként kövotkezik, hogya szerzőnek nem volt, de nem is lehetett más czélja, mint az, hogy megőrizve mindenben és mindenütt
egyházunk
tanait, ragaszkodva a keresztyén vallás bázisát képező igazságokhoz, de szem elől
sohasem tévesztve a jelenkor haladottságát : művével olyan protestáns
embereket
neveljen, a kik egyházukhoz buzgósággal, - mert vallásosak, - hazájukhoz szeretettel - mert jó honfiak. - az emberiség nagy tömege irányában pedig hasznosságukkal
mert értelmesek
-- tündököljenek;
olyan embereket nevelni,
kik vallásukat -- merítve azt tiszta meggyőződésből - se jő, se rossz, sem szerenesés. sem szerencsétlen állapotukban el nem hagyják, lévén értelmes vallásossággal és vallás-értelemmel
felruházva,
Különösen a jell em és hazafiság képzésére minden alkalmat felhasznál.
Czélja továbbá a jelen műnek még az is, hogya vallás tanításuál egyöntetűség et, szoros összefüggést létesítsen ; valamint az ez ideig különféle alakban és
különféle módon előadott, részint hiányos, részint nagyon bő tárgyalásokat
a ren.
des kerékvágásba térítse.
Czélja az, hogy úgy a tanul6nak, mint a tanítónak olyan könyve legyen, a
melynek alapján a tanuló könnyen tanúl, a tanító könnyen tanít.
Czélja az, hogy a protestáns ember ismerje alaposan a keresztyén
vallást,
tisztában legyen annak tanaival, úgy tekintsen minden embert, mint felebarátját;
úgy viseltessék mások iránt, mint önmaga irányában;
szeresse Istenét mindenek
felett!
Mindezen czélját eléri pedig, mert mind a tárgy megválasztása,
mind a magyarázat, a mai korba való. Nem kerüli ugyan a csodás dolgokat sem, sőt magasabb értelmet ád nekik; de nem ezekre, hanem az erkölcsi tartalomra van főtekinttel ; nem pietista, hanem felvilágosodott,
de épen ezért, meggyőződésen
alapuló vallásos szellem vonúl végig az egész művön.
Azért megjelenését üdvözlöm!

IV. A míí hibái.
Any

o más háromféle betűvel van végezve, azok is sokszor ritkítva vagy
hogy kitünjék a kitüntetni való, de nem tünik ki az első pillanatra a
tanulság oknál a megtanulni való a magyarázattol ; minden .történet utolján a
czitált világi és egyházi versek egy és ugyanoly apró betűvel vannak;
míg a

vastagítva,
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szentirásbeli helyek és a káté jól kitünnek, a mennyiben irott cursiv betűvel nyomvák : - a szöveg meglehetős. nagy és olvasható, cicero-betüvel van kiszed ve.
A rávezetés, történet és a tanulság között az összefüggést jobban fel lehetett volna tüntetni olyformán, hogya
történet
egyes szakaszait, melyek számmal
ellátvák, - veszszük irányad6úl; ugyanazon számot kapná a rávezetés, valamint a
tanulság, a melyet a történet illető szakasza visel. Példa ezt jobban megvilágosítja. Az" ö z ö n viz" történeténél ezen szó • ö z ö n viz"
a 3. számmal ellátott
szakaszban fordul elő; ezen fogalmat a rávezetésben a 2-ik szám alatt magyarázza. A tanulságnal az Isten ho s szu t ü r ő ség e a 2-ik szám alatt van ad va,
holott a történetnél az 1. sz. alatti szakaszban jön elő. s. a. t .. *)
Több helyen a rávezetés nem meríti ki egészen a történetben elöfordúló fogalmakat, pl. az • ö z ö n v í z" czimű történetnél ezen fogalom: • a m é ly ség e k
ku tfej ei" nincs magyarázva, ezt azonban azon körülménynek
tudom be, hogy
szerző ennek tudását
feltételezi
a tanítótól,
részint pedig a művet rövidíteni
akarta.
Nyomási hiba is fordúl elő egy pár helyen, de fogalomzavaró
csak egy
van, a 100. lapon ugyanis ez áll: • Mi az, mi embert boldoggá tehetné" - kezdetíí vers harmadik sorában: .A te het e tI en" elmerülhet benne, pedig így kell:
"A tel het e tl ens.
a. t.
Mindezen lényegtelen hibái mellett, melyek a mű valódi paedagogiai beeséhez . legkisebb
arányban sem állanak:
azt igen tisztelt
kartársaim.
az összes
pretestans tanítók és egyházi hatóságok becses figyelmébe ajánlom.
Ht.-Hadász.

M. Nagy Bálint.

Irodalom.
Gyakorlati leczkék. Vezérkönyv néptanítók számára.
Kiadja a gy'őrvidéki
tanító-egyesület.
1. II. füzet. Ára füzetenként 40 kr. Megszerezhető a győrvidéki
tanító egyesület elnöksége utján, Győrött. - A győrvidéki tanító-egyesület
mindenesetre hasznos szolgálatot tett tanügyünknek,
midőn tagjainak gyakorlati
dolgozatait, tanítási leczkéit összegyűjtve közrebocsátá,
Ennél fontosabb, életbevágóbb .
feladatot
valamely tanító-egyesület
nem is végezhet.
Mert hiszen mi a tanítóegyesületek feladata?
Bizony nem egyéb, mint hogy az általános tanügyi kérdések megvitatása mellett, főkép az egyes tantárgyak módszerét, gyakorlati kezelését megbeszéljék, gyakorlatilag bemutassák, szóval, hogy egymás példáján okúljanak.
E kezünk között levő füzetekből azt látjuk, hogya győrvidéki tanító-egylet
-- hivatásának teljes tudatában - nem meddő értekezésekre fekteti műkődésének
súlypontját, hanem a tanítás gyakorlatára.
Hogy pedig tagjainak jelesebb dolgozatait
nyilvánosságra is bocsátja, az az egyesületnek
csak dicséretére
válik.
Hozzáférhetővé teszi így azokat hazánk bármely tanítójának,
különösen pedig a.
kezelő tanítóknak, kik azt - mint a könyv előszava is kifejezi - valósággal
*) Legjobb volna, ha a kézikönyvben egyáltalán nem volna egyéb, mint a történet maga,
s utána a tanúlságúl
felhozott szentírási, vagy egyéb mondatok, s egy-egy énekvers. A többi
mind a tanító számára irt külön ve z é r k ö II Y v h e való.
Szerk.
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vezérkönyvűl használhatják.
Egyelőre csak két füzet jelent meg, de már ezekben
is elég változatos anyaggal találkozunk.
Van benne beszéd- s ért.-gyakorlati,
természetrajzi, természettani, gazdaságtani, nyelvtani, számtani, földrajzi taní tás és
ol vasmánytárgyalás.
Igen sikerűlt dolgozat Mol n á r B' é 1á é a hangról, Győr
város környékének ismertetése Wir thi Kár oly t 61, olvasmány tárgyalás Gr 6 f
End rét ő 1, a delejesség ismertetése Ben ed ek A d o 1ft 61, több nyelvtanítási
leczke Gáspár
Imrétől;
Zöld Károly
igen j6 példákat hoz fel a m0rgeS
növények ismertetésénél, stb. Gáspár I. nyelvtanitására volna egy kis észrevételünk. Miért nevezi a tő- vagy puszta mondatot s z ií k mondatnak?
E szarint a
bővítettet b ő-mondatnak kellene mondanunk; pedig úgy hiszem, hogy ez már ő
neki magának is különösen hangzanék!
Továbbá, ha szükségesnek tartja a határoz6kegyes
nemeit tárgyalni, miért nem jár el ugyanazon m6don a jelzőknél is?
Itt megelégszik a jelző fogalmának általános kihozatalával, s nem tesz különbséget a milyenségi, mennyiségi és birtokos jelző között
Pedig így igen sok fontos nyelvtani alakot mellőz. Azt sem tartjuk helyesnek, hogy a nyelvtani tételeket nem a gyermekkel hozat ja ki a példákböl,
hanem mindig maga közli azokat
velök. Nem lehet és nem kell ugyan minden áron mindent kikatechizálni, de a
népiskolai tanm6d mégis csak legfőkép en a -ldfejtő tanméd.
Ugyanez az észrevétel tehető .J i IgE d e egyik-másik beszéd- sértelemgyakorlati
tanítására is. Észrevételeink sokkal inkább is csekély jelentőségűek, hogy a derék vállalatot a legmelegebben ne üdvözöluénk.
Óhajtandö, hogy a derék egyesület továbbra is folytassa ez irányban megkezdett működését,
D~ óhajtandö volna, ha a j6 példát
más tanít6-egyesületeink
is követnék,
a minek egykor az a szép eredménye lehetne, hogyanépiskolai
összes tananyag ininden egyes tétele meg lenne gyakorlati feldolgozásban.
A czél szép és nemes, de a tér nagyon tág is egyuttal;
tehát csak előre!
Magyar nyelvtan. A miniszteri tanterv ,szerint a népisk. tanítás czéljaihoz
alkalmaz'va, irta D eme
Kár oly, 'felső leányisk. igazgató.
Kiadja Stampfel
Károly Pozsonyban.
I. rés z. Az elemi iskolák II. és Iil. osztályának tananyaga.
Ára fűzve 16, kötve 20 kr. II. rés z. A IV. oszt. tananyaga.
Ára ugyanaz.
UI. rés z. Az V. és VI. oszt. tanauyaga. Ára fűzve 20, kötve 26 kr. - Szerző,
mint előszavában elmondja, nem azért írta könyvét, hogy egy nyelvtannal több
legyen, hanem, 'hogy egy jobb nyelvtanunk legyen. Készséggel elismerjük, hogy
Deme .magyar nyelvtana csakugyan egyike legjobb nyelvtani kézikönyveinknek.
Főtörekvése
volt, hogy a j61 megválogatott
legszűkségesebb
és leghasznosabb
tudnivalókat minél kevesebb szabálylyal, de annál több gyakorlattal s igy annál
biztosabb alapon szerezhessék meg a tanulők.
A feladatokat úgy szerkesztette,
hogy magának a tanulónak kell mindenütt fogalmaznia,
Könyvének fényoldala főképen a helyesen összeállitott
feladatokon sarkallik.
Úgy. a rendelkezésre áll6
időt, mint a tanuló figyelmét s összes szellemi erejét a fogalmazásra igyekszik
felhasználni, a helyett, hogy, miut a legtöbb nyelvtaniró teszi, hosszasan hibelődnék a számnevek, határoz6i ragok s több effélék osztályozásával.
Egy szöval
Deme nyelvtan a minél kevesebb szabályt s minél több gyakorlatot igyekszik nyújtani, s így könyve aránylag rövid, bár mindazt bőven magában foglalja, a mi a
tanításban képzőleg hat és gyümölcsöt hoz. Szerző igyekezett nyelvtanában úgy
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idegen szavak irása , a hangsúly és a sz6rend; a körrnondat , a rokonértelmű sz6k;
tájsz6lások; a párbeszéd ; az irály kellékei, a fogalmazás; elbeszélés, mese, történet, Ieirás, a levél. A VL oszt. anyaga: ismétlések; folyamodvány, hirdetmény,
magan ügyiratok, okiratok, bizonyítvány, nyugtatvány. számadé jegyzék, lelettár,
szerződés, elismervény; monda, legenda, rege; értekezés, a pr6zai és k.öltői művek, szónoklat, az apikai és lirai költemények. a drámai költemények. - A könyv
nyel vezetérül elismerőleg szölhatunk ; tiszta magyarság, keresetlen egyszeríIség és
világosság jellemzik azt. Annál hántóbhan
hat az ol vasora az a sok szenvedő
alak (tatik, tetik), mely a szabályoknak talán egyikéből sem hiányzik. A'!. általunk jelzett csekélyebb jelentőségű hiányoktól eltekintve, Demo Károly nyelvtani
könyveit népiskolai magyar nyelvtani irodalmnnkra nézve hat áro z ott nyereségnek tekintjük.
'A neveléstudomány kézikönyve. Fel mér i L aj os, kolozsvári egyet. tanár
és ismert paedagogiai ir6 érdemes munkája nemrég kerűlt ki a sajtó al6l, 686 oldalt elfoglalo kötetben.
A neveléstudománynak
úgyszólva első elméleti könyve ez
magyarul. mely a gyakorlat tapasztalatait
és jeles szakembereknsk, a neveléstudományban fáradozott tekintélyeknek elveit veszi alapúl, s mely tárgyát nagy
apparátussal, kellő jártassággal és saját megfigyelésből eredő tapasztalatokkal dolgozta fel. Azt tanítja, hogy a nevelés alapját nem formaságokban, .elavult methodusokban kell keresni, hanem a gyermek természetében;
a figyelemnek ki kell
terjedni a nemzeti jellemrs is. Mindig a gyermek természete és hajlama legyen
az útbaigaiít6. :- A mű előbb a lélekkel s lelki tulajdonságokkal
foglalkozik,
azután tér át a testi nevelésre, végül pedig az erkölcsi és értelmi nevelés kérdésével foglalkozik.
Szerző melegen s a gyermekvilág s i(júság iránti szeretettel,
sok eredetiséggel és gazdag tanulsággal írta meg e művet, mely nemcsak llagy
terjedelmű, de nagy értékű is, s neveléstudományi irodalmunkban
előkelő hely illeti meg. Ára 6 frt s kaphato a szerzőnél, vagy az Eggenberger-féle
budapesti könyvkereskedés "Útján
Petőfi összes költeményeinek űj népies kiadása jelent meg az Athenaeumnál, H a vas A d o If székesfehérvári tanár rendezte sajt6 alá, az eredeti kéziratok s kiadások alapján, föl véve bele Petőfinek" az utols 6 évtized folyamán különböző folyöiratekban közölt verseit. Összesen 18 költeménynyel bővűlt a kiadás,
mely ez .idő ezerint teljesnek tekinthető.
A kiadás rendczöjo gondot fordított arra
is, hogy a versek abban a sorban következzenek egymás után, a melyet Petőfi
legjobbnak tartott.
A 706 oldalra terjedö, piros vászonba kötött könyv ára
1 frt 50 kr.
Elsö oktatás a földrajzban.
Népiskolák számára. Irta -Gáspár
Ignáez.
Tizenkettedik kiadás 62 képpel. Budapest, Benkő Gyula kiadása. Ára 32 kr.
Elemi földrajz. Hat osztályú népiskolák számára. Irta Gáspár. Második kiadás.
Budapest, Benkő Gyula kiadása. I. rész a Ill , IV. osztály számára, ára 24 kr.
II. rész az v, VI. osztály számára, ára 32 kr. Gáspár e két műve kétségtelenül
amaz iskolakönyvek közé tartozik, a melyek teljes mérvben megérdemlik. hogy el
ne kerüljéle a tanít 6 figyelmét. Nem köznapi csinálmányok ezek, hanem a jól
megfontolt és hányt-vetett terv szigorúan következetes és m6dszeres kidolgozása.
Gaspar köuyveinek minden lapja az irni tud6 paedagogust árulja el, a ki nom
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3-4 másik könyvből tákolt össze Pgy ötödiket, hanern 8. saját utján jár. Mindenekelőtt jól meg van oldva a földrajzi alapfogalmak nyújtásának oly nehéz problémája a szülőföldisme tanítása alkalmával.
Legfőképp azonban. a szemléltető oktatásra. való tekintet érdemel elismerést, mert nem tudunk másik népiskolai könyvet, melyben oly pazarúl vannak a szöveg közé szúrva a szemléltető képek, mint
Gáspár e .könyveihen. Hogy e képek mennyire elősegítik a tárgy megértetését,
azt fölösleges mondanunk, tudja minden tanító. Ajánljuk mindazok figyelmébe,
kik e szép és jó könyvecskéket még' nem ismerik.
M.agyar Paedagogiai Szemle. Az ez évi füzetek nevezetesebb czikkei : N époktatásunk a magyar géniusz szolgálatában.
(Csáky Albin gróf, v311.- és közokt.ügyi min. életrajzával')
A magyar néptanító keservei. Magyarországot újból kell
meghódítani.
(KaJn~ay Károly életrajzával.)
Tanácsok a tanulmányozásra
nézve.
(Töredék Diesterweg "Utmutató" -jának fordításáböl.)
Fizetesünk kérdése. N époktatási reformtörekvések.
A tanító előretörekvése az önképzés útján (Hoffmann
Mór életrajzával.)
Három új számtani taneszköz
A tanítói oklevél' értéke. A
magyar gyermekköltészet kerszakalkotója. (Pósa Lajos életrajzával.)
Legyen-e a
tanító községi és megyei képviselő?
A tanítók szolgalati szabályzata.
A néptanító a magyarositás szelgalataban
(Moussong Gaspar életrajzával.
A sir szélén. (Történeti rajz a magyar néptanítók jelenéből.)
Az ész fejlesztésről az iskolában. - Ezen kivül minden számban van külön rovat a tanügytörténeti adalékok
számára, vannak közérdekű kérdések és feleletek, irodalmi kalauz, tanugyi lapok
és folyóiratok szeniléje stb. '

felhivás

elöfizetésre.

"A hivat á sál do za t a." (Történeti rajz a magyar' néptanítók jelenéből.) 12 nyomatott ivre terjedő regény. Irta : Gát iGy ő z ő.
Kiadja a "Magyar Paedagogiaí Szemle" szerkesztője: Glatz György, községi tanító.
A regény tartalma következő szakaszokból áll: 1..J ó barátok a képezdéhen. 2.
Nyilt a pálya. 3. Az elismerés. 4. A tanfelügyelő. 5. Társadalmi viszonyok. 6. A
község átalakítója. 7. Szeretet és szarelem. 8. M-egváltozott viszonyok. 9. A küzdelern. 10. A visszahatás. ll. Villámcsapás alatt.' J 2. A szellem jutalma.
A regény disz es kiadásban julius hóban fog megjelenni s hogy e mű minden néptanítónak hozzáférhető legyen, árát fűzve 1 frtban, diszkötésben 1 frt 50 krban állapítottuk meg, - mi egy 12 nyomatott ivnyi regénynél Magyarországon a lehető
legolcsóbb.
Bolti ára 1 frt 50 kr., illetőleg 2 frt lesz. A megrendeléseket,
hogy a nyomtatandó példányok száma iránt tájékozbassuk magunkat, legkésőbb
juníus h6 Ib-éig s legczélszerűbben posta-utalvány utján GIa:tz György községi tanítóhoz (Budapest, Wesselényi u. 48. sz.) kérjük eszközölni. mely esetben a:míivet bérmentesen küldjük.
fölhivás elöfizetésre. "N'épiskoláink
gyorsabb
fejlesztésének
m u n.k at e r ve."
"Új alapvetés. Tanfelügyelők, lelkészek, tanárok, tanítók, továbbá köiig. tisztviselők, iskolaszéki s gondneksági eluökök-tajok és tanügybarátok számára irta dr. Wekerle Lászl6, Máramarosmegye kir. tanfelügyelöje. " Ára
előfizetés utján 1 frt. A kézirat mennyisége után itélve a munka mintegy 12 nagy
nyolczadrétíi ívet fog tenni.· Tartalma a "Tárgykifejtés"-en kivül : Első rész. Az
egységes taufalügyelet szervezése népiskeláink gyorsabb fejlesztese érdekében. I. Az
egysége ( tanfolügyelet szükségességének megokolása.
II. A teljes föladat meg-
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oldhat6sága.
III. A megyei tanfelügyeletnek mint ilyennek központosítása,
IV. A
közvetlen és közvetett
iskolalátogatások.
V. A tanfelügyelet
és á tanfelügyelő
maga. V. Ministeri főfelügyelet
a megyei tanfelügyelőségek
fölött.
Második
rész. A népiskola belső szervezése: az iskolai helyes ügy- és rend vitel. . I. Iskolai
és tanfelügyeleti viszonyok az ország különböző részeiben.
II. A népoktatás-nevelés pénzügyi oldala.
Ill. Az iskolaszékek s gondnokságok
működése a vagyon- és
ügykezelés szempontjáb6l.
IV. A hanyag iskolázás okai és ezeknek elhárítása. V.
Iskolai mulasztások ellensúlyozása.
VI. Tanít6k, ezek tervszerű
alkalmazása, működtetése és gondozása.
VII. A népiskolai segéd- és felsőbb tanfolyamok behat6bb méltatása.
Harmadik rész. Az 'oktatás és nevelés munkájának természetes
alapja és rendszere. 1. Az oktatás természetes
alapja és a' tanterv.
II. Több és
behatöbb nevelés! Ill. A természetes nevelésrendszer alapjai. IV. Az .érzéki élet
mint a testi nevelés alapja.
V. A szellemi nevelés irányítás ára 'szolgál6
alapok.
VI. A kedély nevelése az erény és erkölcs élésebb határolásának újabb eszközével.
VII. A kedélynevelés
tananyaga : a jellemesség,
pallérozottság.
és életrevalóság
elességeinek hármas csoportja.
VIlI. A leánynevelés természetes alapon. N egyedik rész. A vallásos nevelés Isten valósága bizonyításának
alapján.
Isten a tudomány magasságában.
A föladat döntő fontossága.
1. A vallas és tudomány
összeegyeztethetősége.
II. Isten áhítata és személyesítése
a vallásban.
Ill. A
világmindenség nagyszerűségének
elmélete.
IV. A szervi élet és az egy élő Isten.
V. Isten a véghetetlenség,
határtalanság
és ősállapot
fogalmában.
VI. A "teremtő mozzanat" mint az ősörök szellemerő megnyilatkozása
s a különböző két
erő új tétele.
VII. Az anyag és világ keletkezésének
eleje és folytenossága
VIlI. Isten val6ságának .tiszta tudatából és érzéséből eredő lelki megnyugvás.
A
munka ezen év junius havában jelenik és keresztkötés alatt portomentesen küldetik
meg. Az előfizetések beküldésének határideje legkésobb junius h6 első fele. A
beküldést,
esetleg az utalványozást
a "Kereskedelmi
és Hitelintézet"
cziméu
M.-Szigetre kérem intézni. Dr. Wekerle László.

Vegyesek.
-

Zsinati elömunkálatok. A dunántúli ev. egyházkerület zsinati bizottságát
május 8·dikára hívta össze Rad 6 Kálmán vasvármegyei főispán s egyházkerületi
felügyelő úr ő mélt6sága
a Szentmártoni
Rad6k történelemben
gazdag vendégszerető családi tüzhelyére,
R é p c z e l ak ra.
A tanácskozás tárgyát a bizottság
egyes tagjai vagy albizottságok által készített zsinati előmunkálatok szerves egészszé
füzése képezte. "Feszűlt várakozással tekintett - itja a "Nemzet" levelezője a bizottság működése felé nemcsak a dunántúli ágo hitv. ev. egyházkerület, hanem
az összes magyarhoni evangélikusság
hazafias és hitbuzgó közönsége, mert ezen
legmagyarabb s magas értelmi szinvonalon á1l6 kerület reformáló munkálkodásától
s kezdeményezésétől egyházunk legjobbjai sokat várnak. Egyházi önkormányzatára
büszke, s a nemzeti ügyért, szabadságért
sokat küzdött, vérzett, szenvedett egyházkerület
bizottsági javaslatai
az érdeklodést tényleg meg is érdemlik, mer t
azokat
az egyház
érdekei
iránti
szeretet,
a magyar
álladalom
hat alm i kör éne kte
1jes eli s m e r é s e; a mag y arn e m zet i egy ség
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é s a z a pos tol i kir á I Y irá n tit
ö r het e t l e II hűs égI eng i k á t. "
A bizottság három napi, együttműködés után átment a nép- és középiskolai ügyek
kivételével, melyeket az egyetemes gyülés elé tartoz6knak itélt, az egyházi törvényhozás rninden kérdésén, felölelte az ev. egyház alkotmányos szervezetét, törvénykezését, az egyházi belélet szervezését, a lelkészi hivatal reformját s a pénzügyi
viszonyok rendezését.
.Javaslatának legfontosabb része az egyet eme s k ö zgyülés
jogkörének
kiterjesztése
s bizonyos fokú czentrálizáczi6 behozatala, az egyh. fegyelem szigorítása, a hitoktatás
emelése s azon intézkedések
megállapítása,
melyek az evang. egyház s a magyar állam ellenségeivel szemben
alkalmazandók.
A megállapodások eredménye a napokban fog az esperességeknek
tárgyalás végett megküldetni
. - Püspök-választások.
A tiszai püspök-választási
urnaból mult 16 7 -én
absolut többséggel
ZeI e II kaP
á 1 miskolczi lelkész, hegyaljai
főesperes s
egyetemes gyámintézeti elnök neve került ki. Zelenka Pál eddigi mult ja biztosíték az iránt, hogy az el'. püspöki karnak egyik dísze leend. Lankadatlan búzgalma, tettereje, egyházépftő apostoli tevékenysége, különösen a gyámintézet terén
kifejtett. áldásos muukássága nevét ismertté s tiszteltté tették e hazában s azon
kivül. Eddigi ritka érdemei, egyház-szeretete
s egyéniségének a nyilvános élet
minden ágában nyilatkozott nagy vonásai tették őt a tiszai egyházkerület püspökévé,
a nagynevű elődöknek mélt6 utódává.
Ünnepélyes beiktatása május h6 ~8-áll
a Miskolczou tartott rendkivüli egyházkerületi közgyülésen történt.
Az avatást
Karsay Sándor kir. tanácsos s dunántúli ev. püspök végezte. Az avató ünnepélyen
még jelen voltak: Dr. Szeberényi Gusztáv püspök, bár6 Pr6nay Dezső főfelügyelő,
Péchy, Fabinyi és Rad6 kerületi felügyelők Lelkesült örömmel üdvözöljük mi is
a Tisza-kerület új főpásztorát, s az ég áldását kivánjuk életére s működésére!
A dll n á n i 11n en i ev. püspök-választás
eredménye május 20-án állapíttatott
m eg a Pozsonyban egybegyült szavazatbontó bizottság által. Az eredmény az,
hO"gy Bal tik Fr igye s liptói esperes 63 szavazattal Tresztyénszky Ferencz
32 szavazata ellenében püspökké
választatott.
A panszlávok tehát győztek.
Sok
volt a panasz garázdálkodásaik miatt a választás ideje alatt a hazafias lapokban.
A győzelem talán megtédti
őket s az új püspök magas egyházi állásáról talán
maga is megérteti velök, hogy az egyház nem a nemzetiségi aspirácziök, hanem a
sze r e tet intézménye, s hogy a hazafiúi és polgári hűség a protestáns embernek első
kötelessége :
- A magyar alkotmány tan az iskolákban. A vallás- és közoktatásügyi
miniszter leiratot intézett valamennyi egyházmegyei főhatósághoz és tanfelügyelőhöz
az alkotmány tan oktatása ügyében. Az utóbbi időben gyanis gyakori panaszok
merűltek fel a miatt, hogy a nép oktatási intézetekben a polgári jogok és kötelességek s a hazai alkotmány tan tanítása el van hanya
va, és hogy a tanítóképzőkben a tanítók és tanítónők
e tárgyakb61 nem észesiilnek oly oktatásban,
mely őket az állam minden polgárának szükséges ismeretek sikeres tanítására
képesítené.
Ezért a miniszter felhívja az illető hat6ságot, hogy a törvény rendelkezésének eredményes végrehajtása iránt a főhat6sága alatt á1l6 nép oktatási intézeteket illetőleg hathatósan intézkedjék.
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Áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi ill. kir. miniszter Ri II .Tőzsef
tanfelügyelőt
Vasvármegyéből
Szolnok-Dobokavármegyébe
helyezte át ; Hal
sz
Ferenczet pedig Szolnok-Dcbokából
Vasba.
- Kitüntetett tanítók. A király őFelsége
Neu ma n n Péternek,
az új'pécsi községi iskola igazgat6-tanít6jának,
továbbá Ri s z ner
.T6zsef jász-berényi
zene- és énektanít6nak, végre Mar t i n Konrád budapesti elemi isk. vezértanítöuak
ötven évet megbaladó
búzgö- és .sikeres tanítói míiködésük elismeréseűl, az arany
á

érdem-keresztet

adományozta.

- Vizsgálatok rendje a soproni ev. tanítóképző-intézetben.
.Tunius 7-én
a IV. évfolyam, jun. 12.-19-ig
az I.-1lI.
évfolyam osztályvizsgálatai
(censurái),
jun. l ő-én tanképesítö
irásbeli dolgozatok készítése;
jun. IS-án d. U. 3-7 -ig
a gyak.-iskola vizsgalata ; j un. 20-án d. e. S-12-ig
tanképesítö
gyakorlati vizsgálat; jun. 20-án d. U 6 6rakor tornavizsga ; jun. 21-én évzár6 ünnepély s a
I. - III. évfolyambeliek elbocsátása; jun. 27. s 28-án d. e. 8-12-ig
s d, U. 3 -7 -ig
tanképesítő
szóbeli és zenei vizsgálat;
jun. 29-én reggel 9 órakor a tanítói oklevelek kiosztása s a végzett tanítójelöltek
elbocsátása.
- Értesítés. Epe r jes en a tiszai ágo hitv. evang. egyházkerületi tanítóképző intézetben a tanképesítési vizsgálatok f. é. junius 30-án és folytat61ag julius
l-jén s következő
napjain fognak megtartatui.
Az érdeklettek
junius Lő-kéig
Nagytiszteletű
Stehlo .Tános főesperes úrhoz mint a vizsgáló bizottság elnökéhez
Eperjesre küldjék be felyamodvényaíkat,
végzett tanulmányaikról és a folyamodás
napjáig terjedő működésükről
szóló bizonyítványaikkal
együtt.
.Tegy zet:
A
tanítóképzőintézetbeo
a -szabályszerű II. félévi vizsgálatok jun. 12-21-ig,
a mag á n
tan u ló kk a l pedig a vizsgálatok jun. 23.-27 -ig tartatnak
meg. Eperjesen,
1890. máj. ll-én a tiszakerületi eperjesi ev. tanítöképezde
igazgatósága.
Személyi hirek. . A far á d i ev. gyülekezet lelkészéűl egyhangúlag
Hér int s L aj o s segédlelkész, a poz s on y i ev. gyülekezet német lelkészéűl
É bne r Gu szt á v járfalusi lelkipásztor, a kőszegi ev. gyülekezet egyik tanítójává
nagy szavazat-többséggel
St e 1c z er L aj es, a soproni Lahne-féle intézet elemi
iskolai tanítója választatott meg. Rendes tanítói állomást nyertek még: R Ó t h
Kálmán Urai-Uj faluban és K 0 c zor Kálmán Eöri-Szigetben. - Fa b i nyi Fer en c z
marosvásárhelyi
kir. táblai bir6, a brassómegyei
ev. esperesség új felügyelője
május l ó-én iktattatott
Brassóban felügyelői hivatalába.
- A soproni ev. gyülekezet május 18-án tartott konvent-ülésén elhatározta,
hogy a jövő tanév kezdetével népiskolai leányosztályait a VI. osztálylyal kapcsolatban VII. osztálylyal kibővíti, s evégből
egy új tanítói állomást is szervez.
- Palyázatot hirdet a brassömegyei ho s szu fal us i alszegiev. gyűlekezet
egy ház i se g é d ke ~ ő i állására, mely állás sal a következő
kötelezettségek
vannak egybekötve:
elemi és felső népiskolai vallas- és énektanítás
heti 20-25
órán, orgonálás és énekvezetés, egyh. jegyzőkönyvek vezetése stb. A megválasztandó segédkező javadalma: 300 írt készpénz, természetbeli lakás s mintegy 30 frt
évi mellékjövedelem.
Pályázhatnak
úgy a rendes tanítói oklevéllel biró taní k,
mint azon tanítójelöltek,
kik ez iskolai évben tanulmányaikat
befejezik.
Az o
mányokkal felszerelt folyamodások Ma sz nyi k Gy u l a hosszúfalusi ev. lelkészhez
junius b611-ig
teljesztendők be.
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kötészete, nyomtatványok raktára, papirés iróeszközök-kereskedése
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Sopro nyban,
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Kész nyomtatványok
egyházi hivatalok,
ügyvédi irodák,
szolgabiröi hivatalok,
községi hivatalok,
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névjegyek-, báljegyek- és cimjegyeknek, étlapok, táncrendek, meghivók, műsorok, számlák, eljegyzési-, esküvői- és gyászjelentéseknek, árjegyzékek, szállitólevelek,
részvények, röpiratok, művek, stbinek.
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72. szám.

Legjobb és legolcsóbb készítése
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várkerület

~
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jegyzők,
végrehajtók,
községi bíröságok,
s halottvizsgalök számára.
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Sa.já.t könyvkötészet,
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hol különféle

elegáns és olcsó bekötések
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pontosan eszközöltetnek.
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