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Bancsó Antal, Bognár Endre, Draskóczy

János, Kapi Gyula,

Kovács Sándor,

Ladányi,

Lajos, Ebenspanger

Mohar József,

Polgár József, Sass János,' Simkó Endre és Szutter

Pethes János,
Dániel.

A fiataloknak.*)
A schulmeisterek
hazájában
nem
oly
k őrmyü
rendes
tanítói
állásba
jutni,
mint minálunk.
Míg hazánkban
a fiatal embert k inev ez ik , vag-y
valamely
gyülekezet
megválasztja
tanítójává,
addig
Németország-ban
új vizsgának
vetik alá. És most statisztikailag
kimu .
t at tá k, -h~gy ezen
vizsgák
eredménye
jóval hátra marad
a képesítövizsgák eredményénél;
vagyis a második vizsga osztályzata
rendesen
alacsonyabh
az e lbocsáró.b
izonyít vány osztályzatánál;
úg-y szintén nagy
azok- s zárna,
kik a vizsgát meg sem állják. A k őz vélemény..
mert ilyen
van ám odaát, első sorban a tanít ók pz ö-iut éze tek ellen fordúlt, ezekre
tolván e baj okát, hogy égy tanitók
pzö-in téz etf tanító (Seminarlehrer)
felemelte szavát
(Dittes:
Paedag og ium 1896 február)
és kellő tárgyilagossággal
leplezetlenül
rárnut at a baj bibéjére.
é

é

De mi k őzűn k

nekünk

ehhez?

Bennünket

ez

bizony

keveset

érdekel.
- De talán még is?
Tegyük
fel, nálunk
is életbeléptetnék
ezen. intézményt
és a fiatal
ember 4-5 évre képesítése
után,
mikor véglegesittetni
akarja magát,
vizsgázni volná kénytelen;
nem m~tatr1á-e a stati.sztika
ugyanazt
az
eredményt!
? Hányfelé halljuk a panaszt:
ettől az embertől többet vártam
volna, hogyan is kaphatott
olyan jó képe síröt.
Vagy hányszor
tapasztaljuk,
hogy az intézet
kiváló
növendékei
az életben
nyomtalanúl
eltünnek.
No hát mit mond erre a nérriet
tanár?
Hogy ez igy van
, leginkább
fájlá ljá k a tanítóképző-intézet
tanárai, ele hogy ök volnának
okai, nem
*) Készséggel
adunk helyet e közleménynek,
mely a fiatalabb tanítói gárda egyik
tagjának tollából eredt, S melynek minden sorából látszik, hogy irója azt a való, mindenn_api·
Szerk.
életből meritette. Vajha megszivlelnék,
a kiknek szól !

..
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áll. Nem hiszem. hogy' Iéteznék
az országban
tanintézet,
hol oly buzgalommal
és sz ak avatot tság g.al tanítanának,
mint a tanítóképző-intézetekben.
A hol pedig
nem volna így, ott is az ellenör z
hatóság
a
hibás.
ö

Nagyon
sokan hangoztatják,
hogy a tanító nem áll a tudományok
azon fokán,
a melyen
tulajdonképen
áilania
kellene.
Mások
ismét
sokalják,
a mit ezen tanintézetek
a tudományokban
nyujtanak
és
kizárólag
a gyakorlati
kiképzést
kivánják.
.Hog y ez téves
felfogás
és
hogy mind a tanítóképző,
mind a népiskola
czélját fé lr e ism er ik , kézzel
fogható.
A tanitóképzőnek
tudományos
alapon nyugvó népies müveltséget kell nyujtania
és nő vend ék cit a gyakorlat
terén
annyira
vinnie,
hogy tudásukat
s képességüket
a tanításnál
ügyesen
és biztosan
érvényesíthessék.
A' népiskola
czélja a népies
müveltség
terjesztése.
Ezen czélja megmarad
akkor is, ha a tanító mindjárt
egyetemet
végez,
mely .esetben
a tanító ugyan ragyogna
a tudományok
fény őz önétó l, de :'
a népiskolában
k ősz e nt volna, ki mozogni nem tud.
é

A tanítóképző-intézetek,
ismerve feladatukat,
fent emlitett baj okai
lehetnek.
Másutt keressük.
Első sorban a növendékek,
kik az intézetbe
lépnek, nem ütik meg
a mértéket.
A tanító társadalmi
állása, mondjuk
hivatalnoki
rangja, oly
annyira
nem kecseg tet.ö,
hogy nagyon kevés tehetséges
ifjú szánja el
magát e pályára.
A taníta tás ma már aránylag
o lc-,ó
és azért a ki
teheti, választ
fényesebb
jövőt
igérő
és kevesebb
fáradsággal
járó
pályát.
Ki lesz tehát tanító?
Fő ldmivese k, k isipa roso k es alárendelt
tisztviselők
gyermekei.
Ritkán
téved oda valamely
müveltebb
c sa lád
gyermeke
és ez is rendesen
csak akkor,
ha másutt
hajótörést
szenvedett. Tanító sem szánja fiát e tövises (nekem ugyan
penség g el nem
tövises) pályára,
ha csak a körülmények
nem kényszerítik,
Igya
tanítóképző intézetek
növendékei
legnagyobb
részt
az alsóbb
néposztályból
kerülnek
ki. Ez ugyan
magában
nem volna baj,
Azonban
mindenki
beláthatja,
hogy ha az a fiatal ember nem látogatott
középiskolát,
nem
forgolódott
korabeli
müveltebb
ifjak társaságában,
nagyon
egyoldalú
ismeretkört
hoz rnag áva l, mondjuk,
nyers
állapotban
van.
Ha most
már ezek kepezik
a növendékek
zömét, bizonynyal
nagy munka vár a
szegény
tanárokra.
Csak ha a tehetség,
az akarat
és a szorgalom
kar.
öltve jár,
ha lelkesedéssel
és gonddal
készül 'a fiatal növendék
pályájára, csak akkor gyakorolhatnak
egymásra
jótékony
hatást;
ellenkező
esetben
surl
a k a kövön a
hogy valami jó születnék.
De
van most olyan is, a k inél hiányzik
a hárornság : tehetség,
akarat
és
szorgalom.
Ezek az intézet
át k ai, mindenütt
utban
vannak a többiek
rovására.
nem

•

é

ó

dik

ö

nél

kül,

Másoknál
meg van a tehetség, de hiányzik
az akarat, ezek biznak
szerencséjükben.
Ismét másoknál
meg van a szorg a lom, de nincsen
t ehetség , ezek a legjobb
akarattal
se rn képesek
megfelelni
az intézet

,

követelményeinek'.
Miért bocsátják
ki ezeket az intézetből?
A feleletet
megadja a nagy tanító hiány. Ezért szemet húnyunk, Hogy ezek azután
nem elégíthetik
ki a vár a kozáso kat; a melyeket
tanitókba
helyezünk,
nagyon természetes.
De tapasztaljuk
ezt it jó tanulóknál
is. A tanítóképző-intézeteknek
mi nden más tanintézetnél
legkényesebb
a helyzetök.
Nyujtson
általános
müveltséget,
de legyen
egyuttal
szakiskola
is,
képezzen
derék kántorokat
és mind ezek mellett
legyen
tekintettel
gazdászat-,
méh észet-,
k e rt ész e tre , slöjdre
és tudja Isten
mi mindenre.
Onnét
van,
hogy tanterve
végtelen
étlaphoz
hasonlít
és alaposan
elrontjuk
lelki gyomrunkat,
ha egyes
fogásait
végig
kóstoljuk.
Az
egyes tantárgyak
anyaga
(mert valamit mindegyikből
csak kell venni)
és az id
rövidségéből
önkényt
következik,
hogy
az egész tanulás
csak szürcsölés,
mert a k űlőnbőzö
tananyag
ha lmaz át alaposan
e lsajáő

titani képtelenség.'
Az év végén ismétlések
alkalmával
azután kellemetlen érzés fogja
el a szegény
növendéket.
A sok kevés tudomány
ugy össze-vissza
keveredik
fejében,
akár malom ke rék
zugna
benne.
Ha azután a vizsga purgatoriumából
valahogy kiszabadult
ép k éz lábba l ,
az a tudat, hogy ő most tanító,
csakhamar
elfelejteti
azon hézagokat,
melyeket
tanárai jól láttak.
Állása oly emberekkel
hozza érintkezésbe,
kik tudás
és müveltség
tekintetében
jóval a la tt a állanak.
Nem csoda
tehát, ha az e lér t siker
érzete átcsap gőggé.
A fiatal tanító annyival
is inkább fénylő
csillagnak
képzeli magát,
mert lépten-nyomon
oly
emberekkel
találkozik,
kik reá, mint a tudomány
és müvészet
világító
tornyára
tekin'enek.
A legtöbb
fiatal tanító falura kerül,
a hol nincs
alkalma müve lt emberrel
társalognia,
de sok van, a ki ennek társaságát kerüli,
vag'y úgy viselkedik,
hogy
azok kerülik.
Oly emberek
k őz őtt mozog, kik nem gyujtanak
lelkében
sz.ikr t, hogy tovább képezze
magát.
á

Pedig
egyokot.

ez

az

idő

legalkalmasabb

az őnké pz ésr e.

Nézzünk

még

A legtöLb
tanítóképző-intézethen
szigorú
fegyelem
uralkodik
és
komoly munkát kivánnak
a növendékektől-.
Ezt a fiatal emberek
rabságnak
és felesleges hajszolásnak
tekintik.
Meg unják
akaszárnyaéletet.
Alig hogy k ite szik lábukat,
már is elfelejtik,
hogy
tanárjaiknak
is
m1lDkájukb<l. került,
mig ezt a cz lt, hogy kész
tanít
k lehessenek,
elérjék.
Int az arany szabadság,
mig más pályára
készülő
hasonló
k orú még nem mer gondolni
önálló
állásra,
a tanító már elfoglalja
hivatalát.
Saját
keresménye
fölött rendelkezik,
a rosszúl
értelmezett
szabadságot
ki akarja aknáz ni, a mennyire
fizetése engedi sokszor át is
ugorja a korlátokat.
A helyett,
hogy
magas ideálok után
törekednék.
melyeket
nagy mesterek
mutatnak,
órahosszat
e1ül a kártya
mellett,
látogatja
az ártalmatlannak
Játszó tekepályát,
dákóval
kezében tölti a
szabad délutánokat,
Vilgy pedig,
a mint most
már nagyon
divatos,
belebegi
kerékpárján
a világ ot és nem
gondolja
meg,
hogy ezzel a
tanítók jajának : "kevés a fizet ésűnk " -.:. nyakát
szegi, mert a ki ilyen
é

ó
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százasokba
kerülő
gépen "kergebirkázikc
vagy nem szegény,
vagy
mód fölött
könnyelmü.
Lehet,
hogyatanórákat
pontosan
megtartja,
de azt már
nem
kivánhat ja senki,
hogy azt a pár szabad per czet, a mely rende lk ezésére áll, ismétlésekkel,
olvasással
vagz fogalmazással
töltse.
Pedig ez
a baj.
Mentegeti
is az a német
tanár a fiatal tanítókat,
de én csak az-t
mondom, ne mentegessük
magunkat,
hanem valljuk be:
igazat mond.

Egy fiatal tanító.

A »györi

ágo hitv. evang. egyházmegyei
egyesület« története. *)

tanító-

Népek,
nemzetek
életének
hű tükre a tözténet,
mely mint egy
ragyogó
sug ár világít az olvasó lelkébe és tiszta
fogalmat
nyujt neki
arról,
vajjon egyik,
vagy másik nemzet miként
állta ,meg helyét a
hatalmi,
kézmüvelődési,
ipari stb téren.
Belőle
megismerhetjük
az
egyes kimagasló
alakokat,
d lcsö férfiakot,
kik önfeláldozó
odaadással
szolgáltak
és müködtek
nemz.etüknek
boldogításán;
ki,k sem
pénzt,
sem vért nem kiméltek
akkor,
a mid~n hazájuknak
érdeke
forgott a
koczkán. Igen, olvasván
a történelmet,
látom lelki szemeimmel
a világveró Nagy
Sándort,
a mint
legyőzhetlen
hadával
el1enál1hat!anúl
száguld előre mind nagyobb.nagyobb
tért hód it ani. Látom Attilát vasszigorával,
látom
a honfoglaló
és félelmet
nem ismerő
á.r pá d kor i
magyarvezéreket
az
új haza
térein
Zalá nok , Szvatoplukok
és
Ménmaróthok
hadai k őz t győzelmet
arató
erős karjaik kal.
És látoklátok
még
mind
ezeken
k ivül
igen
sok
jelenetet
a mai
napig
hazánk
és a világ
történelmében,
melyek
majd
búzdítólag
és
lelkesítőleg
hatnak
a kebelre,
majd, pedig
bánatos
lehangoltsággal
árasztják
azt el.
Történetet
akarok
én is irni , de nem Nagy Sándor o k avagy
Att ilá k-r ól !
Szerény történet
fog ez lenni;
a legszerényebb
emberekről:
a
néptanítókról
fogok
szólni,
kik nem
ugyan
öldöklő
fegyverekkel,
hanem az általános
müveltség
terjesztésének
eszközeivel
szinte hazát
ak arnak hódítani, ' .. hazát, a magy..ar nemzetnek
és pedig tudományos,
müvelt
hazát.
E történet
leend
a győri
ágost. hitv. evang. ezyházmegyei
taníló-egyes,ület
38 éves története.
Lássuk
ezen egyesületnek
keletkezését;
38 éves rnulrjána k egyes
mozzanatait;
az egyesület
vezérférfiait.
*) A győrmegyei ev. tanító-egyesiilet
kiadásában
kesztésében megjelent "E m 1 é k l a p o k a györmegyei
ezred éves ünnepére" czimű műből.

S Buthy Jllálton felpéczi tanító szertanítók egyesületének
Szerk,

ágo "hiiv. evang.
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Az egyes
üle t kel et kez é se. Az 1848j49-ki
szabadság harcz
után
bek vet kez e tt az u. n. absolutismus
kora,
mely ólom sulyáv a l
ránehezedett
a hazai népnevelésre
is, _s zeng zete s magyar -nye lvűn k
helyett
a né~et
nyelvet akarta
cr sz ágsz ert.e tanítási
nyelvvé tenni.
A szólásszabadság
rablánczra
veretett s jaj volt a mégis szahadon
nyilatkozni mer ész k edónek ! Ruházat, társalgás, k zsze llern mind-mind osztrák
ízű volt.
Ily kőrülmények
k őz őtt mit tehetett
volna a győrmegyei
ágo
hitv. ev. tanítóság
is egyebet,
mint nyögni
az iga alatt s a kényszerhelyzetet
görnyedezve
tűr ni.: Hogy eszméiket
kicserélhessék
egymással,
arra még gondolni
sem mertek, - félvén a rettegett
fináncz, zsandár,
korniazsz
ár ius-fé le mumuso
któl.
ő

ő

Azonban
lsten minden
időben adott ügybuzgó lés bátor férfiakat,
kik fel merik
emelni szavukat
bármely időben is s nem ijednek
meg
igazságuk
érzetében- a zsarnoki hatalom villog
fegyvereitől
sem.
ó

1858· at ir ta k, Gy ömeg ye , Téth községének
szerény ágo hit v, evang.
paplakjában
gondolatokoa
trierülve
ül egy férfiú:
Karsa/Sándor,
a megye érdemes esperese.
Gondolatai
a tan ügy terén
szárnyaInak
s
ime, ri, midőn megnyugosznak,
egy lelkes felhivás az eredmény,
melyben
amegye
ágo hitv. evang. tanítói
egylet
alakítására
szólíttatnak
fel.
A felhivás mint örömhir járta be az egész megyét s az akkori tanítók,
ifjak és vének, egyakarattal
tömörültek
a+kibontott
zászló alá s őszre
kelvén, meg terernte tté léea győrmegyei
ágo hitv. ev. egyházmegyei
tanító
egyesületet
s a legelső g yű lést 1858. sze pt 8-án Théten
tartották
meg
nt. Karsay
Sándor esperes úr elnöklete
alatt, mely gyülésen
az egylet
kormányzó
tisztikarául
a következők
választattak
meg:
elnök:
Rajcsányi János,
lovászpatonai
lelkész,
alelnök
és könyvtáros:
Simon
István, felpéczi tanító,
jegyző:
Takács Pál,
malomsoki
tanító,
pénztáros :. Varga István, tét hi tanító.
Ugyanezen
első
gyülésen
állíttatott
egybe
az egyesületnek'
9
pontból álló a lapszabá lyzata,
melyben
az egyesület
ekkor
"Tanítói-'
társulat"
czimet kapott.
Ezen 'alapszabályok
az egylet
elsö jegyzőkönyvében
vannak megörökítve.
'
Legyen
szabad
ide iktatnUnk
azon Iel kes férfiak
neveit,
kik a
legelső gy ülésen részt vettek. Ezek:
Nt. Karsay
Sándor esperes, Eöry
Sándor e. m, felügyelö;
a tanítók közül:
Varga István, téthi, Kotzor
József,
k is-pécz i, Kis Péter, lovász.p atonai,
Horváth
Sándor,
dérni,
Bándi Imre, tényöi,
Hegyi István,
szemerei,
Borbély János,
baráti,
Kulcsár
József,
lébényi, Borbély
Márton,. réti, Prépost
Ferencz,
kapi i,
Horváth
Károly, bezi, Kiss József k is.baboti,
Tompa Ferenéz,
mérgesi,
Novák Lá szló, csikvándi,
Takács Pál, malomsoki
tanítók.
A zeg
yes üle t 38 é v e s mul t j nak
mo z z a nat a i. A győri
ágost. hi tv. evang. egyházmegyei
tanító-egyesület
mindjárt
megalakulása után
egy az önmiivelődést
elősegítő
egyesületi
könyvtárnak
vetette meg alapját,
megadóztatván
a tagokat
1-1
frt évi járulékkal.
Ezen könyvtár
gyarapítására
a legelső adományal
nt. Karsay
Sándor
á

e
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esperes járult,
a tanűgy
meleg szeretetének
jeléűl
miért neki a g yörrnegyei
helyen is.

és annak
munkásai
több jó és hasznos
ágo hitv. ev. tanítók

ir ánt mindenkor
érzett
könyvet
aján dékoz otr, a
örök
hálával adóznak
e

Az 1859- 60. években
az egylet már a kor szelleméhez
méltóan
a hangoztató
módszer
felett vitatkozik
sennek
elsajátitása
és a gyakorlati életbe való átplántálhatása
végett
gyakorlati
előadásokat
tart, s
hogy
az új aera alatt
min denk i megfelelően
müködhessék,
az 1860.
évben Sopronban
tartott
póttanfolyamon,
melyet Pálfy József rendezett
kűldöttjei
által képvfseltette
magát.
Az 1862-63.
évek már
a rendes' kerékvágásban
érik az iskolai
ügyeket
az új módszer terén s hogya
tanítók egymásnak
a m ódszerével
megismerkedhessenek:
sűrgetik
az egyházmegyénél
az iskola
vizsgálatokban
való részvételt,
valamint a gyűléseken
való mejelenéskor
a részükre
járó
fuvar és napidíjak
kiszolgáltatását
is. E kérelmük
az
egyházmegye
által
az 1862. évi esperesi
gyülés jegyzőkönyvének
ll.
pontja
értelmében
nyert
kedvező
megoldást.
Ezen és több
fontos
ügynek
elintézése
után,
midőn
1864-ben
nagyt.
Szalay
Sándor,
n.vbar áti lelkész foglalta
el az elnöki széket;
a tanügy iránt melegen
érző elnök alatt új lendületet
nyert
az egyleti tevékenység.
Nevezett
új elnök hü rajzát adván a még zsenge értekezlet
üdvös
s magasztos
czéljának,
sannak
szebb jövőjét
s felvirágzását
lelki szemeivel rózsaszinben látja.
é

Az, a ki ily lelkesedéssel
foglalta
el az elnöki széket,
tudott is
lelket önteni az egyesület
tagjaiba!
Már az első gyülésen
megalakult
az egyesületi
énakkar,
háromszori
összejövetel
határoztatván
el
Téthen.
Ugyanakkor
készült
el az egyesület
k ag yűlésén
az egyformán
kötelezőnek
nyilvánított
"Leczkerend",
valamint
egy tavaszi
és egy
őszi közgyülés
tartása
is határozattá
Jett;
nem
különben a
derék Péterfy
Sándor
inditványára
egy irott
.Iskolai
Lap"
sz er kesztését
is magáévá
tette
ai egyesület,
megválasztván
szerkesztőül
az
inditványozót.
.
ő

Ugyan
az
1864-ik, év szeptember
8-án
Téthen
tartott
őszi
gyülésen,
hol az
ős szes tagokon
ki vül a Somlóés Bakonyvidékéről
is voltak
küldöttek,
- egy örökké
szép és emlékezetes
esemény történt:
egyesülvén
a győrmegyei
és a somlyóvidéki
egyesületek
egy közösen
kiadandó
.• Taoodai
Közlöny"
érdemében,
mely
közlönynek
az egyesület
előbbi megbizottja
Péterfy Sándor, - a Somlyóvidékéről
pedig Lász ló János lettek a társszerkesztői.
Az énekkar
is e
gyülésen
müködött
először.
Az - t865-ik
évi gy ülés
is hasonló
élénkség
mel lett folyt le,
mely gyülésen
a lelkészi
kar ból is többen, valamint
a sopronmegyei
egye sűletböl
is számosan
vettek részt.
Ugyanekkor
az elnökön kivül
Perlaky
Dániel
és Csukáss
József
urak
is meceznási
lettek
a
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szerény egyesületnek,
több értékes
könyvet.

ajándé

koz vá n mind

a

hárman

a

könyvtárnak

Bekövetkezett
aztán az 1866·ik evi fagyos esztendő,
mely reánk
tanÍtókra
is nyomasztóan
nehezedett;
e mellett
~lvesztette
az egy.e·
sűlet
egyik
derék
munk ás tagját is, a Budapestre
távozott
Péterfy
személyében,
a mely viszont az egyesület
szellemi életében 'volt nagy
veszteség.
Az 1867. évi május 22·én Téthen tartott gyülésen
elnöki javasIatra
két évi tagsági dij engedtetett
el a t ag ok n ak, mely anyagi veszteséget
több enesei közbirtokos
és t. Nagy Endre
úr győri lakos
tekintélyes
sz ámú könyv ajándékával
kárpótolta.
Az 1868. évi nov. 5-én tartott
közgyülés
újra lendületet
adott
az iskolai üg ye k nek.
Érdekes
tárgya együlésnek,
hogy az egyesület
kebeléből
egy kérvény
adatott
be a k orrnányhoz,
rnelyben
az 1868 ..
38. t.-cz.-ben megállapitott
mostohás
300 frt minimális fizetés ellenében
600 frt készpénzt
sürget minden tanító részere.
Ugyan el alkalommal
me nesz tetett egy kérvény-,
illetve felhivás
a kerület két jeles vezére
Pálfyés Karsayhoz,
melyben
az egyesület
tagjai egy kerületi
gyülés
mog al ak itását
szorgalmazzák.
Nagy eszmék voltak s az intenczió nemes
vala;
kár,
hogy az ige testté nem lehetett!
Együlésen
hagyta
oda
elnöki székét
a derék és sz.er et ett elnök nt. Szalay Sándor
ur,
kitől
fájó kebellel
vált meg az egyesület
minden
tagja;
érdemeit jegyzőkönyvileg
órökitette
meg az egyesület.
1870-től mintegy
10 éven az elnöki széket tanÍtó-elnökök
töltötték be felváltva
s bár a búzgóság,
mely eddig
áthatotta
a tagokat,
ezután is fel.fe llobba nt, da a közügy
rovására
a lelkesedés
sajnos
lassanként
annyira meglazuit, hogy némely gyülésen
alig jelentek meg
négyen-öten.
",'
csak

Emiatt
elnökváJasztás
is többször
ismétlődött
évenkénti
egy ősszej őve tel határoztatott
el.

s 1878-ban

már

Daczára a körben
észle It elcsüggedésnek,
koronkint
jó munk ák
felolvasása
s időszerű
kérdések
feletti vitatkozás
élénkité az egyle ti
k őzsze llemet :ol a kik csüggedést
nem ismertek,
~ kik a nemes harczot
bátran és .hűen megáJlották,
megérték
egyesületünk
dicsősségére
ama
szebb időket is, melyeknek
kézdete 1885-re esik.
.
Az 1885·diki október hó ő-én Enesén
tartott gyülésnek
f6tárgya
volt a tisztviselők
választása;
ekkor lett elnőkk
választva egyesületünk
jelenlegi érdemdús
elnöke:
nt. Bognár Endre I.-patonai
lelkész úr, a
nevelésügy
igaz és melegkeblü
barátja, az egyházi élet terén magának
gazdag
érdemeket
szerzett
férfiú,
ki mellé
egyesületünk
3 évvel
később
megnyerte
világi
e ln ők űl : nagyságos
dr. Földváry
Elemér
országgyülési
képviselő
urat,
kiben egyesületünk
nemcsak ügybuzgó
világi
elnököt,
hanem egyúttal
nag'yle lkű
mecenást
is nyert!
Isten
tartsa meg sokáig az ikerelnökséget.a
közjónak
felvirágzására
!
é-
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Fönt irt egyhá,i
elnök úr az elnöki széket 1886. ápr. 26 én foglalta
el Lovász-Patoná
n és saját hajlékában
veudég űl fogadta
az egyesűlet
összes tagjait!
1887-ben már számos sza ksz e rű
munka és gyakorlati
e lő ad ás fűszerezte a kőzg yülést s az új aera új lelkesedést
őnt őtt a tagokba.
Jó
vezérek élén nyer csatát a hadsereg.

!'-

régóta
sz íine t el énekkar
szervezve lett;
pénz. és könyvtár
elválasztva,
nagylelkü
ajándékozások
által virágzásnak
indult.
A majd
két év~izeddel
előbb megpendített
kerületi
gy ülés ügye újra
szóba
kerűlt, de - sajnos -- ismét elbukott.
Érdemes
feljegyeznűnk
az 1891·ben
kezdődő z'sinatott
is
hova
egyesűletűnk
memorandumot
terjesztett
be, a melynek
alapfan
az
abban foglalt sérelmek 'nagrészt
orvoslást
is nyertek.
ő

1895-ben
egyesűletűnk
nagyobbszámú
tagokkal
szaporodott,
amennyibe
a szab. kir. győrvárosi
egyházközség
b eo lv a d ván a győri
esperesség be, ennek 7 férfi. és 4 nöta nít óból álló tantestülete
hozzánk
csatlakozott.
Így, számban megerősödve,
azzal a kilátással
kecsegtetjük
magunkat,
hogy jövőben még több ödvös dolgot végezhetűnk
hazánk
s egyházunk
érdekében,
ápolván
a hazafiságot
s terjesztvén
Isten.
országát.
Mükődési
k őr űu k szerény,
de méltánylandó
a JO igyekezet,
melylyel hozzájárulunk
mt IS hazai müvelődésűnk
épűletének
emeléséhez.
Megpendíttetett
legközelebb
egy seg él y-a la p létesítése
is:
"Földváry
seg ély-a la p " czimmel, melynek
kész alapszabályai
nyoma tás
alatt vannak.
Kedves és hálás k őtelesség et vélik itt teljesíteni,
midőn felemlítem
szeretve tisztelt világi elnök urunk nagylelkű
adományait.
Nevezetesen
ő nagysága
székfoglalója
alkalmával
100 forintot
tett le az egylet
javára s ez ideig már negyedfélszáz
forintot kegyeskedett
adományozni
részint az alaptőke,
és a könyvtár
gyarapítására,
részint pályamun.
kákra. A seg-ély- alap első tőkéje ez összegekből
500 koronát
képvisel!
Áldás a nagylelkű
adakozón!
Emléke legyen e helyen is mégörökítve
az id6k végeig!
A seg élv-alap tehát meg van teremtve,
idővel a mustárfa
nagyra
nőhet és sok szegény tanítót,
özvegyet
és ár vát lesz hivatva gyámo·
lítani!
mellett sz ba
hozatott
az 1896·ik
jeles alkotás
1894-ben több
eg y esület ünk is ünnepélyes
gyü.
évforduló,
a midőn
évi ezredéves
ó

lést tart.
Szóba hozatott egy, ez al kalomr a.k iadandó
.Emléklapok·
szer kesztése is, hogy egyesűletűnk
szük körben bár, de mégis részt vegyen a
nemzet örömében.
Eljutottam
rövid
történeti
vázlatom
yégére,
azon ban a munka
csonka maradna,
ha ide nem iktatnám
egyesűletünk
38 éves történetének vezérférfiait,
kik a kővet kezök : A) EIn
k k : Karsay
Sándor
ő

ő
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téthi

lelkész
és esperes.
Rajcsányi
János, lovász.patonai
lelkész,
Nagy
fe lpécz i lelkész, Szalay Sándor, n,-baráti
lelkész, Prépost Ferencz,
kapii tanító, Simon István, felpéczi
tanító, Borbély
Márton, réti tanító,
Hetvényi
István, enesei tanító, Horváth
Sándor, démi tanító,
Ifj, Ihász
Dániel, világi elnök,
Mészáros
István, lelk ész-es pe res,
Bognár
Endre,
l.-patonai
lelkész,
Földváry
Elemér,
országgyülési
k épv.
világi elnök,
B) A lel n ö k k : Simon István, felpéczi tanító,
Varga János, maIomso k i t a n itó,
Bándi János,
ka pi tanító.
c) Jeg y z ő k : Takács
Pál
malomsoki
tanító, Hetvényi István, enesei tanító. Horváth Sándor,
démi
tanító. Laucsek Gyula, l.-patonai tanító. Bándi János, kapii tanító. Nagy
Gábor,
lébényi
tanító.
Németh János,
k is pé cz i tanító,
Szücs Mihály,
baboti tanító, Szabó György,
csik ván di tanító,
D) P é n z- é s k n y vt áro sok;
Simon István,
felpéczi tanító,
k ny vtár os. Varga István,
téthi tanító, pénztáros.
Borbély János, baráti tanító pénz- s könyvtáros.
Németh Sámuel,'
k.-péczi tanító,
pénz- s k n yvtár os. Hetvényi
István,
enesei tanító, pénz-' s könyvtáros.
Buthy Már to n, felpéczi tanító,
pénz.
tár os, Laucsek
Gyula, l.-patonai
tanító, pénztáros.
Bodor Sándor,
téthi
tanító, könyvtáros.
József,

ő

ő

ő

ő

Vessük

még

egy

pi]1antást

a multr a !

Ha
van
egyesületünk
38 éves
történetében
édesen pienhteti
szemeit a t olvasó,
v.an egy sötét
azonban lehetetlen
vissza nem emlékeznün k.

fénypont,
pont is,

melyen
a melyre

Fájó érzéssel kell ide iktatnuk,
ho.gy azon pályatársak
közül, kik
a népnevelésnek
szerit
zászlóját
fennen
lobogtatják
s oly
hüséggel
sorakoztak
az egyesület
munkásai
mellé,
mai nap már nagyrészt
nin,
csenek körünkben
s nem osztozhatnak
velünk e magasztos
emlékünnep
örömeiben.
Azon 15 pályatárs
közül,
sában tevékeny
részt
vettek,
felett az Úr 'angyala
viraszszon

kik ezen
10 már
;

közül a jegyzői
levő napjait,

szerény
egyesület
meg a lakítá ,
örök álomra szenderült ; ezek

lomba

Kettő a volt társak
vonultan
éli hátra

pályára

soká

Csupán egy van még a kezdö táburból;
az egyesületi
élet felvirágoztatására!

lépett;

küzdjön

kettő

nyuga-

a bátrakkal

még

Végül azzal a forró
óhajjal zárom
soraimat,
hngy
a györi ágo
hit v. evang. egyházmegyei
tanítóegyesületet
Isten még sokáig virágoztassa : hozzon számára
is egy jobb kort,
mely után
buzgó imádság
epedez a mai ünneplők
seregének
ajkán.

Buthy Márton.
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Magyar nyelvtanításunk a népiskolában .
•Ismét ez a tétel, melyről.
úgy is már szinte· megszámlálhatatlan
czi kk ben mondtak
véleményt 1"
Szinte hallom ez t a félig szemrehányó
nyilatkozatot,
mely talán
akaratlanúl
is többek
száján ki szalad. Sőt arra is el vagyok
készülve,
hogy egyik-másik
a fenti véleményt
avval is megtoldja : .minden
irka. firkánál
többet
ér a tett 1"
És mindennek
daczára
belefogok
e sorok irásába,
nem mintha a
fönntebbi
megtoldott
vélemény
helyességét
kétségbe
vonnám,
hanem
mert
úgy tapaszta lom,
hogyakármennyit
irtak
légyen edologról,
azért ez még
korántsem
tisztázódott,
mivelhogy
még most is csak
sötétben
botorkálunk,
fühöz-fához
kapkodunk,
de e helyes módot még
mindig nem alkalmazzuk,
noha ez egyik legfőbb erkölcsi kötelességünk
volna.
De térjünk
a dolog érdemére!
Mi is tulajdonképen
cz élunk,
me lyet a magyar
nyelv tanításával
el akarunk
érni?
Ugyebár
az, hogy az ifju nemzedéket
a magyar
nyelv ismeretében
annyira
képesítsűk,
hogy majdan az életben embertársaikkal
való érint.
kez és közben
úgy használhassák.
azt,
mint
akár
anyanyelvüket.
Sőt még más, magasztosabb
czélt is akarunk Oa magyar
nyelvnek
az
iskolákbsn
való
minél
sikeresebb
tanításá va} elérni.
Azt
a szép
eszmét akarjuk
ugyanis
megvalósftani,
miszerint
a jövő
nemzedék
necsak egy nye 1v vel
többet beszélhessen,
hanem a magyar
nyelv
tökéletes
tudásával
szorosabban
kapcsoltassék
édes hazánk hoz,
úgy,
hogy majdan
széles ez orságban
minden ki a szilárd
meggyőződés
hangján
elmondhassa
magáról,
hogy ő magy ar , nemcsak
mert itt született
és lakik, hanem
nyelvre
és gondolkodásra
nézve is.
Hogy ez a mi czélunk, azt tudjuk mindnyájan j de ha nem akar. nók tudni,
e lérik
szabja 'az 1879. évi XVIII. t.vcz.,
melyet az ország.
gyülés biz.onyár a csak
azért
hozott,
hogy
ez által
a honpolgárok
magyarosodását,
előmozdítsa.
Nem kutatom
ezuttal,
vajjon eleget
tesznek-e
a törvény. kivánalmainak
s tanítják-e
mindenütt
a magyar nyelvet ugy, amint
az mind.
nyájan legszentebb
k őte lesség e volna.
Annyit azonban
mégis
föl
kell említenem,
hogy evang. egyházunk
nérnet gyülekezeteiben
alkalmazott tanítók
csekély
kivétellel
őszintén
és lelkesedéssel
karolrák
fel
e hazafias eszmét.
Hogy
mégis
minden lelkesedésünk
daczára
sem
tudunk
- különösen
falusi iskoláinkban
- számbavehető
eredményt
felmutatni,
annak többféle
oka van.
é

Ezen,
a magyar
nyelvtanítás
sikerességét
gátló
okokat
im fel
akarom .sorolni,
Elsőnek
veszem azt, me ly nem mibennünk
keresendő:
a tanterv.
mely ugyan egynyel vű iskolára
nem ró túlságos
terhet,
de idegenajkú
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iskolára
nézve,
hol az óriási nyelvi
nehézségekkel
tanítónak,
tanítványnak
egyi ránt kell küzde nie,
semmiképen
sem alkalmazható.És talán nem is az az ártatlan
tanterv,
az az útmutató
vezérfonal
az
oka, hogya
magyar nyelvtanítás
oly kevés sikerrel jár, mint inkább
amaz általánosan
elfogadott
gyakorlat,
mely szerint a megszabott
tananyagot
mindenképen
el kell végezni egy tanév alatt. -- Legfőképen
az utolsó ok a gátló hatású törekvésünkben';
és. ha mégis az elsőt
okoztam,
azt csak a végett tettem, hogy r árn utassa k arra, miszerint
a
tanterv
kivánalmait
kell lejebb szállítani,
hogyagyakorlathan
helytelen felfogással
birók esetleges
támadásai
ellen m eg védjűk
a tisztében
hiven eljáró ta nítót
Ez volna
szerény véleményem
szerint
magyar
nyelvtanításunk
sikertelenségének
egy főoka.
A másik akadályt
azonban már minmagunkban
kell
keresnünk.
- Minmagunkban,
mondom, mert bizony sokan
közülünk
csak immelámmal végzik
ezen fontos munk ájuk a t, avagy visszariadva
az óriási
fáradalmaktól
elfelejtik
a legfőbb paedagógiai
szabályt
és csak gépies
isméretek
megszerzésére
szorítják
a tanulókat.
Hogy ez állításom
nemcsak
olyan légből
kapott frázis, azt csak
egy-két példával
akarom
bizonyítani,
melyekben
egyik-másik
tanító
eljárását
fogom röviden ecsetelni.
Ott van pl. az egyik, a ki a szóbőséget
szem előtt tartva d er iir eborura szókat vágat be növendékeivel,
s fordíttat
magyarból
az anyanyelvre, hüségesen
követvén
a gymnasiumokban
használt
latin nyelvta nítá si módot. - És ott van egy másik, a ki nem szókat, hanem teljes
mondatokat
magoltat -és pedig úgy,
hogya
magyar
mondat tartaimát
pl. német nyelvre fordítja a tanitó maga,
és német
szöveget
leiratva
pontról-potra
egyszerüen
bevágatja.
Helyes volna különösen
ez az utóbbi eljárási mód?
Ugyebár
nem? Az első tán kevésbbé
megvetendő,
noha csak a nyelvtani
órára
szorítkozik
és a gyermeknek
nem nyújt elég alkalmat
a tanultak
gyakorlására;
de már az utolsóra
nem találok méltó kifejezést
nemtetszésem
kimondhatásához.
'
De ez még nem minden,
hisz találkozhatunk
még más, nagyobb
kárt okozó eljárással
is, mint alább következni
fog.
A népiskolában,
mint azt mindnyájan
tudjuk, a magyar
nyelv tanítása
közben nemcsak
maga a nyelvtan
szolgál eszközül,
hanem felhaszn í.lunk
erre a czélra
egyéb tantárgyakat
is, hogy ez ek n ek körébe vágó dolgokról
a gyermekekkel
beszélgetve
nekik alkalmat
adunk
a helyes beszéd gyakorlására.
Ez az áltaJánosan
elfogadott
nézet,
melynek helyességét
még
eddig senki<meg
nem döntötte.
De annál helytelenebb,
sőt veszedelmesebb amaz eljárási mód,
mely abban
nyilvánul,
hogy
a tanító a
gvermekekkel
az illető tantárgy
anyagát
egyszerüen
bevágatja
és azt
általuk minden értelem nélkül eldarál tat ja.
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Ilyen és
találkozhatunk
űg y
mégvagy pedig a
úgy,
~ mint
sz.ivböl akarjuk
he

n

ehhez hasonló
eljárási
módor atok k al sajnos igen
népisk olá ink b a n, mely csak azt muta tja , hogy
mindig
csak tapogatva
haladunk
s vagy
helyes
mód
nernisrner
éséb öl tanítjuk
a magyar
azt kellene,
ha népünk
mielőbbi
magyarosodását
előmozdítani.
nernak

gyakran
e fontos
ar

ásból,

nyelvet
ig-azán

Igaz, hogy a módozatokra
nézve még most is, daczára
az ez ügyben napvilágot
látott
irodalomnak,
nagyoll
e lág az k a véle ménye k.
Az egyik p. o. for dü ási gyakorlatok
segélyével
szeretné
a magyar
nyelvet
az idegenajkuakra
átplántálni;
a másik
meg a nyelvtant
veszi a la púl, úgy gondolkodván,
hogy csak a szabályok
ismerése
által
szoktathatjuk
a- gyermekeket
a helyes
beszédre.
É" mindezek
mellett létezik
még egy
harmadik
mód is, melynek
értelmében
népiskolai
magyar
nyelvtanitásunk
alapja sem a fordítási
gyakorlat,
sem
pedig a nyelvtani
szabályok
fürkészése,
hanem egyedűl
a nyelv, al. élő
beszéd
lehet. - Ez eljárási
vmódozat
hivei arra alapítják
véleményüket,
miszerint
csak
az élő beszéd
gyakorlásávaÍ
szoktathatjuk
növendékeinket
a helyes
kiejtésre
és csak ezáltal
fejleszthetjük
azoknak
nyelvérzékét
úgy,
hogy a szabályok
ismerésre
nélkül
is helyes
magyarsággal
beszélnek.
E módszer
hive
vagyok
én is, mert
eltekintve
az
ez úton egynémely
iskolában
elért igazán
fényes eredménytől,
mellette
szól ama tény, hogy cserébe
adott
gyermekeinkkel
sem nem fordíttat.
nak,
sem pedig nyelvtant
nem magoltatnak,
s azok
aránylag
rövid
idő megtanulnak
helyesen
magyarul
beszélni.
E módszer
helyességét
tehát nem
az elméleti
okok
sokasága)
hanem a mindennapi
tények
bizonyítják,
s ennélfogva
csak ez a helyes
és egyedül
csak azt lehet
a lkalrnaznunk.
A kérdés
már
most csak az:
mikor
kezdjük
el iskoláinkban
a
magyar
nyelvnek
beszédgyakorlati
alapon
nyugvó
tanítását?
- Mert
bizony erre nézve is nagyon
elágazók
a vélemények.
Magam
is eleinte
azon meggyőződésben
éltem, hogya
magyar
nyelv tanítását
leghelyesebb~
csak
a második
osztályban
kezdjük
meg, mintegy
magyarúl
ismétel vén az első osztályban
anyanyelven
tanultakat,
ó

De hosszas
kisérlet
után bizony
lényegesen
változott
a nézetem,
mert daczára
minden
fáradozásnak,
nem tudtam
a k ivánt
eredményt
elérni, s belátom
immár, hogy azoknak,
kik a magyar
nyelv tanítását
az első osztályban
kezdik,
igazuk
van, mert nemcsak,
hogy egy teljes
évet nyernek,
s így több idejük lévén a beszéd gyakorlására,
gyerme.
keik a nyelvet
jobban
sajátíthatják
el;
hanem más okból is.
Ha
ugyanis
a felkerülő
gyermekek
képességét
tekintjük,
gyebár
azok az,
irodalmi
nyelvből,
melyet
a tanításnál
okvetlenűl
használnunk
kell
semmit sem tudnak?
- És mit tudnak
vajjon
anyanyelvükből,
mely a
tanításnal
csak kiseg ítö eszköz gyanánt
szerepelhet?
Semmi m ás,
mint hogya
gyermekre
nézve
jósz er ív e l mindegy,
ha az előtte ismeretlen irodalmi
nyelv
helyett,
melyet
tanitásunk
közben
használnunk
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kell, mag yarúl
tanítunk
és a helyett,
hogy
az -i rodalrni
nyelv mag yar z ásár a hasz nálnók,
á

téséhez

veszszük

az
a

anyanyelvi
magyarnak

ismereteket
megérthe-

igénybe.

És ezzel talán mégdöntöttem
volna ama, csak félelemből,
vagy az
őszinte akarat
hiányából
sarjadzott
véleményt
is, rnely a magyar
nyelvnek már az első osztályban
való tanítását
csak
azért
ellenzi,
mert az
iskolák
szellemi
sz in vona lát nem akarja
leszá.llítani.
Azt bizony
nem tagadhatjuk,
hogy ez a .vél ernény némi tekintetben az igazsághoz
közel
Jár, mert - külőnősen
kezdetben
sok nehézség g e l kell megküzdenünk
és talál) kevesebb
ismeretet
fog a gyermek
elsajátítani.
De viszont az is igaz árn, hogy ha a' kezdet
nehézségein
túlestünk
; ha
gyermekeinket
teljes
következetességgel
a magyar
beszédre
szokt attu k ; marad
még a hat évi tanítási
időből bővén
az
ismeretszerzésre
is.
Az az ellenvetés
meg,
mely azt mondja, hogy ':l gyermek
így az
anyanyelvét
elfelejti
és ennélfogva
magyarnyelvtanításunknak
erŐ.
szakos s zineze tet adunk,
mondom
ez az ellenvetés
meg semmiképen
sern áll, mert anyanyelvét
bizony nem egyhamar
felejti el az ember.
És így czikkemnek
végér e jutottam
volna,
mert csak
az volt a
szándékom,
hogya
magyarosodást
gátló okokat
fölsorolva,
egyúttal
az
azt előmozdító
módszerre,
miután az többszöri
ajánlás
után nem fogadtatott el még m inde.nűtt, újolag tanítatársaim
figyelmét
irányítsam.
Csak
amaz óhajomnak
akarok
még' kifejezést
adni: vajha a 'magyar
nyelvnek
népünk
k őz őtt való
terjesztése
úgy sikerülne,
hogy
az a sz ép idő,
mid ön mindenki
nyelvre,
gondolkodásra
néz,ve is magyarnak
vallhatja
magát
mielőbb
elkövetkeznék.

Nitsinger Fülöp.

Teendőink s az orsz, ágo ev. tanítóegyesület.
A készülőben
levő
eszméket
rendesen
bizonyos
jelek
előzik
meg, melyek
már eleve következtetést
engednek
vonni aunak
minernü.
ségére.
Országos
egyesületünk
megalakulásának
ily előhirnökét
evang.
népoktatás
ügyünk
emez
egyetlen
organumában
is azonban
hiábari
kerestük,
Itt oly mélységes
csend uralkodott
minden
oldalról,
hogy az
szinte megdöbbentő
leg hatott
az idegzetre"
s a legrosszabb
omennek
igérkezett.
Csak a vláthatáron
alól, a távoli
nagy messzeségben
volt
némi tompa,
baljóslatu
morqas hallható,
de elmult
a n él k űl, hogya
horizontra
emelkedett
volna.
Az a kis gypnge
szellő,
m e ly a lég k őr t
biztatólag
lengte
át, alig volt előjel gyanánt
tekinthető
mindaddig
mig
magának
er ösebb álamlatot
talál va s azz.al egyesülve,
nagyobbfokú
hul lá mz st kelthetett
fel.
á
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Ily kétségbeejtő
előjelek
után
alig volt
kilátás
arr a, hogy az
egyesület
megalakulása
sikerrel
végzödjék,
De a jelekben
ez egyszer
kellemesen
csalódtunk.
Most azonban,
midőn az első
nehézségeken
átestünk,
fel kell
használnunk
a kedvező
alkalmat
zilált ügyeink
rendezésére,'
mert m ost
inkább
meg van
adva a módja
annak,
hogy bajainkat
gyökeresen
orvosolhassuk.
Ezek kőz őtt első sorban
a kántortanítók
sérelmes
nyuddijüg yének
rendezése
még' mindig kell,
hogy megbeszéllés
és intézkedés
tárgyát
'képezze,
nehogy a megkezdett
mozgalom
lassan-lassan
feledésbe
menve
elaludjék.
A kántortanítói
nyugdijügy
rendezésévei
három
faktor is foglalkozott. Megkezdte
első sorban az egyház,
de kivette kezéből
az állam.
Az, egyház
látva,
hogy a kántortanítók
nyugdijügye
az állam részéről'
helyt0len
irányba
ter elt et ik, akczióba
lépett, de úgy látszik
sokat markolt és keveset
fogott, me rt az állam
mint hatalmasabb
fél nem hajlandó
az egháznak
igazat
adni s kivánságát
teljes íter i, mive l az Ő
szempontjából
nem tartja azt jogosnak.
Erre a tanítók
is kénytelenek
voltak megmozdulni
s az ügy
igazságos
rendezése,
k őrűl ujabb,
elfogadható
modus vivendit
ajánlani.
És, e három
felfogás
k őz őt t valjon
melyik
a legmegfelelőbb?
Kétsé~kivü:
az, m e ly et az egyház
legelsőben
gyakorolt.
S ezt aján.
lanánk a kormánynak
is leginkább
zsi nor mé rté k űl. Az egyház
igen
helyesen
járt el, mt döri a tanítók
s általában
az eg y há z férfia k nyugdijjogosultságát
és kötelezettségét
nem azok fizetése arányában
állapította
meg, hanem az egyeseknek
szabad tetszésére
bizta, az ezzel járó terhek
viselése
mel lett a három fokozatu,
kisebb-nadyobh
összegü
nyugdijosztályba
való beléphetést,
me ly valóban
megfelelt
az igazi protestans
szabad szellemnek.
Itt nem nézhetett
a nagyobb
ssz eg
ny ug drj miatt
irigy szemmel egyik sem a másikra,
mert nyitva állt előtte az út, azt
bármikor
is megjavithatni,
ha birta' abefizetéseket.
ő

ű

Amint a tanítók
nyugdijügyét
az állam vette ár,
már előállt a
300 frtos kényszerhelyzet,
melyben
még ia volt annyi lojalitás,
hogya
tanítók között különbséget nem tett. E közben az országgyülés
is a felemelt
képviselöl
napi
dijak s az országnak
sz áz e zer e k be kerülő obstrukcziós
szóáradat
mellett valahára
megemlékezvén
a nemzet
napszámosairól
is,
azon gondolatra
jutott, hogy azoknak
is, kik a felvilágosodás
és k őzmüvelődés
szolgálatában
az ártalmas
levegőjü
iskolában
kénytelenek·
megrövidített
napjaikat
lepergetni
s nap-nap
után a haza
oltárára
földi létükből
úgyszólván
egy-egy
darabkát
feláldozni
s igy, a uemzet
szolgálatában
naponként
bizonyos fokú mártiromságot
szevedni , azoknak, kikre a haza újbóli meghódítása
körül a nemzet,
és mé ltán , nagy
várakozással
tekint;
kik szorult any ag i helyzetük
daczára
valódi hazafiúi lelkesedéssel
indultak
a har ez ba, hol óriási erőmegfeszÍtés
rne llett
ugyan, de derekasan
állják túlnyomólag
helyüket,
sőt a nemzeti
lob o-
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g ónak már is meglehetős
szép
tért
lomra
méltó egyéneknek
is kellene
k őltségbe
nem kerül. Igy lett aztán
gesen elhatározva,
hogyahonflak
fizetésük uiá» nyugdijaztassana7c.
Fedezetről

azonban

elfelejtettek

hódítottak;
mondom
ezen
szánavalami
mor zsalé kot
vetni, - ha
a hona tyák részéről
nagy dicsősénevelői
vénségükre
ezentúl
teljes

gondoskodni!

A m ins zter iurn rájövén
az új tanító nyugdijtörvény
csonki\.ságára,
hogy a szép gyarapodásnak
indult nyugdijalapot,
mely ma már a 13
milliót is meghaladja,
megmentse
a megingástóI,
kénytelen
volt magán
másként
segíteni.
Egyet
fordítva
a dolgon,
n-agy politikusan
kisütötte,
hogya
k án tor ta nít k tulajdonképen
nem is egész,
csak féltanítólc, kiket
csak felefizetésük
után
dukál
ennélfogva
nyugdijazni
s megszületett
ama dicsőséges
miniszteri
rendelet,
hogy a kántortanítók
,(mintegy
80o/u)
fizetésének
fele a nyugdijba
be nem számítható,
úgy okoskodván,
hogy
a kecske
is jókakjék,
a káposzta
is megmarádjon.
A káposzta
ugyan
mpg is maradt,
de a kecskének
felaszott
a gyomra
s a dicső miniszteri
rendeletet
nem volt képes meg emészt eni.
ó

Mind.ezen
félszegségekröl
az egyház
is tudomást
és meggyőződést
szerezvén,
az igazság
érdekében
s tanítói
Iránt
való
rokonszenvből,
mint már megemJítém,
protestá It az ilyetén
embertelen
eljárás
e lle n s
fig·yelmeztette
az államot s k iern e l te , hogy kántortanítóknak
nyujtott fizetés
tisztán tanítói fizetést képez.
Az állam azonban,
úgy látszik,
nem sokat
hederít
r
hanem tesz.a
mit jónak lát s a mit akar.
á

,

A tanítói
kar
látván,
hogya
két
sz.élsöség
ne k ő kénytelen
a
levét meginni,
jónak
látta
újabb m ód u s . vivendi
után
kutatolódni,
melyet a~ orszszágos
egyesület
memorandum
alakjában
el is fogadott.
E javastat
a két szélsőség
k őz őtt oly k őz p utat keresett
ki, mely úgy
egyházra,
mint a tanítói
karra
nézve egyaránt
elfogadhaló
s az állami
felfogással
is összeegyeztethető.
A jogos kivánalom
kétféle
alakban
is
lett formulázva.
Az első
nevezetesen
az,
hogy a két hivatallal
járó
fizetés az ezzel
járó munka
arányriban
száza1éko1cban
k űlőnít tessék
el:
vagy pedig
vétessék
zsinormértékül
több oly protestáns
gyülekezet,
hol az
iskola községi vagy állami lévén, kü1ön kántor hiányában ezen iskolák tanítói
köziil látja el valame7yik, közösen l1"iagrillapított dijazásért, a [elekeeetben a kaniori
teendőket.
Ezek
k őzül
bármelyik
módozat
vétetnék
is a lk a lrnaz ásb a ,
kántori
fizetésre
az összes
fizerésból 80-100 frtnál
több
semmikép
sem esik. Igen természetes,
hog-y itt csak is protestáns
iskolák,
tanítók
és viszonyokról
van szó, mely a .k at hol ik us _kántorság
helyzetével
nem
azonos, s azzal egyáltalán
össze nem tévesztendő.
é

Ha a kántortanítói
fizetés elkülönítése
oly elkerülhetetlen
szű k s
ges a nyugdíjk épesség
összegének
megállapításánál
bár az állam
részéről
ez semmi
egyéb
sz k mar k
zsugor iskodásná
l - úgy egyedül
a tanítók
által proponált
ex ped iens, ha nem
is legméltányosabb,
de
legmegfelelő
bb s legigazságosabb.
é.,

ű
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És ezen általunk

ajánlott
módozat
mellett leghatározottabban
kell
állást foglalnunk,
melyből
egy jottát sem engedhetünk.
Ig-azunk k iviv
sánál
bennünket
semmiféle
hatalom
vissza nem riaszthat,
m er t igazságunkban
mi is csak az Istentől
félünk.
Az országos
gyiilés által elfogadott,
s a mondottakkal
hasontartalmú memorandumot
az orsz. egyesület
nevében
a központi
bizottság
hihetőleg
már benyujtotta
a mi nisz ter iu nhoz, melynek
el vagy el nem
fogadásátóI
tétetnek
függővé
továhbi
teendőink.
Ha kérvényünk
a miniszteriumban
kedvezőtlen
fogadtatásban
része.
sülne, akkor ugyanezzel
az országgyüléshez
leszünk kénytelenek
folyamodni,
igyekezvén
a képviselők
k őz őt t igazainknak
megfelelő
sz mú
barátokat
szerezni;
ha pedig
t őr ek vése ink e t itt sem koronázná
siker:
akkor
a legközelebbi
képviselő
választásoknál
érvényesíteni
fogjuk
magunkat,
s azt his~em, hügy mintegy
husz ezer kántortanító
erős elhatározással
és közös akarattal
képes leend itt oly lökést e lö id éz n i, me ly
tán egyéb dolgokban
is fordulópontot
képezhet.
á-

á

Ha az állam teljes fizetésünk
után adna
nyug díjjog osu ltsá g ot, ez
esethen
minden utógondolat
nélkül állhatnánk
el a gyámolclánál úennünket is mf'gillető jogtól, melyet sem meg, sem eltagadni
nem lehet. És pedigazért állhatnánk
el, mart a mit egyfelől
elvesztünk,
azért másfelől, sőt
tán töbhel is kárpótolva
lennénk,
tehát rövidséget
egyáltalán
nem szenvedünk. Ily, de csakis ily feltételek
mellett, a kivánatos
tisztesség
is a
mellett sz ól, hogy ne akarjunk
olyat, ami azzal ös.sze nem fér; ha pedig
az összfizetésből
több, vagy kevesebb
kántorinak
minősíttetnék,
akkor
kivánatra
ez összeg erejéig a gyámoldánál
levő jogainkat
előlünk elzárni
senki sem akarhat ja.
.
Különben
is azon véleményben
vagyok,
hogyakántortanítói
fizetések külő n választása
és minősítésére
nézve az államnak
semminemü
beszóllása
és köze nem lehet és sz erfől őtt kűlő n ősne k tetszik, hogy az
egyház autonom jogánál fogva ilyesmit
képes megtürni
és megengedni,
hogy tanítói tüskön-bokron
keresztüi
hurczolva
sérelmeket
szenvedjenek.
Nekünk
nem Ie he t feladatunk
az autonom
jogok
megvédelmezésébe
bocsátkoznunk,
csak arra ügyelhetünk,
hogy hurczoltatásunk
k őz ben a
sérelmek
nagyját miként ugorhatnánk
t és háríthatnánk
el magunktól.
á

Valamint
az okos gazda
mun k ásait tőle kitelhető
kedvezményekben részesíti,
jól tudván
azt, amit azokra egyfelől
költekezik,
százsze.
rosan behozza neki az azok által ennek folytán teljesített
lelkiismeretes
munka:
a magyar
nemzetnek
sem szabadna
na psz m osai va l fukarkodni,
mert noha közülük egynémelyek
képesek
is lehangoltságukat
megg yözve
az igazi hazafiasság
szinvonalára
emelkedni,
mégis számosan
lesznek
olyanok,
kik a magyarlla m eszme
fontosságából
eredő
teendőket
kedvetlenül,
legföllebb
csak kötelességszerüleg
teljesítik,
a mi pedig
tetemes
kárral jár a nemzetre.
A vagy nem. szül-e
Iehanjro ltság ot a tanítóság
k őz ötr, midö lJ azt
látják,
hogy az állami tisztviselők
30 évi szolgálat
után teljes fizetésük
á

á
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mér tékében
nyugdíjaztatnak,
s ők , kik a nyugdíj
tekintetében
szintén
állami gondozás
alatt
állanak;
kik kő zül
számosan
a hivatással
járó
terhes, testet és lelket ölő munka miatt a 30 szolgálati
évet sem igen
érhetik
meg, 40 évi szolgálat
után részesülhetnek
s még akkor sem
azokéhoz
teljesen hasonló,
hanem csak hozzávetőleges
kedvezményben.
Vagy nem idézhet-e
elő lehangoltságot
azon tudat, hogy mig másoknak
a nyug díjképesség
re való tekintettel
a milleniumi év háromszoros
szolgálati évnek
tudatik
be, addig rólunk e tekintetben
szépen hallgat
a
krónika.
Vagy tán az állam azt várja a tanítóktóI,
hogy e beneficium
tárgyában
kérvén nyel forrluljanak
hozzá? Lehet.
De hogy a tanítók,
szegénységük
daczára
is, hajlandók-e
ilyen
mesterségbe
be lem enni, az
nagyon kétséges.
Mindezek,
valamint
a fenntebb
érintetteknek
megbeszélése és az ebbeli intézkedés
felett való megállapodás
szintén
újabb
teendőink
közé tartozik.
És most még egy igen komoly kérdésről
óhajto k megemlékezni,
mely már jó eleve kell, hogy megállapodás
tárgyát
képezze,
mert ha
előre nem gondoskodunk
a legnagyobb
valószinüség
sz er in t úgy járhatunk vele, mint a czigány
a r k k a l, hog-y' t. i. csak a levélben volt
meg s a tarisznyában
még birmondója
sem létezett
Ez az ötödéves korá

pótlék ügye.
Ez magában
véve igen szép intézkedés
az állam részéről s a taní.
tóknak,
különösen
a jelenlegi
alacsony
gabonaárak
mellett nagyon is
kapóra jön. De kérdés v a n-e joga az államnak
ezt az egyházra
erőszakolni?
Ez is olyan dolog, amit az egyház hallgatagon
tür s még csak
kisérI etet sem tesz annak
kiparirozására.
Igaz,
hogy
az állam azt
rnoridja , ha ti nem birjátok,
majd segélyezni
f<?glak henneteket;
de
mélyebben
tekintve
a dologba,
az nem egyéb egy kis megtévesztésnél,
mert ennek fejében magának ,tetemes, aránytalanúl
nagy jogokat
kő v etel s lassan.lassan
oda lukadhatunk
ki, hogya
tanítókat
oroszlánrészben az egyház fogja fizetni, a jog pedig teljesen
az állam tulajdonába
megy áto
Kölönben
is; tudja Pál, mit kaszál, ám ő lássa.
Csakhogy
aztán
azt senki
se rernény lje, miként a tanítók
csupa Iojalitásból
el fognak
állni akorpótléktól
s nem fognak élni a kedvező
alkalommal
s nem
fogják
a rájuk nézve ez egyszer
kedvező helyzetet
e lönyűkr
e kihasználni. Ebből pedig,
mivel a korpótlékot
törvényes
uton is követelni
fogják: előreláthatólag
konflikrus
fog keletkezni'
az egyház és a tanítók
k őz tt. Ez pedig
épen nem lehet
kivánatos,
sem áldásos,
melynek
megelőzésén
és meggátlásán
munkálkodni
k lcsőnős
kötelességünk.
ő

ő

Ez is egyik legközelebbi
elérkezvén
az id~, bennünket

sürgős teendőnk
közé
készületlenü 1 találjon.

tartozik,

nehogy

Mindezen
dolgok tisztázása
pedig
az orsz. tanítói egyesület
mun, kakörébe
tartozik;
ami nem zárja ki azt, hogy az egyes tanítói kőr k
külőn.k
ül n ne foglalkozzanak
mindezen
kérdésekkel;
ez nagyon is
ő

ő
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k ivánatos,
sőt szűkség es, és pedig azért,
hogy ezen szétszórt
egyesületek mu nk álk odásuk
által mintegy
éltető elemei legyenek
az országos
egyesületnek.
Az országos egyesülettől
sokat várhatunk,
de nem mindent. Ez nem
egyéb kezünkben
mint egy oly eszköz, melynek
két éle van s ha nem
har.z.náljuk
azt okosan
és tapintatosan,
k nny e n megeshetik,
hogy azzal
haszon helyett
kárt is tehetünk- magunkban.
x·_y.
ő

v.
Bugenhagen

Janos.")

Az evang. egyházak és iskolák szervezése
s megizmosodasanak
segítésére
Luther és Melanchton mellett igen nagy és szép befolyasa

e16-

volt
Bugenhagen Jánosnak, kit Luther Arnbrosiussal hasonlított egybe s az
evang. gyülekezetek pedig apostoljukként tiszteltek. Születeu 1485. junius
24-én Pomeranis Wollin nevü városában, hol atyja városi tanácsos volt.
Kezdetben szülővarosaban járt iskolába, 13 éveskorában szülői Stettinbe
vitték, hogy tanulmányaít ott folytassa. 1502. január havában a greifswaldi egyetem hallgatójává lett, hol a bölcsészet
és theologia tanulmányozasa mellett a klassikusok munkáiban buvárkodott. 18 éves koraban
magisterré avatták és mnr 1503-ban a trepowi iskola igazgatását bízták
rá. Ez az iskola az 6 vezetése alatt annyira felvirágzott, .hogy a tanítványok messze földről sereglettek hozzá. Ez időbeli lépett az egyházi
rendbe is be. 1517-ben a belbucki apát, Bolduan .János, megalakította a
>; collegium
presbyterorum
s. sacerdetum «-ot s Bugenhagent bizta meg'
azzal, hogy aszt. irást a szerzeteseknek magyarrizza. Magyaráza/aiban
különösen szt. Jeromos és szt, Ágoston müveít tekintette vezérfonalanak.
E munkája mellett megirta Pomerania történelmét. 1520-ban. mikor olvasta
Luthernek »az egyház babylonini fogságá«-ról irt munkéjat,
először úgy
vélekedett, hogy Lutherben egy rettenetes eretnek áll előtte, azonban
minél többször olvasta, ánnál világosabb lett előtte, hogy Luthernek igaza
van s bár az' egész világ ellene legyen, 6 a valóságban látja a dolgokat.
Gyorsan elhatározta magát, csatlakozott a nagy reformátorhoz, ott hagyta
állását, s 1521. ápril. 29-én beiratta magát a wittenbergai egyetem
tanulói közé, Kezdetben csupán tanulni-akart,
azonban a sors máskép
határozott! Ebben az időben a wittenbergi egyetemen sok pomeranini ifju
tamil t. Bugenhagen ezek körében egyszer a zsoltároka t magyarásta il ez
az ifjaknak annyira megtetszett, hogy a hallgatók száma napról-napra
növekedett, s kérve kérték Bugenhagent tartana a zsoltárok könyve ma*) Források:
Kammel Henrik:
Bngenhagen.
Schmid t: Gescb ichte der Padagogik. ll. 67. 1.

Sclnnid

Encylopnedie
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gyarázatából nyilvános előadásokat. Késöbb e magyarázatok nyomtatásban
is megjelentek s Luther azt mondotta: Bugenhagen az első a föld kerekségén, a ki a zsoltár-magyarázó czimet megérdemli .. Különben Luther és
Melanchtonnal benső barátságba lépett. Bugenhagen Lutherben lelki-atyját
látta, Luther pedig Bugenhagent kedélyesen csak kedves dr. Pomeránnak szolította s mikor Wartburgból visszatért, Bugenhagent kineveztette
theologiai tanárnak.
1523-ban megválasztották
wittenbergi lelkésznek s
1536-ban superintendensnek.
Bugenhagen érdeme a nevelés terén ar" .hogy hozzáfogható szervező
képesség' korában ritkítja párját. Luther kimondotta:
a nép gyermekeit
nevelni, tanítani kell; de ezeknek a népiskoláknak a szervezője Bugenhagen volt és éppen ezért Bugenhegent tekintik a protestáns
nép i sk o Iam eg ter e mt Ő j éne k. Bilgenhagen az iskolák állítását egyenesen
11 keresztséggel.
tartja egyenlő értékünek, mert a keresztségnek csak úgy
lesz meg a maga hatása, ha az iskolában a keresztyén tudományra tanítják s a Krisztusi szellemben nevelik az ifjúságot. ' Szervező képességének
nyilvánulása
olt kezdődik, midőn Luther társaságában az egyházak vizitálását végezték (1"527.) Alig' jelent meg Melanchton ) Yisitationsbüchlein sje
s benne a szász iskolai szervezet,*) Bugenhagent a b r a un s c h w e igi
polgárság nagy része arra kérte : jelenjék meg közöttük s szervezze egyházi és iskolniügyeiket,
Bugenhagen megjelent s már 1528. szept. 5-én
benyújtotta a tanácsnak az egyház- és iskola szervezetét, amelyben
Melanchton szervezetét vette irányadónak.
Bugenhagen szervezete szerint
az egyház élén rt superintendens áll, kinek a predikáláson
kivül ar, is
kötelessége,
hogy a tudósoknak latin nyelven elő.idásokat tart se mellett
az igaz tu.lomanyra, az egyházi fegyelemre, az iskolákra és egyházi birtok okra fplügyel. A fiú gyermekek részére állíttassék két latin iskola az
egyik szt. Mártonon, a másik szt. Katalinon. Az iskolák élén álljon az
egyetemi képzettséggel biró (vmagíster artium«) rektor. A két iskola
között csak az a különbség, hogy az Rgyiknek 4, a másiknak 3 tanítója
van. Bugenhagen igen na.gy súlyt fektet arra, hogy a tanítók tudományos, képzett emberek legyenek, mert ezek Isten segítségével 3 - 4 év
alatt többre vihetik a gyermekekkel,
mint mások 20 esztendő alatt. A
rektoroknak meg legyen az a joguk a mi a superiutendensnek,
hogy a
felnőtteknek latin nyelven előadésokat tarthassanak,
de ez előadások tartására ne köteleztessenek. Aztán a város a tanítókat ne tartsa úgy, mintha
koldúsok volnának, hanem adja meg nekik ame g é r d em 1e t t ti s ztességes
fizetést
és pedig a szt. márteni iskolában a rektornak 50,
segédjének 30, a kántornak 30, és a negyedik tanítónak 20 tallért évenkint. A sz], katalini iskolában pedig a rektor kapjon 30, a kántor 20
és a segéd is 20 tallért. A gyermekek évenkint' ha a városból valók
fizessenek 8, a vidékiek pedig 12 garas tandíjat. A gyermekeket a tanítók
oszszák három osztályba. Az első és második osztály legyen meg mind
*) Lásd. Ev. Népisk.

1896. 86 1.

a két iskolában, de a harmadik csak a szt -mártoniban. A tanítók minden
igyekezetüket arra fordítsák, hogy a tanúlök jól megtanuljanak
latinul
beszélni és irni; értsék meg a latin költőket s írjanak latin epistolakat s
verseket.
A kik aztán alkalmatosak a tanulásra azokat tanítsák meg a görög
olvasásra is, tanítsák meg nekik 'legalább a miatyánkat,
vagy· az UjTestamentumnak egy részét görögül, tanulhatnak egy kis görög gram,
matikát is, de abból' ne sokat, nehogy it tanítók mutassák meg tudományukat a tanulök helyett. Meg lehet nekik még tanítani a héber olvasást
is, de ezt csupán azért, hogy ha esetleg találkoznak köztük, kik a tudós
iskolákba mennek, hol már ezt a nyelvet is tanítják, annál könnyebben
boldoguljanak.
. A latin iskolán kivül legyen két helyen nemzeti iskola (német
iskola) a fiuk s nég y helyen a leányok számára. A leányok számára
azért kell több helyen iskolát allítani,
mint a fiúk számára,
hogy a
szülői háztól ne keljen messzire ar. iskoláig menniök. A nemzeti iskolába
alkalmazzanak olyun tanítókat,
kik jó hirnévnek örvendenek s jártasak
az evangeliumban.
Ezeknek az, iskolák nak a főtárgyuk terrmészetesen
a katechismus
és az ének volt, ezenkivül ajánlották, hogy a leányiskolában a biblia történetek et is tanítsák elbeszélés
után, hogy igy a
leányok emlékezése gyakoroltassék
és hitük
az evangeliumban
szilárd
alapot nyeljen.
A szegényeknek a rnennyire lehet meg kell könnyíteui az iskoláztatást ; a zűgiskolakat nem szabad megtürni.
(Vég'e következik).

Pethes János.

A »Miatyanke
Dr. Márton

Lnther

magyarázata.
kis kátéja alapján,

(Folytatás.)

E I 8 Ő kér

é 8.'

"Szenteltessék
meg a t e- n e v e d." Már egyszer volt ugyan szó
Isten nevéről a káté ban, t. i. a második parancsolatnál;
de azért itt is röviden
is métel nün k kell, hogy mit értünk
Isten neve alatt.
A második
parancsolat szigorúan
lelkünkre
kötötte,
hogy Isten nevét hiába ne vegyük,
me rt nem hagyja az Ur büntetés
nélkül azt, aki az
nevét hiába veszi.
Ez kemény,
sz ig or par an csolat, s rettegéssel
tölt el bennünket,
mert
mi gyarló emberek sz ámt ala nsz or hiába veszszük Iste n nevét gondolathan,
szóva l és t e tt e l. De Jézus Krisztus
megtanított
bennünket,
hogyegyar.
ő

ú
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lóságunkban
Istenhez
fordulhatunk
s gyermeki
bizalommal
kérhetjük,
hogy őmagaadjon
erőt ezen parancsolat
betöltésére.
És ha igaz sz ívvel könyörgünk,
meg is hallgat bennünket
a mi mennyei Atyánk.
Tehát az első kérdés:
mit
értünk
Isten
neve
alatt?
Neve
minden
személynek
vagy tárgynak
van;
pl. Péter,
Pál, János, vagy:
asztal, sz egfü, rózsa. Ezek a nevek oly szavak, melyek az illető személyt
vagy tárgy at közelebbről
megjelélik ; úgy hogy
ha azt az illető szót
hallom, mindjárt a megfelelő
tárgyra
gondolok.
Igy ha Isten nevét hallom, Istenre gondolok.
Csakhogy
egy nagy k iilő rabség mégis van itt.
A "Pál" név sok személyre
ráillik,
mert sok Pál van a világon, épígy
Péter és János stb.;
"szegfü" szintén nemcsak arra a szegfüre illik r á,
amely 'épen a ti kertetekben
van, hanem számtalan
más szegfüre is.
Istennel egészen máskép áll a dolog.
Az ő neve csak épen ő rá illik,
sen kire és semmire másra rajta k ivűl, Vegyük
csak néhány nevét: Isten,
Ur, seregeknek
Ura, Minderiható,
.Mludeneknek
Alkotója, emberek pásztora, Gondviselő,
Mennyei Atya stb.
Kimondhatnád-e
e. neveket
valamely emberről,
ha még olyan hatalmas
vagy bölcs volna is? Bizonyára
nem. Mindenkivel
szemben hazugság' volna bármelyik
isteni név, csak
Istennel
szemben igazság;
mert a mit e nevek kifejeznek,
az maga az
Isten valójában is. Ezért mondhatjuk;
1 st enn e v e a lat t m in den e kelőtt
azon
szavakat
értjük,
a m e l y e k Ls t e n n e k valódi
mivoltát,
vagyis
lényegét
fejezik
ki. Ezeket a szavakat
nem
az ember találta ki, hanem Isten maga jelentette
ki nekünk. Az ó-szövetségben
a Móze s és a próféták
által, az új-szövetségben
az ő egyszülött fia által, a ki legjobban
ismerte az Istent} ennélfogva
legtökéletesebben
jelenthette
is ki az ő nevét (lényegét).
De Isten
nem elégedett meg az za l, hogy csak egyes neve k ben jelentse ki magát, hanem e
neveket
meg is magyarázza
az ő igéjében,
melyet a szent-írásban
találunk s azért Isten nevéhez tágabb értelemben
hozzátartozik
az ősz e n t
igé je is. A mi az egyikről
áll, az áll a másikról
is.
t

Isten nevéről azt mondja a káté, hogy az sze nt
mag á ban
is.
Felette
áll minden
földi névnek;
ember magára
nem veheti,
be nem
mocskolhatja.
Az angyalok
hozzáférhetetlen
világosságban
dicsérik
az
Isten nevét. Es. 6, 3. Szenr, szent, szent a seregeknek
Ura, teljes mind
a széles föld az ődicsőségével.
A nagy mindenség:
a menny mil lió
meg millió csillagjaival,
s a föld számtalan
áldásaival,
mindez
Isten
szent nevét hirdeti. Zsolt. 19, 2. Az egek hirdetik az erős Istennek dicsőségét és az ő kezeinek
munkáját'
hirdeti ama kiterjesztett
erősség.
Olyan a? Isten nevének szentsége,
mint a nap. Ennek fényét nem
n velheti a föld, ha még annyi láng ég is rajta, de el sem homályosíthatja, ha még annyi pára és por száll is fel róla az ég felé. Ott ragyog
a nap az égen,' ha mi nem látjuk is. Igy az emberek
Isten nevét sem
szentebbé
nem tehetik, sem szentségéből
csak egy hajszálnyit
is el nem
vehetnek.
Szent
az öröktőlfogva
mindörökké.
De miért imádkozunk
mégis így: szenteltessék
meg a te neved?
Azért, hogy 1 s ten neve
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mi előttünk
is szent
legyen
mindenkor.
Nekünk
van tehát
szükségünk
erre a kérésre,
nem pedig Istennek.
Ha Isten neve sz e nt,
nekünk
is szeritnek kell tartanunk:
mert k l n be n előbb-utóbb
utólér
bennünket
Isten büntetése,
s Isten az ő büntetésével
mutatja meg rajtunk szentségét!
Tehát legyen
szent elóttünk
Isten neve!
D e mik é p ) esz
ez
meg?
Két dolog szükséges
ehhez, t. i.
hogy Isten igéje tisztán és
igazán taníttassék
'2., hogy mi mint Isten gyermekei
a szerint szentül
éljünk.
Már fentebb
mondottuk,
hogy Isten nevét
az ő kijelentett
szent
igéjéből ismerhetjük
meg-; ezért szüksége,.:,' hogy Isten igéje tisztán és
igazán hirdettessék
közöttünk.
Csak így ismerjük
meg Isten nevét, így
tudjuk meg, mily szent az, S mit kell nekünk
is tenni, hogy Isten nevéhez méltók legyünk.
Épen ezért
nem mindegy,
akárhog-yan
hirdetik
köztünk
Isten szent igéjét, hanem szüksén,
hogy ti szt
n és iga z á n
hirdessék.
Tisztán, azaz úgy, hogy ne tegyenek
hozzá semmit, a mi
nem oda való, de ne is hagyjanak
el belőle semmit a mi talán egyikmásik embernek
nem tetszik. Igazán, azaz úgy, a mint a szent irásban
van. Igy tanítottak
az apostolok
Jézus Kr isztusnak
rendelése
szerint.
II.-Kor.
2. 17. Nem elegyítjük
meg az Istennek
besz éd ét, mint némelyek,
hanem tisztán
szólunk a Krisztus
felől, mint Istentől
való sáfár o k az
Isten előtt.
-- Hogy ezt meg- tudjuk it lni, szű k ség , hogy magunk is
olvassuk
és pedig szorgalmasan
olvassuk
a szent irást;
különben
k őnynyen meglehet,
hogy valami hamis próféta
megtéveszt
bennünket.
Ján.
5, 3\:}. Tudakozzátok
az irásokat:
mert néktek úgy tetszik,
hogy azokban örök életetek vagyon és azok, a melyek én rólam bizonyságot
tesznek.
ű

ő

1.;

á

é

Isten mindenkor
gondoskodott
nü tarsító k ról, kik igéjét tisztán
és
igazán hirdették;
de ez még nem elegendő.
Lehetnek
köztünk
a legjobb
tanítók
s hirdehetik
az igét még oly lelkiismeretesen
; ez még mind
nem elég, hanem nekünk,
mint
Isten
gyermekeinek
az Isten
igé jes
z er int,
a z a z sze n t ü 1 kel I é Jn n k. A mit Isten igéje
tilt, attól irtózzunk;
a mit Isten igéje parancsol,
azt tegyük
meg teljes
szívvel;
egyszóval
bizonyítsuk
be egész életünkkel,
hogy csakugyan
Isten gyermekei
vagyunk.
A mi Atyánk
szent j legyünk
mi őhozzá
mindinkább
hasonlók!
Ill. Móz. 19, 2. "Szentek
legyetek,
mert .énszent
vagyok."
Máté 5, 16. Ugy fényljék a ti vi lág osság to k az emberek előtt, hogy
lássák a ti jó cselekedeteiteket,
és dicsőítsék
a ti mennyei
Atyátokat.
ü

Érezzük,
tudj ~~, hogy ez nehéz feladat, saját erőnkből
erre képesek nem volnánk:
ezért mindjár t hozzáfüzi Luther
ezt a kérést:
"Erre
segélj
minket
mennyei
szeret
Atyánk!"
t. i. arra, hogy
Isten igéje mindenkor
tisztán
és igazán hirdettessék
közöttünk
s mi a
szerint szentül
élhessünk
is, Alkalmazzunk
mindent
önmagunkra!
Törekedjünk
mi is teljes erőnkből
s kérjük Isten segítségét,
s akkor rnindjobban és jobban eljutunk
oda, hogy egész életünk
dicsőségére
szolgál
ö

I
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Isten sze nt nevének.
Mi magunk
akkor igaz bo ldog ság ot fogunk érezni
s mások is azt. rno ndják
r luu k : ime ezek igaz keresztyének,
mert nemcsak szájjal vallják magukat
Isten fiainak,
hanem valósággal
is azok.
ó

Óh mily sz ép is az, ha ezt elmondhatják
rólunk!
De mily rút
dolog,
ha szóval és tettel
megszentségtelenítjük
Isten nevét.
Szó val
megszentségteleníti
az Ist~n nevét az, a ki máskép
tanít, mint az Isten
igéje. Igy példáúl a Sátán, midöri
Jézust megkisérti,
azt akarja elhitetni
vele, hogy helyes dolgot mivel, ha a köveket kenyérré
változtatja,
vagy
ha lebocsájtkozik
a templom tetejéről,
vagy ha a világ gazdagságait
igyekszik
megszerezni ; hólott
az Isten
akarata
az volt,
hogy Jézus
szenvedés,
lemondás,
szegénység
által hajtsa végre megváltói
munkáját.
Máté 4,1-11. Igy a farizeusok
is el ferdítették
Isten igéjét és a maguk
találmányait
úgy hirdették,
mintha Isten igéje volna. L. Máté 23. 16-22.
Az Ur óva int bennünket
ilyen hamis prófétáktól.
Máté 7, 15-23. Tet tel
megszentségteleníti
Isten nevét az, a ki máskép
él, mint a
hogyan
Isten igéje sz er int élnie kellene.
Pl. a ki gyülőli felebarátját,
holott Isten azt parancsolja:
Szeressed
felebarátodat,
mint tenmagadat;
vagy az a gyermek,
a ki tiszteletlen
sz űle iránt, holott Isten azt parancsolja: tiszteljed
a te atyádat
és a te anyádat!
stb. Jegyezzük
meg erre
vonatkozólag
Üdvözítőnknek
azon komoly
intését
Máté 7, 21. Nem
minden,
a ki ezt mondja:
Uram, Uram, -- megyen be a menyországba,
hanem a ki cseleksz! az én mennyei
Atyámnak
akaratját.
í

Hogy e bűntől
és veszedelemtől
megszabaduljunk,
kérjük az Urat:
"E t t ő 1 ő r izz min ket, sze r et ő m e n nye i Aty
n k." Ettől, azaz
minden bünt öl, me lyly el Isten nevét megszentségteleníthetnők
s egyuttal olyan emberektől,
kik sz va l, vagy tettel megszentségteleníthetnék
köztünk
Isten nevét;
mert a rossz példa is ragad és veszedelmet
hoz.
hat ránk.
á

ó

Gy. Én. k. 87.
Isten, ki a bűnt "utálod,
Tiszta szentség
lakik nálad.
6h tégy
Hozzád hasonlóvá,
Formá!j
Mindenekben
jóvá!

Második kérés.
Jöjjön
el a te országod.
- Az első kérésben
a v ég böl kértük Isten segítségét,
hogy az ő sze nt neve mie löttünk
is szent legyen
minde kor. Ez azonban csak úgy lehetséges,
ha mindjobban
eljön hozzánk Isten országa
s mi mindinkáhb
úgy élünk, mint Isten országának
méltó polgárai.
Mit
gokról:

ért

ü n kIs

Magyarországról,

ten

or sz ága

a 1att?

Németországról

Szólunk
stb.

külőnféle

Mindezen

orszá-

országoknak
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vannak bizonyos
határai,
il. bennük
lakó emberek
k űl nféle
nyelveket
beszélnek,
k űlő nféle
törvényeket
tisztelnek,
más-más
uralkodók nak
(császár, király) es államfőknek
hódolnak.
Isten országa nem ily látható
ország;
határait nem jelelhetjük
meg, mert a föld kerekségén
mindenütt
vannak tagjai.
Tagjai mindazok,
a kik hisznek
a Jézus Krisztusban,
Istennek
egyszülött
fiában.
Sőt a mennyekre
is kiterjed
ez az ország
s magában
foglalja mindazokat,
kik ezen hit által üdvösségre
jutottak.
Tehát látjuk, hogy ez az ország
lelki
ország
s egyuttal
örökkéval ó or sz á g. Ezt mondja J éz us Pilátus előtt J án. 18, 36. Az én országom nem e világból való.
Luk. 17, 20, 21. Mikor pedig megkérdetett
a farizeusoktól,
mik or
jő n el az Istennek országa, felele nékik és mon da : .Nem jö el úgy az
Istennek
országa,
hogy ember
eszébe vehetné,
és nem mondják ezt:
ime itt,vagy
ime amott vagyon;
mert ime az Istennek
országa tibennetek vagyon."
Ezen országot
maga Isten alapította,
az ő egyszülött
fia, Jézus
Krisztus
által.
Már az ó-szövetségben
is előkészítette
ugyanaz
állal,
hogy a zsidó népet kiválasztotta
a többi népek k őzül s annak törvényt
adott, ahhoz prófétákat
küldőtt.
Az idők teljességében
eljött a Megváltó
s vele együtt
megjelent
Isten országa
e földön.
Ö szerezte
azt meg
számunkra.
Ezt pedig tette tanításá val, egész életével,
szenvedésével,
halálával
és feltámadásával.
Tanításának
főtartalma : Isten
országa;
élete példaadás,
hogyan lehetünk
ezen Isten országának
méltó tagjai;
szenvedése
és halála engesztelt)
áldozat
a mi bűneinkért,
hogy Isten
or sz ág'áb a juthassunk;
feltámadása
és mennybe
menetele
záloga
a
. mi felámadásunknak
s ama jobb
hazába
való jurásunk na k. Krisztus
nélkül
nem részesülhetnénk
Isten
országának
drága
javaiban,
mert
bünösek
vagyunk
mindannyian;
de ha hiszünk
őbenne,
ő éretle
Isten
megbocsátja
büneinket,
kegyelmébe
fogad
úgy,
hogy
lelki
megnyugvás;
békesség,
öröm
tölti
el szívünket
s azon boldogító
reménységgel
foly tat juk életünket,
hogy
egykor
üdvösségre
jutunk.
Tehát Isten
országának
drága
javait
nem
csak egy
más világban
nyerjük
el, hanem élvezzük most ebben
az életben is. Itten hit által,
ott pedig színről-színre
való látás által.
ő

Róm.
igazságban,

14, 17. Az Isten országa nem ételben,
békességben,
és a Szent-Lélek
által

nem italba n áll, hanem
való örömben.

A második
kérés
arra
vonatkozik,
hogy
Isten
or'sz ág a drága
javaival
együtt (melyek ezek?) eljőjjön. A magyarázat
azt mondja, hogy
Isten
országa
eljön
a mi k r s n k nélkül
is. Ezt számtalan
példával
bizonyíthatjuk.
Ime eljött az Istennek
országa
a tanítványokhoz, anélkül hogy kérték volna.
Maga Jézus választotta
ki őket, hogy
Isten
országának
tagjai
és munk ásai legyenek.
Ismerjük
Pál apostol
történetét.
Ö üldözte Krisztus követőit
s nem hogy kérte volna Isten
országának
eljövetelét,
inkább
teljes erővel
k űz dőtt ellene, s ime az
Isten országa
mégis eljött hozzá, midőn az Ur a damaskusi
uton oly
é

é

ü

csodálatos
módon meg tér ít e tte. Lásd Csel. 9. részét. Igy eljutott Istennek országa
a pogány
népekhez
kérésük
nélkül;
eljött a mi magyar
nemzetünkhöz
is.S
így van ez ma is: Isten kegyelme
sokszor éppen
akkor vezeti az embert
az ő országának
megismerésére,
a mikor nem
is gondolja.
(Máté 13, 44. A szántóföldben
elrejtett
k incs.) Számtalanszor bebizonyodott,
hogy oly család,
mely Isten
országának
javaival
nem törődött,
valami váratlan
csapás, isteni meglátogatás
által eljutott
lsten országának
megbecsülésére.
Midőn semmi sem vigasztalta
őket,
megnyugvást
találtak
annál, a ki azt mondja: Máté 11, 28. Jöjjetek
én
hozzám mindny ájan,
kik megfáradtatok
és megterhelve
vagytok
é" én
megnyugosztlak
titeket.
De ha Isten országa eljő n a mi kérésünk
nélkül is, miért kérjük
mégis? Azért, hogy m i hozzánk
is eljöjjön.
Meg int azt m oridhatjuk tehát:
nem Istennek,
hanem nekünk van szükségünk
ezen kérésre.
Tekintsünk
csak körül!
Még mindig
igen sokan
vannak,
a kik nem
I
hisznek a Jézus Kr isztusban
s így nem is részesei
Isten
országának.
Tehát midőn a Miatyá nk at imádkozzuk,
gondoljunk
azokra a szegény
pogány
népekre
is, a kik még m in dig lelki setétségben
járnak,
Ezek
között már sok helyen
müködnek
híttérítők
(missionáriusok)
s nagy
fáradsággal,
életük
vesz élyeztetésével
hirdetik
Isten országának
evangeliumát.
De még mindig kevés a mun k ás, kevés az erő. Ez az imádság indítson bennünket
arra, hogy mi is tegyük meg,. a mit tehetünk,
ha mással nem, hát filléreinkkel.
Maga Jézns int bennünket,
hogy imádkozzunk munkásokért,
Isten országa
számára. Máté 9, 37, 38. Az ara.tásra való gabona
bizony hogy
sok, de az arató kevés.
Kérjétek
a
gabona aratásának
Urát,
hogy bocsássa
ki az aratókat,
az ő gabonájának aratására.
- Minél inkább imádkozunk,
annál inkább szaporodik
a munkások
száma
s mig így imádkozunk,
m i magunkban
is mindinkább megérlelődik
az az elhatározás:
én is meg teszem, a mit tehetek;
t őb be t teszek,
mint eddig tettem!
De a keresztyének
között
is sokan vannak,
a kik nem méltók il
keresztyén
névre, a kik Jézust szóval és bünös életükkel
megtagadják.
Ezekre is vonatkozik
kér ésünk,
Mi is mindannyian
gyarlók
vagyunk.
Mindnyájunknak
szüksége
van rá, hogy Isten országa mindinkább
eljőjjön hozzánk.
Sokszor
megfeledkezünk
Isten akaratáról
5 nem vagyunk
méltók arra, hogy Isten országának
polgárai
lehessünk.
Kérjük tehát
az Istent, hogy mindinkáhb
méltók legyünk!
Mikép
lesz
ez meg?
Ha a mennyei Atya az őSzentlelkét
adja belénk.
Saját erőnk
és bölcsességünk
nem elég erre; de az Isten
az őSzentlelkét
adja nekünk,
s ez a Szentlélek
fölébreszti
szivünkben
a hitet Isten igéje iránt. A hivő lélek befogadja
lsten igéjét, megtartja
és gyümölcsöiteti
az életben.
Igy jön létre az istenes élet, a melyről a
magyarázat
sz l, Ez abból áll, hogy az ember mindenkor
szívesen teljesíti Isten akaratát,
Isten akarata
legfőbb gyönyörüsége,
egyedüli
boldogsága.
Mily szép is az ilyen élet. Ki ne kivánkoznék
utána! Tegyük
ó

meg tehát, a mit az Ur tőlünk kiván s akkor mihozzánk
is eljön az ő
országa, mint az igazság, békesség és a Szentlélekben
való öröm országa;
itt ideig,
ott őr k k
Ilt teljesen nem lehet
még- a mi osztályrészünk,
mert hiszen e földön minden tökéletlen
még; az Isten országának
boldogságát
is megzavarja
a -bűn, a sok baj, mely a földi élettel együtt
jár; de máskép
lesz, ha a halál
utján b e-neg yűnk Istennek
dicső.
ségébe. - 1. Zsoltár.
ő

Ján.
kor onáját,

Jel.

é.

2, 10. Légy

hív mind

halálig,

és néked

adom

az életnek

lVIáté 25, 21. Jól vagyon jámbor
és hív sz olgá m, kevésen
hív, sokra bizlak ezután: menj bé a te Uradnak
örömébe.

voltál

Gy. Én. K. 366.
Keresséte k serén ységg'e 1
Az Istennek
országát,
Munkáljátok
nagy hüséggel
Lelketek
boldogságát.
Emberek
megtérjetek
!
S arra törekedjetek,
Hogy itt sz ente k lehesse tek
S innét mennybe
mehessetek.

Harmadik kérés.
Leg y e n III e gat
e a kar a tod,
m i k é p ame
n n y ben, úgy
itt e föl d nis.
- Ezen kérés megint szorosan
összefügg
a két első.
vel. Eddig azért könyörögtünk,
hogy Isten
neve megszenteltessék
és
hogy az ő országa
hozzánk
is eljöjjön.
Ez pedig úgy teljesedik
min d.
inkább
és inkább, ha az .Isten akarata
jut diadalra
mindenütt.
ő

Isten akarata
a törvényben
(tíz parancsolat)
és az evangeliumban
van kifejezve.
A törvényből
megtudjuk,
mit kell tennünk;
az evange·
liomból pedig,
hogy mit kell hinnünk.
De Isten akaratának
teljesítése
sokszor igen nehéz.
Az ember gyönge
a törvény
betöltésére
s a hite
is ki van téve mindenféle
kisértéseknek,
úgy, -hog y csüggedni
kezd,
kűl nőse n a szenvedések
idején.
De Isten akaratának
mégis meg kel1
lennie.
Tudjuk
ezt mindnyájan
s ez elől ki nem térhetünk.
Ezért kérjük őt ; ,Legyen
meg a te akaratod,
mikép a mennyben,
úgy itt e földön is." Van t. i. hely, a hol Isten akarata
tökéletesen
megvaJósúl s
ez a hely a menny.
Az angyalok
serege
és az üdvözültek
éjjel-nappal
szolgálnak
Istennek
sebben
lelik legfőbb
boldogságukat.
ő

Mily nagy kűlőrnbség
van a menny és a föld között:
.A mennyben mindenütt
és mindenkor
teljesítik'
Isten akaratát
és pedig kész
örömmel;
mig a földön az emberek
sokszor és sok helyen
megfeledkeznek Istenről
s ha teljesítik
is akaratát
nagyon sokszor
kedvetlenűl
teszik, mintha Isten akarata
valami súlyos iga vol na, me lyet le kellene
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ráznia
az embernek
magáról.
Arra kérjük tehát a jó Istent,
hogy ez
a k űlő nbség sőt ellentét
a menny
és a föld k őz őt t mindinkább
eltűnjék s a földön
is épúgy,
mint a mennyben
Isten akarata
vezéreljen
mindenkit.
Maga Jézus ezt az ellentétet
soha nem érezte,
mert azt
mondhatta
magáról:
Ján. 4, 34. Az én eledelem
ez, hogy annak akaratját tegyem, a ki engemet
elbocsátott.
De szükséges-e
ez a kérésünk?
Nem történik-e
meg Isten akarata
a mi k ér ésünk
n él k iil is? A káté azt feleli: ,Az Isten
jó és kegyes
akarata
meg
lesz
ugyan
a mi k r s n k nélkül
is; de
ezen
imádságban
kérjük,
hogy
nálunk
is rneg
legyen."
A mit az lsten elvégez, azt véghez is viszi, a mi kér ésünk nélkül is.
Zsolt. 135, 6. Mindeneket,
valamiket
akar az n-, cselekszik
meoynyekben
és a földön; a tengerben
és minden mélységekben.
Ime az ő napja világít mindenkinek,
pedig hányan
vannak, a kik
nem kezdték
buzgó imádsággal
a napot. Evenként
megadja a mezőnek
áldását,
rner r kegyes irányunkban,
pedig mily sokan elfelejtkeztek
róla!
Ép így van a szellemiekben
is. A mit Isten az emberek
üdvösségére
elvégzett,
az teljesedni
is fog; mert miridig
vannak emberek,
a kik
Isten akarata
szerint élnek.
Csak az a kérdés:
te ljesedik-e
mi rajtunk
is? Megint
azt mondhatjuk
tehát:
nem Istennek,
hanem nekünk
van
szükségünk
e kérésre.
Nem arra vonatkozik
e kérés,
hogy Isten a mi
akaratunk
szerint irányozza
az ő akaratát,
hanem hogy mi teljesen meghajoljunk
Isten akarata
előtt.
Azért
könyörgünk
Istenhez:
engedjen
odáig jutnunk, hogy végre a mi akaratunk
teljesen bele olvadjon Isten
akaratába,
mint Jézusnál
tapasztaljuk,
ki a gethsemanei
kertben
így
imádkozott:
Máté 26, 39. Én Atyám, ha lehetséges,
muljék el e pohár
én tőlem; mindazáltal
ne úgy
legyen,.mint
én a k a r o m, hanem
ami nt te.
_S erre a kérésre
annál inkább készek lehetünk,
minthogy
tudjuk,
hogy Isten akarata
j
és ke gye s. Jó, mert hiszen a szent Isten akarata, a kivel a gonosz össze nem fér. Jó, mert arra ir án yúl , hogy mi
is mindjobbak
s hozzá hasonlóbbak
legyünk.
(1. kérés)
1. Thess. 4, 3.
Ez az Isten akarata
tudniillik
a ti megszenteltetéstek.
-- S kegyes
Isten akarata,
mert hiszen a végső czélja az. hogy az Isten országának
részesei legyünk
s üdvösségre
jussunk (2. kérés). Ján. 6, 40. Ez is pedig
annak akaratja,
a ki engemet
elbocsátott,
hogy minden, valaki látja a
fiút és hiszen ő benne örök élete legyen. Luk. 12, 32. Ne félj kicsiny
sereg:
mert tetszett a ti Atyátoknak,
hogy adjon néktek' országot.
Bármi érjen is bennünket,
soha se téveszszük
szem elől, hogy
Istennek
e kettős,
de mégis egy czé lja van velünk:
hogy üdvösségre
jussunk. Akármit
bocsát is az Isten reánk, ne feledjük, hogy Isten aka.
rata jó és kegyes,
és csak javunkra
szolgál.
Oly szépen mondja ezt az
ismeretes
ének:
é

ó

é

ű
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Mind jó, a mit Isten tészen,
Szent az ő akaratja.
E hit hív gyámolóm
lészen
S szivem et megnyugtatja.
Van Istenem,
Bár ellenem
Támadjon
veszély s halál,
Felfeg yver kez ve talál.
Gy. Én. K. 315.
A ki ezt igaz szívvel
eltudja mondani,
az megértette,
mi ly érte.
lemben kell imádkoznunk
a harmadik
kérést.
Adja Isten,
hogy m indjobban megértsük
s a szerint éljünk is.
D e mik é p 1esz e z meg?
"Ha az Isten minden gonosz száno
dékot
és igyekezetet
meggátol
és megront,
melyek
az ő sze nt nevét
megszentelnünk
és országát
hozzánk
eljönni nem engednék,
a minök
az ördögnek,
a' világnak
és saját testünknek
akarata;
's e ' helyett az. ő
szerit igéjében
s az igaz hitben erősít
s mindvégig
állhatatosan
megtart; ez az ő kegyelmes
és jó akaratja."
Isten jó és kegyes
akaratával
szemben van egy gonosz és vészthozó akarat
is e földön, mely épen' az ellenkezőre
törekszik,
mint lsten
akarata.
Ha Isten azt akarja,
hogy sz e nt l éljünk s ez által az ő nevét
megszenteljük,
~ ez a gonosz akarat
arra törekszik,
hogy Istent megtagadjuk
s a bűn útján keressük boldogságunkat.
Ha Iwten akarata
arra
irányul,
hogy az ő országa eljőjjön hozzánk
s ez által üdvösségre
jussunk; a gonosz akarat
meg akarja akadályozni
Isten országának
eljövetelét
s ez által veszrét
okozza az embernek.
Lássuk
közelebbről,
micsoda gonosz
akaratról
van itt szó,
Mindenekelőtt
az ö r dög n ek
a kar at á ról.
Ezt említi Luther
első helyen.
mert ez a legveszedelmesebb ellenség.
Ez a gonosz szellem, me ly minden bűn és gonoszság
mögött lappang.
Mint az ügyes hadvezér
úgy rendezi seregét,
hogya
legkipróbáltabb
csapat hátul álljon és az alkalmas
pillanatban
eldöntse
a csatát,
úgy a sátán is háttérben
lappang
s onnan
intézi támadásait
az ember ellen.
Nem látjuk öt, de semminek
sem örül úgy,
mintha
tagadjuk
lételét,
hatalmát.
Hiszen
az ellenség
csak
örül annak,
ha
kicsibe,
vagy épen semmibe se veszszük;
annál biztosabb
a győzelme.
Óvakodjunk
e gonosz ellentől.
1. Péter 5, 8. Józanok
legyetek,
vigyázzatok;
mert a ti ellenségtek az ördög, mint az ordító oroszlán széllyel jár, keresvén
kit elnyeljen.
ű

Régi ellenünk
tör most ellenünk
Erő s csel ezre zordon fegyverzete,
Ni ncs itt hozzá fogható.
S ezen ellenek hatalma annál veszedelmesebb,
mert nagy serege van
Sokan vannak csatlósai
s rabszolg ái, kik akaratát
teljesítik.
Ezeket
a magyarázat
e sz óval jeleli meg: v i l á g. A "világ" alatt tehát itt "a
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gonosz emberek
értendők,
a kik Istentől
elfordultak
sa bűnnek
élnek.
Ezektől
is óvakodnunk
kell, mert mindenütt
körülvesznek
bennünket
s el akarnak
tántor íta ni.
Ján. 3, 19. Az e rnb er e k inkább
szerették
a setétséget,
hogy nem
a világosságot.
Jak. 4, 4. Valaki
akar
e világnak
barátja
lenni,
az
Istennek
ellenségévé
leszen.

S bizony az ember sokszor eltántorodik.
Miért? Mert önmagában
is van valami, a mi az ördöggel
és e világgal tart; ez sa j á t tes t n knek
a kar a t a .. Ez a szívnek
gonosz
indulataiban
s kivánságaiban
nyilatkozik.
El, a gonosz k ivá n s g ébredt fel Éváb an, midőn a tiltott
gyümölcsöt
látta s ezért esett
oly könnyen
bűnbe.
Mindenkiben
meg
van az a gonosz kivánság,
melynek
nincs kedvére
Isten akarata,
hanem
azt tanácsolja:
te dd, ami neked jól esik, keresd csak a magad hasznát,
ne törődjél
másokkal,
egyél-igyál
s légy jókedvü,
mit törődöl Isten
akaratával:
ne vedd
oly pontosan
feladatodat,
kevesebb
buzgalom
is
t'lég lesz, kiméld magadat!
stb.
Galat. 5, 17. A test a lélek ellen törekedik,
a lélek pedig a test
ellen; ezek pedig egymással
ellenkeznek.
Róm .. 7, 18. Jól tudom, hogy
nem lakik
én bennem
(azaz, az én testemben)
a jó: mert akaratom
vagyon a jóra, de hogy azt elvégezzem,
nem tehetem.
ü

á

Megismertük
tehát azon akadályokat,
melyekbe
Isten akaratának
megvalósulása
eföldön
ütközile
- De Isten akaratának
mégis diadalra
kelJ jutnia.
Természetesen
ez csak küzdelem
utján történhetik.
E k iizdelemben
az Úr győz! Ö meggátol
és megront
minden gonosz szándékot és igyekezetet.
Igy meggátolta
József testvéreinek
gonosz szándékát. I. Móz. 5, 20. Ti gondoltatok
vala
én ellenem
gonoszt,
de Isten
gondolta
azt jóra fordítani.
Igy me.grontotta
Pharaó
gonosz szándékát,
a ki Izrael népét meg akarta semmisíteni .. II. Móz. 15, 2~-31. Igy utját
állotta
Herodes
gonosz
szándékának
is, ki Jézust
halálra
kerestette.
Máté 2. S még számtalan
példát hozhatnánk
fel.
Jób 5, 12. Isten
semmit az ő kezeikkel

az álnokoknak
gondolatját
véghez ne vihessenek.

A gonosz ember nem Istennek
kerülheti
ki Isten kezét.
Ezért
erősít

árt,

hanem

semmivé
önmagának,

Istennek
van hatalma
abe
n n ü n k lakozó
gonosz
nem kell csüggednünk.
ha érezzük is gyöngeségünket.
az ő szent igéjében
s a hitben.

Efez.
vert,'mely

6, 17. Az üdvösségn~k
az Istennek

Luk 17, 5.
hi tü n ke t!

Mondának

sisakját

is felvegyétek,

teszi,

hogy

mert

nem

akaraton
is.
Isten meg-

és a lelki fegy-

beszéde.
az

apostolok

az

Urnak.

Neveljed

a

mi

Isten igéje
és a hit ez a 'két
legjobb fegyver.
E kettőt
kérjük
Istentől!
Hogy az
igéje m in d in káb b bevésődjék
sz iv űnk be s ez által
mind erősebb
legyen
hitünk
is. S ő megteszi s mindvégig
meglesz
ö
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állhatatosan
csak
és jó akarata."
Ezt pedig
csüggedjünk.

forduljunk
azért

emeli

ő hozzá,

mert

ki Luther

hiszen

"ez

mégegyszer,

az ő kegyelmes

hogy

soha

el ne

Es. 41, 10. Ne félj: mert én veled vagyok;
meg ne rettenj,
mert
én vagyok
a te Istened,
ki téged megerősítlek,
annakfelette
megsegít_
le k és az én igazságomnak
jobbkarjával
tám<;.gatlak
téged!
Phil. 1, ö. A ki elkezdette
a Jézus Kr isz t usna k napjáig.

bennetek

a

jó dolgot,
.

elvégezi

mind

Gy. Én. K. 388.
Ne csüggedj
el, szi vern erős
Bármely
tövises
uton mégy,
Bizd Istenre
magadat;,
lnsngeddel,
keresztecldel
EI őmozdítja
ja vadat.

légy;

(Folyt.at.ása hövetkezik.)

Pröhle Henrik.

A szerétet

és gyúlölet.

Mi a szeretet?
Kicsiszolt
üveg,
Melyen
át a
Szem határa
Csak jót, szépet
Mutat néked.

'Mi agyülölet?
Darabos
üveg,
Melyen
At a
Szem határa
Rosszat
s rút at,
Azt, azt rnut at,
I

Vas

Tóth István.

- por.

Nem rég egy társasf'gban
voltam,
hol tudományos,
a tanügygyel
foglalkozó,
s ahoz nálamnál
jobban
értő érdemes
urak voltak
együtt .
. . . Szóbeszéd
közben
nem győztek
eléggé
dicsérni
egy fiatal tanítót,
hogy annak
az iskolája
milyen k itűn
minden
tekintetben!
Említették
a többek
k őz őt r, hogy
azt mondja:
"ki áll a tanuló
a térkép
elé PS
hát at for d í t nek i úgy fe l al, - úgy mondja el, hogy merre me nne
i n ne.n pl. Debreczenbe,
va~útakon
és me ly városokon
keresztüi."
ő

307
Nos! én nem tudom az a fiatal tanító olvasta e a Vas-port,
ennek
javaslata
után
indu lt-e ; hanem
annyi
bizonyos,
hogya
Vas-por
(II. évf. 4. sz.) ajánlotta
a földrajz
ilyen módon való tanítását,
amely
mód alkalmazása,
- ahoz értők
előtt ime általános
helyeslésre
talált!
Tehát mégis! .. akad a Vas-porban
is itt- ott egy-egy
kis hasznos
porszem!
Ha még oly kicsiny is. Hiszen az is csak valami.
Hányszor
nem olvasunk
el egész iveket,
sőt egész
könyveket,
és nem találunk
bennök
semmi hasz nosat , semmi praktikus
dolgot.
Talán
még is érdemes
lesz
Folyta tni a Vas-por
szemecskék
gyüjtését!

*

*

* '

Kezdjük
mindjárt
ezúttal egy régi igéret bevá.ltá.sáv al .
Apám könyvtárában
volt. egy
régi nérriet
könyv,
melyben
-le
voltak rajzolva a menykövek,
ék és véső alaku figurák, - egyik lyukas
másik nem. - Magából
az értekezésből,
melyhez ezen rajzok tal toztak
- csak annyit tudok, hogy ilyen rr.enyköveket
találtak
már néhol ...
Persze, hogy e lhitte m ezentúl, hiszen a könyvben
volt, -<- nyomtatva!
.. ~ Iskolám végeztével,
rni k or már tudtam,
hogy mi az az égből hulló
villám, 'egy ideig
a Bakonyban
tartózkodtam.
~ Kezembe
került
Rorner F'Iór ísna k "a Bakony"
cz irnű k ny ve. Nagy érdeklődésseI
olvastam és igen sokat tanultam
belőle!
Megtanultam.
hogy egy
k is vidéken,
egy
falu
határában
is,
mennyi
k incs
van!
Mennyi
érdekes
dolog
a hozzá
értő kutató
szemnek!
- Rajta járnak,
eJtiporják,
összetörik
százan meg ezren.
Jó
szerencse
ha ta lálkozik egy százezredik
a ki megmenti,
összegyüjti
a
mit még menteni lehet! ...
'.
Megtanultam,
a mit annyi esztendei
tanulás,
annyi isk, osztály
elvégzése
után sem tudtam:
hogy volt egy úgynevezett
történet
e lött i
idő, mikor az emberek
érczet
nem ismervén,
k ő b ő 1 cs iná ltak
fegyvereket
és egyéb eszközöket
(ezek, azok a me ny k ve k !) azután
kezdték
a földön
talált érczeket
összeolvasztani
- és öntötték
a
b ron c z o t, mig végre
fe1találták
a vas
bányászatának
módját,
stb. stb.
És me g ta nul ta m még egyebeket
Utczu neki!
Meg sz er ez tern az archeologiai
ér tesít öt is szorgalmasa n olvastarn.
- Puskát
táskát:
a vállra, a táskába
vaskalapácsot
meg
kis ásót,
nyakamba
vettem erdőt-mezőt,
végig
mászkáltam
a
vízmosásokat,
kutattam
azok partjait,
fenekit ; - törtem a sz ik lábó l a
kövületeket,
ásogattam
a ritkább
virágokat .....
Nem sokra mentern ! A ki keres,' az - nem talál.
A véletlen
vezet a .Ieletekre" ...
Hiába tudakozódtam,
kőeszközökrőlsenki
sem
akart tudni. Hiába mag y ar áztarr , nem hitték el: azzal fogtak meg, hogy
nem
lehetett
kő kor s za k, mert hiszen Adám unokája Tubal Kain már
k o vács volt, a m int meg van irva. - Ne neked!
most
é 1\ mondjam
azt, hogy nem úgy van, a m in t a Bihliában
megirták ? ..•
Csak k ésöbo
ő

ő

jutott eszembe,
hogy a kifogás egészen
mellettem
bizonyít.
Ko v ács
lehetett
a Tubal Kain, d s honnan származik
ez a magyar
sz
kovács?
nem on na n-e, hogy az első
kovácsok
• kovából",
kőből
ácsolrák a
fegyvereket
= leova-ács
. ..
Meg arra is csak későbben
gondoltam
Ca mi ugyan úgy se valami nyomós bizonyíték
lett volna a köznépnél),
hogy Livius szer int a római pontifex
k öba ltáva.l ütötte le az áldozatra
szánt harmot ...
ó

:

Hanem aztán mikor
"menküeket"
kerestem,
a mik az égből hullanak, aztán hét esztendő
mulva fel vetik
magukat
a földből,
akkor
már jobban ment a dolog!
Különösen
jó segítségemre
volt a házunkhoz
bejáró Zugor Lajos
gyerek,
a ki tudta, _hogy aKis
Istók-János-Miska,
meg
a Kozma
Peti-Péter-Ferkó
bátyáméknál
mi van amestergerendán.
De azért nem ment könnyen
a gyüjtés.
Nehéz volt rá venn! a
népet, hogy a talált cserepeket. csontokat
össze ne törje,
szélylyel
ne
hányja,
az ércz féléket
a zsidóhoz ne vigye,a
menküveket,
ezeket a
sze nt dolgokat
kezéből kiadja.
Kűlőnőse
n a pásztor- féle nép nem akar
megválni
a rne n kűjét ó! :
mert annak
gyógyító
ereje
van.
Ha a tehén
tőgye
megdagad,
ha
a gyerek
torka fáj, a m en k űv e l kell megnyomkodni
...
Csoda származását az is bizonyítja,
hogya
czérna nem ég el rajta!
Igaz! Megpróbáltam
magam is. Czérnát tekertem
a menküre
és betettem
a tüzes
kemenczébe,
hát bizony nem égett el a czérna ...
mert nem hagytam
addig a tűzben mig a k meg nem tüzesedik,
attól tartván, 'hogy össze
repedezik.
..
Ez a tulajdonsága
azonban, úgy hiszem
minden
egyéb
kemény fajta k darabnak
meg van
.
ö

ö

Idő folytán aztán még is csak sikerült egy kis régiséggyüjteményt
össze szereznem ...
Igaz, hogy egy kis költségembe
meg fáradságomba
került a dolog, de soh se bánom. Örülök annak, hogyegynehány
régi
tárgyat
az· elkallódástól
megmentettem.
Aztán meg akárhová
megyek,
fordulok,
sokkal több
gyönyörüségem
van
mind egyebeknek,
rriert
érdekel
a mező virága, érdekel
minden gödör, minden halom,
minden
kő darab, érdekelnek
a pórházak
mester gerendái ....
nikus,

Igy lettem én - már olyan a milyen
meg köfejtö,
meg sok minden egyéb

De hát
mi k őz e az
"Népiskola " -olvasóinak
?
Azt is megmondom,
..

én

szegény

-

archeol

ogus ,

még bata-

.
személyem

biografiájáhaz

a

Az az hogy - minek
isméteJném!
Meg mondtam
már
régen
(1. évf. ll. _sz.), hogyanéptanítók
legalkalmasabbak
arra, hag-y a
népet
megtanítsák
a régiségek
megismerésére,
megbecsülésére
meg
arra, hogy a régiségek et összegyüjtsék
az ískolai muzeumba
vagy kőzvetítsék
nagyobb
gyüjteményekbe,
sz óval,
hogy megmentsék
azokat;
mert legtöbbet
érintkeznek
a néppel, mert tanítványaikban
kész segít-
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állanak
r e nd e lk e z ésű k re, száz vizsgáló
szem, száz gyűjtő kéz ..
ve t el, a ki a jó alkalmat
e lmul a sz tja ...
A zért hát legyen erről elég ez úttal ennyi.
Régi igéretemet
ime beváltottam.
- Most beszélhetünk
egyébről.

ség ek

Bünt

k

ő

T.

Nyi
Tekintetes

1 t - tér,

Sz e r k e s z t

ő

ÚrI

Oly régóta nem adtam hirt magamról, hogy talán már nem is
emlékszik reám. - A dolognak magyarázata különbeu az, hogy egyrészt
nem akarom előzékeny szivességét, melylyel szerény soraimnak becses
lapjában .tért szorítaui méltóztatik,
oly igen gyakran igénybe venni; másrészt meg jobb szeretnérn, ha ilyen tudvalevő dolgokat, mint a milyeneket fel szoktam hozni, mások, nálamnál tapasztaltabbak
közölnének.
Főleg az utóbbi ok birt engem arra, hogy csak hosszabb időközök után
szólaljak meg és egynémely visszásságra
irányítsam kartársaim
és a
nevelésügy baratainak figyelrnét.
MOfit is népnevelésügyünknek
egy hiányosságát akarom pertraktáini.
-- Alkalmat »dott erre egy kartársamnak nyilatkozata, melyet egy tanítókból álló társaságban tett.
A dolog úgy történt, hogy többek között szóvá tették a tanítók
függő állását, melyből
kifolyólag még a legműveletlenebb
paraset is
ellenkezni mer "ele, s tekintélyét még a tudományok terén is kétségbe
meri vonni. Erre azután nevezett tanítótársam
ezeket mondá:
»Ez
csak azért van, mert a népet nagyon fehilágosodottá teszszük;
mert
agyát nagyon sok tudományos limlommal megtöltjük. Hagyjuk őket butaságban, együgyüségben, s akkor könnyen boldogulunk velök! «
Nem akarok a nyilatkozathoz bővebb kommentárt fűzni, mert elvégre
a vélemények eltérők, f:őt az illető kartárs talán nem gondolkozott elégg-é
erről a dologról, rnielőtt ilyen nagyon is reakoziós ízú nyilatkozatot kimondott volna.
Tehát sem leleplezés, sem lerántás nem akar ez lenni, mídőn ezt a
nyilatkozatot 'nyilvánosságra hozom.
És hogy ezzel nem akarok senkit sem péllengére állítani, azt avval
is bizonyítom, miszerint ez a vélemény részben nem is egészen alap
nél küli, s a mi a' tudományos szinezetű ok tatast illeti, nagyon is megfontolaudó.

Mert, kérem veg-yük csak közelebbről szemügyre iskoláink és az
azokban alkalmazott rendszereket, s mindjart látni fogjuk, hog-y a kartárs
űr, midőn azt a dolgot állította oda a bajok kútforrása gyanánt, nem is
mondott teljesen igaztalant. Hisz rögtön szembe tünik felületes vizegalödas

----

._-
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után is az a tudvalevő tény, miszerint a megszabott tanauyagot törikszakad el kell a tanév végéig végezni, különben
a mumusként tisztelt
körlelkész
esetleg rossz vilagítasba-hozsa a tanítót. - Mert bizony IH~m
tagadhatjuk,
hogy ezen iskolavizsgálatoknál
még mindig csak - a tanító
az a médium, . a kin esetleg nagyot kell és lehet ütni, ha valamiképen
a tanterv követelményeinek meg nem felelt volna. --- Es ne felejtsük el,
hogy a tanterv mellett egyik-másik iskolalátogatónak is vannak még
óhajai a tananyag kibővítését illetőleg, melyeket szinte nem tanácsos
figyelmen kivül hagyni.
Itt van tehát a tanterv, mely bizonyára csak irányadöúl
szolgál,
de a melyet a gyakorlat czél gyanánt helyezett a tanító elé. - A tantervben meg vannak szabva azon elemi ismeretek, malyeket a methodikai
és didaktikai elvek szemmel tartásával a növendékekkel el kell sajátíttatni,
hogy szellemi tehetségüket ily úton fejlesztvén, képesekké tegyük őket
a közönségesebb
dolgokra vonatkozó helyes fogalomszerzésre.
Ig·en ám,
csakhogy a gyakorlatban ez a szabály vajmi ritkán jő tekintetbe, mert
legtöbbször az esetleges dorgatóriumtól való félelemből minden methodikai
és didaktikai elv sutba vá.gásával, az útmutató tantervnrk czélul tűzése
mellett csak a 1 udományos dolog megszerzése, illetőleg annak elsajátítása
a főtörekves, tekintet nélkül ana, vajjon az elsajátított ismeret megemésztetett-e a tanuló által, .vagy nem,
Es rni ennek a megeurésztetlen
ismeretszérzésnek
a következménye?
Bizonyára semmi más, minthogy az ily iskolából kikerülfek magukat kész bölcseknek tartják és üres tudákosságuk miatt a legveszedelmesebb emberekké válnak, kik úton-útfélen kellemetlenséget okoznak.
És mi következik ebböl? - Tán kartarsunk nyilatkozatának másik
fele, vagyis a leggyökeresebb reakcziö ?
.
Isten ments! - Ilyet még gondolni sem szabad, nem hogy esetleg
meg is tenni. Hisz nekünk, mint ev. prot. egyházunk veteményes
kertjének munkásainak, nem is lehetne ezt cselekednünk, ha a ránk bízottak
hű sáfárai akarunk lenni, mert ezen mi egyházunk mindenha a szabad
vizsgálódás és eszerint a felvilágosuItság szolgálataban állott.
De mit tegyünk, hogy tanításunk által a fönntebb vázolt bajoknak
elejét vegyük, vagyis bogy népünket az ismpretek megszerezhetésében
vezessük és mégis tisztelettudásra szoktassuk ?
Semmi más orvosságot nem -tudok, mint hogy ne az ismeretek
mennyisége lebegjen előttünk tanitásunk közhen, hanem az legyen a mi
főtörekvésünk,
hogy az elsajátított ismeret a gyermekben hússá és vérré
változzék, vagyis hogy azt teljesen megemészsze.
Igaz, hogy ily eljárás mellett tán kevesebb ismeretet fog- a gyermek
elsajátítani és tan nem lehet ama hirhedett »vizsgá « n úgy brillirozni,
mint most;
de a jutalom el nem marad, mert az íg'y nevelt és
oktatott gyermek valódi kincset birván, nem fog mérhetetlen tudakoesdgában hebehurgyán vagdalkozni, hanem a vizsgálódás útján szerzett
"
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itéletre szoktatva, - ar, életben is ezt fogja cselekedui, már csak IIIegszokásból is, és eszerint örömet igen, de kellernetlenséget,
aVilgy ép
bállatot és keserüséget nem fog nekünk szerezni.
Csak azt az óhajtásornat
akarom még kifejezni, vajha az az ideális
kor, mikor ily viszásságokról legfeljebb csak mint vtsszapillantasröl,
kellene megemlékeznünk:
vajha ez a szép idő minél elóbb következnék l
Figyelő.

Könyvismertetés.
E van gel i k us egy ház ida
IIa m o k , i fiu s á g-i i s ,t eni t is zteletekhez
alkalmas
n e k sz v e v ek
s gyermekimák
gy
j t e m ény e. Ki adt a agy
ő ri
á g. hit v. ev
n g. egy ház·
k z ség.
A győri
egyháznak
szerencséje
van,
mint a féle gazdag
embereknek
sz o kott lermi, E század elején
Kis
J á nos k ltö püspök,ünk ajándékozta
meg' egy észen új énekeskönyvvel,
mely kiilönösen
a városi magyar
egyházakban
hamar
népszer üség re emelkedett
és a
d uná ntúliTk er ií letnek korábban megjelent
hivatales
énekeskönyvét
meglehetősen
háttérbe . sz or ította. Ez az u. n. g-yőri énekeskönyv
azóta már
hetedik vagy nyolczadik
kiadásban
forog
k zkéz en,
És e vállalat a.
kiadó egyházközségre
nézve úgy. tudom, sz épen ki is fizeti magát.
é

é

ő

ü

á

ő

ő

ő

Most is ~gy olyan életrevaló
müvecskének
kiadására
vállalkoztak
a győriek,
a milyenről
a hivatalos
egyháznak,
az e"yházegyetemnek
vagy legalábbis a kerületnek
kellett volna
már jóval
előbb gondoskodnia. De hát "nem azé a madár, a ki elszalasztja,"
Ifjusági istenitiszteletek
tartását
és ezeknek
megfelelő
liturgikus
formák
által való -élénkitésétrégibb
idő óta sürg-eti egyházunk.
De
mi n d eddig még- sem történt
hivatalosan
és nyilvánosan
semmi olyanféle irányadó
intézkedés,
mely ezen czélna k megvalósítátát
elősegítette
és megkönnyítette
volna.
Magán uton indé lt meg tehát
a munka.
Pos z v é k S á n dor
és
Kap iGy
u 1a igazgató
urak a maguk
jó. sz nt áb ól szerkesztették
meg
egy
ilyen
gyermek-ístenitiszteletre
való
magyar
liturgiának
szövegi
és zenei
részét s vele Sopronban
jól bevált
k isér lete ket is
tettek.
A lelkész antifoná ira, a gyermekek
által énekelendő
responsoriumok
és rövidebb,
a choráloknál
élénkebb
r itrn usti vallásos énekek
váltakozva
és hangjegyekben
irva fordulnak
elő ezen
formulában.
A gyermekek
két hangon (sioprán
és alt) énekelnek
s ehhez
két férfi
hang
(tenor és basszus)
vagy
pedig
az orgona
adja a teljes' harmoniát.
A győri egyházközség,
illetve
annak
jeles orgonistája
és zenetanára,
Kir c h ner Ele k,
és me llé választott
szer k esztö bizottság:
Ben e d e k V í n eze, Cse rh alm ils tv
n és Gró fEn d r e urak, a
á

á
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győri iskolának
jeles taneröi
sz e rű dulgozatot,
mely
e
fentebb je lzet t gyüjteményükbe
ez a része hézagpótló,
úttörő

voltak
oly élelmesek,
hogy ezt a rni nt alegmeghivatottabb
szakférfiak
m u n kája ,
felvéve
k őz z tették.
A müvecskének
mu n k a.
é

Ügyesen
és jó iz lé sse l és a gyakorlati
kivánalmaknak
megfelelőleg van
összeválogatva
azon 60 egyszólamú
melodia
is, mely hangjegyekben
irva és megfelelő
szöveggel
ellátva,
az egész kis
gyüjteménynek
első för ész ét képezi.
Megosztott 'népiskoláinkban
az énektanításban
IS
lehet már
annyira
haladni,
hogy a gyermekek
hangjegyekröl
szabatosan
tanulják
meg énekdallamaikat.
A szer kesz tö k e
részben
módszeresen
is jártak
el,
mer t a dallamok
hangterjedelme
és könnyebb
énekelhetősége
sz er int három
csoportba
osztották
be az
a nyag ot. Közp.piskoláinkban
pedig,
m e ly e k n e k növendékei
e gyüjteményt
szintén igen jól használhatják,
a vallásokt i t s szempuntjából
elengedhetetlenül
szükséges,
hogy
az érettebb
ifjuság hangjegyekböl
könnyebben
és szabatosan
tanuljon
énekelni,
és úgy
hangjegyekben
állandósitva
és lekötve
hi rja egyházi
dallamainkat.
A 60 dallam épen
elég arra,
hogyegyházunknak
minden szebb
és szokottabb
énekét
megismerje
belőle.
A dallamok
után következő
20 énekszöeg
a gyóri énekeskönyvnek jobb darabjait
s ezek közül is az ifjuság
k or hoz és vallási sz űkségletéhez
alkalmazottakat
foglalja magában.
A dallamok
hangjegyei
között is elszórtan
II halotti énekszöveg
is van, melyet az iskolások
a
temetéseknél
használhatnak
majd igen jól. Mer t ha valahol, úgy temetéseink
alkalmával
van szükség
arra,
hogy az éneklő iskolás
fiúk jól
és szabatosan
énekeljenek,
m id n orgonakiséret
nélkül a sz ab a d ba n és
nagyobb
halotti közönség
e lött
kell a gyászhangulatot
k elt e niö k és
egyházunknak
erre szolgáló
énekeit
bemutatniok.
o

á

á
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A versekben
irott gyermekimák
is jónevű
sz erz ök t öl valók és
alkalmasan
vannak
összeválogatva.
Sz.é k ácsnak,
Győry
Vilmosnak,
Sáritha
Károlynak,
Zá br k Dénesnek
és Pósa Lajosnak
nevével
találkozun k a szebb imák alatt.
És ha ehhez hozzá veszszük
még azt is, hrgy a 64 oldalra
terjedő,
nyolczadrétben
füzött
és szépen
kiállított
művecsk e ára csak ~O kr.:
úgy ezen olcsóságban
is a kiadvány
kelendöségének,
a szer keszrök
gyakorlati
életrevalóságának
és a kiadó egyházközség
önzetlenségének
láthatjuk
bizonyságát,
Hiszszük
is, hogy mint úttörő
és hézagpótló
munka nagy tért fog hódítani
magának
iskoláinkban
és megfogja téríteni a bele fektetett
anyagi áldozatot.
Melegen
ajánljuk vallástanítóink
figyelmébe
mint az énektan!tásnál
igen jól használható
segédeszközt;
azok pedig,
a kik egyházaikban
gyermekisteni
tiszteleteket
akarnak
meghonosítani,
igen jó és eddig még
egyedüli
útmutatót
fognak benne találni.
A könyvecske
a győri evang. egyház pénztári hivatalában
kapható.
Tiz példányra
ingyen példány
is jár.
á
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Payr Sándor.

