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Vallásoktatás.
A vallástanításnak fö feladata gondoskodni azon akadá.lyok elhárításáról, rnelyek bizonyos korszakokban leginkább ellene állanak az ember
'boldogulásának, legnagyobb mértékben
megingatják a lélek nyugalmát.
Nem lehet tehát a valláStanításnak anyaga minden kerszakban teljesen
ugyanaz.
A ki ezzel foglalkozik, annak mindenekelőtt ismernie kell a népnek
gondolkodásmódját és ebből tudnia kell kihalászni azon gondolatokat,
melyek azt az Isten szerinti életről eltérítik, ismernie kell, hogy úgy
mondjam azokat az ördögöket, -- mert sok és sokféle katonája van biz
ezen földalatti ármádiának, - melyek abban a kerban legnagyobb számmal és leghatalmasabb erővel járnak körül, keresvén kit elnyelbessenek.
A mi korunkban leginkább- ,t hiuság ördögei hatalmásodtak
el.
Minden ember azon törekszik, azért áldoz legtöbb fáradságot, legtöbb
gondot, hogy mulandó anyagi javakkal mutassa meg becsét akár önmaga,
akár a világ előtt, s azt hiszszük, annak van legtöbb becse közöttünk, ki
szépségben, ruházatban, rangban, háztartásban,
evés, ivásban legtöbbet
tud mutatni. Még a vagyonszerzés sem arra való a IlÜ korunkban, hogy
lételünket elemi csapások ellen minél inkább megvédelmezzük, vagy hogy
magunkat és övéinket a szellemi tökély magasabb fokára emelhessük,
hanem csak azon czélból igyekszünk minél több jövedelmet szerezní, hogy
annál több kincset aggathassunk magunkra, annál magasabb rangba kapaszkodhassunk fel, annál fényesebb, feltűnőbb életmódot folytathassunk.
Még a jótékonyság nyilatkozata mögött is igen gyakran nem emberszere-

354

tet, nem könyörületesség,
hanem hiuság lappang
s ez a sátán hajtja
rabigába
számos esetben még a gyermekek
iránti szerétetet is. Minden
téren hiuságunknak
igyekezünk
áldozni.
Egy másik nem kevésbbé hatalmas ördöge a mi korunknak
a lelkiismeretlenség.
A mai ker szülöttének gondolkodasmődjan,
tettein nyoma
se látszik annak, hogy tudomása volna a belsö igaz biróröl,
kinek szözatában tulajdonkép
a végtelenség
erkölcsi érzéke nyilatkozik
meg.
Nem azon körülményböl
vona m le e következtetést,
miszerint korunkban a bün oly gyakran
s oly sokféle,
eddig hallatlan
alakban üti fel
fejét, bár e jelenség nem indokolható
egyedül a mivelődés magasabb fokával és szélesebb kerével.
Hanem azt tapasztalhatja
bárki, he az embereket megfigyeli,
bogy a mai kor embere az: ő tettei mértékeűl
első sorban
saját érdekét, azután a lényeges
polgári
törvényeket
és még a közvéleményt ismeri csak el. Mit szól tetteihez a lel kiismeret, az nem jő tekin, tetbe.
Igy példáúl a felebarát
ügyes kijátszása , a gyengébb
helyzetének
és állapotának
okos felhasználása;
hütlenség t'gyház, vagy a haza iránt;
elvállalt becsületbeli
kötelességek
lerázása,
megtagadása ; a hivatalos állás
előnyeinek alapos kizsákmányolása,
adott szó meg nem tartása, hazugság,
ámítás, és még Isten tudja hány hasonló szép cselekedet
a mai kor emberének szemében
helyesnek,
az emberi méltósággal
s az erkGlcsiséggel
összeférhetőnek
látszik, ha azok által saját érdekeit előmozdítani tudta és
ha a rendőrség,
vagy biróság beavatkozására
alkalmat nem szolgáltatott,
meg ha a társadalmi
közvéleményt
meg nem sértette.
És miután
a közvéleményt
egyesek alkotják,
ez a különben
igasságos
biró is rendesen
napirendre
tér az élelmesség.
tolakodás,
önzés fentebb em1ített nyilatkozatai felett, vagy legalább szemet huny egy-egy czégéres gaztett előtt,
ba azt. az illető hasznosság színével tudja kifesteni.
Emberek, kik nagy feltűnést keltő ocsmány tettet követtek el, nyílvános magas állásokon szerepelnek,
hol sok ember látja őket s nem jut
eszükbe, mit szól ehhez a lelkiismeret.
Emberek,
kik valamely
eszmének,
elvnek szolgálatába
szegődtek,
kőnnyü lélekkel cserélnek urat, ha érdeküknek jobban megfelel.
Büntettel vádoltak

készséggel vállalnak magukra bármely aljas bünt,
hogy a vád alól kimossák magukat., nem törődve azzal, hogy igy erkölcsi
lényüket még jobban bemocskoljak.
De még alacsonyabb
súlyosan terhelve érezbetnek

dolog ezeknél,
hogy akik
valamely bünnel
magukat, ba valakit ugyanazon
bün büntetése
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utolért, fennen hangoztatják a nemezist. A cynismusnak e legaljasabb
neme korunkban épen nem ritka.
Azok pedig, kik irtóznak a kor szennyes árjába magukat belevetni,
kiket bánt, vérig sért felebarátaik tolakodása, szemérmetlen erőszakoskodása, nem találnak elég vigasztalást, enyhülést, nyugalmat saját lelkiismeretük tisztaségűban, hanem rabjaivá, s nem ritkán áldozataivá lesznek
a kétségbeesésnek.
Talán a legszomorúbb következménye a lelkiismeretlenségnek.
Mert ám pusztuljanak, kik önként vetik magukat a sátán
karjai közé, de mikor ez a gonosz hatalom az igazak sorai közül szedi
áldozatait, ez valóban lesujtó látvány.
A mai társadalom tulnyomó nagy részét e két sátán: a hiuság és
a lelkismeretlenség fosztja meg a boldogság édenétöl.
A vallásoktatásnak
tehát napjainkban mindenekelőtt e két veszedelmes hatalom ellen kell felvennie a harczot. Oktatni kell a gyermekeket
és népünket, hogy az ember értéke nem külső csillogásban vagyon; nem
kell pirulni egyszerüségün k miatt, nem kell szégyelni a tisztességes munkát és bogy nem muukátlan, s gondtalan élet nyujt boldogságot - ilyen
élet a földön tulajdonkép ('absolute Bern létezik sehol - hanem inkább
győzelmes küzdelem mindazon akadályok ellen, melyek a lét fenntartásának s tökéletesedésünknek
útjába állanak.
Továbbá figyelmeztetni, illetőleg arra nevelni kell őket, hogy meg-nyiljanak szemeik és lássák a belső biró itélkezéseinek félreismerhetlen
jelenségeit; ismerjék meg' e vesztegethetlen
hatmalmat,
ismerjék meg,
mint a teremtő, atyának szózatát a halandó keblében. Nevelni kell arra
az embereket, hogy megismerjék a lelkiismeret nyugalmának becsét, hogy
azt semmiféle vagyonnal megvál tani nem lehet, annak hiányát semmiféle
birtok nem pótolhatja s annálfogva azt semmiféle kincsért, semmiféle
előnyért feláldozni nem szabad. » Mit használ az embernek, ha e világot
megnyerné is, de az ő lelkében kárt vall !«
Ez utóbbi eszmének, a lelkiismeretességnek fejlesztésére nekünk protestansoknak annál inkább elkerülhetlen szükségnnk van, mert hiszen a mi
vallásunk egészen a lelkiismeretén, ennek szabadságán alapszik. ,Mi példáúl
nem a papi hatalom, hanem egyedül saját lelkiismeretünk által igazulunk
meg. A mi papunk nemcsak nembocsáthat
meg bünöket, de még csak
nem is tudhatja, hogy hivei közül, kiknek az urvaosorat kiosztotta,
kik távoznak az oltártól valósággal megigazulva. Mert a mi hitünk szerint csak az és annyiban nyer bünbocsanatot, a ki s a mennyiben öszintén megbánja büneit, határozottan levetkézi az ó-Ádámot és szilárd eltö-
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kéléssel

lép a megtérés útiára .. Csak a ki a veséket vizsgálja,
aí\ tudja
kinek bünbánata őszinte, kinek megigazulása
tökéletes. A protestáns ember
közvetitő nélkül, kozvetlenül
érintkezik az Ő Istenével.*)
Mikor aztán a lelkilsmeretre
oly kevés sulyt fektetünk,
mint ur, napjainkban
észlelhetö, mikor azt úgyszólván
nem ismerjük,
igen g'yakran
el nem ismerjük:
a lélek a valIás iránt lasssanként
közöny be sülyed s
s mivel vallás nélkül az ember az
természeténél
fogván nem létezhetik,
az egy igaz Isten imádása helyett bálványok oltárainál
hoz aldozatot.
E gondolatkörben
kell főkép mozogni a vallástanításnnk.
Ez eszmékre
kelJ fektetni a fősúlyt, hogy a gyermekek
és hivek szivébe ezek a gondolatok vésődjenek be legmélyebben
·és rzek lebegjrnek
szemük előtt legélénkebb szinekben.
.
Erre a czélra kell kiválogatni
a legalkalmasabb
szentirásbeJi
helyeket, tanításokat
példabeszédeket
és történeteket,
ily gondolatok
képezzék
alapeszméjét
azon történetkéknek.
versecskéknek,
melyeket szivnemesítés
czéljából a tanító az olvasókönyvekből
s nemzeti irodalmunk
gyöngyeiből
kiválogatva
az iskolában
alőad.
Kitünjék ezekből a hiuság hiábavaló,
haszontalan
volta és veszedelmes következményei ; az egyszerűség, elégedettség jutalma, a tiszta sziv nyugalmának
paradicsomi üdvössége.
ő

Midőn a tanórában akár valamely olvasmány taglalasanal,
akár történeti kép rajzánál,
akár épen a hitoktatásnál,
akár természeti tárgyak
•
magyarázásánál,
vagy valamely napi eseménynél.
történt az bár az iskolán
kivül a községben, a nagy világban, vagy az iskolában, egy-egy az emlí- .
tett eszmekerbe
tartozó eszmét felvet:
ne elégedjék
meg a tanító annak
egyszerű kijelentésével,
betanításával,
hanem hozzon elő új példákat is,
történetkéket.
idézeteket
a szent irásból s remekiröinkból,
vagy emlékeztessen iuár ismert hasonló tartalmú tanításokra,
igyekezvén azt az eszmét
mélyen bevésni a gyermeki szivbe. Nem veszett e'l az az idő, a mit erre
fordítunk,
habár
az iskola általános tanterve tán meg is sinyli .. Mert
végre is erkölcs és vallásosság
az ember legfőbb kincse,
A .tanítö fáradozásaira
aztán felteszi a koronát a pap, ha a legközelebbi alkalommal hasonló tartalmú beszédet mond a szeszéken. Igy például, ha tárgyalja a tanító István királyunk
történeténél
azt a gyilkost,
*) Juszti:
Tudod te mi a rossz lelkiismeret?
'p i ros ka: Az is valami lutheránus praktika lesz. Honuau tudnám?
Juszti:
Nem követtél el soha életedben valami bolondot, a mi bajt hozott rád és
másokra? Sohasem nyomta lelkedet valami bün terhe, melytől a hátad borsödzott,
ha eszedbe
jutott. ?
.
.
Piroska?
Kikérern magamnak! Ha bűnöm volt, meggyóntam és nyugodt lett a lelkern.
Erti? A mi hátunk nem szokott borsődzui.
(Csiky G. "Két szerelem" I. felv. 15. jelenet.)
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ki az alvó fejedelem ágyllnál megrendülve kiejti kezéből a tőrt; emlékeztes~en a tanító Kainra; - ha lehet ol vassa fel Rugó Victor költeményét
a Századok lcgendájából
- emlékeztessen Geházira ; Ananias és Sáphira
esetére: a másik oldalról pedig állítsa a gyermekek elé az ártatlan Jézus
fenséges alakját Pilátus előtt, -- ha lehet mutassa meg nekik Munkácsi
festménye másolatát*)
_. és a lelkész a legközelebbi alkalommal
tarsen
beszédet azon alapige felett:
» Boldogok,
a kiknek szivük tiszta« vagy
hasonló tartalmú szentirási hely felett:
kivánatos volna az is, hogy koronként maga a tanító tartana egyházi beszédet a templomban
ugyanazon
eszme fölött, melyről a hét folyamán az iskolában tanított. Viszont koronként a lelkész tartson az iskolában a tanító jelenlétében
egy-eg'y lél~kemelő vallásos
oktatást, beszéljen el egy szívuemesűő
történetet,
mely
beleilljék azon gondolatkörbe,
melylyel 'a gyermekek
az idő szerint éppen
foglalkoznak.
Lelkészcink és tanítóink igy karöltve igyekezzenek
a legszükségesebb
eszméket népünk szivében meggyökereztetni.
Minden hasonlat sántít. De azt hiszem, hogy a kertész jobban örül,
ha kertjének
bár csak egy kis része bőven megázik,
mintha az egész
",kertre hull oly csekély permeteg, rnelynek nyoma az első szellő lehelletére eltünik. Ilyen permetégnek
tünik fel előttem mostani vallásoktatásunk,
mely szigorú rendszerrel a vallásos és erkölcsi eszméket bizonyos egymásutánban kis részletekben adja elő, de egyiknél sem gondoskodik' -- nincs
is ideje reá, - hogy az mélyen, maradandóan
meggyökerezzék
a szivekben.
Az erény viragainak
az a természete,
hogy ha azok közül egyet
sikerül erőteljes növénynye
fejleszteni,. dúsan sarjadzanak
abból a többi
virágok is.
Ellenben,
ha szórványosan
vetjük el azok magvait,
úgy
ezeket tolvaj madarak felesipkedik,
a buján tenyésző dudva elnyomja,
a
mindennapi élet gondjai kegyetlenül
összetapossák.

Sass János.

Jézus példázata

a hamis sáfarröl.

(Luk. XVI. 1-9.

Jézus összes példázatai
Magyarázását
és megértését

v.)

között ez a legnehezebben
az

a

látszólagos

ellenmondás

érthető példázat.
teszi nehézzé,

*) Képz ömüvészetünk
remekeinek másolatai ma már olcsón kaphat6k.
Igen czélszerű
volna s tanítóink, papjaink tehetnének itt legtöbbet, ha azok népünk körében ismeretesekké
válnának s kiszoritanák
jobbmódú földmiveseink szobáiból azokat a Bécsből kolportált értéktelen, idegen tárgy.u képeket, melyek ma még a legmagyarabb vidékeken is bőven láthatók a
heufiúi sziv valóságos megbotránkoztatására.
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hogy a sáfár igazságtalan, hamis sáfár volt, és ura mégis dicséré őt.
(»És dicséré
az úr a hamis
safárt«. 8 v.). Sot a 9-ik versben,
mely a 8·ik v. végével együtt már nem tartozik a példázathoz, hanem
annak mintegy tanulságát foglalja magában, maga Jézus iskövetendo
példáúl állítja a hamis sáfár eljárását tanítványai elé.
A példázat helyes magyarázatának kalcsat legkönnyebben és legbiztosabban úgy találjuk meg, . ha a magyarázatban ez utolsó versekből
indulunk ki. E versek alapján első kérdésként
az merül fel, hogy mi
tekintetben állítja Jézus a sáfárt példáúl tanítványai elé? Felelet: azon
tulajdonságánál fogva, a mit benne megdicsért az ő ura. Igy azután a
további kérdés az, hogy miért dicsérte az űr a sáfárt ~ Azért, hogy
okosan
cselekedett. E szerint a példázat magyarázatában a fő czél
annak megmutatasa, hogy miben állott a sáfár okossága. E fő kérdéssel
együtt, annak megfejtésével mintegy párhuzamosan felelnie kell a magyarázatnak még arra a másodidik kérdésre, hogy míért neveztetik a sáfár
iga z sá g tal a n, ham i s sáfárnak ~
Ha így tisztán áll elottünk a magyarázat czélja, ha ismerjük a
kérdéseket, melyekre felelnünk kell, úgy most már biztosan foghatunk
hozzá a példázat magyarázatához .
. »Yala egy g a s d ag ember,
a kinek vala egy sáfára.«
A gazdag ember és a sáfár a példázat történetének két fő személye. A
sáfár gazdag emberek, nagy urak szolgálatában álló olyan tisztviselő, a
kire az úr rabizza összes javainak, egész jószágának kezelését. Ezért
nagy fizetést ád neki, de viszont megvárja tőle, hogy a rábizott jószágot
híven s minél jövedelmezöbben kezélje és a jövedelmet híven beszolgáltassa az úrnak. Időnként tehát, p. o. az esztendő végén az űr számot
vet safáljával a jövedelemről,
A sáfárnak tehát nem szabad elfelejtenie, hogy a jószág nem az ő tulajdona, hogy o nem űr, hanem csak
sáfár s készen kell lennie, hogy ura kivánságára bármikor számot
adhasson.
A gazdag ember az Isten, a sáfár az ember. Nekünk embereknek
összes javaink az Istentől származnak. Egészség, gazdagság, szellemi
tehetségek - mind nerr; a mi tulajdonunk, hanem az Istentől reánk
bizott javak, melyeknek mi csak sáfárai "agyunk s róluk számadással
tartozunk. Kötelességünk tehát, hogy e reánk bizott javakat híven kezeljük, a kinek sok van, a sokat, a kinek kevés van, a keveset, mert nem
a javak sokasága, hanem hűség szerint ítéltetünk meg, urivel » a sáfárokban az kivántatik meg, hogy mindegyik 'hűnek találtassék. « I. Ker. IV. 2.
Kötelességünk, hogy idonként, minél gyakrabban számot vessünk magunkkal: mindennapi imádságunkban, vasárnap, nagyobb ünnepeken, gyónáskor,
- mert nem tudjuk, hogy mikor szólít bennünket számadásra a mi
urunk.
.
» A sáfár egyszer bevádolta ték uránál, hogy minden javait eltékozolja.
Hivá azért azt és mondá neki: Mit hallok felőled? - adj számot sáfár-
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ságodról, mert nem lehetsz ezután sáfár. Monda pedig magában a sáfár.
Mit műveljek, mivel az én Uram elveszi tölem a séfarséget. .Kapálni
nem tudok, a koldulást szégyenlem. « .
A példázat e szavai jellemző vonásokkal festik úgy az űr, mint a
sáfár jellemét. Az űr, a mint látszik, állandó figyelemmel kiséri a sáfár
gazdalkcdasát
s a mint megtudja. hogy a sáfár rosszul gazdálkodik,
tékozlóan él, azonnal számodásra vonja őt. Az úr szigorú és igazságos.
S ezt a sáfár jól tudja, mikor azt mondja:
Elveszi tőlem az én uram
a sáfárságot. De az űr, az igazságosság érdekében, irgalmas is. Nem itél
azonnal, időt át a sáfárnak a számadás elkészítésére, hog-y azzal, ha
tudja, tisztázza magát a vád alól.
Ilyen szigoni és igazságos űr a mi Urunk is az Isten, a ki szabadságunkra bizza ugyan, hogya
ránk bizott talentumokkal sáfárkódjunk,
de állandó figyelemmel kiséri és jól ismeri életünk minden cselekedeteit s
a ki megfizet mindenkinek cselekedetei szerint. De irgalmas is a mi
Istenünk, ki nem akarja a bűnös ember halálát s azért nem ítél és nem
búntet azonnal, időt enged a megtérésre.
A sáfár tékozlással vádoltatik, S egész magaviselete, nevezetesen az,
hogy kisérletet
sem tesz magának tisztázására, azt mutatja, hogy a vád
"igaz. A sáfár tehát, a helyett, hogy megőrizte és gyümölcsöztette 'volna a
rá bizott javakat, eltékozolta azokat. S pazarló életmódjában, elmerűlve
az élvezetek mámorába, jövőjére sem gondolt, úgy hogy mikor elvétetik
tőle a sáfárslÍg, egyszerre abban a szomorú helyzetben találja magát,
hogy vagy kapálni menjen, vagy koldulni. Ebből tehát megtudjuk, hogy
miért mondja a példázat a sáfárt ham i s sáfárnak ? A tékozlás illetve a
benne nyilvánuló hű t l e n s g miatt.
"
De a hűtlenségen kivül egyéb rossz tulajdonsága is volt asáfárnak.
O elbizakodott, gőgös ember volt. Ha érezte és tudta, hogy a tékozlás
vádja igaz s az alól nem tisztázhatja magát, megtehette volna, hogy
hűtlenséget
beismerve, urának bocsánatát kéri s az ha a sáfárságot
elveszi is tőle, juttathatott volna neki valami szerényebb állást, melyben
tisztességesen . megélhetett volna. (A tékozló fiú arra kéri atyját, hogy
fogadja őt béresei közé). - De a sáfát' erre nem is gondol. Az elbizakodottság nem enged helyet szivében a töredelmes bűnbánatnak.
To~ábbi fogyatkozása
a sáfárnak szeralélhető
még ama szavaiban:
»Kapálni
nem tudok«. O tehát nemcsak könnyelmű
tékozlásban töltötte
életét, hanem dolgozni sem tanult meg, a munkától is elszokott.
Ime ezek a sáfárnak ama bűnei és fogyatkosasai : a hűtlenség és
tékozlás, a gőgös elbizakodottság és munkátlanság, melyeknél fogva ő méltán
neveztetik igazságtalan, hamis safámak. Ezek a bűnök és fogyatkozások
okozták azt, hogy elvétetett tőle a sáfárság;
ezek juttattak őt abba a
szomorú helyzetbe, hogy midőn a sáfárságot elvesztette, úgy állott, hogy
vagy kapálni, vagy koldulni menjen.
é
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Szolgáljon azért a sáfarnak e szomoni helyzete elijesztő példáúl
arra, hogy hogyan ne éljünk a mi sáfárságunkkal s az ő bűneiből és
fogyatkozásaiból ismerjük meg az iga7- keresztyén bölcsesség szabályait,
vagyis azt, hogy miképen gondoskodhatunk,
mint iga z sáfárok legjobban jövendőnk biztosításáról. Gondoskodhatunk t.. i. hűség, takarékosság, munkásság által és úgy, ha emberi gyarlóságainkat
ismerve,
gyermeki hitben szerényen meghajlunk
az Isten atyai kegyelme
előtt. .
De hát ezek után miben állott a sáfár okossága?
Hiszen e bűnök
és fogyatkozások inkább azt. mutatják, hogy milyen oktalanúl élt ő sáfárságával !
A sáfár okossága legelőször ama szavaiban nyilvánúl: J>Mitmíveljek,
mivelhogy az én Uram elveszi tőlem a sáfáI'ságot.« - Okosság nyilvánul
e szavakban, a meanyiben lát~zik, 'hogy a sáfár azonnal felismeri helyzetének komolyságát.
Nem rirrgaíja magát hiri ábrándokban s hiábavaló
reménységekben,
hanem felismeri s úgy itéli meg' helyzetét, a mint
valóban ván. A sáfár ismeri önmagát és ismeri urát. És ez okosság s
ebben tanulhátunk
okosságot a sáfártóI mi is. A ker. ernber is törekedjék
arra, hogy ismerje önmagát és helysetét. Önmagának megítélésében egyedűl lelkiismeretének szavára hallgasson;
ne hiú látszat szerínt induljon,
hanem abban a tükörben nézze magát, melyet lelkiismerete tart eléje. S
ebben az itéletben gyakorolja magát, úgy, hogy níagát minél gyakrabban
megvizsgálja.
A ker. embernek is ismernie kell továbbá az ő urát az
Istent, tudnia, kell, hog} ő szent, igazságos és mindenhatö Isten, a ki nem
csúfoltatik meg'.
A sáfár okossága nyilvénül
továbbá . különösen abban, hogy Illiután
helyzetének komolyságát,
veszedelmességét felismerte, nem veszti el fejét,
nem jajgat, nem sopánkodik hiába, hanem azonnal arra gondol, hogy
mely uton, mely eszközökkel biztosítsa jövőjét, melyre eddig, elég könynyelműen,
nem gondolt. Es nem is soká töri fejét, hamar feltalálja magát.
»Tudom mit kell tennem - úgymond, - hogy mikor a sáfárságtól megfosztatom, befogadjanak engem házokba«. S mikor, a mint gondolja, a
. czélra vezető utat megtalalta , nem tétováz, azonnal cselekszik s mig még
a sáfárságnak birtokában van, régi hatalmával élve megteszi azt, a mít
jövendőjének biztosítására ezélszerűnek talált.
Ime ebben a szilárdságban, hogy a veszedelmes helyzetben nem veszti
el fejét, ebben a találékonyságban és gyors cselekvésben, ebben nyilvánúl
különösen a sáfár okossága, S mindebben, a világnak e praktikus megitélésében, a világosság fiai tanulhatnak e világ fiaitól) kiknek a sáfár
valóban typikus képviselője.
Igaz, bogy az űt, melyre a sáfár jövendőjének biztosítása végett
lép, nem a becsületesség útja. Mert hiszen mit tesz ? Összehíva urának
adósait, meghamisíttatja velük urának kárára adósleveleiket. Ezzel az
utolsó cselekedetével is igazolja tehát, hogy ő nem volt igaz sáfár, méltán vádoltatott uránál s méltán fosztatott meg -a sáfárságtól. De másrészt
ő
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a sáfár ebben a cselekedetében is hű marad önmagához, eddigi multjához.
Igazi világfinak mutatja magát, okosnak, a kinek első és fő kérdése nem
az, hogy mi tisztességes és becsületes, hanem mi czélszerű és hasznos.
Okosnak, praktikusnak mutatja magát a sáfár abban is, hogy jól ismeri
a. világ fiait, azok kapzsiságát s pazarló kézzel oda dobja nekik a világ
javait, hogy őket lekötelezettjeivó
tegye s azok majdan befogadják őt
házokba.
Itt, a példázatnak e részében rejlik a példázatnak az a finom éle,
melyet a ki észre nem vesz, tévutra jut annak magyarázatában és így
természetesen alkalmazásában is. Itt kell tehát a magyarázatban különösen
figyelni. Figyeljük meg különösen ~zt az ellerunondásos
alakot, melyben
az úr a maga dicséretét kifejezi: »Es dic s é r é az űr II h a III is sáfárt;«
Ebből az ellenmondásos alakból kiérezhető ironia rf;jti magában a példázatnak azt a finom élét,' mely szerint abban különbség
van téve a cselekedetnek tárgya és alakja között, Tárgyát tekintve a sáfárnak cselekedete
is csak fokozza a sáfár hamisságát, igazságtalanságat s tisztán alakilag
dicsérhető. mint o kos, czélszerű cselekedet. A dicséretnek ez az ironikus
jelleme jut kifejezésre a következő szavakban is, abban a korlátban, melyet
e szavak fejeznek ki : »az Ő nemek szerint«. E szavak azt jelentik, hogy
e világ fiai okosak a maguk körében, a. magukhoz hasonlók között s oly
dolgokban, melyek őket érdeklik.
Ily értelemben állítja Jézus a sáfárt példáúl tanítványai elé. A fő
tanúlság e szerint a példázatból az, hogy a vilsgossag fiai, a keresztyének
is legyenek okosak »az Ő nemek szerint« , azokban a dolgokban, melyekben az ő legfőbb érdekük nyugssik, az örök hajlékokra nézve. Erre a
czélra irányozzák figyelmöket,
keressék, ragadják meg s alkalmazzák
gyorsan a megfelelő eszközöket. S ha ezt teszik, az
cselekedetük uroknak tel jes dicséretére leend méltö ; nemcsak o k o s s á, g lesz az, hanem
b o 1cse ség, mert a czélnak tiszta erkölcsi jelleme nem engedi meg,
hogy annak megvalósításában erköcstelen eszközöket alkalmazzunk s így
biztosítja ame g fel elő eszközöknek is tiszta erkölcsi jellemát.
ő

Bancsó Antal.

Millenniumi megemlékezés.*)
Ünnepi díszt ölt hazánk, megkondulnak aharangok
és ez ércznyelvek hirdetik a magyar nemzet ezer éves dicsőségét.
Az áhitat szárnyán emelkedik fel lelkem Hadúr felhős trónjához
s kitárja előtte· legbensőbb érzelmeit. Szívem öröm okozta izgatottsággal zeng hálaéneket a nagy, a világtartó örök istennek. Meg*) Ünnepi beszéd, tartotta szerző a bács-szerémi ágo h. ev. tanít6-egylet Uj-Verbász k özségébenlefolyt diszgyülése alkalmával. - Az ünnepek lezajlottak ugyan, de ezen emelkedett hangon s hazafias lelkesedéssel megirt ünnepi beszédet, - ha már a maga idején nem közölhet.tem,
- helyénvalónak találom az ez évi folyam utols6 számában az ezredévi ünnepi hangulat méltó
befejezéséűl közzétenni,
Sze r k.
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védte,
hosszú
újabb
lasztja

megtartotta
a nemzetet az ostromló vészben, elvezette egy
ezer év rögös ösvényén, eljuttatta ma amesgyére,
mely egy
és még dicsőbb ezer éves jövő biztató hajnalhasadásától
váel.

Ma, rnidőn egy páratlan mult dicsősége ragyog le Kárpát szent
bérczeiről, visszaszáll az én lelkem is a nagy történeti multba s dagadozó kebellel szemlélem nemzetem herosait. Hallom a vágtató csata-_
lovak dübörgő robaját, kardok, kopják csattogását
s a győzelmi
mámortól ittas ajkakról a diadalmi kiáltást. » Győztünk 1« E hirrel
robog lobogó Csörsz Árpád elé. » Túszul« hozzuk Zalánt, mond Huba
s a csatákban nagy, békében bölcs honalapítót
körülzajongja rajongó
szeretettel népe, mert a bátor bizalommal megkezdett honfoglalás
titáni munkája: be van fejezve.
Azután csend lesz.
Csak néha-néha hí még Lehel kürtje újabb csatákra,
újabb
vészbe, - hogy egész Európa szemtanuja legyen Taksony és Zoltán seregei fékezhetlen vad harczi bátorságának
s miként a megáradt folyam kilép medréből, szük lesz a rettenthetlen magyar hősöknek is hazájuk és szétáradnak : félelmet keltve, tiszteletet szerezve a
névnek a szélrózsa minden iránya felé.
A bölcs önmérséklet -megtartja a nemzeteket. A mely nép pillanatnyi előnyelt
kizsákmányolja s a népek boszúját s haragját
cselekedeteivel maga ellen zúdít ja : az elvész, elmerül a népek nagy áradatában.
Volt, nincsen. Klió feljegyezhet néhány lapot viselt nagy
dolgairól, de letünik a történelmi szinpadról anélkül, hogy nyomot
hagyna, vagy hivatást teljesítene.
Meg sem halt, máris eltemették,
- elfelejtették.
És éppen akkor, mikor a viharral versenyző
magyar ijász, hol
az olasz, hol a gall nyakára forrasztá halált oszto nyilvesszejét.
nudőn Bizáncz tett tanubizonyságot Botond rettenetes erejéről, mikor a
magyarok bátorságátóI, dicsőségétől betellett az egész remegő világ;
- akkor egy bölcs fejedelem, a Lech és Merseburg meJletti csatákban az ido"k intó' jelét látván, (noha e két súlyos csapás leorántsem bénította meg a nemzetben duzzadó őserőt) nem -gondolt
megtorlásra, hanem szakítani tudott a régi tradicziókkal és felvette a
keresztet. Ezen ténykedéséveI pedig lerakta alapkövét a mai, minden
tekintetben modern államszervezetnek és biztosÍtá nemzetének ezer
éves jövőjét. Ez az önmegtürtőztetés,
oly bölcs államférfiúi belátásró!
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regél, mely mellett a Mazarinok
ságuk mellett is eltörpülnek.

és a mal Bismarckek

minden nagy-

S íme a csaták zajában nagyra nőtt magyarok az eke szarvához nyúlnak, a szittya vitézekből szorgalmas földmívesek, a kóbor
pásztorokból békés kézmívesek lesznek.
Ezen átváltozás kibékíti a haragos szomszéd népeket nemzetünkkel és fiaikat küldik be hozzánk, kik azután nevelve és oktatva, a
nyugati műveltségnek lelkes hirdetői és zászlósai lesznek s az érzelmeiben és izlésében immáron teljesen átdag asztott magyar nemzetet
a nyugati műveltségnek
viharral és népekkel örök időkig daczoló
bástyájává avatják fel.
Vajjon ezen állambölcsészeti
önmérséklet
nélkül mi lett volna
belőle? Ha a Lech és Merseburg melletti csatákból az egyedül helyes
következtetést le nem vonja, hanem más országokban
keres vad
harczi bátorságában
újabb dicsoséget: újabb babérokat,
ha inkább
csaták és megtorlás után szomjazó szivére és nem az ész csillapító
szavára hallgat, igen, mi lett volna belőle?
Bekövetkezik
sok portyázásban
ságot a felbőszült

a nagy, a kikerülhetetlen nemzeti katasztrófa.
A
számra nézve is érzékenyen megfogyott
magyar·
Európa letiporta, elgázolta.

Az önmérséklet erénye mentette meg akkor a nemzetet a biztos
bukástól, de a mi akkor erénye volt, az ma talán már gyengesége·
bűne a magyarnak, mert a népünknek világszerte ismert lovagiasságával és elnéző türelmévei visszaélő' nemzetiségi agitátorok talán szemérrnetlenebbűl
és vakrnerőbben
ütik fel fejeiket, rnint valaha.
A honfoglalástói a jelenkorig sok dicsőségnek, de egyuttal sok
válságnak is volt szintere e négy folyó közti haza. A folytonos belviszályok, az idegen hatalmak beavatkozása, a tatárjárás összes bor.
zalmaival, a török 150 éves inváziója, majd anémet
és osztrák császárok egységesítő
politikája: a végkimerülésig
fogyasztják a nemzet erejét.
A magyar erények sokadalma, a magyar faj ereje és SzlVÓSsága, egyszóval népünknek elvitázhatlan életképessége kellett hozzá,
hogy állását az európai népconcertben tiszteletet parancsoló módon
biztosítsa magának.
Csakhogy futólagosan
fogás szerint forradalomnak)

érintsem a szabadságharcz
alig félszázados lezajlását.

(osztrák

fel-
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Mennyi hősiességnek, mennyi egyéni önmegtagadásnak,
mennyi
önfeláldozásnak és honfierénynek örök időket beragyogó fényes dicsősége beszél e nagy időből hoziánk. Miattarn mondhat a íejlődésünkre
is irigy kedves osztrák szomszéd nemzeti elbizakodottságában
'szabadságharczunkról,
-- mondjuk tehát forradalomról, - a, mit akar:
azt már csak meg fogja engedni, hogyavégszükségben mindig a forradalom marad a népek, ultima ratiója. Hozzáfolyamodni a vele öszszekötött szenvedések és áldozatok miatt, igaz, csak akkor szabad,
csak akkor kell, ha a jogok védelmében az összes békés eszközök kimerués« sikertelennek bizonyúlt.
És ez az eset állott b-e közel ötven évvel azelőtt. Hiszen ellenségeink forradalmat látnak még ma is ott, a hol csak hazafiság, az
ősi jogokhoz, az ősi törvényekhez való ragaszkodás
mutatkozik.
A
magyar sohasem csinált forradalmat, mindig a létező jogokat, királya
által szentesített törvényeket védte . Elóbb mindig kért, panaszkodott,
felsorolta sérelmeit, tiltak~zott s csak azután és mindig a végszükségben nyult fegyverhez törvényei és szabadsága jogo? védelmében.
A ki létező jogokat, kir ály és nép által szentesített törvényeket véd,
az nem csinál revolutiót, de igenis csinálja az, a ki azok felforgatására törekszik. Ezt a magy?r sohasem csinálta, de megtették ellene
számtalanszor és az én édes magyarom
mindig fátyolt borÍtott a
multra, tud jele;teni,· tud megbocsátani; s ha ez már az egyén nél is
érdem, mennyire fokozza ez erény értékét,
ha egy egész nemzet
gyakorolja!
A mint a szinarany csak a tüzben tisztúl, azonképen a nemzet
erényeinek, életképességének
és létjogosultságának
is tüzpróbája:
a
balszerencse. A gyenge, válságos időben elbukik, az életképes tisztúl
és államalkotmányának
alapja szilárdabb és biztosabb lesz, mint a
megpróbáltatások
ideje előtt. Példa rá nemzetünknek ezeréves története:
»És annyi balszerencse közt
Oly sok viszály után
Megfogyva bár, de törve nem,
ÉI nemzet e hazán.«
Kedves kartársak ! Miként a vándor, ki a hon' .határinál
megáll
és vissza néz, hogy mégegyszer s talán utoljára
felidézze lelkében
mindazon kedves emlékeket, melyek öt szülőföldéhez
fűzik; úgy állunk
meg mi is államiságunk ezeréves határkövénél s kegyelettel tekintünk
vissza az elmult nagy idők eseményeire és körülbelül azt érezzük, a
\
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mit Dante nagy lelki tusa után oly találóan kifejezett: »Nincs nagyobb
gyönyörüség, mint boldogabb időkben vissza emlékezni rég mult napok
keserüségeire. «
Igen, most, hogy a Szabadság istennője leverte arablánczokat
a nemzet testéről, futólagosan bár, de édes keserüséggel
tekintek
vissza én is nemzetem gigászi mult jára, s bár fájó emlékeket idézzünk
fel, teszszük mindnyájan már csak azért is, Itogy a mult tanulságaz"ból
jelbúzdulást, okulást és ltazaJiui lelkesülést merítsünk.
•
És miért kell éppen nekünk tanítóknak is a történelem
megdönthetetlen igazságaiból okulnunk?
Azért kedves kartársaim.
mert nekünk jutott a magasztos
feladat osztályrészül, hogy az annyi fergeteggel
szemben sikeresen
megvédeImezett
magyar hazát egy újabb és még dicsőbb ezeréves
jövő számára
segítsük fenntartani.
Nincsen ezen szerénytelennek látszó állításomban
túlzás, mert a
nemzet jövője tényleg a mi kezeinkbe is van letéve. A mióta gyökeret vert világszerte a nézet, hogy a tanítók ABC-éje hatalmasabb
fegyver a katonák szuronyainál,
azóta belátták, hogy nem az a leghatalmasabb nemzet: melynek legszervezettebb katonasága van, hanem
az, melynek polgárai erkölcsösek, értelmesek és munkájuk után vagyonosak is. E hármas tényezőnek köszönhetjük
összes vívmányainkat.
Ezek nélkül sem háboruban, sem békében nem boldogulnánk. De e
három tényezőnek csak akkor lesz messze kiható és igazán na,gy
hordereje, ha eg)'ütt jár, ha e tényezők egyl1zlÍstkölcsönösen kiegészítik.
A jövő generatió tehát csak akkor fog nagy hivatásának
megfelelhetni, hi! mi tanítók növendékeinket teljes odaadással és lelkiismeretesen e nagy jövó' számára eló'készítjük. Neveljük tehát gyermekeinkben nemcsak az összes Jizikai, hanem fejleszszük és pedig összhangzatosan az intellektuálú eró'ket is és beteljesülend az ihletett költő
jóslata:
»Még neked virúlnod kell oh hon!
Túl és innen sok késő századon. «
Ez nekem is szent meggyőződésem,
hitem és bizalmarn.
Ezt
~eltétlenül hinnem megtanított nagy történelmi multunk, Ie van abba
rakva a csira, melyből törzse fog nőni beláthatatlan számu évszázadok terebélyes fájának.
Igaza van lelkes történelmi

búvárunknak,

Thaly Kálmánnak:
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»A mi történelmünk, úgy mond, a mi erősségünk.
A mi ezeréves multunk, a mi ezeréves jövőnk.
Szétszakgattak:
összeforrtunk,
eltemettek:
feltámadtunk,
feltámadtunk : újra élünk, újra élünk
és nem veszünk el 1«

Krug Lajos.

t
Hazslinszky

Frigyes.

(1818. jan. 6. -

1836. nov. 19.

Az eperjeSI Kollégium· homlokzatau lengő fekete zászló hirdette a
gyászt, a hazai tudományos világ veszteségét, a közel s tárol ban részvétre inditó szomorú valót : hazslini Haz sli n s z k Y Fr igye s halálát.
.A nagy természettudós temetése impozáns részvét mellett folyt le.
A Kollégium disztermében felállított ravatalra koszorút küldött a Magy.
Tud. Akadémia, a Kollégium tanári kara. Ugy a gyászoló családnak,
mint a koll. tanári karnak távirati uton részvétét fejezte ki Szi l i Kálmán
az Akadémia nevében. A veszteség nagyságának hű képét mutatja a tény,
hogy a gyászoló családhoz, még mindig egyrnaeutan érkeznek a hazai,
mint a külföldi egyesületek, tanintézetek, tudományos társulatok részvétnyilatkozatai.
A nagy halott koporsója fölött dr. Szl a v ik Miityás koll. ig. tanár
tartott életrajzi adatok ban gazdag, a tudós férfiu életének munkásságát
hűséggel kidomborító, szép száruyalésű
emlék beszédet" a Kellégi um nevében. Utána Die t z Sándor budapesti tanár, mint a Term. Tud. Társulat
küldötte
vett búcsút »az epigón utódok« nevében, a nagy elődtöl s mondott honá végső »Isten hozzád «-ot ! Végül alélírott lelkész áldozott a
boldogtilt emlékezetének a következőkben :
Élet és halál
kútfeje!
Atyánk!
Elvetted
a te néped
serdülő
nyájának
h s g e s pásztorát;
elvetted
a család
f ény esk o ron á j á t; elvett e d az egy II á z és isk o l a fél sz á z adon át k z d
bajnokát
s Illi veszteségünk
m rhet len
gyá s z á b a II biz ó hit tel kér nk: a zar any gye rt y a t a rt b a,
ill e 1y nek
f ény e k i alu d t, tég Y ú j s z Ő v é t nek e t, g Yuj t s ú j abb
v i l ágo t. Neh agy d k i alu d n i olt áro d t z é t é s a b é k e fl s égednek
frigyládájától
ne t v o z z a n a k el angyalaid.
Uram,
a tes z öve t ség e d nek t á b l á j á ter ő s í t s d meg ism é t, és a djaa, hogy az Áron vesszője
ki virágozzék
a te kertedben.
Legeltesd
Uram
a Le népedet
kies folyóvizekre
és a te
bot o d vig asz tal j on meg ben n n ket - A.ill en.
ű
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EgSh. és Isk. Lap" 48·ik számát.

Szomorú őszi nap!
Ködös fátyoloddal
mily búsan bonilsz e sötét
ravatalra.
Fölzúgó őszi szél! Siró zizegéssel, mily fájó sohajban tanítasz
a dah:a:·
.
Halnak, halnak
Egyre halnak.
Szine lángja a magyarnak l
Pihenő természet!
Méltó a gyász, mely arczodat borítja;
méltó a
köny, mely borult szemedbél e koporsóra hull ...
Nincs többé hű fiad!
Múlása nem volt hirtelen. Évek óta örölték gyökerét a nyolcz évtizedes tölgy nek a hervadás
pusztító férgei;
fogyatkozott
lassan életének
mécse s mi kik rajongó tisztelettel
környeztük,
félve kérdezgettük
: él-e
még közöttünk ?
. jár-é még előttünk a világító oszlop? . .. Es most
a mikor meghalt, nem akarjuk hinni a lesujtó valót.
A milyen élete, olyun zajtalan volt halála is. Utolsó sóhaját a hű
nő csókolta fel; szivének végső dobbauásat
magáéba vette a környezö,
szerető család. És mégis! ...
A hatalmas oszlop kidőltének tompa zuhanását meghallotta
rögtön az egész város:' méghallotta
immár az egész
haza és megfogja hallani az egész -- világ.
Valóban ...
Hatalmas oszlop dőlt ki ő benne. Hisz rajta nyugodott
egykor Kollégiumunk
egész épülete.
Ugy tetszik nekem, hogy e koporsóba, egy nagy, terebélyes élőfa zuhant le, melynek minden levelén . egy
eszmét olvashattunk;
melynek minden gyümölcse tettból érlelődött;
mely
gyökereit a tudás és hit talajába bocsátotta le; mely a forró honezerelem
ps alázatos Istenfélelem jó földéből
táplálkozott;
melynek hatalmas lombkoronaja alatt vihartól- védve, bizton nöhettek az ifjú csemeték.
Szellemének
mélységét
és magasságát
nehéz volt beérni. Az igazi
hamisíttatlan
protestans érzület vezette minden lépteiben. Mindig egy czélra
tört: az igazság keresésére.
Mindig egy eszközzel dolgozott:
a szabadgondolkozás
velőkig ható bonczoló késével,
Tanári székén, az Akadémia
asztala mellett, könyveiben,
a tudományos hirlapirodalomban,
minden harczaiban
többször győzve, mint legyőzetve,
mindig egy Géniusz ihlette
újabb küzdolemre, - az igazság szelleme: melynek égisze alatt megszületett az ítélő ész és az érező szív szép harmóniája.
..
Ennek a két
ellentétes
hatalomnak
a férfi kebelben,
ennek az egymással
küzdő két
vetél ytarsna k egymással való szövetkezése biztosította számára tanártársainak benső rokonszenvét.
tanítványainak
hódoló szeretetét,
s a világ elismerő tiszteletét!
O kereste mindig az - igazat, és megtalálta
az igazban
a - jót. Gyönyörködött
a szépben s a szépen csüngő lélek a tiszta észmény tiszta légkörébe emelkedett. O egyike volt azon keveseknek.
kiknek
sora napról-napra
ritkul, kikben a klaszszikus
műveltség,
modern világnézettel párosult. A mult iránt mindig igazságos, a jelennel szemben mindig méltányos volt. Tudott lel kesülni egy kis virág nyiló kelyhe fölött;
1udott lángolni dicső eszmékért,
melyeknek
megvalósításától
boldogabb
jövőt vártak
ama nagy idők nagy emberei.
A mily buzgó papja volt a
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tudományoknak,
oly buzgón áldozott a művészet oltárán.
Kezében a pOI'lepte könyv; ajakán a szárnyaló dal utalt az eszmény czélja fejé. Akkor
is, midőn az évek súlya alatt roskadozni kezdett a, fáradt test, melegen
dobogott ifju szive mindazon dicső javakért, amelyeket ész és szív egyesül t
erővel aknázott ki a szellem mélyéből !
Igy emelte föl öt a gondviselés ama magaslatra,
hol a dicsőséges
fényben a hírnév koszorűja hajlott ki számára ...
De ő - levágyott a hideg tetőkről,
a boldog családi kör rejtett
völgyeibe.
Mikor csak tehette
le is szállott oda. Leszállott,
hogy méhszorgalommal
gondozza övéit;
hogy kis virágos
kertjét megóvja az élet
kavargó iszapos sárától,
hogy ápolja az ártatlanság
liliomát
leányai,
a
tudás büszke palmajat fiai szivében;
hogy a munka verejtékével
öntözze
szerelute nyilö rózsáját és szive ,vérével termékenyitse
a kenyérfat, melyet
csaladja élelmére ültetett ...
Es e nemes munkajaban,
megállott a nap
Gibeonbon az ő feje fölött is, hogy két nap terhét vihesse hajnaltól alkonyig;
megállott a hold az Ajalon völgyében,
hogy napalla tehesse az
éjszakát.
Ez a te képed, dicsőült halottunk!
A te emlékezeted hasonlatos lesz a hamuhoz, hiszen nincsen te felőled
a halálban
emlékezet,
igy sóhajt a zsoltárok
írója...
Mi pedig nagy
alakod nagy omladékain fájdalmunk
hevében is ama vigasztaló
hitben
intünk búcsút Neked, hogy a te emlékezeted örökké
élni fog, mert ha
minden hálás szív elporlanék is, mely emlékeddel lőn szentebb és gazdagabb: akkor is beteljesül a Megváltó szava: »EI a eze k meg s z n nek,
a kövek
fognak
kiáltani.«
Azok a kövek, malyeket Te raktál
egymásra, azok a kövek, melyek között most egy nemzedék
hallgatja a
tudomány,
vallás, erkölcs és hit biztató szavát ...
E nemzedékkel együtt
újúl emléked' is!
Isten veled!
Szót morzsoljuk könyüinket
ravatalod fölött, mert a válás égő fájdaluraban enyhületet nyújt az, igének szava : A bölcsek
és tanítók
f ény 1,enek,
min t a z é g II ek f ény ess é g e, . é s aki
k sok a kat
az i g a z.s a.g r a visznek,
mikén
t a csillagok,
r k k n örökké
fénylenek
Amen.
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A természet örök törvénye érvényesült
a természet
legnagyobb
fián.
HazsJinszky nincs többé . . •
A szép gondolat;
mely megkövülő
ajkán testet öltött, mclyet ereklyeként őriz iL mélyen sújtott család, méltó arra, hogy száJló igévé váljék
éppen a tanitök körében : »M ill dell t s ~iv ve l « • • •
E két szóban nyilik meg az ő nagyságának
titka. E két rövid SZÓl
hagyta örökül kedveseinek, szellernrokonainak.

Legyen az ö öröksége áldott, gyümnlosöző.
Legyen a porló sziv pihenése csöndes, a rajongással
anya keblén.
Legyen az igaz emlékezete - örök.
Eperjes,
1896. november 23.

imádott édes

ifj. Draskóczy Lajos.

magyarázata

A »Mi atyánk«
dr. Luther

Márton

kiskátéja

alapján.

(Folytatás.)

Ötö

d i k kér

é s.

É s b O cs á sd meg ami
v étk ein ket, mik é pen m i as me gb o cs á tu n k az ell e II Ü n k v étk e z ő k nek. Ez az elso kérés,
mely »és e-sel kezdődik. Ez a rövid szócska is jelzi mái', hogy ez a kérés
az előbbivel legszorosabban összetartozik. Látszólag egészen eltéro dolgok
foglaltatnak e két kérésben, még sem szabad a kettőt egymástól elválasztani. Nem is kérhetjük Istentől a mi mindennapi kenyerünket, anélkül,
hogy mindennapi büneink bocsánatát ne kérnők tőle.
Ezt a szeros összetartozást még jobban megérteti velünk Luther
magyarázata: Eszerint ezen imádságban,
azt kérjük,
hogya
men n y e-i atya ne néz z e b n ein k et s a z o k mia t til Y kér és n k e t meg' ne tagadja.
Mert mindazok
k z l, a m e l y eket t ő l e kér nk, egy i k r ese m vag y un k m élt ó k s ne III is
r de m l e t t k meg a z o k a t, hanem
kérjük,
hogy kegyelemb ő 1 a dj a ID e gaz o k at nek ülik.
Mely kérésünket ne tagadja meg
Isten? Azt amely a. mindennapi kenyérről szól. Pedig mennyi mindent
magában foglal ez a kérés! Ha Isten aílt kérdezné: érdemesek vagyunk-e
rá vagy nem, kénytelen volna megtagadni ezen kérésünket. Ennek oka
pedig' a mi bűnünk.
Viz~gáljuk csak meg önmagunkat! Ismerjük Istennek akaratát. Röviden ki van az fejezve a tiz parancsolatban. Ha sorra veszszük a párancsólatokat, azt fogjuk találni, hogy mindegyik ellen számtalanszor vétettünk
g-óndolatban, szóval és tettel. Ott van az elso parancsolat: En vagyok a
te Urad, Istened; ne legyenek te néked én előttem idegen Isteneid; s ez
azt kivánja, hogy mi az Istent mindenek felett féljük és szeressük, s csak
őbenne bizzunk. Meg tetted-e aílt mindenkor ~ Felelj rá őszintén magadnak és Istennek! A második parancsolat pzt mondja: A te Uradnak Istenednek nevét hiába ne vegyed! 6h hányszor tetted ezt mégis, azáltal,
hogy Isten nevét könnyelmüen vetted ajkaidra, vagy épen ~tkozódtál vele,
ü
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a helyett, hogy imádtad és hálaadással dicsőítetted volna! Hát az ünnepnapot megszeutelted-e? Isten igéjét örömest hallgattad és tanultad-é
mindenkor, vagy pedig csak kelletlenül tetted ezt, vagy épen kerülted azt a
helyet, hol Isten igéjét hirdetik? Ott van a gyermek főparancsolata:
a
4-ik parancsolat.
Hol a? a gyermek, aki atyját és anyját mindíg kellőképen tisztelte volna? Ki nem haragította meg szüleit soha? Ki nem volt
engedetlen irántuk soha? Ki teljesítette mindenkor kész örömmel szüleinek
akaratát és nem zugolódva ~ ... Oh kedves gyermekek még a legjobb is
elszomorodik e kérdésekre! S ne feledjétek, hogy mindazzal, a mivel szüleiteket megbántottátok,
egyúttal Isten ellen is vétkeztetek.
Ott van az
ötödik parancsolat, a mely ellen - tudjátok -- nemcsak a gyilkos vétkezik, hanem az is, a ki felebarátját gyülöJi, gunyolja, a ki haragtartó,
s másoknak rosszat kiván. Ott a 6-ik parancsolat, mely azt kivánja, hogy
tiszták és szemérmesek legyünk ne csak a cselekedeteinkben, hanem sza~ainkhán és gondolatainkban mindenkor. Ott a 7 -ik parancsolat, mely azt
kivánja, hogy sohase nyuljunk ahhoz, a mi nem a mienk s felebarátunkat
soha semmiben meg ne károsírsuk, hanem inkább mindenkor javára legyünk.
Ott a 8-ik parancsolat, mely azt kivánja, hogy felebarátainkról soha roszszat ne mondjunk, hanem inkább védjük, széljunk és gondoljunk jót felőleOtt a 9. és 10-ik parancsolat, melyek szerint vétek még az is, ha másnak tulajdonát, vagy szereneséjét irigy szellllllel nézed s magadnak kivánod.
Már ezen rövid önmegvizsgalás folytán is mennyi vétek jut eszedbe!
Hát a mi eszedbe nem jut, a mit észre sem vettél, a mit csak Isten lát!
Zsolt. 19, 13. Kicsoda tudhatja a vétkedet. Az én titkos bűneimtől
tisztits meg engemet! Zsolt. 130, 3. Ha a Uli büneinket megtartandod, óh
Uram, Uram kicsoda maradhat meg? .
Mit látunk ebből? Azt, hogy számtalanok a mi vétkeink. Vgy állunk
az Isten előtt, mint az a szolga, a ki urának ] O ezer talentummal
(körülb. 20 milliö frt) tartozott. Máté 18, 23-27.
[ly roppánt nagy a
mi adósságunk is, melyet vétkeinkkel szereztünk. Ana, hogy ezt valainikor lefizethessük, nem is gondolhatunk. Azért nem marad más hátra, mint
kérni az Istent, hogy engedje el az adósságot, és ne nézze bűneinket. És
ha igazán beismerjük
és megbánjuk büneinket,
akkor meg is hallgat
bennünket az Isten, hiszell szerető mennyei Atyánk a Jézus Kriszlus által.
Az' ötödik kérés indítson bennünket arra, hogy büneinket és érdemetlen
voltunkat beismerjük és mindent úgy tekintsünk, mint Istennek kegyelem-"
ből való ajandékat. Háromszorosan
is figyelmeztet erre a káté, annak jeléűl, hogy mily fontos ez: 1. mindazok közül, a melyeket tőle kérünk,
egyikre sem vagyunk méltók, 2. nem is érdemlettük meg azokat; 3. kérjük, hogy kegyelemből adja meg azokat nekünk.
Zsolt. 25, 7. Az én fjuságomnak büneiröl tis az én vétkeimról
meg
ne emlékezzél; hanern inkább a te irgalmasságod szerint emlekezzél meg
te én rólam, a te jó voltodért, Uram.
» Mer trni
II a pon kén t sok a t v étk e z li n k s c s a k o li n t et és tér d eme 111 é II k- igy folytatja tovább a káté. Isten ád miudennapi
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kenyeret 's ezért te naponkint vétkeiddel fizetsz neki! Ne vedd ezt könynyen! Ha kicsinyeknek látszanak is vétkeid, de számtalanok,
mert nem
is tudod, hogy mikor és hányféleképon vétkezel. Itt is áll az a közmondás:
» Sok kicsiny sokra megy.«
Sőt legtöbbször azok a vétkek nem is
oly kicsinyek,
csak te látod oly kicsinyeknek.
Ne csald meg önmagadat! Számtalan vétkeiddel csak büntetést érdemelsz.
(A tiz parancsolat
befejezése). Ha. ezt belátod, akkor nem is zugolódol, ha Isten egyszermásszor megvonja tőled adományát,
vagy ha bajt és szenvedést .küld
\ reád, hanem ezt fogod mondani:
megérdemeltem,
sőt bűneimmel még
többet is megérdemelnék.
Ez a gondolat azután annál inkább fog arra
indítani, hogy még igazabban megbánd büneidet s még inkább Istennek
szenteld életedet.
Jerem. siralm. 3, 22. Az Urnak nagy kegyelmessége,
séggel meg nem emésztettünk ; mertnemfogyatkoztak
el
masságai.

hogy teljesaz ö irgal-

Mindaz, .a mit eddig mondottunk,
az 5. kérésnek csak első felére
vonatkozik; de ott van még az is: »Miképen
mi is megbocsátunk
az ell en nk v étk e z k nek.«
Ez egyrészt föltétel, másrészt fogadás.
Föl té tel annyiban, mert csak akkorvárhatjuk,
hogy Isten a mi bűneinket megbocsátja, ha mi is készek vagyunk megbocsátani az ellenünk vétkezőknek.
Ezért a haragtartó e kérésben önmaga ellen imádkozik, minthogy Isten ítéletét hivja ki maga ellen. Mikor az 5. kéréshez érünk, gondoljuk meg, nincs-e valaki, a kit megbántottunk
s igyekezzünk
vele kibékülni a lehető legelső alkalommal. (Máté 5, 23, 24.) Megérthetjük ebből
azt is, miér szokták az 5. kérést a Miatyánk legveszedelmesebb
kérésének mondani. De egyúttal fogadás
is foglaltatik azon szavakban:
mi- képen Illi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Igy fogja fel Luther
is, midőn a magyarázatban
azt mondja:
Mi is viszont
készek
vagyunk
szivesen
megbocsátani,
s örömest
jóval
fizetünk
a z ok nak,
aki kel
Jen n k v étk ez nek.
Ezen fogadást a hála
ébreszti fel bennünk. Ha belát juk mily nagy az Isten kegyelmessége
velünk szemben, számtalan vétkeink daczára, ez önként indít bennünket
arra, hogy most már hálából mi is megboesassuuk az ellenünk vétkezőknek. A ki erre nem kész, az még nem is látta be, mily nagy az ő büne,
s mily végtelen az Istennek kegyelme. Az ilyen ember hasonlít ahhoz a
gonosz szolgahoz, a kiröl már fentebb szóltunk. Az ura elengedi neki a
20 milliót, ő meg még azt a száz pénzt (körülb. 20 frtot) sem engedi
el szolga társának. Oh mily rút hálátlanság ez! Má.té 18, 28-35. Ebből
a példázatból
megtanulhatjuk
azt is, hogy a felebarátainknak 'ellenünk
való vétkei sokkal, de sokkal kisebbek, mint a mi vétkeink Isten ellen.
Csakhogy mi rendesen a rajtunk esett méltatlanságokat
nagyobbnak látjuk;
az Ur szava szerint más szemében a szálkát is észre veszszük, a magunkéban a gerendát feledjük. Óvakodjunk ettől, mert ezzel csak magunkat
karhoztatjuk Isten előtt.
ü
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Máté 6, 14, 15. Ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket,
megbocsátja néktek is a ti mennyei Atyátok. Ha pedig meg nem beosatjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti Mt'nnyei Atyátok sem bocsátja
meg a ti vétkeiteket.
De miben áll az igaz megbocsátás?
Nemcsak szavakban, hanem
abban, hogy szivünkből kiirtsuk a haragnak és gyülöletnek legkisebb maradványát is. Ezért mondja Luther: készek vagyunk sz iv ese n megbocsátani. Sőt még j 6 val is fi z ess nk a ros S z ért és pedig ö r
mest. Igy tett Dávid, aki két ízben megölhette volna ellenségét Sault;
de nem tette, a miért Saul kénytelen volt megvallalli: »Igazabb vagy én
nálamnál; mert te j61 c8elekedtél velelll ; én pedig gonoszt fizettem néked.
(Lásd I. Sám. 24, és 26 fej.) Igy tégy te is, és inkább türd, ha valaki
bánt, mintsem te bántanád, sőt ha alkalom kinálkozik ínkahh spgíts azon,
a ki hlegbántott. Ezáltal eleven szenet gyüjtesz a te ellenségednek fején',
mint Pál apostol mondja Róm. ,12, 20. Az a jótett égeti ellenségedet,
mint az izzó szén, s meglásd etőbb-utöhb
belcítja hib;lját és jóvá teszi.
Győzd meg haragodat s meggyőzted/ ellenségedet! Róm. 12, 21. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem inkább a gonoszt joval győzd meg!
Fejezzük be e kérés magyarázatát egy szép kis történettel, melynek
az lehetne a czime : A bocsánat a legnemesebb boszu. A történet egy
előkelő dán kereskedő család egyik ösérö! szól (FlplIsburgban). Ez ugyanis
a sv6deken nyert egyik győzelem alkalmával, midőn már csaknem eltikkadt a szomjuságt6l és fáradtságtól, nagy nehezen egy palaczk sörre tett
szert. Midőn ajkaihoz emeli a pnlaczkot,
a közelében egy sebesült svéd
katona s6váran nér. feléje. Erre oda megy, adni akar neki az italból. E
pillanatban a svéd alattomban elsüti a pisztolyát, de szerencsére nem
talál. Errs a dán nyugodtan visszaveszi a palaczkot és kihajt ja felét.
Azután a kinlódó svédnek nyujtja eszavakkal:
»Lasd most csak a felét
kapod.« E tett emlékeni azon dán csalad czimerében maig is egy félig
telt palaczk látható.
ö-

ü

De minden földi embernél szebb példát mutatott nekünk a megbo. csátásban is a mi Megvá1t6nk, a ki a keresatfan igy illládkozik ellenségeiért:
»Atyám, bocsásd meg nekik; mert nem tudják, mit cselekszenek.« Luk. 23, 34.
Gy. É. K. 226, 5. v.
Megismerem, hogy vétettelll
Ellened áldott Atyám;
Meg·vallom, méltóvá lettem,
Hogy itéletet mondj rám;
De végetlen kegyelem,
Oh ne szállj perbe velem,
Ne nézd méltatJan voltomat,
Engedd el adósságomat!
(Folyt.

köv.)

Pröhle Henrik.
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Az első keresztyének üldöztetése N.-Konstantinig.*)
(Kr. u. 387-ig).
Ének:

"Ha Krisztus maga alkalma - Anyaszentegyházának,
Nem árt úgy neki hatalma -- Világ gonoszságának.
Ki Isten jobbján ül, - Az erős egyedűl - Nyáját megtartani.
Hogy nem tud ártani - Vad düh szent országának."
Ima: "l\1i Atyánk, ki vagy a mennyekben." stb.

Kedves gyermekeim!
Mi ma az első keresztyének
űldöztetéséről
fognak tanulni.
Mielőtt azonban az első keresztyéneknek
üldöztetését
veletek targyalnam.
tudjátok meg először azt, hogy kik, vagy mík azok,
a keresztsénele
En majd megmondom nektek, hogy mely emberek keresztyének, jól vigyázzatok,
hogy megértsetek.
Keresztyénnek
nevezzük azt az
embert, a ki hisz az egy igaz Istenben, a megváltó
Jézus Krisztusban,
a vigasztaló szt.-Lélekben,
vagyis: a ki hisz a szt.-Háromságban,
és
- a ki meg van keresztelve.
Kikérdezés.
Miröl fogunk
mi ma tanulni?
Kit nevezünk
keresztyénnek?
Az Atya, Fiu és szt.Lélek Úr 'Istent egy szóval hogyan is
nevezzük?
Jézus idejében csak egy féle keresztyéuek
voltak;
ma azonban már
tábbféle
keresztyén
van. Vannak
róm. és görög kath. keresztyének;'
. továbbá reformatus és evangelikus
keresztyének
is. Az .izraeliták,
vagy
zsidók, bár ök is az egy igaz Istenben hisznek,
még sem keresztyének;
mert nem hísenek a Jézus Krisztusban
és nincsenek megkeresztelve.
Ti is
keresztyének
vagytok k. Gy! még pedig evang. keresztyének ; mert csak
azt hiszitek, a mit a szt. evangyéliom,
a biblia mond. Edes szüleitek is
evang. keresztyének.
Min ket még lutheránusoknak
is neveznek,
mert
Luther
Mártonnak
vagyunk követői ; de mi magunkat
nem nevezzük
azoknak,
mert Luther maga kérte arra bíveit, hogy ne nevezzék
el
magokat az ő nevéről. A jeles Luther tehát ezáltal is bebizonyította
azt
hogy ő nem a maga hirnevét kereste; hanem csak Isten dicsőségét kivánja
teljeszteni és terjesztetni széles e földön. Ö nem volt hiú!
Jézus idejében hányféle
keresztyének
voltak?
Milyen nevü keresztyének vannak ma? Ti és édes Szüleitek milyen keresztyének vagytok?
Keresztyén-e
az izraelita, vagy zsidó is? Miért nem! Minket evangeli kusokat még hogyan is neveznek? Lutheranusoknok
mondjuk e mi is magunkat? Miért nem? Miért nevezzük mi mag-unkat evangelikusoknak?
Lutber
miért nem kivánta azt, hogy mi az ő nevéről nevezzük el magunkat?
O
csak kinek a dicsőségét kereste?
Mi tehát a mint mondtam, az első keresztyének
üldöztetéséről
fogunk
tanulni. Tudjatok
ti azt nagyon jól k. Gy.! hogy a zsidó nép papi
fejedelmei
már a világ legelső keresztyénét,
magát Jézus Krisztust is
üldözték;
sőt még a keresztre is feszíttették.
Jézus 12 tanítványát
is
I

*) Előadatott

Bokodon tartott

a "fehér-komáromi"
közgytilésen.

egyházmegye
'

tanító-testületének

-f, évi október hó 21-én
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üldözték s ezek is nagyobbrészt úgy lettek kivégezve. Péter és Pál apostol
Rómában keresztre feszíttet ték Nero császár alatt. Az idősb Jakab Herodes
Agrippa
király által végeztetett ki; az -ifjabbik Jakab 62-en Kr. u.
megköveztetett; Judás Thaddeus mint vértanu halt meg; Tamás agyonveretett ; János számüzetett. István vértanu Kr. u. 37-ben Jéruzsálem
falain kivül megköveztetetett. Ruháját a zsidók Saulra bizták őrizetűl
(Ap. Csel. 7, 58). Ez a Saul lett késobb az a hires és buzgó Pál
apostol. Saul fiatalabb korában nagyon üldözte a keresztyéneket ; közülök
sokat kötéllel összekötve hajtott Jéruzsálembe a papi fejedelmek elé. Végre
azonban amaz ismeretes csodástünemény által meghatva, Damaskusban ő
is keresztyén lett. (Ap. Csel, 9.) Saul megtérttésének
történetet a jövő
bibliai órában el fogjuk olvasni. Saul magyarul annyit tesz, mint a
1> nagy « ;
Paul pedig annyit jelent - »kicsiny«, Saulnak, nagynak,
nevezték azért, mivel s zsidók között ő volt a keresztyéneknek legnagyobb
üldözője; Pálnak pedig azért nezeztetett, mert mint apostol nagyon szerény volt.
Melyik keresztyéneknek az üldöztetésérül fogunk ma tanulni! A zsidó
papifejedelmek a világnak már melyik, vagy hányadik keresztyénét is
üldözték: Sőt mire is itélték el? Milyen sorsu volt Jézus tanítványainak
. is? Milyen halállal haltak meg nagyrészt? István vértanú, hol és
hogyan halt meg? István ruháját a zsidók kire. biztak ? Ez a Saul eleintén mit tett a keresztyénekkel ? Hová hurczolta őket?
Saulból később
melyik buzgó apostol lett? Melyik utján lett Saul keresztyén? Mit jelent
az a név Saul? Miért nevezték annak? Mit jelent az a' név Pál? Miért
hívták annak?
De neJll csak a zsidók üldözték a keresztyének et, hanem a pogányok is. Ugy a. zsidók, mint a pogányok is, a keresztyéneket egészen
kiakarták irtani. - De ez nem sikerült nekik;
mert az első keresztyének
inkább feláldozták vagyonukat és vérüket: sem hogy elhagyták volna szép
és boldogító vallásukat.
Nekik a keresztyén vallás volt a legdrágább
kincsük. Jól is tették, hogy azt annyira megbecsülték és megőrizték!
Mert egy énekvers is azt mondja:
»Isten felséges adománya, - Vallás,
te vagy legjobb hivem. - Midőn éltemet szélvan hányja, Mit tenne
nélküled szivem? Te bölcsességre tanítasz. S ha hanyatlom,
gyámolítasz. « Sokféle vallés van ugyan a világon;
de legjobb a Jézus
vallása, ez vezet minket legbiztosabban az Istenhez. Minket is az a
vallás vigasztal meg legjobban. Lássátok k. Gy.! ha családi baj ér
bennünket, ha meghal édes atyánk, vagy édesanyánk, vagy valamelyik
testvérüuk : akkor ez a vallas vigasztal meg minket legjobban; mert az
biztosít minket arról, hogy a siron túli életben, a mennyországban ismét
megfogjuk egymást látni. Meg ha más baj ér; tűzvész, rossz termés vagy
betegség: akkor is ez a hit vigasztal meg minket legjobban.
Kik üldözték a keresztyéneket ? Mit akartak a zsidók és a pogányok
a keresztyénekkel tenni? De sikerült-é ez nekik ~ Miért nem sikerült
nekik ~ Az első keresztyéneknek mi volt a legdrágább kincsük j Egy
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js mit mond a vallásról ~ Meglyik a legjobb vallás? Ha haláleset, vagy más baj' ér minket, miben lehet akkor és van is legnagyobb
vigasztalásunk?
A zsidónép azért üldözte a keresztyéneket. mert az irástudók és
papi fejedelmeik által tévútra
volt vezetve. A zsidó papi fejedelmek pedig
azért féltek a keresztyénektől,
mert a keresztyéneknek
gyors elterjedése
gyengítette az ő. hatalmukat. A zsidóknak, a keresztyének
ellen mutatott
és viselt haragja. pedig később átszállt a pogányokra is; úgy azután a
pogányok is kezdték üldözni a keresztyéneket.
Miért üldözte a zsidónép a keresztyéneket ? Miért lázították az irástudók és farizeusok' a zsidónépet a keresztyének"
elten ? A zsidók után
kik is kezdték üldözni a keresztyéneket ~ A zsidók és a pogányok mit
akartak a keresztyénekkel tenni? Miért nem sikerült ez nekik?
Különösen rossz sorsuk volt a keresztyéneknek Nérö, Domitián, Traján,
Hadrián, Diokletían és még sok más római császár alatt. De különösen
sokat szenvendtek a keresztyének Néró római császár alatt. Rómában
ugyanis Kr. u. 64-ben olyan nagy tüz támadt, mely kilencz napig tartott
és várost majdnem egészen elhamvasztotta. Nagyon erős gyanú támadt
azonban Róma lakosai között, hogy a tüzet Néró császár maga gyújtotta
fel. Most Néró kegyetlenségét
és alávaló rosszlelküségét már saját alattvalói is ismerték. Hogy tehát ezt a gyanut Néró magáról elhárítsa, a
gyújtogatás bűnével a keresztyéneket
vádolta: és ennek alapján azután
üldözte is őket. De még hogyan üldözte őket! Tudom, hogy nektek is
fog fájni a szivetek, ha elmondom, hogy milyen különféle módon és mily
kegyetlenül üldözte az egészen ártatlan keresztyéneket az a csúnya Nérö l
Némelyeket lábbal a kocsi farahoz köttetett és úgy, lélóggó fejjel burozoltatott végig a város köves utczáin mindaddig, mig egészen agyon nem
znzódtak. Másokat vad állatok bőrébe, vagy erős halászhálóba varratott
és tétetett ki felbőszült, borjas tehenek vagy bikák; vagy pedig mérges
kutyak elé. Igy varratott egyszer hálóba egy fiatal asszonyt és- vettetett
ki egy felbőszült, borjas tehén elé azért; mivel az az asszony mindennap
keresztyéni
áhítattal imádkozott az Istenhez.
Ki volt a legelső 'római császár, a ki a keresztyéneket oly kegyetlenül üldözte? .Miféle szerencsétlenség történt Kr. u. 64-ben Rómában?
Hány napig égett a tüz ? A gyüjtogatással a római nép kit vádolt? Nérö
kikre fogta a gyújtogatást? Most mit tett Néró a keresztyénekkel
~ Hogyan
sanyargatta őket? Mit tett egy fiatal keresztyén asszonynyal ~ Miért
vettette azt ki egy vad, felbőszült tehén elé ~
Ez a Nérö sokakat keresztre feszíttetett, igy Péter és Pál apostolt
is. Némelyek testét kenderrel fonatta körül és azután szurokkal vonatta
be és úgy ásatta be szegényeket félig a földbe az őkertjében az utak
mellé, kiket azután este mikor ő séta kocsizásokat tett, meggyűjtatott,
hogy neki világítsanak. Mert Nerónak k. Gy.! igen nagy kertje volt ám
és az utak benne olyan szélesek voltak, hogy azokon egeszen kényelmesen lehetett kocsík ázni is.
énekvers

I
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Némely keresztyénekkel mit tetetett Néró? Hová ásatta be őket?
Miért vonatta be őket kenderrel és szurokkal?
Hogy Nérö milyen kegyetlen ember volt, kitetszik aahól is, hogy
saját édes anyját egyszer kihivta a tengerre hsjökazni. Edes anyját külön,
egy nagyon szép hajóba ültette és még avval is dicsekedett előtte, hog-y
azt a hajót édes anyja tiszteletére és további hasznélatára
készítette.
Mikor pedig a hajó azután már jól messze bent volt a tenger mélyén, a
hajóslegények, - kiknek az már, előre meg volt parancsolva, - alattomban átszurták a hajó fenekét. Es mikor látták, hogy a víz már bele
folyik a hajóba, azt mondták Néró anyjának, hogy a hajó vagy rossztil
van elkészítve, vagy pedig valamely sziklánál
törést szenvedett - és kiugrottak a hajóból" és usztak Néró felé. A szegény megrémült édes
anya mikor látta, hogy a hajó mindegyre sülyed, kérte a fiát, hogy jöjjön
segítségére. De gondoljátok el, mit tett a gonosz Néro ! A hajósJegények
számára köldött egy mentő hajót, hogy azok a vizbe ne fulladjanak ; de
édes anyját benne hagyta a mindig jobban sülyedő hajóban. A hajó
elmerült, a jó anya pedig belehalt a vizbe. Ilyen gonosz fiú és rosz ember
volt Néró!
Néró még kinek is okozta a halálát ~ Hogyan történt az ~ Néró
milyen gyermek volt ~ IMtt tesz Isten a roszgyermekekkel?
No de még is büntette ám Isten ezt a gonosz Néröt. Gondoljátok
csak el k. Gy.! Testén férgek nőttek és azok lassanként leették a husát.
Elég orvost hivatott össze Nérö, hogy a férgeket eltávolítsák róla; de a
mennyit ma leszedték róla, holnapra megint annyi volt ott helyében. Igy
ették le ezek a férgek lassanként Néró testéről a húst, mig végre egyszer mégis 68-ban Kr. u. kinos halállal ki nem mult a világból.
Hogyan büntette meg Isten Nérót? Nem lehetett a férgeket Néró
testéről eltávolítani? Milyen halállal mult ki Néró a világból? Mikor halt
meg?
Most beszéljünk arról, hogy hogyan üldözték a keresztyéneket a
többi római császárok. Fentebb már megneveztem azokat a római csaszarokat, a. kik még üldözték az ártatlan keresztyéneket.
De még egys~er
ismétlem a neveiket, hogy jobban megtartsatok. Ilyen volt még' Domitián
(81-96-ig)
; Trajan (98-117-ig);
Hadrián (117-138-ig);
Aurelius
(161-U~0-ig)
stb.
.
Nevezzetek meg azokat a római császarokat, a kik a keresztyének et
üldözték?
Aurelius az elfogott keresztyéneknek elvetette a vagyonát, földjét,
házát és pénzét és felosztatta azok között, a kik őket elfogták. Igy tehát
a pogányok haszonlesésből, vagyonszerzési szándékból is üldözték a keresztyéneket. De még sok más neme is volt a kínzásnak. Egy 90 éves püspököt - Polykárpusz volt a püspök neve -- egy igen piszkos, ronda börtönbe zárattak s ott kellett neki az undortól meghalni. Némelyeket halálra
korbacsoltattak, vagy tüzes vasszékekbe kötötték s megsült hulléjekat
az-
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után kivetették az ebeknek. Igy korbácsoltatott félig agyon és siíttetett
meg egy tüzes vasszékben egy Blandina nevü fiatal nő.
Aurélius császár míjöket vetette el a keresztyéneknek?
Kik között
osztotta fel az elvett vagyont? Ennélfogva tehát miért is üldözték a pogányok a. keresztyéneket ~ Egy 90 éves püspök hol halt meg? Blandina
nevü fiatal nőt hogyan kinozták halálra ~
Diokletiánus alatt, ki alexandriai helytartó volt - 300 körül Kr.
u. - egy roppant gazdag pogány apának Cyrill nevü 12 éves fia áttért
a keresztyén vallásra. Midőn az apa ezt megtud ta, figyelmeztette őt, hogy
hagyjon fel a keresztyén vallással és leg-yen megint pogány. ne mivel a
fiú mégis mindennap keresztyén módra imádkozott, az apa, avval fenyegette
őt, hogy ha megmarad keresztyén nek, ö nem ismeri el fiaűl és nem ád
neki örökséget. Sőt a biróság elé is idézte és h.dalbüntetéssel
fenyegette.
A gyermek azonban a biróság előtt bátran a;t,t felelte: Ha apám nem is
ád vagyont, azért én meg fogok élni; mert ha Jézusomat birom, elég a
vagyonom és ha apám nekem nem akar házat adni, m. jd lesz dicső lakásom fenn a mennyben. A gyermeknek ezen állhatatossága még a biróságot is meghatotta olyannyira, hogy a halálos itéletet felette nem mondta
ki. Cyrill keresztyén maradt.
, A 12 éves Cyrill milyen apának volt a fia? Mi lett Cyrill? Kinek
nem tetszett az, hogy Cyrill keresztyén lett? Mivel fenyegette az apa a
fiát? Mit felelt Cyrill az apának azon fenyegetésére, hogy nem kap tőle
semmi örökséget, ha keresztyén marad? Cyrill pogány lett-e ismét? Ovri]!
állhatatossága még kit is hatott meg? Kimoudta-e a biróság Cyrill felett
a halálos itéletet?
'
Az első keresztyének üldöztetése N. Konstantin római császár alatt
ért véget. Eleinte ő is üldözte a keresztyének et ; ele később csodálatos
eset miatt lett ő is keresztyén. N. Konstantinról
ugyanis azt mondja ~
történet, hogy bélpoklos lett. S orvosai olyan gyógymódot ajánlottak neki,
a mi ugyan N. Konstantinnak nem használt volna semmit; de annál borzasztóbb lett volna a keresztyéuekre. A pogány orvosok ugyanis azt ajánlottak a császárnak, hogy keresztyén figyermekek vérével telt tóban füröd ...
jék meg. S gondoljátok csak el K. Gy! N. Konstantin megis ásatta a
tónak a helyét, ~nedrét és elrendelte a gyermekek megöletését. De mi
történt most ! A keresztyén anyák mind eljöttek a császár elé és sirva
könyörögtek
gyermekeik megmentéseért.
Az anyák .kérése . meghatotta a
császárt. Mégis azt mondá az anyáknak : de hát mit tegyek egészségem
helyreállítására, az orvosok ezt a fürdőt ajánlották nekem. Erre az anyák
azt ajánlották neki, hogy mosakodjék meg inkább a keresztség vizével,
az az, hogy inkább keresztelkedjék meg, legyen keresztyén - és - majd
meg fog gyógyulni, A császár ezen szavakra még inkább gondolkodóvá
lett. Végre is elhatározta magát arra, hogy keresztyén lesz. Elment I.
Sylveszter pápához és megkereszteltette magát. Ez történt Kr. u. 337 -b-n.
S ezzel a fent említett üldözéseknek egy időre vége lett.

Melyik római császár alatt lett vége a~ első keresztyének üldözésének ?
Hogyan történt az? Mikor keresztelkedett meg N. Konstantin ~

*

*

* keresztyének. Sokat kinozták őket,
Ennyit szenvedtek K. Gy. az első
de- azért mégis béketűréssel ezenvedtek el mindent; mert tudták, hogy ők
birjak a legjobb vallást, hogy Isten van velök. Ha pedig Isten és Jézus
volt velök, ki lehetett volna 'akkor eredménynyel ellenük! . ..
»Ki dolgát bizza Istenre, nem épít az a fövényre« l
.
Tartsátok meg K. Gy.! a ma hallottakat s emlékezzetek meg többször az első keresztyének szomorű sorsáról és állhatatos hitéről. Mondjátok el otthon édes szülőiteknek és testvéreiteknek is a ma hallottakat,
hadd tudják ők is, hogy ti ma mit 'tanultatok.
Krisztus és szent vallása vezérelje pedig életeteket, hogy ti is elnyerjétek az igazaknak koronaja], Adja Isten, úgy legyen l Amen.
Ond ó d.
Hauphnann János.

Hálaadó ének.
Dallama:

1896. dec. 31.
Ki csak Istenre dolgát hagyja .

Áldsaitol omlunk a porba,
Orök lsten, színed előtt.
Szívűnket hozzád hála vonja.
Ki a kűzdésre adsz erőt.
Kinek hatalmas karfa véd,
Aldozatot hozunk eléd)
Te vezettél a bujdosásban,
Kétségek és remény között.
Fölénk hajoltál minden gyászban,
Ha vész haragja üldözött.
Téged hívtunk s at éjszakát
Tekinteted ragyogta át!
Dicsöséggel körűlövezfél,
Mint a földet a napsugár;
Szerelmed karjára emeltél,
A harczban fegyverünk valál.
Tűzoszlopként lángolt neved,
Orök Felség, útunk felett.
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Zivatartól megvédett sZá1'n!Jad,
Atyaikép bántál velünk.
Szívünk mégis ellened lázadt
Orök irgalmu Istenünk.
Elhayytuk szent oltárodat,
Kihamvadt rajt az .áldozat.
Midőn kereszttellátogattál
S reánk bocsátád ostorod,
Megdorgálván magadhoz vontál,
S kegyelmed új napfényt adott.
Megszántad esdő népedet,
Dicsőség, jó Atyánk, neked!
Orökké való, seent Úristen,
Ki a népeknek atyja vagy,
Fohász kél hozzád minden seiooen,
Tovább is oltalmunk maradj!
Jóvoltod szárnyával [edeze,
Ha lelkünk bútól csűggedez.
Ragyogtasd ránk orczád világát,
Osvényünk fénylő napja légy!
Ne lássuk kedved borulását,
. Bízva tekin thessünk feléd.
Ha muló hívság csábja von,
Kísérj lelkeddel utadon!

Kovács Sándor.

A Nilus mentén.
(Vége).

Még ugyanaznap éjjel, a melyen Kenét elhagytuk, kötött ki hajónk
Lux o l' helysége mellett, a hasonló nevü és a hol? ezüstös fényének
zomáuezában ragyogó templom romjaival szemben. Es ezzel utiprogrammunk egyik legérdekesebb pontjához értünk. Késő este van. Az égbolt
miriadnyi csillagainak rezgő fényét és a telihold szmezüstjének ragyogását
árasztja a tajra, A romtemplom oseloposamoka gigászi kolonnádjával. a
fény és a vetett árnyék éles ellentétjében, fantasztikus, alomlátásszerű kép
gyanánt emelkedik előtttunk. Mintegy állomittasan járjuk be a dicső mult
ezen mesés emlékeit.
A Karnak-hotelben
és annak kertjében, mely aranyszinű gyümölcscsel rakott narancs- és czitromfáktól népes és kábító viragillattól
terhes;
kedves és kényelmes otthont leltünk.

A Nilus jobb oldalán levő sikságon, a mostani Karnak és Luxor
helységek környékén és azokon túl messze északra, keletre és délre,
terült el hajdan a hykszoszokat legyőző pharaók székvárosa, a szazkapujri
The b a e. Szemben vele a tulsó parton, tőle napnyugatra
volt a sír.
városa -- nekropolisa. C.sakhogy it nem pyramisok és másztabak őrtzték
a királyok
és előkelő embereik kegyéletét és tetemeit, hanem felséges
oszloposarnokos templomok .- memnoniumok -- és a Lybiai-heg ység
sziklakebelébe vájt üregek, A hajdani roppint nagy világvárosnak még a
nyoma is alig maradt meg'. Csak Karnak és Luxor helységek mellett
bámulja a jelenkori ember a 2000 éven át több pharaö-dynastia
által
egymásután tovább épitett, méreteikben impozáns, konczepozröikban merész
karnaki birodalmi és luxori templomoknak romemlékeit. ,A karnaki templomcsoport már a pharaók
idejében,
az épitészeti csodás alkotások ezen
korában is, nagyszerűnek tartatott. Tervezetében egységet hiába keresünk,
mert az egymásután következő uralkodók, sok-szor rendszertelenül is újabb
és újabb építményekkel toldották meg. Ammon Rának, -a felsőegyptomi
istenek főistenének vo 1 t szen tel ve ezen biroda lrni szen tély; de egyszers mint
az uralkodó és a nemzet 'dicsőségcsarnokául
is szolgált. Mert Thehae
harozias királyai az Afrikában, sőt még messze Ázsiában is diadallal
meghordozott fegyvereik dicsőségét, úgyrnint : népek meghódolésát,
királyok megaláztatását és a harczi szerenoséért a pharaó által Ammon Rának
hozott hálaáldozatokat
hatalmas arányú kőbe vésett képekkel örökítették meg.
A templom téli oldalán egy tó, a szent-tó van, a melyen a papok
bizonyos éjjeleken titkos szent-színjátékokat,
a Horus és Typhon közti
harczot s Isis vándorlásait adták elő, de csak a beavatottak jelenlétében.
A karnaki templomban legnagyobb hatást gyakorol az emberre az 5000
négyzet méter területű hypostyllnek templom-udvarnak - gigászi
oszlopcsarnoka, mely 134 oszlopból álló oszloperdejének fönségével úgyszólván ránehezedik a lelkünkre. Bámulatra ragadnak még az oszlopfőkön nyugvó óriási architrav kőgerendák,
a nagyméretű
massziv fedőlapok s a negyedik pylon előtt és mögött álló egy-egy obeliszk.
Az utóbbit Hatásu királyné emeltette -s 29 m. magasságával Egyiptomnak jelenleg legnagyobb obeliszkje. A templomot nyugatra a Nilus
partjaval s délre a luxori templommal egy-egy hosszú sphinxallé kötötte
össze. Ezeken haladtak végig az ünnepélyes prncessiók. A sphinxek most,
egypár kivételével, mind csonka kődarabok.
A lexori templom hatalmas
pylonja előtt még most is II. Ramsesnek három szoborkolosszusa R egy
obeliszkje áll.
A régi egyiptomiaknál a lenyugvó nap a léleknek az alvilágba való
vándortását s a homoksivatag a halál birodalmát jelképezte. Ezért feküdt
tehát a holtak városa az élőkétél napnyugatra. a szemhatárt befogó homokés szik la-si vatágban.
A Nilus balpartján, több falu határában elszórva, találjuk a régi
nekropolis (temetöváros) ama templom-építményeinek
a romjait, a inelyek
I

királyi elődök kegyeletes emlékének voltak szánva. Ezen memnoniumoknak nevezett pylonos és oszlopcsarnokos
templomok a pháráóknak
valódi
kőbeirott története. Oriasi relief képek és hosszú hieroglyph
sorok örökúik
meg az uralkodók cselekedeteit.
'
- Fekvésének
testói szépsége és lépcsőzetes tagolása miatt az egyiptomi
templomok közt páratlanul
áll a Hatásu királynőnek
Dal' el Baliri mellett. levő terraszcs
temploma.
A mauzóleum
körívben
futó, impozáns
magasságú, függőleges sziklafal tövében, négy terraszen elosztva nyugodott s kétoldalt
oszlopos folyosó szárnyakkal
vo1t elláva.
Nemes finomsággal vésett hieroglyphjei
sok helyt még' most is üde szinekben ragyognak. Különösen
figyelemreméltó
a Puntból
jött kereskedelmi
expedítíönak
az ábrázolasa.
A hajó terhét edényekben
álló egész balzsamfak,
aranykarikák, elefánt-agyarak
stb. képezik.
A harmadik tcrrasból eg-y grariitkapu vezet a sírkamarába,
melynek falán egy felette érdekes vésett kép
Hatasut ábrázolja,
amint a Hathor istennőt ábrázoló tehénbél
az éjet tejét
szívja. A tehén alakja remeke a régi kőbevéső művészetnek.
A többi memnoni umok közül említésre méItók: áRamesseum
- -- II.
Ramses temploma óriási ledőlt szoborkolosszusdval,
a Medinet Habu és a
Kumafalvak
mellett levő templomok.
A templom-romok
előtt, már benn e.fennékeny
síkságban emelkedik
isol áltan Memnonnak
két szoborkolusszusa,
A görög legenda aHomertóI
megénekelt
s Trója alatt elesett Memnon hőssel, a hajnal istennőjének Eosnak fiával hozza őket kapcsolatba.
A tizenkilencz
meter magas
és erösen megrougalt
szobrok
Ill.
Amenophis pharaöt
ábrázolják
és hajdan
ezen uralkodó
templomának
pylonjai előtt állottak,
Most a templomnak
épen csak nyoma van.
A
kvarczhomokkőböl
készült szobrok közül az északi K. e. 27-ben földrengés
fol ytán kettétörött s ezen időtől kezd ve egészen kiegészítéséig,
napfelkeltekor sajátszerű zengő hangot hallatott törött folületén,
a hol az éjszakában erősen lehült kőanyag quarcz részecskéi a nap hősugarai
által érve
it
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A kolosszus talapzatát
és' trónját csodálóinak számtalan,
köbevésett
évesredes látogatójegyei
lepik el.
A romemlékekkel
teleszért
homoktérséget
nyugatról a Lybiai hegységnek függőleges sziklafalai
keretezik
be. Mély szakadékes keresztvölgyek jálják áf ezen hegységet keletről-nyugatra.
Itt vannak a királyok
és királynök
sziklasirjai.
Jobbra-balra
a völgy oldalfalainak
tövében négyszögletes üregek sötétlenek. Ezek a szikla kebelébe mélyen behatoló, oldalkamarás folyosóknak a szádái.
Minden folyosó rendszerint
egy tágasabb
teremben végződik,
mely a megholt
szellemének tiszteletére
szánt hely
volt. Ebből a mélyebben fekvő sírhelyiségbe juthatunk,
a hol a megholt
nak múmiáját tartalmazó sarkophag
állott. A folyosók, szobák, sírkamarák
falai festett relief képekkel vannak diszítve.
Mielőtt ezen, az évezred es kultűra által megszentelt vidéktől végfeg
bucsüt vennék, lllég egy- kuriozumról
is meg kell enilékeznem, a melynek

itt szemtanui voltunk. Az angoloknak sportüző természete még itt, a Ráktéritő
közelségében
is erősen lüktetett.
A Luxor helységben
nyaraló
angolok ugyanis versenyfuttatast
rendeztek. Szamarak, tevék, bivalyok és
arabslevak
futóversenyének
volt szinhelye a rögtönzött turf.
A Luxortöl Asszuánig terjedő tetemes hosszuságú vizi-útat
egyfolytában tettük meg s gőzhajónk csak egy pár fontosabb
helyen koteu ki
egy-két órára, hogy azok nevezetességeit
megtekinthessük.
Éjszaka a hajónk útját nem folytatta, hanem rendszerint valamely
partmelIéki
falu közelében
pihent. Ha ilyenkor a kiváncsiság által hajtva
kiléptunk a partra,
nyomban ott termett mellettünk az utazók osősze, a
hosszú botű rufár, hogy biztonsagunk
fölött őrködjék.
Felső-Egyptomban
minden folyammeIléki
falunak van egypár ilyen rufárja, a kiknek az a
~ivatásuk,
hogy az utazök biztonságáról
gondoskodjanak
- még pedig

ingyen.
Rövid időre a bal parti Esne városánál s Edfu fal vánál állapodtunk
meg. Esne körülbelül 9000 lakost számlál s különösen a folyó felől
csinos külsejű városka.
A Ptolomeusok
idejében
újraépült templomának
már csak az oszlopcsarnoka
látható. Edfu népes falva közelében
találjuk
a régi egyiptomi monumentalis építészetnek legépebben fennmaradt emlékét,
a felkelő napisten nek, Hórusznak imádására
emelt templomot. Ezt is egy
jóval régibb templomból építették ki a Ptolomeusok. - A templom köröskörül teljesen ki van ásva az omladékokból s nemcsak a két pylonja és
oszlopcsarnokai,
hanem még a három oldalról körülzáró
falai is aránylag
véve ép állapotban
vannak meg.
Edfu fölött 42 kilorneternyire
a .Nilus egy kelet-nyugati
irányú
hegysort,
a Dzsehel-Silselet
metszi át derékban.
It t kezdődik a Nilusvölgynek
homokközónája
s tart azután délfelé. A silselei hegyek nagy
kiterjedésü
köbanyaiban
fenmaradt emlékek kétségtelenné teszik, hogy ama
finornszerű homokkökoczkákat,
a melyeket
a régi egyiptomiak
monumentalis építkezéseiknél
oly előszeretettel
használtak
fel, itt fejtették. -- Nem
messze Silsele hegyén túl, közvetlenül
a Nilus jobb partján, egy magaslaton, ritka szép festői helyzetben emelkednek a komnmbói templomromok.
A Nilus a magaslat
egy részét,
a rajta volt romokkal
eg-yütt, már
elmosta s hullámaiba
temette.
A folyam ezen szakaszanak
homokszigetein és zátonyain még nem l'rgiben, úgy két-három
évtized előtt,
előfordult elvétve a hüllők legnagyobbika,
a krokodilus is. Most mar a
második kataraktán
túl is ritkasagszamba
megy s legfeljebb
a házak
kapuja fölött diszeleg - kitöiuött 'állapotban.
A Nilusvölgyét
még mindig a meredekcldalú
s egyenes tetővonahi
határolja. jobbról és balról is, pedig a kézi térképem
szerint
már közeljárunk
Ausszuanhoz.
Orűról-órára
feszült figyelemmel
vizsgálom a déli szemhatárt, mikor tűnik fel a Nilusnak Asszuán melletti
óriási gránítszirtek
által alkotott sziklakapuja ! mert a leirások nyomán
képzeletem il,en képet várt. - E helyett azonban,
amint egy nagyobb,

homokkőhegység
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a ldlátásunkat eddig zavaró szigetnek déli csúcsahoz értünk s megpillantotluk a folyam közepén nyugvó, pálmaligetes Elephantine szigetet s a
vele, szemben fekvő Asszuán városát a környékével
együtt, egészen más
fajtaiu és sokkal szelidebb hatásu kép bontakozott ki szemeink előtt.
Habár a folyam medréből itt- ott egy pár fekete gránit-kőtuekö
fel is üti
a fejét 8 bár a bal parti »Mount Grenfell«-hegy tetemes magasságu: mégis
tagadhatatlan, hogy az a hatalmas pálmaerdő, melyAsszuán északi részén
a partmelletti lapályon terjeszkedik, s magának a városnak emeletes,
csinos külsejü folyamparti házsora és a vele szemben fekvő hangulatteljes
Elephantine sziget, együttesen a szemre s a kedélyre a kedvesség és
kiesség varázsával hatnak; mert hiszen eddig naphosszat sivár és vigasztalari parti kép. volt kisérőnk.
Asszuán jelenleg 10,000 lakossal bir és egyike a tekintélyesebb
angol katonai állomáshelyeknek. .Kercskedése
meglehetősen élénk, mert
bazárja a karavánok éa nilusi hajók útján íde szállított szudáni és abeszsziniai áruknak fontos rakodóhelye.
Asszuán környékét mar rendszerint
Nubia északi részéhez számítják.
Lakossága, ethnographiai
szempontból,
Felső-Egyiptom többi lakosaitóI már erősen e!trirő. Különöseu szembetűnők
a sötét bronczbarnassinű ababdék, a kikre a Vörös-tenger Jelé vezető
karavánútnak
a védelm!'! van bizva, továbbá a sötétbőrü, kontyoshaju vitéz
bischarik s végül az angol vezetés alatt levő szurokfekete szudáni négerkatonálc Az előbbi két néprassz szabályos arczvonasri és igen szép testalkatú nép, a typikus néger jellegből majdnem semmit sem birnak.
Megérkezésűnkkor, a velünk jött angol ezredes tiszteletére, a helyben
állomásozó szudáni ezred zenekara a vendéglő kertjében igazi aequatorialis kenezertet rendezett, A körülbelül
42 főből álló zenekar ébenfekete
négerekből lill. Unifonnisok : kékszinű rövid kabát és térdnadrág sárga
paszománttal szegve, továbbá vérvörös fityegővel ellátot, zödelsszűrke
csákó. A dobosok nyaktól térdig érő párduczbőr vagy gazella-bőr-kötényt
víselnek. A zenekar alkotó részei . Pgy nagy dobos, 16 kis dobos; a
többi részint trombitás részint pikulás. -- Minden zenedarabot kétszer
egymásután ismétlődő - dobpergéssei kezdték meg s azt a taktus pontos
betartásával adták elő. Igazi afrikai, operettszerüen
pitoreszk "táblót
képezett ez a jól dresszirozott népség, amint körben állva, dobverőjüket
vizszintesen szájuk előtt tartva s vakitó fehérségü fogazattaI ellátott szajukat széles vigyorgás ra húzva lesték néger karmesterüle intését. A nap
höse, az ezredes, szódavizzei itatta vitézeit. Kaczagtató
volt látni, amint
gyerékes élvezettel egymásra durrogtatták szódáspalaczkjaik dugcit.
A várossal szembe fekvő Elepbantine syigetén évezredekkel ezelőtt
hasonnevű
város feküdt. Akkor-tájt ez volt a déli Nilusvidék fővárosa.
Kikötője az Afrika belsejéből hozott áruknak, különösen pedig az elefánt
csontnak volt egyik nagynevezetességű
rakodohelye. Most a sziget északi
csúcsán több verandás házat - katonák és európaiak számára való
kórhaz-épületeket
- lehet látni. A sziget hires Nilusméröje a nyugati
oldalán van.
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Asszután és a tőle délre fekfő Phylae szigete közt, körülbelül 7-8
kilométernyi szélességű pasztaban. kelet-nyugati irányban, egy hatalmas
gránit-begy torlasz húzódik. Ezen sziklagát az utolsó, melyet a Nilusnak
megszámlálhatatlan
hosszú időn át kellett s kell még most is megostromolnia, hogy habjai tova lejtbessenek egyiptomi szelid medrében. A Nilus
és a gránitsziklák,
barcsának ezen szinhelyét a Nilus első kataraktájának,
sellőjének nevezik. Asszuán tőszomszédságában,
a kataraktátóI keletre terül el a granitsziklák
azon chaosza, ahol a régi
egyiptomiak kőbányáí voltak. A kőbányák majdnem két négyzet-mérföldnyi
területen vannak elszórva. Aki a kényelmest elébe helyezi a tanulságosnak,
az rövid félóra alatt átroboghat
ezen a vidéken azon vasúton, mely
Ass~úánt a Phylae szigettel szemben levő parttal kapcsolja össze. Mi az
érdekesebb utat választottuk s a kőtengeren átvezetőn kerestük fel Phylaet.
Útközben a kőbányákban megállapodván, életünk emlékezetes perczeit töltöttük itt. Az óriási kölapok
s hasábos kövek, a melyeket évezredekkel
ezelőtt félig lefejtettek, még' most is teljesen üdén mutatják a rózsaszínű
gránitnak szinét és fényét, mintha csak ma hagyták volna abba a munkát.
Némely kőlapon az egyenes vonalban fúrt lyukak a kőfejtés ősrégi módjára vallanak.
Az egész vidék, a merre csak szemünk
pillantása esik,
borítva van ősszetorlödott,
fekete, háznagyságu kődarabok
tengerével.
Míntha egy egész sziklahegység összeomlott s s kőtagjait szerte-szórta
volna e helyen. Ha a négy-ötezer
évelőtt
lehasított kőtuskó
ép vörös
szinét egybevetjük az emberkéz nem érintette szikla felületének fekete
zománczával:
az utóbbi a nap- és légmunkájának
mily megmérhetetlen
idejéről regél?! Minden szikla, miuden kődarab egyemlékjel itt! Mindenfelé felirások s négyszögletes keretbe vésett hieroglyphek hirdetik a nagy
építők halhatatlanságát.
Utunk tól eleinte jobbra, majd balra, egy hosszú téglafal húzódott.
Ezt állítólag a rómaiak emelték védelmül a Blemmyek, egy vitéz nomád
törzs beültései ellen. Csodálatos, hogy mig jobbra balra a legkeményebb anyagok egyike kinálvakinálkozott,
lllégis e nyomorult vályog részesült előnyben.
A sziklaaölgy - melyben el~re haladtunk - hirtelen kitagul, s
szemünk csodálattal akad meg a pálmák zöld foldiaból
mimeredű óriási
templomfalakon. - Phylae! Phylae! - hangzik minden ajakról. Ugyanegy vágytól megszálJva, valamennyien előre vágtatnnk s pár pillanat
mulva feledhetlen látvány varázsa: alatt állunk. Mintegy a halál birodalmának kellős közepén fekvő kőbe lehelt Iyrikus költemény
gyanánt áll
előttünk Rhy lae szigete. Karcsú derekú, lengő IevéJkoronás pálmák oszlopcsarnoka s illatos virága akáczok keszoníja könti a szigetnek meredek, fekete sziklapart-peremét.
Tetejét meg fenséges alakú, a szerétet
istennőjének imádására emelt építmények koronázzák.
Maga a sziget a
fekete kőkolosszusokkal telehintett Nilusnak egy csendesvizü nagy öblé-·
ben békésen, sziklasivatagba
ejtett életcsöpként
pihen. Isis kultusza, a
hitvesi hűség apotheosisa, e helyen legmélóbb otthonára talált. Isteni férjének, Osirisnek, egytk sirhelye is itt volt, mely mint bucsújáróhely. az
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egyiptomiak előtt nagy tiszteletben állott. Isis temploma, három nagyobb
s több kisebb építményből áll. A sziget keleti szélén emelkedő karcsúoszlopos, kioszkszerű épületból a müvészi gondolatnak megragadó bája
sugárzik ki. Az építményék részint II. <Nektanebos ellenkirály, részint a
Ptolemeusok, részint nlE'g a római császárok idejéből valók. FelsőEgyiptomban már régen világolt a keresztyén vallás diadalmas fénye,
a mikoron Nubia gyermekei itt még Isis misztikus kultuszanak hódoltak.
Phylae szígetétől Asszuánba, a kataraktáken át, két csolnakon tértünk vissza. Ezen az úton a legkiálltóbb ellentétet, a béke és az örökös
harcz szimbolumát, még pedig nagy aranyokb..n, maga a természet
mútatja be. Igazi vizesés, mely a hajózást teljesen lehetetlenné tenné,
nincsen itt. A szazévezedek
őlőtt átszakított sziklagát romjai a Nilus
testét több ágra tagolják, melyek vize tajtékot turva rohan tova az
önvajta sziklarnedrekben.
Most is fülemben cseng ar, a dübörgő dallam,
melyet a medréből kiágaskodó háznagyságu sötét szikla-tuskókon megtört
folyam árja dörgött a fülembe. Ott, egy etőrenyomuló szikla hegyhátán,
melynek aljában a legeszeveszettebbül,
örvénykarikát
örvénykarika után
hajtva száguld tova a sellő sodra, ugrasra készen állanak esziklahon
szoborszépségü fiainak barna alakjai. Nagy ivben röpül testük a légen át
és egy ptllanatra eltünik a rohhanó ár tajtékájában, hogy annak tetejére
kerülve, ~zon mint egy száguldó paripán lenyargaljanak a viz sodrának
végére. Es ezt az istentkisértő mutatványt a" turisták előtt egy nyomorult
hatosért produkálják.
Felső-egyiptomi utunkból, tapasztalatokkal és feledhetlen emlékekkel
megrakodva, Kairóba tértünk vissza.
Innét csakhamar egy másik, nem kevésbbé fontos kirándulásra, Szuezbe
és a sinai félszigeten fekvvő Mózes-forráshoz indultunk.
_ Kairóba visszatérve, ugyanazon az úton tértünk vissza hazankba, a
melyen jöttünk.
Bár szelit bámutattal eltelve csodáltam egy nagyotmerő nemzetnek
kőbe lehelt kulturáját, eszméit és érzelmeit, s bár "tudásom megtermékenyúlt a merőben idegen földnek s természetnek megismerése által, - de
látván a nagy pháraók népének mostani utódjait szellemi röghöz tapadtságukban, s látván, hogy a hazáért s az emberiség nemesebb eszmélért
való hevülés idegen előttük, sőt még a szabadság szeretete is kíszorult a
termékeny földről a homokpusztaságba - a beduin sátrába: mégis örömmel tértern vissza hazámba, - melynek még ki nem élt szellemi talaja
erőteljes sarjait hajtja a hazaezeretetnek s a nemesebb eszméknek -,
s
örömmel tértem vissza szellemi családom, kartársaim körébe, hogy nemes
munkájukból - a hazaszeretet, a fönséges eszmék s lelket megtermékenJítő ismeretek csirainak elültetése munkájából -- ismét kivegyem a magam
részét.
I

Gecsányi Gusztáv.
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A rabaközi

ev. tanítók őszi értekezletéről.

'Mindig olyan nehezen varjuk azt a Márton-uapot, rnert a legtöbbször ez hoz bennünket össze baráti találkozasra.: őszi értekezletre. Az idén
is így történt.
Kisfaludon,
a pál' évelőtt
épült s kitünöen
berendezett iskolában
volt a találkozó. Ba k o d y barátunk vitte a szives hasigazda ezerepét.
Mindnyájan együtt voltunk, hanem a soproni tanár urak, -- az
általunk míndenkor
nagy lelki örömmel üdvözolt tagtársak, - ezuttal
nem jöttek meg, a mely körülmény
jócskán meg is csappantotta derült
kedvünket, mert nagyon hozzájuk szoktunk már s ha nincsenek közöttünk,
olyformán érezzük magunkat, mint a növény, melynek nélkülöznie kell a
ragyogó, jóltevő napsugárt.
1

*

Tíz óra körül Nt. Lau cse k Jón á s elnök űr szép beszéddel megnyitotta értekezlétünket.
Mp.g'lyitójában visszapillantott a millenaris évnek
nagy vivmanyaira ; megemlékezett arról is, hogy ez évben alakult meg az
országos ev. taníróegyesület,
melynek nagyon fontos czéljai vannak.
S
hogy I2Z egyesület czéljuit megvulósithassa,
kell, hogy az, pgJes csperes-

ségi tanítóegyesületek által is híven támogatva legyen. Epp ez okból e
kis kör tagjait is szorgalmas munkálkodásra hivta fel.
~
A tetszéssel fogadott megnyitó után Nagysagos Aj k ay Béla urat,
-- a nagy tanító barátot, egyesületünknek tiszteletbeli tagját kértük fel a
világi elnöki széknek ideiglenes elfoglalására fl meghallgattuk
Far kas
Gy ö r g y zsebeházi kartárs gazdaságtani mintaelőadását, melynek tárgyát
e kérdés fejtegetése képezé : hogyan
kell jól gazdálkodni?
Tanításában a földnek helyes mf'gmívelését ismertette meg a gyermeksereggel.
A% előadást Noszlopi Kristóf némethii tanító birái ta. Bírálata során
megemlékezett előadó kartarsnak
azon érdemeiről is, melyeket az iskola
falain ktvül -- a feléotteknek az észszerű gazdálkodásra való oktatása s az által szerzett, hogy a gyürnolcsfanemesítést s méhészetet gyiilekezekben meghonosítá, a hasznavehetetlen területeket befásítá, mely fák már
eddig is szép hasznot hajtottak.
Az előadás felől is teljes elismeréssel emlékezik meg s kiemeli, hogy
úgy a tananyagnak beosztása, mint a kérdések korrektsége a szakavatott
paedagogust dicsérik.
Ar. értekezlet
teljesen egyetért birálóval,
sőt a mondottakat megtolclani kivánja annak kijelentésével, hogy előadó kartars úrnak szerenesés
methodusa van -: lÍgy tud a gyermekekkel beszélni, hogy azok, a tananyagnak egyszeri előadása után is helyes feleleteket adtak; végül pedig
a sikeres előadásért meleg köszönetet
szavaz Farkas Györgynek, nemkülönben Noszlopi Krisióf kartársnak is az érdekes ui, alatért.

É a k ó tanár úrnak számtani előadása következett volna, de a mi
egykori kedves tanárunkat, nagy sajnalatuukra betegsége távol
tartá körünktől, ígyelőadásában
nem gyönyörködhettünk,
de bármi kor is
a legnagyobb -örömmel fogjuk őt hallgatni.
Ekkor NL elnök űr felhasználva az üresen maradt időt, kéri az értekezlet tagjait, hogy a vallás tanítására minél nagyobb súlyt fektessenek.
S hogy a valIástanítás által a szívnemesítés minél inkább eléressék :'
ajánlja különösen a filiabeli tanítóknak a vasárnap délutáni katechizáoziók
tartását, anyagul véve az adventi s bőjti evangeliomokat főképpen, de a
többi evangeliomokat is. S hogy példát nyújtson e tekintetben, az advent
első vasárnapi evangeliomból mintakatechizacziút
tartott .
.Eszméi ezek: van polgári év és egyházi év. A polgári évet azon
idő képezi, mely alatt a föld napkörüli roppánt pályáját befutja sakkor
kezdődik, midőn a föld e hosszú pályafutást újrakezdi. De van egyházi
év is, melyet a vasárnapok s ünnepek képeznek s advent első vasárnapjával, vagyis akkor kezdődik, midőn a keresztyénségnek fényes napja: az
Ur Jézus jön hozzánk, hogy megtanítson : hogyan fussuk meg földi pályánkat, hogy egykor az örök üdv honába eljuthassunk. Fogadjuk tehát
őt ; 1. előkészületekkel.
2. hittel. 3. engedelmességgel és 4. tisztelettel.
Az értekezlet hálás köszönettel adózik szeretett elnökének tanulságos
előadásáért s legjobb tehetsége szerint fogja az adott példát követni ;
Bakody kartárs úrnak pedig, ki növendékeit szépen fegyelmezi s - mint
az adott feleletek fényesen igazoltak kiváló ügybuzgósággal fejleszti
értelmüket, .- elismerését fejezi -ki.

*

Végül az indítvány okra került a sor. Nt. elnök ur figyelmünkbe
ajánlotta a Kőszegen ernelendő leánynevelő intézet ügyét, majd Nt. Molnár Lajos nyugalmazott felpécsi lelkész úrnak - ki jelenleg Miháliban
tartózkodik a tanügy szolgálatában szerzeu érdemeit említi fel s
ajánlja, hogy őt tiszteletbeli taggá válaszszuk.
Az értekezlet tagjai lelkesedéssel valasztjak meg Nt. Molnár Lajos
úrat tiszteletbeli taggá sörülni
fognak, ha őt gyűléseiken üdvözöl hetik.

,.

\

/

Jövő évben Szil-Sarkányban
lesz az értekezlet; Varju Márton kartárs
az egéssségtanból,
Kiss Sándor és Schranz József pedig a számtanból
fognak előadást tartani.
Ennek megállapítása után Nagyságos Ajkay Béla helyettes elnök űr
záró szavaival az értekezlet befejezödött,
Szutter Dániel.

Nyilttér.
Felhivás Magyaroszág összes tanügyi férfiaihoz és a tanügy
iránt érdeklődő polqáralhuz !
Az » Eötvös-alap « országos tanító-egyesület, melynek a II. egyetemes tanugyi kongresszus kötelességévé tette a »Tanítók
Hü z a e
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létesitését, azzal a kérélelemmel
fordul Magyurol'szág összes tanítóságaihoz,
(tanárai hoz, tanítóihoz és tanítönőihez).
valamint
általában
a jótékony
vagyonosabb
osztályhoz,
hogy
készpénz-vásárlásai
alkalmával
attól
az
üzletembertől,
a kitől vásáról,
kérje) sőt követelje
a »Visszatérítési·
Pénztár«
szelvényeit és azokat küldje be a létesítendő
o Tanítók Háza«
javára az egyesület pénztarosához
: Roller Mátyás úrhoz) Budapest,
VI.
kel'. Nagyrnező-utoza
1. száru.)
Ezek a szelvények
tudvalevőleg
azt az
u. ll. kassza-skontót
képviselik,
a mit készpémwásárlásoknál,
minden
áremelés nélkül, minden üzletember a saját jól felfogott érdekében,
szivesen megad.
Erről a külföldön
már általánosan
ismert intézményről
a kereskedelmi miniszter
megbizaséból
Vörös államtitkár
1896 junius 7 -én. kelt
leirataban
igy nyilatkozik : -Kereskedelmi
és általános
közgazdasági
szempontból
a felvetett eszmét, hogy a készpénzfizetési
engedmények,
melyek magukban véve könnyen elkallödó
csekély összegeket tesznek ki,
a megjelölt mödozatok
mellett tőkésíttessenek,
helyesnek
tartom,
mert a
szóban levö eljárás megvalósítása
nemcsak
a tökegyűjtést
segítené elő,
hanern ösztönzést adna arra, hogy a késpénzen
való vásarlás
előmozdít-tassék, mi úgy a kereskedelemre,
mint a fogyasztó
közönségre
nézve
csakis előnyös következményekkel
járhat«.*)
Ezt az intézményt
óhajtja <1Z »Eötvös-alap
« országos bizottsága
a
» Tanítok
háza« javara fölhasználni s azért kéri úgy akartársakat,.
valamint kér általában mindenkit,
hogy ne kiméljék
azt a kis fáradságot,
mely ezen szelvények gvűjtésével
és pénzfárosunkhoz
való besüldésével jár.
Nem készpénz-áldozatot
kérünk mi, hanem csak egy kis fáradsagot, a
minek majdan száz meg száz árva hálája lesz bőséges jutalma!
Az . »Eötvös-Alap«
országos
bizottsága
az Altalános
Visszatéritési
Pentar
Részvénytársaség
alapszabályaiból
megg-yőződött
arról, hogy a
szelvény-betétekért
árvapénzek elhelyezésére
alkalmas (pupillárisan)
biztos,
kamatozó értékek vásároltatnak
sígy semmi körülmények
közt sem lehetünk
kitéve annak, hogy kartársaink
és a nagy közönség ily módon megtakarított, enélkül
úg-yis elkallódó, fillérei el vesszenek,
mert a Visszatéritési
Pénztár
kötelezve
van megerősített
alapszabályai
állal arra,
hogy a
pupilIárisan
biztos értékek kezelését állami ellenőrzés alá helyezze.
Fölkérjük
tehát újból is t. kartarsainkat,
valamint a »Tanítók Haza«
iránt érdeklő jótékony közönséget,
bogy készpénz-bevásárlásaiknál
a Viszszatérítési Pénztár szelvényeit követeljék
s eszelvényeket
fönnebb említett
pénztárcsunkhoz
beküldeni sziveskedjenek.
Ha fölszólításunk
meghallgatásra talál, évenkint több ezer forintot
gyűjthetünk
a »Tanítók Házára«,
melynek
létesítését
a II. egyetemes
tanugyi
kongresszus
osszülése
is
fontosnak és kivánatosnak
mondotta.
Budapest,
1896. november elején.
Lakits

Vendel,

Péterfy Sándor,

titkár.
") Bővebben kifejtve

elnök.
és megmagyarázva

a "~éptonitók

Lapja" f. évi 43. számában.
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Szózat a magyar hazafiakhoz. ")
Ezer esztendeje
-,
tűzzel, lánggal,
viharral és vérrel teli ezet év,
hogy Arpád Ieszallt a hegyekről és először megitatta lovát. a Tisza
éltető vizéből,
A mi vére a magyarnak elfolyt ez idő alatt az Árpád foglalta haza
védelmében, ha egy mederben hörnpölyögni
látnók: szörnyü
brborszinű
folyam lenne az, egy vér-Tisza, mely megfestené egymaga a Dunai és a
Fekete-tengert a rubint szinére.
És a küzdelem nem érte végét. A harcz folyik tovább, a riadó hívja
a honfiakat csatára ma is az ezeréves birodalom térein, a második ezer év
küszöbén ; hivja harezra. döntő csatára. És a küzdelmet,
a melyet bárd,
buzogány és repülő nyil vessző kezdett; melyben utóbb kard élén nyargaIt,
golyóbison száguldott adva-véve a halál: a küzdelmet
mcstan a béke, a
czivilizáczió emésztőbb fegyverei folytatják.
Az eke, a kalapács,
a czirkalom, a toll, nyomtatott betű vívják a
harczot.
A szorgalom, a takarékosság,
a munka, a szeretet szentháromsága:
ember-, haza- és szahadságszeretet állanak csatasorban.
Halljátok meg szörnat mind ti magyarok, testvérek, hazafiak és jus. SOl1 a beszédem feltárt szívetekbe!
Ötször kiirtva ötször föltámadott és megsokasodott a magyar ősei
földjén, és áll ma is, fpj~delmi szép nyelvével az Isten trónját ostromolva
imádságga 1 és hálaadással.
Az Isten, a karjaba aczélt, kardjába lángot, szívébe vitézséget, elméjébe világosságot ada mindig és gyöztessé tette mostoha időkön s ádáz
ellenségekeu : Isten most ihlesse meg szívét és leheljen bele erkölcsöket,
a melyek győztessé teendik a második ezer év keményebb harczaiban.
Tekints oh magyar, a ki az ország szívében, áldott földeken, virágzó
városokban, magad sokaságában, biztosságod érzetének elégségében lakozol: tekints, te boldog', országod határszéleire,
a hol elszórva, megostromolva, ember és természet mostohasagaban életedet és álmod nyugalmát,
nyelvedet és kezed munkajat elszánt -kűzdelemben,
emberfeletti feláldozással védik és őrzik előőrseid,
magyar testvéreid, idegen fajok közé, idegen
nyelvbe szört draga szigetek.
Hősök, a kik külső,
ellenséges czélzatoktól
táplált
támadások ellen
védik a talpalattnyi földet, védnek egy-egy iskolát, védnek egy-egy templomot, védik a családok magyal' szentélyét
és szinte roskadoznak az emberfeletti harczban.
Mikor a kiralynak háboruja. támad, mire oktatja .az irás? Azt mondja,_
a bölcs király eleve számon szedi a katonasagat, edzi és szervezi s mikor a trombita rian, előre küldi és serege megszersi neki a babért s a diadalt.
*) Közöljük e hozzánk is megküldött
lángnyelvü szózatot, nem mintha olvasóinkat
e
réven is megadóztatni
óhajtuök,
hanem inkább, hogy rajta fellelkesedve, a maguk körében
tettre lelkesítsenek olyanokat, kiknek módjukban áll a hazafias czélt anyagilag is elömozdítam.
Szerk,
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A mely király pedig nem gondol eleve hadseregére, hanem csak mikor csatára szólitják, hirtelen szedi össze és ámbár példát mutatva,
maga rohan előre: az a király nemcsak elveszti a csatát, hanem maga
is az ellenség fegyverének áldozata lesz és hevenyészett serege ki kardra
hányódik, ki szétszöródik.
Vedd elmédbe testvérem és anyám egy személyben, királyi magyar
nemzet, fejedelmi nép, hogy a bölcs király dolgát kövessed.
Ne várd meg, a mig idegenek megfújják a harczi riadót, hanem
gondolj eleve, gondolj a béke idején a te katonáidra, a kik szent kincseidet: magyar nyelvedet, magyar nemzetiségedet, nemzeti műveltségedet
maris szorongatva védik: szervezd fel őket, fegyverezd fel őket, edzed
meg őket önfeláldozó hivatásukra, hogy, mire a trombita szava a te hajlékodat eléri süvÍtő hangjával, sereged készen, erősen, bátran, lelkében és
kezében a biztos diadal fegyvereivel vehesse fel éretted a harczot,
Es te diadalmi indulóval, lengő zászlóval indulj dicsőséged második
ezer évébe, nemzeti nagysággal , magyar szívvel, Árpád hódító erejével.
Igy szól hozzád innen a Kárpátok aljáról, félkézzel építve, félkézzel
birkózva, egész lelkével érted lángolva egyik szerény, de hűségében meg
nem szárnyalható katonad : a felvidéki maauar közművelő-dési egyesület, mikor testvérként üdvözöl és nehéz munkájához támogatásodat kéri. Nyitra, 1896. május hóban. Gróf Károlyi István, a
»F. M. K. E.« elnöke. Thuróczy Vilmos, cs., és kir. kamarás, főispán,
tiszteletbeli elnök. Szoniaqh. Pál, v. b. t. t., főrendi házi tag, tiszteletbeli
elnök. Rákosi Jenő, tiszteletbeli. elnök. Gróf Deqenfeld Lajos, tiszteletbeli elnök. Csipkay Károly, Zólyomvármegye alispánja, alelnök. Craus
istván, a Ill. oszt. vaskorenarend lovagja, Nyitravármegye alispánja, ügyvivő alelnök. Libertiny Gueeiau, kir, tanácsos, Nyitravármegye tanfelügyelője, tiszteletbeli alelnök. Dr. Gyürky Geyza, Nyitravármegye tiszti
fóügyésze, tiszteletbeli alelnök. Lőrinczy György, a »F. M. K E. « közpon ti ti tkára.
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a lom.

Részletes tanterv az ismétlő iskolák vezetéséhez. Ezen pályanyertes
munka II-ik javított
kiadásban
fekszik előttünk,
melyaz
ismétlő iskolák tanításá val foglalkozó,
bármely jellegü tanítónak
megbeesülhetlen
segédeszköze.
A gyakorlati
érzékré· valló s szakismerettel
óráról
órára - ki dolgozott
tanterv
nagyban
elősegíti,
sőt biztosítja a minisz-teri tantervben
előirt tananyag- feldolgozását.
A tanterv,
me ly első kiadása alkalmával
úgy az összes tanügyi lapokban,
mint a napi lapok
tanügyi
rovatában
elismerőleg
és kedvezőleg
lett birálva,
figyelemmel
van úgy a fiú, mint a leánynÖvendékek
által tanulandó
tananyagra.
A
munka hasznát és beesét igazolja azon körülmény,
hogy az 1-s6 kiadás
példányai
alig pár hó alatt
elfogytak;
miért is ajánljuk
e müveeskét
külőuősen
tanítóink
-,
de általában
minden tanügy
barát figyelmébe.

391
Kapható
45 krnak

szerző nél, T á r II ok Gy ul a közs. isk. tanítónál,
Komáromban.
előleges beküldése
mellett a munka bérmentesen
küldetik meg.
Ismétlő iskolások kűnyve. Kézikönyv
ismétlő
iskolai
növendékek
számára. A mi n , tantervhez
alkalmazva
szerkesztette
Vad a y J zs ef
nagyváradi
községi tanító. II, javított
kiadás. Bolti ára 60 kr.;
szerző
a nála teljesített
rendeléseknél
20% kedvezményt
ad.
~
Megjelent a .Prutestans Pap" czimü lap XI-ik
(november)
száma,
Lág ler Sándor
és Kálmán Dezső szerkesztésében
Kölesden,
következő
tartalommal:
Erős várunk. Teendőink,
Guggenbergertől.
Adventi
egyházi beszéd, Bocsor Lajostól.
Jézus csuda tetteinek
meggondolása
ma
is erősíti a bölcs keresztyént
vallásos hitében, Gödöllei .józseft öl. Ünnepi suspir iumo k. Halotti beszéd, Kálmán Dezsötöl.
Törvények
és rendeletek tára, Kund Samutól.
Irodalom, Tantó Jánostól.
Papválasztások.
Halálozáso
k.
ó

V egyes

e k.

Hátralékos előfizetőinkhez.
Multkori felhlvásomnak
újabban is
eredménye lett ugyan, többen a hátralékosok közűl tartozásaikat csakugyan
lerótták; a hátralékban levő összeg azonban még mindig oly igen nagy s a
kassza oly igen üres, hogy kénytelen
vagyok újból felszólitani
a tartozásban
levő előfizetőket,
díjaik minél előbbi bekűldésére, nehogy a hátralékok behajtásának más, kevésbbé udvarias módozatához legyek kénytelen folyamodni. Azt fel kell tennem az • Evang. Népiskola" minden előfizetőjéről, hogy
a szerkésztünek anyagi kárt okozni nem akarnak.
Sopron,

A dunántuti

Papp József.

1896. nov, hó 30-án.

ev. egyházkerület

népiskolai bizottságának

jelentése
sz erint a kerületi népiskolákba
a tankötelesek
95%.a járt;
legpontosabb
az ikoláztatás
a soproni alsó egyházmegyében
(99 %) s leghanyagabb
'
Zalában (80%). Egy tanítóra
esik átlag
93 tanuló;
legtöbb
a vasi
közép egyházmegyében,
vagyis 140. -- Egy tanteremreesik
átlag 90,
gyermek;
tultömött
tanter.mek
vannak
különösen
a vasi
közép
és a
soproni felső egyházmegyében,
hol 100-133
gyermek
is jár
egy tanterembe.
A tanítói fizetés átlaga Dunántul
497 frt j legjobb a fizetés
a soproni telsőben
(átlag 830 frt.); nagyon örvendetes,
hogy az - átlag
nemcsak
a törvényes
_300 frton, de 400 frton
alul
sincs
sehol."':"
A
tandij legnagyobb
a vasi k őzép egyházmegyében,
t. i. 1 frt 37 k r., legkisebb Tolná ban ; 24 kr.
Gyászhir. Kell
ner
Már i a, nyugalm.
polgári
iskolai
tanítónő
élte 37. évében, az iglói ágo h.· evang. polg. leányiskolánál
töltött
15
évi buzgó és sikeres tanítói müködése
után f. é. nov.
22-én,
hosszas,
kinos szerivedés után elhúnyt. Béke és áldás lengjen porai fölött!
A "Dunántuli ágo h ev. eházk.-i ének- s zenepártoló egyesület" köréből.
Ezen életrevaló
egyesület,
melynek alapszabályai
a belügyminiszter
á!tal
is megerősíttettek,
máris élénk munkásság
ot fejtett ki az egyházi ének.
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es zeneügy körül. A kerületi
gyülés
alkalmával
tartott
választmányi
ülésének jegyzőkönyvéből
a következő
határozatokat
emeljük ki: 1. A
varsányi
leányegyháznak
a már megvásárolt
~harmonium árának tőr lesztésére megszavaz
a választmány
25 frtot. 2. A soproni
és felsőlövői
tanitóképzőnek
ösztöndijúl
az egyh. zenében magukat
kitüntető
növendékek részére
15-15
frtot.
S. Szegény
gyülekezetnek
adandó 10 új
chorálkönyvre
40 frtot. 4. A tanító-egyesületek
részére
vásárlandó
orgonamüvekre
30 frtot. Az egyházi énekügy
emelése kőrűli
nemes
buzgalmukért,
- ez évben még mellőzve az alapszabályokban
jelzett
jutalmazásokat
- méltó elismeréssel
adózik a következő
tanító
uraknak: Nagy Pál vönöczki, Koczor Márton sági, Ludván János simonyii,
Berecz Gábor ostfiasszonyfai,
Macher Endre lajoskomáromi,·
Birnbaum
Sándor
vár pa lota i, Kovácsics
Gyula
pápai,
Rónai
Pál nagyszőllősi
Nagy Pállébenyi,
Varga
János
újmaloms o ki tanítónak.
Az egye
sület vagyona,
a pénztárosi
kimutatás
szerint, 875 frtot tesz.

Az új chorálkönyvre
vonatkozólag
a dunántúli
egyházkerülBt
legutóbbi közgyülésének
jegyzőkönyvéből
kiemeljük
a következőket:
• Az
egyházkerület
a népisk. bizottság
indítványára
kimondja,
hogyJaz
egyházmegyék
hozzájárulásával
készült új chorálkönyvet
minden egyházközség tartozik
meg sz er+z ni s utasítja a lelkészek et, tanítókat
s felügyelőket,
hogyachoralkönyvet
az is ko lák ba n azonnal,
a templomokban
pedig fokozatosan
vétessék
használatba.
Alt d ö r fe r Ker esz tél y, a
szerzö, pedig tartozik a mű árát az előbbinél tetemesen olcsóbbra szabni."
- A nagy gonddal
készült jeles' mű már sajtó alatt
van s reméljük,
hogy

rövid

idő mulva

megjelenik.

Az új énekeskönyv ügye. A kerületi gyülés a népisk. bizottság indítványára
azt is kimondotta,
hogy az egyházköiségek
felhivandók,
misz erint a használatos
énekeskönyveikből
jelöljék ki azon énekeket,
melyek
szérintük
az énekes· könyvbe
felveendö k, vagy abból kihagyandók
s
erről szóló jelentéseiket
a ker. népisk.
bizottság
elnökségéhez
a jövő
évi gyülésig küldjék be.
A felsölövői
h. ev. tanintézetek körébő!. A tanitóképzőben
az idén
a IV. évfolyam
ís már életbe lépett. Uj tanárokúl
alkalmaztattak
: AItenburger
Adolf, Knóbel Otto, Kovács János és Porkoláb
Gyula. Okt.
31-én megtártatott
a reformátió
ünnepe,
mely alkalommal
az ünnepi
beszédet
Holch Otto valJástanár
tartotta.
Ez alkalommal
a tanintézetek
gyámintézete
is megtartotta
közgyüJését
és a begyült
pénzösszeget
beküldeni
határozta.
Ugyanazon
napon
Ulegemlékeztek
a tanintézetek
arról is, hogy igazgatójuk,
H ő II i g Kár oly, most 25 évvel ezelőtt lett
fel ső lő vői tanárr
Ezen idő óta mint tanár,
1888. óta mint igazgató
elévülhetlen
érdemeket
szerzett magának.
Azért úgy az iskolai .bizottság és községi előljáróság,
mint a tanári kar is nagy örömmel ragadta
meg az alkalmat,
hugy jókivánságaiknak
kifejezést adjanak.
Reggel
a
tanuló ifjuság előtt
üdvözölték
Stettner
Gyulaesperes,
Ebenspanger
János és egy fög ymnasiumi
tanuló; délután az iskolai bizottság és tanári
á.

á,
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kar közös
ülésében
érdemeit
jeg yzökő nyviler
örökítették
meg s az
egész értelmiség,
hölgyek
és urak, a kaszinóban
tartottak
kedélyes társas-ünnepélyt.
Kapi Gyulát. a soproni
evang. tanítóképző
intézet
igazgatóját,
a
közoktatásügyi
miniszter kinevezte
az or s z ágo s k z okt a tás i t an ács
tagjá vá, 5 évi időtartamra.
A k itünt et éshez őszintén gratulálunk!
- Ö rajta k ívül még 49, tehát összesen 50 tagja van az orsz. kőzo ktatási tanácsnak,
az ország minden részéből,
de különösen
nagy számmal
a fővárosból.
ő

A Dunántúli ágo h. ev. egyházkerületi

ének- és zene-pártoló-egyesület

ügyviteli
bizottsága
mult hó végén
Sopronban
tartott
ülésén
elhatározta, hogy az isteni tisztelet
hangulatának
emeléses
bensőbhé
tétele
érdekében
nagyobb
egyházi
ünnepek
előtt,
így most karácsonyt
megelőzőleg is, alkalmas
kar ének eket küld az egyes gyülekezeteknek.
Örvendetesen
vette tudomásúl
a bizottság,
hogy az egyesületnek
jelenleg 16 alapító, 135 rendes és 85 pártoló tagja v an.
Országos szőlötelepítő-szövetkezet.
Mint m in ke t értesítenek,
"országos szőlőtelepítő
'szövetkezet
van alakulóban.
Az alapszabályok
II, fejezetében a szövetkezet
czéljaíról
a következő
van:
Nemes
európai
és
amerikai .szölövésazök
és oltványok
tömeges
termelése,
saját czéljaira
felhasználása,
eladása és a tagok
eladásának
és vételének
közvetítése.
Immunis homok területek
és alkalmas
kőt őtt
szölö
talajok
vásárlása,
azokon íninta és anya-telepek
létesítése,
sz lőve l betelepítése,
esetleg
parczeJlázása
és tovább
eladása. Bor és csemege
sz lö termelése,
b ev
sárlása,
okszerü kezelése,
eladása,
valamint
a tagok terményeinek
eladás közvetítése.
Gyümölcsfa
iskola létesítése,
karónyerés
czéljából ák
czos telepítése
és kosárfüz
termelése.
Melléktermények
feldolgozása
és
cog nac-fözés,
Magánbirtokosok
részére vállalkozás
utján szőlők tervezése és betelepítése.
A telepeken
állandó szőlőmunkások
tartása,
tanítása és képzése. Ezekből
láthatjuk,
hogy a sz vet kezet felölel mindent,
mire hazánk szőlőtermelésének
visszaállítására
égető szükség
van.
A
100 korona részjegyek
10 koronás
részletekben
ís törleszthetők
lesznek.
Részletjegye~
jegyzését
elfogadják,
va larnint
fe lvilá g osftással
szolg álnak dr. Horváth
Jenő
(Budapest,
N tgymezö
utcza 12. sz·) és Maur er
János urak (Kassa).
Adakozás a "millenniumi alapra f'. Multkori megújított felhívásunkra
nevezett
alap gyarapítására
Amm ing er J á nos
levéli tanító 2 frtot
küldött be. Ezzel a gyüjtés
főösszege
476 frr, 42 krt tesz. Ajánljuk
nemes
czélú
gyüjtésünket
újból is a soproni
ev. tanítóképző
intézet
volt növendékei nek s általában
szíves olvasóinknak
figyelmébe.
Kitüntetés. Az ezredéves kiállítás jury-tanác sá nak j i va s lat a alapján
a kereskedelmi
m. kir. minisz ter a soproni
ev. tanítóképző
intézetnek
"rendszeres
tanít ásért " elismerő okleoelet; a so pro n í k é zügyes
ség i isk ol
nak pedig
na kézügyességi
oktatás
meghonosításáér t" millenniumi
nagy érmet adományozott.
- Megelégedéssel
és büszkeséggel
regisztráljuk
mindkét
rendbeli jól megérdemelt
kitüntetést.
ö

ö
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Melyik lapban lehet legtöbb regényt olvasni? Nos, erre ct kérdésre azonal megfelelhetünk.
A »Képes Családi Lapok « az, mely évenként 12 bevégzett regényt közöl, még pedig nem kisebb íróktól,
mint
Beniczkyné Bajza Lenke, Tolnai Lajos, V. Gaál Karolin, Rudnyánszky
Gyula, Károlyi Gyula és Miskolczi Henriktől. Ezenkivül, ha arra a kérdésre kérünk feleletet, hogy melyik lapban jelenik meg a legtöbb társadalmi erkölcsnemesítö, ismeretterjesztő
czikk, ismét csak a »Képes Családi Lapokra« kell mutatnunk. Végül divattudósításai és sok csinos képe
is mind azt bizonyítják, hogya»
Képes Családi Lapok «. érdemes a pártfogásra. A téli estékre melegen ajánlható e lap, melyből mutatványszáIDot szívesen küld a kiadóhivatal
(Budapest,
Vadász-utcza 14. szám
saját ház),

Pályázat:
A .L'uthertáreaeág"

Melanchton Fülöp
születésének négyszázados
évfordulója alkalmával
életrajzának népszerű megirására ezennel pályazatot hirdet. A munka legfeljebb 4--5 nyomatott
ívre terjedhet; a pályanyertest ívenként 20 frtjával
díjazzuk s ezáltal a társaság tulajdonává lesz.
A jeligés kézirat 1897. febr. 16-ig Nt. Bachát
Dániel főesperes, Luthertársasági
alelnök úrhoz
(Budapest VIlI., Kerepesi ut, Lutherudvar)
küldendö be.
Budapesten, 1896. okt. 31-én.
A közgyűlés megbizásából:

7alvay tilnlal.
bizotts. jegyző.

•

•

Szerkesztői üzenetek.

s.

S. J. B
t. Köszönöm a szíves bekopogtatást,
legyen' szerencsém
minél többször! Az utoiratot is elintéztem - M J. Z Ó. Igéretedre számítok
Ügyeidnek lehető legkedvezőbb elintézését óhajtom. A igért bő tartalmú levelet
várern. - Sz. D. P ....
d A közlemény csak épen, hogy még j6kor érkezett.
F. Gy. dolgozatát is szívesen láttam volna. - P. H. I{...
g. A folytatást minél
előbb kérem. sz. L. F... d. Köszönöm levelem szíves elintézését, még
inkább a váratlan mellékletet;
közlése azonban tárgyhalmaz
miatt jövő számra
maradt. P. J Cs ...
Ó. A czikket jónak láttam meg' nem szakítani, közlése·
tehát a jövő évfolyam első számaira maradt. Szives igéretedért fogadd hálás
köszönetemet,
- P. J. H.. , .. t. A helyreigazítást,
ha kivánod a lapban is közzéteszem. A hirdetésért
nem tartozol semmivel, azonban a siovidéki tanítói kör
elnöksége részére kiállított 2 frt 50 kros számlát kifizettem. - K. S. B
t.
A dunántúli ev. egyházkerületi
ének- és zenepártoló
egyesület tagsági dija nt.
Zábrák Dénes lelkész úrhoz küldendő Sopronba. E. J F .....
Ő. A közlés azt
hiszem most sem multa idejét; a mult számra t. i. későn é; kezett, Szivesen
togadnék egyebet is! H. J. O•..
d. Csak hadd jöjjön ! - B. L. F....
ez.
Litfass úrhoz írt levele kezemhez jutván, irtam Stampfel úrnak pozsonyba, hogy
küldje, meg a könyvet. Valjon megkapta- e ?

