
Sopron, 1892. április. 4. szánj.

vangelikus Népiskola.
elés- és oktatásügyi havi folyóirat.

Megjelenik minden hó elején.
Szerkesztő: Papp József. - Kiad6: Litfass Károly.

Husvét.
Lobe den Herren, den machtigen ... Avagy elrejted-e Jézus előttem

orczárlat?

Zúgj ma harang, Uradat kikelet te magasztald!
Lengi tavaszár, ajakamra lehelj vigadó dalt!

Krisztus, a hős
Tér haza, nézd, az erős,
Hozva babért s a diadalt!

Küzdve vitézül, erőt veve égi vezérem;
Kárhozat és pokol ott hever a csatatéren,

Bűn s a halál
Törve fut és tova száll;
Jézusom áldva dicsérem.

Összetiporva az ellen, a csel s gonosz ármány,
Üdv ragyogó ege, béke szabad hona vár rám;

Éjszaka, vész
Reggeli fénybe enyé sz ...
Zengj neki ünnepi háláml

Szent tavasz ünnepe, új virulást ma te hozz rám,
Béke malaszt, szivem érted eped, jere hozzám!

Husvéti fényt
Hints kebelembe, reményt,
Mennyet a földre lehozván.

Él az Úr, őt kikelet vígadozva dicséljed !
Vesd le a gyászt, temető, nem ijeszt borus éjed!

Népe ki vagy,
Légy híve, zengve vigadj,
Küzdj vele s nyersz örök éltet!

N émetből: Zábrák Dénes.
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Comenius Ámos János.")
(Emlékbeszéd.)

, Nagyérdemü közönség, szeretett ifjuság!

Sötét és sivár kép az, melyet számunkra a 17 -ik század évkönyvei fenn-
tartottak. Elpusztult falvak, romba dölt városok, hazát vesztett népek; vak
fanatismus, üldözés és erőszak nyomai mindenütt. Mondjarn-e, hogy e kép a
harmincz éves háboru zordon képe?

És mégis szivesen tekintünk vissza ma e kietlen multba, mert - mint
zöld oáz a sivatagban, világító torony a háborgó tengeren - ott integet felénk,
biztatva és bátoritva, irányt szabva és munkára ösztönözve, a szeretet s igaz
humanismus azon apostolának tiszteletre méltó alakja, a kinek emlékét születése
háromszázados évfordulója alkalmából megünnepelni im' összegyülekeztünk.

Valóban Comenius Ámos János a szeretet, az igaz humanismus apostola,
kit a Gondviselés azért állított a népharczok zajába, hogy krisztusi szellemtől
áthatott paedagogiájának elveivel megnyissa sokat háborgatott embertársai
számára a béke s boldogság templomát.

A tizenhetedik század e legnagyobb paedagogusát nem vallhatjuk teljesen
a magunkénak, Morvaország szülte, anyanyelvként a cseh nyelvet beszélte, a
csehrnorva testvérek felekezetéhez tartozott, számüzetése idején Lengyelország

\ Poroszország s Hollandia lőn hazája, nálunk csak négy évet töltött; és mégis
jogot forrnálunk mi is hozzá, mert hisz, mint vihar által hajtott felhő a mi
vetéseinkre is áldást hozott, nagy szelleme a nevelés mezején a mi utain kat is
bevilágítja s alakja előttünk is ... '» éltető esz m é v é finomult, mely fenmarad
s nőttőn nő tiszta fénye, a mint időben, térben távoxik.»

Comenius esz m é ket képvisel, melyek programmá váltak, pusztában
vezérlő lángoszloppá emelkedtek a késő unokák előtt.

Nem lehet czélom a nagy paedagogus egész eszmei gazdagságának be-
mutatása ; de kettőre, paedagogiai jellemének két legpraegnánsabb vonására
kötelességem ez ünnepélyes órában rámutatni: az egyik az, hogy a nevelés
és oktatás terén csak az oly reformnak van helye és jogosultsága, mely az
emberi haladás örök törvényeivel megegyezik; a másik az, hogy az általános
műveltség csak akkor számíthat nemesítő-, embereket és népeket ujjá teremtő
s boldogító hatásra, ha alkalmazkodva egy-egy nemzet szelleméhez. felfogásához
jelleméhez és nyelvéhez, nem zet i kulturává válik.

A tizenhatodik század hitjavitása hatalmas lendületet adott a közoktatás-
nak, s mint a lelkiismereti szabadság hirdetője, a népmüveltség s népneve lés
szegeletköveit rakta le.

Azonban a középkori scholasticismus ködéből való kibontakozás nehéz
volt. A tizenhatodik század paedagogusai inkább terjedelemben, mint belső
tartalomban s módszerben javították a tanügyet. A tudományosság maradt
továbbra is -iskolai- tudományosság, mely elzárkózva az iskola falain kivül
levő nagy társadalomról, érintetlenül hagy tél: a gyakorlati életet. A tanulók

~) Előadatott a soproni tanítóképző-intézet által f. é. márcz. 27-én rendezett Comenius-
ünnepen.



991

nem az élet, hanem az iskola számára tanultak. S a mit tanultak, az legnagyobb
részt szóhalmaz, üres formalismus volt, készen kapott vélemények, a latin
nyelv mesterfogásai.

Comeniusé az érdem, hogy az oktatás e természetellenes állapotára rá-
mutatott. "A világ labyrinthusa v-czimü, 1621-ben irt munkája már azt hirdeti,
hogy nem az a tudós, a ki sok nyelvvel dicsekedhetik, hanem a ki has z nos
do 1g ó kat tud. De legrészletesebben sorolja fel az iskolai nevelés és oktatás
hiányait és hibáit fö paedagogiai munkájában, a -Didactica Magna-s-ban, melyet
1628 körül, hontalanságának elsö idejében irt cseh nyelven, de a mely csak
1657-ben látott először napvilágot latin nyelven.

Terhes, sisyphusi munkát végeznek a tanítók - mondja Comenius, - és
mégis sok az iskolában a zürzavar, baj és hiábavalóság; a keresztyén államban
világosság, rend és béke helyett sötétség, rendetlenség és meghasonlás ural-
kodik. Az iskola nem a humanítás műhelye, hanem az ifjuság kinzó kamarája,
melyben szavakat tanítanak dolgok helyett, idegen nyelvekkel gyötrik az ifjakat
a helyett, hogy az anyanyelvet sajátíttatnák el, lovagolni tanítják őket, mielött
járni tudnának, papagájokká nevelik öket, nem emberekké.

E visszásságokkal szemben nz orvoslás módját Comenius a ter m ész e t-
hez, az ismeretszerzés ös alapjaihoz való visszatérésben kereste. Természetes
eljárást sürgetett, erőszakosság nélkül, vagy mint jelszava mondja: -ornnia
sponte fluant, absit violentia rebus.» Paedagogiájának e sarkalatos elvéből
folynak a Didact. Magna következő tételei:

A természet előbb anyagról gondoskodik s csak azután ád az anyagnak
alakot: a gyermeknek is előbb nyujtsunk reális s csak azután verbális ismeretet,
előbbre való a példa, a konkrét eset, mint a szabály, az általános tétel. A fa
nem részenként. hanem egészben fejlődik: egyetemes s concentrikusari bovülö
ismeretet adjunk mi is a gyermeknek; képezzük benne az egész embert, s a '-
különbözö foku iskolák ne a tantárgyak minösége, hanem azok terjedelme s
módszere tekintetében térjenek el egymástól. Az anyanyelv tanítása előzze
meg minden más nyelv tanítását. A vallás-erkölcsi nevelést korán kezdjük,
hathatós eszközül használván fel a példát; a keresztyén iskolák fötárgya a
biblia legyen, s minden egyéb tárgya vallásos szempontnak rendeltessék alá.
Az iskola fegyelem nélkül malom viz nélkül; de a fegyelem ne álljon a tanul-
mányok, hanem az erkölcsi nevelés szolgálatában, s czélja mindig a 'javítás
~~ .

Ime mind oly elvek, melyek eléggé bizonyítják Comenius azon törekvését
hogy oktatásának rendszere feleljen meg az emberi fejlődés örök törvényeinek.
E törekvése mellett tanuskodnak azon munkái is, melyekkel a didactica Magna
elveit a gyakorlatbft átvinni igyekezett: a »Janua linguarum reserata- s az
-Orbís pictus s.

A latin nyelvtan Comenius előtt elvont szabályok s paradigmak igyüjte-
ménye volt, mely üres szólásformáival terhes nyügét képezte az akkori isko-
laknak. Az 1631-ben megjelent s csakhamar egész Európában elterjedt •Janua
linguarum reserata- tartalmat ad az üres grammatikai formáknak, úgy mutatja
be a nyelvet s alakjait, mint az élet is szokta; képzetekkel, fogalmakkal, reális
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dolgokkal együtt. Jól tudja Comenius, hogy a nyelvek tanításánál is a terme-
szetes, az emberi fejlődés utját követő módszer a leghelyesebb. Azért a
.Janua reserata- a különféle ismeretek köréből egész kis encyklopaediát nyujt
a növendéknek, s a nyelvtani szabályokat és alakokat - az inductio alkalma-
zásával - előre bocsátott konkrét példákból vonja le. A száz fejezetból s
ezer mondatból álló rnű a következő ismeretkörökbe vezetik a tanulót: termé-
szetrajz, embertan és lélektan, technologia, családi és polgári élet, iskolák,
tudományok, erkölcs, játék, halál, isteni gondviselés és angyalok.

Comenius ismerte azt az újabb bölcseleti irányt, melyet az angol Baco
-Instauratio magna' -ja nyított meg, s a mely azt hirdette, hogy minden dolog
helyes felismerése asz e m 1 éle t t ő 1 függ.
. E philosophiai elvnek akart Comenius az oktatásban érvényt szerezni,
rnidőn a aJanua reseratav-ba foglalt reális ismeretek kiegészitéséül megirta az
<Orbis pictus s-t.

Magyarország egynémelyik iskolája, mint a gyulafehérvári és sárospataki
a 17 -ik században magas, szinte europai szinvonalon állott. Bethlen Gábor, a
Rákóczyak s Lórántfi Zsuzsánna fejedelmi bőkezüsége nem egy hirneves kül-
földi tudóst ültetett magyar tanári székbe. Lórántfi Zsuzsánnának köszöuhetjük,
hogy Comenius is eljött hozzánk s munkásságának, hirnevének zeníthjén, 1650-ben
a sárospataki alma maternak ajánlotta fel szolgálatát.

Jól esik tudnunk, hogy Comenius a Sárospatakon töltött négy év alatt,
első sorban a ,>I1'lagyartanuló ifjuság használatára irta az Orbis Pictust, melynek
magyar kiadása e czimct viseli: •A látható világ, azaz e világon levő minden
jelesebb dolgoknak és ez idei élethez tartozó foglalatosságoknak lerajzolások
és megnevezések= .

Az »Orbis pictus • 152 képpel illusztrálja a •janüa reserata- szövegét,
rajzokban mutatja be a dolgokat, melyeket részletes leirások tesznek érthetőb-
bekké.

Comenius oly fontosnak tekintette asz em 1 e 1 tet é s útján való ismeret-
szerzést, hogya» Janua reserata- s • Orbis pictus • egyes szakaszait iskola
szinjátékokká is feldolgozta s azokat a sárospataki iskola növeridékeivel a néző
közönség nagy gyönyörüségére előadatta.

Mint a bemutatott munkákból látjuk, Comenius kora egyoldalu tudorná-
nyossága helyébe a gyakorlati élet minden ágára kiterjeszkedő s az emberi
lelket minden irányban foglalkoztató általános müveltséget, az ő kifejezése
szerint: pa n s o p hi á takart álIítani. Mert meggyőződése szerint az ily mü-
v:eltség felel meg az ember természetének, s csak az ily müveltség adhatja
meg a sziv és lélek harmoniáját, nyugalmát s boldogságát. S Comenius egész
müködésének legvégső czélja az emberi nem boldogsága, Isten országának
terjesztése, a legtisztább humanismus volt.

Humanismus, de nem világpolgárság. Comenius a nevelésben az egye-
temes emberit akarja ugyan érvényre emelni, de e mellett az első paedagogus,
a ki latin nyelvü tudományosság helyett anya nye l ven szóló műveltséget

"kiván az ifjuságnak adni. Mintha már ismerné korunk azon jelszavát, hogy
nyelvében él a nemzet, oly buzgalommal sürgeti majd minden munkájában a
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hazai nyelv felkarolását. Sárospatakon tartott egyik beszédében is azt köti a
magyar nemzet szivére, hogy gondoskodjék magyar iskolai könyvekről. -Miért
vágytok - úgymond - idegen iskolákra és idegen könyvekre? Szerezzetek
magatoknak haz áto kb a n gazdag aratást !-

Comenius lelkében az általános müveltség mellett már ott él a nem z e ti
kultura eszméje, mely szövetkezve a nemzeti nyelvvel, egyedüIJehet hivatva
arra, hogy bejárja a társadalom minden rétegét, s nyomokat hagyjon hátra a
nemzet életében.

Épen azért Comenius saját honfitársai számára cseh nyelven irja meg az
ö didaktikai, theologiai s erkölcsi irányu munkáit; Lőő l-ben készült kőnyv-
jegyzékében pedig azt mondja: már mint ifjunak az volt vágya, hogy nemzeti
nyelven irjon könyveket, s ezáltal használjon nemzetének: más nyelvü könyvek '
irására egyedül az alkalmi körülmények indították. És Palacky állitása szerint
Comenius cseh nyelvü munkái a cseh irodalomnak klasszikus termékei.

Szépen egészíti ki á nemzeti nyelv és kultura előharczosának alakját a
rendíthetetlen haza- s egyházszeretet, mely hű társként elkiséri őt országról
országra, hogy felemelje s bátorítsa a csüggedés perczeiben. samely folyton
azt sugja fülébe, hogya leányzó, a cseh nép szabadsága nem halt meg, csak
alszik. A csalódások meg nem törik, hisz és remél egész a sirig.

-Nincsen olyan puszta inség,
r" Hogy magának benne

- - egy tenyérnyi
Zöld virányt ne lelne;
És ha ezt a szél behord ta
Sivatag fövéuynyel :
Megsiratja, - de tovább megy
Örökös r e rn é n y n y e l.«

És a 80 éves Comenius azon biztató gondolattal száll az amsterdami
sirba 1671-ben, hogy népének s szétzüllött egyházának lesz még Gedeonja!

Tisztelt hallgatóság! Cornenius nemcsak kerának élt, hanem a későbbi
századoknak is; • dús élte kincsét- örökül hagy!a az egész emberiségnek.
Müvelődésünket s boldogulásunkat czélzó nagy eszméi a nevelés gyakorlatából
ki nem veszhetnek soha, mert hisz azok nem fövényre, hanem kősziklára, az
emberi lélek örök törvényeire vannak építve. Jöhetnek idők - a mint jöttek
is, - a midőn a félreértés, tudatlanság s a társadalom érdekharcza anachro-
nismusoknak hirdeti Comenius elveit; de mindannyiszor újra felhangzik' majd
az ő neve, s megújulnak az ő eszméi, valahányszor a nevelésnek és köz okta-
tásnak a természet ős forrásához s a nemzeti kulturához való visszavezetéséről
lesz szó.

Comenius az emberiség legnagyobb jóltevői közt foglal helyet; meg-
érdemli, hogy róla mindenkor kegyelettel emlékezzünk meg. Ápoljátok szive-
tekben az ö ernlékét különösen ti, szeretett ifjak, leendő munkásai az Úr
szőlejének. Hasson át benneteket is az a lángoló haza- s egyházszeretet, mely
Comeniust mindvégig lelkesítette. Sorakozzatok zászlója alá, s ha, valamikor
ö is elgondolta, hogy
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tőletek leorunk
Úgy légyen!

<Márványszobor helyébe,
Ha fenmarad nevem,
Eszméim győződelrne
Legyen emlékjelem, •

tanítóságától függ. hogy e győződelern be is következzék.
Kapi Gyula.

Egyházi dallamaink általánosítása.
Mikép állunk most 'már az iskolában ezen melodiák tanitásával? Ha azt

akarjuk, hogy hiveink bármely vidék szentegyházában énekelni tudjanak az ottho-
niakkal, akkor legalább is az első részt 152 melodiával okvetlen be kell tanítani
különféle variánsaival együtt, melyekkel együtt azok száma legalább 200-ra szapo-
rodik. De hát lehetséges-e ez? Egy osztatlan népiskolának - mert mindig .a
legrosszabb esetet kell számitásba venni - van hetenkint két fél, vagyis egy
ének6rája. Nyolcz havi szorgalmi időn át ez 326ra. Ebből 1/3 részt okvetlen
ismétlésekre kell leszámítani. marad mondjuk 226ra. A megmaradt 6raszámnak
legalább is 1/4 részét gyermekdalok és más az énekhez tartozó dolgok tanítására
kell leszámitani, marad összesen mondjuk 176ra. Tegyük fel, hogy minden fél
6rában egy-egy éneket betanitunk, pedig vannak rőfös melodiák, melyekre két 6ra
is kevés, megtanítottunk összesen 34 dallamot. Hát már most a többi 166-al
mi történjék? Szinte hallani vélem már az ellenvetéseket, hogy hisz az előadást
énekkel kezdjük és végezzük s az egyházi énekeket tulajdonképen ez alkalmakkor
tanulják meg a gyermekek. Ezek ellenében azonban azt jegyzem meg, hogy
énekkel kezdése és végzése az iskolának nem lehet ének6ra, hanem csak imádko-
zás, fohász, s ha a tanít6 az énekre itt a kelleténél tovább terjeszkedik ki, az
idő a leczkerendben fél6ránként levén a tantárgyak számára beosztva, elvonja az
időt a következő tárgytól, ami pedig nem lehet ajánlatos, mert nem fog a többi
tárgygyal végezni, hacsak a tanítási idő tartama meg nem hosszabbittatik. Ezt
szokta gyakorolni a legtöbb taníto, - sokszor magam is, - miután másként nem
igen segithet magán. s megesik gyakran, hogy a déli harangsz6 még az iskolában
éri; délután pedig téli időben addig hajtja a dolgot, mig rá nem sötétedik, ha
pedig a napok hosszabodnak, addig csépeli a szalmát - mert ez csakugyan nem
egyéb - mig meg nem éhezik és sokszor a hat 6ra veti ki az iskolából. Ezt
ut6végre meg lehet cselekedni, de az a kérdés megengedhető-e? Nem kell-e
tekintettel lenni a gyermekek gyenge szervezetére, melyet a hosszura nyujtott
előadások val6sággal megbénitanak, gyülöltté teszik előtte a tárgyat, megunatják
vele az iskolát. A hallani vélt ellenvetés tehát semmikép meg nem állhat.
Tény azonban, hogy énekkel kezdése és végzése az iskolának az egyházi énekek
begyakorlása körül szintén lendit valamit a dolgon, tekintetbe is akarom venni;
nehogy fukarsággal vádoltassam, vegyük tehát hogy a mondottnál még egy sze r
annyit, tehát 64 dallamot tanítunk meg, még akkor is 6riási marad a meg nem
tanultaknak száma. Ezekből tehát kiviláglik az, hogy choralkönyvünkben foglalt
melodiák összeségét lehetetlen a gyermekekkel, következéskép a néppel elsajátít-

-' -' ~----~-----
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tatni, és ha ez nem lehetséges, a fölös számnak ott figuralni egyátalán szük-
ségtelen.

Ebből azon következtetést vonom le, hogy chorálkönyvünk a czélszerüség,
az egyöntetüség szempontjából összevonandö reintegy 40 -60 melodiára; a variá-
cziók abból kiküszöbölendők, sőt a hol ennek szükségessége előfordul az énekes-
könyvek is a dallamok ezen maximumahez alakítandok. Ezen dallamszám untig
elég dolgot ad az elsajátittatásra és elég változatosságot is nyujthat az énekben.
Ezen meghatározott szám minden variáczió nélkül s csak 1 e g g y a kor i bb ugyan-
azon dallamu énekekeknél alkalmazható 2-3 parallel' melodia mellett, tenné csak
lebetővé a kellőkép megtisztúlt s kötelezővé vált melódiák rohamos elterjedését,
általánosítását és egyöntetüségét.

Melodiáink általánositásának nagy hátrányára van még a szokás hatalma is.
Tudjuk, a mit a nép egyszer megszokott, legyen az jó vagy rossz, ahhoz görcsö-
sen ragaszkodik, attól egy könnyen el nem áll, mondván : a mi apáinknak jó volt,
azzal mi is megelégedhetünk. Igy van ez az egyházi melódiákkal is. A régiekhez
való ragaszkodás e tekintetben oly erős, hogy ez már az iskolásgyermeken is
észlelhető. A gyermek az éneket az iskolában chorálkönyvünk szerint tanulja,
minden czikornya nélkül; a mellett többször is hallhatja tanítójátói, hogy azon
ének, a mit most tanult különféle hozzátoldásokkal idők folytán egészen ki lett
forditva eredeti valóságából, olyannyira, hogy ma már alig lehet ráismerni az
eredetire, hogy amit most tanult, ez a megtisztított, és körülbelől eredeti melódia
stb. A tanító, hogyannál inkább meggyőzze tanítványát a czikornyázás fölös-
legessége és helytelenségéről, a már betanult egyszerű chorál mellett elénekli
mintakép ug-yanazon melodiát, de a nép szekasa szerint A gyermeknek rögtön
szemébe tünik a nagy különbség, szinte nevetségesnek találja az ilyen éneklési
m6dot és ezentúl felteszi magában, ő sohasem fog igy énekelni.

Pedig belsejében rejteget valamit. Mert mi történik? A mint kígyónt az
iskolából, lopva lesi az alkalmat, hogy a szokásos éneket megtanulja s egy-két
hallásra el is sajátítja. Néhány év mulva ugyanaz kinek az iskolában a czikornyás
ének nevetségesnek tünt fel, lehet, hogy a legjobb ezikornyázók közé tartozik,
mert hát a faluban ez a szokás. Az öregebbje pedig a lIm agyar" esetleg
"n é me t" melödiákröl hallani sem akar, annál kevésbbé azokat megtanulni. A
templomi ének ilyen helyeken azután gondolhatö, miként fog hangzani. Az orgona
chorál szerint szól, az ének pedig kevés kivétellel ósdi módon, a mi bizony nem
igen lehet épületes. A szokás ezen hatalma ellen küzdeni bizony nem könnyü dolog.

. De hát okkal-möddal, lassacskán ez is legyőzhető.
Szerintem nem helyes dolog, ha egy gyülekezetbe teszem új kántor válasz-

tatván, az egyszerre mint valami reformátor akar e tekintetben fellépni, a régi
dallamokat rögtön és egyszerre a sutba dobja s helyettük a chorálszerintieket
alkalmazza. Valamint a természetben. ügy itt is meg kell lenni az átmenetnek,
ha ez nincs meg, a rázkódtatás irtózatos lesz. Ha a januári hidegre egyszerre
minden átmenet nélkül kánikulai hőség köszöntene be, ez az emberiség legnagyobb
részét elsöpörné a föld határol. Ha a megszokott régi malodiák helyett egyszerre
az ügynevezett újakat akarnók minden átmenet nélkül behozni, ez mindkettőnek a
balálát jelentené.
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És miből áll ezen átmenet? Semmi egyébből, mint hogya behozandó új melódia
mellett parallel melodiaként tartsuk meg egyideig a régit is. A gyermekek, a
mennyire lehetséges egyideig a régiekre is oktatandok. A choralszerinti melodiák
eleinte csak elvetve, könyörgések alkalmával énekeltetnek, midőn kevesebb lévén
a nép, könyebben lehet azzal birni. Később már a régi melodia mellett gyakrabban
tán vasárnap délután, később pedig délelőtt is meg lehet vele próbálkozni. Ha
most már azt látja az orgonista, hogy az új melodia már meglehetősen megy,
egy szép napon a régit teljesen elhagyja s az tökéletesen ki fog menni a divatból.
Igy kell szerintem eljárni minden egyes melodiával, kivéve, ha valamely melodia
amugy sem igen ismeretes, ez esetben a cheralszerintí melodia rögtön alkalmaz-
ható, Ott, hol a nép a templomot szorgalmasan látogatja, s csaknem minden
istenitiszteleten ielen van, a choralmelodiák behozatala rohamosan eszközölhető,
ott pedig, hol a templomlátogatás gyér, minden jóigyekezet dugába dül, mert az
öregebbeknek nincs alkalmuk megtanulhatni, a gyermekek pedig kimaradván az
iskolából, mire megvénhednek, elfelejtik azt. De azért csak rajta; legalább ne a
kántorok jószándékán törjék meg egyházi dallamaink egyöntetüségének általáno-
sitása.

Ennek minél sikeresebb en való keresztülvitele szempontjából az egyházi
énekek tanítására a népiskolában az eddiginél nagyobb suly fektetendő.

Egyházkerületi tantervünkben az osztatlan népiskolában az énektanításra heti
egy óra van kiszabva. Ezen egy óra is, a mint kiveszem, inkább gyermekdalok
betanítására, a zenei érzék és a hang fejlesztésére van szánva, a mennyiben a
leczkerendben az énekóránál új da 1ok betanulása említtetik. Egyházi dallamaink
betanítására ilyenformán a tantervben egyáltalán semmi idő sincs felvéve. Persze
más fontos tárgyak szegényt kiszoritották, neki Lázárként csak az asztalról lehulló
morzsalék jut, de csakis akkor, ha valamely nemes sziv megszánja ; mert az ugyan
ki van tüntetve, bizonyos csoporttal, mely dallamok taníttassanak, de hogy mikor
ki törődnék még ezzel is.

Hogy ez nem jól van így, annyi bizonyos. Okvetlen szükséges a dallamok
számarányához képest azoknak annyi időt szentelni, In ely alatt azok úgy betanít-
tathassanak a gyermekekkel, hogy ha nem is valamennyi, de azok 3/4 része minden
segitség nélkül tudja azokat egyedül énekelni. Ez esetben minden dallam betaní-
tásának, középszámitás szerint, legalább egy órára van szüksége. A dallamok
summajául az általam ajánlott 60 dallamot veszem fel, ez 60 óra; ismétlésekre
számítandó 30 óra, összesen 90, a mi körülbelől heti hat félórának felel meg.
Ha azt akarjuk tehát, hogy csak e korlátolt számu dallamok is átmenjenek a
gyülekezetbe, az egyházi énekek tanításának, eltekintve más, az énekhez tartozó
dolgoktól, 1e gal á b b naponként félóránként kell történni.

Én az egyházi éneket a legfőbb tárgyak egyikének tartom s a leczkerend
megállapitásánál a tanítási idő összeségéből az ennek tanítására szükséges idő
előleges levonasát ajánlatosnak vélem s azt hiszem, inkáb a reáltárgyak alkalmaz-
kodjanak a szóban forgó tárgyhoz, mint megfordítva; ezek a körülményekhez képest
jobban megtürik osztatlan népiskolában az összeszorítast s előbb adhatunk belőle
csak annyit, a mennyit az idő megenged. Ha czélt akarunk érni, az a már fel-
hozottak mellett is csak úgy lesz lehetséges, ha a melodiák elsajátítására a nép-
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iskolában nagyobb gond fordíttatik, melyet még ha gyülekezeti dalegyesülettel
pötolhatuuk, biztositani fogja a sikert.

Egyházi dallamaink általánosításának módezatai körül az eredménytelenség
okait az előadottak alapján tehát akként vélem legyőzhetni, ha chorálkönyvünk
első sorban helyesbíttetik és pedig ilyformán : a melodiák a mostaninál j6val
kevesebbre redukáland6k; a parallel melodiák kevés kivétellel, a variánsok egész-
ben elhagyand6k; a dallamok tetszetősebb alakjai választand6k és m6djával tiszti-
tand6k, ilyen nem létében esetleg újak szerkesztendők ; har monizálásuk interludiu-
mok alkalmazása mellett lágyabb, mindarnellett erőteljesebb s hangzatosabb legyen.
A behozand6 új mel6diák mellett a régiek egy ideig megtartand6k, mig az alkal-
mas idő azok végkép eni kiszoritására el nem érkezik. Az iskolában pedig ezek
tanítására a ker. tantervben több idő veendő fel s azok tanítására nagyobb suly
f'ektetendő. .

N em vagyok embere a szertelen újitásoknak, de chorálkönyvünk helyesbítését
elodázhatlan szükségnek tekintem. Most még ideje van: most még nem hagy
maga után feltüuőbb nyomokat. Idők multával azonban, noha ennek szükségessége
mindíg érezhetöbb lesz, nagyobb zavar előidézése nélkül alig lesz lehetséges.

A kérdés égető, vegyük komolyan fonto16ra.
Polgár József.

A tanító mint természetbúvár.
Hogy természetrajzi oktatásunkat, az általam vázolt m6don tudjuk értékesi-

teni,"mint már megelőző czikkemben említettem, ahoz nemcsak ezen elvek megtartása,
hanem az is szükséges, hogy a tanít 6 a természet országaiban teljesen jártas legyen,
s ha többet nem is, de saját környéke természetrajzi egyedeit, j61 ismerje, steljes
könyüdséggel tudjon azok közt eligazodni. Vagyis, a tan í t 6 1egye n ter m ész e t-
b ú v á r !

Ha eddig t. kartársaim türelmesek voltak irántam, biztosra veszem, hogy
ezen elv kimondása után össze teremtettéznek s elmondják, hogy igen nagy fába
vágta fejszéjét azon kollega, a ki tőlünk szerény falusi emberektől azt kivánja,
hogy terhes hivatásunk mellett, még természetbuvárkodjunk is. Feltéve, hogy ily
kartárs ak találkoznának, kik igyen gondolkodnak, azok részére kijelentem itt eleve,
miszerint én nem azon értelemben szeretném, ha a tanít 6 természetbúvár lenne,
mint volt Brehm, Linné stb. stb.; hanem csak oly értelemben, a milyenben min-
den tanít6nak, ki a modern paedagogiai elvek szerint akarja rendezni természet-
rajzi oktatását, szükséges, hogy természetbúvár legyen.

A felállítottam elvek egyike az volt, hogy a tanít6, 3· természetrajzi okta-
tásnál, igen nagy sulyt fektessen aholyes szemléltetésre, s a mennyire csak mö-
dunkban van, mindent szemléltessünk. De, hogy ezt megtehessük, s hogy szemlél-
tetésünk által biztos eredményt érhessünk el, szükséges, hogy mi magunk a
terményrajzot s azok egyedeit alaposan ismerjük, Nem szabad megelégednünk
annyi természetrajzi tudománynyal, a mennyire a gyermek kezébe adott könyv,
vagy közönséges ismeretkörüuk terjed, hanem, ha már többre nem akarunk is
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jutni, vagy időnk, tehetségünk korlátoz benne, a vidékünkön előforduló egyeaeket
okvetlen kell, hogy jól és pontosan ismerjük.

Ezen vidékismeret nélkül természetrajzi oktatásunk semmi esetre sem lehet
alapos, s ha mi magunk nem ismerjük a tauítandő tárgyat alaposan, kérdem
tisztelettel, mily jogon követelhetjük tanítványainktóL hogy a tanult dolgokat ala-
posan tudják és értsék?

Necsak a szemléletra fordítsunk nagy figyelmet, hanem arra is, h ogy a
tanultakat a mennyire csak lehet ismételjük is.

Ha valahol, a természetrajzi oktatásnál, különösen az állat és növénytani
részben történhetik meg az, hogy mire ismételni akarunk, nem tudjuk a tanított
egyedet előmutatni, mert akkorra már vagy el is magzott, vagy elpusztult. Pedig
az ismétlésnél fel kell a tárgyat okvetlen mutatnunk, Mit .tegyünk tehát most ;
hogyan járjunk el ily esetben?

Egyszerüen ógy, hogy a már élő állapotban alaposan ismertetett, minden
részeiben bemutatott egyedekről másod példányokat gyűjtünk, s azt alkalom adtán
az ismétléseknél előszedjük. Nem kivánok ezzel sem többet, sem kevesebbet, mint
azt, hogy minden tárgyalt egyedből a növénytan köréből, egy-egy példányt otthon
szépen lepréseljünk, megszáritsunk, vigyázva arra, hogy a növény eredeti alakját
megtartsa, s legalább is a főnövényrészek rajta könnyen felismerhetők legyenek.
Ezen megszárogatott egyedeket azután gondosan papirok közé eltegyük, s igy apró-
donkint vidéksink növényzetét, floráját össze állitsuk.

Igy kell eljárnunk az állat- és ásványtannál is. Az állatok közül könnyen
szerezhetjük be a rovarok osztályát, s ezeknél nem is kell többet vesződnünk, mint
annyit, hogy azokat rovar gombostükre feltüzdeljük, előbb a rovart erős borszesz-
ben megölvén. A gombostükre feltűzdelt rovarokat azután egy skatulyába rakjuk.
hol a fenékre apró parafa darabokat ragasztunk. melyhe a tük hegyei szuratnak
bele. Tele rakott skatulyánkba azután egy darab kámfort teszünk, hogy a térgek
meg ne rongálják gyüjteményünket.

Környékünk ásványait még könnyebben össze tudjuk gyűjteni. Részint azért
mert nem sokféle fordul elő, részint pedig azért, mert oly helyeken, hol az ás-
ványok nagy mennyiségben fordulnak elő, rendesen ki is aknáztatnak, s ily aknáző
helyeken (bányákban) kérésünkre készséggel bocsátanak jó és jól meghatározott
példányokat rendelkezésünkre; ha kérünk belőlük az illető bányák hatóságaitól.

Lehet azonban az egyedeket még másképen is összegyüjteni. Először úgy,
hogy anagy szünidőben kisebb-nagyobb körutakat teszünk. N em hiszem, hogy
akadna köztünk egy is, ki ha máskor nem is, de a nagy szünidöben, egyik-másik
ked ves barátját, iskolatársát fel ne keresné. Az ily látogatási utunkat igen czél-
szerüen használhat juk fel terményrajzi egyedeink gyarapítására. Másodszor pedig
az által, hogy egyes nevezetesebb báányatelepeken lakó kartársainkat levélben
felkeressük, miszerint részünkre környékük aknázó helyeiről küldjenek egyedeket.
Ismerek egy derék öreg tanítot Borostyánkőn (Vasm.) s az ottani érdemes lelkészt
tisztelendő Manninger .Tános urat, kik üres idejöket arra használják fel, hogy a
környékben előforduló ásványfajokat összegyüjtik, s az arra vetőJő tanítóknak oda-
ajándékozzák. ::Ylikor én ott jártam, 'szintén kaptam sok szép ásványt tőlük, s
bemenvén az iskolába, hol az ásványok elté,e voltak, egész garmada követ talál-
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tam ott, a melyből aztán válogattunk mint a vadkörtéből. Ezen példa minden
esetre követésre méltó, s ha kartársaim egyik másika ezt követné a tanügynek
igen jő szolgálatot tehetne.

Gyűjtögetni, utána járni bizony fáradságos dolog, de ha van bennünk jó
akarat, s csak egy szikrányi kedv van bennünk a természet egyedeinek kutatása
iránt, ezen gyüjtögetések nem fognak nehezünkre esni, sőt megszokván azt, nehezen
fogjuk várni az időt, melyben gyüjtési útra indulhatunk. S kérdem most már
tisztelettel, hogy azon tanító, ki környéke természetrajzi egyedeit összegyüjti azokat
tanulni ismeri, nem lett-e természetbuvár? Bizony az lett a szó teljes értelmében.
Nem lett ugyan ter m ész et tud ó s, de azoknak is ezen első fokon kellett
keresztül haladni, hogy azon pontra érhessenek, hol a természettudós nevet oszto-
gatják., Ezen természetbuvárkodással, nagy szolgálatot teszünk terményrajzi okta-
tásnnknak, annak tökéletesbíttésének, nagy szelgálatot teszünk növendékeinknek, a
szülőknek, megismertetvén azokat közvetlen környékük terményei vel. Ez által sok
hasznos dologra taníthatjuk őket, sok bajtél és babonaságoktól menthetjük meg,
sőt sok helyen a könnyebb megélhetés és pénzszerzésre is serkenthetjük.

Most jön azonban a főkérdés, mely úgyhiszem minden, ezen czikkecskét
olvasó kartársam ajkán lebeg, t. i. az, hogy hát a tanítónak mint egyénnek az
által, hogy természetbuvár lesz, fog-e szerény anyagi kelyzete javulni? vagy erköl-
csileg több lesz-e mintha lermészetbuvár nem lenne? Fogas kérdések, de vállal-
kozon mindegyikre megadni a lehetőleg helyes és igaz feleletet.

A tanító anyagi helyzetén az által, hogy környéke terményrajzi egye-
deit összegyűjti s azokat tanulmánya tárgyává teszi, nincsen segítve. Sőt félek,
de kimondom, miszerint inkáhb kiadásai lesznek, az egyes szükséges beszerzendő
tárgyak és anyagokra. No itt van, kibukott a szeg a zsákból. Kerülgette a czikkező
kollega a dolgot, de végre is magának keÍlett bevallani, hogy bizony ezen tudo-
mány vagy mulatság pénzbe kerül. Hát nem olvassa az a kollega azokat a
czikkeket, memorandum okat, s más effélé'ket, de talán legjobban saját anyagi hely-
zetéből, ki okoskodhatná, hogy a tanítók csaknem éhen halnak, fizetésük arra sem
elég a mire kellene, s a fizetéseket pedig nem akarják javítani, s mégis a helyett
hogy azon töprenkednék mikép lehetne a tanító anyagi helyzetén segíteni, oly
kivánságokkal áll elő, a melyek fáradságot igényelnek, s még hozzá pénzbe is
kerülnek! Ezt hát most már mégsem teszszük meg, jó hogy maga bevallotta, mi-
szerint egy pár forint is kell hozzá, ez pedig nem volt, nincs, s talán nem is lesz.

Hát ha a dolgot fontolóra veszszük, némely kollegánál állana ezen okoskodás,
de egész tökéletesen egyiknél sem. Vannak ugyan szerényebb en díjazott kartárs ak
itt, amott, de a legtöbbje bizony a fenti okoskodással elő nem állhat, s ba elő-
állana vele, sehogy sem illenék neki. De nem illenék ezen okoskodás még a leg-
szerényebben díjazott tanítöhez, különösen egy protestáns tanítóhoz sem.

Én mint községi tanító, alighanem szerényebb díjazásban részesülök, mint
protestáns felekezeti tanítóink, s ezen következtetésemet, zárjel közt legyen mondva,
abból vonom le, hogy egy evang. felekezeti, közepes dijazású kal társam, egyszer
azzal állt elő, hogy ha annyi jövedelmern volna, mint neki, hát megcserélne velem.

N em fogadom el azonban a fentebbi érvelést azért, mert a tanítónak, a
D é P t a IIí t ö j á nak nemcsak hussal, kenyérrel és borral kell táplálkoznia, nemcsak
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azt sza,bad neki eszében tartani, hány kereszt vagy métermázsa gabonája termett,
. hány tarka tehene, ökre vagy lova van, hanem a néptanítónak szellemi táplálékra
is szüksége van, hogy lelkét s eszét táplálhassa. Mivel könnyebb pedig szelle-
münket táplálni, mint a természettudományokkal ?

Ha a néptanít6 bármely más tudományágban va16 tökéletesebbítését tüzné
maga elé, nem de első sorban is sok sok könyvet kellene összevásárolnia, hogy
tudományszomját kielégithesse, s ezen tudományszomj kielégítése lehető-é, ha
szerény vagy épen szük anyagi viszonyok között él. Nem, hacsak a maga és
családja anyagi megélhetését uem koczkáztatja.

N em így áll azonban a dolog azzal, ki a természettel és annak tárgyai val
akar foglalkozni. Igaz ugyan, mint említettem, annak is kell áldozni,. de csak
keveset s nem áldozunk-e sokszor anyagi élvezetekre is, bármely szük anyagi
viszonyok között is, a mely élvezetek pedig muland6k, s szellemi tehetségünkre,
egészségünkre még kártékony hatasűak is,? Áldozzuk fel a termény ek kutatásához
elkerülhetlenül szükséges anyagok, könyv stb. beszerzésére pl. egy tánczmulatságon
elkölteni szándékolt összeget, s akkor az igaz, hogy egy éjjel nem fogunk mulatni,
élvezni, nem mulatiuk magunkat testileg, de az anyagi áldozatokba kerülő mulat-
sággal teljes éj helyett szerezhetünk magunknak szellemi mulatsággal teljes hóna-
pokat, i'iőt éveket. Mert nincs" nem lehet kellemesebb valami, mint az, ha a szép
természetben járunk, kutat juk az erdőket, ligeteket; élvezhetjük a j6 egészséges
levegőt, Ca mire ugyis nagy szükségünk van), mintegy elleshefjük a természet
titkait, szemtanui lehetünk egyes állatok, rovarok oly természeti tulajdonságainak,
szokásainak, a .melyeket különben sohasem volna alkalmunk természetben láthatni.
Vizsgálhatjuk szokásaikat, családi és társas életöket stb. Mindezek oly élvezetek,
a melyek, ha anyagi haszonnal nem is járnak, de annál több szellemi élvezetet
nyujtanak.

Avagy a természet nagy országát kutatö egyén, az erdő közepette egyedül
van-e? Oh nem, annak mindig vannak társalkodöi, mindig van környezetében
valami, a mi szeÍlemét folyton működésben tartja. Itt egy virág, amott egy
bogárka köti le figyelmét, s úgy elbeszélget, úgyeltársaloghat velük és közöttük,
hogy nem jut ideje arra gondolni, hogy egyedül van. _Avagy az erdő csendje,
az Isten különféle teremtményeivel, nem kelti-e fel bennünk a vallásos érzetet, nem
önkénytelenűl is, felfohászkodunk-e .ahhoz, aki mindezt a gyönyörü természetetet
alkotta. s oly szép rendben fentartja, az egek Urához?
(Folyt. köv.) Márton József.

Az iskolai mulasztasok korlátozása körüli teendőink.
Sokszor halljuk azt a panaszt, hogy iskoláink nem mutatnak fel olyan ered-

ményt, a mely bennünket kielégíthetne. Igaz ugyan, hogy iskoláink nem állanak
hátrább a többi felekezetek iskoláinál, de tekintve azt, hogy egyházunk mindenkor
az iskolák által terjesztett felvilágosodás és tudományosságt61 is várta felvirág-
zását : tekintve továbbá, hogy egyházunk az iskolára, mint az egyház veteményes
kert jére li, fentebb említett oknál fogva mindenkor a legnagyobb sulyt fektette;
az iskolák által felmutatott eredménynyel megelégedve nem lehetünk
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De hát mi annak az oka, hogy iskoláink nem állanak ott, a hol azokat látni
szeretnők? Talán a sok tantárgygyal való túlterheltetés? Bizonyára ez is aka-
dályt képez a tanító útjában, de - a mint ezt szarnos példa tanusítja - ez az
akadály erős kitartás mellett elhárítható. Vagy talán a tanügy nincsen erős kezekre
bizva? E téren sincsen hiba, mert hiszen vannak jeles, képzett tanítóink, a kik
legszebb feladatuknak ismerik egyházunknak a tanügy terén is elismerést szerezni.
A panasz oka egyedül azon körülményben rejlik, hogya tanköteles gyermekek
nemcsak hogy későn jőnek fel az iskolába, a honnét kora tavaszszal már kimarad-
nak, hanem évközben is nagyon sokat mulasztanak, úgy hogyemiatt sem a tanító,
sem pedig a tanuló nem képes a kivánatos módon előre haladni, mert a tanító
"agy nem képes elvégezni az előirt tananyagot, vagy' kénytelen azt a növendék
kárára tenni. Az eredmény azonban mindkét esetben ki nem elégítő.

A panasz általános, és sajnos, nem alaptalan. Mert egyes dicséretet érdemlő
gyülekezetektől eltekintve, az iskolai év kezdete szeptember vagy oktober l-je
ugyan, de csak' névleg, mert a tankötelesek közül csak néhányan jönnek fel mind-
járt, a mint az iskola megnyilik, a többiek csak lassan verődnek össze, minden
nap jön egy-két új diák, mig végre, úgy november vagy deczember hóban meg-
telik az iskola. Az iskolai év hivatalos vége viszont aprilis vagy május 116 utolsó
hete, tényleg azonban jóval korábban beköszönt, mivel a tanulók márcziustól, a
tavaszi munka megkezdésétől napról-napra kevesebben jőnek fel, úgy hogy mire a
vizsga napja eljön, már alig van gyermek az iskolában s szerencse, ha a tanító ez
ünnepélyes alkalomra össze tudja gyüjteni az iskolaköteles gyermekek háromnegyed-
részét. Hogy azután iÍy körülmények közt minden tekintetben sikerültnek nevez-
hető vizsgázást nem. várhatunk, azt úgy hiszem, mindenki természetesnek találja.

Hát bizony ez nagy baj s lehetetlen, hogy minden egyházát és iskoláját
szerető ember ne óhajtana ennek orvoslását, De hogyan segíthetünk a bajon?
'l'öbbször képezte már ez a kérdés a megbeszélés tárgyát e lapokban is. S mivel
e kérdést oly fontosnak tartom, hogy ennek helyes és sikeres megoldásától várom
iskoláink, tanügyünk felvirágzását, megkisérlem én is felelni e kérdésre. Elbizako-
dottság volna ugyan tőlem, azt remélni,. hogy feleletem kifogástalan leend, levén
a tanügynek lelkes hive ugyan, de csak szerény tehetségü napszámosa mindazáltal
kecsegtet a remény, hogy tanfédlainknak egyben mdsban talán mégis segitségére
lehetek a kérdés tisztázása körüli munkájukban.

Az iskolai mulasztásokat nem tekinthetjük másnak, mint oktatásügyünk beteg-
ségének. S valamint a gyógykezelő orvosnak, ha a betegséget gyógyíthat6nak
ismerte fel, legelső kötelessége az, hogy azon okokat keresse, a melyek a bajt
előidézték csakis így levén az alaposan gyógyítható: épúgy az iskolai mulasztá-
sokról szólva, legelőször is az iránt kell tisztába jönnünk, hogy vajjon megszün-
tethetők, vagy Jegalább korlátozhatók-e azok, s ha igen, úgy keresnünk kell azon
okokat, a melyek azokat előidézték.

Azon kérdésre nézve most már, hogy vajjon megszüntethetők jobban mondva
korlatozhatök-e az iskolai mulasztás ok azt hiszem, senki sem oly pessimista. hogy
arra II e m-rnel feleljen. Lássuk tehát a mulasztások okait; lássuk, hogy hol keres-
sük ezeket? A tanítóban nem kereshetjük, mert hiszen ő az, a ki ama baj léte-
zését legjobban fájlalja, De a növendékben sem kereshetjük, mert az még nem
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ébredt öntudatra, tetteit nem a saját akarata szabályozza, nem tudja, hogy csele-
kedetei j6k avagy rosszak, hasznára vagy kárára va16k-e? Az iskolai mulasztások
okát egyedül a szülőkben, illetőleg ezek helyeteseiben, a gyámokban kell keres-
nünk, kik a gyermekeknek szellemi vezetői, cselekedeteiknek szabályoz6i. Az ö
szavaik után indulnak a gyermekek, az ö akaratukat követik azok gondolkodás
nélkül; ök idomitják, képezik a gyermeket az ő tetszésük szerint. Az iskolának leg-
szorgalmasabb látogatói azon szülőknek gyermekei, kik az iskolai oktatás hasznát s
szükségességet érzik, sőt mi több, az ily értelmes, felvilágosodott szülők gyermekei
a legtöbb esetben nagyobb eredményt tudnak felmutatni társaiknál. Az otthon való
tanulás, az ösztönzés, a j6ra való buzdítás a szülők részéről mindenkor a leghat-
hat6sabb eszköznek bizonyult az iskolai oktatás czéljának elérésében.

A szülőkben kell tehát az iskolai mulasztások, esetleg a gyermeknek az
iskolatél val6 idegenkedésének okát keresni. Maga az ok százféle alakban fordul
elő, de két főokra: a roszakarat és könyelmüségre vihető vissza. Az első ritkább,
de kényesebb eset, hol különösen szükséges a szigorusággal összekötött tapintatos
eljárás.

Ismervén most már a baj forrását, lássuk, hogy ki van hivatva, ennek orvos-
lására s mit kell tennie, hogy czélt éljen? A nép oktatási törvények és rendeletek
továbbá a gyakorlati élet mindkét kérdésre megadják a feleletet, Az iskolai mulasz-
tások megszüntetésére illetőleg kerlátozására egyedül csak az illetékes iskolai
hatóság - az iskolaszék - s különösen ennek a tanügygyel behatóan foglalkoz6
tagjai: a lelkész és a tanít6 van hivatva. Eljárásuk a viszonyokhoz képest lehet
szelidebb vagy szigorubb; mint paedagogusoknak azonban tudniok kell, hogy a
drasztikusabb eszközhöz csak azon esetben szabad nyulniok, ha az enyhébb nem
használ. .

Hogy mit tegyen a lelkész és a tanító az iskolai mulasztások megszünteté-
sére nézve, azt részletes en az alábbiakban fogom kifejteni,' s tudva azt, hogy a
népiskolai oktatásra vonatkoz6 törvények és rendeletek nincsenek minden lelkésznek
s tanítónak birtokában, sz6 szerint fogom azokat idézni, ott, a hol azok dolgoza tom
keretébe illenek.

(Folyt. köv.)
Adorján Ferencz.

Pali öcsémnek. XI.
(Egyháziak a politikában.)

Hazánk társadalmi életét alaposan felkavarták a lefolyt választási mozgalmak.
Az érdekek, szenvedélyek és törekvések forgatagaiban bizonyára sok oly salak is
került felszínre, mely különben fenékig tisztának látsz6 hullámok alatt látatlanul
lappangott. A küzdelem heve sok egyéniséget kivetkeztett abból a ruhából, mely-
lyel az emberek előtt máskor megjelenni szokott s megmutatta őt puszta valósá-
gában, meztelenségében; sok egyéniséget átolvasztott egészen más formába, mint a
milyen az ő valódi alakja volt.

Egy ilyen követválasztási országos alkotmányos cselekvény nagyon alkalmas
arra, hogy az ott szerzett tapasztalatok az emberi méltösag magasztos eszméjeért
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lelkesedő ifju kebelben végtelen keserüséget halmozzanak fel, az emberi jellemről
alkotott magas képzetet elhomályosítsák s az abban való hitet alapjaiban megren-
dítsék.

Ha elgondolod, hogy 3 felvilágosodás kora egyik legdicsőbb vivmányának a
népfenség eszméjének nevezetes életnyilatkozata a polgároknak önmaguk feletti
rendelkezése, ha elgondolod, hogy ez az eszme a mi földünkön olyan régi, mint
a mi történetünk, lehetetlen megfontolás, meghatottság s ünnepélyes érzelmek
bizonyos neme nélkül lépned a választási urnához. És ha ily érzelmektől dagadó
kebellel látod ott szerepelni a köznapi érdekeket sőt alacsony indokokat, melyek
egyesek, gyakran egész tömegek elhatározását vezérlik: elhiszem, hogy lelked
mélyen elborul s kételkedve kérdezed magadban hol és miben nyilatkozik az em-
bernek az isten képére teremtett lénynek az a fenséges eszméje, melyet nevelőid
beszéde s olvasmányaid behatásai alatt róla magadnak alkottál?

Pedig a' történet tanulsága szerint ez az eszme mégis igaz. Igaz, hogy az
ember az isteni tökéletesség végetlen czélja felé halad feltartóztathatlanul és szaka-
datlanul, És ha a mindennapi tapasztalatok úgy látszik, mintha meghazudtolnák
ezen igazságot, ha a körülöttünk, szemünk láttára végbement apró történetekből
azt kell következtetnünk, hogyahazaszeretet tulajdonkép merő önzés, a honfi ui
erény nem egyéb képmutatásnál s állhatatos jellem tulajdonkép nem létezik; ezek
a tapasztalatok csak arra va lők, hogy felbüntessék az emberiség küzdelmének titáni
nagyságát, mely a gtnosz elemnek oly roppant hatalmas és az életviszonyok minden
rejtekeibe befurakodó müködése mellett folytonos győzelemmel halad előre.

Nemcsak ilyen - a történelem századokban számító életére nézve - minden-
napi eseméuyeknél tünnek fel ilyen rút jelenségek. Ha éltél volna oly mozgalmak
közt, melyeket a történet arany betűkkel jegyzett fel, olyan időkben, minőt a
történet ünnepnapok közé számit j ott is tapasztaltál volna bizonyosan jelenségeket,
melyek a köznapiasan gondolkodót az emberiség sorsa felől kétségbeejtik.

Egyes esetekből - még ha fontosak is azok - sohase lehet az egészről
itéletet mondani. Midőn a szemeid előtt végbemenő események és az azokban
szereplő egyéniségek indokainak szemlélete folytán általában az ember jellemvoná-
sait akarod összerakni, tekintetbe kell venned azt, hogya szemlélő rendesen inkább
a rendkivüli, mint a rendes és szabályszerű eseteket veszi számitásba és aztán azt
is, hogy az eszményies irányaközönségesnél magasabb mértékkel mérvén rendesen
inkább a rendkivüli, miut a rendes és szabályszerü eseteket veszi számításba és
aztán azt is, hogy az eszményies irányaközönségesnél magasabb mértékkel mér-
vén rendesen kevesebb tökéletest talál, mint tökéletlent selejtest.

S a mit itt általában az emberek és az ő együttes cselekedeteiről mondot-
tam, ugyanazt kell szem előtt tartanod egyes emberek jellemének megitélésénél
is. Miután Gáti urat mind eddig ellenzéki érzelműnek ismerted, s most mégis
kormánypárti képviselőt segített megválasztani, hajlandó vagy .őt következetlen-
séggel, talán köpeny fordító" állhatatlansággal vádolni s fájdalommal telik meg
kebeled a miatt, hogy tisztának- hitt jellemébén csalódtál. Ellenben Csepregi urat
kiről sokkal inkább hitted, hogy jelleme nem szilárd, miután állhatatosan küzdött
az ellenzék zászlója alatt, amannak fölébe helyezed s fáj lelkednek, hogy ot eddig
helytelenül ítélted meg. Pedig alaposabban vizsgálva mindkettőnek índokait,



112

melyek őket vezérelték, alkalmasint arra a tudatra jutsz, hogy mindkét jellemet
helytelenül itéled meg. Gáti úr ellenzéki voltát csak abból következteted, hogy
a kormány sokféle intézkedéseivel nincs megelégedve, pedig ebből épen nem követ-
kezik, hogy ő kész voln 1 mostani kormányunkat cz6km6kostul azonnal sutba vetni.
Másrészt tudva azt, hogy ő többfélekép en összeköttetésben áll kormánypárti körök-
kel s nevezetesen épen a megválasztott képviselővel, s meggondolva, hogy az
ember gondolkozásm6dja társadalmi körének befolyása alatt fejlődik; épen nem
lehet teltenni, hogy politikai meggyőződését megtagadva állott volna ahoz a párt-
hoz, melynek valőszinüen akkor is híve volt, mikor a kormány egy némely eljárása
feletti elégedetlenségét nyilatkoztatta ki.

Csepregi urr6l ellenben általánosan ismeretes, hogy a népszerüséget imádja.
Már pedig mindig kellemesebben hangzik a tömeg fülében a jelen állapotok becs-
mérlése mallett szebb jövő reményeivel ke cseg tető beszéd, mint ha valaki türelemre
elégedettségre int. Csudálhatni-e tehát, ha valaki népszerit lenne minden erejéből
igyekezvén arra a térre áll, hol czélját legbiztosabban elérhető, még ha saját meg-
győződésével ellenkező nyilatkozatokat kénytelen is megtenni.

És ha igy áll a dolog, pedig val6szüen így áll, melyiknek cselekedete fakad
tisztább forrásból, melyik férfiu hivebb önmagához? A felelet nem nehéz.

Máskép kell megitélni Kormos úr eljárását. Ö miként mondod mindig az
ellenzék határozott hivének vallotta magát, mikor az volt a czélja, hogy nevét az
ismerősökkel megked véltesse. Midőn viszont azt kellett czélul kitüznie, hogy elő-
menetelére nézve érdemeket szerezzen magának, igen természetesen következik
jelleméből, hogy a kormánypárt mellett hevesen buzg6lkodjék Buzg6ságának
jutalma alkalmasint nem is soká fog kérni. Önállö meggyőződést határozott elvet
itt hiába keresel.

Vannak, bizonyára vannak sajnos igen számosan, kiket önző czélok s alacsony
érdekek vezérelnek az umához ; de azért mindig vannak viszont olyanok - és én
azt hiszem, hogy ezek képezik a többséget - kiket többé kevésbbé alapos meg-
győződés, lehet hogy sok esetben csak önámitáson alapult, de mégis meggyőződés
kisér ezen alkotmányos cselekedethez.

De hát ha oly eset adja elő magát, mint kerületek egyik községében most
is megtörtént. miszerint a hivek serege vagy túlnyom6 többsége a lelkészszel vagy
tanítóval ellenkező pártra áll, s őtet is kényszeríteni akarják, hogy meggyőződése
ellenére velük tartson, mit tegyen akkor a nép hivatott pásztora? Ezt a kérdést
veted fel leveledben.

Mindenesetre fatális helyzet. Ha megtagadja politikai hitvallását, önmaga
ellen is vétkezve, tekintélyét ássa alá hivei előtt, kik reá tapodnak aztán, ha
képesek voltak lábáról ledönteni. Ha rendithetlenül, makacsul megmarad meg-
győződése mellett, az egész község gyülöletét zuditja magára. Ugylátszik tehát,
hogy vannak helyzetek, midőn az ember erkölcsi érzülete egyéb kötelességeivel
- miként itt a békés együttélés parancsával - ellenkezésbe jut, s ba ez így van
a gon d vis elé sig a z s á g á ban két e lk e d n i kell e n e.

Azonban hol a pásztor és nyáj közt ily éles ellentét fejlődhetik ki, ez már
nem egészséges, hanem beteges állapot. S miután a betegség semmiféle szerve-
zetben se szokott rögtön előállani, vagy legalább igen ritka kivétel az ily eset;
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hanem rendes en hosszu idők folyama alatt lappangra készülődik a kéranyag. mig
végre egy alkalmas pillanatban győzelmesen előtörj az ily veszedelmes különbség
a vezető és nép gondolkodásmódja közt is nem egyes eseménynek - miut például
ez esetben a pártküzdelmeknek - hanem alkalmasint évek hosszu sora óta mind-
két részről elkövetett hibáknak tulajdonítandó, melyek azt lassan, de biztosan elő-
készítették.

Hel a nép vezéreinek tekintélye csorbítatlanul fennáll, hol tökéletes az egyet-
értés a két fél között, ott ily éles ellentétet a pártküzdelmek ép ugy nem képe-
sek létrehozni, valamint két igazán szerető testvér sohase lesz egymásnak ellensége
azért, mivel politikai meggyőződésük nem ugyanaz. A szerétet mindeneket elfedez.

De ha a vezér leszállott azon magaslatról, melyre őt hivatása helyezte, ha
lemondott önkényt irányadó szerepéről; ezen vétkének természetszerü büntetése az,
hogy vagy le kell mondania egyéni önállásáról is, mi által azután vezéri helyét
végkép elvesztette j vagy kénytelen tűrni a más irányba vetődött nép bántalmait.
melyek közt legalább önlelkiesmeretében találhat vigaszt és enyhülést és reményt,
miszerint az elkövetett mulasztás még idővel - a szenvedélyek csillapultával -
orvosolható lesz.

Elvétve ritkán előfordulhát az az eset, hogy a pásztornak különben hű nyáját
idegen nyomás, rábeszélés, vesztegetés csakugyan hűtlenség re csábitja, ellenkező
táborba tereli. Dc az ily alacsony módon elhódított seregben soha se lesz erkölcsi
bátorság elhagyott vezérenek tiszteletteljes alakját bántalmazni. A bűn mindig
gyáva. Azok a polgárok, kik ily uton kerültek más pártra, az elkövetett bűnös
cselekvény után meghunyászkodott bűntudattal, vezekléssei térnek vissza bünbocsá-
natért esdekelni.

Azon kényes helyzetek tehát, melyekbe néha úgy látszik véletlenül s egész
ártatlanul keveredünk, nem a gond viselés igazságtalanságára szolgálnak bizonyitékul.
Ellenkezőleg, ha őszintén magunkba szállva gondos figyelemmel vizsgáljuk azon
tényezőket, melyek helyzetünket elöidézték j arra a tudatra jutunk, hogy ez a
helyzet nem egyéb, mint elkövetett vétkeink méltó büntetése s megnyil ván akkor
szemeink, látni fogjuk Isten ujját, moly kérlelhetlen igazságszeretettel jutalmaz és
büntet.

Kit sorsa, hivatása a tömeg közül kiváló helyre kelyezett, annak kötelessége
minden tekintetben, egyházi, politikai és társadalmi téren kiváló tulajdonokkal
- nem fogod ide számítani a kortes erényeket - tündökölni s feddhetlen, szilárd,
határozott jellemével minden irányban példányképül állani azok előtt, kiket a Gond-
viselés reá bizott. Sass János.'
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Próbafordítások az ev. egyház régebbi énekkincseiből.
3. Az üldözöttnek hite. Hillel' Frigyes Fülöptől (1699-1769).

Zsolt. 137, 1, 2. • A Babilonnak foly6vize mellott ott ülünk vala és sirunk
vala, mikor megemlékezénk a Sionról. A fűzfárs felfüggesztjük vala hegedünket
Babilonnak közepette". Zsolt. 126, 1. .Mikor az Úr visszahozná a Sionnak fog-
lyait, olyanok valának, mint a kik álmodoznak".
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D alI am: Bizony

Miért fligg ott a néma lant
Babyloni füzeken?

Oh zengj Sionr61 ujra dalt,
Rabságod ne epeszazen 1

Szabadságr61 zengjen dalod,
Belé habár szived sajog

S kitör a köny szemeden;

Erős karral ha majd az Úr
Az ellent elsodorja,

Ha népe majd kiszabadul
S nem lesz már senki foglya:

Oh akkor, kik rég szenvedünk,
Mint álmod6k vigan leszünk

E nagy csodadologra.

meglészen az idő.

Mind szép álomtól édesen
Nyil majd ajkunk mosolyra,

Szívünk nem meri hinni sem,
Mintha igaz se volna.

Oh vedd e szót igéretűl,
Zengj dalt, ha rád bú nehezül,

Reményt vetvén Sionba.

Mégis csak boldog a hi vő,
Dalt zenghet bánatában,

S bár idegen a bércz, mező,
Hitével nem hazátlan.

Nosza, Sion hegyére fel,
Velünk az Úr csodát mivel,

Zengjünk hát dalt vidáman 1

4. Vizkereszti ének. Schmolk Benjamint61 (16'72-1737).

IV. Mózes 24. 17. .Látom azt, de nem most j nézem azt, de nem úgy,
mint közel val6t: származik csillag Jákóbbél és támad királyi pálcza az Izrael-
ből". Esaiás 60, 6. •Midiánnak és Efának tevéinek fijai mindnyájan Sebából eljő-
nek, aranyat és temjént hoznak és az Urnak dicséretit hirdetik". Máté 2, 2.• Ime
napkelet felől jövének Jeruzsálembe bölcsek stb."

D a II am: Menynek, földnek teremtője.

Nemzeteknek égi fénye, Aranyért im itt cserébe
Szabadító Istene 1 Hit, remény és szeretet j

Sába jő és néz az égre, Templomodnak szent tömjéne
Csillagod hol feltüne j Buzgó áhitat lehet,

Sem és J aphet vágyva lát S myrhakéut törödelem
Téged, ,Jákob csillagát. Hű szivünkben .megterem,

Napkeletnek bölcseivel
Mi is hozzád sietünk,

Vágyainknak szárnya visz el,
Kérdve: hol van kisdedünk?

J eruzsalem, Bethlehem,
Moudd, királyunk hol pihen?

Áldozatunk vedd kegyesen,
H6dolattal nyujt juk át;

Üzd el, ránk ki néz irigyen,
Ellenünknek bősz hadát,

Hogy Heródes vak dühe
Vészet ne hozzon senkire.

Eljövünk im nagy sietve,
Mint Midián hirnöki j

Nálad az ég minden kincse,
S bárki kér, te adsz neki.

Oh nézd, térdünk meghajol
S lelkünk hitben átkaroll

/'

S most könyörgünk szent áldás ért
Mert utunkra elmegyünk;

Szirt, tövis közt nyiss szabad tért,
Majd ha ránk tör ellenünk j

Úgy vezérelj pályánkon,
Hogy reánk az ég várjon.

Pa.yr Sándor.
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A római pápák a vesztfáliai béke óta.*)
Ranke már meghalt, legjelesebb tanítványa, Giesebrecht Vilmos is, alig három

évre rá követte mesterét, de azért hatásuk nem enyészett el velök együtt. A
nagy szellemeknek megvan az a kiváltságuk, hogy nem egy kis kör, hanem egy
egész emberöltő eszméit fejezik ki s nem csak koruk, pár évtized, hanem századok
számára írnak. Ranke műveit még soká fogják olvasni nemcsak szaktudósok,
hanem a történelem iránt érdeklődők nagy csoportja is gyönyörködik bennök.
Iskolája, mely az ő elm életét juttatja diadalra a történetirásban, nagy népszerii-
ségre vergődött, ha a mesterhez hasonló nagy tehetség nem is tűnt föl tagjai
között az újabb időben. Egyikök az elbeszélésben, másikuk a reflexiókban kiváló;
egyik a helyzetek, másik a jellemek rajzolásához ért jobban, de közös vonásuk,
hogy lehetőleg Ranket követik mindenben.

Nehéz volna eldönteni, hogy Ranke melyikben nagyobb, az elbeszélésben-e
vagy a reflexiőkban, de tény, hogya Páp á k tör t éne t ébe n mind a két tehet-
ségét ragyogtatja. A mű közepe, a tridenti zsinat s az ellenreformatió általában
elbeszélő jellemü, az író csak egyes helyeken, a harcz nagy pillanataiban lesz
philosophussá, hogy az események tanulságait levonja. A mű első és utolsó' része,
a pápaság gyors- emelkedésének és haldoklásának eleven rajza inkább a reflexi o s
a philosophus munkája. Ranke maga kijelenti, hogy csak .körvonalaiban" akarja
rajzolni a pápaság történetét 1648 óta s nem szándékozik részletesen elbeszélni
az eseményeket. Ez épen Rankenak való tárgy; kedve szerint rajzolhatja az egy-
mást ellensulyoző eszmeáramlatokat, kimutathaja, hogy az emberek nem szabályozói,
hanem pusztán csak részesei az eseményeknek s az argumentumok egész halma-
zával bizonyíthatja be olvasói előtt, hogya történelmi kényszerüség elve igazságon
alapszik. Eisértsük meg könyve fonalán az utolsó két század történelmének

...áttekintését.
A pápák a XVI. század vége felé, az egyház kebelében' támadt vallásos

mozgalmat felhasználva, irtő háborut indítottak a protestantismus ellen. A harcz
kudarczczal végződött, mert bár a katholicismus határai éjszak felé kiterjedtek, a
veszteségek is nagyok voltak s a küzdelem czéljához a legnagyobb erőfeszítéssel
sem tudtak a pápák eljutni. A reformatiót 'kénytelenek voltak elismerni s tekin-
télyük a hosszu harcz alatt igen megcsökkent. Az a vallásos felbuzdulás, mely a
reformatio hatásakép a katholikus egyházban keletkezett, nem volt tartós s vele
együtt hanyatlott a pápaság hatalma 'is. A katholikus államok ép oly keveset
adtak figyelmeztetéseire és bulláira, mint a protestáns Anglia és Holland; sőt meg
kellett érnie, hogy protestáns hatalmak segítségével tudta csak függetlenségét fenn-
tartani a jogai s hatalma töredékére szomjazó XIV. Lajos ellen. Azt lehetett
volna gondolni, hogy ennyi jel elég meggyőzni a curiát a felöl, hogy más idők
járnak s fel kell hagynia középkori jogainak követelésével, de a pápák nem tanult ak ;
a régiek maradtak akkor is, midőn körülöttük minden megváltozott. Világi czélok
politikai eszmék foglalkoztatták őket; pártolták a jesuitákat, kiknek erkölcsi elvei
minden ép érzésü és lelkiismeretes embert fellázítottak; üldözték a jansenistákat,
kik a hitéletet meg akarták ujítani, mert Augustinus elméletéhez ragaszkodtak s

*) Ranke : A római pápák az utolsó négy században. I-.III. k.
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azt hirdették, hogy a pápa csalhatatlansága csak a hit dolgában kétségtelen, de
nem terjed ki a történelmi tényekről val6 itélésre. Bekövetkezett az az idő,
mikor a pápa, a "vallás őre" s Krisztus helytartója a legbuzg6bb katholikusokat.
legvallásosabb hiveit kiátkozta, mert politikai érdekei úgy kivánták. Nincs ereje
többé a támadásra, örülhet, ha sikerrel tudja védeni magát, az államok, a világi
hatalom ostroma ellen; gátakkal sánczolja körül székét, hogy a korszellem hullá-
maiban végkép el ne merüljön. A vatikán, mely feltétlen hódolatot szokott köve-
telni a legyőzöttektől, kénytelen volt a szerződések oltalmához folyamodni, jogaib61
engedni, mert régi tekintélye, hatalma oda volt. fegyverei nem rémitettek többé
senkit, legfölebb a népek kiváncsiságát ébresztették föl.

A legmélyebb sebet XIV. Lajos ütötte a pápaság hatalmán A nagy király
kinek az volt jelszava: "az állam én vagyok", nem tűrhette, hogy országának egy-
háza idegen uralkod6nak engedelmeskedjék. Függetleuné tette a franczia egyházat
H6mától s Bossuet rngyogó nyelvezetű értekezésekben. egyházi beszédekben, bámu-
landó dialecticával védte királya intézkedéseit, a "nemzeti egyház" eszméjét a
mozg6sított jesuita rend polemikus ir6i ellen. Az a négy czikkely, melyet az
1682-iki párisi gyülés alkotott, a világi hatalom függetleusége, a zsinat felsőbb-
sége, a gallikán egyház önáll6sága, az egyházi tekintély korlátozása ma is alapköve
a franczia egyház függetlenségének.. A pápa még ez alkalommal megőrizte jogainak
romladékát, de csak a protestáns hatalmak támogatásával. Ha XIV. Lajos nem
törekszik arra, hogy Eur6pának dictatora legyen, ha kapzsisága és hatalom vágya,
védelemre, szövetkezés re nem kényszeríti a fenyegetett eur6pai államokat, a pápa
veresége bizonyára nagyobb lett volna, mint a harminczéves háboruban.

A XVIII. században új ellenségei támadtak a konzervativ pápai széknek, a
franczia materialismus s anémet' rationalista irányn theologia, melyek egyenlő
buzgalommal harczoltak a pozitiv kijelentés és az emberi gondolkodás szabadságát
üldöző pápai hagyományos alapelvek ellen. Voltaire szellemes gúnyirat ait egész
Eur6pában elvásták s ellene a euria villámai mitsem használtak. Az államok fél-
tékenyen őrizték jogaikat, a legcsekélyebb beavatkozást sem türték, a jesuitákat
kitiltották. A vatikán belső harczok szinhelye lett. A többség mereven ragasz-
kodott a középkorba illő intézményekhez, de már tekintélyes kisebbség állt vele
szemben és hirdette azt, hogyapápaságnak reformálnia kell önmagát. XIV. Benedek
és tanítványa Ganganelli, XlV. Kelemen, a jesuita rend eltörlője a kisebbség
tagjai voltak, de rövid uralkodásuk csak epiz6dnak tekinth ető a XVIII. századbeli
pápák történetében. Az uralkod6 irány nem akart békét a világi hatalommal, a
mult századbeli követelések megujultak ; a régi ábrándnak még mindig sok rajon-
g6ja akadt. De a pápaság törekvése tehetetlen vergődés volt csupán, siker nem
követte többé vállalatait. Egyik csapás a másik után érte. Febronius röpirata
után megjelent a német egyházi választ6 fejedelmek emsi nyilatkozata, mely egy
egykoru r6mai főpap szerint "Sarpi Pál epéjébe mártott tollal volt irva". Febronius
elveit végrehajtotta II. .Tózsef s végre a forradalom, Napoleon föllépése oly jelen-
téktelenné tette a pápaság állását, a milyen a XL század közepén, Fekete Henrik
korában volt. Azonban a világh6ditás szerencséje megváltozott, a megalázás gyászos
napjai elmultak, jött a restauratio s a szent szövetség korszaka VII. Pius osztrák
szuronyak védelme alatt bevonult Rómába s újra megkezdte harczát állítólagos
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6si jogaiért, visszaállította a jesuita rendet s ez intézkedésével tudtára adta Euro·
pának, hogy szerencsétlenségei, a trónját ért csapások nem tették előrelátóbbá és
6vatosabbá. Neve már rég óta gyülölt volt Itália lakosai előtt, fejedelemsége,
melyet elődei kizsaroltak, elszegényedett s csak alkalomra várt, hogy a papi igát
magáról lerázhassa." Az olasz nemzeti mozgalom, mely czéljául Itália egyesítését
tűzte ki, az egyházi állam népét is elragadta s a reformokat igérő IX. Piust arra
kényszerítette, hogy seregeit 'a piemonti kiráiy segítségére, az ,igaz hitű" Austria
ellen küldje. Mazzini és Garibaldi rövid életü római köztársasága után néhány
hónapra terjedő számüzetéséből reformáló eszméit megtagad va, ultramontán terveket
szőve tért a pápa vissza székvárosába. Erősen hitte, hogy a katholikus Austria
s a "parvenu" lll. Napoleon hatalma megvédi az olasz nemzeti érzület fellángo-
lása közepettE reményben egymásután rendezte a nagy demonstratiókat személye
és trónja mellett a vatikánban, E tüntetések nem változtatták meg az európai
politika Irányát, sem a marsalai hősök nem fegyverezték le; mint ritka látványos-
ságok, egy ideig kiváncsivá tették a lapok ujdonság olvasóit, de utóbb azok is
megszokttk s nem tulajdonítottak nekik nagyobb fontosságot, mint egy közönséges
személyi hirnek. Még a hírhedt "Syllabus" s~m birta a világot közönyéből felrázni.
Azonban a pápa csalatkozott reményeiben A villafrankai béke (1859), Garibaldi
gaetai győzelme, a köuiggratzi csata folyton gyengítette hatalmát s egymás után
oszlatta szét féltett ábrándjait 1870. szeptember 4-én a sedani és metzi napok
után Páris megszólalt, száműzte Napoleon családját és kikiáltotta a köztársaságot.
De a legnagyobb csapás még hátra "olt. Szeptember 20-án az olasz királyi had-
sereg bevonult Rómába s az örök város népe nagy lelkesedéssel fogadta falai
között Viktor Emánuelt. Az olasz egység be volt' fejezve, a pápa hatalma meg-
törve. A vatikáni zsinat loyalis tüntetése, a pápai csalhatatlanság dogmává emelése
csekély kárpótlás volt az elvesztett világi hatalomért. Róma anneebálása volt a
pápák története nagy drámájának utolsó jelenete.

Ranke művei közül aPá P á k tör t éne t e azért is méltó figyelmünkre,
mert belőle megismerhetjük az iró minden tulajdonságát, egész irói jellemét, ha
tanulmányozzuk, meg tudjuk magyarázni, miért tett oly nagy hatást kerára Közel
járunk az igazsághoz, ha egyik okát abban keressük, hogya történetirásról teljesen
üj felfogása van. Carlyle azt hirdeti, hogy "az egyetemes történelem annak tör-
ténete, a mit az ember e világon véghez vitt, alapjában ama nagy emberek törté-
nete, a kik itt müködtek." Ranke ellenkezőleg azt tartja, hogy a történelem az
eszmék harcza s az emberek csak annyiban tárgyai a történetbuvár kutatásainak.
mert az eszméket, melyek a tömegek lelkében csak homályos seitélrnek gyanánt
élnek, világosan kifejezték, híven, lelkesedéssel szolgálták s nagy küzdelmek után
diadalra juttattak. HegeI nyomán azt állítja, hogy minden korszaknak, minden
kulturának van egy uralkodó eszméje, mely az események forrása és szabályozója,
mely megvan és érvényesül az államférfiak tanácsában, a tudósok, költők, képző-
művészek alkotásaiban, a családok belső életében, a legcsekélyebb népmozgalomban.
El. az uralkodó eszme hevíti a katonát, hogya csatatéren kész legyen meghalni,
a politikust, hogy hazájáért fel tudja áldozni kényelmét, kedvteléseit, vagyonát,
életét Ha egy eszme betölté hivatását, elenyészik vagy. elveszti varázsát és
támad új, melynek harczosai megint csüggedetlenül küzdenek a diadalért. Minden
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századnak más az ideálja s az ember a küzdelmet szomjazva, a tökéletesség vágyá-
tól hajtva mindig egyforma lelkesedéssel harczol, hogy ideálját megvalósitsa s ha
czélját elérte, megint új eszmékért lelkesül. Ebből következik a történelmi szük-
ségszerüség elve. Épen mivel a történelem nem egyének, hanem eszmék küzdelme
az eszmék változhatatlan törvényénél fogva véletlen, váratlan esemény nincs. Az
egyén, ha még oly jeles tehetségekkel van is megáld va, nem változtathat a törté-
nelem folyásán, mert a korszellem, a nemzedék uralkodó eszméje végez mindent,
mozgósít hadseregeket, arat diadalokat, köt szerződéseket. Az egyénnek az esz-
mékkel szemben csak annyi jelentősége van, mint a költészetben a nyelvnek, a
képirás művészetében a szíunek, kifejezője az érzésnek és a gondolatnak. A törté-
netiró nem tehet külömbséget Mirabeau és Danton, Melanchton és Erasmus
Harapten és Schafford lord között, egyiránt méltók figyelmére, mert nem személyök
érdekli, hanem az eszme, mely személyökben megtestesült. A történelmi okiratok
a mult eszméinek látható emlékjelei, melyek megmutatják az eszmék működését
az emberek gondolkodásában és életében.

Ranke hatásának másik oka egyéni sajátságainak kitünőségében rejlik. Igazi
modern történetíró. A klasszikus történelmet Macaulay tényeken alapuló regénynek
nevezi, mert a kétségtelenül való és igaz főeseményhez az irö képzelete szamos,
az érdekességet fokozó mozzanatot, mellékes körülményt fűz, mely a mű hatását
még nagyobbá teszi. A modern irók más elvnek hódolnak. Az elbeszélés pontos-
sága, az adatok hitelessége szerintük a jó törtenelém első kelléke. Hatásuk ennél-
fogva nem is lehet oly nagy, mint a görög és római iróké. Ranke egészen modern
szellem; erős és fejlett benne a valóság iránti érzék. .Tót állhatunk róla, hogy
ha élne, minden szót tudna igazolni, melyet leirt s minden adathoz egész forrás-
gyüjteményt jelölne meg, melyet felhasznált s melynek tanulmányozásával ellen-
őrízhetnénk előadását. Alaposan ismeri tárgyát; ha szükséges, egész nemzetgaz-
gasági elméletet ad, úgy megmagyarázza a pápai gazdálkodás rejtélyeit, s a lughi
monték intézményét, mint hivatásszerü nemzetgazdasági irók. De Ranke theologus
is; a jansenisták tana és a protestantismus közt oly világosan kijelöli a válasz-
vonalat, a jesuiták erkölcsi elveit oly győzhetetlen logikával és szakismerette
czáfolja meg, hogy nem igen akad párja. Ez a sokoldalu képzettség a modern
történetirók s köztük Ranke második jellemző vonása.

Ranke sokban em:ékeztet századunk két legnagyobb történetirójára, Macau-
layra és Carlylere, de viszont sokban különbözik is tőlök. Alapos, mint Macaulay
s szerefölött erős benne a valóság iránti érzék, mint Carlyleben. Stilje azonban
egyikéhez sem hasonlít. Macaulay tőrténetirása, mint Taine megjegyzi, olyan, mint
egy ragyogó ügyészi vádindítvány vagy védőbeszéd, nyelve egyenletes, szónoki
előadás. Látszik, hogy tanulmányozta a klaszikus irodalmakat, kivált Thukydidest,
a kit a világ legnagyobb prózairójának tartott. Carlyle alIegóriákban beszél s
satirájának éle nem kiméli a legnagyobb embert, a legdicsőbb eszmét sem. Ranke
stiljének főjellemvonása a világosság; nyugodtan magyaráz és beszél el, mint
kathedráján a tanár, föl nem indul. Nem él benn az eseményekben, hanem nagy
felsőségérzettel kutatja titkos rug6ikat. Van még egy tulajdonsága, melynek meg
kell lenni mindcn nagy történetiröban, az ép és biztos erkölcsi érzék. Ennek
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fejlettsége teszi érdemessé arra, hogy Macaulay és Carlyle mellett említsük nevét
s követendő példaképül állítsuk minden nemzet és minden kerszak történetirói elé.

Kovács Sándor.

Párosával mennek.
Párosával mennek kicsi növendékim
Munka végeztével szerény iskolámból ;
Én meg mint a pásztor lecsüggesztett fővel,
Gondolataimba merülve leghátul.

Ök vígan csevegnek ; rájuk is kell szólnom
Néha-néha érte .. Van is foganatja!
De én ezenkívül egy hangot se szólok:
Úgy elandalg lelkem édes gondolatja.

És ez a gondolat, a mi olyan édes,
Az, hogy: csak az Isten végre, valahára
Hozná azt 3Z időt, hogyhű kedvesemnek,
A kit úgy imáduk -- én lennék a párja l

Akkor párosával mennék jó magam is
Növendékeimmel, ha nem egyszer, másszor;
S kicsi feleségem' a miért velem jött
Megcsókolnám otthon, tudja Isten, hányszor!

Tóth István.

Válasz nyilt kérdésemre adott Ill. és IV. sz.
feleletekre.

A lll. szám ú «Egy tanító= -tóI származott, ki velem az előzményekben
egyetért, a conclusióbaú már nem, Teszi ezt azért, mert »úgy érti a közle-
ményből «, miszerü;t történt az én dispensatiórn a tanító ellenzése daczára.
Hát azt nem mondhatnók, hogy ellenzése daczára, de - a mi természetes -
nem az ő nézere. szerint, hanem azon ellenvéleményem alapján, a mit épen
közszemlére bocsátottam. Az én hivatásom nem lehet az, hogy egy tévesnek
ismert eljárás támogatója legyek akkor is, ha látom, hogy azzal erkölcsi,
szellemi hasznot már nem, hanem anyagi igazságtalanságot igenis követhetek
el, mely ellen épen orvoslást keresnek; mert ezzel legkevesebb szolgálatot
tettem volna az iskolának. Még akkor sem tehetem ezt, ha azon fél hátrá-
nyával járna is, a melytől a nem correctnek ismert eljárás származott. A ki
oly érzékeny, mint az -Egy tanító' úr, az tudom, hogy eljárásában is körül-
tekintő, méltányos és kényes, s ha maga _nem úgy járt vol Ha, bizonyára elfo-
gadta volna tanácsomat. Azt, hogya tanító tekintélyét megsemmisíteni lett
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volna törekvésem, bárkivel szemben kénytelen vagyok visszautasítani, mert ez
ellen bizonyít a dolog egészséges, igazságos felfogása, ellene ez ügyben köve-
tett további eljárásom s főképen az, hogy jónak láttam a dolgot nyilt kérdéssé
tenni. Turpis szándék az odukban bujkál l Azért e végett bátran velem
concludálhatott volna a felelő úr, ha egyébként az előzményekben igazat adott.

Az »igazgatói intézkedés= kifejezésre tett észrevételre úgy vélekedem:
mindenesetre van e kifejezésben valami, a mit én magamnak sohasem vindicál-
tam; azaz többet fejez ki, mint a mit én e kifejezés alattér tettem akkor, mikor
irtam. EI is mondom a -rnea culpát- itt is! Legyen nyugodt a résen álló
őrszem,' én nem akartam azzal a sánczokon lopva áttörni sem elvből, sem
gyakorlati térfoglalás szándékából. Azért sem, mert az .igazgató- teendőiré
nem is vállalkozhatnám, ha megkinálnának is vele, még kevésbbé vehet-
ném magamra az abból származott felelősséget. A nyilt kérdésemben
említett -megsugás- is mutatja azt, hogy csak tanács akart lenni. Hogy azon-
ban a lelkészi áliásban egy kis 'igazgatói fogalom is rejlik, azt meg elvitatni
nem lehet, a mi a mellett fog bizonyitani, hogy én sem képzeltern el magamat
igazgatónak. Nem is mondhatja azt egyik tanító úr se, a ki vagy helyben,
vagy filiáimban valaha itt működött mellettem, hogy ezt magamnak vindicálva
önként feltolakadtam volna, hogy én dirigáljam az iskola belügyét. De hány
olyan apróbb ügye baja van az iskolai életnek, a mi nem tartozik az iskola-
szék elé, de nem is lehet oda vinni, a hol jó, hogy egy képzett igazgató is
legyen, és pedig főképen a tanitó érdekében? Azt hiszem, hogy e kinyilat-
koztatás elég lesz arra. hogy a kérdés tárgya mellett maradjunk.

A magyar nyelv tanítására nézve egyet értünk. Eleinte itt is nem directe
lett behozva, mig arra egy igen ügyes fiatal ember uttörőül fel nem lépett és
mindenkit meggyőzött eredményével annak nemcsak lehetőségéről, hanem
helyességéről is. Mint lelkész és mint akkor körlelkész is utaltam e még
akkor ritka példára s elismerést adtam minden irányban. -Zóna- sensatió volt!

Végül e felelet kapcsán azt jegyzem ide, miszerint azt hiszem, igen
szivesen venné az egész olvasóközönség, ha valaki az osztályokból való át-
menésről megfelelő tapasztalattal értekeznék. Igen' praktikus és sokszor égető
kérdés.

A IV. Barabás Gáspár úrtól származott, ki bár nevével, de mégis, mint
én előttem ismeretlen, volt szives a feltett kérdésben velem egyetértésének
kifejezést adni. Ismeretlennel szemben csak keztyüs kézzel válaszolhatok azon
soraira, a melyekben breviter elbánt velem, mint maga előre bocsátotta, nem
kedvező hangon. Igen kérem, legyen szives elolvasni soraimat majd vala,
mikor s még egyszer tekintetbe venni az összes felemlített tényeket ; azután
tegye még hozzá azon megjegyzésemet, miszerint hivatalos intézkedésekben
nem egyszer olvashatja azt az incriminált kifejezést akkor is, midőn az nem
ráparancsolás, hanem hivatalos megbizást jelent, melyet én sem ilyen szavakkal
ruháztam az én tanító uraimra : akkor gondolom ő sem fog olyannak tekinteni
a ki ma ezt, holnap azt parancsolja, vagy akarja parancsolni a tanítóra. Hiszen
ha valaki -sic vola, sic jubeo « is, még az is meggondolja, hogy azt rnegtelle-
bezni is lehet.



121

Szóval, igen kérem a tisztelt munkatársakat, a kik esetleg érdemesnek

találják, hogy a felvetett kérdésre feleljenek, sziveskedjenek ne csipked ni itt
is, mert ezzel a kérdésre nem felelünk, hanem olyan térre tereljük a tárgya-
lást, a melyre én követni nem vagyok hajlandó. Megvilágitó humoros szikrák
igen, de insinuatiók nem járják azok között, a kik tisztességet várnak maguk
iránt. Én a népiskolaügy fontossága és érdekében tettem nyilvánossá a kérdést.

Döröcskei.

Felelet Bognár E. nyil kérdésére.
Ill.

Tekintetes szerkesztő úr! Becses lapjának f. é. 2. számában felvetett
nyilt kérdésre bátor vagyok a k ovetkezőkben felelni. Ezen kérdés helyes meg-
oldásánál jó lesz eltekinteni attól, hogy czélszerü-e oly határozat hozatala, mely
kötelezi a tanítót min den növendékeivel min den reggeli istenitiszteletre
menni, és tisztán ahhoz tartani magát, hogy e határozat megvan. Felteszem.
hogy a lelkész úr a szószékről, a tanító az iskolában' kihirdették és így az
kötelezővé vált úgy a tanítóra, mint gyermekeire nézve,

Ha már most egyik másik nem jön el egyszer másszor a könyörgésre
azért, hogy tán elkésett vagy más rajta kivül esett bajból nem jöhetett, akkor
szerintern, jó lesz szemet hunyni inkább, mint túlságos szigorral: fellépni, De
hol a gyermek szülei által tiltátik el ezen kötelesség teljesítésétől, ott a baj
komolyabb, s ügyes tapintatot kiván a tanító részéről, ha csorbát nem akar
ejteni tekintélyén.

Ily esetben én általános intést termék az egész osztályhoz, szivökre köt-
vén, hogy minden ember köteles a felsőséguek satörvényeknek engedelmes-
kedni (Róm. 13. 1-2) s hogy Isten is szivesen látja, ha örömmel megyünk
az Ő, hajlékába.

Ha ez nem használna, négy szem közt szobámban figyelmeztetném a
gyermeket szülei konokságának s az ő rossz példájának káros következrnényeire.

Ha, mint a szóban forgó esetben, a fiú atyja a lelkésznek haragosa, a
tanitó bátran elmehet ezen atya házához s nyugodtan, de komolyan megmond-
hatja néki, mennyit ront saját gyermeke erkölcsi nevelésén. midőn a felsőbb
hatósaga rendelete elleni engedetlenségre kényszeríti.

De még ezzel sem elégedném meg, ha fáradozásom sikertelen volna,
hanem bezárnám a fiút, a hányszor elmarad, annyi ideig, mig a könyörgés
tartott s leiratnám vele a reggeli éneket. Ezt vagy megunja a gyermek s
kéri atyját, hogy már hadd menjen egyszer templomba, vagy az atya szive
meglágyul, belátja hibáját s elküldi fiát istenitiszteletre. Megeshetik azonban,
hogy még ezek után is kenokul megmarad makacs elhatározásánál és akkor a
tanítónak már nem tanácsolnám erősebb eszközök használatár, hanem azt, hogy
lépjen most érintkezésbe lelkészévei s engedje át annak a szükségesnek tetsző
további lépéseket.
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Szerintem ily ügyben türelem, nyájasság által többet érünk el, mint a
betühez való szoros ragaszkodás által, mert ha az atya makacsságát megtörni
akarván tán erőszakhoz akarnánk nyulni, szerény véleményem szerint, a világi
hatóság ebben alig támogatna és az egyházi hatóság is, könnyen belátható
okokból, alig fog ily ügyben a legvégső határig menni, Igen nagy különbség
van a <s o l l» és a <rn u s s- kőzött l

Miklósfalu.

'"
Göhring Mihály.

**
IV.

Bognár Endre, lovászpatonai lelkész s ker. népiskolai biz. egyh. elnok
úr az -Evang. Népiskola- ez évi 2. számában egy nyílt kérdést tesz közzé,
melyben felszólitja a tanítói kart azon kartársa ledorongálására, ki egy iskolás
növendékét nem hajtotta bottal a templomba. (Hogy bot tal hajtsa, arról a
nyilt kérdésben nincs emlités téve. Szerk.)

Ha pusztán arról volna szó, hogy egy tanítvány nem jár el rendesen a
reggeli könyörgésekre, ebben én semmi külőnöst, mi a nevelés, iskolai fegyelem
felügyelet körébe tartoznék, nem találok. Az én növendékeim sem járnak el
pontosan a reggeli könyörgésekre, hol egyik, hol másik, leülönösen a gazdák
gyermekei közül elmarad, segitvén odahaza atyjának a reggeli házi teendőket
elvég ezni ; de ha ma el nem jön, eljön holnap, ha ma elmarad kettő, holnap
jön helyette öt s igy az esperességi határozatnak, úgyhiszem, elég van téve.

Én a feltett -Nyilt kérdésv-ben egészen mást látok; Azt látom, hogy
annak a bizonyos fiúnak atyja a lelkésznek haragosa lévén nem ereszti gyer-
mekét a templomba, természetesen oda maga sem megy. Kérdem tehát ki
a hibás? A gyermek-e, ki az iskolában megtanulta a szülők iránti tiszteletet
engedelmességet? A szülő-e, ki az által akar a papja iránti haragjának kifeje-
zést adni, hogy gyermekét nem akarja a templomba ereszteni? A tanító-e
ki bottal (?? Szerk.) nem akarja a gyermeket Isten házába hajtani, miután
ekkor az illető szülő haragját vonná magára? Vagy' a lelkész, ki az .illető
szülö, talán méltó haragjának tette ki magát? Én azt gondolom ez utóbb
fe ltevésern ben nem csalatkozorn, Ha az illető lelkész tekinti hiveinek lelki
nyugalmát, megta;tja a szt. irás ama szavait; A mennyire lehet minden embe-
rekkel békességben legyetek, a nap le ne menjen a ti haragtokon, akkor nem
fordul elő a fenti eset. Tehát nem a tanítót kell felelősségre vonni a rossz
templomba járásért, hanern a lelkészt, ki talán szándékosan (?? Szerk.) teszi
ki magát hivei haragjának. Arra van paragraphus, ha a gyermek a tanórákat
hanyagságból elmulasztja, mi a teendője ekkor a tanítónak, de arra nincs; hogy
a gyermeket, vagy esetleg a szülőt hogyan büntesse meg a hatóság, ha azok
a templomba nem járnak.

Sokkal czélszerübb lett volna vitatárgyul ezen kérdést feltenni: Mit
tegyen a lelkész, ha hivei a templomot rosszúl, vagy éppen nem látogatják?

Én tehát a feltett -Nyilt kérdést= mint a nevelés iskolai fegyelem s
felügyeletbe nem vágó dolgot a fenti gyülekezeti állapotok tekintetbe vete le
mellett egészen semmisnek tekintem és azt gondolom: legyen felelős a tem-
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plomba járásért s igy a hivek lelki üdvéért nyugalmáért egyedül a lelkész és
ne kivánja, hogy a tanító a gyermekeket - talán a szülőket is - a lemplomba
bottal hajtsa.

Téth.
Bodor Sá.ndor,

néptanító.

Válasz Bognár Endre úrnak.
a) A feb r IIá r i kér d é s re.
A nagytiszteletüséged által feltett • nyilt kérdés «-re, nem lehet, csak

amolyan kurtán felelni: Méltóztassék tehát megengedni, hogy mielőtt a szóban
lévő esetről egyéni véléményemet kimondanárn, élőbb annak némely rnellék-
körülményeire is tehessek pár megjegyzést. Nagytiszteletüség ed is igy tett:
előbb körülirta az esetet s csak azután tette fel a kérdést.

,;Az egyházmegye esperességi határozattal arra kötelezte a tanítókat" ..
A vértes tövében van egy mező-város, ennek egykori lelkésze, nagy tudo-
mányu és nagy kort ért férfiú, egyházkerületének is több éven át helyettes
superintendense, azt szekta mondani, az ilyen határozatokra ': -Kőnnyü ám a
zöld asztal mellett határozni... tudom... én is ültem ott eleget •.... És
valóban, nemcsak az egyházmegyei, de az egyházkerületi határozatok közül
is akárhány nincs megtartva. S nehogy kénytelen legyek ezen állításom
bizonyitására, megkérdeztetvén tőlem; melyek ezek? ujjólag pennát fogni, már
most szolgálok egy példával. Az egyházi rendszer kirnondja, hogy az egyház-
tanács - elnöke a lelkész - tartozik gondoskodni arról, hogy a tanítók fize-
tésüket pontosan megkapják. És megkapják ?, És pontosan megkapják ? Ha
az egyházkerület által évenkint kibocsáttatni szokott tabeIIákon, a sokféle rovat
között, .annak kitüntetésére is, hogy miként kapják meg a tanítók fizetésüket,
szoríttatnék egy keskenyke vonal, ha mindjárt a legutolsó helyen is, s ez a
vonal, az igazságnak megfelelőleg töltetnek ki, ha ugyan bernernénk azt úgy
diktálni: akkor az Egyházkerület meg fogná látni, hogy mennyiben hajtatik
végre ide vágó határozata. Úgy lehet, jön még alkalorn.. midőn nyomósabb
példákkal is szolgálhatok Nagytiszteletüségednek, mert elvégre is az imént
felhozott példa, már t. i. a tanítók fizetésének ügye, csak kicsinyes ügy, de
mégis sokkal fontosabb, mint annak a bizonyos apának makacskodasa, melyért
a tanító állíttatott a nyilvánosság elé, melyre pedig egyedüli méltó felelet lett
volna, a megvetés, az észre nem vevés .

. . . . hogy iskoláseöveridékeikkel a reggeli könyörg éseket Iátogassák.«
Szabadjon ujólag hivatkeznom a már említett öreg főpap nyilatkozatára és azt
folytatólag kiegészítenem : -de nehéz azt végrehajtani ;- sőt - ez az én észre-
vételem - lehetetlenség, mert azok közül némelyek különben is egymást
lerontják; egymásnak ellentmondanak. Ott van például az Egyházkerület
által kiadott, -Tanterv« melynek betűje az oktatás megkezdésének naponkénti
idejét, a reggeli nyolcz órára teszi. És mikor sz6lalnak meg el, harangok
könyörgésre? nyolcz órakor. Az oktatást kezdje-e meg most már a tanító,
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vagy a templomba vezessc-e növendékeit? hiszen mindegyikre szól a határozat.
Egyházunk vezérférfiai többször gondorkodtak és tanácskoztak már' a módo-
zatokról, hogy hogyan lehetne megmenteni az iskola számára azt az időt, mit
a tanító és növendékei a könyörgéseken töltenek. A kérdést nem oldot-
ták meg; maradt minderí a régiben, mely körülbelül ennyiből áll: 'idő dből az
igaz elveszünk, de munkádból egy kapavágást se, hanem azért elvégezd azt,
leülőnben - rovásra kerülsz. Azok a könyörgések nem a tanítók és nem is
a növendékekért tartatnak: szükséges-e, hogy ott egynél több tanító jelen
legyen? Abban a bizonyos egyházban, mint értem, két tanító van alkalmazva ;
ha csak egyik jelennék meg a rorátén, a másik pedig nyomban beülne iskolá-
jába, ama sok fejtörést okozott, de fel nem fedezett rnódozat, fel volna találva,
igaz, hogy csak félig, de ez is nyereség volna. Nagyot nézne a győri convent,
ha valaki tagjai közül olyan indítványt tenne, hogy tanítói mindegyike, tartoz-
zék osztályát. elvezetni, reggelenkint a templomba ...

Felelek immár a kérdésre:
1. Ha az a tanító, meg nem próbálta azt a növendéket rábirni, hogy

részt vegyen a többiekkel együtt, az istenitiszteleten: helytelenül cselekedett.
Ha tett kisérletet és sikertelenül:

2. Az lett yolna teendője, hogy bejelenti az esetet a lelkésznek, s ezzel
a további felelősséget magáról elhárítja. Egyéb semmi. Mert,

ha a tanító azt a gyermeket, talán keresztül hajszolja a fenyiték minden
skálaján, ha üldözi, akkor az a haragvó apa is tovább megy haragjában: ki-
veszi gyermekét a saját iskolájából, odaadja másik felekezet iskolájába, a hol
azután megszünik mind a tanító, mind a lelkész, mind az esperesség jogköre;
mert a szülő a törvény értelme szerint, oda járatja gyermekét oktatásra, a
hová akarja. És lészen a haragból, még nagyobb harag. Láttam én már
ilyen esetet is.

b) A rn á r c z iu si kérdésre.
1. Ha a tanító kortesdalokat gyárt, az épen olyan kevéssé von le valamit

az iskola móltóságából, miként a templom méltóságából nem von le az semmit,
ha a lelkész kertes-beszédeket tart. *)

.2. A második miveletért a tanító megrovást érdemel.
3. A harmadik kérdésre Főtisztelendő Püspökünk szavaival felelek, miket

Szutter kollegánk kapott, más alkalommal ugyan, de erre az esetre is ráillik.
(olv. Evang. Népisk. 3. sz. 1891. év, 83. 1.) -Tedd meg kötelességedet az
iskolában, azonkivül adj jó tanácsot aszülőknek, de ren del kez é s i j o g'u-
kat tar ts d ti szt ele t b e n.« Abban a processióban a gyermekek' bizo-
nyosan szülőik társaságában s azok engedelmével vettek részt, hogy a tanító
vezette volna oda őket, azt Nagytiszteletüséged sem állította.

Barabás Gáspár.

Irodalom.
,Magyar Paedagogia", a "i\Iagyar paedagogiai társaság" havi folyóirata. Jeleztük már

ez új tanügyí folyó irat meginditását. A márczius hóban megjelent 1-2. szám gazdflg. s a

*) Ehhez az álJításhoz legalább is szó fér! Szerk,
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küzokbntás miuden ágát feiölelö tartalmával első csapásra meghódította a tanügy miuden pa-
rátját, Az előszóban a szerkesztű az olvasókhoz szólva, következőképen jelzi a lap meginditásá-
nak jogosultságát s múködésének irányát: • 'I'auügyi szaklapoknak, istennek hála, már nem
vagyunk szükében s ha csupán csak azoknak a számát akarnók egygyel szaporítani, még' nem
követelhetnök magunknak a létjogot. Azonban meglevő tanügj i lapjaink nem tesznek, de nem
is tehetnek eleget minden szükségletüuknek. lIIagával a paedegogiával pl. ha foglalkoznak is,
inkább csak egyes specialis kérdések keretében foglalkoznak, mintsem magukkal a paedagogiai
elvekkel, a hazai paedagogia történetével s a tanítás módszerével. Tanügyi folyóirataink továbbá
jobbadán csak egy-egy iskola-nemnek a képviselői s bár vannak köztük olyanok, a melyek más
iskola-nemnek érdekeit is szem előtt tartják, ezt inkább a tauúgyi administratio, tanári állás
stb. szempontjából teszik, mint magának a paedagogiának minden iskola-nemre kiterjedö s ép
azért mindenk.tól független rnűvelése végett. A .lIiagyai· Paedagogia" mindenekelőtt a paeda-
gogiai tudományágak művelését tüzte ki feladatául s az általános érvényű paedagoglai eszmék-
nek orgánuma kiván lenni. Megvan saját folyóiratuk a népiskolai tanítóknak, a tanítóképzői,
polgári iskolai, középiskolai stb. tanároknak, de mindeddig nem volt oly lap, mely a nevelésügy
munkásait egyesítse, őket egymással megismertesse, élénkké tegye köztük az összetartozás érzetét
a közös czél tudatát s lehetövé tegye egymásnak megértését, mélytánylását. Tanügyünknek
egyik nagy hiányossága, hogya nép iskolát a középiskolától, ezt az egyetemtől át nem hidalt
nagy ür választja el, s niidűn itt vagy ott bajok mutatkoznak, egyik a másikra hárítja a fele-
lösséget..« arra nem gondolnak, mikép kellene közös megértés és közös megállapodás útján
gyökeresen orvosolni a bajokat. Nem veszünk tudomást.' egymás működéséről, nem okolunk
egymás tanulságaiból. ' A rnunkafelosztás, bármily üdvös különben, irodalmunkban szétziláló
szerepet folytat. Pedig talán senki sem fogja tagadni, hogy csak akkor virágozhatik tan ügyünk,
ha egész testén egy lélek ömlik áto lllily üdvös az, ha egyik iskola-nem a másikkal való össze-
tartozását érzi, ha az együttműködést, egymás muukájának ismerését és ruéltánylását hivatásával
járó feladatnak tekinti, kiváló példája Németország', hol a paedagogiai munkásság terén egye-
nesen a nép iskolától tanul a' középiskola s több helyt meg is kiváuják a középiskolai tanártói,
hogy gyakorlati kiképzésében az elemi iskolai tanításnak ishelye legyen," Különben a füzet főbb
czikkei a következök: A kisdedóvás reformja. György AladártóI. Irodalmi oktatás a nép-
iskolában. l\'I á 1nai M'i h á 1Yt ó l. Hi vatalképesség és vizsgálat. 1\'Iar cza li Henr i k t ö 1. A latin
nyelv nemzeti hivatása. Kardos Alberttől. Tm\itóMjlzésünkröl. Radó Vi Im o s t ó l. A zene.
tanárképzés ügye hazánkban. Ha rr a e h Józseftől. Anémet tanárképzés reformja. Csengeri
János szerkesztötől. Teendőink a fővárosi elemi oktatás fejlesz tése tárgyában. Vér e d y
Károlytól. A porosz felsőbb iskolák legujabb tanítási terve. Demeczky ll'Iihálytól.

Vézérkönyv a gyermek menedékhelyek feláilitásához és vezetéséhez Uar o s án Ko rn él
tanító, a kisded övási irodalomban ismert nevü szerzőtől. A mű a mint czime is mutat.ja az
1891. évi XV. t.-CZ. alapján a most felállítandó gyermek menedékhelyekkel foglalkozik. Neve-
zetesen a községeknek ezen viszonyaihoz alkalmazkodva, de a hivatolt törvényt is tekintetbe
véve útmutatást ad, hogy amál' köteles gyermek-menedékheJyet, hogy és miként állíthassák
fel, hogy az a törvénynek és saját viszonyaiknak is megfeleljen. Hogy ez érthetőbb legyen, a
felszerelési tárgyak abrakban vannak feltüntetve. Továbbá utmutatástnyernek a községek, hogy
a fentartási költségeket tniként állíthatják elő legczélszerübben. A gycrmek-menedékhely-vezetö-
nőket bevezeti miudazon elméleti és -gyakorlati ismeretek be, melyek a törvény szerint a gyer-
mek-menedékhely-vezetőnöktől megkivántatnak lIIegvan benne mindazon anyag, melyet a gyer-
mek-menedékhelyekben felhasználni kell, p. O. imák, tornázási gyakorlatok, versek, dalok, mesék,
társasjátékok, találos mesék, szeruléltetési példák és ábrákkal is illusztrált foglalkoztatási nernek
stb., melyekuek alkalmazása érthetően és körülményes en le van irva. Végre egész hétre' szóló
foglalkoztatási terv. Imé ezen rövid dióhéjba szorított kivonat is eléggé mutatja az emlitett

.munka életre :valóságát. Legmelegebben azon nőknek ajánlható ezen munka, kik a gyermek-
menedékhelyek vezetésére készülnek s erről a törvény értelmében a kir. tanfelügyelő előtt
vizsgát Óhajtanak tenni. A mű ára 1 frt. Megjelent Litteczky és Reizer könyvkereskedőlmél
Szatmáron.

Irodalmi jelentés. FöJbitoritva a magyar irodalom terén eddig elért sikerelm által, elha-
tároztam, hogy munkáimból időnkint új kiadást adok ld. Első, önálló s a honi sajtó által igen
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kedvezően fogadott művem : "A babonáról" szóló népkönyvem volt. Ezt népies irányban,
javítva és bővítve - "Babonák könyve" czim alatt a serdülő fiatalság s ol babonás köznép
okulása czéljából, mulattatva-oktató szellemben szerkesztve fogom újból kiadni. Második mun-
kámat, az "Anyósok Könyve" ez. humoros művemet, miütán még most is vannak rossz anyósok
- a vők vigasztalására, naparq-asszonyék hosszautására s a nagy közönség gyönyörködtetésére
- temérdek képpel százannyi élczczel - új és gonoszbított kiadásban -- a már is nagyszámú
t. megrendelőknek rövid pár hónap mulva küldöm szét Harmadik művem, melyről a lapok
szintén igen dicsérőleg nyilatkoztak, a "Magyar Kö z m o n d ás ok Kö n yv e". (Boti ára 2 frt,
tőlem rendelve füzött példány 1 frt 30 kr., díszkötésü 2 frt 30 kr.) Ebből külön-Ienyomat is
készült: "Tanulmányaközmondásokról" cz. alatt füzet-kiadásban (ára 40 kr.) Ezekből
még néhány példány van ké izletben. Legujabban "Tréf;í,s Talányok Gy űj t e m é u y e'' czimü

~ kisebb munkám eddigi anyagának összeállításával és sajtó alá rendezésével foglalkozom. Egyelőre
csakis a "Magyar Közmondások Könyvé"-re, a "Tanulmányaközmondásokról " ez. füzetre
fogadom el a megrendelést s az "Anyósok Könyvé"-re kérem az előfizetést. Ennek ára példá-
nyoukiut egy forint. '.többi műveim áráról azoknak kinyomatása után után teszem meg időkiuti
jeleutéseiinet. Munkáim tökélyesbitése végett -- figyelembe véve az eddigi birálatokat - kész-
séggel helyt adok azokban a hozzám beküldendo s hazánk különböző vidékein, otthonos babonás
szokások- és mondásokuak, s úgy a köznépnél használatos közmoudásokuak. Tréfát értő s azt
kedvelőktől meg'fejtéssel ellátott kőnnyebb talányokat és szellemes anyós-viczczeket kérek.
A kéziratok és megrendelési pénzek hozzám küldendök. Gyűjtök 5 példány után a hatodikat
ingyen kapjál •. Ilazafías üdvözlettel: Si ri s a k a Andor pécs-belvárosi tanító.

Az új tanítói nyugdíj-törvény megjelent külön füzetben ily czirnmel : Az 1891. évi XLIII.
törvény, a népoktatási nyilványes tanintézetek s nyilvános kisded6vó intézetek tanítóinak s
nevelőinek nyugdijazásáról szóló 1875. XXXII. törvényczikk mődosttása tárgyában. Budapest,
Eggenberger könyv kereskedése, Ára 12 kr.

Előfizetési felhivás. 8ajtó alá bocsátottam Chi n i q uy Kár o ly nak "Ö tven é var.
k a t.h. egyházban" czimü műve 2-ik füzetét. A mű általános irányáról nem kell szóllanom,
mert az eléggé ismeretes. l\'Iig az első kötet agyennek és ifju Cbiniquyt mutatja be a kath.
egyház bizar keretében pappá szenteltetéseig, ez a 2-ik füzet a gyakorlati téren küzdő lelkészt
mutatja be hivatásának eszményi magaslatán, de egyszersmind a romanismusnak éles megvilá-
gosítása mallett. Ktilönös érdekü leend e kötet már csak azért is, mert egy oly kérdés is tár-
gyaltatia benne, amely nálunk eddig alig talált a legkisebb méltatásra is, holott nagyon meg-
érdemli a fontolóra és gondolóra vételt; ez a mértékletességi társulatok kérdése. A művet
előfizetőinek április végén fogjuk megküldeni. Terjedelme 10-]2 ív ; előfizetés 1 frt ; 5 pél-
dány után egy tiszteletpéldány. A mű megrendelhetö Révész Mihály fordítőnál Kun-űlada-
rason és 8ződi 8. nyomdász kiadóná! Karczagon. Sződi 8., kiadó. Révész Mihály, fordító.

»Összetett kézzel." Ily czimü, népiskolai növendékek részére irt ima könyvére hirdet,
előfizetést Jám bor L aj o s, békési ev. ref. tanító. - "Alulirott, mint a valásos költészetnek
évek óta buzgó műveJöje - tapasztaIván, miszerint jelenleg' használatban Iévő népiskolai itna
köuyveinek legnagyobb része nem a gyermek értelmi és érzelini fejlettségének megfelelő tarta-
IOJUmal van szerkesztve, valamint azt is, mennyivel könnyebben megtanulja a növendék az ő
kedélyvilágának megfelelő, verses sorokban írott imákat: elhatároztam, miszerint saját isko-
lámban inár évek óta szép sikerrel használt s valódi buzgó vallásossággal irott verses imáimat --
az évzáró vizsgák alkalmával szokásos jutalomkönyvül, illetőleg a legközelebbi tanévre
tan köny v ü 1 leendő szi ves behozatal czéljából közrebocsátom. E 2 nyomtatott ivre (32 lap)
terjedő, díszesen és erős nrínöségben kibocsátandó művecske tartalmázni fog: 2 reggeli, 3 estveli
4 tanulás elötti, 4 tanulás utáni imát, étel élőtti és utáni, templomba be- és kimenetkori
betegségben, felgyógyuláskor, szülök-, tanítók-, jóltevőkért, 2 vizsga elötti s 2 utáni, uri ima
apostoli hitforma, tiz parancsolaton kivül : konfirruált növendékek részére irt 4 könyörgést s
fiiggelékül piczinyek számára irt fohászkákat, bibliai aranymondatokat s vallásos hangokat.
Egy példány ára: 12 kr., 50 példányé : 5 frt, 100 példányé: 8 frt bérmentve. - Megrendelé-
seket fol Yó é v máj us 15-ig elfogad alulirt szerző, valamint a tanugyi lapok t. szerkesztőségei
is, melyre őket ezennel tisztelettel kérem. A művecske megjelenési ideje: folyó é vi j uni us
h ó 14-ike. Bizalommal kérem t, pályatársaim b. támogatását és pártolasát. Kiváló tisztelettel:
J á 111 bor L aj o , békési ev. ref. tanító." -----
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Vegyesek.
- Márczius 15-ikének megünneplése. A soproni evang. 'tanítóképző-intézeti

ifjuság .Pálfy-köre" nemzeti ünnepünket, márczius l ó-ikét, a nagy nap emlékének
szentelt d í s z ü.l é s ben, Szabó Károly kir. tan. tanfelügyelő s az egész tanári kar
jelenlétében ünnepelte meg Az ünnepi tárgysorozat felolvasásból, alkalmi szava-
latokból, ének- s zene-előadásokból állt.

-- Comenius-ünnep. A nagy paedagogus születésének 3 százados évfordu-
lója alkalmából -rendezett ünnepségek úgyszólván országos. jelleget öltöttek. Ünnepf't
rendezett a soproni evang. tanítóképző-intézet, a mult számban közölt programmal,
nagy közönség jelenlétében, továbbá felső-lövői ev. tanintézetek, a pápai és sáros-
pataki ref, főiskolák, a brassómegyei tauítőtestület, a budai paedagogium, a "N ép-
nevelők Budapesti Egyesülete" stb., sőt a magyar tudományos Akadémia is meg-
nyítá dísztermét a főváros tan férfiainak s az érdeklődő nagy közönségnek; hogy a
nagyemberbarátnak, a nemzeti műveltség úttörőjének emlékét megünnepeljék.
E ö tv ö s Ló r á n d báró, az akademia elnöke mondott emelkedett szellemű be-
szédet, kiemel ve, hogy Comenius volt az a férfiú, a ki az anyanyelv művelését
az iskola első feladatava tette s így a magyarnak is megalapítani segítette magyar
iskoláját; ünnepe tehát ránk nézve nemzeti ünnep. Kimagasló pontja volt az
ünnepnek még Kom ó c s y :r ó zs ef "Comenius-ódája", melyet maga szavalt el.
A zajos testszéssel fogadott költemény egyik versszakát ide igtatjuk:

Egy sötét századnak volt ő fénybolygója,
Üldözve, kilökve saját tengelyéből ;

-.De szelleme fényét mindenütt megóvja ..
Bár nem retten vissza semmi sötétségtől.
.Tudás a szabadsdg seent világossága!"
Ezt hirdette szóval, szemléltette képben,
És rávilágított a népek útjára -
A tudatlanságnak sötét éjjelében!

Az Evang. Népiskola "Nyilt kérdéseinek" kérdéséhez. Midőn az EI'.
Népiskola a nyilt kérdések és feleletek rovatát megnyította, csak népoktatásügyünk-
nek kivánt azzal is szolgálatot tenni. S hogy ez úton a gyakorlati életnek sok
vitás kérdését lehet megbeszélés tárgyává tenni s tisztázni, bizonyítja az a nagy
érdeklődés, melylyel lapunk olvasóközönsége ez ügyet felkarolta. Azonban kifeje-
zést adtunk már a mult .szám szerk üzenetében abbeli álláspontunknak is, hogy
- bár e rovatot állandósítani óhajt juk - az idevágó czikkek közlését csak addig
folytat juk , mig az minden személyeskedéstől ment, Az eddigi kérdések, ha netán
specziális esetre vonatkoztak is, (a mint az utólagosan kitünt), oly általánosan
voltak feltéve, hogy abból személyeskedést még az sem olvashatott ki, a ki általa
találva érezte magát, mert a nyilt kérdések nem bántani, hanem valamely vitás
kérdést tisztázni akartak. Keletkezett is a kérdések körül érdekes eszmecsere,
sine ira et studio. És ime, az "Evang. Egyház és Iskola" f. é. 13. számában
Takáts Sándor úr, a kérdéses kortesdalok gyártója, - mellőzve lapunkat, a hol
a kérdés fel volt 'vetve, - siet magát excusálni s bennünket vádolni. Beismeri,
hogy kertesdalokat gyártott s hogy "az nem volt helyes cselekedet és nem felelt
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.meg llzegyházi hivatal, illetve az iskola tekintélyének." S ezt nagyon jól mondja!
De fájlal va, hogy Bo.;:nár E. lelkész úr ez ügyet a nyilvánosság elé vitte, meg-
jegyzi csípős hangón: • .J6, hogy van egy oly lap is, mely tért nyít, hogy ott a
tanít6k botlásait bűnbak ul felhasználhassák, s ilyesmivel őket meghurczolva, munka-
kedvüket lelohaszszák!" Hát erre ennek a bűnös lapnak a szerkesstöje csak
azt jegyzi meg, hogy jobb lett volna a kérdést meghagyni általánosnak, mint a
minőnek az fel volt téve, s ha T. úr úgy is érzi maga is eljárása helytelenségét,
fogadta volna j6 szívvel az oktatást; a felvetett kérdésből s a ráadott feleletekből
tanulhatott volna bárki, de a kérdés személyes oldalát nem kereste volna senki,
mert hát azt nekünk nem volt szükség tudnunk, hogy a kortesn6tákat ki irta,
csak azt, hogy helyesen cselekedett-e vagy sem?!

- Gáspár János, kir. tanácsos, Als6· fehérrnegye nyug. tanfelügyelője f. é.
márcz h6 6·án 76 éves korában, N.-Enyeden elhunyt A jeles paedagogus a
magyar nevelés- és tanításügy hivatott előharczcsa és fáradhatatlan munkása volt.
Az alkotmányos aera kezdetén, 1868-ban b. Eötvös .T6zsef cultusminiszter őt is
meghívta a népisk. tankönyvek kidolgozása tárgyában alakított hattagú bizottságba
s őt bízta meg a népiskola 1-6. osztálya olvasó- és vezérkönyveinek megirásával
E megbízatásnak, -- mint az köztudomású dolog, - szép sikerrel megfelelt.
Olvasó- és vezérkönyvei mai napig közkézen forognak. Ugyanazon évben kinevezték
Alsófehérrnegye tanfelügyelőjévé, s mint ilyen. mult évben történt nyugalomba-
vonulásáig, val6di mintaképe volt az igazi tanfelügyelőknek. Áldás legyen emlé-
kezetén.

- A zsinat újból megkezdte működését, a reformatusoké már korábban,
az evangelikusoké márczius hö végén, de csak annyiban, hogy 21-26-ikáig az
egyházalkotmányi bizottság ülésezett, 28-ikán pedig a pénzügyi bizottság kezdte
meg tárgyalásait Pos z v é k S á n dor biz. előado munkálata alapján. Ezek után
fognak következni a többi bizottságok tárgyalásai; maga az evang. zsinat a mint
értesültünk, csak május elején kezdi meg tanácskozásait.

- Az álló és dülö irás. Az orsz. közokt. tanács nyelv- és történettudo-
mányi ssakesztálya a dülő irás kiküszöbölését még korainak tartja, mert az áll6-
irás föltétlen előnye a dülő irással szemben még nincsen teljesen elismerve. Ajánlja
tehát a közokt. kormánynak, hogy az áll6 és dülő irás összehasonlítása végett
tervszerű kisérleteket végezte ssen és ezeket figyeltesse meg szakbizottságok által.

. -' A régi falitérképek kiküszöbölése. A közokt. miniszter felhívta az
összes felekezeti iskolák főhat6ságait, a mennyiben nev. iskolákban régibb térké-
peket használnak, melyek Magyarország jelenlegi politikai felosztásának nem felel-
nek meg, azoknak kiküszöböléséről intézkedjenek.

-- Az orsz. közoktatási tanács iskolalátogatása evang, intézeteinkben.
A vall.- és közoktatasügyi miniszter az 1891 -92. tanévre a következő tanács-
tagokat küldötte ki iskolalátogat6kLí.l: Heinrieh Gusztáv alelnököt a beszterczei,
brass6i, medgyesi, nagyszebeni és segesvári evang. tanítóképző-intézetekhez és elemi
iskolákhoz, Medveczky Frigyes tanácstagot a felső-lövői ev.' tanít6képző intézethez,
Péterfy Sándor tanácstagot a selmeczbányai ev. tanít6képző intézethez, Sebestyén
Gyulát a szarvasi és az eperjesi ev. tanít6képző intézetekhez. E kiküldötték meg-
látogatják a nevezett intézeteket évközben vagy vizsgálatok alkalmával, de rendel-
kezési jog nélkül.


