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A vasárnapi iskola. 
"-' _ ... 

M1lt(i l!): 1;1. 1·1. .\kkm· hozúna k ,; ('kik kis gyermt'kt'. 
krt. hog,Y az il ke.z t"l t ye tnt· 3Zükr;, é;; imadkozni·k 
~ " I'é,rt{'lk , ;1. t:min'illlyol;: pedig dot-gii l,i:ik \';,la azokat . 
. 1éxllS pedig monda: Hag~-jatok békh e kis gyerme
k('Jmek és Ile tiltsátok lU !:'g ~)kN. hf\{!y hozzám tH:' 

j újj"llek: men n~'('n j'k(': ,l Ull'lmy(:klwk úrsz.lg'l . 

Beszédem ttirgyM ;) tiÍrslllat ll('ye jelöli ki. a melynek felhh"ás;ira 
e helyen állok. A \' a $ ;i r II a p i i ~ k (I l a al.. a. mel~- tig~-elll1üuket ez 
órában foglalkozt;1tjn. An hiszem ~ legjobban nH:~gf('lC:'lek a felbinís
Bak. ha kifej tem azon f'lreket.;l ml..'lyt'ken ,ll a pu]n ia s a 
melY ek által yc zé reltetnie kell anuak "em tétúyá-, 

20m dicséró be8zédet t-artan i e1.Cll s lllá~ hÜSl..lllló 
lett. Ezek sok .iM teszll(·k. tIc n'1111elteh::-,ök az. 

, • • ek f lIltezmCll\' . e· 
• 

ho~v mé~ töbhet '- , ... ' 
tegyenck. Gycnnekkornkbi\l1 rannak m6g: s t Sflk j~l'(~ retét hirjllk tő 

lük azon jútékony l1atisll ak~ II melyet kie5zközöluiök krlL Már most 
is pál'tolásnak örycnd.enek de ez bjzol1yo~all s slük:ségképpell nön'· 
kedni fog oh ar<Ínvban, rt mint azok töbh-több eredmén)'t S hasz-

~. . ' ~ -

nosságot mutathatuak feL A főe}yckrű} akarok nehány eszmét kő· 
,ölni. a melYeknek ezen iskolák szel'yezéséllél iriÍllY'ldóknak kell 

• • • 

lenni. 8 a múködé:; nou módjáról, a mel,· által legkönynyebbell el-
érhetik czéljokaL Me,;jegyzéseim , habár különösen a rasiÍrnapi is
kolákra YOnatkoZllak. éppen oly jöJ alkaJmazh,üók il h ;Í z i II e y e
l é s r e i s. Oly szülők ~ a kik g~'ermeleiket ft keresztenyerény ös· 
\'ényén akar,l<ik ueY(~lni : lépéseikre néz\'e egy-egy H'zctöre találnak 
lllindazon elvekben és szaMlvokball a meh'cket ki akarok fejteni, 

~ , . 
Feladatom az, hogy miként Jehet felemelnL gazclagitalli) megvilágo~ 
sit.alli az ilju lelkét. ::í ki az, a kit ez ne érdekelne '? ' ki az, a ki 
rész"étet ne érezne n. gyerllwk sorS~l iránt '; 

Nézeteimet a kö\'etkező szaki\szokban "karom előtökbe ter
jeszteni: Ll Kif,>jtcm aJ. l' l \' et. " a melyre ahlpitll1li kell az ily is
kolákat. 2,) Ezeknek czélját és rendeltetését. 3,) Mit és 4,) Ho-



g,. a 11 kell t~tuitaui. Ezen felosztás Idmcritcllé az l'gész tárgyat, ha 
aZ idő lL tcrjedclwcB fejtegetésben nem gátolna; igy meg kell elé · 
gedncm azznl, lIa felmut.at.hatom ft nézeteket, ft melyeket mindenik 
pont.ra nézre legfooto5abbnak tartok. 

J. Melyik aZOil c I y tehát, a melyre II ms,irnapi iskolát ab
pitani s ft melyel1 kifejteni kell? A h i t. Ne utlll1z.isból ál1itsntok 
fel; nc azért! mert llHis felekezetek h3sonló intézményt c1fogndt~üi. 

A rusál'llupi iskohít azon erős hitben kell megalapitani s fcntarta. 
ui, bogy lJasznos, bogy Hagy becsü és fOlltossfígn. A bit minden eré~ 
J,res tett l1lgója. Az emberek cmk azért iparkodnak egész lélekke.! 
hizonyos czélukrn. mert Iliszik, hogy t:lérhctök s hogy méltók ann . 

• 

hogy erejöket megfeszitsék. Bizalmatoklluk kell lenui cz iskolában; 
s ezért hiunetek kell hteuben, a gyermekben. fl kit tani
totok, és Is t c n i g éj é b e n, a melyet tanitani hll. 

Hiunetek kell I st. e n h e n. Ez alatt neDl az ő !ételébeu s tű

ktilyeiben \'aló közönséges hitet értem; hanem a benne mint azoll 
gyermekek atyj;iban és bar:ítjában \'aló bizalmat, fi kiket 
ol,tattok; a· ki ink;íbb akalja fejlődésiiket és clöhalad,ísukat, mint 
bármely t~mberb3nít s kvs:? sikert nyujtani nz Ö ju"ukra tett fám
dozástoknak. ~e gondoljátok, mintllft cl'Jcdüllcnnétek. l'ie higyjétek, 
hogy midőn a tanit6-tercmhc bémcntek, csak ti és tanitl'áuyaitok 
vagytok jelen s hogy csak saját erötü}uc S bölcseségtekre lehet tú
maszkodnotok ft sikcr elérése régett. Eg)' magasabb lény jelenlétét 
!<ell éreznctek: hogy a gyermckel, atyjn küzel ran hozz<Ítok, a · l,i 
őket hat;Írtalan szeretettel öleli körül. Xe gondoljátok, hogy az Is
tent csak :1 magasabb lények osztálya vagy csak nagy s kit.ünö cm
berek érdeklik. AIds f!yermek éppen oly kedrcs előtte. mint a 
hős , fL bölcs:é~.z. az nnuval: mert e HYl'nnekben me-!:!nUl rOT au!!)';)l • ... .. c:"_ '-' C . .., 

erejt:nek n t siníja, s nz Isten azért hh-ta vletl'e: hogy augyalJ;i, le
gyen. Erre il hitre kell nIapitani millll('J) Y:1stÍl'Ilapi ü:Jwl:it. s il,\' 
Alapon szihínlul s erősen fog állani. 

Tonlbb;i. hinnet('k kell a ,!'!·ycrmr.l.;hell. n kit oktnttol\. ... . 
Higy jetek termé szetének nagy ~:ígtlb<ln s fcjlőd rs i te
h c l S t\g é b c ll. l'ie méljMck lell,ét gyenge töredéken.,' alakjához. 
r.:gYllehtín~·J tahin tiz év alatt. c gyermeknek dlhba lesz az életben. 
felnö, ~gy nehéz hinlt.t.Ís kiitelességeit \'eszi mng<.Ínl , lwllloly feJ e
lüsség nehezedik [eil. s nem sok:ál'it azulitn csa!,í.flfú,'é lelH't s h~ -
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'I,;íja igazgat"i-SülnUJ ~gy HZlWa leHz, Mind azon Cl'{) l mclyE:t HZ élet
!mn kirl"jt , míndlll:on telmtst:g l mely [IZ íj végetlllll létcléhcm ki-
1(~tllcW - cUnknl'V1t 1I1(~g van III o s t az íi 1<~lkébün, E;'t rt Icll<ct 
S,t'm t.i, seIn éli, sem egy angyal nem h :'pCR <'gés:-:hNl felfogni. 
J.:l'ezzétok, hogy tnníhiÍ.lI'yoLok l tlttl'milyen ifju j méltó Icghcnsöhb 
(:nlekc,ILség"tckl'p, Higy jetek főleg tennészetébcl1

j 
mint amely }cüli>

nüsen a kcres7.tülIy vu.lhisl'a. van alkotva. Ne tekintsétek ugya. gye\'
lIH:kct~ mint a ld tJ,;t, l sten iltkn. ala.tt sztUetc<lt s tenrH:.szeténél fog
va. elJcmH,~g(J minden jónak ~ ígnzsúguak. Hogyan 't ft gyermek telje
,'"'Cll ch.'oIlIOIva! .liihetctl>e v:lln.hit ily " gondolat egy cmucr lelkébe, 
l.;!iWnösen egy sziilőébe'! fi'[it 't ! ft gycl'lIlek- ~~ i(juko!" ('lile szépSt~

gd,ülI. ti, Hyilt. hOlllloJiUatl 1 a. lwdves mosolyunn a teljes romlottság 
,jl\leit I:ítjút.ok -t· '! Egy Jd~ ül'dü~-{-) 117. ) n. ki oly éll('$I,kden alszik 
anyja. kebelén ';' Egy lds d<lcllIon \"olt-e llZ~ fi l.;it ;JI~zlI H kurjai közü 
\'dt. s ig)' szólott: )l lJ)'(~nckü a lHenn)'ck országa!"! Vnjjoll nz l.t 

gyl'l'IIwk ,ki , I.Ilidün cgy Fi;f,L'lI\'l'dés vügy ncmcsleU:üH;g törtélletét 
heszüled 1.,1 m·ki. kÜIIIlH'ZÜ \"u!!v l'tlg"yOUÓ szemmel s douou:ó sxivvel " ,,~ '-'~ ...., ,~ 

haHg:lfjll , a JlI é l'y~úges pokol g)'Cl'1IH:li:e-e'! Hnmal.'úbb tckinthrtnélll 
a t.iilldiJldü Hapot ot sütét.ség' fOl'nísúllnk, mint It gyel'lneJ.: V{lg)' iJjn 
;ihníl',ntjút iL teljeH l'ullllott~:.ig kifejezésénck. Bndtim : btÍ nnely mtís 
talit jnl,lÍbh hig.r.i iiuk lllint tzI.; !liCI t ~1. kisértetuu hozna, hogy 
llIegtilliOzztlk ~~ülctésünk Ilapjttt ; hogy llH.'g'uhiljuli: éleUiuket, Midün 
;tZ tCI'l'-llltúllkd Icggollo:-izb l'llensögiillklHi N t'1Il1)(~l'tül'suinlmt gyüliH
tekké tl'szi, :::I.öt.:-;znggat'.üssal fenyl'gdi lllind :IZOIl }.;üteh~keket , ('t ' 

nwlYI..'k btt 'lI lit,Z l~S lWllliinldwz I.;iHnek. Barútim, hig,rjetc J.;: rt gyt.'.l'
IIwklJcJl; 1l\ ~ 1lI III i IItl w.- uz llllír ~:dild,l;sél1él fogva ~7.ent (~S erényes 
\'uIl1a: lUt'rt il szentség r~ el'üu,V !ll'lH szültthctik veliiuk J hallCIII 

:->zal",d I;S üllkl~ nyü~s nyilr;,lllultísa egy oly h;lIynek ~ it ld a jó é~ 
roSz közi.)u'i kiilt'mbségct i~tlwri 8 n. Idsél'tdek kÖ7.ütt ft jóho/' m
ga~i':l\Otljk: hanem higyjl1t.ek il. gyl't'IIlCJdlCll mint a. ld kl;pes llIegis ~ ' 

lIH~J'Ili és t'zerct.ni it jót 0s igazat; tl. ld hir IcUdisJllel'cttcl) mct)' 
, 

íítüt m; l~l'külc~d l\ütclcss t.;g oldali.lra V011I\:.'.:1; it ki fogékony az CI'C-

Hyl'S tettel\: indolHli il'l.ínt
l 

s il ld tuclollltínyra! bökseSi:gl'c l kegyes-
• 

~égrc é:-: öllzé~ nélknli t;/.Cl'ctctI'C Villl teremtve, 
'1'ovl.lbl.ul. hiullCtl1l\: l .. ell ;t, l,cl' cs~té lJy vallá. s ban i :s, a. 

, lIlely a.lkamas a gyermek fclfogit~lÍ,ra ; mint ftr.Oll igaz· 
i :'iigban. amely kivaloan képes megviJágositani1 t~nl('kre ger:j~szteni 
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s nemesiteni IIZ emberi lelket élete elsii éveiben. Ezen vallásnak 
az a sajátsága, hogy még II leghatalmasabb tehetség hat!ímit is túl
szárnyalja, II IcgkorlátoltabJJ elme lJutárni közé is befoglalható, _ 
lJOgy mig kimeríthetetlen szemlélií<lési anyagot nl'ujt oly férfiaknnk, 
mint L o c k e és N e IV t o n : II legtudatlanabbhozis les"ílI " a kis 
gyennekek tilnit.ójáv,\ válik. A kel'eszténysJ'g teldntélylyel szól a tu
dósol, iskohí.j.lhan 8 (~g'y8:f.(munind bénl(~gy a gyel'mekszobii-ha, llOgy 
gyöngéll siavltval égi bölcseséget csepegtessCll rt gyermek szívébe. 
Vall{JSunknak csodálatra méltó sajábr.ga onnan magYlIl'ázhntó ld, 
hogy az cmbt'ri termés7.et legeredetibb , mindenekkel közös elvei-
1'0 vml alapitva. Ugy tiiJJteti fJ'1 Istent, JlJint. aty,\t; s az el ső "1'
érzelem, mely fL gyennekbon lwletl<ezil" " ;;zülők inhIti szeretet. 
Nem osztogat. iinMnyes IHJJ'nnesokat, han em a ki itelesség örök el
veit tanit ja-, s II kötcles~ l~g (:rr.etc lf;t<~lüllk elsií perc.zeihen }{ezd 
máI' frjlüdni. Egy jü\'íí 1~ldt'ii] fol IIJlJlak Ja1tóil'tíl heszél; s a gye}'· 
mel{kol' üdvör.ö]\'!.l fogadja flJ, angy:tlok (:~ szel1emek eszméjét, a 
cSlldt,latost, r<'llsrgest és l:ít.hal:atlant. Dc mindenek felett II keresz
ténység nyilv"nul " JJlzns ,~ l ctJ;bűJl , tiirténetében ,~s jell emében. S 
c jel1em, :imlHil' oly magaszt.os: mégis oly vaJ6di : igaz, egyszel'ü: s 
oly természetesen tűnik InI ll l. élet közön,éges jelenetei között, hogy 
fübb yontísniban lL gyerlllek iH JúlfoghaUü, ti, llOgy 8cmmi más nagy
s,igot felfogni Jlmn képes. II l<ercszténység ldtiinü vonásai közé tar
tozik az is, hogy ez nom ""lalllel.\' homályos, érthetetlen elmélet, 
nincs beburkolvII elvont ,dtalános ltifejezésekhe, lutnem tényekben, 
elbeszélésekben tanittatik ll clliln k. Szemeink eWtt él. mozog , he
szél és cseleks7. ik. II keresztény S7.eretet nem hideg ]Jaranesolatok-, 
ban vall előnkbe tárva. II keresztriíl beszél. 19y, aljaIhatatlanság 
nem üres, hatfiroza,tla.n igéret. Hajnnlkéllt tiinik elö lllintegy a }uíJ
váda melletti koporsóhól. Dicsően valósul meg" felt{,madott. i<lve
út6 személyében; s mennybeJncnet.cle ld nyitja "liittii,,\( n mennyet, 
" boldogság hazáját. Valhísunk eIlle történelmi alakja az , moly azt 
oly kiilönösen alkaImnssá t,'szi II gyermekkorra , " képzelődésre és 
a. szivre, a. Juelyek legelőször nyil nak meg 3, gyermekkorban. Ily 
értelemben a g)icl'lUekeké a menlJyek O1'8Ztlga) il, ]{l'iszt.us vall.íSfl. 
I';zt kell éreznetek, hogy \' lL l hl~unk "I\mlm"s ,,"okuak, II kiket oktat
tok. l~~l'ez~étek, hogy a legjobb eszl<öz, az életadó ige fUll kezdtek
hen, mell' által . ll' gyél'meki lélekre hatbattok. 

. ,~ ••• • 
• 

! 
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II. SzemlélVIÍn a hitet, melyre a vasárnapi iskolákat alapitani 
kell, hbsuk II c z é l t és ron{leltetést, II melyet annak bar,itai kitíjz
ni s szemei!, előtt tartani ]{ötelesek. Hogy hat::lssal és hasznos~n 
do)go~hassunk, tisztában kelJ lennünk azzal, hogy m"Í é r t dolgozunk. 
A mily mértékben homályos és határozatl an elöttünl, a ezél, éppen 
oly mértékben lesz munkásságunk ingadozó , bizonytalan, erélyünk 
tünedező. Mi tehát a vasámapi iskola czélja ? Főezélja az, hogy 
felébre szsze a gyermek sze llem ét , hogy értelmét, öntuda- " 
tát, szivét komoly, erélyes tevékenységre ösztönözze a vallási és 
erkölcsi igazs~tgokra nézve, s hogy fel éh l'c s z sze és ápolja 
benne a szellemi életet. Benső élet s szellemi erő és tevé
kenység .... ezt kifejteni és felépiteni legyen czélnnIt az if jn tani
tásában, különösen "a vall {,s i tanításban. Sqha se feledjétek el ba- " 
rátim, hogy llIilyneulli leiJyekre vagytok hefolyással. Ne feledj étek, 
hogy a gyermek okos, erkölcsi szabad lény , és hogy a nevelés 
nagy e'télj" az, hogy feléln'eszsze benne az okosség "8 erkölcsi ér
zés erőteljes tevékenységét, s oda fejtse, hogy szabadon válaszsza 

a jót s szabadon határozza el magát az igazságra és kötelességre. 
A gyermek nem egy darab viasz, ft melyet bárki tetszése szerint 
alakithat, nem egy darab kő , a melynek bárki érdeke és szeszélye 
szerinti alakot adhat, hanem egy élií, gondolkozó lény, a ki a szi
vében lévő ~Ivek szerint cselekszik, önmag"a vlÍlaszt a jó és rosz. 
az igazság és hamisság között, jellemet alkot magának s életpályát 
választ. E fontos különbséget soha sem szabad a tanítónak szemei 
elől eltéveszteni. A gyermek egy szabad, erkölcsi tényezii s nekünk 
kötelességünk öt ez irányhan f ej t e II i k i. Nem szahad ugy bánni 
vele, mintha anyag volna, a mely nem képes gondolkodni. Egy bá
zat, bajót, szobrot, annak beléegyezése nélkül is öszsze lehet állita
ui. A gépet, melyet egy müvész készít , sajM akaratja szerint ren
dezheti. De a gyermeknek akaratja van, mint a tanitónak. Lételé
nek czélja az, hogy önmagától és magára működjék. Át birja lát
ni természetének t ö k é l e t e s s é g é t s arra van teremtve, bogy azt 
szabad választása szerint, az erkölcsi köteleztetés érzetébő l, saját el
tökélt akarat jából valósi tsa. 

A vallásos oktatásnak nagy czéJja tehát a vasárnap\ iskolá: 
han, valU,mint a családban, nem az, hogy saját szellemünk bély~gét 
ellenállhatatlanul reá nyomjuk az ifju lelkekre, hanem az, hogy" az ő 
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,rondo1kozásukut. ébrcszszük fel: nem, hogy n. III i sZl'meinkkcl 1I\S-
o . '. 
sana,k, hanem: hogy foIyt.ollosan ('$ vizsgiihídY;l né~Zt'llek II Hl il g lI-
k ri val ; nem, hogy cgy hattirolott lllcnnyist3gü i s \ll e r c t e t, :ldjnnk 
nekik, hune.m! \lheljfik beléjök nz iga z s ág ir ,i nti fnlTú SZ l'l'et\~

tet.: nem1 hogy it l\iilsö 5í:ubiUyO$$.tgot kl~pűzziikl hanelll hogy k<.'lIélyük 
ben ső rugóit liozznk mozgásba; nem! hogy terheljiik nz cmlé
J\ c ző t e h e t s Li g ~ t-o hanem hogy cleyeuÍh;iik és criisitsi'lk a g l) n tl II l
k"o z Ó e r ü t; nelll, hogy legyőzllet.etlen ú Ili i t. c l ú t C ld~ c 1 $t1j;it fe
lekezetünl(höz v;lgy saj.ítstÍgo::; t.a-nti.)gnlmainkhoz I\üssül\. haucI11 készit.
sük elő részrehajlaUan . .lell<ii sm~ret~s i t. é l e t.r e tuirlllel,' tlÍrgy feJett . 
mcly az élet folyatWll>un elüttök fchllcl'Hl ; 1ll~1I1, hogy crüs/:akoljttk rájok 
a vallást önkényes szt11nUyok alalijúlJall. rt llldyckllCk llillr~ nUlt:' alapja , 
c~ak S3j.lt szavunk l:S ill\:t l"ilt.Ullk , hanem ClII'c$zszi1k fcllJcnnek il l c l k i · 
i s mert\ tet , az erköll..'si itrlli tehet.séget, hogy ük maguk iSIHl' ljl;k 

meg és fogadják el ilzt, .'1 Illi i.il'ük ~ igflz l~$ jú ; lIt'lll. hogy III Oli 11-
, 

j u li nekik, al. Isten jú l halIcHI ~pgitS iik arra ! hüg,\- lá ~s!í k l;~ 

é l' ez7. é k az li szeretetét. mÜHlcnbcu , a. mit heullök és }i:örmöttük 
III n II k rt l; nt~m, llogy II l~ ::; z é lj il II k nddk a lüi sztus mölt.óságál'úl, 
hanem II y i s s II k f e l li p II ~ Ő s :t, e III e j k e t ill. (i jellemének sxép
sége és nagyság:\ clütt s ébrcsz8~íik fel nígynl\at lmsonlú erény 
iránt. Szóval, :IZ iskohtl\ lill gy ezGlja. il.Z. hogy :.; i'; c II c IH i Ú~ (, 1'-

, 
kölcsi élet.et. éb1'es1.::;zenek it gy l'l'J11 e JdJclI. Elet. a Jlla-
gasztos jú, mit egy embcl'i léllynek nyujtani tör(']<cdnüllk kell. .10:" 
ideig a legtöbh nllhí lS l~S ii.llmnkonl1,lll)" yetélked,'tt I ~gy lll ;issal :I Z 

életkiolttisábnn nz emberi l élekből. lI:íla Ist.ennek . Illi egy sz"lih 
nap hajnahlt látJuk felettiink lkrengelli . 

Ezen megjegyzésck ulatt nzonhnll llt' lJI m:t értem . ho;.!)' ~wha 
Sc adjunk gycrmekeinknek pnr:tnrsot Y\lgy taHitÜI:if: II m':ll.;ül ! hog} 

okainknt is egyszersmilld ki Hem III II t.n.tnók. ltciLnk 'kell t:i.Í.llIa ~;1kod 
niok egyelőre-o mert sok \'.\11, a mit még llem toghatllak fel , IJaucll1 

ugy vélem) a mi föczéln llh:nt a. gyermekek ve z l' t. é s (~ 11 é I ana 1,l.'!1 
irányz:lni, 110gy tanítsuk őket ü II ul fl. g II ldl t. "e y. I! t. II j ~ S mi(WIl 
ok tat j II k il) üket. esnk segíteni igyekezzünk IlCldk l\;t; i g it t. s ,i. g 
f e It a I á l á.s ú o a ll. A Ulcnynyiueu lehet . ulkn.lmnzzuk iL villI.íst az 
Ö sze ll emöldlöz és 8z i vő khő ;t" Ugy tanítsuk 1l0ki!, it \'[llltí8t' l 

mint a Wfqlészctot. Nem Zti.l'juk cl gye.l'lllckcinkct ai'; üket ,környl-' w 
.ö tCfDlL'szettöl s ncUI kivánjuk, hogy cs"k " mi s.avllukm higyjék 
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a teremtö törvényeit, fl, világosság. melegség, gfíz és nelléz-ség ere
jét, hanem a terlllészet.be állit juk ki /iket, s fi lilit tnni t.unk nekik 
lIZ á SV>ÍllY-. állat- és nöyény-világból, szemeik elütt felmutatott té ~ 

l1yek által igyekszünk bcbízonyitani. Uttlsitjuk) hogy magukra vizs
g~tlódjanak fo) fL mit liaIIanak tőlÜlIk : yegyék kísérlet alá. Igy :lz 
erkölcs és yall,ís nagy elveit is éppen Hgy lehet felvihigositani és 
lJH:~geröio;ité l}j millt fl. természet nagy tÖl'\'Gll ."eit . azok által ) mik iL 

gyermek öntudatu. . é;:; tapasztaliLta alá esnek. Sőt közel.~ bh !illnak 
IHlzz<Í aZ cr!,ölc:-; i t.:s valli.bi nagy igazstí gok ~ min t it. természettudu
mánv elvt,i. Azoknak magvai lelkébc:n YflOnak Ar, Isteu és l<ö tdcs-

• 

~ (:g: ~zeretet I;~ holdog~ <ig alaveszllHQ ::iilj íít szellemi cn'jéből (;s él'-
zelmeilJól csiníznak ld. Erl,őks i jó é5 l'OSZl ('r~ lly (~s bün Yilügo~:-iü 

h'sznek eWtte <I maga, és a kőrü.lüt.tt, l evők c~clekcdetei üulo1.;aihulI . 
,\ t: IstenlJt'1l ( :~ (' rényben yaló bit nem CSUpl:ln aZOH nJHpul: hogy 
azt tuuitj iÍk és C l'Ői-! itik . A vallá~ sokkal inl<ább önmagüball húrdja 
sajút bizonyitéldt: mint a történelem vogy fi, termé~ 7.l' ttan . .\nnak 
inkább fi lélek öntudatán, tapasztalat"ül S szcmlélűdésén kell nyn

godni. A rall tis-tanítús IlHgy czélja az: hugy a· I t l cl~IlCk tbzt.1. he u
::; j; f(lgi.llmat adjon fl. yall <i s ralódisügúróJ. igazságúl'ól (~~ nngy~ <Íg.ll'úl. 

A yasárnapi iskolcik nagy v é SZú l y e az: lwgy ll'gtöhbszür 
g é II ie ~ tauitúsi inodorha ef-i nek belé 1:i i.I ralh'bt ugy mutatják fl' l. nJillt 
('BY é le tt e l e n hag y o mtÍ-nyt. - s nem ugy mint l: Uj éi' r l l·\· c

Jl itö ra lú s.í.go t. XClIl elég csak H7.u\'a k at ha ~7. lI ,í lni : a melyek 
IJ HlgoklJall l'<'jtik HZ igaz:-i.ígút. SijtinlüílJb 1.Ig.\' kell },üzülHí tit: jgaz
~tigút~ hogy a l ~ l ek azt nHl.gút~ \"á teulI i \ il z t i gil ZS tígJlilk e l
i ~ mend s önnwgü,,-al miutegy cg'yC:.s itcJli ö,~z tÖllijztn::-) (~k. ,\. legna
.!!yúbb ígalsú;.;' is holt tchel'l,~lI t frJ{}lc{ik :1 1{~ l dd)4'Jl . lIIi ut. ;I. l('g
jobb bllJlálék az emészti, sZI:IYl'k li l lllli<ií.;5~ ;ig-állak hi tl llyá iJan 11,~O-

1I IUsztóvá lcs;f,. Xem hbl.(·.' lJJ . hogy ally llyira JuítniJl_nira lclIJl C ;1 
gyel'lllekne1<: IH! tévismel'etl"'t !<özlü nk r ei n, lII iJl t 1m at: igazságo I·. 
f~ l ettelell a.lakhan lIyujtjuk. :'Ili a. IH~ rt:-:z tf: lly tartolll ~illyok néptönH:~ 

gének szel'en csütlemH~g(! -~ Hem az· , hog}" il lw l'esztény::églJcll ncm 
hisznelt\ nem az, llogy nagy t';ve1ygé:,cklwll e!Inek: hanem :IZ, hogy 
(t;f, i g[~ zság halva fck s'/. ik hCHn ül<. A 1 l'g~l,ell tclJb ~,w\'a.kati .... 
útelem lllHkü} IHlHzHiÍ lják. A f)zeUclJIi i/4<.1r. ::;ú.gokat ~ lIIdyck halotta
kat képesek feltámasztalI i, a l egn~yobb közönyö"égg"1 hallgatják : 
li ez érzéketlcDségnek egyik oka az . hvgy it gyermekkori tanitás 
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oly g (, II i e s volt; hogy it vallást csak az c III I é k c z ő tehetRégbe " 
egyes z m é I e t I c n II i t II e ültették belé, mialatt a7. olcosságot fej
leszteni s a lelkiismeretet és sr.ivet meginditani elmulasztotWc A 
tanitás közönséges módja elfojtja az ifjn lélek fogékonyságát it nagy 
igazságok iránt. Midőn it;'. ín:íst gondolkoxás és é.l'Zt,;s nélkül olva!>;· 
sák, eltompul lell,ök annak legszebb s magasztosabb helyei iránt; 
és ha má,' valamely hely egysr. ,jl' halm fekszil. ft lélekben, életre 
ébresztése fi legnehezebb dolgok küzé tartozik. Ebben áll a vasár
napi iskohík nagy veszélye, Ne feledjük, hogy czelmck végezélja: 
életet ébreszteni fel az ifju lelkében ,os s ziv,;b e n, 

III. Attérek annak megvizsgí\his(u'a, hogy III i t k e II t it n i ta
ni fr vasárnapi i s kolákban, lm el altaljuk ,'mi a ezéit, a 
melyről baszéltem ; s ngy hítszhlltnék, mintha ezt könYnyon meg le
het állapitani. Ha azt k,:nlezném Wlolek, mit kell tanitani fl. vasár
napi iskoláhan '! kétség ki viiI c feleletet nyerném : "a k e r II s z t é II Y 
v a II á H t. Az intézet kel'csz t(~n'yi eX j·Hja H. lw[(~f-;ztöny igazs{tgok l{öz· 
Iése. E feleletben megnyugszom ; de ez n, kérdéR mer ii] fel azubí.n: 
mily alakban kell tanitani a va llást llogy a gyermekhen életet ,:b
l'eszszen fel '! Kat ec h is llIu >t kell tanitani ? Nem, A kateehismlls 
egy csontváz, holt Iwtii, J..:ii r ü1pt, Nem 1(~vél1 éld henne, llPm is ad
hat. A hideg e,1vonts;íg (~sük lIlegun tafja ;'1 J;yel'lllcJdw] a vallást, a 
Idnek kora :tZL kivánja, hogy :lZ ig;lZSitgOt, m(}gteste~itsnk eWtt(:', 
szemei elf~be állitsult s i)szsze](üfisük rt ynlfífli l!lettel. A ){atl!e1lisrnuH 
rends7.cres Ié\' (~n ) llc1mi l'endet é!-l lfIt'Hhv:ert külc:.;i)nöz·het a tanitlis
nak 1 de a l'cwlslercs theol ogiúnak njncs lwlye n vasárnnpi isl<olú
ban. Ez a YalJü~ i oktatcisnak \, j"gj~re :-; Berll ke7.lletéJ'e val6. E mel 
lett a. rendszer iuk;í.hb Ul Cllll,eri elme IHÜH~) mint az isteni höl 
cseség é]lj alakja, Oly tallokra fektet nagy Sli ly t legtübbszöl', a me
lyek csak az által cmelkt:iltek jelenWségn\ "flÚgy tül"térll't.e ~(:n a vi. 
tatkozás I~S verKengés tlu."gyfli vJÍ. t.ették ~1J. f~mherek. (;yakr:m feJ:U
flozzák a józan értelmet s az okosslÍg ,~S le11dislnemt cgyszeríi f-;Z;l

vait: hogy fent.atth.asgúk IlZ ugynú\'ezett. Jtithcli ·mú,!.wg'yezl~8t ) öSJ. 

hangzást; lánczokat \'ctrwk taUivJl'il éli tatl!llúm s annyira útj,í.t úJ/
ják ~l "lélek és sziv mükütMtiének l hogy 1ehrtübhsz(jr tsak (ji'I01rJií
Iyositják és félrevezetik a vaoül'll >lpi ·iskol:íL 

A kel'eszt(~ny va,ll,í.st Hem kateehhmmsból vagy vaJauwl ,v I'ClIrI

~zertJül1 hanelfi magáh61 ft )ol Z e ft t i l' <Í. s h 61 kellene talJulni ~ ;j 
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szent ·irásnak is külőnösön azon részéből, fr Inelyben az különösöu 
Ic van téve: " J éz u s Krisztus tÖTténetei b ő l, te t.t ei b ő l , 

sza vai ból , sz env ed éseib ő l és gyö zelméből. Az Evan
g eli u III o k legyenel, II vasál'llapi islmlák tantárgyának szövpge. 
Ez.ek alkalmasabbak a gyel1nek felfogásához , mint .a szentirásnak 
bármely más része. Ezek tele vannak élettel , valósággal , szépség
gel) erővel, és ügyes kezekben alkalmasabbak bármely más irásnál 
arra, hogy lelki életre ébreszszenek öreget és ifjat. 

Az Ev a ngelinmok legyenek It vasárnapi iskolatanitók ta
Bulmánya s mind azoké, a kik ifjakat tanitanak ; és a tanulmányo
Ziis nagy czélja legyen az, hogy behatoljanak e z e n i s t e n i i I' a
tok s zellemébe s mindenek felett , hogy felfogják a Jé zus 
Kri sz tu s . sze ll e m é t, j e ll emét, eié ij át, indokait és sze-

•• 
retetét. O legyen a tanulmányozás főtárgya. Benne van az ő val-
lása legjobban kijelentve mint sehol különben. Nagy figyelmet for
ditanak a IMi időben és méltán alTa, a mit az Evangeliumok be
tiijének lehetne nevezni --' az ország földiratára, melyben Krisztus élt, 
az erkölcsökre és szokásokra, melyekre ő hivatkozik s "társada· 
lom állapotára, mely őt könyezte. Ezen ismeretnek nagy haszna 
van. Törekedjünk arra, hogy megismel'kedjünk azon l;örülmények
kel, a melyekbe Jézus llelyezve volt és élt, éppen IIgy, mint a mai 
időkével. Tanulmányoznunk kell aZ· emjJereket, fi kik között ő élt, 
azok vélemény!1it, szenvedélyeit, várakozásait, reményeit ; a felekeze
teket, a melyek gyü!ölték öt és ellenszegültek; " babonák"t, me
lyek a tudósok és tudatlanok között umlkodtak. Tiil'ekednünk kell 
mondom arra, hogy ezen dolgokat oly.: elevenen llí::-sul{ ~ mintha fl, 

lüisztus működése idejébeu élnénk. Azonban mind e tudományt 
nem ma.gáé~t lwUmegszereznlink hanem csuk eszl, öz ül\ llOgy 
J'ézu shoz közel ebb vi g y en, hogy béver.essen minket az ő 

lelkének titkaiba , hogy kij elentse nel,iink al ű szellemét és jeUe
mét s hogy előnkbe tátja teljes czélját . és honi erejét mind annak, 
a mit ö tett és mondott. Csak ugy tudjuk teljesen felfogni az ő 

jellemének eredetiségét, erejét ~S méltóságát I az ő kö}csönözetlell 
önálló jelességét és nagysügát s csudálatrit. méltó szeretetét, ha is
meljiík a.zon népet. a. melv között sziildett. nevekedett, éjt és meg-

" . 
halt. Kevesen tudjuk felfogni, meuynyire egyediil únott Jézus azon 
lmrban 1 a melybcll élt; ~mcnynyire luagál'a volt ha.gyatva. az ő nagy 

-
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hall t'UI l'~ys:t.en;mil1rl ~t'gé(leszközt is nyerünk ill Ő j e II c III é II n k 
~ "fl. 111(. ~ rt, fi z cd l cm é n (: k . lHcg('!rtéRú·f.' . K.ülsÖ üllnpotja kiJelenti 
lleküuk szelleme erejét (~S 1ünségét. lIwly llclküJözhette " t.isztelte
té~ },özünségeg eszldizeit.. l\Jutatja I\:risztus mély l'okon~zcnvét az 
(~mbcri lH'm ~zeg~nyci ]1';,íllt, mert inkúhh ~ZCl'cttc kÖ1.öttiik élni . 

K:írhoztalja azoknt. a kik aUla 10Ilyt'.~t{':le n köriihnény tekintetéből. 

bog} gnzdag~:igga l birnak clkiílÜllZik m;lgok[ll :lZ embercl;; többsé. 

gétöl} !) ültözctuez és pompáz<ishoz il fe]söbhség e:::zméit kötile E 

fejtcgetésb61 áthithatjátok Hnll:.k pli}ll.'"éL ha a Krisztus történeté. 
neJ..: n:dndeu n :szével huwretcscl;: rngYlIH1,: ).;iizöllSt'ges életénl ép. 
}Jen ugy l mint jnncpélyc~ehh tettdn~ l 1~S tunitúsahal. I\lindcn ö 

rl:ií. yúu:ükozó dolog gazdag tanulsignt llyujt ;-; l\"él'cs iti a tanitót 

hefnlFbt nyerni a, gyennek lelkére. 
A YHlStírnapi iskola-tanítók fötanulmánya legyen az Enmgeliull1. 

Sokall} midőn az új testamentum tanuluuluyozásüt. hallj;ll'l azt kép~ 

zelik, hog)' II h i h l i II - lll" g Y" r:. z ú i r" t () k II t át kell lapozniok 
hogy jobban megérthessék a nehezebh f'z övegcket :-: rt hOll1tilyosabb 

. , 
helyeket:. En egészen mást értek tl tillHlIUHtnyüz<Ís alatt. Törekedni 
kell lIg~'an, a. menynyiben lehet) II 1\ris1.tus t:l1lihi,s<li homúlyosabll 

1'0Slén~k felvihígoBittí.sill'a. Vnulla }.:; oly f:z üyegrk, a melyek ai ak~ 
l\Ori idül, elfelejtett l\örültllényciYt>l ynló ü~/.szd;üttet(~sciknél fogn}, 
mo~t homályosak. Dc lW gontloljütok. hogy it J\crcszt.énységneli: legN 

fnntosal.ü) igazs:ígai nl, ()\"angcliun1llaloi ezen helyeire \"o ln~ínílk leté· 
ve. Semmi Silll'S a. JlOD1úlYOSflbh hehekbell olYiln. a mit. fc l ne le· 

o o, • 

hctnc talúlni a szentil'<ís \"ihigosabh hehein is. .\ nehezehb szöve-
. , 

gek magyndzatl:Í.nnk leglJag,vobb h::t :-:;zua Ü1J:ín ;IY.. ha felfedezhetjük 
nzolmnk a \"il,í.go~ahba.ld\nl val ú ü:,:,y.haugzi.Ís:i t. : \1'. cYHllgelillllloak 
azon rtS~Z(~i, .miket lL ,-as,lrnapi i~kolil tanitúuak h>gillkább kell ta
n H I III ,í, n y O z II i, {"pp azok

l 
a melye1\11 ck llilH~S Hagy szükségök ;IZ it:é

::;zet fehi1,í~osihísaim t.. i. il. Jézus hfl soJllatni~ (·.sud<ii ~ teU:ei, :-:7.CJl-l 
Yl'dÖSl'j) iJtlái l:::; könnyei ; eZl'krt ,kell tallulnuí nyozni 1 hogy n t.a· 
llitó hehfltolhas~on n .Krbzt.\l5 szdlemóbe: lelkébe; kÜ;I,p)ebh jutha~ 
SOIl ezen cSHfMlat.l'it méltó lény hez ; mcgismclje a mnga...~tos cz~ l t f 

a mel~'nek mng;ít szentl'He, nz érzelmeket 1 a melyek szirét eltiil
töUt!k, f:);"l!l'ctetölld..:: kimel'ithetlenségét és lütetjc(h~sét , hölcses(;g.é
nek nu!lységd, ~~S Ist.ell intntj hizalmának leg,riízhetetlen erejét. 
A Kl'i::;~-o tu· s jell c lltü az. ('i va.ll:il',tnak üs :t.s:lt~ ge. Ez 
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II legtisztább, legszebb kijelentése az Isten ""eHemi lényének, sok
kal tisztább és megl'figadóbb, mint a természet.nek minden arról 
adott tanitása. S egyszersmind legfényesebb kijelentése amaz e r
köles; tökélynek , a melyet az ő parancsolatai előnkbe szal.
nalt ; az ö Isten és emberek iránti önzetlen szeretetének, elvhűség"
nek, liötelességei hetöltésébe,; való rettenthetetlenségének , világ
meggyőző erejének , a jóban és igazban való örömének. A keresz
tény el'énreknek az érsztlzadoli: minden müveihen foglalt előadása - -
hideg és hom:ílyos: öszszehasonlitva azon megragadó fénynyel és· 
meleg szinezettel , melyben II K ri s z t 11 S j e Ile m e szemünk elé 
te':ieszti az ő vallásának szellemét az emberi természet tökélyes

~égét. 

Avasámapi iskola-tanitók fóteendője tehát az, hogy t a II i t s á k 
J;: r i s z t u s t, nem ugy, mint ez hitformákball és rendszerekben elő van 
adva, hanem a miut él és mozog az evangelisták egyszerli történeti elbe
széléseiben. KrIszt.ust kell tanítani ; (le ez alatt nem é,tek ,>alami ti
tokszerü tant az ö személyéről, nelll a szenthároms,ígot, hanem a 

Krisztus szellcmét~ ugya mint az kisugárzik mindenből 1 a mit ő 
mondott és tett. Arra kell törekednlink, hogy a gyermek az ö égi 
barátját és llIegváltójlit oly jól. oly határozottan isme,je, mint egy 
földi bariltját ; és ezt a tudományt nem az által lehet beléje önte
ni, ha a Krisztusról homáh·os ismereteket l,özJünk vele, a melyek . . . ~ 

az egyházat évsZ1Ízadokon át felzavarták és megrenditették. A szent
háromság t anát csak arra látom alkalmasnak, hogy a titoksterüség 
leplét boritsa Krisztusra s khül hehezze őt szÍYünk és érzelmünk , 

hatáskörén. 
Midiín azt mondják nekem, hogy Krisztus a szenthároms,lg 

lIlásodik személye, azon három személy egyike, kik együtt e"ur Is
tent., egy végtelen lelket tesznek, akkor " sötétség örvényébe me
rülők. Jézus előttem a legérthetetlenebb lénynyé lesz az egész min
denségben. Az Istent ismerhetem. Az embert érthetem. Amde e Krisz
tllS, a mint az embel; hitformákball le van irva t . i. egy összetett 
lény, egyszerre ember is, Isten iS1 egyszerre yégetIen bölcseség és 
véges értelmü halandó, és a ki más két személylyel ugy van egye
sülve, hogy azokkal együtt egy lelket alkot, - e Krisztus nlinden te
hetségemet megszégyeniti, túlszárnyalja. Igy nincs fogalmam róla. 
Gyenge értelmem egészen elnémul s nem hiszem, hogy a gyermek 

• 

• 
,"i 
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értelme is jobban felfoghassa őt. 1<;., ez egy fontos ellenvetés· ot 

szentháromság ellen. J~el'ombolja a Jézus \'alódiság1it, határoz.ottsá. 
gát s megragadó közelségét. ]\.öltött szinezetbell tünteti fel őt 1 ;; 
• • 

('z nagyobb akadály volt 1 mint bármi egyéb, a vele 1 szellemével: 
mííveivel, lelkével s erényén<!k magasztosBágával való mélyebb is
merets égben. Egy fátyolt boritott w i , mely alatt az li .iellemének 
l1ftgyslcrii

1 
szép yonása.i igen el "annak rejtve, 

Láthatjátok abból a mit mondottam, hogy mit volna ezélsze
rii a vasárnapi iskolatanitóknak tanulni és tanit ani. A kereszténl' 

• 
vallást, a mint az ki van fejezve az Evangelium legvilágosabb ré-
szeiben. Mielőtt e tárgyat elhagynám, egynehány megjegyzést aka
rok tenni, hogy a lehető félreértéseket megelőzzem. Azt állítottam, 
. 
hogy ft I<creszténységet nem I,ell a gyermekeknek r e n II s z e r b e n 

tanitani. A ká téknak az elemi tanitásmíl való czélszerűtlenségé

ről is beszéltem. Azonban ezek alat.t nem azt értem, hogy " tani
tó tudományában semmi se legyen rendszeres. Tlivollegyen. Ő nem 

elégedhetik meg· azzal, hogy a Jézusnak csupán elkülönzött tetteit, 
szavait, csudáit tanulmányozza. Sőt inkább ugy tekintsen Krisztus 

történetére és tanitásaü'a, mint e g y e g é s z r e 1 s vizsgá.lja az Ő 

igazságának és jóságának nagy vonásait, az Ő renclszerének főbb 
ismertető jegyeit, s ezen az úton tanulja meg, mily fö benyomáso
kat kell tennie ft gyermek lelkére egyes tények és tanok által, me

lyek az evangelium mindenik szakaszában eléfordulnak. 
. Egységnek kell lenni a tan it ó lelkében. Tanitásai 

ne legyenek öszszeköttetés nélküli töredékek, hanem átalános né

zetek által legyenek öszszefüggésbell. S itt az "kérdés merüllle.t 
fel, hogyakereszténységnel, melyek ama · nagy · általános vo
n á t) a i ~ melyek azt egészen átlengik és a melyekhez a tanitónak 
mindig viszsza kell térnie. Három van, a melyek előttem kü
lönösen kitünőknek látszanak: e vallásnak s z e I l e m i s é g e, 
önzé s teleu szeretete s végre kilátá sa, inak végtelen

s é g C, hatál'talallsága. 
A kereszténységnek e I s ő főbb vonása tehát, melyet a gyer

meknek mindig szeme elébe kell tartani, a S z e II e m i s é g. Krisz
tus sze llemi szabadító. Az ő megválu\sa ben s ő. E nagy igaz
ság figyelemben tartását Ilem lehet eléggé ajánlani. A Krisztus id· 
vezitése bennünk vall. A bünök , a melyektől minket meg" 



I 'f (; 

si'.alnulitani al.;:al', b Ollnünk ynnnak. A !loldogsi.Í g , II melvnel\' . ' 
lllegszcl'1. tí:";érc Ym~ ércllli jött. ;, h e II SŐ s PZl\t't öl'ül<1{t~ trutll . Ve?:e~-

• 

8(~tl:"k he al(~l't a fQ· (~rmekel\t· t. sajtít h()n~('jükbe. ·1 ;~b t'eszsz(Ítelc fel 
lli.'nniik, a lIl (,llyJ1yi l'l~ ll ~ ll('t , :-; :t. (~11 {~Hl i t (' l' III (~~:t. P t i) k 1 - -- nzoll 
IJ nti.írtfl lan g:lzrtflg'Slíg Ü n t II ti fi t. ii t . ot melyet fl~ ()k(\ :;~:ígb::Ul ! a 1,'1-
kiismeJ'cthüll , nl. Isten jSllH'I'et r-lll't: cl'cjélwll) fl jósüg sl.cretctébcll fo; 

a kütt·.lt'i:it-it>g t eljesit(~sr.ben hím:!k; i') 1\risztu~t az ti egész törlt;nü
tében tis tanit <iRHibflll IIgy' ,íI1 itt=.,í toli: elcjüldJl', millt nz l}'let fo r
r;i s.i t (;~ 1 e l k e i 1\ r i l ü g O :5!'j ;Í. g ti t. l)éltlául , mid ön az Ö ul'ulku* 
(lisdról, ]';inilystig.íl'li l. llatahllitról , tekilltö!yérö}) tróuj;tl'ól hcszéltcl\l 
\ ig)'<l:r.zatok, nehogy szuyalí. il l,üt nt13tlli k li l s () méltóságot értse
n('k : tn nits<Ítok alTa áket. hogy ezd;: neUt kiihiŐ uralmat fej eznek 
ld. hanem ilZ Ö jellemének \ jga~s:igáll ak t!:; szellemének tisztitú j 

!l1C'gszentdó é ~ föl emelö h ü fo l y rt s á t nz emberi l\cdélyrc, Ma .. 
gyarázzütok mi nden e s ncl;:íit ugy mint egy s zcl lcll1 i 8zba di .. 
t:~ t'1 j t~ l k \5}) e i t,. püldrlzatait. 'Mid6n tnnit,\';"Ínyaitok azt olvassák, 
hogy ö <1 yakoknn k r isz!)zaadt-a :-;zcmök Yiltigát l i~lUcl'tessétel( eb~ 

heil 3 Z t"i .i1.~ l1 cmét ugy, hogy íl :l világ világossága 1 I~~ azon embel' 
öröméhen, II hiuek szemei nz örökös éjszakából il természet sz(op .. 
~égéuek szemlélésére mcgllyilhd{ 1 Ulnt3ssMok ffl egy oly igaz ta-
nityány l!úldogságá.llak k6pl~t, li ki a Jü iSl,tu8 l{övett:;c tUtl,tl , a nap .. 
nál dicfJöhh fl~llyt, H !IZ ,myagi yillÍgn:í.1 felségesebb és tartúsahh 
YiltigegyetemeL pillan tott meg. J\Iitl(jn a Krisztus tanitásait ülö · 

adj átok , ford il, ,,to]; " ;!)·cl'Il\ekfigyelmét azoknak s z c II e III i ol· 
dalára. ~Iu tassátok meg neki ~ hogy II cselekedet hecse, azon cl\' .. 
hen, indoh:ban. es czéllJan feks:dk 1 11" mclyből származik; hogy ~17, 

]' s t c II i r <l II t i s z c r c t e t é:-; lwm kmsö isteni tisztelet, IlZ c lU b e,. 

rr k i ránti ~ zeretet és nem külsö eselelcvény, :t keresztény 
t Ö 1"1' é n) II C I; valódi lényege, Idke és középpontja. Figyelrneztes
~étek őt a nyel\' sajábiitgos erej ére g fi kifejezések merészségél'e, II 

mel,ekhen .Tézu< felhiv minket '. hog)' emelkedjünk fcljiil il testen 
,"1' a vihígon, Ul i!rzékek g",önyöl'cin és szenvedésein , a gll.zdagr·:lIl
gon és IdHsüs(ígekell

l 
:-i iítalában nlÍnden vHági jón. Mirlün a keJ.'esz

t.ényyaHfi3 i gél'c t e idil s fenye g etéscirö l beszéltek, ne mond .. 
jd.to],: nekik, hogy ft jóságot keresni, H. hünt j,el'ülni azokuak le íí l s () 
következményeiér! kell; hanclfJ tani tsátok mély meggyőződéssel, 
hogy il j Ú $-i;'í. g m a g il ')1'1 í~ g tí. 11 a k j n t a. l ul n, S ez sokkal becsesebb 

.. 
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minden külső jurolomnál, és hogy" biin maga magának At-
ka , és sol,kal inktlbb kell félni -Wic maga magáért, mint az égő 
gyehellnt\t61. 

Midőn az ls t e n r ől tanitotok, ne beszéljetek mindig csak ar
ról, a mit, ő k ö r li l t e t e k teremtett; Ile tekintessétek az ifjakl!al fl 

kü l s ő világot ugy, hogy főképp abban jelentette ki magát, Uta
sitsátok őket, hogy gondolkozzanak r61a ugy, mint fl ki az ő 1 e 1-
kökben jelentette ki mug(,t; mint sze llemük r.tyjá1'61, mint 
II ki szorosabb összeköttlltésben áJI lelkökkel mint a fényes nappal, 
és lllondj(,tok nekik, hogy az lsten legjobb a<lománya, nem a külső 
birtok, hanem az ő szellemének csendes befoly:ísa , a Idjolontésel" 
melyek lelköknek világosságot, é1'zéseiknekrnclcget és emelkedett
séget és II jótet~ekre való elhatározásuknak enlt kölcsönöznek. Tün
tcssétck ki nJÍndcll tanitá~aitokból " keresztény vallás 87.el
lerni ségét. Láttasstítok az ifjakkal , lIIenynyü'o felj ül állott 
Jézu s II kill sö uolg-okoll , llIc llynyi rc nCIIl Illólt:.tt .. figyelemre 
a gazdagságot és kiilfényt, mily kevéshe, vette a külső rangkülönh
ségeket, s hOl;y az útszél Cll ü1ii koldlls U1cnynyi"f'l mélyebb énle
ket ébl'osztott benne, ulin!: Pilátus IJZ itfílöszékclI vagy HC1'oiles a 
trónon; hogy ö csupán az c ul b c r s z e II e Ifi é r c tokintett s c8ak 
an nak újjászületését és életét kercste, 

A keresztény vallás szellcllliségéröl heszéltem, A legközclebbi 
vonása c vallásuul<, IJIIJlyct lIlilHlu ll tal:lII " Ilyennck szemci elébe 
kell tartani, annak i) ri ~ c t I II n s {~g (!. A kCJ'csr.l:t:uy vallás lényege :.t 

II e III cs é r z il I II L SClJlllli SC11I kiilűu!Jöztcti meg anynyira a tüh
hic1<töl 1 mint a IlC.lI IeI) érzés I}S 'IJilgyJclki.i:.j(;g. ÖlI.7.ctlen sze
l' e t e t a. Krisi'.tu ~ lIak HeJH csak t'gyes I allit~bajuól sugltl'zilc ki, 
hanem mint ny, (~g féllyes vjl;í~osH:'iga ar. (~1-{(~ :-: 1, vall.í !'!on végig öm
lik az. Minden lIarancl-iolatja a IIcllws]clldi. Szcl'ctt!tnck egy kife
jezése. Ez adott ti, JéZUSIlak ~ziÍ.jába IlIiudclI szót J vezette min
den léllé8ét. Ez volt uz íj tanítói hjyatulciJl1.d{ élete; ez melegi
tette szivé1~ II llahiJban ; (Ji: tll'udott ld a!l. Ő szivvérével. A gyer
meket folytonosan U.lT~t. kell vezetni j hogy Utssn (~S érezze ezen 
isteni szellemet, a moly az egész vallást á.thatja, A'/, cvangeliumot 
arra kell basználni, hogy tig,tclctct leheljen beIójc minden nagy
Iclkü önfcláldozáö s lIlegvctést minden "zükkeWiBég és alávalóság 
irúllt, Tanitsátok meg öt, hogy new III ag tí é l' t él; hogy 8.ivét 18-

12 

-.. ~ ". 
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t.ellnek 5 embertársainal, kell ".enteinie; hogy Isten aka
ut j á t kei! tennie, nem valami napszlímos szellemben, hanem M
laclatosságból, fiui szeretetből, őszinte örömmel; hogy készitse el 
magát "elléz munká,'a és sz envedésre is embertánaiért, 
A keresztet, az iinfeh\ld07.ás emejelképét, a mindent alárendelő szere
tetnek e7.en legfőbb formáját, ugy ken elébe állítani, mint vallásának 
zászlóját l meJy alatt 1\t~ 11 (~Inil~ ~ ha Ist.en úgy akarja, meg iR 
h3111i:1, 

Vall II km'eszt.ény vallásnak még egy vonáslI , és ez: cz6ljá
nak nngysrt,ga , kilfit';íS:1il\tlk h3tál'tal:ln ~ ;i, ga, Er. volt ki
jelentvc Jézusnak egész életéhen, Mindenben a mit, csak mondott., 
lelkét a?On gondolattal látjnk elfoglalva , hogy li végtelen jót esz
közöljÜl), A z II tanitó keveset. hul Kris7.t.usról, a ki nem látJa őt, 

3,zon öntudattal eltelve, hOh'! ö i\:t. elnbel'iségl'c nézve öröklu! tartó 
holdogs,\gllak ,íg üdvnek R7.erzűje, "T<.:n vagyok it feltállllldús és élet, 
A ki hiszen én bennem , soha meg nem hal CI, E:l.ek voltuk sza.vai, 
és ily szavak azelőtt soha scm hangzottak ""t" emberi ajakl'óL 
Midőn megki,ól'lt)m lellwmbell felillé7.ni Ilzon végt.elen rmnényekN,. 
~ melyek az íi lelkét e szIlvIlk JdmolHhísalwr eUöltött,él, s örö
mét :\7.on halhatatlan gy iimölcsök elöérzése felet.t, a melyeket, l\7. ő 

,SIete és ha.lála al'. emberi nem 8z:ímtínt t.Ct'IlH\tt. : akh.:ol' érzem, 
hogy mily kevéssé ismerik nz il jellemét 1\7.ok , fi kik ugy gondol
koznnk Jézusról, mint" hámit, emberéről , " kit. .\ bú terhe rende
sen meggörhesztctt. Folytonosan figyelmczt.esslitck taJlitvónyait.ol(Rt 
"rra, hogy inily valódi, mély és eleven volLJézllS lelkére azon jö
vő, örök élet benyomásn, a melynel, hirdetésére eljött. Beszéljetel, 
neltik azon 'boldogságról, Ulelylyel nz emberi erényre teltintett, mint 
oly mngm, a melynek kifejlődése örök, ' mint. az élő l'i7. oly for
I'lÍsára,mely :IZ örökkévlllós,lgból et'ed, ~ oly szeretetre, nwly az 
idők végeig kiterjed s keresztiiI öleli :\ világegyeteme!.. Mert ' csak 
L KisztIIsnak egy lllagas~bb világb~n élő lelke ,\Ital foghaljuk fel 
legjobban az emberi lélel, czéljainlIk vnlódis:lgát. ék nagyszerüsógét, 

A vallásnak ezek azon fiíbb vOIuísai , melyeket, II tanitónak II 

leggyakrabban kell II gyermek lelke elébe , taJ'tuni. Ezekből, vala
tnint eddigi meggyőződéscmböl ' i s észrevehetitek, mily fontosságot tn
Injd0)l1t.ok aK r i szt II 8, j c II e m é II e k, mint '1 melynek felmutatá
saáltall.gbizto~~bb':li lebet önteni a lélekbe s zellemi vi-

• , 
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Iá.gosságot és é l etet. Az EvangeliutIlok, melyekbenolyele_ 
venen van ő előnkbe rajzolva, valóban ar. i s teni böl cseség n ek 
f ő r a k t á r ai. Az emberi szellem legnagyohh születllény.i is nagyon 
kevés elevenítő erővel birnak e'len egyszerű elbeszélésekkel öszsze. 
hasonl/tva. Az evangeliumot olvasm , oly lény társaságában érzem 
magamat, II ki ugy beszélt, tnint ember soba sem; a kinek szava 
Jlem földi; II ki a tekintély és valóság oly hangján beszél , mell' 
egyedül az ö sajátja ; a ki ugy szól l stenl'm l mint a ki érzi az ö 
közvetlen jelenlétét s azon bensőséget , a mell' az egyetlen Fiu bio 
zalmas viszonyával csatolja hozzá; a ki ugy beszél az €gröl , lUint 
a ki bensőbb öszszeköttetésbcu áll II fensőbb lényekkel. .\ nab')' 
igazságokról egyszerU tel'mészetf'sséggel és könyn}i iséggel beszél) a 
mi azt mutatja, hogy azok mélyen áthatották az ő lelkét- Egy könyv 
~e ragad ellgem anynyira hámulatra, mint az Evangeli.um . A törté
Ilet Msc, ,Jézus , I'cwlkivülibh lény , mint a milyent II képzelü~és 

rajzolhat: s jel1emc még i~ a természetességnf!k1 az ú~szhangnak, ai: 
igazságnak soha senki által fdjül nCIIi IllUlt hcnyumásiÍt gyakorolja re· 
ánk. :\J.illdnyájall láttatok aJ'(;zképekeL il melyeken, mihelyt Illegláttá· 
tük, érczt.étek aZ fHlnal a tükl!letcA hasl)n I Ht.o~5ágot, oly él éttelje~ek: oly 
tel'm(!s7.eV~sek. oJy íg-Ul: ilk wJltak. lIycn HI:;i belJyomás, melyet az éJI 
lelk emre az evatlgcli llllHJk tesznek. Azt hiszem . hogy hamaráblJ 
émelhetnc 1,árki küziílünk hcgycl<ct s terclIltbetnc C'g!' vihigot: millt 
a rajongá, és rsalás egy il)" jel/etllét ~s türténetet, mint a .Jézus 
Krisztusé. f:l'eki g nlvflstam az Evangcliumokat és wa is ritkán te· 
í-lzem le kezeJnbíJ l ugy ~ lJflgy mindíg újalJb s megragadóhb oldalról 
ue lsmerném mí:g azon nagy tanitót t~S ~zabat:litót 1 a kit az le ir. 
Nincs oly könyv' , mcly anynyira meg:éruemelné tt. tftlluhwinyozást 
ifjak és üregek "" SZé l'ű l. B(Mog a" " v",ál'napi iskola, a l/lelybeJl 

annak ,zeJlem" umlkodik ! 
IJC nem emlitettem még mindent r6la . mint a tanitás füfor

rásárúl. Azt lHondou'fiUl : hOh'Y a keresztény va ll á 5 t az cvangeliu
mokból kell tanitani . ti ez annak l egfőbb, de nem egyedüli haszna. 
Sokat lehet abból melll!kesen is tanulni. Két szerencsés tárgy VaJl , 

a mil'ől lIagyon óhajtandó , hogy az ifjak fej világositást nyel'jenek ; 
az embe ri termé s zet és e mbc ri élet. S mind a két jlont 
11Ssznos tanulmányozására elég alkalmat nyujtnak nz r~YangcJiumokl 
J1I~lII ",ak a Kris?tus élet"t éR jellemét beszélik el , lIanem embe· 

• 

' . . 

• 
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rek és emberi dolgok~özepette állitják őt előnkbe. Az eleinte tü
zes, elbizakodott késöbb mestel'ét megt"godó s bánkodó Péter; a 
ragaszkodó János; az áruló .Judtís l a ki mesterét pénzéli adja el: 
)fária a.z anya 1 a. kereszt mellett ; )láIin :Magdaléna il sirnál; 
amaz aszszonYl a ki bünös levéll: a we8tcr láhát könnyeH)en füröszti 
8 leomló hajúval takat:ja bé; - ulily nyilatkozatai ezek az emberi 
léleknek ! s természetünkuek mily mélységeit tlirják előnkbe! Em
Iitésre méltó tény, hogy a festészet nagy mesterei főbb tárgyaikat 
az új testamentumból veszik ... ugy tele van ezen könyv az emberi 
jellem l egerőtelj esebb , megragadóbb nyilat.kozat,tival. És mily sok 
oktatást nyujt ez az életre valamint a lélekre nezve is! N em ismerem 
az emberi tapasztalatnak megragadóbb rajzát, a szent Lukács egysze
ríi elbeszélésénél: "Mikor .Jézus közelitett volna II város kapujá
hoz, ime, egy halotta t hoznak \'ala ki, ki az ő anyjának egyetlen 
egy fia vala, mely aszszony özvegy vah, és a \'árosnak sok népe 
vala ö vele". Az Evangeliumok mindenféle állapotu ember! mutat
nak fel nekünk: II vakot, bélpoklost., a gazdag Hjut és dühöngö so
kaságot. Az életről gyakorlati nézeteket nyujtanak, a melyeket nem 
lehet elég korán belé csepegtetni az ifjuba. Megmntatják nekünk 
Jézus és az apostolok történeteiben , hogy igazi na"ooyságot a lega
lázatosabb sorsban is lebet tahUni és bogy a jós,íg a mily arány
ban kitünövé lesz, éppen abban az arányban teszi ki magát a gyü
lölségnek és rágalomnak, ugy bogy ha állbatatos4k, lúvek akarunk 
lenni, lelkünket fel kell véltezniink s szembe mennünk " szégyen
nel s gyalázattal is Istellélt és a kötelességér!. Valóban, a bölcse
ségnek, melyre szükségetek van, minden változahít fel lehet találni 
ezen irásokban. Az Evangelinmok legyenek teMt a vaslÍrnapi isko
lák főtanulmánya. 

Nem zárhatom bé e megjegyzéseket a nélkül, hogy ne ismétel
ném a mit fennebb mondottam volt, az ezen tanítással járó legna
gyobb veszélyről. Értem a gépies tanit.'Ís veszélyét, mely által az 
if jn lélel, elviselödik s meghal a nagy igazs,ígokra nézve. Az 
Evangeliumok legyenek bármily életadók, teljesen llOuístalanwi nil
nak, ha ninc,en elevenitő élet a tanitóban. Anynyira félek az élet
telen, gépies tanitástól, hogy gyakmJl kísértetbe jövök kérdésbe 
tenni a vasámapi iskolák ha.,znosságát. Mi, protestánsokuj, a bib
lia iránti buzgóságunkban, Muynyen feledjük, hogy éppen e könyv-
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nek közönségessé létele k(;IJY'lyenll'yCllgiti annak, erejét cs )íefQ
lyás4t; hogy a közeli ismcre~~ég közünbősséget sziil sbo,gy ép~é)l 
ezért egy köüyv se kiván a~nyllyi elcveuitő erőt a ta4itóban . . Vi
::I'yáznia kell, rn~l't különh(m valalui JÜl::D'OI~ _Uliudcunapiv.l t(~8Z( az 
(!VtlngeHUln~t a gyakori ismétlér-; ,Utal. Gy~~krft1l legjob1)au teszi" ha 

•• ' , 0 , " 

segédkezet nyujt nö\'cmlékillek kivOtlúi :), fögoudolatot vagy igazsá.-
got, a me ly egy parancsolutbu, hnsonllltba \'agy Jét.llsllak valállwly 
tettébe vall befoglnlva" s ezt ~eszi :t UIRgY'll';!z:l.t t.1.rgyává, nlÍnde~l 

további vonatkozás nélkül ft szÖvegre ~ ft mely a.rra. a.lkahnul .szol~ 
gált. Ha oda tudj,t őket Villlli iigye:; kérdések ;\Ital, hogy ezt a fő
g'Ondolatot silj,it öntudatuk ~8 hll'llSZ(alatulil,,,n, "(ját ~rl!ölcsi itélő-. . 

tehets~gökben és él'zéseikben llIegtalálj.l.k, .'s felfc(lezzék, lwgy mi
képp lehes~eu nzt RZ Ő jellemük.,c nll,,,lmazui s ;1 közéletbe át,in
ni, nem esak ff iegfontosabb oJrhlhlst adrú\ neh ik , hilnem ' II szent
irásnak új elewnséget, érdeket kölcsönözne s mélyehh me.ggyöző

dést :luDnk igazság/l ról) n)Qgmut;lt\'il~ }lOgy Hlíly l'O]WH az :lZ emberi 
te11l1észettel s mily bensüleg öszsze vau kötve az emberi dolgokkal 
~ il. való(1i élettel. Nem bagyhatok említ,eUen egy más módot, meJy 
által megóvhütjuk :t szcutiníst l hogy R g-yalwl'i veJe való foglalk<l
zás .Iltal kÖZllapivá níl,iék t.. i, lia életimtol(ból , tÜl'ténelemböl, tcr
mészettlldományból valhísos benyollu\sokm alkalmas liivonatokat vi
szílnk be alkalomszerliJeg a vastÍt'napi iskol:iba, IlyennIlk kelJ .Ienui 
szerintem Hr. ol<t~ltúSÚlll\ l il melyet ezen inh;zmény czélja meg-

• 

kiv~ill. 

IV, Láttuk, hog)' III i t kell tallitmlÍ " vasál'llapi ískolábmi ; , 
most az il kérdés meriil fel: It o g y k e II t a II i ta n i 'I J<:z lesz be
szédemnek utolsó

1 
de szintéu fontos része. Mily sok -függ a. tan i

tás I~ódjától! Tartok tőle ,hogy erre nem fektetnek elég salyt. 
vasárnapi iskolalanitók. Ük .ttaláhall ké.ziilnek feladittukra senIlek 
ugy is kell lenui. De tzéljok közönségesen al. 1 hogy JuegbmuJják 
azt it III í t tanítaniuk kell ",'itk.íhh'''L hogv azt ulÍ k é l' P tanits,ík; 

• _ w . " 

'ped-ig ilZ utóbbi. épIJtu' akkora. figyelmet. igényel mint aZ első. 
lUondhatllám még ll11gyobbat, Gyakran littJuk l hogy ennek híjá\'~l 
egy ta,ütó, a· ki tárgyával különlJcn u&'Y ~zólv:t otthon Vallj kev~-
8chb eredményt. . tud felmutatni mint e"gy m:.t8ik ~ a ki , ,'.clc ~sz~zc
hasonlítva, csak felületes blllerctckkel bir; az olyan 80kM tud, dt 
nem tudju az útRt a gyermek · lelk~I .. " . és sz;'vehez, · l ígyana, az 

'''!',!' 
" . 
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igazság, il. nlCly vonz és hattl",-",I van egyik ember ajk,íról, viszsza
t".szitó egy músikéróI. A vasárnapi iskolatanitók öszszejövétele . al-
• 

lmlmával nem elég megtamuni a szentirás azon részének értelmét, 
mely a legközelebbi leczke tárgya; sokkal fontosabb , kiválaszt:iui 
azon helyeket, a melyek .allmlmasok ,t gyermek felfogás,\m; és m6g 
szükségesebb az, hogy mily világit~s és szinezés mellett kell elébe 
adni, hogy figyeImét lekösse és szivéig hasson. Egy föczéluak fi ta
nitók öszszejövetelében annak kellene lenni, hogy megtanulják a 
tanHás me s ter ség ét s kitalálják az ifju lélekhez való közelit
hetés útját. 

A tanitónak első czélja természetesen az, hogy lekösse a gyer
mek .fi gy e lm é t. Hasztalan dolog, ha csak a; teste van az islwla 
szobájában, de figyelme azon kivül bolyong, vagy vonakodik mag:í!. 
a beszéd 1fn'gyához tartani. A közönséges iskolákban a szigoru fe
gyelem szegzi le a figyelmet, de ezt nem lehet a vasál'llapi isko
lák szellemével öszszeegyeztetni. A tallitónak axnt kell törekedni, 
hogy az ifju lélekr e gyakorolt erkölcsi befolyás által biz
tositsa azt magának 

Az ifjakra gyakorlalldó ezen befolyás megszerzésének első 

módja, hogy s z e r e s s é t e k ö k e t. Semmi sem vonz ugy , mint a 
szeretet. Azt mondják , hogy a gyermekek élesIátáslI arczismcrők 

és ösztönszerüleg Idolvassák érzéseinket arczvonásajnkból, megis
merik barát jaikat és vonzódnak hozzájok. Nem rég kérdeztem egy 
vallástanitótól, a ki rendkivüli eredményt tudott felmutatni, mi ál-

• 

tal szerezte meg az ő jelentékeny befolyását az ifjakra. A felelet 
az volt, hogy a velök való egész társalgása vonzaimat fejezett ki. 
A titok az őszinte szeretet volt. 

A második észrevétel. az: hogy az ifjnban érdeket ébreszt
hessetek az iránt, a mit tanitotok, n e kt e k i s érdekelve k e ll 
lennetek az által. Ne csak értsétejr, hanem érezzétek is az 
igazságot. Legyen meg modorotokban az a természetes lelkesültség, 
II mell' mindég kisérni szokta az ·oly .. munkát, amelyben szivünk 
is részt veszen. Következőleg II vasárnapi iskolatanitónak egyik rő
kelléke a vallás o s érz el em. A természetes modor egyaránt vonz 
öreget és ifjat. Csalmem mlnde!l tá.i'gyat érdekessé lehet tenni, ba 
II tAllitó lelkesültséggel adja elő. 

Egy más fontos szablÍiY 1l2i: )1ogy a tan itás legyen ért-
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h e,t ő, A gyerme.kck nem hallgatnak oly szavakm, 3. melyek esz
méket Hem Mltt,"t)k fel, "\SY csak űres és hO/l"llyoij fQgahnakat. 
lJeszéljetck nekik a közéletnek rendes, egyBzerö nyelvén ,és ha It 

szenti rási szüvegben nehezen érthető kifejezések vahnak, magyllráz
zátok meg azokat. 11 gyermekek a vllágoss.\got szeretik, nem a ho' 
""ily t, A mrsalgásm válaszszatok oly tárgyakat , hogy az ő lelkök 
felfoghassa, 8 egyikről a másikra ugy lllenjetek át, hogy az ifju ltö
vethessolI, I,égy érthetö S birni fogsz az érdekes tanitó egyik tll

lajdonávaJ. 
Egy másik lwIlék az , bogy t anits inkább k érdése I, ál

tal, Ezek ösztönzik, ingerlik az ifju lelkét és önmag(mnk tnnitOjá
vá tesr.ik, Ébt'osztik a kutatás szellem ét, ti gondolkozási készséget. 
Az ügyesen fellett kél'tlések a gyermeket saját öntudatára, tapasz
talatára utasi~ják, és gyakran saját lelkéből vonja ki az igazságot, 
" melylyel meg akarod ismertetni. És egy leczke Setn ragad meg 
anynyira az emlékező tehetségben , mint It melyre az ember vagy 
gyermek önmagát tanit jn, 

Továbbá, tanits a hol lehet, világ os leirás á ltal, Azaz: 
ha it szentirásnak valamely elbeszéléséről értekezel , törekedjél ki
jelölni annak főbb pontjait s élénken és szemlélhetőleg terjeszd nő
vClldékcid elé, Gyakorold a leirási képességet, Egy júl elbeszélt 
t.öl't,énet, a melyben o. fontosabb pontok erős viJágitással vannak 
kicmelvc, nem csak leköti It figyelmet, lllmern az igazságot is mé
lyon vési a lélekbe. 

Egy má.~ szabály az: fektestl a főnyomatél<ot arra , a 
mi le g fonto s abb a vallásban, Ne vezesd It gyermeket az 
cv,mgeliumon ugy át, mint egy kopár sikságon, Jelöld ki a fő b b 
pontokat, a főeszméket, Ne zavard össze a lényegest a nem 
l é n y e g e s s e I, s ne beszélj egyforma buzgósággal " megmgadó, 
óletadó igazságokról és a vitatás alatt levő bitczikkel<rőL Végtelen 
káros hatásu a kétes vagy másodrendil tanokat ugy mutatni fel, 
mintha azok a kereszténység legfontosabb igazs.<\gai volnának; mert 
a mint idő teltével , a gyermek értelme fej lődik, felfedezi, hogy 
egyik vagy másik dogma, melyet alapigazság gyanánt iSInertettek 
meg vele, bizonytalan, ha ugyan nem hamis ; és kétkedése köny
nyen ldterjedhet ezen gyenge llolltl'ól az egész keresztény rend
szerre, Czé)otok legye" az, hogy oltsátol, belé a gyermekekbe azon 

.' 
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flllgy e l "eket., 1\ me).rckböl ll· kcrc~lt.é llység UlUö"Vl\ és lényege 
Áll s ti melyeket minden hw:íbbi hlók (;s tnpasr.tnhbuk l1l l'g nem 
dün (.bctuck. Hil ig'y j,írt(.k el , uwgnyitjlilok ftZ iljll ldk~t. miuth'n 
j~;:lzs:ig bl'fQgnlhis~~l'n , il mit .l goutl\'h~{'It'l' drhe .id. 

Eg)' 1l1l1S ik szab/ily ll'gyeu: hng~' il yall tls t nnit .í~':5a l Vtiro:-;lt~ 11 

;t ,' jd:iUlSág ti Z('Ul'U1t~t Nt' l~~:lk be~zlqj :\ kel'csl.ténységn')l. 
mint a holdogslig p.gYfdüH J'orfiÍs;íl'ol : :-:üt ink.tbh hangod é~ i'1. ;,~ 

"aid talluskodjulluk nnmtk jtl lt l~Y{l. bohlllg it Ú llt:·fol.v~i~.í.r':) t. Az ifju
::: iig nz üröm t~S reménység kora. :-leuulli HIU untiltja ink;íbb miut 
a komors:íg. Ne ültöltesli II Y;11hist n~mn1:\kb". Xc :ltlj il/' l:--feurul 
ijC8ztÖ fogahn:tt, ugy lwszélYéu l'ú J a~ mint ;1 ki ~sak :I hün uuute~ 
tését tartja szcllwi előtt. Szólj inkább hú ~zi \'\' el. $uglil'zÚ szeroi'l(
kelIIz Ö n.t.yni sztlrctetéról ,lZ it jak iránt ;; hitorit;;tl fpl öket. gyer
meki közeledés,'c és illl:ír:l. Itt :17.0nbU ll iil"izkctljél , nd'"gy r~hi l

dozd az jgazstlgot :w:él't., hogy tnnitv;hl~·ilÍdnt. nH.'gnyenl. 4\ Z igazsü 
got, s csak az ig,U',s:igot kell itZ ifju \,ll~l,e adni I aUllil.k legsleli 
"ebb s Dl,:g legszigorubb nlnl'j,il>ull b. :'ic mjzoltl il kötelesség út
j;it simán:.tk és Yirúgosuak . csak nuh't. hogy megkcdn~lt.csd. .No 
momld nekik, hogy kiízllés és szenvedés lllHkUl is l"hctllcl, jók, ki
tiinők, nCDleslelkiick , szentek. Tn'lÍtsd Illcg liket , hogy ,l kegye.
ségnck és jús,lgnakvaJódi l"llyegc 'lZ, I!ll. IcI tlldjnk ,íltlŰ'I,i önsl,a
I'AtuuknJ! mut:,'1tn érdckej llkct és g:yűuyü l'eillket a. nl1{sok jog:iuak. 
boldogs:l.gtinnk, ft lelkiismeret pur:mcsninak ~ lU', hlh'n n"lií\ l'n.tJtinnl\ . 
De tanitsd meg egysu'rsmind arra is, mil,r l~selHles, tis?ht örömet. 
bensö békét szül az, hu " kötelességnek nlÍndnnt 'l],ija. n~ntlelil llk 

s llogy azt nz ÜllZŐ törekvések l(~gszerell\~~ésb vhuuiuytliban l!CIll 

lehet feltalruni. Í<:breszs", bennök rokonszenvet. az emuerbilr:ltok 
a "él'tauul<, :t. lmzn.nak nehéz munklii I sz;cuvedés(,j , ;Hdozlltu i il":lnk 
S leheld beléjök" félelem és veszély Illcgvetés" t , "" IstoCI! .'s n'. 
igazs,lg énlckébcll küzdeniük kell. 

Még cs",k egy sUIMlyt említek. Hc~zé \j " k ö t. e I ., "s ti g \' iíJ , 
es \'l.l.llú.sl'ól ugy mint Villóslígl'ól, t~llVCII nliuth:~ llr. l'lct. l-I'
uckciröl beszélnél. Ne heszélj ugy, ll,illtM. hugyo"uillyhiol veU. " t\
hl. ismétcinól, hanclll llIilltllll Illy .lolgoknt ,,<I,u\l "\ii, II- lllelyeket, 
te lllQg(ld is látttU és ismersz. SCllIuli seUi VO Il i'. ön\~·ut, és it]llt Qny
nyira mint fi , 'nlóstig s rtZ erős meggyőződés természetes 11II1I:,:;jn. 
BeSzélj a gye"mekeknek ilZ Istent'öl ugy, Illint való léJlyl11\, n", é~'-

. i 
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röl, mint val6di állapotról, az crkölo;si 'l!ötelességről mint valódi' kö-
. tclezettségröJ. lIiut~sd meg. nekik, hollY a kere'Sztóny'scget ugy tc. 
ldntcd, millt tt melynek ti mindennapi életre befolyást kelt gyako. 
J'~lnia , s meg vagy győződve I hogy .minden elv ~ a melyet tallitasz: 
átalán valósul és szabálylyti válik " mindennapi élet viszonyaiban. 
Alkalmazzad a kereszténységet az élet legközönségesebb czéJjaira 
s jelenetei re, s ugy rajzold elejökbe , mint il I c g főb b és e g y e t
I e II v <1.1 ó d i s ,íg o t. Igy tanits s neru fogsz hiába tanitani. 

Előtökbe terjesztém azon elveket, tt melyeken ti vasárnapi is
koláknru, alapulniok, a melyek által vezéreltetniök kell. Ha ezek 
szerint rendezödnek, btÍ.r megközeIitőleg, nem tudom eléggé ajánla· 
nigolllloskodástokba. Czéljok, az ifjuságnak erkölcsi és val· 
I ásos nev e lése, és ez II legfonto sa bb követelménye ko
runknak. Nem lehet ugyan tagadni , hogy bánnely korban erre 
nagy szükség van; de soha sem volt oly fontos, s elhanyagolása 
oly vétkes lrövetkezményekkel nem fenyegetett, mint ma. Korunk 
sok veszélylyel fenyegeti 1\ serdülő nemzedéket. Az emberi erő , tc
vékenység és szabadsttg rendkivüli fejlődése különbö~teti azt llleg 
előbbi koroktól. A tudományok haladása növeli az embereknek II 

természet felett umlkodó erejét, s ezen az úton II gazdagság új 
forrásait nyitotta meg és sokszoroz!." az élvezet eszközeit; de szint
oly mértékben a kisérteteket is az élvhajhászatra és bünökre. Ko
runkat azonban még inkább jellemzi a szabadság és újittis szelleme. 
Régi intézmények és szokások, az ifjus,;g régi korlátai leomlottak. 
Mindenféle állapotu és koru emberek eddig nem ismel't szabadság· 
gal gondolkoznak, beszélnek, irnak és cselekesznek. Korunknak meg
vannak előnyei ; de ne titkoljuk el maguuktól va.lódi helyzetüuket. 
A hatalom és szabadstig eme növekedése, a melyről beszéltem, ar· 
m törekszik közelebbről , hogy megl'enditse az erkölcsi elveket, az 
emberek lelkét lIyugtalanOi.\'l ingatagg,l tegye , tulzó "éJeményeket~ 
kicsapongó vágyaImt, merész és meggondola.tlan szellemet öntsön be
léjök. Al ilyenek nagy Qr kölc s i v eszé ly idö sza. 1nt.Í. A kül ső 
korlátok iiszszeomlottak s következőleg b e I s Ő 1<01'll\tok .. " van 
szükség, egy tls7.ta vallá s elIenő,' zü erejére, az eddiginél 
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joval nrtgyobb ntértékÍJcn. Ai. ifjuság erkiJIesi elvei nagy rázkodá
§okiiak vallu.J, kitéve " ,u.rirt ilidkrtt lili1önos gonddal hU erösi!"" 
!Ii. A l<isértetek új erövel rohanják meg " sel;dúyj tlcihzetiriklltj te
Mt nz cllcm\lhísi erőt is oly arányban kell nevelni. A társadaloIli
nak soha sem volt sziiksége oly buzg6 erőfeszitésre, éber vigyázat
ra önfentartitsa és jólléte érdekében mint ma. És lut a sziilők s 
jó emberek hiven nem őrködnek felette, fényes kilátásai könynycll 
bm·us homályba tiinnek el. A társadalmi fejlődés emez itlöszaká
hoz tartoznak II vasárnapi iskolák. Ezek természetesen a tlldomá
Hyos miveltségnek Idfolyásai, a Dünek következtében mind többen 
képesltik magokat a tanitásra, jnint azelőtt . Ezen iskolák képesek 
arrn. is, hO/,y felfegyverezzék az ifjuságot ama silgaru tnegprobál
tnt:isok ellen, melyek nz életben reá várnak. lI1éltók azért (iZ ily 
intézetek a hú támogat!ism. 

A legföbb llérdés II S z li l ő k r e uézvc az: hogy erősitsék meg 
gyermckeiket n ldsértetel! elleu s hogy plántál hassák beléjök a 
llötelesség , [IZ erkölcsiség· elveit s IlZ eréuy oly szeretetét, a 
mely ellent,íllhu.sson minden zivatarnak s forrása lehessen mind 
annak, n. Illi csak nemes, igaz, szép és szent" lehet ét·ziiletben és 
tettekben. Az il ]{érdés, mcly a gyermekelmek világi szerencséjökre 
vonatkozik, csak másod renIIii. Adjatok nelli!! jellcmszilún[ságot s 
többet adtok a SZCl"ellCSe javaillál. Adjatok nekik magasztos elve
ket, s többet adtatok a trónmíl. Csepegtessétek beléjök It kere~z

tényi jó indulatot s az Isten iránti szeretetet s gazdagabbá tetté
tek, nlintlm világokat tettetek volna lábaik elé. A vasárnapi isko
lák arra valók, llOgy segítsenek nektek , gyermekeiteket ldképezni . 
valódi nagyságra. Arra. vaIólI mondom, hogy s e g i t s e II e II nektek, 
nem pedig arra, hogy felmentseuek titeket a munkától; nein hogy he
lyettesitsék a ti fáradságtokat, bogy Ilevesbitsék a itázi ébers~get 
és tanítást, hanem hogy versenyezzenek veletek, legyenek mnnkás
társaitok s erösbitsék gyermekeitekre való beJolyástoknt. Segitsétek 
tehát ezeu iskolákat teljes sziVetekből és tehetségtek szedut, kiíJön
ben nem Í.llhatnak fenn. Gyermekeitek legyenek gOlitloskodiístokleg
első tárgya. Vannak ugyau (t társadaloll) iránt is fo.ntős kötelm.ei- . 
tek; de legfőbb kötelmetell az, mely gyermekeiteklrez esatoltite
ket; s valójában, ti a polgári társaság iránt tartozÓ kötelm.eJt~Mt 
hnuUyasb módon nem tölthetitek be. miní.Jm annak sZlÍ1nMa a éS\\~ 
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kebelében felvilágosodott. és 
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derék polgárokat ne-

Mint minden iKkola, ugy a vasárnapi iskolák is befolyásukat 
fííleg t a n i t ó í k na k kös"önhetik. Bezárom ar,ért beszédemet azon 
me«iegy"éöscl, hogy közőnségűlIk legtehetségesebb tagjai nem t.a
liilhutnak munkásságukl'3 méltóhb mezőt, mint a vasárnapi iskolák, 
A IcgnCln,)schh munka II mIdőn az, ha az emlleri szellemre fele
llIelií befolyá"t lt.Ynkorlunk, A mult idők legnagyobb férfiai Ilem az 
álluJuférfink vagy hóditók voltak , a kik " birodalmak nagyságára 
K lIkIIIseI <iJlumvisxonyok ftlakitásám gyakoroltak befolyást, hanem 
ll"ol(, II kik mély hökscségők és nemes ér"ésök által kortársaik 
hllla,be éli súvéhc fényt ';8 ('I etet öntiittek s az llwkornak igazs!í
~ot. éH ,~réllyt hllgytak végrcmlclctü!. S Mrki legyen , a legalantibb 
kiirh'lIl is, :L ld Illi [Bl cn iga"ságálmn l'észeltct egyetlen emberi lel
"et., 1',lH"t V(~8"CII amk dicHöHégébcn; mett egy halhatatlan lelket 
vil!\l(oöit II ,,,g, :; öl'ökké tartó cliesőségnek és boldogságnak veti 
IIíI:1o{ a1. III apját;, Mftvc, ha HikcriiJ, túléli a birodalmakat és II csU-
11l~"I",t. -
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