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Evangelikus Népiskola.
J::;.::revelés- és oktatásügyi havi folyóirat;

Megjelenik minden hó első napján.
Szerkesztők s laptulajdonosok : Rapi Gyula és Papp József.

A lap szellemi részét illető közlemények a szer-
kesztöséghez (Sopron, evang tanítóképző-

intézet) küldendők.

Az előfizetési- é" hirdetési díjak a kiadóhíva-
talba, Litfass Károly kiadó nevére czimezve
kuldendők. - Az előfizetési feltételek meg-

olvashatók a boritékon.

Hálájával hű szívemnek ...
(Ima).

Kebelemnek büzgösága
N em hagy téged Istenháza.
A mit félre takargatok,
Abból, hogy te épűlj, adok.
Én Istenem! áldott Atyám!
Nyisd meg egykor égi hazám.

Hálájával hű szívemnek
Áldozom a jő Istennek;
N em tudok mást adni neki:
Elég, ha őt lelkem féli.
Én Istenem, áldott Atyám!
Szent egedből tekints reám.

Gyümölcsével hű munkámnak,
Áldozom szép kis hazámnak.
A mért hegye, völgye terem,
Súlyos terhét hűn viselem.
Én Istenem, áldott Atyám!
Aldd meg az én kedves hazám.

Hő lángjával hű szívemnek
Áldozom a szenvedőnek.
Könypatakját leszárítom;
Baját, kínját távolitom.
Én Istenem, áldott Atyám!
Hű szolgádra figyelj reám.

Adj módot az áldozathoz,
Ne juthassak kárhozathoz.
Hol kell, mindíg segíthessek;
Föltett czélomra mehessek.
S utoljára, édes Atyám!
Egy szebb hajnalt virraszsz reám.

Tóth István.

Az alakítandó ker. tanító-egyesület kérdéséhez.
Üdvözlöm a győrmegyei tanítói értekezleten t. Varga J, egvesűleti alelnök

által felvetett s e lapok mult számában ismertetett azon életrevaló eszmét, hogy
a dunántúli ev. tanítók kerületi tanítöegyesűletet alakítsanak.

Semmi kétséget sem szenved, hogy csoportosulás által bármi téren nagyobb
eredmény érhető el, mint az erők szétforgácsoltsága mellett.



:Ezen eszme már sokaknak rég óhajtott vágya. volt, de annak kivitele a fel-
merülhető nehézségek megfontolása és számbavétele következtében nem igen biz-
tathatott sikerrel, mely oknál fogva a kezdeményezői lépés mindezideig elmaradt.
Merf nem lehet tagadni, hogy a felvetett eszme megvalósítása nagy nehézségekbe
ütközik, de az erős akaraton úgy hiszem, mindez megtörhető. Az esetleges nehéz-
ségek fol Yton o s emlegetése csak takarőúl jő a léhaságnak és kibúvó lyukúl a
nemakarásnak.

A siovidéki tanít6ikör egy alkalommal ennél sokkal kisebb eszmét pendített
meg, nevezetesen a tolna-baranya-somogyi esperesség három tanítói körének egye-
sítését, minek következtében az eddigi három különáll6 kör, mint fiók-kör szere-
pelt volna. Mit ért el vele? Semmit! Az eszme a felmeriilendő nehézségek kö-
vetkeztébeh kivihetetlennek deklaráltatott s ellenvetésűl még azon körülmény ho-
zatott fel, hog-y az esp. tanügyi bizottság p6tolja az esp. tanítói értekezletet
a mennyiben minden kör az elnökön kivül ott két választott taggal szerepel.

. Ugyanezt lehetne mondani az alakítandö kerületi tanítói kör eszméjéhez IS.
hogy ott van a kerületi népiskolai bizottság, ez pótolja a ker. tanítói értekezletet.
És vajjon p6tolja-e? Szerintem sem egyik, sem másik nem p6tolja egymást. És
mégis az alakítandö esp. tanítóí-kör eszméj ére vonatkoz6lag ily értelmű határozat
hozatott. És miért? Mert az intéző körök maguk is átlátták, hogy az espe-
rességben levő három tanít6i-kör közül kettő nem igen törte magát annak meg-
val6sításán, az egyik közönyből, a másik büszke önérzetből. Ezen eszme kivitele
tehát nem-e a tan í t 6 k nem akarásan szenvedett főkép haj 6törést?

Att61 tartok, hogy a ker. tanítói gyülés eszméje is az említett okból nem
fog zöld ágra vergődhetni, pedig igen sok volna a közös tenni és megbeszélni
val6.

Hogy többet ne említsek, mennyi teendőnk volna a készítendő egyházi rend-
szer az iskolákröl, tanügyről. tanítókról s azok ügyeinek rendezéséről sz616 részé-
nek megvítatása és tisztázása körül. Most kell mozognunk I "eső előtt", mert a
bevégzett tények ellen aztán már nem lehet rugda16zni. Körünk igen sok tagja,
vagy talán valamennyi, a zsinati előmunkálatok ide vonatkoz6 részét hirből sem
ismeri s igy az ott beszéd tárgya ennek folytán nem is lehetett.

Ebből következtetve máshol sem volt egyébként s más tanítói gyüléseken
sem jöhetett ezen okból erről a legkevesebb Bz6 sem elő, legalább az eddigi ér-
tekezletekről sz616 tud6sitásokban ilyen nem találhat6. Már pedig ha rólunk van
szö, nem találhatom helyesnek, hogy az nélkülünk történjék. Mi üdvöset várha-
tunk oly tanügyi intézkedésektől, melyek a tanítok megbeszélése és véleménye-
zése nélkül eszközöltetnek P És vajjon lehetséges-e a kerületi tanít6ság véleménye
felől a legjobb akarat mellett is tudomást nyerni valami ügyben, ha azok nem
képeznek egy kompakt testületet? Pedig gyakran nem volna fölösleges dolog
szakkérdésekben ezek véleményét is ismerni.

A mult évben a tanít6ság részéről azon 6haj nyilvánúlt, hogy az hivatalbél
legyen tagja az illető egyházmegyei gyülésnek, tehát legyen e czélra napidíja s
ott szavazati joga. Azonban mondhatni-e, hogy ez az egész' kerületben működő
tanít6ság 6haja volt? Dehogy! Egy-két tanítői-kör ezt helyeslőleg fogad ta, de
mások nagy bölcsen hallgattak, így miután nyilvánval6 volt, hogy ez csak .egy-

t• 1,



~ .

299

némely túl kap :i s na k óhaja, egyszerű napirend következett utána, azon észre-
vétel mellett, hogy az új egyházi rendszerben gondoskodva lesz ennek javításár61
is. Nem kétkedern ugyan az intéző körök j6 szándékában, de még e mellett sem
találnam fölöslegesnek egy kis mozgalom megindítását. S vajjon ki volna hivatva
ezt kezébe venni, mint a kerületi tanítói testület, mint egyesület? Az egyes kö-
rök vajmi keveset tehetnek a közügy érdekében s így okvetlen és mulhatlan szük-
ség volna e szempontb6l is egy ker. tanítói egyesületre.

E lapokban egy alkalommal már felemIíttetett, hogy addig is, mig a ki-
látásba helyezett változtatás, - a tanítóságnak az egyházmegyei gyüléseken hiva-
talb61 való megjelenhetése körül -- nem eszközöItetik, opportonus volna, ha az
illető esperességek magukat szigoruan az egyházi rendszer idevág6 §-ához tarta-
nák, nevezetesen az egyes gyülekezetekben az esp. gyűlésre küldött választó gyü-
lést hivatnánk egybe, hogy a lehetőség legalább meg legyen arra nézve, míszeriut

\

esetleg a tanító is küldöttíil választhat6 legyen, minek keresztülvitele kedvezőtlen
esetben még a kerűletnél is szorgalmaztassék. Ért valamit? Maradt miudsn a
régiben. Most már, ha következetesek akarnánk maradni, a kerületnél kellene e
tekintetben feljelentést tenni, de hát ez oly sz é gye n let e s dolog lenne, hogy
in k á bb soh a egyet 1en tan í t 6 s e ve g.y en rés z t az es p. gy ü l é-
sek e n. Hogy aztán az ily közönynek a közügyek iránt nem szokott áldásos
gyümölcse lenni, mindenki elgondolhatja.

Egészen más fordulat ja lehetett volna az egész dolognak, ha ez ügyet egy
ker. tanítói gyülés veszi kezébe. De hát ilyen hiányában úgy kellett ezzel meg-
pr6bálkozni j azonban nagyon is itt van az ideje, hogy ez lehető leghamarabb léte-
síttessék és összehivassék, hogy még a megtartandó zsinat előtt megbeszélhesse
az ügykörébe eső dolgokat és oda kész javaslattal járulhasson, mert valamint a
lelkészsé get és a népet, úgy a tanít6ságot is megilleti, hogy küldötteí által a
törvényhozásba befolyhasson. Ezenkivül meanyi volna a közös megbeszélni val 6
tanügyünk, tankönyveink, egyházi énekeink fejlesztése s részben általánosítása kö-
rül? Minden arról tanuskodik, mily szükségesnek mutatkozik egy kerületi tanít6i
egyesület létesítése.

A kivitel körüli nehézségek ennek pártolásátél senkít vissza' ne riasszanak
ezek t'egyőzéséhez csak erős akarat kell, mely a közmondásként végre is diadalt
arat. Én is azt hiszem, nem volna azt szükséges minden évben összehívni, és
három-négy évben egyszer, vagy amikor az elkerülhetetlen szükségesnek mutat-

~ kozik, a tanít6ság erszénye is csak meg bír valamit és kell is, hogy megbírjon,
mert az esetleges adományokra. nem igen alapíthatunk, melyek ugyan az ügy elő-
nyére szolgálnának, de ezek rendeltetése nem lehetne más, mint csak en y h í-
ten i a viselendő terhen.

Úgy hiszem a tanítói értekezletek örömmel fogják val am enny ie n üdvö-
zölni és magukévá' tenni a megpendített eszmét és iparkodni fognak hozzászólásuk
által is annak létrehozását megkönnyíteni. Magam részéről pedig a kezdeménye-
zői lépés megtételéért úgy a győrmegyei tanít6i-egyesületnek, valamint t. alelnö-
kének csak gratulálhatok.

x-y.
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Károli Gaspar szobranak leleplezése Gönczön,
1890. szept. 16-án.

A magyarhoni két prot. egyház egyesűlt erővel, híveinek fillérei vel Káreli
Gáspárnak, a teljes biblia magyar fordítójának emlék-szobrot emelt Gönczön,
Károli lelkipásztorkodásának helyén. Méltán tette, háromszázados tartozását
rótta le a cselekedetével ! A ki életét áldozta azért, hogy eg.y népet ajándékozzon
meg édes anyanyel vén Isten igéjév~l, az ércznél maradandó bb emléket emelt
magának s méltó reá, hogy népe, mely három századon át, annyi nehéz megpro-
báltatások közepette az ő munkája útján találta meg a legfőbb vigasztalás forrását:
legalább ércz-emlékben fejezze ki háláját! De miért, hogy ez a hála, ily soka,
Kareli bibltája megjelenésének háromszázados évfordulóján nyert kifejezést? E
kérdésre a magyar prot. egyház történetében van a felelet. A fegyverek zöreje,
a b~k6 pallosának suhogása, a létért folytatott küzdelemmel járó megerőltetés a
szívek mélyére fojtotta vissza a legkegyeletesebb hála érzetét. Vajha a hála érze-
tének most kitört, lelkesűlt kifejezése az áldatlan harczok teljes megszüntét s az
áldott béke állandó bekövetkeztét jelentené a magyar prot. egyházra nézve! Nem
egy egyház, az egész nemzet zarándokolhatna így áldva, a szerény gönczi szebor-
hoz, mely e békés, boldog idők beálltát hirdeti!

A magyarhoni két prot egyház mintha csak ézezte volna, hogy három
század nemzedékének háláját kell most egyszerre kifejeznie, valóban impozáns
módon adott hálájának kifejezést. Nem a külső fény, hanem az tette a gönczi
ünnepélyt nagyszerűvé s lélekemelővé, hogy részt vett benne az egész 'magyar
prot. egyház, az ország minden, legtávolabbi vidékeiről is o~y nagy számú képvi-
selőket küldve, a mennyit úgy látszik az ünnepély legvérmesebb rendezői sem
vártak. Ott volt Erdély a Dunántúllal és Pozsony vidékével, Bácska Márarnaressal
és a Szepességgel, egyházi és világi képviselőiben egyaránt. A vendégek zöme
Miskolczon gyűlekezett, már 13-án, s onnan vasárnap reggel 8 óra tájban külön
vonaton érkezett Hidas-N émetibe, Göncz vasuti állomására. Az északi vidékek
küldöttei néhány perczel később a kassai rendes gyorsvonattal érkeztek. A leszállás
egyszerre történt s az érkezőket a gyorsvonat elrobogása 'után ott, a pálya-
udvaron ~gyszerre üdvözölte Comáromy László, Abaujvármegye alispánja, a gönczi
rendező bizottság elnöke. Az üdvözlő beszédre Kún Bertalan, miskolczi ref.
püspök, az egész ünnepély fő intézője válaszolt. ~

Künn, a, pályaudvar előtt egész vásárt álltak a vendégekre várakozó kocsik, t
melyeken miután az érkezők nagy nehezen elhelyezkedtek, 50 tagból álló bande-
rium vezetése alatt megindúlt a menet a mintegy 3/4 órányira fekvő Göncz felé.
Szép, festői látvány volt e bevonúlás, a Hernád regényes völgyén át tova
kanyargó országuton : elől az 50 banderista, lobogó nagy nemzeti zászlóval festői
népviseletben. utána a mintegy 150 kocsiból álló hosszú kocsisor, jobbról, balról
körülvéve a gyalogosok százaitól. Göncz városa előtt, csinos diadalkapunál a város
és vidék ezrekre menő lakossága várta az érkezőket, kiket itt Vécsey Endre orsz.
képviselő üdvözölt s üdvözlő beszédére ismét Kún Bertalan püspök válaszolt.
Innen kezdve már lehetetlen volt a tolongást elhárítani, úgy hogya vendégek
nagy része a kocsikról leszáll va gyalog törekedett a városba bejutni.
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Istenitiszteletre a parochiár61 indúlt a vendégek serege. A templomhoz
vezető útat azonban annyira ellepte a nép sokasága, hogy a tolongás elkerűlhetet-
len volt s az ember inkább vitetett, mint ment. A tágas templomot úgysz6lván
egészen a képviselők úri közönsége töltötte meg. A choruson, az orgona két
oldalán a sárospataki collegium s az abauji egyházmegyei tanítói kar dalardaja
foglalt helyet.

A templomi istenitisztelet a "Jövel szent Lélek úr Isten" közénekkel kez-
dődött, mely a nagy férfi-közönség erős, érczes hangján egyenlő lelkesedéssel
énekelve, nagy hatással volt mindeu jelenlevőre s szépen készítette elő a hiveket •
Kún Bertalan püspök bevezető imádságának meghallgatására. A sárospataki ifjú-
sági dalárda karéneke után Kis Áron. az ősz szatmári esperes lépett a szószékre
mint alkalmi szónok. Beszédének különösen költői fordulatokban gazdag beveze-
tése, mely ifjúi hévvel előadva épített és gyönyörködtetett egyaránt, tett a gyűle-
kezetre mély benyomást. Ezután az abaúji egyházmegyei tanítók dalárdájának
karéneke s agyűlekezet közéneke zárta be a mintegy 11/2 óráig tartó templomi
istenitisztel etet.

A templomi istenitisztelettel egy időben, künn, .a templom tágas udvarán,
a nagy bibliafordítónak még leleplezetlen szobra körül N ovák Lajos baktai ref.
lelkész tartott a nép sokaságának általánosan dicsért alkalmi beszédet.

Ezután kezdődött a templom udvarán a szobor-leleplezési ünnepély. Prónay
Dezső báró, az evang. egyház egyetemes felügyelője nyitotta meg ezt, szép beszéd-
ben, melyben oly szépen fejtegette a Károli ünnepély protestáns vallási és nemzeti
kőzmíivelődési fontosságát, hogy kijelentéseit a hallgató közönség többször önkén-
telenűl felhangzó helyesléssei fogadta. Beszéde végén lehullott a lepel a szeborról
s az egész közö'nség szeme néma csendben, áhitattal csüngött a nagy bibliafordit6
ércz-alakján, a mint térdére tett bibliába elmerűlve gondolatait feljegyzi. Vajjon
mit ol vas a könyvek könyvében, hogy belernerűlve oly gyermeki szeretettel csüng
rajta? Azt olvassa, a mit a szobor jeligéje márványba vésve hirdet, - hogy
"A Krisztus evangelioma Istennek hatalma minden hivő üdvösségére." A szépen
tervezett, gondos kivitelű szebor, ez időtől kezdve Göncz templomának legszebb
ékessége, Mátray magyar művész munkája.

A leleplezett szebor talapzatán ezután S. Szab6 J őzsef napragyi ref. lelkész
olvasta fel Károli emlékére irt pályadijnyertes emlékbeszédét, melynek szépségeit
azonban ott a szabadban, oly nagy' sokaságban nagyon kevéssé tudta a felolvasó
érvényesiteni. Érdekes mozzanata volt az ünnepélynek Dr. Duka Tivadar Londone
ban élő hazánkfiának s egyházunk búzgó, lelkes pártfogójának beszéde, melyet
mint a nagy angol bibliai társulatnak az ünnepélyre küldött képviselője tartott,
s melyben találó és érdekes adatokkal tárta fel az angol bibliai társulatnak az
egész világot felölelő missziéi munkáját, melynek nagyszerűségét eléggé jellemzi
az az egyetlen körülmény hogy jelenleg már 300 nyelven jelenik meg kiadásában
a biblia. E társulat költségein s pártfogása alatt készül legujabban nálunk is
Károli bibliájának revideált kiadása, a mely munka létrejöttében a főérdem a
társálat képviseletében szinte dr. Duka Tivadart illeti. A leleplezési ünnepély
utolsó szónoka Szász Károly püspök volt, ki ékes szónoki beszédben ecsetelte
Kárelinak mint bibliafordítónak úgy vallási, mint irodalmi érdemeit, melyekkel ő



A birtokos jelző és a birtokviszony.
(Gyakorlati tanítás.)

A tan í tás men et e. 1. Kiindulásúl a jelző más két fajának ismétlésa.
2. A birtokos jelző s a birtokviszony. 3. A birtokos személyragozás. 4. A birtok-
rag s a birtokos névmás. 5. Összefoglalás.

T á r g y alá s. 1. Ti már tanultatok a jelző bővítményről. Mondd meg te
N., a mondat melyik részét nevezzük jelzőnek P (Azt, a melyik a főnév értelmét
közelebbről meghatározza, vagy megjelzi.*) Azt a sz6t pedig, melyet a jelző'
megjelez, hogy hívjuk? (J elzett sz6nak). Mondjatok jelzővel bővított mondatokat
és keressétek ki azokb6l a jelzot és a jelzett sz6t! Felirok a táblára két jelzfis
mondatot, - esetleg az általok mondottak közül. - • A fl Z é P virág gyönyör-
ködtet". "Három fiú játszik az udvaron. Micsoda tárgyr61 van az elso mondat-
ban szöP (A virágról.) Megmondtuk-e annak valamelyik ismerteto jegyét, vala-
mely tulajdonságát? (Igen, azt, hogy szép.) Mije tehát ez: szép, a virágnak?
(Jelzoje.) Micsoda kérdésre felelünk ezzel, ho'gy szép? (Ezen .kérdésre : milyen P) !
Az Üy, milyenséget kifejezf szavakat pedig hogy hívjuk? (Mellékneveknek.)
Tehát miféle jelzf ez: szép? (Ez mell é k n é viv. milyenségi jelző) - Olvasd
most a másik mondatot ! Melyik abban a jelző? (Három.) Az is arra a kérdésre
felel, hogy milyen? (N em, hanem arra, hogy hány?) Ez tehát a tárgynak mijét
jelzi meg? (Számát v. mennyiségét.) Azért ez miféle jelző? (Ez sz á m n é v i
jel z o.)

2. Felirom a táblára a következő mondatokat : .A könyv táblája kemény."
.Az anya fájdalma meghat6" .Az én feladatom nehéz." - Olvasd el az els ot !
Mirol van abban a mondatban szó? (A tábláröl.) Tehát az az alany. De meg
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nemcsak a prot. egyház, hanem az egész nemzet hálájára tette magát érdemessé.
Ezután a sárospataki dalárda éneke befejezte az első magyar - ne mondjuk
k á 1vin ist a, hanem - pro tes t á ns lelkész szobrának leleplezési ünnepélyét.

Az ünnepélyt külön e czélra készűlt deszka tetejü, nagy kiterjedésű b6déban,
mintegy 400 terítékű bankett követte. Az első felköszöntűt Kún Bertalan püspök
mondotta a magyar királyra N agy figyelmet keltett Tisza Lajos gr6f felköszön-
tője, ki a lefolyt. ünnepélyen nyílvánúlt általános lelkesedésben a legcsattanósabb
czáfolatát látta a nagyváradi r. kath. püspök azon vakmerő s szinte otromba
vádjának, melylyel legujabban a prot. egyházat illette, hogy annak élete csak

• vergődés.
A magyarhoni prot. egyház valóban nyugalommal s büszke önérzettel hall-

hatja régi ellenségeinek ily itéleteit, ha az a lelkesedés, mely Káreli Gáspár szobra
körül oly nagy erővel lángra lobbant állandó leszen, s ha az a szép egyetértés a
helvét és ágostai hitv. egyház között, melyért Szász Károly püspök és Pr6nay
Dezső báró ürítették poharaikat, a magyarhoni két testvér egyházat, áll andö eros
viszonyba fűzi össze. - Legyen Káreli Gáspár szobra e testvéri egyesűlés sym-
boluma! Bancsó Antal.

*) A zárójel között levő mondatok a gyermektől várt feleletek.
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van-e jelezve közelebbről, hogy miíéle tábláról? (Igen, a könyvnek a táblájáról.)
úgy tehát ez a szó: könyv, mi a mondatban? (Jelző.) De kérdezhetem-e most,
milyen v. hány? (Nem.) Micsoda kérdésre felelünk tehát ezen jelzővel? (Erre
a kérdésre: minek a táblája? Más különbséget is találunk még. Micsoda beszéd-
rész ez a j elző : könyv? (Ez tárgynév v. főnév.) Miféle jelzőneknevezhetjük
ennélfogva ezt? (F o n é vi jel z one k). Olvasd el a másik mondatot ! .Az
anya fájdalma megható." Gondold meg j61, hogy miről van itt sz6, sakkor
majd felismered azt is: van-é benne jelző! (Igen van; a jelző : anya.) Hogyan
kérdeznél itt? (Kinek a fájdalma?) És miféle szö ez: anya? (Ffínév.) Tehát
ez is micsoda jelző P (Főnévi jelzo.) - Foglald össze most már: a mondatban
melléknéven és számnéven kivül még mi is lehet jelző ? S a fonévi jelző micsoda
kérdésekre felel meg? (A mondatban nemcsak m e l l é k n é v, vagy
sz á m n é V, han emf o n é vis 1eh e t jel z o. A f ő n é vi jelz o meg fel e 1
e .k é r d é a e k r e : k in e k v. minek a mije?) - Ezt jól begyakorlom, s al-
kalmazom is, azaz példákat mondok s mondatok a gyermekekkel is.

Ebben a mondatban : "A könyv táblája kemény" - nem olyan viszonyban
van a jelző a jelzett szóval, mint a mellék- s számuévi jelző. Azokkal mindig
valamely ismerteto .jegyét fejezzük ki a tárgynak, hogy jobban megbatározzuk.
A fonévi jelzővel ellenben a hozzátartozás viszonyát fejezzük ki, vagyis a jelzővel
megjelezzük, hogy kinek v. minek a birtokában van a megjelzett tárgy; p. o. a
tábla a könyvé, a fájdalom az anyáé. Ezt a viszonyt, mivel az egyik a birtokos,
a másik a birtok, micsoda. viszonynak is nevezhetjük? CB irt o k vis z on y nak)
Melyik a birtokos ? (A jelző.) S melyik a birtok? (A jelzett szó.) . A fonévi
jelzf tehát mindig a birtokost jelöli meg, azért azt miféle j elzőnek is nevezhetjük?
(B irt o kos jel z one k.) A kihozott tételt begyakorlom.

Olvasd el a harmadik mondatot.! .Az én feladatom nehéz." Talán most
már magatoktól is felismerítek, hogy van-e abban birtokos jelző : nos, melyik az?
(Én.) Igen, mert hogyan kérdezhetnél ? (Kinek a feladata?) Miféle szó az: én?
(Személyhelyettesítf sz6, vagy személyes névmás.) Tehát, a mint látjuk, fonéven
kivül mi is lehet birtokos jelző ? (A bir tok os je izo 1 e het sze m é 1 yes
n ~ v más is) Begyakorlom.

3. Ezt a birtokviszonyt : "az én feladatom" fejezzétek ki, úgy hogy a máso-
dik, harmadik, s a többes számú mind a három személyes névmás legyen egyen-
ként fl birtokos ! Én majd felirom a táblára:

az én feladat-om a mi feladat-unk
a te -od a ti -otok
az o -a (ja) az o(k) " -uk (juk).

Észrevehettétek, hogy a birtok-szó mindíg ragot kap És pedig változik-e
a rag, ha a birtokos más-más személy? (Igen). Igy tehát külön-külön ragja van
az 1., 2. és 3, személynek. Próbáld meg. az elso birtokviszonynál, hagyd el a
birtokost; úgy a többinél is. Van-é úgy értelme? (Igen, van.) Ha azt mondom:
feladatom, tudom-e, hogy melyik személy a birtokos ? (Igen is, tudom, hogy az
1. személy.) Mirol ismerjük azt meg? (A személyragokröl.) - Felismertetem a
2. és 3. személynél is. - Mindezekből láttuk, hogy, ha a birtokos jelző személyes
névmás, akkor a birtok inicsoda ragokat kap? S ilyenkor a személyes névmással
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mi is történhetik? (H a abi rt o kos jel z ősz e m é 1yes n é v ll1 á s, ak k o r
a birtoksz6 a birtokos személy r a g j a it veszi fel, a személyes
névmás pedig el is maradhat.) Ha a birtokosfőnév, kap-a akkor a
birtok személyragot ? (Igen). És pedig mindig melyik személyét? (A 3-ikét.)
- A felírt példákbél könnyen lehozható.

A felírt hatféle birtokviszonynál mindig hány birtokról (hány feladatról) van
szó? (Mindig csak egy birtokről.) A többes számú személyragok: -unk, -tok,

. -juk, tehát csak minek a többségét jelentik? (A birtokos többségét.) - De nem
csak a birtokos, hanem a birtok többségét is kifejezhetjük, Akkor a személyragon
kivül a szám ragját is hozzá teszszük a birtok-szöhoz, de nem a -k ragot, hanem
az -i-t, melyet csak ilyenkor használunk a többes szám kifejezésére. Hogyan lesz
tehát ragozva, ha az egyes számú személyraghoz az -i többes rag is hozzá járúl?
(Feladataim, feladataid, feladatai). Hát ha a birtokos is több, meg a birtok is,
akkor hogyan ragozod? (Feladataink... stb} - Eit is felirom a táblára:
Ehhez hasonlólag lássátok el birtokos személyragokkal e sz6kat: kert, kalap,
tükör, stb. Ily módon a birtokos személyragozást jól begyakorlom.

Ezen birtokos személyragozás különös, jellemző sajátsága a magyar nyelvnek.
Az idegen nyelvekben a birtok és birtokos összetartási viszonyát mindig a birto-
koson jelölik meg, a 'magyar nyelvben pedig a birtokon.") Azonban a magyar
nyelvben is megjelölhetjük a birtokos jelzőn is a birtokviszonyt. Próbáljátok meg
e mondatban : • A víz partja meredek", jelöljétek meg a birtokviszonyt a jelzőn
is, - vagyis tegyetek hozzá oda illő ragot! (A víz- nek a partj a .... ) De a
-nak, -nek ragot rendesen csak akkor teszszük a birtokos jelzőhez, ha a birtokot
ki akarjuk emelni. P. o.• Atyjának csak er ény e it örökölte, hibáit nem Ha ki
nem emelném a birtokot, akkor hogyan kellene mondanom? (Atyja erényeit .. )
Ha mind a kettőt kiemeljük, akkor a birtok elé még a névelőt is kell tennünk.
Tehát hogyan mondanád? (Atyjának az erényeit ... ) - Egyébkor is ki kell még
tenni a birtokos -nek ragját. Nem mondhatjuk p. o. így: az anya meghat6 a
fájdalma, hanem igy kell mondanunk: az anyán ak meghat6 a fájdalma. Miért
kellett ez esetben a birtokoshoz ragot tenni? (Mert különben nem lett volna
értelme.) Valahányszor a jelző és jelzett nem állnak közvetetlenűl egymás mellett,
hanem köztük van más 'lZÓ is: a ragot ki kell tenni. Ha a birtokos a birtok
után áll, akkor is ki kell tenni a ragot; így tehát nem beszélhetünk: a fájdalma
al, anya meghat6. Hogyan kell azt jól mondanunk? (A fájdalma az anyának
meghatö.) - Foglaljuk össze most már, mikor látjuk el raggal a birtokos jelzőt!
(A bir tok o s jel z ő höz rag ott esz ü nk: h a abi r tok o t, vag y abi r-
tokost is kiemeljük, ha a birtokos és a birtok nincsenek közet-
1en űle g y más mell e t t, s v é g ű l h a abi rt o kel ő t t e á II abi r t o-
k os n a k.)

4, Felirom a táblára emondatokat: • Öcsém feladata jó, hugom é jobb."
.A te irásod szebb, mint az enyém." - Az első mondatban : "öcsém feladata" .•
mi a birtok? (Feladata.) Hát a másikban: "hugomé jobb" ~ (Ott is az a birtok:

*) Nem magyar, vagy vegyes ajkú iskolaban mindjárt össaehasonlítást is tehetünk, s
még a szerend különbözöségét is kiemelhetjük; p. o, a fiú feladata, németül: Die Aufgabe
des Sohues.
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feladata, . de nince kitéve.) A helyett miesoda ragot tettünk a birtokeshoz ?
(é-raget.) Mj,Jíleka hl?lyét pótolja az -é rag? (4\ birtok helyé~) b.~ért micsoda
ragnak nevezhetjük ? CBi.r t o Ir r-a g.n a,ki) Ezt \\,~OllQíHl,csak l:\1\lwr tehetjük, ha
ké.t mondatban ugyanaz a birtok i a, máso(UJv:l.t elha~yl1atjuk, me,rt már tudjuk :

. miről van s;zó. Mondjfi,tok erre p41dákat! .~ Foglalju~ ÖS1lM! Ha a birtoket a.
birtok mellől elhagyjuk, . inicsoda ragot t'\l~zül}k a birtokoshoz P S hogyan nevez-
zük azt? ..

Olv,a~d el a másik; mondatotl "! te itáso9, szebb, mint az enyém." Ez
tulajdonképen szintén két mondat A'? /ill,sőpep mi a birtok P (Irásod.) A másik-
pa.ll is mi vo/Ina a birtok ~ (Irásem j csakhogy hi~nyzik.) Hát a birtokos micsoda
szó? ~ Ha teljese» kimondjuk, akkor jobban kitünik : az én irásom. - (Itt a
birtokos . "én" 1. személyű névmás.) De mivel a birtok elmaradt, a birtokoshoz
járúlt az "é birtokrag, s lett : én-é, vagyis a minf mondjuk: enyém. Hát a ~'
személyben te-é helyett mit mondunk. (r+\~d) A p. személyben? (Övé.) S így
tovább ~ifejtjü,k a többi birtokviszonynál is. Mivel enyém, tied, övé, stb. a bir-
t~ko~ személy neve helyett állanak, w.iféle névmásoknak nevezhetők: (B \ r tok o s
n é v más ok nak.) - Tehát a birtokos helyét miféle névmás ok pótolhatják ? . , .
M,.ond,iato,k.mondatokat, melyekben birtokos névmás fordúl eJő \

5.. I ~ IP é t l é s, Q S S; Z 13 fog 1a,1~~' A P:H)ll,~at,b.annemcsak melléknév, vagy
számnév, hanem mi is lehet jelző? (Főnév is.) Ez mindig mit jelöl meg? (A
bjrtokost.) Az~rt milyen j,elzőnek IJeve.~zük? (Pőnévi v, birtokos jelzőnek.) A
wegj~14ett s,~ó mije a birtckosnak P (Birtpk$t.)A- két szö milyen viszonyban van
egj~nással ? (Birtokviszonyban.) A birtokviszonynál mely kérdést vethetjük fel
mindig? (Ezt a kérdést : kinek vagy minek a mije?) A birtokos jelző micsoda
szó is lehet? (Személyes névmás.), Ilyenkor a birtok-szó minek a ragjait veszi
fel? (A birtokos személy ragjait.) A birtokossal -- a személyes névmással -
pedig mi js történhetik P (El is maradhat.) A .birtok többségát miféle rag gal
fejezzük ki? (Az -i raggal.) Hát a birtokos melyík ragot szokta néha felvenni?
(A -nak, -nek ragot.) De csak mikor kell a birtokosnál ezt a ragot kitenni?
(Feleletet lásd fentebb lj Néha a birtokos után elmarad a birtek-szó j ilyenkor
micsoda ragot teszünk helyette a birtokoshoz ? (-é -ragot.) Mivel ez a birtok
helyet áll, minek nevezzük? (Birtokragnak.) Ha ilyenkor a birtokas személyes
'névmás, micsoda névmássá alakúl az át íl (Birtokos aévmássá.)

Ismétlés közben minden kihozott tételre példákat is mondatunk. Végűl
pedig alkalmas olvasmányon elemzés útján felismertetjük a birtokos jelzőt 's a
birtokviszonyt. A tanultakatt a növendékek irásbelileg is alkalmazzák, a mi eg3'-
úttal helyesírási és fogalrnazásí gyakorlatlil is szolgál,

A felsőbb osztál~ú vallásoktatás érdekében.
---; Fel!llet. T. úrqak, -

Ha valarn~Jyd01;go:4at;tal l},és~ef!.va,gypnk a~t s~Q~tuk lI).ppdí}ni~ porzöt, vagy
port -rá, ezzel ~égeztüJ)Jc! T. úr is l:!JzQPy~áraígy gpndo1jrQdQtt csekélységemet
illetőleg: ezt ugyanagyo,~\Q.Mttef:P., ezzel ugyan végeztem, - port ra, ha mindjárt
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vüspor 18, 8 ha kissé goromba is, nem tesz semmit. Igénytelen személyemmel
ugyan könnyű elbánni oly egyénnek, ki egy lelkész - legyen az bármely feleke-
zetbeli ~ pellengére állftásához, egész tanítói testület s más egyéb fumigálásához
is ért, mi azt mutatja, hogy képzettsége valóban sok old a l Ú. Mindezek daczára
azonban bátor vagyok jelenteni, hogy egy kicsít még élek, és - hogy még nem.
vittek el az ördögök, tehát még a beporozás után sem végzett velem, legkevésb bé
pedig a felvetett tárgygyal, mely körül még igen sok a megbeszélni és a tenni való.

Ra valaki szerény dolgozatornat figyelemmel átolvasta, könnyen rájöhetett,
hogy annak megirására azon valóban szomorú és megdöbbentő jelenség ösztönzött.
hogy napjainkban az Isten háza a nép által aggasztó módon elhanyagoltatik s külö-
nösen a délutáni predikácziök, a hol eddig még ki nem mentek a divatból, -
csaknem teljesen üres templomokban mondatnak el; ezzel kapcsolatban sebből
kifolyólag az Isten igéje is nagyban mellőztetik s az Isten iránti szeretet és hála
a nép legkisebb gondját képezi; továbbá hogy ezen sajnos és szégyenletes állapot
nem maradhat így sokáig, s hogy ezen okvetlen segíteni kell, mert ez egyházi
szerves életünket kezdi fenyegetni, a mi körül már is szomorú tapasztalatok merűl-
nek fel.

Szerény felfogásomhoz mérten igyekeztem ezek okát kikutatni s rámutatni,
hogy e bajon, melyben ev. egyházunk szenved, véleményem szerint miként lehetne
és kellene segíteni.

Ra ezen kóros állapot javítását czélzó okokat nem találtam 'el, s így nem
mon d tam iga za t, ez a legkisebb baj, mondjon más jobbat és okosabbat, én
szívesen leveszem kalapern és meg fogok előtte hajolni.

Ezt vártam volna T. úrtól is. De "mást beszél Bodóné, mikor a bor árát
kérik". Persze ő az erdőt nem látta meg a fáktól. Egy-két látszólagos görbe
fát meglát, s azt gondolja, ha ezeket 1e vág o m, meg lesz mentve a haza, az Isten
igéje, lesz hegyen-völgyön lakodalom s - men yor s z á g e föl d ö n. - Úgy
hiszem azonban, mint sok mást, ezt sem értette kom olyan

És most lássuk röviden, menyiben alaposak megjegyzései.
A mint az igen kapóra jött példákból - hihetőleg a szereplők akkor is

már az én czikkemre czéloztak - s az egész megjegyzésből kitünik, szerinte nem
helyes eljárás az, ha a tanító a gyermekek előtt rámutat a gyötrelemnek helyére,.
mely a gonoszoknak készíttetett, s hogya templomba való járást illetőleg - mert
én ezt értettem - eltévesztett, hazug dolog a katholikusokra hivatkozni, s hogy
e tekintetben az eredmény hozzánk viszonyítva bámulatos.

A, mi az elsőt illeti igenis szabad, de kell is a gyermekek előtt ördög,
pokolról és angyalról is beszélni, már a mennyiben az a szentírással
meg egye z iIr. Ez ugyan előző czikkemben nem lett hangsulyozva, de hát
kérem ez protestáns tanítónál magától értetődik. Ezen tehát fölösleges fennakadni.

Vagy tán ezekről egyátalán ne szóljunk a gyermek előtt semmit? Ezt
tartja ön helyes eljárásnak? Hisz akkor ellenkezésbe jön a szt-irással, hol ezekről
akárhány helyen bőven szó van. Rogy csak nehányat említsek, pl. Math. 25.
31-46; Luk. 16.23; .Ján. 8.44; Pét. I. 5.8-9; Pál zsid. 1.14; Luk. 22'.43;
Ap. cs. 1., 10., 11; 12. 1-11. stb. stb, Jöl ismerheti ezeket bárki is.
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Erre nézve azt mondja Nissen jeles paedagogus és katecheta: .N émelyek
félnek ezen szót : ördög tanítás közben kiejteni A szent irás ban ezen félelem
nem található és maga Jézus is legalább annyiszor szólt az ördögökről, mint az
angyalokról. A tanító iparkodjék ezen tanban erősen állni, akkor biztossággal és
hittel fog ezekről tanítani. J ó jelvény a denevérszárny a sötétség fejedelmének".

Lehet, de kell is, hogy ezekről is szó legyen, a nélkül, hogy akár az én,
akár más növendékei akár T. urat, akár. engem a továbbiakról megkérdeznék és
a' mellett, hogy az a tanító is igazat mondhat, a ki ily értelemben ezekről beszél.

Az még nem tünt fel önnek, napjainkban mily nagy a különbség templo-
maink s a kath. templomok látogatottsága között? Vajjon lehet-e ily szembe-
szökő dolgot ignoráIni ? Vajjon nem-e bámulatos az e tekintetben elért eredmény
hozzánk viszonyítva? Hogy ők aztán mit tanítanak és mit tanulnak ott, az nem
tartozik reánk, legyen nekik az ő hitük szerint!

Az első és főkellék nálunk is csak a templomok látogatottsága lehet, mert
minden továbbínak ez a kutforrása. Protestáns szabadelvűségünkre hivatkozva nem,
mondhatjuk ki általánosságban, hogy lehet valaki búzgó keresztény, a nélkül is,
hogy templomba járjon. Mondom pedig ezeket egész kom olyan.

Most lássuk a másik megjegyzést. T. úr úgy okoskodik, hogy miután én
azt mondtam : a káté legyen a középtengely, mely körül a vallási tárgyak csopor-
tosúljanak, s így a bibliai történet mint külön tantárgy elesik, ezzel azt állítom,
hogy a káté feljebbvaló a bibliánál. Kérem én .ilyet sohasem állítottam. Én ezzel
csak azt akarom mondani, hogy a kátét legczélsserűbbnek tartom bibliai történe-
tekkel magyarázni; természetesen ez esetben csak oly bibl. történetek taníthatók,
melyek a szóban forgó tárgy megérthetését mozdítják elő; tehát ily értelemben
a bib·l. történetek tanításánal nem lehet a ker. tantervhez alkalmazkodni, hol
határozottan mondva van, ebben vagy abban az osztályban hány és melyik tani-·
tandö, . kivéve, ha a tanterv ezen része már valamely kész munkálat után készült
mint a hogya Turcsányi-féle alsöbb osztályok számára írott káténál történt. A
Turcsányi-féle káté,*) melylyel csak a közelmultban ismerkedtem meg, egy német
mű után, szintén az általam javasolt alapon van kidolgozva, kár, hogy a felsőbb
osztályok számára még nincs ilyen, a tanító munkáját nagyban megkönnyítené
Ha a T. kezdőbetű Turcsányi nevét jelezné, a mi nincs kizárva, úgy e tekintetben
nemcsak velem, de önmagával is ellenkezésbe jött.

A biblia mindig meg fog maradni annak a mi volt, t. i. a könyvek könyvének
s a káté legnagyobb része sem egyéb, mint a bibliának kivonata. Nem kell tehát
félni a .felferdult világ" -t61, még akkor sem, ha az "ott" hiányzott három nullát
is még hozzávesszük. De igenis félni lehet ettől, ha népünk valláserkölcsi ha-
nyatlását - mit tagadni nem lehet - összedugott kézzel nézzük, s annak lefolyá-
sát a mag asz a bad jár a hag y juk.

A káté nem más, mint oly könyv, malyben a ker. vallás a 1api g az s ága i
foglaltatnak, ezek pedig a bibJiából vannak merítve, úgy, hogy a kátét dr. Justus,
Luther kartársa után bátran mondhatjuk ' •gyermekbiblia "-nak. N em kell tehát
félteni a bíbliát, mert az "igazság megáll".

*) Helyesebben: b ib 1. tör t é II e t ek ! Szerk,
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A bibl. történetek tanításához leczkererrdemben nincs külön idő kiszabva,
hogy azt mondhatnám pl. gyermekek" most bibl. történet következik, hanem az
vallas elnevezés alatt szerepel s ha káté tanításánal szükségem van egyre valamely
elv ú n t fogalom megérthetéséhes, azt mocdom, figyeljetek úrondok rá egy példét
a szt. irásból. Ily értelemben veszem én 'a bibl. történetet, mint nem külön

"tárgyat, Én ebben semmi elvetni valót nem találok.")
Abban tökéletes igaza van T. úrnak, noha ért az ellenkezőt nem ánítúttarffi,

húgy a káté egyike a legnehezebb tantárgyaknak. De miután megérthetése oly
nehéz, nem kell-e odatörekedni, húgy annak megérthetése lehetőleg 'megkönnyít-
tessék ? Épen erre czéloz'nak bibl. történeti példák általi magyarázataírn. N'em
mintha én abba volnék szerelmes, dehogy, hanem inkább igenis annak minél kézzel-
foghatöbb megértethetésébe - bibliai történetek által

Ebből aztán az is kiviláglik, vajjún azt tartom-e én, hogy a vallást egy-
átalán nem kell érteni, mint hinni? Azt igenis mondorn, húgy nem annyira érteni,
mint hinni, azaz nem kell a gyermekekből tudálékos keresztényeket nevelni, 'azért
az észbeli sz6magyarázat a húl csak lehet meltőzeadő, 'ennek helyét a <bibLtör-
ténetek általi magyarázat foglalja el.

Erre nézve Bock Ede hírneves paedagogus 'ezeket mondja: • A fődolog pedig,
melyen úgy is minden alapszik az, húgy ne annyira azt tndja a 'gyermek, mit tesz imád-
kozni, hanem húgy inkább imádkozni tanuljún ; ne hogy számot tudjún adni, mit
jelent a hit, 'mint .inkább, húgy hite legyen: ne annyíra húgy meg 'tudja különböztetni
Krisztus miért a mi megvaltönk és mi által váltott meg bennünket, hanem inkább
hogy hozzá a szeretetben, kegyelméhez a bizodalombsa boldcgnakéresze 'lllagfáít;
ne annyfra. húgy alélek halhatatlanságának okaát tudja, mint inkább azt, hogy a Jézus
Krisztusban vetett hit által az örök életet birja stb,.. Ennek elérhetésére szük-
séges a bibliai történetek 0. k sze r ű felhasználása, valamint a bibliai moadatok 'és
énekversek . .. A káté minden mondata megmagyarázhat6 bibliai történetek
alapján".

Ez az én álláspontom, nemcsak azért mert meggyőződésem az 'idézetMl
megegyez, hanem mert szerintem is ez a leghelyesebb út a káté tanítása és meg-
érthetéséhez,

A .magoltatást" illetőleg nem mondhatok egyebet, mint rníután a káté -is
a kötelező tantárgyak egyike, bizony azt meg kell tanulni, beemlékelni, vagy ha
úgy tetszik, magolni, 'ha ugyarr magolás az általam előadott módon megmagyara-

, zottak beemlékeltetése, mert a kérdésekre a feleleteket senki az ujjából nem szop-
hatja. Fejtegető kérdések igénybevételére pedig a káté termésseténél fogva leg-
kevésbbé alkalmas. A ki vallását tudni akarja, annak azt igenis meg kell tanulni.
Itt ismét Bockra hivatkozom, ki azt mondja : .a j61 megértés mindenesetre csak
a betanulás utá n és á 1 tal éretik el".

Igen örülök azon, húgy kiváncsiurra, miszerint az ilynemű magoltabással
miként lehet a szívre hatni s húgy azt megtanulni szeretné. E czélra legyen
szabad uj6lag ajánlánom Nissen ily 'czímű munkáját : "Unten"edungen über den

*) Ellenkezik az általánosan elfogadott paed. nézetekkel, az általános gyakorlattal s
'egyházkerületi t a n t exv ü n k k el. Szerk.
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kleinen Katecbismus Lutbers", melyet vezérkönyvűl különben egybázkerületünk is
elfogadott. Itt e tekintetben is igen bő tér nyílik a tanulmányozásra.

Mindezen T. úr által felhozottak azonban nem egyebek szőrszálbasogatásrrál,
melyek részint meg nem értésből részint félreértésből eredhettek. Ezen valóban
gyerekes, porral való dobálás helyett inkább szerettem volna az általam előző
czíkkemben felvetett thema körül a felhozott érvek helyett jobbakat, czélhoz
vezetöbbeket hallani, de ilyen aligha volt a - portartóban !

Polgá.r József.

Tiszteljük Polgár Józse f úrnak nemes intenczi óit, de ki kell jelentenünk,
hogy az a szerep, melyet ő a bibl. történeteknek a népiskolai tanításban juttat,
azok fontosságának épen nem felel meg. A bibl. történet nem lehet csak ill us z-
tr á ló eszköz, annak mint k ülö n tantárgynak k ülö n órákban kell előjönni.
A többire nézve átengedjük a szót a .Vaspor" tisztelt írójának, a kivel Polgár
József úr czikkét időkimélés tekintetéből kéziratban közöltük. Szerk.

* :\:
*

Úgy látszik P. J. úr jártasabb anémet literaturában, mint a hazaiban, mert
csak most ismerte meg a Turcsányi-féle biblia történeteket, mikor már a Ill.
kiadás járja, és még most óhajtja a II rész megjelenését, mikor már az is fogytán
van (t. i. az első kiadás.)

Isten mentsen, hogy én P. J' urat agyonütni akarnám, sőt inkább nagyra·
becsülöm, mint oly férfiút. a ki elmondja nyiltan a mit gondol; különösen pedig
mint olyan 'tanítót, a kinek gondja van arra, hogy a nép vallásos legyen és tem-
plomba járjon l Isten éltesse száz esztendeig! Bár minden tanító olyan volna!
Bár mindenütt úgy volna, hogya lelkésznek lenne gondja az iskolára is, - a
tanítónak meg a templomra is! Hiszen egy úton járunk, egyet akarunk. Miért
akarnám még csak bántani is, - sőt inkább szeretném magját venni!

Csak az eszközt nem találtam helyesnek, a melyet ajánlott; és még most
sem találom annak, bármint védje álláspontját. Hogy a bibliában van, az igaz,
de sok van abban a bibliában, a mit még sem lehet, nem is szabad a gyermeknek
magyarázni, sok meg van, a mit szabad ugyan, de - legalább is felesleges, -
mert elavult. Hiszen ott boszorkányokról is van sz6, meg álommagyarázatokr61,
meg .agyasokröl s. t. b.

Azt irja P .• T. úr, hogy vitatkozzunk, de ne polemizáljunk : sürgönyözzünk, de
ne telegrafáljunk. Azt akarja mondani, hogy polemizáljunk, de ne személyeskedjünk!
De nem tartja meg. En megtámadtam azt, a mit ő nyilvánosságra bocsátott,
a mit ő i '1' t, ő meg azt kutatja, hogy é nit t hon kiv agy ok, mi vagyok,
talán egyéb dolgoknak is ir6ja, én a tanító Ir ellensége vagyok.

Melyik lelkészt vagy testületet állítottam pelengérre? Ha nem tudja meg-
mondani, vigyázzon, 'rágalmazás bünébe esik.

Goromba vagyok? Meglehet, de oly goromba még sem vagyok, hogy valakit
gorombának mondjak, a ki tévedésemre figyelmeztet. T. A.

,
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Nota bene!
Kár e becses lap hasábjait holmi helyreigazításokkal eltölteni, mégis az

igazság érdekében kénytelen vagyok ilyennek is helyet kérni.
Az "Evang. Népiskola" szeptemberi számát véve, a tartaimát átvizsgálva,

elsőben is a dunántúli egyh. kel'. népiskolai b:zottság évi jelentését néztem áto A
nagyérdemű elnök leleményessége forgatja előttünk a népiskolai ügyek statisti-
káját, mint valami kaleidoskopot, hogy minél inkább felébreszsze az érdeklődést és
áldozatkészséget. Nem csoda tehát, ha én is kapva-kaptam rajta.

Szent ügye ez az egyháznak, s azért kell, hogy minden izében a valóságnak
megfelelőleg állíttassék elénk, ellenkező esetben a. szükséges haladás útját veszt-
jük. Már pedig az ez évi jelentésben is nagy' valótlanság foglaltatik, a mire épen
a nt. elnök úrnak azon nagyon is igaz, de épen nem helyén alkalmazott
megjegyzése vezetett: hogy 166 frt meghalni sok, élni kevés egy tanító viselt
embernek! (lásd a jelentés 3. a) alatt Döröcske.)

Igen sajnálom, hogy rosszúl van informál va, de egy gyűlekezet nevét nem
engedhetem a nyilvánosság előtt homályba borítani, ha a valóság tényeket ad ke-
zembe, melyek a tévedést helyre igazitják. Tudom, hogy az elnök úr is szívesen
veszi, mert hiszen nem lehet azt elhinni, hogy egy gyűlekezet 166 frttal nyisson
és tartson fenn egy tanítói állomást. Hol van ott az egyházmegye ellenőrzése,
ha ilyen is történhetik? Hol az eddigi statistika, hogy eddig nem jött erre
senkí P Vagy talán én takartam el azt, mint eddigi körlelkész, mivel e gyüle-
kezet lelkésze vagyok? Ez ellen is tiltakoznám azon híványnál fogva, mely már
az én hivataloskodásom előtt jött létre. Ha így volna, mint a hogy a jelenlegi
évi jelentés tünteti fel, akkor az ilyen gyűlekezet nem csipős humort, hanem a
legvastagabb rendreutasitást érdemli.

Hogy mint kerűlt a rossz fizetés es helyek névsorába aránylag egyéb gyűle-
kezetek mellett Döröcske (bár dicsekedni sincs oka l) azt nem értem, hiszen a két
tanító fizetése a jelentés szerint is átlag 718 frt, a mi 50-GO frttal fölözi az
országos törvényszabta minimumot lakáson kivül.") Hány helyet látunk a jelentés-
ben a jobb fizetés es rubrikaban 450-460 frttal a rendes tanitói állomáson ? Sőt
van ezek között két tanítói állomás 676 frttal is kiemelve (lásd jelentés 2. f)
B. Szombathely.?") A gyermekek száma e tekintetben, hogy jo-e a fizetés, vagy
gyenge, nézetem szerint nem határozhat Rosszabbakúl akkor Döröcskével együtt
még sokat, még rosszabbakül még többet lehetett volna a tolna-baranya-somogyi
egyházrr.egye ezen VII járásában felemlíteni ; határozott tudtommal ott van Ecsény,
Pelány, Bonnya, Vámos stb. A jobbak közé sorolandő lett volna okvetlenül szilli
filiám, a hol egy tanító fizetése legalább is 620 frt, mert fel van véve a vasi
közép egyházmégyében Péterhegy (219-t-92 gyermek) a tanító fizetése 562
frttal a jobbak közé. Péterhegy nincs is a schematismusban, az legfeljebb valamí
ujabb elnevezése lehet valamely gyülekezetünknek, a miről tudomásom nincsen."?")

*) Az Egyh. Rendszer által előirt 400 frt vétetett alapúl. Szerk.
, **) Csak a rendes tanító 476 frt fizetésének bemutatásaért vétetett fel. Szerk.
,'***) Előbb Felső-Petrócz volt. Szerk.
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De ha létezik is, bizonnyára nem jobb Szillnál, különösen ha még a tanulök száma
is mérvad6 volna.

Ezen megjegyzéseim mellett már most ide iktatom a va16ságot a döröcskei
tanítói állomások fizetését illetőleg. Mondom Döröeskének nincs mivel diese-
kednie, mint sok gyülekezetnek nincs, rűelynek neve sem a j6k, sem a gyengébbek
közt nem fordúl elő. De azt elmondhatja: bár mindenütt oly pontosan s időben

"-kapná meg a tanít6 fizetését, mint itt ! Délelőtt parancsolják, d. u. 2 6rakor
nyugtázta a presbyterium által előterjesztett nyugtás könyveeskébe. Azonkivül
nem épen mostoha gyermeke az iskola, a mi onnan is kitetszik, hogy két év alatt
a legszükségesebb taneszközöket beszerezte 70-SO frt költséggel, ez évben pedig
lerontva a régit, lOU néhány forinttal új és czélszerű mellékhe lyíséget épített. A
rendes tanít 6 fizetése: 15 m. buza (50 frt), 15 m. kukoricza (23 frt), 30 ni, rozs (75 .
frt), 6 öl fa (60 frt), 10 ak6 bor (csak 40 frt), 2-3 szekér széna s ugyanannyi
szalma (13 frt), S'/2 hold föld.(60 frt), 25 frt készpénz, 40 frt az ismétlő isk. után,
(ez évben 60-70 frt), 35 frt tandíj, stola legalább 10 frt, (nem számítva a 230 pár
után járÓ főzeléket. újévi és farsangi ajándékot, közmunkát) ~~ 430-450 irt. A
segedtanítói állomás javadalmazása - a most hirdetett pályázat értelmében a
régi hivány alapján: 150 frt, teljes ellátás, butorozott szoba fíitéssel és tisztoga-
tással.") .

Ha számítjuk, hogy a rendes tanító azon SO fr tra, melyet a segéd élelme-
zésére k ülö n kap, ráfizet 50-6~ frtot, akkor a panaszolt segédtanít6i állomás
jobb mint amaz, de azért együtt megérnek 600--700 frtot.

Azt hiszem, ha minden gyülekezet adatait így szöröl-szöra közölnék a nt.
elnök úrral s neki egyéb dolga sem volna, mint ebből statistikát állítani össze,
bizony más, de úgy látszik a valóságnak is jobban megfelelő átnézetét adná nép-
iskolai ügyünknek évi jelentése. - Bocsánatot, ott a hol így kézzel foghat61ag
nem lehet az ellenkezőt bizonyítani - a mit nem is tarthatok hivatásomnak. De
így j6 lesz - ott, a hol kell - népeinek kiirni: nota bene! mert különben mflg-
fordítva lehetne magyarázni a régi igazságot: bármit vétenek a királyok, szen-
vedik a népek. Pedig ettől távol állok jelen felsz6lalásommal is, mint különben
is tisztelettel és elismeréssel vagyok a ker. népi sk. bizottság sannak nagyérdemű
elnöke iránt. . ' Döröoskei.
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A siovidéki evang. tanítói kör értekezlete.
A si6vidéki evang. tanítói kör f. évi. szeptember hó-Ll-én tartá S.-Szt-Lőrinczen

őszi rendes közgyűlését nagyságos Petrich Ferencz országgyűlési képviselő, mint
világi, s tisztelendő Lagler Sándor egyházi elnökök ikerelnöklete alatt, melyen a
telje') számmal egybegyűlt rendes és rendkivüli tagokon kívül megjelent még nt.
Sántha Károly helybeli lelkész és egyhm. főjegyző úr, mint vendég.

*) A tel jes ell á tás hihetőleg nem volt bejelentve, a miről persze a bizottság
elnöke nem tehet. Szerk.
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Búzgó fohász után tisztelendő elnök úr megnyit6 beszédében hangsúlyozza,
hogy bár jelen összejövetelünk czélját főkép az egyházi zene körüli teendők meg-
beszélése s a karénekben való gyakorlat képezi, még a legutóbbi gyülésünk óta
felmeríílt két dolgot nem hagyhat említés nélkül. Az egyik az OT8Z. tanítöi
gyűlésen hozott üdvös határozatok örvendetes tudomásúl vétele; melyek megvaló-
sitása noha sok időbe fog is kerülni, bizton meg fogja hozni úgy a tanügyre,
mint a tanítóságra nézve áldásos gyümölcsét. A másik nagyságos Var a s d y
L aj os Tolnamegye kir. tanfelügyelőjének indokolatlan és sértő megtámadtatasa
KIé men t Fer en c z segédtanfelügyelő által a nyilvánosság terén. l\l:időn a
fölött való mély megbotránkozásának a kör szünni nem akarö helyeslése közt
kifejezést ád, s midőn a reá hulló rágalmak ellenében neki bizalmat és elismerést
szavaz, a gyűlést megnyítettnak nyilvánítja.

A kör méltó felháborodásának ad kifejezést érdemekben gazdag, puritán
becsületességű, körültekintő tapintatesságú és jóságú megyei kir. tanfelügyelőjének
ily hallatlanúl durva megsértése ellenében és elhatározza, hogy szeretve tisztelt
tanfelügyelője érdekében állást foglal s nek i jeg y z ő ll:ö n y v i l e g biz a 1 ill a t
é s e l ism er é s tsz a v a z, melyről a megtámadott jegyzőkönyvi kivonatban érte-
sítendő, a bizalmi szavazat pedig mindkét megyei lapban nyilvánosságra hozandó.

Ezután mult gyülésünk jegyzőkönyve olvastatott fel s vétetett helyeslőleg
tudomásúl, melynek nyomán felhozatott, hogy a legűjabb határozatok értelmé-
ben csak azon tanítók, vagy tanítói körök vehetnek részt az "Eötvös-alap" osztö-
bizottságában, s ajánlhatnak pártfogoltat, akik egyszersmindenkorra 100 írttal
alapító tagúl belépnek, vagy évenkint ennek 5%-os kamatját rendesen befizetik.
Ennek folytán határozatba ment, hogy körünk 100 frt tőkével az "Eötvös-alap"
alapító tagjainak sorába lép a szükséges tőke összehozása czéljából a tagok között
évenként gyűjtést rendez; addig is azonban, míg a kivánt tőke összejön, a meg-
felelő 5%-os kamat körünk pénztáráb61 fizetendő.

Felhozatván azon nézet, hogy kellő pártolás hiányában sokszor a legszebb
eszmék, a leggyakorlatíbb értéku határozatok is dugába díílnek: szükségesnek
mutatkoznék, hogy az orsz, tanítói gyűlésen hozott életrevaló határozatoknak az
országgyűlési képviselők között minél több pártfegók szereztetnének, azon okból
ha az emlitett határozatok megbeszélése a képviselőház elé kerűl, pártfogókban ne
legyen hiány s hOIlY körünk e tekintetben is tenné meg a magáét. Határoztatott
hogy körünk terrenumát érintő, nevezetesen a kölesdi, pinczehelyi és duna-földvéri
választókerűletek képviselői az orsz. tanítói gyűlésen hozott határozatoknak az
országházban való pártolására. a jegyzőkönyvi kivonat melléklésével, tisztelendő
elnök úr útján kéressenek fel.

Gyűléseinkről szóló jegyzőkönyvek a gyűlés után a tagok közötti minél
rövidebb idő alatt való köröztetése hozatvan javaslatba, kimondatik, hogy azok
mindenkor a gyülés utáni egy havon belűl okvetlen körözendők.

Következett a karének ek begyakorlása, melyet az egyes hangok beosztása elő-
zött meg. Ez alkalommal javasoltatott miszerint a karénekek minél alaposabb be-
gyakorlása szempontjábel ajánlatos volna e tekintetben a kört három fiókkörre
osztani, hol minden egyes bangnem saját hangját barátságoa összejövetelek alkal-
mával begyakorolhatná, s így az összpröba semmi nehézségbe nem ütköznek és

-
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sok idő is takaríttatnek meg általa egyéb megbeszélni valóknak. A javaslat
elfogadtatott s vezetőkül az egyes fiókkörök részére megválasztattak : Eiferth
Henrik, Sohafer Mihály és Polgár OT özsef Begyakoroltattak négy hangra: •Elég
immár" kezdetű egyházi chorál; .Miért oly borus" ez. egyházi gyászének isme-
retlen szerzőtől és .Révpartra talál".

Felvettetik azon kérdés, vajjon mi lehet az oka, hogy gyűlekezeteinkben dal-
egyesűletek nincsenek, s a hol voltak is, szétoszlottak, pedig különösen ném e t
gyűlekezetekben a dalegyesűlet hathatós eszköz volna a
magyar d a l o k, általában a magyarosodás terjesztésére. Többek
hozzászólása után kitünt, hogy a gyűlekezetekben ugyan meg volna az erre való
hajlam, de mindenütt a pénz hiánya akadályozza ilyenek létesítését, miután alkal-
mas harmonium, a szükséges kóták beszerzése, továbbá a helyiség évenkinti bér-
lete tetemes összegbe kerűl, a mi szük viszonyaink mellett össze nem hozható.
Mindezek daczára kimondatik, hogy ahol a körülmények csak némileg is megen-
gedik körünk tagjai hassanak oda, hogy gyülekezeteikben dalegyesűlet alakuljon.

Indítványoztatik, hogy négy hangra való begyakorlás végett az egyházi dalok
mellé czélszerű világi dalokat is felvenni, már csak változatosság kedvéért is, mely
indítvány helyeslőleg fogadtatván kimondatik, hogy a programmba világi dalok is
veendők fel.

A jövő őszi gyülésre munkát lioz Polgár OT ózsef, egyházkerületünk által
elfogadott Altdörfer-féle egyházi dallamok behozatalának általánosításáról s azok,
az egyes gyülekezetekben való, keresztül vitelének módozatairól. Birálni fogja
Eiferth Henrik.

A gyülés után nagyságos Petrich Ferencz országgy. képviselő és körünk
világi elnöke volt szives saját találmányú mehészeti médszerét úgy elméletileg,
mint gyakorlatilag ismertetni és megmutatni, miként lehet közönséges szalma-
kasokkal is kevés fáradság mellett okszerűen mehészkedni, a nélkül, hogy a méz
elvétele alkalmával a méheket barbár m6don leölni kellene. E czélra egy gyönyörü
lépesmézzei telt szalmaköpüt is volt szives magával hozni, melyen érdekes mutat-
ványokat szemléltetett s az ismertetés végeztével azt tartalmával együtt körünk
pénztára javára adományozta. A tagok nagy érdeklődéssei szemlélték és hallgatták
az élénken tartott vonzó előadást, melyért valamint a felajánlott kas mézért az
élőadót élénken megéljenezték.

A közebéd alkalmával érdekes feJköszöntők sem hiányoztak. Igy nt. Sántha
Károly a tanítóságot éltetvén, méhhez hasonlította, mely az egyház javára a tudo-
mány édes mézét gyüjti. Nagyságos Petrich Ferencz körünk egyházi elnökének
egészségére emelé poharát, mint a magyarcsodás büzgö terjesztőjére. Polgár
OT ózsef a kör nsgos világi elnökét élteti s a kör nevében köszönetet mond az édes
ajándékért. Haiszer Henrik a lelkészséget köszönti fel, megemlítvén, hogy bár a
méh igen hasznos portéka, mégis ha valaki helytelenül nyúl hozzá, anélkül hogy
azt érdemlegesen okoini lehetne, szúr is, mely a járatlan kez előt fájdalmasan
érinti. Tisztelendő Lagler Sándor a lelkészek és tanítók összmunkálkodására
emelte poharát, felhozván. hogy sokszor tán nem is maga a méhész az oka, ha
méhei megszurják, annak oka sokszor magukban a méhekben s azok tulajdonságai-
ban rejlik, de akár miként legyen is a dolog, a kapott szurás mindenik esetben
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fájdalmas, de legfájdalmasabb a szurást elkövető méhre, mert az azért tudva-
levőleg - éle t é vel 1a kol.

A talpraesett válasz igen derült hangulatot idézett elő, mely a tagok távoz-
táig dominált,

Jövő őszi értekezletünk helye ismét S.-Szt-Lőrincz lesz.
Polgár József,

főjegyző.

T á, r C z 3,•
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XOIX. zsoltár.
Minden fölött az Úr uralkodik;
Legyőzi azt, ki vele szembe száll.
Menny hirdeti hatalmát és dolgait;
Kivüle nincs Sionba más király

Népének ő igazságot teszen,
Ha, mint Urához, hozzá hű leszen.

Áldjátok ot, meghajtva térdetek ;
Mint Mózes, Áron, vagy mint Sámuel.
Zendítsetek neki dicséretet,
Kinek kegyelme soha sem műl el.

E hajlok itt az ő lakóhelye;
Itt mondjuk: Szent vagy néped Istene!

Tóth István.

Őszi baraczkok.
II.

Hogy mesterségében bárki is igazán meater lehessen, erre nézve szükséges,
hogy az arra termett legyen. Ennek ellent látszik mondani az a nemzetközi
igazság, mely szerint még egy mester sem pottyant az égből, hanem hogy a
gyakorlás tesz mesterré.

Hogyanépiskola mestere méltán kiérdemelje műhelyében a szép ,mester"
czímet, ehhez bizony még szolid készűltség, végestelen végig tartó készülés, eleven
megfigyelés módjával alkalmazott experimentálás, azaz passzió val eszközölt gyakorlás
szükséges.

A készültség alatt itt azt értem, a mit a vállalkozó fiatalság olcsó áron
megszerezhet a tanítóképző műhelyekben. Az ipar óriási haladásának kerszakában
ezen intézmények is tetemes üdvös javulásnak örvendenek; évi termelésük hason-
líthatlanúl jobb, mint 30-<10 évelőtt volt. Azonban általában még mindíg csak
olyan jó középszerűnek mondható. Mert ezen legnagyobb fontosságú intézmények
készítményei - a mint a neve is mondja - a nép számára valók. A népnek pedig
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mai napság is még mindenütt és mindenből csak az a szerény .gyut, ha marad"
az osztályrésze. A mi a felsőbb rangú testvérműhelyek czéljaira bárminemű oknál
fogva alkalmatlannak mutatkozik, az átszármaztatódik a tanít6képző intézetek mű-
helyeibe. Tessék most már ily körülmények között rövid idő alatt remekműveket, .
szolgáltatni. Mindennek, azonban megvan a kardinális oka, a melynek folytán
ennek így kell. lenni. A szegény nép ezen testi lelki boldogúlhatásának legfonto-
sabb kellékét csak nyomorúlt kolduskrajczárok árán biztosíthatja magának. mert
százmilli6it oda kell adnia a .feg-yveres béke" biztosítására. Igy esik meg aztán
természetszerűleg, hogyanépiskola mesterének a készültsége nem üti meg a
szükséges mérteket.

Rajta! kedves kollegáim, nekem is volt ily készűltségem. Lendftettem rajta
val amicskét a folytonos készülés által is. A szerves alkotmányok azon szerencsés
kiváltságnak örvendenek. hogy fejlődhetnek előre és hátrafelé. Képző műhelyem-
ből közforgalomba kerültem : szerepem határozottan meg volt jelölve. Ezzel
magam is tisztába jöttem úgy, hogy azt a körűlöttem játsz6d6 százféle szereppel
gondosan viszonyítgattam, s az enyémet azokba helyesen bele illeszteni ifjúi erőm
teljes megfeszítésével törekedtom. N em dicsekszem, mások után mondom, hogy
szereplésem nem tartozott a rosszak közé. Ezt pedig azon egvszeríi úton értem
el, hogy minden fellépésemre pedans lelkiismeretességgel elkészűltem. Alig birtam
a napokban helyükről elemeini azon csomagokat, a melyek ennek megdönthetlen
tanubizonyságait szolzáltatják. A készülések évre és napra sz616k voltak. Az
előző nap és év munkája ritkán elégített ki teljesen. A mívelendf talaion minden
évben észleltem az előző évektől elütő sajátosságokat. A világ izlése, követel-
ménye napról-uapra rohamosan fe.ilődött. Ezen két körülménynek kellő figyelembe
vételével nekem is folytonosan kellett mödosítani mesterkedésemet úgy tartalom
mint alak tekintetében. Természetes, hogy a készűlések a későbbi években már
csekélyebb időbe és erőmegfeszítésbe kerültek. mint az elsőbbiekben. A mester-
társak munkájának a szemlélése nem utolsó tényező a folvtonos készűlés proceszu-
sánál. Én pedig azt mond6 vagyok, hogy ha a néptanítás mesterének beállott
egyén nem képes a saját műhelvében megtett kontárfogásokat registrálni s azokat
hegyiről tövire kritizálni s klaszíflkálni. ha nem képes a saját reviriéhen lőtt kövé-
rebb és soványabb bakokat egybeg-yűjteni és phvsio- és pszychologicze felbonczolaatni,
akkor annak a meatertársnak műhelyében tett látogatás lehet kellemes szórakozás,
de eredménye róla nem több, mint a kis gyermeknél a tarka szappanbuboréké,
Észlelted-e már, érdemes bajtársam, a külörnbsézet azon két állapot között, a
mikor teljesen elkészülve léptél iskoládba, meg mikor a megnyít6 ének és ima
alatt s azután még csak úgy menéskiizben csinálod az útitervét." Ha igen, akkor
kezet foghatok veled; ha nem, akkor csak egy eset lehetséges, hogy t. i. sohasem
készültél észszerűen és le1kiismeretesen. Ha igen akkor ismered a készületlenség
szüleményeit: szemed bágyadt, nem lövel fékező sugarakat, nincs fegyelem; hangod
erőtelen, szavaid tévetegek, oda a figyelem Kér d é sei d tar tal ma t 1a n o k,
for mát lan ak, log i k á t 1a n o k. Egész napi munkád ide-oda való kap-
kodás; a gyermek kiétzi belőled, megszagolja rajtad a rossz lelkiismeretet.
Aluszik vagy rakonczátlankodik; a vért lázít6 ostoba feleletek egymást kergetik.
Te természetesen dulsz-fulsz, sápad az arczod; te kinzod a hivatalodat, a hivatal
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tégedet öl, mííhelyedet rossz hírbe kevered : silány mmosegu munkáid megfosz-
tanak a legszebb jutalomtol : a közönség becsűlésétől. Mindez ellen egyetlen egy
óvó szer van: ez a lelkiismeretes elsészülés. Ezen készűlésnek kell hogy alapja,
szülője regulátora legyenek a tegnapi napnak, a mult évnek gondosan szemern
szedett s érdemük ezerint mérlegelt jelenségei. Ebből folyólag ezek szerint esz-
közlendők az újabb és míndíg űjabb kisérletek. Ez lesz azután az az üdvös
gyakorlás, a mely a mcster minőség közelébe vezet. Kertész.

Va s - por.
A vas - por r ö l. Valamint a hosszú, üres predikácziökat, úgy a hosszú

lébe feleresztett értekezéseket sem szeretem. Amazokra elalszom, emezeknek, el-
olvasom a czimét, b-letekintek úgy a közepe felé; hogy miről szől, - azután
elteszem örök nyugodalomra. - Úgy hiszem, ezen említett dolgokkal (a néme-
teket kivéve) - mások is úgy vannak, mint én. Már pedig azért, hogy senki se
olvassa - írni nemérdemes. Azért irtam a vas-port apró jegyzetszerű csikkek-
ben (és azért neveztem "por"-nak), ezélom az levén, hogy minél többen elolvassák,
És czélt értem! Visszavonom multkori állításornat (mely úgy sem sz6lt általanos-
ságban), mert a mint értesűltem : elolvassák bizony a vas-port, nemcsak azok,
a kiknek szól, hanem - még az asszonyok is ;-- sőt immár, a uiint értem
viszhangot is keltett! Helyes! nincs keményebb birálat azag-yonliallgatásnál.

Az elméleti, vagy nagyszabású országos dolgokból való folytonos okoskedast
sem kedvelem. Mit ér, ha még oly szép is valamely eszme, de ha nem kivíhető,
vagy létesítése nem tőlünk függ! 'Azért maradtam a gyakorlati téren, és nevez-
tem munkámat vas -nak, mert olyan akart lenni, mint a vas, mely ugyan nem
valami becses ércz, de a gyakorlati életben leghasznosabb. És a' ki a' vas-port figye-
lemmel olvassa, az, ha akalj a, annak minden czikkében talál egy-egy gondolatot,
a melynek érvényesítése, - én legalább azt hiszem, - hasznára lenne tanügyünk-
nek. Igaz! 'ha az ember leszáll az ideák üres világából a gyakorlati élet terére,
könnyen beleütközik valamely ott sürgölődő', talán épen szémközt jövŐ Thle-
barátjába, - munkatársába : de ez nem baj! '

Sőt szándékosan tettem, hogy legyen szavamnak •sava-borsa ", hu prüszköl
is egyik-másik olvasó tőle! - az is az élet jéle ! - •váljék kedves egészségére."
N em találtam elég élénknek tanügyünk életét. Ha egyik-másik megjegyzésem
vitát provokál, - annál jobb! Sokszor igaz a Költő moudása : harcz, harcz az
élet, - bűn a békeség !" Ha ellenkező vélemények hangzanak; -- örülök rajta!
Széchenyivel tartok: "üs:,;etek, de hallgassatok meg!"

A vitat azonban nem úgy értem, hogy mindazoknak, a kik megtámadnak,
(reménylem, többen is lesznek) én magam álljak ki. Nem! Mondják meg, a kik
ellenkező véleményben vannak, - den y i lat k o z z a nak a z oki s, a kik he-
lyeslik nézeteimet, íg,y aztán a mi nem életre való - elvettetik, a mi pedig
jö, az talán érvényesűl, Én elmondom a mit jónak látok - egyszer, azután
hallgatok Ez a szokásom.

Most azonban kivételt teszek,
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A t szerkesztőség megcsillagozta a •Vas-port." A kitüntetést illik meg-
köszönni. Avval köszönöm meg, hogy felelek reá!

Egy valaki megemlékezett a •Vas-porról", igen helyesen, visszavágva a tré-
fával a tréfát, gúnynyal a gúnyt Nem értem ugyan N. úr czélzását .az ő toastos
bankettjeik"-re, mert mí banketteket nem azoktunk tartani, hanem igenis tartunk
néha hosszu ebédeket, rövid értekezletek után. De ezt megteszik mások is. Te-
kintsen csak az előző (244.) lapra: "mulattunk közel éjfélig", vagy fordítson ne-
hány levéllel hátrább (253), a hol "lucullusi" lakomáról van szó. - Egyébiránt a
mi a •Vas-por" szóban forgó czikkét illeti, a ki akarja, megértheti, hany abban
a théma nem az áldomás, hanem az a kényszeredve készűlt » munka ", mely nem
éri meg az "értekezlet" -költségeit.

A t. szerkesztőség azt mondja, hogy: .a Vas-por czélzásai tanítói körökben
á 1tal á nos visszatetszést szűltek. "*) N o már ezt nem hiszem! N em hiszem,
mert épen az ellenkezőjét tapasztaltam, hogy t. i. igenis kedvvel olvassák a
"Vas-port". Nem hiszem, mert lehetlennek tartom.

Tudom én azt, hogya tanítók közt van sok érzékenykedő ember. Ezt nem-
csak én mondom, hanem bizonyítja más is. PId. egyházunk egyik előkelő férfia
irja nem rég: ... "azon jö tanító urak megnyugtatására szeretném elmondani, a
kik mindenben, a mi nem úgy történik, a hogyan ők gondolták, sérelmet, mellő-
zést, kicsinylést látnak." (Ev. Egyh. és Iskola.)

És ez természetes is. A tanítók kerülnek legfiatalabb an hivatalba. Mind-
nyájan voltunk fiatal emberek, önteltek, mindent legjobban tudok, minden figyel-
meztetést vagy tanácsot tanári zsarnokságnak tekintők, - - rosz néven vevők, duz-
zogók. Ném e ly ember aztán megmarad abban az állapotban, a melyben volt,
midőn a nevelők keze alól kikerűlt : a{ élet nem neveli tovább - férfivá. Fér-"
fivá, a ki a figyelmeztetést, jö tanácsot, ösztönzést köszönettel veszi, a
tréfán mulat, ha saját rovására megy is, - ha pedig komolyan megsértetett,
szembe áll és tisztességgel visszavág .

Tudom én, hogy a gyermeket "tejnek italával" kell tartani, a kisasszonyok-
nak meg ezukorkákkal szokás kedveskedni Hallottam egy ném et nevelőnéről, a
kinek külön kellett főzni és teríteni, mert meg nem késtolt oly eledelt, melyben,
hozzá nem ült az asztalhoz, melyen paprika volt. Ellenben a férfi-ember szívesen
él paprikás, borsos, egészséges eledellel. Az érzékenykedés, éretlenség vagy
betegség jele.

Olvastam nemrég: .Einfache Leute pfiegen die Verquickung von Dichtung
und Wahrheit nicht zu vertragen. Auch wenn der Dichter sie idealisirt, fühlen :
sie sich gerne verleumdet ; - geschweige denn, wenn er sie portratírt." (Parasz-
tokról van szó, N. Fr. Pr. 1890. jul, 22.) "

Én ezt mind jól tudom, de határozottan tiltakozom az ellen, hogy valaki a
tanítókat, (. tanítói köröket") "á 1tal á nos an" éretlen gyermekeknek, sentimen-
tal is nebántsvirágoknak, vagy tanulatlan "einfache Leut"nek tartsa; mert tudom,

*) A mi megjegyzésünk így hangzott: "T öbb old air Ó 1 é-r tes Ű 1tit n k, hogy a
Vas-por czélzásai ..... " stb. . Szerk,
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hogy nem azok, - hanem férfiak, s mint ilyenekhez szólok én! Ha akadnak
ném el y ek, a kik találva érzik magukat, s azért talán durczáskodunk, az
csak arra vall, hogy a rajz - találó.

Igaz, vagy nem? Ez a kérdés! Ha nem igaz, tessék megczáfolni; "ha
pedig igazságot szólok, miért nem hisztek nékem?"

A t. szerkesztőség szükségesnek látja megjegyezni, hogy én: "nem viseltetem
ellenszenvvel a népnevelés napszámosai iránt." Hát még olyan csodabogár is lett
volna, a ki ilyet állit? Mi készt engem, hogy ezen dolgokkal foglalkozzam? Nem.
hallgathatnék-e szintógy, mint mások - százan meg ezeren? - melyik az a
cúkkje a Vas-pornak, a melyik nem a tan ügy vagy annak napszámosai j a v á t
czélozná ? Már pedig a mi iránt ellenszenvvel viseltetik az ember, azzal nem
örömest foglalkozik, annak javáért nem töri az eszét, nem görnyed az íroasztal
mellett. Más volna, ha a piaezra vinném a szennyest, és ott csak a szennyesét
mutogatnám! de mikor itthon, magunk közt mondom el azt is, a mit rossznak
látok, de azt is, a mit jónak látnék; nagyon rossz, elvakult szeme lehet annak,
a ki ebben rosszakaratot lát.

Azt is mondja a t. szerkesztőség, hogy én "impressi6imat lehet, hogy épen
a magam köréből meritettem. " N em áll! merítettem biz én azokat a Dunát61 a
Dráváig, Budapesttől Bodóhegyig minden folyóból és forrásból, meritettem esp.
jkönyvekből, meritettem különféle egyházi és iskolai lapokb61, foly6iratokból.
Ezekből tudom pId., hogya" munka" még mindig grasszál, bár néhol tesznek már
egyebet is, hogy a gy ülések után máshol is mulatnak egyet, hogy az s ..... i
egyik egyházmegyében: "a tanügy állapota jeles állást mutat", hogy V .. megye
alsó felében minden iskola kitünő, ámbár az iskolábajárás ott áll legrosszabb
lábon, hogy viszont máshol meg a tanítók is csak emberek, - vannak az isko-
láknak hiányaik, baj aik stb. stb. Nem csoda tehát, ha tőlem távolabb eső vidé-
ken is egyik-másik magára ismert a -:- tükörben. T. A.

Vegyesek.
Öröm-hir. Téthi Kar say S á n dor püspök úr visszavonta lemondását!

Szeptember 16 16-án szentmártoni Rad ó K á 1mán egyházker. felügyelő úr veze-
tése alatt mintegy 30 tagb61 álló küldöttség jelent meg az egyházkerűlet meg-
bizásabél a püspöki lakon Győrött, a hol a küldöttség vezetője megragadó ékes-
szólással adta elő az agg főpásztor előtt az egyházkerület azonforrö óhaját, bogy
azon állást, melynek kiválö személyes tulajdonaival 24 évi bölcs kormányzása alatt
annyi díszt s méltóságot tudott szerezni, ne hagyja el most, midőn az egyházra
a legfontosabb teendők várnak, s a midőn a kipr6bált vezérekre leginkább szükség
van. Karsay püspök meghatva válaszolt a kerületi felügyelő lelkes szavaira, s
kijelentette, hogy az egyházkeríilet akarata előtt meghajol, s lemondását vissza-
vonja. Örömhir . ez, úgy hiszszük, nemcsak Dunántúlra, hanem egész hazai evang.
egyházunkra nézve.

- Lelkészavatás. Szeptember-hö 28-án avattattak fel Sopronban lelkészekké
a. soproni' ev. theologia végzett hallgatói: Balogh István (büki), Balogh István
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~f (kajári), Borbély Gyula, Drask6czy Lajos, Kovács István, N agy Lajos, Ritterf~István, Sass Béla, Szórády Lajos és Vojtk6 Pál. Az avatási szartartást nagy kö-
r zönség jelenlétében főtiszt. Karsay Sándor püspök úr végezte, a mily
, méltóságos, ép oly meghat6 beszédet intézvén a felavatand6 ifjakhoz. Az ün-

nepély hangulatat emelte a theologiai, tanít6képző-intézeti énekkarok együttes
éneke. Az nap délután szeretett főpásztorunk nt. Gyurátz Ferencz pápai lelkész
s kerületi főjegyző úr kiséretében meglátogatta a tanít6képző-intézetet s rövid
szemle után buzdíto beszédet intézett az imateremben egybegyíílt növendékekhez.
a kik azután a kertbe vonultak az ott termett szőlő leszüretelésére. A szüretelők
vidám seregét főt. s mélt. püspök úrunk is megnézte.

- A somogyi tanítók panasza. A Csurgón megjelenő .1 s kol ai Sze ml e"
utols6 számából arról értesűlünk, hogya somogymegyei ev. egyházmegyei tör-
vényszék tagjainak megválasztásánál a tanítókat teljesen mellőzték. Ez nemcsak
méltatlanság, hanem szabályellenes eljárás is, mert az "Egyh. Rendszer" 50-ik §-a
világosan elrendeli, hogy az egyházmegyei törvényszékben két tanító is beválasz-
tandó.

- A soproni ev. tanitóképző-intézetbe ez évben 64 növendék vétetett fel,
21 az 1. osztályba, 19 a II-ba, 14 a Ill-ba, 10 a IV-be. Felvételi vizsgára 12
tanuló jelentkezett. Ezek közül felvétetett 8, visszavettetett 4 (2 az irásbelin, 2
a szóbelin) A gyakorló-iskolába 8~ bejelentett gyermek közül 66 iratott be, 18
helyszüke miatt már felvehető nem volt. - Egyuttal megemlítjük, hogy a sop-
roni lyceum főgymnasiumába 362, theol. intézetébe 33 növendék vétetett fel. E
szerint a dunántúli kerület soproni intézeteiben összesen 524 tanuló van.

- Kimutatás. A soproni ev. tanítóképző-intézet .25 éves emlékalapv-ja f. é.
junius 24-dike (az iskolai értesítő megjelenése) 6ta a mai napig következő adoma-
uyokkal gyarapodott: Nagy Sándor gecsei másodtanító úr vizsgadíj fejében fizetett
7 frtot, Róth Kálmán urai-uj falusi tanító úr adománya 1 frt, Rőh Mihály balfi
tanító úr adománya 1 frt, a balfi ev. népiskola növendékei közt történt gyííjtés
eredménye 1 frt, Thirring Samu soproni ev. tanító úr 1890. évi járuléka 1 frt,
Csizmadia Pál acsádi tanító úr gyííjtései: az acsádi ev. leánygyülekezet 5 forint,
Csizmadia Pál 1 frt, kisebb adományok 3 flt 08 kr., Zsiray tI ózsef vései tanító úr
gyííjtése a somogyi ev. egyházmegye közgyülésén 4 frt 55 kr., Feiler János szalo-
naki tanító úr 1890. évi járuléka 1 frt, ugyanannak gyííjtése 2 frt 80 kr., a sop-
roni alsó ev. egyházmegyei tanító egyesület 1890. évi járuléka 5 frt. Összesen
33 frt 43 kr. - Pálmai Ödön, Nagy Pál és Takács Sándor növendékek segélye-
zésére fordíttatott a jelen ] 890/91. tanév 1. felében ?3 frt. Az alapnak összes bevé-
tele eddig 1463 frt ] O kr. volt, összes kiadása 135 frt 52 kr., tiszta tőkevagyona
jelenleg 1327 frt 58 kr.

So pro n, 1890. szept. 28. Kapi Gyula, igazg.

- A hitbúzgóság áldozatai. Augusztus hó 26. s 27-ik napján tartotta a
b é kés i ev. egyházmegye közgyülését. Az áldozatkészségnek ritka képe tárúlt .
fel ekkor asz ar vas i főgymnasium évi jelentésénél. Szarvas városa s egy privát
társulat az általuk tentartott két tanári szék javadalmát 850 fltról egyenként
1400 frtra emelték, -Nyácsik Soma 200 frtot hagyományozott a tanári nyugdíjalapra
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a szarvasi takarékpénztár egy értékes házat ajándékozott a patronátusnak, Tatay'
örökösei pedig 1000 frtos alapítványt tettek

- Apróságok a bibliáról. A Prot. Egyh. s Isk. Lap a biblia-fordító
ünnepe alkalmából következő apróságokat közli a bibliáról: V. He nr i k angol
király jószágvesztéssel és halállal büntette azokat, kik a bibliát anyanyelvükön
merték olvasni. Gy ö r gy szász herczeg 1524-ben' halálra itélt egy lipcsei köny v
áru st, mert bibliákat adott el, egy biblia-olvasás on rajtakapott egyénnek pedig
szemeit tolatta ki. - A reformáczió idejében a híres Sorbonne egyik tudós tanára
nyiltan bevallá, hogy ötven éves koráig mit sem tudott az uj testamentomról.
Luther korában némely szerzetek komolyan meg voltak győződve a felől, hogy
a görög nyelvet Luther és barátai gondolták ki. - Dr. Del it z c h lipcsei egyetemi
tanár héber nyelvre fordította le az uj testamentomot, hogy a zsidókat is meg-
térítse. s munkájából lb év alatt 44,230 példány fogyott el, - Bámulatos az a
munkásság, mit a biblia teljesztése érdekében abr itt és külföldi biblia-terjesztő
társulat kifejt. A mult 1889-ik évben 294 nyelven 3.702,263 darab teljes bibliát,
üjtestámentomot és bibl. részletet adott az emberek kezébe, kerek egy millió
példánynyal többet, mint 1880-ban! Nincs okunk tehát félni, hogy az egyszer
meggyujtott világosság valaha eloltassék!

A Károli-biblia revizió]a tárgyában szept. 12-én tartott a revideálo
bizottság Sz á szK áro l y püspök elnöklete alatt Sárospatakon értekezletet. A
bizottság örömmel vette tudomásul az elnök azon kijelentését, hogy a revizionális
munka első stadiumáig már a legtöbb ótestamentomi könyv eljutott. Az ezután
következő tanúlságos eszmecsere után az értekezlet utasításúl többek között követ-
kezőket mondotta ki: a re vizió alapjául az 1608-iki hannaui biblia szolgáljon; a
mostani biblia-fordításban használt helynevek okvetlenül megtartandók és semmi
magyarázatot a szövegbe, még zárójel között is, bevinni nem szabad; a Je h o va
SZD mindama helyeken, hol e név a specziális zsidó lsten nevet jelöli, maradjon
meg, egyebütt a Károli fordítása tartassék szem előtt; a sok conjunctivus modus
és "vala" lehetőleg korlátozandé. .

- Idegen nyelv a tanltúképzűben. A meiningeni tanítók azon kéréssel
folyamodtak a herczegségi államkormányhoz, hogy tanítóképzőikben az anyanyelv en
kivűl egy más idegen nyelvet is tanítsanak.

- Tanulók falún. Németország ezen év nyarán 27,000 városi iskolás
gyermeket küldött falusi levegőre s e czélra többet adott ki egy milliónál.

. - A magyarországi tanítók árvaháza eddig 28 fiút s 5 leány árvát
nevelt. Az árvaházat fentartó egyesület vagyona csaknem 100.000 forint. A
nógrádmegyei tantestűlet 3000 frtos alapítványt jelentett be az évi közgyülésen
Árvaatyává a lemondott Sup pán ViI m o s helyére Ro h n J ó z se fe t válasz-
tották meg.

- Felsőbb leányiskola Debreczenben. Debreczen városa 15.000 forintot.'
ajánlott fel az ott létesftendő ev. ref. egyházkerületi leánynevelő-intézetre, azon-
kivül fentartására 100,000 formtos alapítványt tett. Az intézet 4 osztályú elemi
iskolát és 6 osztályú felső iskolát foglalna magában, a személyi és dologi kiadások
évenként 15,650 frtot tennének.



Pelh.iV"ás.

Tisztelettel kérem az "EVANG. NÉPISKOLA" mindazon t. elő-
flzetőit, kik előfizetési díjaikkal nemcsak a második, hanem az első'
félévről is hátralékban vannak, a lap iránt elvállalt kötelezettséqelk-
nek mielűhh eleget tenni sziveskedjenek. E kérelmemmel annál inkább
is kénytelen vagyok ismételten a t. előfizetőkhöz fordulni, mivel
még oly hátralékosok is vannak, Igk tartozásaiknak mult évről sem
tettek eleget.

Li.tfass :::E::á:roly .,
kiadó.
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~ könyvnyomdaja, ujságkiadása, könyv- ~
~ kötészete, nyomtatványok raktára, papir- ~
,,~ és iróeszközök-kereskedése ~
~ ~
~ Sopronyban, várkerület 72. szám. ~

~ Legjobb és legolcsóbb készítése ~:!:lj névjegyek-, báljegyek- és cimjegyeknek, ét- It:
~ lapok, tánctendek, meghivók, műsorok, szám- ~
~ lák, eljegyzési-, esküvői- és gyászjelentések- ~
~I nek, árjegyzékek, szállitólevelek, I~
~ részvények, röpiratok, művek, stbinek. ~

~ ~.

~ Kész nyomtatványok e-
~ egyházi hivatalok, jegyzők, ~
~ ügyvédi irodák, végrehajtók, ~
~ ezolgabíröí hivatalok, községí bírösagok, ~ .

~ községi hivatalok, s halottvizsgalök számára. ~
~ ~

~ ~~ Saját könyvkötészet, ~
~I hol .külőnféle elegáns és olcsó bekötések ~
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~ pontosan eszközöltetnek. ~
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