
•hogy "kegyel etünknek a. mult emlékei iránt kifeje
zést adjunk, ha gyorsan és biztosabban haladó gőz
gépeken átfuthatunk az óceánon. 

A társadalom van hivatva első sorban, hogy 
a sötét századokban épített chinai falakon rést üs
sön, és utat engedjen azon ismereteknek, melyek
nek célja az igazság földerítése levén, egy ujabb 
és szervezetében tökéletesebb társadalomnak alap
ját veti meg. E cél elérésére kell törekedni a tes
tületeknek ugy, mint a közigazgatásnak. A termé
szettudományok ápolása és azoknak tudományos 
irányban való fejlesztése hozza meg társadalmunk
nak azon szellemi tőkét, melynek kamatai mindig 
biztosan és levonás nélkül fizettetnek. 

—r. —z. — ii. 

T A N Ü G Y . 
N a g y b a j o k , k i s g o n d o k . 

Csernaifalu, 1 8 7 8 . január 2.*) 
Lejárt az idő, melyben a fejedelmek álruhá

ban, hol szegény utazónak, hol kerekes legénynek 
öltözve utazták be országukat. 

Elég kár! 
Ha például a tanfelügyelő ur körutat tesz s 

hallják, hogy Brassóban van, ebből következtet
hetni : hátha Hétfaluba is kirándul ? Van aztán 
sürgés-forgás! no nem annyira tanítók részéről, ha
nem az iskolaszékek fejei fogadják mély hódolattal, 
nem raknak ugyan elébe „aranyat és mirhát", ha
nem aztán annyival inkább „tömjéneznek". Ha egy
szer azonban egészen észrevétlenül — ha nem is 
álruhában — jelennék meg a tanfelügyelő ur s 
nemcsak az iskolákat látogatná meg, hanem ezen 
íőteendön kivül kipuhatolná az egyes iskolaszékek 
állapotát, szervezetét, számba kérné azok jegyző
könyveit stb, stb : azon sajnos tapasztalatra jöne, 
hogy némely helyütt az iskolaszék mint a presby-
terium filiája áll fenn ösi avas állapotában és nem 
az 1 8 7 6 . évi X X V I I I . t. c. értelmében szervezve; 
másutt nincsenek meg a szokásos tisztviselők. Ta
pasztalná, hogy némely helyütt gyűlések csak ta-
nitóválasztáskor tartatnak, máskor csak ugy elvét
ve s ilyenkor jegyzőkönyv nem mindig vezettetik, 
mert hiába! az irás megmarad, de a szó elrepül. 
Tapasztalná, hogy másutt a tagok nem teszik kö
telességeiket, továbbá, hogy a tanítók 2 — 3 , sőt 4 
hónapon át sem kapnak fi/.etést s akkor is 1, 3, 5, 
1 0 , 2 0 frt részletekben. Tapasztalná, hogy a költ
ségvetésben az illető címen kért és engedélyezett 
összeg nem fordittatik arra, a mire azt a magas 
kormány utalványozta. Igy például szegény tanu
lók könyveire rendesen van a költségvetésben utal
ványozva, mindazonáltal a magas kormánynak ezen 
atyai gondoskodását egy szegény gyermek sem 
élvezi, oh pedig hány szegény jó tanuló gyermek
nek jól esnék az 1 — S még mi sok mindent ta
pasztalna ! 

Eltelt a karácson; a tanítók Messiása nem 
született meg. Beköszöntött az uj év. K i tudja, 
boldog lesz-e ez, boldogabb-e, mint a mult vala? 
Nem merünk reményleni. 

Tél van. Sürün hull a hópehely. A csavargó 
hideg szél amúgy süvölt. Vastag hóvirágok fagy
tak iskoláink ablakaira. A tanitó keserves sóhaj
tása a kilehelt párával egyesülve nem olvaszthatja 

*-') Tárgyhalmaz miatt késett eddig. Szerk. 

sem ló, sem lovag s midőn Paris közelébe ért, 
visszafordult, nehogy valaki meglássa és megis
merje. Észrevétlenül haza lopózott, lefeküdt, de 
teljessséggel nem tudott elalunni, mert szünetlenül 
a lövés megfejthetlen i a t á sa foglalkoztatta. 

Másnap teljes pompával kelt föl a nap s igen 
barátságosan ragyogott le Versaillesre. Mindamel
lett ma is egészen néma volt az udvar és a park, 
mert a vadásztársaság még nem- tért volt haza. 
Csak holmi udvari cselédek ámolyttgtak elé-hátra 
s időnként egy-egy hivatalnok sétált fontos kép
pel át az udvaron. 

Egyszerre valami élénkség váltja föl a.bágy-
gyadt életet. Az őrök a kapunál fegyvereiket vállra 
véve tisztelegtek -s feszes magatartással kissé régi 
divatú, de különben gazdagon hímezett fényes dísz
ruhában, mellén a szt. Lajos-rendjellel ékítve, egy 
öreg ur lépdelt a kastély udvarán keresztül, egye
nesen azon szárnynak tartva, melyben az udvart 
alkotó nemesek lakosztálya volt. Az idegen, mert 
kinézése után annak lehete tartani, — nemsokára 
a bejárathoz ért s innen az udvarhölgyek tornácá
nak tartott, melyen végigmenve, a Rabrasse gróf
nő szobái előtt megállott. Hatalmas kopogására 
azonnal megjelent a grófnő komornája, k i örömtől 
meglepetve tekintett a jövevényre. 

— j ó reggelt Cecília! — kiáltá az öreg ur 
nyájasan. — Talán igen korán jövök ? 

— A legkevésbé sem, gróf ur ; — válaszolá 
a leány, — a grófnő mindig korán szokott kelni. 
Méltóztassék csak belépni ! 

Al ig lépte át az öreg gróf az előszoba küszö
bét, midőn a mellékszoba ajtaja megnyílt s Margit 
ürömtől sugárzó arccal sietett atyja elébe. 

— Jó reggelt kedves leányom! — kiáltá ez, 
leányát karjaiba zárva. 

A grófnő atyja karjaiból kibontakozva, szelí
den tekintett annak szemeibe, miközben arcán a 
legbensőbb öröm. tükröződött vissza. 

— Látom, tisztán sugárzik szemeidből, hogy 

fel azokat. A hévmérőben a higanyoszlop 3-t mu
tat. Didereg tanitó és tanítvány egyaránt. 

Igy vannak ezek Csernátfaluban s talán (!) 
még egyebütt is. A szorgidőnek újév másodnapján 
kezdődnie kellett volna, de a tanítók a szükséges 
tűzifa hiányában kénytelenek voltak szünidőt hir
detni. S igy a törvényengedte karácson! 4 napi 
szünidő megsokasodott, mert „nincs szabály kivétel 
nélkül" s a csernátfalusi iskolaszék erősen ehez 
tartja magát. 

Nem vétkes hanyagság-e ez, hogy ily renge
teg erdő közepett egy iskolaszék nem képes az 
iskolák fűtésére megkívántató tűzifát maga idejé
ben beszerezni? sőt a költségvetésbe fára is bizo
nyos összeget teszen be ! ? 

Ilyen iskolaszékkel dicsekedhetik Csernátfalu 
községe. Iskolájának külsője szép, palotaszerü. — 
Hát belől ? ! 

E tényállás tudtul adatott a községi elöljáró
ságnak is, de ez sem vállalkozott, hogy az iskolák 
ablakairól azokat a cifra hóvirágokat eltávolítsa. 

A tanítói fizetések kiszolgáltatását illetőleg 
jelentés tétetett a t. szolgabiróságnál, azonban még 
mindig lapos a pugyilláris. 

Csak a tekintetes tanfelügyelőség segíthet 
ezen, Hétfaluban általános bajokon. 

Vajha ugy lenne! Veritas. 

A képviselőház bizottságaiból. 
A bizottság folyó hó 7-én a folyó évi költ

ségelőirányzat még el nem intézett részét tár
gyalta. 

A közoktatási miniszter által előirányzott épí
tési költségek iránt a bizottság, mint tudva van, 
albizottságot küldött ki, melynek jelentését Kautz 
Gyula az ülés megnyitása után beterjeszté. A z al
bizottság szakértők kihallgatása és a tervezetek s 
költségszámítások beható megvizsgálása folytán 
azon véleményt terjeszti elő, hogy az egyetemi 
belkóroda felépítése sürgősen és halasztatlanul 
szükséges, mert a most használt helyiségek ugy a 
tanulók nagy száma, mint az oktatás és gyógyke
zelés szempontjából merőben célszerűtlenek, szű
kek, egészségtelenek s hazai orvosi oktatásügyünk 
fontos feladatának megvalósulását lehetetlenné te
szik. A bizottság hosszabb vita után ezen indít
ványt elfogadta. 

A közoktatási budget még többi fenn 
levő tételei aztán vita nélkül elintéztettek. 

Következett a pénzügyminiszter budgete. A 
bizottság a föld-, ház-, kereset-, nyilvános szám
adási és bánya-adóelöirányzatot, valamint a vasúti 
és gőzhajózási adót is megszavazta. Az úgyneve
zett fényűzési adóknál Széli K . miniszter azon for-
mulázása fogadtatott el, hogy ezen adónemet illető 
kérvények adassanak k i a miniszternek, hogy a 
jövő költségvetés előterjesztése előtt adjon véle
ményt az iránt : lehetne-e és miként a szóban for
gó törvényt aként módosítani, hogy a kincstár jö
vedelmei csorbát ne szenvedjenek. A bizottság egy
szersmind a vadászati és fegyveradót, az általános 
jövedelmi pótadót s az adóhátralékokat is meg
szavazta. 

A vámügyi bizottság is tartott ülést, melyen 
kihallgatta a gyapjuárak vámtételei iránt fölhívott 
szakértőket. Hozzászóltak a tárgyhoz Strieker, a 
gácsi posztógyár igazgotója, Meissinger és Deutsch 
Samu. 

nem haragszol annyira, mint leveledből gondolám. 
A gróf homloka egy kissé összeráncolódott, de 

Margit, kezeit megfogva, a nélkül, hogy feleletét 
bevárta volna, viszonzá : 

— Talán csak nem kezdünk az előszobában 
e fontos tárgyhoz. Jer szobámba, találd magad 
előbb jól, aztán majd elpanaszlom neked szivem 
vágyait és titkait. 

A következő negyedórában az öreg Rabrasse 
gróf egy kis asztalka mellett, melyen a reggeli pá
rolgott, leánya szobájában kényelmes karosszékben 
ül t ; vele szemben szép leánya foglalt helyet és 
szorongó szívvel tekintett reá. 

— Tehát — kezdé a gróf — egyáltalán nem 
tetszik neked Barriere? Megfoghatatlan makacs
ság. Atyja igen becsült férfi volt s ő maga egy 
igfen tekintélyes és magas rendű név örököse. 

.1. — Mind, mind előnyök, — viszonzá Margit, 
— a miket méltányolni tudok ; de szivem újra meg 
újra azt súgja hogy nem, nem! és érzem, hogy ha 
kezemet neki adom, nagyon, nagyon boldogtalan 
leszek. r.-

— Az csak afféle leányos képzelödé3 ! — mon
da a gróf ingerülten. 

— Nem, atyám, ez teljes meggyőződésem ! 
— viszonzá Margit oly hangon, hogy atyja bámul
va tekinteft fel. — Barriere — folytatá Margit, — 
egy erkölcstelen, minden jellem nélküli veszekedő, 
verekedő természetű ember, k i minden bajba bele 
van keveredve. Ezen természetének egy ujabb bi-
zonyitékát most is homlokán hordj 1. Egész Ver
sailles róla beszél. Egy fialal lengyel grófot, k i 
nem rég érkezett az udvarhoz, oly gyalázatosan 
megsértett, hogy a párbaj kikerülhetlen volt. Ez 
előtt néhány nappal végbe is ment az, melyben 
Barriere egy hatalmas vágást kapott homlokán, 
ugy hogy most egy hosszú angolflastrom által, 
minden alakjából k i van forgatva. 

A z utolsó szavaknál az öreg gróf feltekintett, 
— A homlokán mondád ? 

D i s r a e l i . 
Hetvenegy éves. Szép kor, hála a tanulmá

nyokban, nyugodtan, izgalmak nélkül eltöltött élet
nek, a minőt Disraeli mindig folytatott. 

Kevés embernek adatott az, a mi neki, hogy 
első miniszterévé legyen egy olyan országnak, 
mint Anglia. 

Zsidónak született, de Izrael hitét eldobta ma
gától. Regényíró volt, a képzelődések és ábrándok 
embere: Balroc és Dumas vegyülék; — és lett 
belőle komoly politikus, — államférfi és bámulatos 
administrativ tehetség. Mikor a parlamentbe elő
ször megválasztották, ép ugy nem volt szónok, és 
ép ugy nem bírt semmi tekintéllyel, mint manap
ság Franciaországban Naquet, a vegyész. 

Első szónoki kísérlete nagyon roszul sikerült, 
kikacagták, s csak ugy szórták rá a furcsábbnál 
furcsább megjegyzéseket, mint annak idejében Bis-
marckal tették első nyilvános föllépése alkalmából. 
De mint a vasember, ő is azt mondta : „Rövid idő 
múlva csend, lesz itt, és megfogtok hallgatni, arra 
esküszöm." És szavát tartotta ő is, mint a porosz 
kancellár. 

Politikájára nézve Disraeliben sok a cynismus: 
e szóval nem akarok igaztalanságot irányában el
követni, csak azt akarom vele mondani, hogy ö 
nem az elvek embere, és nem sokat hisz az ugy 
nevezett, „nagy dolgok"-ban. ö jelszó gyanánt bát
ran Írhatná zászlójára azt „az ügynek é;i az ér
deknek." 

S valljuk még, hogy ez a rendszer alapította 
meg Anglia mai nag>'ságát, s ennek köszönheti, 
hogy mindig elkerülte azon balra vezető, kalandom 
utakat, a melyek már annyi országot sodortak baj 
vészbe, s a melyeket az eszmék embere, az elvek 
hirdetője sohasem kerülhet k i . 

Dísraelinek van annyi esze, mint négy okos 
embernek : és van esze mindig, mindenhez : a tár
saságban, a szószéken, sőt a gazdaságnál is, mert 
noha legkevésbbé sem mezei gazda, mégis szive
sen elbeszél szántásról, vetésről, birkáról, gyapjú
ról, s általában mindenről, a mi ebbe a szakba vág. 

Szónoki tehetségének egyik kiváló eleme a 
guny: egy másik, egy kissé lángoló hivteljesség 
Neki mindig van egy-egy találó, nevetésre indító 
humoros szava, még a legünnepélyesebb alkalmak
nál is. Az ellentéteket tapintatosan keresi k i , és 
ügyesen alkalmazza: nem tart tőle, hogy valaha még 
egy olyan furcsa dolgot mondjon, mint akkor, mi
dőn egy gyászbeszédében a halottas kocsit „a ha
lál omnibuszának" nevezte el. 

Disraeli csinos vagyont szerzett magának — 
regényeiből. A Hagvéve minden munkáját 25,000 
frank tiszteletdíjjal fizette meg, kiadói bizonyosak 
lévén afelől, hogy eladatlan példányuk nem fog 
maradni. 

Minden nap bejön a minisztériumába, mint a 
Citynek oly üzletembere, aki csak dolgait végzi a 
városban, de nem lakik ott. Este vasútra ül, és 
visszatér családjához, Hughhendenbe, hol igen 
szép mezei lakot nevez sajátjának, s hol Victoria 
királyné meglátogatta öt a mult hónap 18 -án . 

Egyébiránt 6 nem való falusi embernek, s 
tán maga is inkább szeretne, s több ízléssel tudna 
magának kiválasztani egy pompás palotát London-

— Igen, bal felől a halántékától egészen a 
homloka közepéig. 

—• Ugy van s bal felől az arcán egy régibb 
emlékjegye és egy hosszú vörös sebhelye is van ?. 

— Igen, igen, de hát . . . . 
— Nincs kétség benne: ama főúr, k i ma reg

gel a hotel előtt, hol kiszálltam, oly baromi módra 
mulatta magát, k i egy lovat folytonosan ingerelt 
s aztán, mert gazdája a szegény állatot védelmezé, 
oly dühösen rontott a? emberre és oly kegyetlenül 
ütötte, mintha minden érzés kihalt volna belőle — 
a fiatal Barriere gróf volt. 

Margit tapsolt örömében a szerencsés vélet
len fölött, mely a gyűlölt kedvest atyjával ily 
alakban ismerteié meg. Lassan fölkelt s az ablak 
mellett elhaladva, a nélkül, hogy atyja észrevette 
volna, az összebeszélés szerint Rudolfnak jelt adott 
a zsebkendővel. Azalatt az öreg gróf is fölkelt az 
asztaltól és sétálni kezdett. 

— Borzasztó volt; — mormogá — de végre 
is az ifjúság nincsen hiba nélkül s talán egy ke
vés burgundi is segíthetett, hogy a kerékvágásból 
kitérjen. Aztán lehet hogy rosz társaságba is van 
elegyedve ; de mindezen egy eszélyes és jó nő so
kat segíthet Bizony, saját fiatalságomat sem sze
retném valami szigorúan megvizsgálni. De ugy ve
szem észre, te kibúvó lyukat keressz. 

— Atyám ! — kiáltá Margit s összekulcsolt 
kezekkel lépett a gróf elébe, — ne láncolj egy 
férfihoz, a kit sem becsülni, sem szeretni nem tu-
*'ok s ne rombold szét boldogságomat, mely e föl
dön reám nézve egyedüli. 

A gróf bámulva tekintett leányára. 
— Jól tudom, — kiáltá felindulva — hogy 

ősi, büszke nevedről megfeledkezve adtad el gyer
meki szivedet egy férfinak, a kinek rangjánál fog
va nincs is helye az udvarnál. De remélem, nem
sokára észre fogsz térni. 

( V é g . k ö v e t k e z i k ) 


