
Az ilyenek száma igen kevés ugyan, de 
azon kevesek közt méltó helyet foglal  Cseh Ignác 
megyénk volt igazságszerető t á b l a b í r á j a , 
184819 év'v népszerű alispánja és neje Kovács  Po-
lixéna  a lelkes honleány, a székely gazdasszo-
nyok egyik mintaképe. 

Közbecsülés, szeretet és tisztelet kisérte egy 
félszázadon  át . munkás és példás életüket. En 
gedje a mindenható, hogy még hosszas éveken 
keresztül élvezhessék érdemkoszoruzott múlt-
juk gyümölcsét! 

Cseh Ignác  1802. Kovács  Polixéna  1807. év-
ben született. Nagy veszteség érte őket, midőn 
egyetlen, nagyreményű fiukat  Tivadart  elvesztet-
ték ; de azért a gondviselés nyújtott nekik 
némi kárpótlást három leány és nyolc unoka 
gyermekeikben, kikben, midőn már nem lesznek 
fí  k — élni fognak  és a hálás nemzet évszá-
zadok múlva is áldani fogja  emléküket! 

Csak a közérzületnek adunk kifejezést,  mi-
dőn ma azt kivánjuk : 
Cseh Ignác  és Kovács  Polixéna  még sokáig, igen 

sokáig éljenek ! ! 

Mégis csak haladunk! 
Nem kell az öndicsekvés nemtelen mesterségéhez 

folyamodnunk,  annak legkisebb árnya is távol van tő-
liluk. Nincs, ki egy percig is kételkedni merne, ha 
mondjuk : alig egy évtized s mi is ott leszünk Európa 
kultur államainak első sorában. Vanak ugyan, kik 
n.zsdás fegyverők  sziporkaként lődözik, tudatlanságuk 
sötétében, egy nem ismert cél felé;  de hála isten nem 
ártanak s ha vesszük, használnak. Tőlük azt tudjuk 
meg, mit hogy n e tegyünk. S ez igy jól van. 

Eber figyelemmel  kisérjük a muszka kancsuka 
és török honszerelem véreB játékát. Mert vajha köz-
vetve is bár, do saját létérdekünk döntő pontja is ma-
rad Plevnai De azért nem feledjük  magunkat sem ám! 

Itt egy példány a „NemeréB-ből, olvasBa akárki : 
F o n ó d á n k U g y e b i z t o s i t v a v a n . Ha-

sonló érzelem az alvóéhoz, ki muzsika szóra ébred. 
Uj eszme s mégis régi. Uj, mert alig pár áve 

horosula meg hazánkban B leve boldog reményekben 
élőeszközévé megvagyonosodásunk céljának. Régi, mert 
már pár éve várjuk Bzületése pillanatát. 3 ha váró-
ban vagyunk, időnk kétakkorává lesz. Már egy lépés-
sel közelebb vagyunk célunkhoz. Ha már nincs ki 
kételkedne az idő rövidségében, mi alatt megkezdheti 
áldásos működését; ugy olyan sincs, ki benne a hala-
dást felismerni  vonakodnék. 

Az anyag eddig is a miénk volt, mit a külföld-
nek potom áron adánk s később nagy drágán vissza-
vevénk. Miért ne tudnók azt mBgunk feldolgozni?!  A 
péuz nekünk is jó volna ám. 

Respeet a székely asszonyoknak! Ok eddig is 
müködtenek. Annál jobb, kétszeres érdekűvé válik ál-
tala a fonóda  ügye. A székely nép szorgalmában és 
áldozatkészségében kételkednünk nem szabad; egy 
ezred évi lételét vonnok kétségbe. Ezt nem tehetjük. 

Haladunk. Anyagi jóllétünk sarköve le van téve. 
De az ember tettből és lélekből áll. Nem elég testünk 
táplálni eszünk rovására; ez bün lenne. Büszkén mond-
hatjuk el, e vád minket nem illet, eszünket s szivün-
ket is miveljük. Igen, vannak lelkes néptanítóink. 

Reszket a papir k e z ü n k b e n , ha olvassuk 

A szerelmes levél. 
— E l b e s z é l é s . — 

Irta AIGNER  FERENC. 
(Vége) 

— Szidónia ! add ide a levelet. 
— Itt van. 
- - Hol a cimeres pecsétnyomó? 
— Az is itt van. 
— Még egy üres levélboriték kell. 
Szidónia odaadta volna mindenét, csakhogy egy 

kiváló expediálást elősegithessen saját érdekében. 
Jozephin most a férfiak  felé  fordult: 
— Ki tud szépen és helyesen irni ? 
— En is 1 En is ! En is ! — hangzott a jelen-

levők vállalkozása. 
— Aki legméltóbb, azé az elsőség I 
— Akkor mindegyikünké az elsőség ! — vélemé-

nyező az egyik nagy szellem. 
— Ne beszélj félre  I — válaszolá Szirondiné I 
— Ugyvan, ö mindig félrebeszél. 
— Elég lesz ebből ennyi ! — szakitá félbe  Jo 

zephin a vitát és hirtelenében odataszitotta a levelet 
címezés végett a legköz lebb álló férfi  tagnak. — Írjon 
kérem ! 

— Nagyfád  I én ezépen fogok  irni. 
— Meg is kivánctu ! — feleié  Jozephin és raon-

datolta toll alá a címet: 
„ Z á d o r f f i  Z o l t á n n a k 

ajáulva. D. város, Régi utca, 3. sz." 
A szépen író aztán leírta ezt díszítve, egy czo-

mó szarvas hibával. 
Jozephin átvizsgálva a levél címét, igy dicsérte 

meg az illetőt: 

működésűk. Emlékezzünk CBak: e<előtt tíz évvel mi 
vala tanügyünk és nézzük mi, most?! 

Lelkes tanítóink nem restek nemes versenyre 
kelni. Gyűléseket tartanak, értekezéseket dolgoznak, 
tanításokat tartanak épületes szabályokkal korlátozván 
Üdvös müködésök. Szóval nincs ut, melyen ne halad-
nának a tökéletesedés felé. 

Haladunk. 
Ha biztosítva vagyunk anyagilag s ha leráztuk 

elménk vak sötétségét, akkor ne féljünk,  bizton te 
kincsünk.a jövőbe. 

A pénz és ész teszi az egyes boldogságát, de 
minket nem mivelt nemzetté: kell bogy lelkünk is 1b 
gyen. Van lelkünk is. Philantropikus nemzet is va-
gyunk, mit humán intézeteink bizonyítanak. Vagyon 
talanainkat, árvainkat nem lökjük el; van menházunk. 
Áldozatkész asszonyaink és férfiaink  teremtménye, mi 
nem szorult dicséretre, maga magának legfényesebb 
bizonyítványa, mi emberbaráti érzelmeinket mutatja. 

A vagyonos nem fél  a szükségtől; az eszes köny 
nyen találja fel  magát; a jólelkű közbecBÜlés tárgya s 
ki mind a hárommal bír: az elérte célját. Már itt a 
földön.  —r. 

A népiskolák érdekében. 
Papolc, 1877. november I. 

Tek. szerkesztő ur I 
Kegyes engedelmével a népnevelés érdekében 

lapja hasábjain bátor vagyok egy kis helyet kérni. 
Nem az írói viszketegaég, mert erre gyengének érzem 
magam, hanem a mult bó 26. és 27 én tartott átalános 
tanitói közgyűlés alkalmával a s.Bzentgyörgyi közép-
tanodának egyik legjelesebb tanítójával igen rövid 
ideig tartott beszélgetés és magánvélemény szolgálta-
tott alkalmat az írásra. 

Ugyanis a népiskolákról és azok növendékeiről 
levén szó ; határozottan állíttatott, hogy egye6 tantár-
gyakból (anyanyelvtan és természetrajz) mily kevés 
képzettséggel birnak a népiskolából gymnastumba ment 
növendékek. En ezt megengedem, sőt hiszem is, hogy 
ugy van ; azonban azt tagadom, mintha a népiskola 
minden korlátolt viszonyai közt is, ha nem is teljesen, 
de legaláb nagyrészben becsülettel megnem felelne  biva 
tásánnk. A népiskolának elve és célja az életnek ne-
velni, nem pedig a gymnasiumnak előkészíteni. Még 
ez idő szerint egy-két százaléknál nem tehető többre 
azon növendékek száma, kik a gymnasiumta mennek 
és ezen kcvcsért nem áldozhatja fel  az iskola elvét. 

Altalá osan ismert dolog az, hogy a törvény szi-
gorának minden alkalmazása mellett is (a hol alkal-
mazzák, de inik'nt?) az iskolásgyermekek rendetlen 
iskolába küldés miatt, mily későre veheti kezdetét az 
együttes tanitás, mily sok idő forgácsolódik  el, mily 
sok előre nem tudható akadály áll elébe a tanitás 
rendes menetének ; továbbá a kezdő osztályosok szá-
ma a hatodik iskolai évig oly kevésre apad, hogy kö-
rübelUl egy negyede vagy ötöde ugyanazon osztály 
kezdőszámának Tehát elhagyják az iskolát sokan a 
nélkül, mielőtt a tanitás legszükségesebb ágaiban, az 
olvasás, irás és számban elegendő képesítést nyerhet-
tek volna. Sok a népiskolai tantárgy, egyik B ó k k a l 
fontosabb  mint a másik és ha a kevésbbé fontosat 
kellő terjedelemben tanítjuk, vájjon nem tanitunk-e a 
sokkal fontosabb  tantárgy róvására ? Igy például : A 
nyelvtan tanításának szükségességét a népiskolábau, 
sokat vitatta a tanitóvilág, sokan érveltek ellene és 
mellette, mig a tapasztalat arra a meggyőződésre jut-
tatta, hogy igen is kell tanítani, de csak oly terjede-
lemben, mely a helyes irás elsajátítására mulhatlanul 

— Maga még irni se tud. 
A szép és helyesiró dadegott valamit mentségére, 

azt, hogy elcsúszott a pennája 
Jozephin helybenhagyta és lepecsételve a levelet 

elküldött egy ferBzolgálót  a postára, hogy most már ő 
csúsztassa azt a levélszekrénybe. 

A parancs teljesítve lett. 
Ekkora családi gyűlés könnyebbülten felsóhajtott. 
— Ez volt a munka ! — jelzé a kisded ember. 
— Még megérem, te vagy kifáradva  ! — neve-

tett Szirondiné. 
— Furcsa lenne, hisz ő csak aludt, — jegyzé 

meg Szidónia. 
— Szidónia I te ne beszélj sokat, mert . . . 
— Mert . . . ? 
— Itt hagylak ! 
— Vagy ugy! Akkor inkább hallgatok? A te 

távozásod valóban veszteség volna ránk nézve ! — vi-
szonzá gúnyos hangon Szidónia. 

— Jozephin! mivel háláljam meg ügyességedet? 
— kérdé ezután barátnőjétől. 

— Szeresd azt, akit én válesztok számodra. 
Összeőlelkezés, csókolódás n zárjelenet. 
A bariton hangú morrogva távozik. 
A kisded ember fütyörész  és berzenkedik. 
A sógornő pedig — ásit. 
Tagadhatatlanul az utóbbi foglalkozás  a legszebb. 
Szirondiné végső szava : 
— Diadal ! 
Mikor azután Jozephin eltávozott, Szidónia eze-

ket irta naplójába : 
^Győztem, lealáztam egy szivet, eltaszítottam egy 

udvarlót. Azért ón nő vagyok, mert kínozni inkáb tu-
dok, mint szeretni. A nő, ha szeret, angyal ; az pedig 
én nem ukarok lenui !" 

Szotuoru, hogy egy fistal  leány igy gondolkozik. * 
* * 

Zádorffi  ezalatt kétség s remény közt élve nyug-

roegkiváutatik. Es miért nem többet és ezt is miért 
' nem örökítik meg merev szabályok betauitá.ia által 
a feledéstől  ? Erre a felelet  nem nehéz azoknak, kik 
a látszólagos tudással remekelni nem akarnak. — A 
nyelvtan túlságos tanításával, mely nagyobb mértékben 
a harmadik és negyedik korosztályra esik, azt az 
eredményt érnők el, hogy gyermekeink m i n d e n t 
c s a k f o l y é k o n y a n ,  és ami fődolog,  é r t e l m e -
s e n n e m t u d n á n a k o l v a s n i . 

Három főtanlárgya  van a népiskolának, ami a 
tanulásnak alapja s ezek a fennemlitett  tantárgyak, a 
többiek csak mellékesek. A mellékes tantárgyak rend-
szeresített tanításával — milyen a fennebbi  példa is 
a sok közül — eléruök tehát azt, bogy növendékeink 
sem az egyik, sem a másik tantárgyból kellő eredményt 
nem mutathatnának fel. 

Miután pedig a népiskolák a fennirt  okok miatt 
a gymnastum első osztályára elég előkészületet nem 
adhatnak, azért ajánlatosnak nyilvánul, hogy a falusi 
népiskolákat végzett növendékek, vagy .egy gymna-
BÍumra előkészítő osztályba", vagy ennek nem létében 
a moetani negyedik elemi osztalyba vétessenek fel.  Igy 
aztán megkíméltetnek falusi  szorgalmasabb népiskola 
tanítóink is azon keserű vádtól, hogy kötelességüknek 
eleget nem tettek ; valamint a gymnásiumi tanítók is 
a bennök támadható azon gondolattól, hogy a népis-
kolatanitókat kic-inyeljék vagy kötelességmulasztással 
vádolják. 

Ennyit tartottam szükségesnek a most átalakuló 
korszakban a népnevelés és népiskolák érdekében el-
mondani, Vajha mentől l.nmarább létesülhetne a nép-
oktatás és a nm. minisztérium által kiadott tantervbe 
felvett  eszme. ! 

Szász János, 
k. tanitó. 

K.-Vásárhely, 1877. nov. 4. 
T. szerkesztő ur 1 

Mióta a keleti háború a mi légkörünket is puska-
porszaggal töltötte be s ebből kifolyólag  a gyanúsítá-
sok korszakát éli a jámbor halandó — azt hittem, hogy 
városunk társadalmi viszonyának előítéletekkel meg-
terhelt szekérkereke ismét kátyúba eset, éa amiatt 
akadt meg, ava^y a haladás eszméinek zászlóvivői 
irányt téveszt 1 tek s keresik az utat, melyet a mostani 
zavart politikai áramlat ködös homályában vajmi ne-
héz megtalálni. — Vagy pedig a szép reményekkel 
kecsegtető „közművelődési egylet" miért szünetel ? 
Talán a „Király házassága után" békét egyetértését 
is eljátszotta ? avagy valami nagy dolgok vannak ké-
szülőben ? amit ugyan eddigelő az égi jelek el nem 
árultak, hanem igenis holmi mozgalmakat vettünk észre 
— de nem ám valami békerontó politikai mozgalmat, 
hanem előkészületeket a november 18-án tartandó 
hangversenyre, mely igen élvezetes estét igér a rend-
kívüli a maga nemében mennyiben, örömmel jelezhetni, 
hogy a rendezőség szerencsés volt Mátéfy  Károly urat 
is megnyerni a közreműködésre. Mátéfy  ur már más-
fái  óv óta, hogy körünkben van mint hegedűművész 
és ez ideig netu volt szerencsénk nyilvános felléptében 
gyönyörködhetni. Valóban ki szerencsés volt Mátéfy 
ur hegedüjátékát hallani és művészi tehetségét meg-
bámulta, csak azt bírhat annak fogalmával,  hogy meny-
nyire hatalmában van a hegedű; egyedül Mátéfy  ur 
fellépte  igen nevezetes körülmény a művészet köréből, 
do ehez járul a hangverseny müuorozatának többi 
réssé is, melyben közreműködnek : báró Szentkereszty 
Iréné ő nagysága, ltuelicé Minka és Sinkovics Katinka 
kisasszonyok zongorajátékkal ; Harmath Domokosué 
ur.-sszony Ezavalata zenekiséret ncellett, Seethal Ferenc 

talanul várta a végkifejleméuyt,  melynek minemUsé-
gét nem tudta ugyan előre, de hitte, hogy valami 
alakban t.e fog  következtetni. 

Teltek a napok, elmúlt egy egész hét és semmi 
eredmény. 

Már kezdett lemondani feltevétéséró'l.  Nem re-
mélt és nem félt.  A jót, az üdvöt nem várta, do attól 
sem tartott, hogy az illetők haragja fogja  fellépését 
követni. 

A r.ivatar kitörésére idő kell, nem jön az vilám-
gyorsan mindig. 

A fent  vázolt családi gyűlés és a hosszas tana-
kodás felemésztett  egy hetet s igy a levél csak azután 
érkezhetett rendeltetése helyére, már tudniillik Zádorfi 
kezéhez 

Zádorffi  hirtelen felugrott  helyéről, amint a le-
vélhordó belepett szobájába s izgatottan vette át a nagy 
ajánlott levelet. De meglátva a címezést, a férfi  kéz-
írást, megdübbeat és egy gyászos előérzet borzongott 
testén végig. 

Reszkető kezekkel szakította fel  a borítékot. Ét 
ekkor ott látta mindazt, ami egy férfiú  büszkeségét 
földig  tiporja. 

Azt a levelet, melyet ő irt egy nő szivéhez, min-
den sor irás nélkül visszaküldte a nő, ki még nem 
tanult meg érezni. 

Merev szemekkel szemlélte a női izivtelenség e 
tagadhatatlan bizonyítékát. Fájt lelkének annyi hideg-
ség, annyi érzéketlenség attól, kit végtelenül imádott. 
Arcai lángoltak és teste reizketett a rideg valóság der-
mesztő hidegétől. Fázott s az a tudat, hogy a nő nem 
értette meg, irtóztató kínokat árasztott szivére. Ac ta -
pá», mely büszkeségére méretett, elvette reményét a 
jövőtől. Megvetve, megalázva I Oh, borswztó állapot 
is az, midőn egy nő érzéketlenségével lealázza a fér-
fiút,  lábbal tiporja annak magasztos érzetét, tárral do-
bálja magát az embert csupán azért, mert az az em 
ber szereti és imádja lángolóan, kimondhatatlanul I 

Zádorffi  midőn levelét elküldte Szidóniának, bi-


