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JVLárczius.
A lap szellemi es anyagi részét 
illető küldemények ijry eimezen- 
d«»k : „ T a n i I ó b a r á t •• N /e r -  
li esz t őségé ne k k yörö  11.
Kéziratokat nem adunk vissza.

A két Zsasskovszky.

Z sasskovszky  Ferencz neve országszerte ismeretes; sőt 
idegen földön talán még jókban, mint e hazában. Mert egyházi 
zene-irodalmi munkái széles körben el vannak ugyan terjedve, de 
hogy e szakmájában nagy képzettségű és fáradhatlan szorgalmú 
egyházi zeneiró, hasonlag nagy tehetségű, dt* már korábban elhunyt 
öcscsével: Zsasskovszky Endrével egyetemben, e nagy küzdelmek 
és fáradalmak mellett, tömérdek nehézségekkel és akadályokkal 
szemben, csupán kitartó vas szorgalmukkal és türelmükkel léte
síthetett egyházirodalmi műveikkel mily szolgálatokat tettek a ma
gyar kath. egyháznak s a hazai keresztény közművelődésnek: azt 
csak azok tudják, kik e munkásságot messzeható nagyszerű ered
ményükben figyelemmel kisérték, s kellőkép méltányolni képesek.

De szóljon mindezekről maga a boldogult tanulságos élete.
Z sasskovszky  Ferencz ISID. április 8-án született árva

megyei Alsó-Kubinban, hol édesatyja az idő szerint rom. kath. kán- 
tortanitó volt.. Ferencz már serdülő gyermekkorában kapta édes 
atyjától — ki képzett organista volt — az első zenei oktatást és 
pedig oly sikerrel, hogy a kiváló zeneképességü gyermek az orgona- 
játszást már 7—8 éves korában annyira elsajátította, hogy édes 
atyját templomi functióiban gyakran helyettesítette. E zenetalentuma 
és gyakorlati ismerete vetette meg alapját a tudományos pályán 
való előbaladásának is, mert miután szerényebb javadalmazásu és 
több gyermekkel megáldott édes atyja további neveltetésének anyagi 
terheit viselni képes nem vala, Ferencz, önerejére hagyva, a gym- 
náziumi iskolákat Rózsahegyen, Yáczon, utóbb Kassán csak úgy 
végezhette be, hogy az illető helyeken mint a szerzetes-hazak vagy 
a tanuló ifjúság organistája, tisztességes subsistentiahoz jutott.^ 
Kassán ezenkívül a főtemplomi zenekarban is működött mint dilletans.

Gvinn. pályája végeztével haza tervén Namesztoba, hova 
időközben édes atyja, tanítói minőségben átköltözött, az ifjú Xs. 
Ferencz zeneképességeinek tovább fejlesztésére igen nagy befolyással 
volt a námesztói plébános, Rrosko Im re, ki maga is képzett 
zenész, az ifjú Zs. Ferencz kiváló zeneképességeit csakhamar föl
ismerte, s őt a saját továbbképzésére hathatósan buzdította. E lel
kész vendégszerető házánál volt alkalma első Ízben a fiatal Zs.



Ferencinek a klasszikus zene szépségeibe mélyebben bepillantani. 
A nevezett lelkésznél ugyanis gyakrabban megfordultak a szomszéd 
határvám hivatalnokok zeneértő és zenekedvelő tagjai, kik aztán a 
plébános társaságában adták elő Haydn és Mozart ismert klasszikus 
vonós négyeseit, melyeknek minden hangja balzsamként hatott az 
ifjú Zs. Ferencz fogékony leikébe. Sőt ezeken felbuzdulva, mindjárt 
maga is egv zenei kísérletre vállalkozott. Kassáról ugyanis néhány, 
sajátkezűié* másolt zenekari miseszerzeményt hozott magával, s 
miután számosabb testvéreiből már akkor egy kis kezdetleges ének
kiír is kikerült, a derék plébános jóakaró támogatása mellett addig 
mesterkedett, inig a négvesező vámtisztviselők szintén megígérték 
neki közreműködésüket. így történt, hogy a námesztói szerény tem
plom kórusán, a hívek nagy meglepetésére, egyszer csak egyik 
ünnepnapon, zenekari mise szólalt meg, mely azután többször is 
ismétlődött. Ez volt a fiatal Zs. Ferencz első karmesteri föllépése, 
melynek mindjárt meg is lett a szép és hasznos eredménye, ameny- 
nviben a gyönyörű egyházi muzenen föllelkesült ahitatos lakosság 
áldozatkészsége rövid időn egy 16 változatú s két manuales orgonát 
állított, a régi ócska, rozzant orgona helyett, a námesztói templom 
kórusára. De Fereneziinket ismeretsóvár lelke* nem sokáig hagyta a 
szülői ház korlátoltabb zenekörében pihenni. Gondolatai magasabb 
ut felé törtek, s elhatározta, hogy további zenei kiképeztetése czél- 
jából Drágába megyen. W bár többi testvéreinek iskoláztatása által 
is erősen igénybe vett szülői részéről csak nagyon csekély anyagi 
támogatást várhatott, e körülmény a merész és vállalkozó ifjút nem 
csüggesztette el. hanem saját erejében bizakodva, az lS40-ik évben 
csakugyan Prágába ment, sőt ugyanakkor, a műénekben való ki- 
képeztetés czéljából. feltűnő szép hanggal biró gyermekded nővérét
ől uliát is magával vitte. S tevékeny, vállalaton szelleme, mely egész 
életpályáját jellemezte, — csakugyan nem hagyta őt cserben. Sike
rült ugyanis neki, nővérét Júliát, a prágai Sophia-énekakadéiniába 
elhelyezni, maga pedig szerencsés volt a hírneves P itsch  igazgatása 
alatt álló prágai orgona-iskolában, mint a nevezett igazgató egyik 
legkedveltebb tanítványa, nyerhetni kiképeztetést az orgonálás, az 
összhangzatta 1, s zeneszerzéstan magasabb zeneismereteiből.

Midőn másfélévi zorgalmas tanulás után, mint teljesen kép
zett zenész és orgonista Prágából haza került, nagyon természetes, 
hogy azontúl szűk volt neki a námesztói kórus, és képességeinek 
megfelelő hivatás után látott.

Ep ez időtájt folyt a tanítóképző intézetek szervezése, s azok
ban a zene- és énektanári állomások rendszeresítése. Egy ily tanári 
állásra pályázott tehát Zs. Ferencz Pozsonyban, 184d-ban, hol a 
coneursuson, a pályabíró, egy tisztes öreg ur, azt a feladatot tűzte 
elé: rögtönözzön az orgonán fuga-változatokat az „Ü du lieber 
Augustin* ismeretes német nóta dallamára. Zs. Ferencz a feladat
nak közmegelégedésre felelt meg, s a bizottság rögtön megkínálta 
a rendszeresített négy zenetanári állomás egyikének elfoglalására, 
mit azonban sajnálattal kelle elutasítania, lévén akkoriban a zene
tanár évi fizetése összesen 1, mond: egv  száz forint.
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Egy évvel később Arvamegye tisztikara egy megyei zenekart 
szándékozott Alsó-Kubinban létesíteni, s miután a Zsasskovszkv-
család időközben ismét Alsó-Kubinba tette* át lakását, _ a me^ye
Zsasskovszky Ferenczet kínálta meg a tervbe vett zenekar szerve
zésével és igazgatásával. Zsasskovszky Ferencz 1845-ik évi szept. 
havában jelent meg először Egerben, hogy szolgálatait az akkori érsek, 
b. e. Pyrker J. László pátriarchának s az egri mélt. főkáptalannak 
felajánlja. Testvére, Endre, már akkor, mint jogakad. hallgató, Eger
ben lakott, s buzgó műkedvelő tagja volt az egri székes főegvházi zene
karnak. Zsasskovszky Ferencz, az élénk, mozgékony, kedves modorú 
fiatal ember, az első megjelenésével mindjárt kedvező hangulatot tá- 
szmatott maga iránt s eleve megnyerte a maga részére a döntő körö
ket annyira, hogy midőn 184(>-iki Yizkereszt ünnepén* újból Egerbe 
jött, hogy az itteni főszékesegyháznál megürült karmesteri állásra 
pályázzék, ugyanazon évi febr. 2-án ez állásra csakugyan meg is 
választatott. Zsasskovszky Ferencz, éles elméje. gazdag szakismerete s 
mindenre kiterjedő figyelme már rég belátta azt az üdvfelen rend
szertelenséget, mely, kivált hazánkban, a róm. kath. egyházi szer
tartásoknál, a kórusi funktiókban és éneklésekben uralkodik. Ezen 
a téren, még a különböző kathedralisokban is különféle volt az 
eljárás és gyakorlat; falukon, községekben pedig egyenesen a kántor 
volt a korlátlan ur. A kántor maga komponált egyházi énekeket, 
szöveggel és dallammal; csinált ezekhez, valamint a misebeli prae- 
fatiohoz olyan czikornyás kíséretet, elő- és utójátékokat, hogy 
ugyancsak fül lett legyen, amelyik botránkozás nélkül meghallgatta, 
llát még a halotti búcsúztatók! Azok voltak ám igazán gyönyörű
ségesek és érzékenyek. Magunk is hallottunk egy pár ilyet, s ott 
kel le hagynunk a gyász-szertartást, a kaczagás miatt.

E valóban tűrhetetlen állapotokon kívánt Zsasskovszky Ferencz 
segíteni, midőn 1851-ben Karénekes kézikönyve (Manuale musieo- 
lyturgieum) tervezetét b. e. Scitovszky akkori esztergomi prímásnak 
bemutatta, ki azt a legnagyobb megelégedéssel és tetszéssel fogad
ván, szerzőjét a mű kiadására buzdította. A derék mű azonban, 
nagyobb terjedelme, s a nyomdai nehézségek miatt, csak 1853-ban 
jelenhetett meg, és hazánk összes egyházmegyéjében, főpásztori 
rendeletek által azonnal be Ion hozva és hivatalosan használatba 
véve. Még Németországban Ilire sem volt a „Coecilia-egyletneku, 
mely a gregorián-éneklés rendszerének a kath. egyházakban való 
behozatalát, s illetve visszahelyezését sürgette : midőn Zsasskovszky 
Ferencz, jóval korábban megjelent, idézett művében, a „Manuale 
mu8Íco-íyturgicumtt-ban már utalt a gregorián-éneklésnek a kath. 
egyházakban való behozatala nagy fontosságára s a római Rituálé
nak e részben való követelményeire nemcsak, hanem említett jeles 
művében a gregorián-éneklés elsajátítására utasítást is nyújtott s a 
Rituálé által követelt gregorián-antiphonákat és egveb énekeket 
művében az illető szertartásoknál a magok helyen közbe is szőtte. 
8ót azokhoz igen sikerült harmonikus orgona-kisereteket is csatolt, 
úgy, hogy a Regens-chorik, organisták és falusi kantorok a rom. 
kath. istentisztelet minden alkalmaira, ünnepeire és egyházi fun-



ctioira mogtiiláljiik az említett miiben bőségesen a szükséges tudni 
és tenni valókat. Zsasskovszky F. eme, — mondhatni: a magyar 
katli. egyházi istentisztelet terén korszakot alkotó művével oly rend
kívül fontos szolgálatot tett a magyar katli. egyháznak, hogy ez 
érdeméért méltó helyet foglalhat a magyar katli. egyház történetében.

Zsasskovszky Ferencz e műve nemcsak a magyar hazában 
keltett méltó feltűnést, hanem a külföldön is annyira, hogy a néme
tek és csehek rögtön siettek hasonló liturgikus karénekes könyv 
kiadásával nyomába lépni, — természetesen legnagyobb részben 
a Zsasskovszky „Mannale nmsieo-lyturgicuma-át, utánozva, s — 
m áso lva . A prágai „Manuale“ — egészen a Zsasskovszkyénak 
utánzata — 185<S-ban jelent meg.

Xem kevesebb érdem s elismerés illeti meg Zsasskovszky 
Ferenczet. mint a „Katii, egyházi énektől-" zenei részének szer
kesztőjét. Zsasskovszky Ferencz még I>s44-ben. midőn Alsó-Kabin
ban lakott, felszólítást kapott, hogy a magyar felső vidék kántorai 
részére ogv katli. énektárt állítson össze. De ami akkor, könnyén 
érthető okokból, nem sikerülhetett, ténynyé vélt Egerben, hol az 
ily rendkívül nagy vállalat óriási nehézségeivel csak oly vasszilárd 
akarat és rendkívüli szellem, mint minővel Tárkánvi J>. József, az 
„Enektár44 szerkesztője hírt, volt képes győzelmesen megküzdeni. 
Ez „Enektár* összeállítása ugyanis nem csekély feladat volt, hol 
az egyházi énekeket mintegy a nép ajkáról kellett ellesni, a gyön
gyöket a salakból kiszemelni és nemes egyszerűségű egyházi stylbe 
öntve, a sallangok és kántori czikornyáktól megtisztítva, orgonára 
letenni. S e mű a két jeles szerkesztőnek : Tárkányinak és Zsass- 
kovszkynak valóban meglepőn sikerült. S a magyar kántoroknak 
e mű volt első útmutatójuk az egyházi népénekek szabatos, egy
szerűn magasztos cléneklésében s az orgonán való zeneileg szabatos 
kisérésében. S ki ne ismerné föl ma, a ki e körülményt figyelem
mel kisérte, mennyire tisztult, finomult és nemesült magyar katli. 
templomainkban az egyházi népének, mióta a Tárkánvi-Zsasskovszkv- 
féle énektár lmzaszerte el van terjedve!

S nemes büszkeséggel mondhatjuk cl, hogy Tárkány i-Zsass- 
kovszkyék e téren is jóval megelőzték a külföldet. Az „Enektár44 
rég forgalomban volt már. midőn (miiek nemes példáján buzdulva, 
a kölni, mainzi stb. egyházmegyékben .Moor, Eiel stb. megkezdték 
hasonló katli. egyházi népénektáraik („Cantionale^-ik) kiadásait a 
német kath. kántorok részére.

A „Maiinak*44 s az „Enektár44 oly szükséges két mű, mint a 
mindennapi kenyér a magyar kath. kántorokra nézve, s létrehozá
suk csakis oly ember lelkében foganhatott meg ki maga is egykor 
kántor lévén, személyes tapasztalatokból ismerte ezen állás legkiál- 
tobb zeneszükségleteit. E művek, tudtunkra, más nyelvekre lefor
dítva is megjelentek, ugyancsak a Zsasskovszkvak kiadásában.

A „Manualeu és „Enektár44 kiegészítési ül még két derék egy
házi énekes kézikönyv jelent meg Zsasskovszky Ferencztől, mind
kettő méltó pendantja az említett két nagy szabású jeles műnek. 
Ezek a „Cantica sacra44, mely főh*g a papnevelő intézetek énekkara

4S
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által, a nagyobb egyházi ünnepek alkalmával előadni szokott éne
kek harmonikus előadására kívánt kézikönyvül szolgálni * _ és a
„Funebrale*, mely a gyászistentiszteleteknél a kántorok által éne- 
kelni szokott, saját szerzeményű, czikornyás dallaniu és többnyire 
izetlen — nem ritkán komikus — szövegű úgynevezett „búcsúz
ta tók*  mellőzésével, a gyászszertartás komolysága és méltóságához 
illő egyházi gyász-énekeknek egy gazdag gyiijteménvét adta kán
toraink kezébe. Mindkét mű nagy mértékben hatott a kath. egyházi 
istentisztelet énekes funetióinak művészi niveaura emelése-, finomítása 
s megnemesitéséhez. S mig mások, azért, mert a magvar népdalról ejjv 
pár ütött-kopott czikket Írtak és régi kath énektárakból egy pár 
éneket kiböngészve, modern alakban kőtára szedtek, a magvar tud. 
akad. által kitüntetve1 és magas polezra emelve, mint eorvhaeusok szere
pelnek a magyar zeneirodalom terén: addig a mi Zsasskovszkv 
Ferenezünk, a magyar zenekultúra s a magyar egvházi zene- 
irodalom terén szerzett hervadhátlan érdemeivel, az illetékes iro
dalmi hatalmasságok részéről csaknem teljesen ignorálva, szerény 
elvonultságbaai élt körünkben, nem vágyva országos kitüntetésekre, 
hamun- (‘gyedül hivatása, nemes hajlamai és feladata íáradhatlan, 
buzgó teljesítésében lelve egyedüli örömét és jutalmát! S a ki az 
utóbbi években a súlyos családi csapások által testben erősen meg
tört, de még gyakran derült kedélyű öreg urat utezáinkon lassú, 
kimért lépésekkel végig ballagni látta, ki hitte volna, hogy a hazá
ban miiv zenekulturális mozgalomnak kiinduló rugóját hordozza 
magával gyors hanyatlásnak indult kebelében ?

Zsasskovszkv Ferencz, bár erre hajlamai és tehetségei bőséges 
mértékben megvoltak, kevésbé volt produetiv erő, mint testvére, 
Andor. De néhánv zeneszerzeménye valóban sikerült és maradandó 
becsesei bir. Az „Kgri l)alnok*-ban megjelent „Járjatok be minden 
földet* szövegű indulóját országszerte* elterjesztettek az ifjúsági 
énekkarok. „Regina coeli lactare* férfi-négyest* méltó helyet foglal 
a szebb egyházi énekkarok közt, s a ,,4o afyank(‘rt e^dekliink* 
népéneke egyike az „ ívnektár* legkedveltebb os legelterjedtebb 
énekeinek. Az „öreg ur* igen szépiái kezelte az orgonát, s rögtönzött 
változatai egyes dallamok fölött, valóban élvezetesek voltak úgy a 
laikus, mint a zeneértő előtt. Mint kepezdei zenetanárt tanitvan\ai 
igmi szerették, mert,* kivált a tehetségesebbek s igyekezőbbek, igen 
sokat tanultak tőle. Az egri egyházmegyének mai napsáig már csak
nem minden kántortanitója mesterét es tanárát tiszteli személyében, 
ki 40 év óta volt az egri tanító-képző intézetben mint zene- és 
énektanár foglahitos. F mellett páratlan jo szivéről is szeltiben 
ismeretes volt a boldogult. Mindenkor hálásán emlékezve \issza a 
mások jótéteményein*, melyekben mint szegény tanuló ki egyedül 
saját eíVjére volt utalva ' részesült; ^valahányszor csak alkalma 
nvilt és tehette, mindig szives készséggel segített másokon, s kivált 
a felső megyékből ide került szegény tanuló földiéi találtak benne 
mindenkor buzgó jóltevőt és pártfogót!

Legyen áldott emlékezete! 4 nfo
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Visszhang.

i.
A néptanítók nyomorult anyagi helyzete.*)

Az összes tanügyi lapok közöl a „Tanitóbarát“ volt az, mely 
föladatát leghelyesebben fogta föl a tanítók keserves anyagi hely
zetének javítását illetőleg, méltó akarván lenni azon címhez, melyet 
homlokán visel, mit különben fönnállása óta szilárd következetes
ségei követni el nem mulasztott.

Tavaly, ha jól emlékszem — január havában megjelent egy röp- 
irat, mely az állami kisebb fizetésű hivatalnokok anyagi helyzeté
nek javítását czélozta. A méltányos kívánság teljesítését minden 
napilap elég okadatoltnak találta, sőt még maga a kormánypárti 
„Nemzet44 is ilvfele kifakadásban fejeztei ki hozzájárulását; „Való
ban ez a legnagyobb uzsora, mely a kisebb hivatalnokokkal akkor 
követtetik el, midőn oly gyarló ellátásban részesülnek.44

Tudnivaló dolog, hogy az államnál a legkisebb hivatalnok 
díjazása is 600 írttal kezdődik.

Minő „uzsora44 tehát akkor az, midőn a nemzet oly sokféle 
irányban igénybe vett tanítóinak nagy többségét csak 800 írttal 
díjazza!!!

Bizony ezen eset borzasztóbb a borzasztónál is!
A tanítótól manapság majdnem ezermesterséget követelnek ; 

minden esetre általános ismeretkörrel kell bírnia; tudjon továbbá: 
énekelni, hegedülni, zongorázni, kertészkedni, tornát tanítani, mé
hészkedői, selyemtenyésztést űzni ; azután tudjon még több féle 
ipart is tanítani: kosárfonást, szalmafonást, lombfürészetet stb. stb., 
legutóbbi kívánság a „Népt. Lapja44 részéről az asztalosság. (L. f.

*) E figyelemre méltó ezikket kiegészíti az a levél, amelyet az iró kül
dött hozzánk. Azt hisszük, meg fog indáink bocsátani, hogy ezt is közöljük. A 
levél igy szól:

Tek. Szerk. I r!
Itt küldöm tiszteletűd a mull hóban jelzett ezikket, melynek tartalma 

hiszem sok helyen felvilágosítást fog szerezni, miután persze mindegyik nem is 
tudhatja a törvények s egyéb rendelkezések tartalmát, melyre pedig mulhatlan 
szüksége van minden néptanítónak, különben sok nem ismeri helyzetének becsét 
s ennek következtében megalázza magát, ha kell, ha nem. — Szép nagyon a 
szerénység, de a tulszerénység már nagy gyengeségre vall, egyébiránt mi taní
tok. teljesen jogos alapon állunk, midőn magunkat összemérjük más hivatalno
kokkal, mely összemérés nélkül pedig az embernek teljes képtelenség valamit és 
jól bizonyítani. Itt más semmi sem használ, csak az egybevetés és összemérés, 
mi mellett égbekiáltóan látszik a tanítók nyomorgatása, és az a határtalan rósz- 
akarat, melylyel irányunkban az úgynevezett intéző körök viseltetnek. I tt a le-
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óv febr. havának tán 14-ik (?) számát!) No még ezenkívül külön
ben a „Nept. Lapjáénak temérdek kívánsága van, mit a f. ó. ja
nuár havi számokban kegyeskedni előszámlálni, de ezeket mind nem 
akarom már jelen alkalommal felsorolni.

Azon fölhívással megjelent kérvény, mit a „(iyőrv. Tanitóegy- 
lct* kibocsátott, szerintünk két igen lényeges okadatolást nél
külöz ta rta lm áb an , mely pedig kell, hogy mulhatlanul ott sze
repeljen a kérvény kendében, miután ezek azon sark igazságok, me
lyen egyátalán nyugodni kell a díjazás mennyiségének, s melyeket 
én ezen alkalmamul óhajtok megvilágítani.

E két igen lényeges sarkigazság, melyen elvitázbatlanul nyu
godnia kell a fizetés mennyiségének: először a minősítés, másod
szor a teljesített munka.

Az 1883. évi I. t.-ez. szerint, mely a köztisztviselők minősíté
sét megszabja, l!t. j?-ábau telekkönyvvezetők, segédtelekkönyvezetők, 
valamint a kezelési szak egyéb segédhivatalainál alkalmazottakra 
nézve, mint a központi igazgatásnál, bíróságoknál jogügyi, alapít
ványi igazgatóságnál s minden egyéb állami vagy törvényhatósági 
hivatalnál négy gvmnasialis vagy reáltanodái, vagy polgári iskolai 
négy osztálynak szabályszerű bevégzésett állapittatik meg.

Krdekes tanügyi döntvényt hozott 18X2. évben a magy. val
lás- és közoktatásügyi miniszter az elemi tanítók tanképesitő okle
velét illetőleg, melyben ennek értékét határozza meg más tanulmá
nyoki \ « íl összemérve.

A nevezett döntvém szőrű határozat következőleg hangzik:
„Tanítójelölt is lehet adóhivatalunk. A vallás- és közoktatás- 

ügyi miniszter kijelentette azon kérdéssel szemben, hogy tanitóke- 
pezdét végzett (‘gyének adóhivatali szolgálatban alkalmazhatók-e ?

alázó meghunyászkodás n<*in használ. itt jogosan kérni, úgyszólván követelni 
lehet és kell az elemi tanítóknak.

Mint forr bennem a méreg, midón látom sok tanítónak é l h e t e t l e n  
meghunyászkodását. látom azt a tudatlanságot tehetetlenkedni, midón önmaguk 
becsét és helyzetük türhetétlenségét nem képesek megérteni, mivel nem ismerik 
a bennünket körülövező körülményeket. Ezt pedig feltétlenül ismernünk kell. 
— E czélt mellékelt czikkemmel hiszem elérjük, mely. őrösén bízóin, világos
ságot adand.

A »Győrv. Tanít. Értesitőjé -ii“k 11. száma, ez már aztán emberül cse
lekszik, midőn rámutat György Aladárra ilyetenképen: A ki (szavaiból) nem 
ismer a Trefort iskolájából kikerült tíormánykonoos farizeusra; » később p «lig. 
» mely bői kiordit. a sarokba szorított paedagogiai svindler-klikk szelleme

Igaz hogy erős szavak, de valóban igaza van minden tanítónak, .külö
nösen a ki vidéken van, a midőn igy beszel.

Igaza van ezen utolsó »svindler-klikk« kifejezésnek, többféle oknál to_\a,



— hogy a tanitóképezde elvégzését a nyolcz osztályú főgymnasium 
vagy fő reál iskola tanfolyamának teljes befejezésével, vagyis érettségi 
vizsgálat letételével l e g a l á b b i s  e g y e n é r t é k ű n e k  l e h e t  
t e k i n t e n i  és hogy a tanfolyam befejeztével a képesítő oklevél 
megszerzése a tanítójelölt kötelező tanulmányainak befejezését 
képezi.

A szolgálati szabályok gyűjteményében megszabott tanulmányi 
kellékekkel biró folyamodók hiánya esetében tehát tanitóképezdét 
végzettek is adóhivatali szolgálatban alkalmazhatók. *

Igv szól az igazság kiinduló alapjait megvető s részben irány
adó becses, elvi jelentőségű és döntvényszerű miniszteri határozat, 
melynek kibocsájtója egyedül illetékes arra, hogy az egyes tanul
mányok egymáshoz való értékét mérlegelje es meghatározza.

Azonban eltekintve e jelzetten döntvényszerü „kijelentéstől*, 
a föntidézett 188Ü. évi I. t. ez. is tartalmaz ilyenféle szabványokat 
az elemi tanítói oklevelet illetőleg, hogy milyen minősítéssel egyenlő 
a néptanítói oklevél. E szóban forgó „A köztisztviselők minősítésé
ről* szóló t. ez. 8. Sj-ának 4. és 5. b) e) pontjai következőket 
foglalják magukban a néptanítói oklevél minősítési értékét ille



vél szellemi értékét a nyoloz osztályú középiskola elvégzésével il
letőleg érettségi bizonyítványával egyenlőnek állapítják meg.

Tehát ezekből kifolyólag nagyon gyönge igazságot osztó itclő- 
tehetség is legalább azt vonja le hogy a ki érettségi bizonyitvány
nyal egyenlő minősítéssel van ellátva, ennek legalább is olv anyagi 
ellátást kell adni, mint a kezelési szak44-nál a tonfidéztem 1‘). ij-ban 
foglaltakra nézve megállapittatik, s kiktől csak „négy gymnasiális, 
reáltanodái vagy polgári iskolai négy osztálynak szabálvszerii be
végzése “ kivántatik.

A munkát nincs szándékom részletesen összehaasonlitani c>rv- 
m fissal, mivel a néptanítók munkája legalá hl) is vau oly fontos és 
nehéz, mint a fontieké, mi különben kitűnik abbéi, hogy az 
„1885. XI. t. ez. az állami tisztviselők stb. nyugdíjazásáról* szélé
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tanítók; — minősítésűnk arányában pedig oly é g b ek iá ltó  messze 
•ill fizetésünk úgy a felényi minősittéssel bírókéitól, mint a tanárokéi
tól. munkánk pedig nyilvánvaló, liogv nehezebb és több mint a ta
nároké. mive’ ezek tanóráinak száma legtöbb IS, sok esetbe 15, 
10; mig ellenben a tanítók legalább is 20 heti órában vannak el
foglalva. azzal a külömbséggel, hogy ezeknek komolyan tanitaniok 
kell. mig amott sokkal nagyobb könnyűséggel lehet a tanítás mun
káját véghez vinni.

Induljunk ki tehát akár a minősítésből, akár pedig a munka 
összehasonlításából, különösen a tanárokkal párhuzamban, mindig 
a mi részünkön van az igazság, az igazság pedig kell, hogy győ
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országon még a napszámosnak is lehet valamelyes önbecsülést és 
szabadságot élvezni, akkor vándoroljon ki akár Amerikába vagy Af
rikába, s itt álljon be fekete lelkű szolgának valamely telepit- 
vényeshez!

Igen kérem tehát értelmesebb kartársaimat, kegyeskedjenek e 
két kifejtett szempontot a majdan szerkesztendő kérvény szövegébe 
beilleszteni, melylyel erősen hiszem, sokkal könnyebben lehet az igaz
ságot diadalra juttatni, mivel ezek nélkül hiányzik a támpont, mely
re biztos lábbal lehetne rá helyezkedni.

S en még fölveendőnek vélnék a fizetési egységhez a (500 frthoz, 
két emelkedő egységet, ugyanis:

10 ezer lakosú községekben kérendő lenne az alapfizetés meg
állapítása 700 írtban, a 20000 lakosú községekig;

20000 lakosnál többel biró városokban pedig M00 írtban, melv- 
lyel még nem lenne teljesen megadva a tanárokéhoz viszonyítva 
hasonló díjazási menyiség a tanítók részére, miután mint föntebb 
látható a kezdetleges arányosság 9.53 írtban kezdődnék az (‘gyedül 
igazságos 2/3 szerint.

súly János.

II.
A „Délmagyarországí t. e.“ benyújtott kérvényé.

Mélyen tisztelt képviselőház!
A „Délmagyarországi Tanitóegylet“. bár elviteli kezdettől 

fogva helyeselte a néptanítók anyagi helyzetének javítására czélzó 
törekvéseket, mindeddig tartózkodó állást foglalt el, bízván közok
tatási miniszterünk azon számtalanszor tett nyilatkozatában, miszerint 
a néptanítók anyagi helyzetének megjavítása és a tanítói nyugdíj
törvény előnyösebb módosítása iránt intézkedni fog; továbbá azt is 
várván, mig ezen ügy a nyilvánosság terén annyira fejlődik, hogy 
alapos remény lehet azt diadalra juttatni. S úgy hisszük, ez az idő 
már elérkezett.

Most, midőn a legszűkebb tanítói tanáeskozmánytol a parla
ment üléséig a tanítók helyzetének javítása lelkesíti a szónokokat, 
midőn a sajtónak rokonszenve osztatlanul mellettük nyilatkozik, mi
dőn a néptanítók kérő hangja az ország minden vidékéről egy ha
talmas akkordba olvad össze: okvetlenül fel kell emelnünk sza
vunkat.

Szerény véleményünk szerint a tanító is hivatva van már ezen 
világon boldoggá lenni. — A tanitó is csak ember, — s ha maga



emelkedett lolkületrel viselne' is a szegénység terheit, úgy okvetle
nül megszűnik ezen emelkedett lelkűiét, midőn éhező gyermekei 
szenvedő, sápadt arezúha tekint.

Mert, hogv abból a törvényesen biztosított bOO frt fizetésből 
müveit ember tisztességesen meg nem élhet, az bővebb magyará
zatra nem szorul. — Ebből azonban az is világos, hogy ha a nép
tanító a népoktatás rovására más jövedelmezőbb foglalkozással nem 
tölti idejét, tisztességesen meg nem élhet, öreg napjaira mit sem 
takaríthat meg.

Tehát a néptanító a mostani törvény szerint egész élete vé
géig törvénvrsen nyomorúságra van kárhoztatva, hacsak más uton- 
módon a szerencse neki nem kedvez. Sem fizetésének szaporo
dása. sem előléptetés, sem elegendő nyugdíjra való kilátás nem ad 
neki reményt sorsának javulására; — jelig  ezen még a jobb jövő 
iránti reményt is telje • n kizáró állapot népoktatás ügyünknek elő
nyére nem válik.

Ha az a néptanítói állás olyan fonta; hát adjanak a tanító
nak is legalább a megélhetésre elegendő fizetést : biztosítsanak neki 
is kielégítő nyugdijat s népoktalásügyiink terén ismét be fog állani 
ama üdvös lelkesedés, mely örökemlékü bán') Eötvös József mi
nisztersége alatt e téren csodákat mivolt.

Tagadhatatlan tény. hogy népoktaíá>ügvünk a legutóbbi évek
ben qualitativ nem haladt! Ennek beszüntetése azonban csak a 
néptanítói állás emelése, tisztességes fizetés és kielégítő nyudij tör
vényes biztosítása által eszközölhető.

Mindezek kellő megfontolása után a „Délmagyarországi Ta- 
nitóegylet* múlt évben tartott közgyűlése elhatározta, a mélyen tisz
telt képviselőház elé a következő legalázatosabb kérelemmel já
rulni :

1. A néptanítók fizetésének minimuma 500 (ötszáz) forintra 
emeltessék; ehhez járuljon tisztességes lakás vagy a helyi viszony
nak megfelelő lakbér. — Ezen minimum terjesztessék ki valamennyi 
hazai tanítóra.

-. Minden hazai tanító részesüljön ötödéves fizetési pótlékban 
Ezen pótlék rendes fizetésének l''°/0-ka és helyhez kötött 

legyen.
Ö. Azon néptanító, ki önhibáján kívül munkaképtelenné vá

lik, tekintet nélkül szolgálati évciiv az utolsó évben élvezett teljes 
fizetését kapja nyugdijuk

4. Azon tanító, ki a 60-ik életévet betöltötte és nyugdíjba 
óhajt lépni, szintén az utolsó szolgálati évben élvezett teljes fizeté
sét kapja nyugdijuk
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:>. Az elhalt tanító családja ugyanazon arány szerint részesí
tendő nyugdíjban, mint a többi állami tiszviselö.

0. Minden tanítói állás egyenlő és olyan biztosítékokkal vé
tessék körül, melyhez semmi önkény, semmi roszakarat ne tér
hessen.

í . Minden tanító felett, — tekintet nélkül az iskolafentartóra, 
— egy és ugyanazon az állam nevében itélö fegyelmi bíróság Ítél
jem, hol aztan az iskolafentarto is csak mint vádló szerepelhessen.

S. A tanító jogai — úgy mint kötelességei törvény által pon
tosan határozhassanak meg.

A „Délmagyarországi Tanitóegyletu 1 S«S7. évi július 20-án 
Lippan tartott XXI. rendes ovi kö zgyűlése, midőn higgadt megfon- 
tolás után ezen akadályok elhárítását kérelmezni elhatározta, nyíl
tan rá kívánt mutatni a bajokra, melyek hazai népoktatásügyünk 
üdvös fejlődését gátolják, meg lévén győződve, hogy népoktatás
ügyünk fejlődésének igaz barátja nem lehet az, ki ezen bajokat 
takargatja és azok orvoslását elhalasztja.

Nagy fontosságúnak hirdetett és tényleg annak ismert mun
kánkért a nemzettől csak annyit kívánunk, a mennyi a tisztességes 
megélhetésre elkerülhetlenül szükséges.

Legalázatosabb kérelmünket ezek utána mélyen tisztedt kép
viselőház jóakaró figyelmébe ajánlva, maradunk a mélyen tisztelt 
képviselőháznak

Temesvárott, 1888. évi február hó 12-én.
A ..DchnagViiror.szngi Tanitóogylet44 nevében legalázatosabb szolgái:
Reitter Ferenrz, s. k. Ifetzcl Samu, s. k.

egyleti titkár. egyleti elnök.

A f ö l d .
i Folytatás.)

Egy vasárnap délután ismét fölkeresett emberem, hogy mint 
monda, még néhány kérdést tehessen a földre vonatkozólag.

Ez alkalommal igy beszélgettünk:
„Annyi mindenféléről szeretnék kérdezni s valamit tudni, hogj 

tulajdonképen azt sem tudom hol kezdjem.*
„Bizony — feleiéin — a megmérhetetlen világűrben a termé

szetnek annyi csudája van lerakva, miszerint nem tudjuk, inehiket 
vizsgáljuk inkább, de találunk eleget lakhelyünkön, a földön is, 
<*s pedig úgy a felületén, mint belsejében.*

„Mindenekelőtt arra kérem, tanító ur, szíveskedjék a teld



száriuiiziísárol néhány szóbnn megemlékezni, mert kezdettől fogva 
na,rv változáson és átalakuláson mehetett át földünk.“

„Az bizonyos --- válaszolóm — mert a csillagászat szerint az 
égi testek, melyeknek egyike a föld is, fokozatos fejlődésnek van
nak alávetve; ugyanis elsőben légnemű, majd folyékony s végre 
szilárddá változnak anyagukban. “

„Hogy értsem ezt?“ — kérdé.
IVv — feleltem — hogy földünk kezdetben nem oly szi- 

hí ni anyagú volt, volt, mint most, hanem légnemű, nagyon sok idő 
múlva azonban folyékony tű/anyaggá sűrűsödött sebes forgása kö
vetkeztében , de ismét hozszu idő múlva annyit veszített melegé
ből, miszerint szilárddá változott.44

„Hát a viz hóimét jött?44
„Az, mint köd, fölötte lebegett s a nagy hőség szüntével el

csapódott. ekkor vette kezdetét földünkön a tűz és viz harcza, mely
ben a viz győztes maradt, a tűz pedig mint egy megszégyenített fél 
vonta magát a föld belsejébe. A nagymennyiségű köd és viz, mely 
ekkor földünkre lecsapódott, képezé az őstengert.44

„Mi történt aztán a tűzzel a föld belsejében ?“
„A tűz még azután is többször megkisérlé visszafoglalni el

vesztett birodalmát s a földnek akkor még vékony kérgét átszakit- 
ván, az őstenger egy részét ismét gőzzé változtatta; lassankint 
azonban a mint a föld szilárd rétege vastagabbá lett, ritkábbak let
tek a kitörések, de végképen nem szűntek meg s időnkint most is 
előfordulnak. A föld kérge tehát folyton szilárdult, melyet a bejse- 
jében levő tűznek ereje már nem volt képes oly könnyen szétsza
kítani. Azonban, ha ezt nem tehette is, némely helyen kénytelen 
volt a föld e roppant erőnek engedni, miáltal az őstenger alól föl
emelkedő szigetek és hegyek jöttek létre, inig mások alásü- 
1 védték.4"

„Hát a növények és állatok mikor terjedtek el a földön?44
„Minél inkább vastagodott földünk kérge, minél szükebb hely

re szorítkozott a tűz földünk belsejében, annál több vízgőz csapó
dott le külső felületére, mely egyrészt kitisztította a levegőt, más
részt elősegítette a napsugarak földünkre juthatását, s igy elérkezett 
az idő, midőn a növényi és állati élet is helyet foglalhatott a 
földön.44

„Hát csakugyan volna tűz még most is a föld belsejében ?u
„Van bizony. Hallott-e már valamit a hő- vagy meleg-forrá

sokról, olyanokról, melyek a föld belsejéből többé-kevésbbé meleg 
állapotban törnek elő ?tt
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anyagoknak halmaza, melyek időnként belsejéből kiszórattak és a 
melyek összehalmozódásuk következtében gyakran jelentékeny ma
gasságot értek el. A föld belsejében levő anyagok u. m. erezek, 
kövek stb. a nagy hőfokú tűz által megolvasztatvan, az összegyűlt 
gőznek roppant feszereje által nagy erővel kiszárainak, sokszor oly nagy 
mennyiségben, hogy ezen megolvadt tüzes anyagok a hegy oldalain 
szélsebességgel rohannak le, elégetve, megsemmisítve az utjokba 
eső dolgokat. Nagyobb kitörés pedig városokat is eltemet, mint az 
megtörtént azon örökké emlékezetes kitörése által Vezuvnak, mi
dőn az ókori Iíerculanum, Pompeji, és Stabiae varosok a kiömlő 
láva és hamu által teljesen e’temettettek.

A tűzhányó hegyek tehát oly hegyek, melyek egy tölcsér- 
alakú nyílás által a föld belsejével vannak összeköttetésben. Sok 
van ezek között még működő, de vannak reg kialudt vulkánok is. 
Ez utóbbiaknál azonban megjegyzendő, hogy megtörtént már, mi
szerint oly tűzhányó hegyek, melyek századokon at nyugalomban



voltaik, újra kitörtek s a rajtok és körülöttük volt életet egv csa
pással tönkretettük, így a/ előbb említett Vezúv is 300 évi nyu
galom után 1872. évi ápril 23-án éjjel ismét kitört végpusztulással 
fény eget ve k örny é k ét.u

r Hát hazánkban nincsenek, vagy nem voltak tűzhányók ?tt
„Működő tűzhányók ugyan nincsenek, de rég kialudt vulká

nok nyomaira nálunk is akadnak, melyek részint a tűzhányókéhoz 
hasonló kupalakjuk, részint a föld rétegeinek egymásra helyezkedése 
által arra engednek következtetni, hogy valamikor tűzhányók le
hettek.

A mi földrészünkön kevés működő tűzhányó van. Ezek: a 
mar említett \ezuv Olaszországban, Ktna Sicilia szigetén és Ilecla 
Izland szigeten. Angolorszagtol északnyugatra; nagvobb számmal 
találhatok azonban Ázsiában, főleg Amerikában.u

„Dsudálatos s mégis érdekes és tanulságos dolgok ezek44, — 
mondja megilletödve gondnok barátom.

„bizony válaszoltam neki — a vulkánok valóságos rém
alakjai a természetnek s nagyon sokan voltak és vannak olyanok, 
kik óhajtották, bár e szörnyetegeket el lehetne törülni a föld sziliéről. 
De hát ez nem is lehetséges, vagy ha megtehetnék is, csak annál 
nagyobb baj származhatnék belőle44

Milyen baj — kérdi csodálkozva a kurátor.
jeles tudós állitasa szerint a vulkánok nem egyebek, 

mint a földnek szellőző lyukai és biztosító nyílásai, sebek ezek a 
fold testén, melyeknek végleg begyógyulni nem lehet, mert ezek 
által \ag\unl; vedve egy sokkal nagyobb szerencsétlenségtől, melv 
földünket ezek nem léteben — végpusztulással fenyegetné.44

Nyugdíj-kérvényünk felszereléséről.

Számtalan példa igazolja, hogy az iskolaföntartó hatóságok az 
elaggott néptanítók özvegyeik és árváik sorsa iránt mily mostoha 
eljárást tanúsítanak. Ha a szegény elaggott néptanító hivataláról le
köszön, meit munkaképtelen további megélhetéséről nem <rondos-
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kodik senki. Ha életét, egészségét a közügynek föláldozta. — me
net a szélnek! Az országos nyugdij-alapnak sem részvényese, mert agg 
koránál fogva nem vették föl. Akkor, mikor parancsolni kellett, na
gyon sok gazdája volt; most, mikor az iskolafentartó közegekhez 
nyugdíjért folyamodik, nincs gazdája: a hitközség a polgári köz
séghez, ez viszont az államhoz utasítja. Erre nincs alapunk! _
szoktak rendesen mondani. Es daczara annak, hogy a szegény 
agg tanító vagy özvegy jogos téren áll, — kérelmével elutasít- 
tatik.

Ennek azonban igen sok esetben maguk a nyugdíjazandó ta
nítók is okai, amennyiben sokan nem tudják a törvényes formá
kat; nem tudják kérvényüket kellőleg felszerelni és jogi alapon in
dokolni. Értem pedig legnagyobbrészt azokat, a kik az országos 
tan. nyugdíj intézetnek nem tagjai; némely része nem is tudja, hogy 
őróla is intézkedik a törvény; nyugdíjért esetleg az özvegy segé
lyért nem is folyamodik; az elöljáró közegekben pedig — értve az 
iskolaszéket mint érdekelt felet — igen sok esetben még annyi jó
akarat sincs, hogy föl világosi taná őket. Igen sok esetben dijlevél 
hiányában esik el a tanító nyugdijától, mert tanítói fizetését igazolni 
nem tudja. A t. iskolaszék pedig elég bölcs, hogy a tanító fizetését 
a felekezeteknél kántori fizetésnek declarálja, a mi különben az 
„egyházlátogatási okmányok" szerint is többnyire igy van. A tör
vény pedig csak a nettó tanítói fizetést számítja be.

Hogy ezen a bajon segítve legyen, a vallás- és közoktatás- 
ügyi m. kir miniszter még 1879-ben 35111. sz. a. egy rendeletet, 
illetve utasítást küldött a köztörvényhatóságok- és megyei kir. tan- 
felügyelőknek, a tanítók nyugdíjazása ügyében. Az utasítás, melyet 
az általános „Tanügyi Közlöny" még 1880-ban közölt és fölhívta rá 
a tanítók figyelmét, igy hangzik:

U t a s í t á s
a tanítók, valamint azok özvegyeinek és árváinak nyugdíja

zása, illetőleg segélyezése és gyámolitása tárgyában benyújtandó fo
lyamodványok mikénti felszerelése és első fokú elintézése körüli el
járásra nézve.

1. A tanítók nyugdíjazása sürgős intézkedést nem szükségíő 
rendki vííli esetek kivételével, mi ndi g  az isk o laév  zá r  t a v a i  
lévén foganatositandók, (lásd 1875. 32. t.-cz. 43. §.), a tanítok köz- 
rendeletileg értesitendők, hogy nyugdíj vagy végkielégítés iránti 
kérvényeiket mindenkor a tényleges szolgálat alatt nyújtsák be, 
minthogy ellenkező esetben állomásaikról történt távozásuk lemon
dásnak fognak vétetni, a nyugdíjba lépés szükségességének és jo-



gosulf voltának meg nem állapithatásából eredhető következménye
kért egyedül önmagukat okolhatják.

2. A tanítók, azok özvegyeinek és árváinak nyugdíjazása, il
letve segély- és gyámpénz iránti folyamodványaik, mindenkor az il
lető tanfelügyelőhöz nyújtandók be s következő okmányokkal szo- 
relendők fel. Schimmer J.

(Folyt, köv.)

Irodalom.
„Berecz Imre Hattyúdala" czim alatt e héten hagyta el a sajtót csinos 

kiállításban a nemrég elhunyt s városunkban közkedveltségnek örvendett jeles 
zenetanárnak, a győri ének- és zene-egylet volt karmesterének] sikerült zenemű 
darabja, egy zongorára irt magyar induló. A jeles mű távolról sem sorozható 
azon dilettánsi kísérletek — vagy inkább merényletek — közé, melyek csak a 
személyhez fűződő jóindulat vagy a „baráti unszolás" kétes jogczime alatt lát
nak napvilágot. Itt a szerzőnek sokszor kipróbált zene tehetsége, alapos kép
zettsége és hivatottsága kezeskedik a mű értéke mellett. És Berecznek e műve 
nem csak a szakértelem, de egyszersmind az inspiratiónak is szülötte. Késő 
beteg napjaiban, még nehéz szenvedéseiben is vidulni és fájdalmain erőt venni 
akarván, ez indulónak majd büs, majd vidámabban felhangzó, zenéjébe önté 
ki szive érzelem világát. És ily kedély hangulatnak tolmácsolására mi lett vol
na alkalmasabb, mint a „sírva vigadó" magyar zene. Ilyen eredeti magyar styl, 
és magyar motívumok, csinos dallam és érdekesen változatos ossz hangosítás 
biztosítják a mű sikerét. Az eredeti magyar zenemű-darabot különben is oly 
parlagon hevertetett mezején bizonyára örömmel fogják üdvözölni ez uj jelensé
get nemzeti zenénk barátai. A szerzőnek számos ismerősei és ^tisztelői pedig 
nem fogják elmulasztani, hogy a kedvelt szerzőnek ezen hattyúdalát mint ked
ves emléket magoknak megszerezzék. Az induló a család kiadásában jelent meg 
és kapható úgy a szerző özvegyénél, mint a helybeli zenemű kereskedésekben. 
Ara 00 kr. — r — r.

MI Ú JSÁ G .
A két ZsaS8kovszky arczképe technikai akadályok miatt Becs

ből lapunk záratáig nem érkezett meg, miért is olvasóink szi
ves elnézését kérjük. Jövő számunkban hozzuk mind a kettőt.

Vargyas Endre veszprémmegyei kír. tanfelügyelő mihelyt át
vette az uj megyében hivatalát, főgondját azonnal az iskolalátoga
tásokra fordította. Elhatározott szándéka még az év folytán hivata
losan meglátogatni a megye valamennyi népiskoláját. Pedig jó cso
mó van, összesen 302 népiskola. Eszerint majdnem háromszor any- 
nyi, mint eddigi megyéjében volt. Eddig meglátogatta a következő 
népiskolákat: a noszlopi r. kath. és református-, a pölöskei r. katli., 

devecseri r. kath. és izr., — a bor-szörcsöki r. katli., — a som-
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lyo-vasarhelyi i< kath., a herendi r. kath., — a tósoki reform., 
a bódéi r. kath., — az ajkai ág. evang., — reform. — és izr. és 
ajkai üveggyári., — a kislődi r. kath., — a városlődi r. kath., — a 
tüskevári r. kath., — a kis-berzsényi községi, — a tornai r. kath.. 
— a torna-pinkóczi községi, — a kis-jenői r. kath. — a csőszi r. 
kath. — a karakó-szörcsöki r. kath. és ág. evang., — s a felső isz- 
kázi r. kath. népiskolákat. Összesen l!l községben 25 népiskolát. 
Jelenleg a Somlyó-vidék északi részén tartja körútját. A megyében 
mindenütt a legszivélyesebb fogadtatásra talál, amit meg is érde
mel a népnevelésügy és a tanitók ezen kiváló barátja.

A tanitó becsülete. Érden 1884. márczius elsején 1*. Gy. nép- 
tanitó P. F. tanulót engedetlenség miatt nádpálezával megfenyítette. 
A gyermek hazaszaladt és nem sokára atyjával, P. J. hentesmester
rel, visszatért. A hentes a tanítót a tanteremben a fiuk jelenlétében 
haszontalan embernek nevezte, a miért a székesfehérvári törvénv- 
szék száz forint fő- és 20 forint mellékbüntetésre ítélte őt. Ezt a 
kir. tábla is helybenhagyta. Az elitéit újra fölebbezett. Védője kü
lönösen arra hivatkozott, hogy jelen esetben a btk. 262. §-a nem 
alkalmazható, mivel a tanitó nem tekinthető hatósági közegnek. A 
kir. kúria azonban szintén helybenhagyta az első Ítéletet, kimond
ván, hogy „a btk. 262. §-a a törvény által alkotott testület tagjai 
ellen elkövetett becsületsértést bünteti, már pedig a felekezeti is
kolaszékek ugyanazzal a jogkörrel vannak felruházva, mint a pol
gári községek iskolaszékei, a mely testületekkel kapcsolatban álla
nak a néptanítók is. Ennélfogva a tanítók elleti hatáskörükben 
intézett nyilvános becsületsértés kétségtelenül a btk. igának rendel
kezése alá esik és a vádlott cselekményét az alsó bíróságok helye
sen bírálták el, mivel a vádlott a tanítót szolgálati minősége köz
ben s abból kifolyó cselekménye miatt illette lealázó szavakkal.“

Hogyan lehetne a tanítóság nyomorúságos anyagi helyzetén 
segíteni ? E fontos kérdés megoldására egy öreg. mindig jó kedélyű 
tanitó egy tanitó-egyleti gyűlésen következő indítványt tette: A ta
nitók anyagi helyzetének javítására indítványozom, miként hozassék 
oly törvény, melylyel tanítókra nézve a soknejüség kötelezővé mon- 
dassék ki. E hallatlan indítványt homeri kaczaj követte. Mindenki 
nevetett, csak egy vendégképpen megjelent „főtisztelendő ur“ húz
ta ránezba homlokát. A nevetés lecsillapulása után az indítványozó 
következő indokolást adta: Tapasztalásból tudjuk, hogy szegények 
vagyunk s hogy csak azok viseltetnek irányunkba jó indulattal, kik 
feleségeinkkel rokonságban állanak ; a többi mind ellenségünk, vagy 
legalább elleneink. E szerint világos, hogy minél több feleségünk
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volna, annal több rokonunk, tehát joukmonk is volnftj 0s ha hozza 
a törvény az aszonyoktól még néhány ezer forint cautiót is köve
telne, 5—6 feleség mellett még egy kis jószágot is vehetnénk ma
gunknak. Ajánlom indítványomat elfogadásra. Erre már most a „fő-
tisztelendő* vendég is tapsolt helyeslést.

A „Népiskolai Tanügyiből közöljük ezen érdekes sorokat, mint a szerk. 
nyilatkozatát, minden megjegyzés nélkül: „Lapomat kezdet óta hivatalosan meg
küldöm a magv. nemz. Múzeum könyvtárának, a m. kir. orsz. küzokt. Tanács
nak s az adóhivatalnak. Ezzel tökéletesen eleget teszek, amint kötelességem is, 
minden kulturális és állami érdeknek. Ezt teszi a többi szerkesztő is, és ezen 
hivatalosan beküldött lapokból az illető megbízott közeg összeállítja évenkint 
a hazai hirlap-irodalom repertóriumát s ily módon az évről-évre evideneziában 
tartatik. Éppen a mai szám hoz egy pár főbb adatot id. Szinnyei József enemii. 
évről-évre megjelenni szokott statiszt. kimutatásából. Ha valakinek privát passió
ból. vagy ügyszerető érdeklődésből eszébe jut a maga részéről is konferálni 
az evideneiában-tartás teljességéhez, — az a valaki nagyon szép czelt tűzött 
maga elé és tisztelem értté. — De ha komolyan akarja a czélt, akarnia kell az 
eszközöket is. Ennek a ezélnak podig nincs más eszköze, mint hogy fizessen elő 
valamennyi lapra. Illetőleg ha maga is szerkesztő az a valaki, akkor úgy is el
érheti ozélját. ha cserepéldányt ad az ezt elfogadó lapoknak. De vagy egyik, 
vagy másik mód és eszköz elengedhetetlen föltétele az ily* privát passzió ezélt- 
érésének. Az tehát egészen sajátságos valami, a mit a Paed. Szemle szerkesz
tője ezen a téren is produkál. Sem az egyik, sem a másik föltételnek nem tesz 
eleget, és mégis azon a nagy hangon, melyen mindig szokott, kiabálja: >reper- 
toriumt, egyes szerkesztőknek nem fér a fejőkbe*, » csere viszony és reperto- 
riumbeli ismertetés közt nem akar, vagy nem tud különbséget tenni,« ^megkö
veteli a hazai hirlapirodaloin evidenciában-tartásának érdeke«, »ez nem a P. Sz. 
érdeke*, stb. Ignotos fallit. notis est derisui. Mert ez az egész eljárás egyene
sen a P. Sz. érdeke. Spekuláció, és pedig hármas: 1) van 40 tanügyi lap, a 
cserepéldányok megfelelő előf. ára 100 frt, ez a zsebében marad: 2) alkalom a 
nagyzásra, a pöffeszkedésre, diesekedésre: 3) ennek alapján és segélyével rek
lám a lap terjesztésére, tekintélyének emelésére. Es még hozzá jót nevet magá
ban azokon a szerkesztőkön, kik igy közreműködnek, hogy meglegyen a 2000 
előfizetője. Vagy ha nem spekuláczió, akkor arrogancia, és pedig a keményebb 
fajtából. Azt mondja u. i. maga a Paed. Sz. szerkesztője, hogy »még a nem
zeti múzeumnak sem küldik meg egyes vaskalapos kiadók lapjaikat, holott erre 
törvény kötelezi őket.< Es ime, a Paed. Szemle szerkesztője mégis majdnem 
megköveteli, hogy csupán csak az ő szép szemeiért tegyék meg azok a kiadók 
és szerkesztők ! Már akár spekuláció, akár arrogancia, én részemről egyiket sem 
istápolhatom. Küldtem neki jó ideig a cserepéldányt, nem viszonozta. Minthogy 
pedig én mégis tudni akarom, miféle „mételyek44 vannak abban a Paed. Szem
lében, előfizetek rá =  2 frt 50 kr. Ha ő is tudni akarja, mit ir az én lapom : 
rendelje meg - -  5 frt. Ha egyebet nem nyerek is. azt elérem, hogy talán éppen 
a 20()O-ik előfizetőjének pénzével kell pótolni az én lapom előfizetési-többletét, 
s igy nem lesz m*ki csak 1000 előfizetője. Nohát ez is spekuláció !

Fejelő. 8szerkesztő: Z1K G LK R  G ÉZA.
Nyomatott Polgár Bertalan könyvnyomdájában, Oyórött.





P O S T A .
Szedlárik L. Ön nem tartozik nekünk semmivel. Előfizetései 

a lap megindulása óta mindig pontosan beérkeztek. — B. M. Ki
üti. Előfizetése utofizetéskép jegyeztetett be NT II-ik felére. _ K.
S. Z s— a Ugyanezt izenjük. — Somsák J. Kr. Váralja Elismerő 
nyilatkozatát szerénytelenség lenn*‘ tőlünk egészen elfogadni, de 
minden esetre örömünknek kell kifejezést adnunk, midőn látjuk.
hogy azon a vidéken is lelkes barátaink vannak. Üdvözölj ük! _
Maár i. Az első évfolyamért küldött ös»zeget megkaptuk. — Schim- 
mer J. lárt karokkal várunk. Seb. bácsit üdvözöljük. — Rohács 
G. A naptár visszajött,az ottani postán azt Írták rá. bog}’ önt nem 
ismerik. Félretettük s ha netán kicsinyes boszubül nem adták át 
önnek, keressen magának elégtételt a kassai postaigazgatóságnál. 
—  Ottó A. urhölgynek. Egészsége viszatértének őszintén örvendünk, 
valamint annak is, hogy a tanítói pályán megmarad. Igaz. hogy ne
héz. gyütrelmes pálya, de azért van benne annyi szép. nemes és 
lélekemelő, hogy a ki egyezer tanítóvá lett. nehezen tudja elhagy
ni az iskolát. — Bozsolik F. Az első évi folyam kapható. Ára 2 
frt. — Horv. Gy. Stridó. Bekötési tábláért szíveskedjenek Hirhager- 
hez fordulni címe a dec. számban van. — Nyitra. A tanító fegyel
mi eljárását esak tanító Ítélheti neg. Ezt a jogot kell legelsőben 
is elvenni az iskolaszéktől. — F. A gombákról nagyon i> sokféle 
könyv van. Ajánljuk azt. mely Becsben Hötzl E. kiadásában kapha
tó (1870-ban jelent meg), czime : ..Az ehető- a kétes és mérges 
gombák.** E munkához 12 tábla van csatolva, melyeken jó rajzok 
élénk színezéssel szolgálnak segítségül. Ara ö frt. Igen jól teszi 
minden tanító, ha az efélc tudományos könyvöket az iskolaszék 
által véteti meg az iskola számara. — Torna-zsebkünyvül pedig 
az Aigner Lajos bpesti könyvkereskedőnél megjelent ..Tornakártyá
kat** ajánljuk, a melynek ára l frt. Minden órára benne vannak 
a fokozatos gyakorlatok, úgy hogy ennek használata mellett nem 
kell a fejét törnie azon. hogy micsoda gyakorlatokat végeztessen 
a növendékekkel. — A többi levélre jövő számunkban felelünk.




