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H avi közlő.
Megjeleni* minden hónap közepén. 

Klöltr.e térni á r a : Április.
A lap sz< llomi és anyagi résxót 
illető küldő menyek így fintczoit- 
tlók : „ T it i i i t ó h a r á t * 4 «x«*r* 
kcN ztÖ M é g é n e k  b y ö r d ü .
Kéziratokat nem adunk vissza.

A két Zsasskovszky.

Zsasskovszky Emire, egri t\ k. képozdei zene- és ének-tanár, 
főtemplomi orgonász és másod karnagy, született 1N24. január 21. 
Endre volt a családban a negyedik gyermek : de két idősb nővére 
korán elnuny- 
ván, ő lett test
vérei között 

korra nézve a 
második, s e 

korrangban 
megmaradt ha
láláig. Édes 

atyja az akkori 
körmöcbánvai 
képezdében, 
talán nem is 
egészen fél 

éven át vett 
oktatás után, 
képesítési ok
levelet nyer
vén, nem sok
kal gyarapit- 
hatta zenei is
mereteit, me
lyekhez talán 
több hajlamot, 
mint készültsé
get hozott ma
gával atyáitól, 
kik a család
ba azokat önere

név ős fészké
ben, Zaskóban, 
négy nemződé- 
ken át a kán- 
tortanitóí hiva
talt öröklötték 
egymástól. Az 
alsókubini je
lentékeny ki
sebbségben le
vő kath. köz
ség, s később 
a ná mész tói ál
lomás nyújtha
tott ugyan sze
rény ellátást 

egy kántorta- 
nitónak, de 
egyszersmind 
őt jókor annak 
belátására ve

zette, hogy 
gyermekeit 

csak úgy ne
veltetheti fenn- 
költebb szán
déka szerint. 
Fáradhatatlan



mert hiszen anyjának sokszor akadt dolga a 3—4 éves fiúval, ki 
sírva jött hozzá, hogy húzná ki ujjacskáiból a forgácsszálkákat, me
lyek azokba a fahasábokból fúródtak, melyekkel hegedülgetett, — 
hanem a fin növekedtével a zene körül tett előmenetelében, mely 
képessé tette őt, hogy tiz éves korában már az orgonához ülhetett 
s atyját köznapokon a kántori teendőkben pótolhatta, — Midőn 12 
éves korában édes atyja Váczra vitte a gymnasiumba, hogy ott 
hagyja idősb testvére* Ferencz helyett, kit magával haza volt vi
endő orgonistának, az igazgató kétkedve nézett a kis fiúra, s gya
nakodva kérdé, fogja-e bírni rövid lábaival a pedálét elérni? De ő 
már otthonosnak érezte magát az orgonánál.* Az igazgató csakha
mar meggyőződött, hogy egész kis kántorral van dolga, s Endre 
két éven át nyert a kegyesrendieknél ingyen ellátást, jutalmul azon 
alkalmazhatóségaért, hogy a tanuló ifjúság istentisztelete alatt or
gonáit. A gymnasialis negyedik osztály végzésére Kassára külde
tett, hol a Domonkos atyáknál szintén idősb títestvérét^ kellett az 
orgonálás teendőiben felváltania. Az 5-ik és 6-ik osztályt Magyar
óváréit végezte, hol a főherczegi uradalom akkori igazgatójánál 
két fin mellett tanítói minőségben nyert teljes úri ellátást, s azon
felül a kegyesrendiek gvmnasiumi kápolnájában a kántor teendőjét 
végezte. Innen 1x41-ben Egerbe jött a bölcsészeti tanfolyamra, hol 
a Lyeeuin kápolnájában mint orgonász működött és a lyceumi ifjú
ság vonó-zenekarában, mely két éven át tartotta fel magát s a téli 
idény alatt színházban is díjtalanul működött, tevékeny részt vett. 
A bölcsészeti és a jogi tanfolyamot végezvén, ellátását jobbadán a 
szent ferenczieknél nyerte, mint orgonász, s magán zeneleczkék 
adása által tartotta fel magát. A zongorázásban való jártasságát 
kihasználta az öreg Werkál gordonka-virtuoz, Pyrker érsek kamara
zenésze, ki főleg miután dr. Láner az egyetemhez távozott, Endrét 
alkalmazta kíséretére gordonkájához, azon zene-estélyeknél, melye
ket Pyrker érsek itthon időzésekor hetenkint kétszer kellett ren
deznie. 1 Ndö-ban már a székesegyház templomkaránál jó ideig he
lyettesítette a hosszasan betegeskedő Bartmann, akkori orgonászt, 
kinek 1847-ben bekövetkezett halála után ez állomásra végleg ki 
is neveztetett. Es minthogy most már az egyházi magasabb zené
vel lévén tüzetesen elfoglalva, mindig élénkebben érezte zeneisme
reteinek hézagosságát, ezek kiegészítésére a prágai orgona-iskolába 
óhajtott menni, ahol idősb fitestvére is kiképeztetését nyerte. 1851- 
ben meg is nyerte erre az engedélyt a fokáptalantól és pedig úgy, 
hogy rendes orgonászi fizetését megtartván, magasabb zenei kiké- 
peztetés czéljából Prágába mehessen. Itt Pitsch, az akkori orgona
iskola igazgatójának vezetése alatt, nyolcz hónapot szentelt az or
gona- és zene-elmélet tanulására, s az orgonaiskola ünnepélyes zár
vizsgája alkalmával saját szerzeményű fugájával lett felléptetvc, s 
egyszersmind az iskola arany jutalmával kitüntetve. Prágából haza 
érkezvén, azonnal a képezdéhez neveztetett ki előbb csak pót-, 
nemsokára azonban rendes zene- és énektanárnak, s mint ilyen 
egész haláláig működött. 1857-ben a főgymnasiumhoz mint máso
dik énektanár alkalmaztatott; de ezen állomásáról erősen megtáma



dott tüdőbaja miatt, orvosai tanácsára, 1868-ban le kellett mondania, 
mifölött az igazgatóság levélileg fájdalmas meglepetését s igazérzetü 
sajnálkozását fejezte ki, s egyúttal az intézet javára és díszére tetr 
tizenegy évi fáradalmaiért annak nevében köszönetét mondott.

Zeneszerzői munkálkodása igen tágas körben mozgott. Min
denekelőtt figyelmet érdemlő az egyházi- és templomi-zene terén 
tanúsított működése. Ezt hirdeti hat miséje, melyek közül az egyik 
egy bécsi pályázaton az első kitüntetést nyerte; 9 Gradualeja, 13 
Offertoriuma, egy Te Deum Laudamusa, számos Hymnusa és Tan- 
tumergója, Liberája és igen sok alkalmi quartettje, melyek közül 
nasrvobb rész nyomtatásban is megjelent. Nem csekélyebb becsüek

már nem volt 
módjában 

meghallgatni.
Nyomtatás

ban megjelent 
miséi igen is

meretesek 
voltak a kül
földön is, s 
Budán a vár- 
templomban 

nem egyszer 
előadattak sz. 
István nap

ján; egy ily 
alkalommal 
épen Buda

pesten levéli, 
föl kérés foly
tán o maga 

vezette misé
jének előadá
sát. Nem cse
kélyebb mun
kásságot fej
tett ki az or-

gonászat terén. 1853-ban adatott ki a Zsasskovszky testvérek neve 
alatt az „Énektára, mely 1874-ben második bővített kiadásban je
lent meg. Itt jelentek meg először szabályosan harmonizálva s uto- 
játékokkal ellátva, jobbadán a nép ajkáról ellesett, vagy a Cantus 
firmus alakjában itt-ott már közzétett magyar templomi énekek. Az 
első kiadásban a letét jobbadán szűk harmonizálásban mozog, te
kintettel magyar orgonáink kezdetleges állapotára ; a tört ootavaju 
szűk billentyűzeten könnyebb előadni, a kezdő orgonasznak köny- 
nyebb betanulni a keskeny harmonizálásban letett darabokat. - A 
második kiadásban már az osztott harmonizálás nagyobb tért f o g 
lal, s némelv ének, mint p. Nyugodj kisded csendességben;
Ki ad nekünk oly égő, (olt. szents. eredeti,) májusi ajtatosságra.

• 67

Vesperásai, 
elsőbben 

1854-ben állí
totta össze az 
50 számból 

álló vesperás- 
eyklust köz
vasárnapokra 
később egy 59 
számból álló 

vesperást 
szerzett ünne
pekre, végre 
1881-ben vé
gezte be a 
közvasárna

pokra szánt s 
gyermek dis- /  
kant és alt 
szóllamokra 
szerzett 80 

számból álló 
vesperásait, 
melyeknek 
előadását 

azonban neki ZSASSKOVSZKY ENORE.
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eme művek megalkotásának munkájában osztozott vele idősb test
vére, Eerenez. A 80-as évek elején az egri főgymnasium zárünne
pélyein énekelt quartettek újdonsága országszerte kedves meglepe
tést keltett, s az itt előadott műdarabok után élénken kérdezősköd
tek más gymnasiumok igazgatóságai. Ez szolgáltatott alkalmat az 
„Egri Dalnok* 1-ső füzetének kiadására, melyet nem sokára a ‘2-ik 
követett. Így követték egymást sorban egész az 5-ik füzetig, közben 
az alsóbb iskolák énekkarai részére kidolgozta a csupán 2, 3 és 4 
hangra letett, gyermekkarokat tartalmazó füzeteket I—IY-ig, „Kis 
Lantos“ ez. alatt. Elvitázhatatlan a befolyás, melyet e füzetek az 
iskolai ének fejlesztésére Magyarországban gyakoroltak, mutatja ezt 
a kapósságuk által szükségessé vált ismételt uj, bővített kiadásuk 
is. Az „Enekkönyv“ 6, a „Sz. Koszorú* 4, az „Énekkáté* 8 kiad. 
értek. A dalárdák részére „Harmónia* ez. alatt két füzet dalgyűj
teményt adott ki tisztán férfikarokra. Az iskolai ifjúság templom- 
karainak, „Palestrina* czim alatt, régi és uj classikus négyeseket 
gyűjtött össze. A kántorok részére pedig kidolgozta a megbecsül
hetetlen „Temetőkönyv“-et, mely a protestánsoknál is nagy kelen
dőségre talált.

Hygy mennyin* igyekezett folyton a zenészét színvonalán
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maradni, ^ mennyire törekedett az e téren mutatkozó minden moz
zanatra nézve magát tájékozni, mutatja azon körülmény, hogy 
mintegy luisz zenelapot járatott: az egyházi és világi zene,* orgona 
és ének szakmájából, még az „Orgelbau Zeitung*-ot is, s vala
mennyit gondosan összegyűjtötte. A magyar „Zenészért Lapu kez
dettől fogva bekötve található könyvtárában. S azután nem volt 
az orgona, iskolai ének, elméleti zene terén felmerült olyan figye
lemreméltó munka, vagy gyűjtemény bel- vagy külföldön, melyet 
asztalán szemlélni nem lehetett volna. Könyv-gyűjteményét zene
elmélet, zenetörténet, biogrnphiák, összhangzattan, orgona-iskolák, 
orgona mint hangszer, lexikonok és eneylopaediák, énektanítás s 
vegyes zeneiek czimek szerint lehetett berendezni. Csak az egri 
könyvárusnál fölment évi számlája rendesen 200 frtra; de tömérde
ket rendelt meg egyenesen Budapestről és Lipcséből. Csak is ezen 
mindenoldalú tájékozottságának tulajdoníthatni, hogy Gyűjteményeit 
oly meglepően érdekesekké tudta tenni. Ezek érdekében megtette 
azt is, hogy fölment Budapestre, igy különösen akkor, mikor báró 
Orczy Félix, kivel jó viszonyban volt, állott a „Nemzeti Színház* 
élén, mint Intendáns, hogy tőle a jelesebb operák partitúráit, 
kikérje. Ezeket átolvasta, átkutatta, hogy belőlük gyűjteményei 
részére alkalmas zene-pieceket halászhasson ki.

Több Ízben folyamodtak .szakismeretéhez is, mely országszerte 
elismert volt. különösem midőn uj orgonákat kellett felülvizsgálni, 
és pedig nem csak a kath. templomokban, mint p. Gyulafehérvá- 
rott, hol néh. Fogarassy püspök őt kitüntetőleg fogadta, hanem 
még a reformátusoknál is, mint Békés-Gyulán. Legutóbb Debreczen 
városa is megkereste, hogy az Angster által épített uj orgonájukat 
bírálná meg, mely kívánságuknak azonban rohamosan fogyatkozás
nak indult testi ereje miatt, lehetetlen volt megfelelnie.

Megtámadott tüdeje szükségessé tette*, hogy a gleichenbergi, 
majd a rosenaui gyógyfürdőket használja. A fürdőzés végeztével 
rendesen egy kis körutat tett Németországban, és személyesen meg
ismerkedett azokkal, kik művei után már tudták a nevet, vagy 
akikkel levelezésben állott. IS70-ben jelen volt a bambergi rk. 
gyűlésen, hol a Witt által megindított Caecilia egyházi zeneegylet 
megalapításában is részt vett, s az alapítók csoportját ábrázoló fény
képen közel Witthez foglal helyet. Ezen zeneegylet alapításának 
indokolását és czélját a „Magyar ÁIlam*-nak meg útközben meg
írta. melynek tározójában a közlemény még ugyanakkor meg is jelent.

Egészségi állapota s z í v ó s  ugyan, de gyenge volt. Már lM s- 
ban erős vérhányása mutatta, hogy tüdeje meg van támadva , de 
az orvosok kimentették a korábban végzetessé fejlődhető bajból. 
Azonban a vész csirája már benne volt s ez folyton emésztette, 
fogyasztotta erejét, mi aztán kedélyére is nyomasztó befolyást gya
korolt. Időközönkint való lehangolt, izgatott es ingerlékeny ke-lely- 
állapota ebben leli magyarázatát, s élességet sokszor éreztek azok, 
kik a zenekarban ügyetlenségük által dissonantiákat provokálta.^.

Az Egerben papi és világi tanárokból alakult dalaidénak tö > 
éven át volt vezetője. Számos hangversenyt szervezett jótékonj öze-
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lókra, s egyes művészek javára, melyek közűi a Szűk Rózáé (Mat- 
lekovicsné) ügyes berendezése által különösen megérdemli a föl- 
emlitést. A néptanítók nyugdíjintézetének javára rendezett hang
versenyre egy külön nyitányt is rendezett zenekarra.

Áz orgona-játékot szenvedéllyel szerette ; újabb s régibb klas- 
sikus orgonadarabok mindig voltak zongoráján, s a kedveltebb da
rabokat még utolsó évében is könyv nélkül tanulta be. Innét, szár
mazott az orgonán való otthonossága, és a folyton meglepő újdonság 
játékában, mely az öreg Fáy Tónit mindig extasisba hozta, vala
hányszor az egri templomba jővén, az orgona hátához támaszkod
hatott. Orgonajétéka vonzotta Egerbe az alföldről azt a négy kántort 
is. kiknek legforróbb vágyuk volt, hogy őt meghallhassák. — Mi
dőn a br. Eötvös lelkeért a pesti egyetemi templomban a Mozart 
requiemét adták, épen véletlenül Budapesten lévén, ő kezelte az 
orgonát, s úgy meglepte játéka a jelenvolt Lisztet, hogy egyenesen 
arra hívta föl. menjen Londonba a világkiállításra Magyarország 
ré zéről orgonásznak ; de nem bízván testi erejében, a meghívást 
szépen megköszöntv.

A gyakorlati zene terén kifejtett működését, úgy látszik, még 
jobban méltányolták a külföldön, mint a hazában. 1853. okt. 14. 
a prágai egyházi zene-egylet, 1856. nov. 10. a salzburgi Mozarteum 
tiszteletbeli tagjául, 1867. apr. 12-én a római egyházi zene s sz. 
Caecilia akadémia választották meg, 1865-ben a Zsasskovszky-test- 
vérek Pápa Oszentségének addig megjelent müveiket hódolattal be
mutatták s 1866-ban az apostoli nuntiustól és a pápai titkártól 
elismerő nyilatkozatokat vettek; 1868-ban nov. 13-án Zs. Endre 
felszólítást kapott a vallás és közoktatási minisztérium részéről egy 
ének- és dal-gyakorló könyv kiadására; később maga a miniszter, 
báró Eötvös József, énekkönyv szerkesztésére hívta fel. 1872-ben 
a londoni világkiállításon diszokmányt nyertek a Zsasskovszky test
vérek zeneműveikért; a párisi 187í>-iki világkiállítás juryje pedig 
diszokmánynynl és éremmel tüntette ki őket. 1878-ban az egri egy
házmegyei tanitó-egyesület elhatározta, hogy a Zsasskovszky test
vérek 25 éves zeneirodalmi munkássága alkalmából részükre meg
tisztelő ünnepélyt rendez, méltányolni óhajtván ezáltal az érdemet 
és buzditólag hatni az egyházmegyei tanitó-egyesület fiatalabb kán- 
fortanitó tagjaira. Endre értesülve az egyesület ezen elhatározásáról, 
a szándékolt megtiszteltetést szerényen megköszönte, kérvén az 
egyesület elnökét, hogy az egyesületnél annak mellőzését eszközölje, 
így maradt el az egyesület nemes szándékú megtiszteltetése, melyet 
annak tagjai, legnagyobb részben Endre, mint képezdei zene- és 
énektanár hálás növendékei sajnálattal vettek.

Hogy mennyire jól találta magát Egerben, mutatja azon kö
rülmény, hogy 1861-ben a kalocsai, 1866-ban pedig a nagyváradi 
székesegyházaknál megüresedett karmesteri állomások elfogadása 
végett kerestetett meg, de ő a meghívásokat tiszteletteljesen meg
köszönte, azon őszinte indokolással, hogy testvéreitől, sok jó em
berétől és szülői sírjától nem akar eltávozni.

Midőn 1876-ban nőtestvére, kivel együtt lakott, s ki háztar



Vallásos lelkületűről tanúskodik, hogy Gleichenbcrgből vissza- 
utaztában nagyon szívesen belátogatott Mária-Czellbe, zeneműveivel 
megajándékozta az ottani templomot, s ott végzett ájtatosságáról 
mindig egy emlékképecskét hozott vissza magával. De ugyanezt 
igazolja végrendelete is, melyben kifejezi, hogy miután Istennek 
tetszett, őt mindig súlyosbodó betegséggel meglátogatni, az ő aka
ratán teljesen megnyugszik. Három szentmisére tett 100—100 frtról 
szóló alapítványt: egyet a maga leikéért az egri sz. Ferenczieknél 
halála napján máj. 15-én tartandót; egyet a család eredete helyén, 
Zaskóban, s egyet a bucsujárásairól nevezetes Ohegyen, ahonnan 
édesanyja származott.

Az egri érseki képezdének, amelynél 29 éven át mint zene- 
és énektanár működött, alapítványul hagyott 100 t'rtot, hogy annak 
évi kamatjából a képezdei igazgatóság, a zenetanárok javaslatára, 
jelesebb orgona-műveket szerezzen be, s ezeket ugyancsak a szak
tanárok meghallgatása után az orgonajátékban legtöbb előmenetelt 
tanúsított egy vagy több képezdevégzett növendék közt oszsza ki 
jutalmul és buzdításul.

A Magyarhonban élő zeneművészek segélyegyletének hagyott 
100 frtot. Az egri irgalmas-nénikéknek 50 frrot.

Nagyméltóságu Érsekünk őexja azon kegyelmes levelében, 
melylyel az alapítványok elfogadását tudtál adja, ekként nyilatko
zik : „Jól esik szivemnek, hogy ez alkalomból kifejezést adhatok 
főpásztori jó indulatomnak és meleg elismerésemnek, melylyel a 
boldogult iránt mindenkor éreztem, ki vallásos Imzgóságánál, nemes 
érzésénél s az egyházi zeneirodalom terén szerzett kiváló érdemeinél 
fogva, díszére vált a képezdének, melynek sok éven át tanára volt, 
s kinek emlékét hálás tiszteletben fogja tartani az egyházmegye.“

Elhalt 1882. máj. 15-én.
Ő is elmondhatta: Non omnis moriar! Művei fentartják em

lékezetét s tiszteletet szereznek nevének, melynek hírével nemcsak 
hazánk, hanem a külföld is tele vala. Intézetünk sokat vesztett 
benne, sokat a zenekedvelők, nem kevesebbet a rokonok és tiszte
lők, s mindezek fájdalmát az a tudat enyhíti, hogy Z< Endie >e- 
csüíésben élt, megsiratva halt meg s tiszteletben maradt cm »*- 
kezete.
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De a tanitóság azon része, mely teljesen átérzi hivatalának és
munkájának becsét, s össze tudja ezt hasonlítani a hivatalával járó
fizetéssel és helyzettel, — ebben a rendeletben sem lát egyebet,
mint a magas politikának egy naiv fogását, amelylyel a k e l l ő
intézkedésre való akarat vagy erőhiány palástoltatik.

/
Es még mást is látunk : látjuk, hogy a minister ismét el akarja 

halasztani az országos tanitó-gyülést. Látjuk, hogy a nagyméltóságu 
főpedagógus fél a nyilvánosságtól.

igen : kimondjuk bátran (ám czáfoljon meg az ellenkezővel, s 
örvendeni fogunk rajta) — az „atyau fél attól, hogy gyermekei a 
nemzet színe előtt vágják szemébe mostoha bánásmódját, a magas 
hivatal hanyagságát, mely miatt ezer és ezer tanító ment tönkre, a 
tanügy stagnálását a tanítók anyagi helyzetének ignorálása miatt, 
melyért a nemzetnek tartozik felelősséggel.

A nagyméltóságu főpodngógus ezért nem akar összehíni or
szágos tan itógy ülést.
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Szabályzat *)
a győri kir. kath. tanítóképző-intézetben tartandó népiskolai elemi tanítók

képesitési vizsgálatáról.

1. §. A győri kir. kath. tanitóképző-intézetben az 1868. évi 
38. t.-cz. 102. §-ában elrendelt népiskolai elemi tanitéképességi 
vizsgálatok évenkint rendesen kétszer, illetőleg márczius és szep
tember hónapokban tartatnak.

2. §. A népiskolai (elemi) tanitéképességi vizsgálatra jelent
hetik magukat:

a) mindazok, kik a tanitóképezdében a három évi tanfolyam 
bevégzése után egy, legfelebb két évet gyakorlati tanítással töltöttek;

b) akik magukat magán utón képezték s a vallás- és köz- 
oktatásügyi minisztériumtól a vizsgálat letehetésére engedélyt nyertek.

3. §. A tanitéképességi vizsgálatra jelentkező, folyamodványát 
közvetlen a tanítóképző-intézet igazgatóságához terjeszti be. E folya
modványhoz köteles csatolni keresztlevelét, tanulmányairól és eddig 
folytatott pályájáról és erkölcsi magaviseletéről szóló bizonyítványait. 
Aki pedig nem a győri tanítóképző-intézetben végezte tanulmányait, 
testi épségéről szóló orvosi bizonyítványt is köteles bemellékelni.

4. §. A tanitéképességi vizsgálatra nem bocsáttatnak, habár 
egyébként minden kellékkel bírnának is:

a) az oly egyének, kik a tanitéképességi vizsgálaton kétszer 
vettettek vissza ;

b) kik bűnvádi kereset miatt biróilag el voltak Ítélve ;
c) kiket valamely tanintézetből az illető elöljáróság erkölcsi 

kihágás miatt utasított el ;
d) testileg oly nyomorékok, kik e fogyatkozás miatt hivataluk

nak megfelelni képesek nem lennének.
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H. §. A vizsgáló-bizottság, az egyházmegyéi főtanfelügyelő 
által nyert megbízatás folytán, az igazgató által egybehivatván, a 
vizsgálatot megelőzőleg egy héttel előbb az egyházmegyei főtanfelü- 
gyelő elnöklete alatt egybeül s a beérkezett folyamodványokat meg
vizsgálja s a vizsgálatra bocsájtható, vagy bocsájtandó egyéneket 
kijelöli.

9. A vizsgálat elméleti és gyakorlati részből áll.
Az elméleti vizsgálat Írás- és szóbeli; ide tartozik az orgo- 

nálás és énekből s rajz- és testgyakorlásból való vizsgálat is.
A gyakorlati vizsgálat gyakorlati tanításból áll.
A vizsgálatnak bármely része és tárgya alól felmenteni senkit 

sem lehet.
10. §. A vizsgálat az Írásbeli munkák készítésén kezdődik s 

zárt ajtóknál folv.
A kidolgozandó feladatok megállapítása végett a tanári kar 

az igazgató utján a vizsgálat határnapja előtt két héttel az egyház- 
megyei főhatósághoz a paedagogiai tárgyakból három-három tételt 
küld fel, melyek közül az egyházmegyei főhatóság egy kidolgozandó 
tételt kiválasztván, azt a vizsgálat határnapja előtt, pecsét alatt 
leküldi. A vizsgálat napja reggelén az igazgató a tanári kar jelenlété
ben a kidolgozandó tételeket záró levelet a jelöltek előtt folbontja 
és kihirdeti, mely után az igazgató s tanári kar a munkák kidol
gozása fölötti felügyelésre rendelt tanár kivételével a termet el
hagyják.

A jelöltek azonnal megkezdik munkájukat s azt egyfolytában 
fél nap alatt bevégezni kötelesek.

11. 4$. Az írásbeli vizsgálaton készít a tanítójelölt:
Magyar nyelvben egy paedagogiai dolgozatot.
A tanítójelölt e helyre magával csupán írószereket vihet, munka 

közben társaival érintkeznie nem szabad.
Ki e szabályt áthágja, szóbeli vizsgálatra nem bocsáttatik.
Aki dolgozataival elkészült, az a tisztázatot az eredeti fogal

mazványéval együtt a felügyelő tanárnak benyújtja s a teremből 
eltávozik.

12. §. Az írásbeli dolgozatokat az igazgató a magyarnyelv 
tanárával együtt a szóbeli vizsgálat megkezdése előtt megvizsgálják 
és megbírálják, a dolgozatokban netalán előforduló hibákat meg
jelölik s mindenik jelölt ebbeli osztályzatát meghatározzák és azt 
jóváhagyás végett a bizottság elé terjesztik. Aki az írásbeli vizs
gálaton elégtelen osztályzatot kap, szóbeli vizsgálatra nem bocsátható.

13. i;. A szóbeli vizsgálat nyilvánosan és következő módon 
tartatik :

A tanári kar a vizsgálandók névsorát a vizsgáló-bizottság tag
jai számára ugv állítja össze, hogy mindenik tanítójelölt neve után 
függőlegesen álló rovatok tetején a tantárgyak, az írásbeli dolgo
zatok ás a gyakorlati tanítás czimei fel legyenek jegyezve s ezeket 
a vizsgáló-bizottság tagjai közt kiosztja.

E mellett mindenik tanár a maga szakából a legfontosabb 
tételeket kiírja és ezeket a bizottsági elnöknek általadja.
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, , 4  jelöltet felelésre mindig az elnök szólítja fel s a tárgyalandó 
tételt o jelöli ki.

A feltett kérdést az illető szaktanár fejtegetted. Jogában áll 
azonban a bizottság többi tagjainak is a felvett tantárgy tételeiből 
rövid kérdéseket tenni.

Egy tantárgyból egy-egy jelöltnek legfolebb három önálló té
telt lehet fejtegetés végett feladni.

A felelet eredményét a jelölt neve után a felvett tantárgy- 
rovatába mindenik vizsgáló-tag saját ítélete szerint, kitűnő, jeles, 
jó, elégséges vagy elégtelen osztályzati fokok szerint jegyzi be.

14. §. A gyakorlati vizsgálat menete:
A próbatanitás tárgyát a vizsgáló-bizottság határozza meg, 

illetőleg a tanári kar minden tárgyból czédulákra irt néhány tételt 
terjeszt be a vizsgáló-bizottsághoz, amely tételek közül fél* nappal 
a tanítás előtt a jelöltek egy-egy tételt húznak.

A jelölt tartozik tanitasanak tervezetét írásban kidolgozni és 
a tanítás megkezdése előtt a bizottság elnökének benyújtani.

A vizsgálandó tanító-jelölt a gyakorló iskolául szolgáló elemi 
iskola mind a hat évfolyamából összeállított növendékeit a vizsgáló- 
bizottság előtt a tanításra kitűzött tárgyból legalább egy negyed-, 
legfölebb félóráig oktatja.

15. §. A tanítójelölt gyakorlati vizsgálatán különös figyelem
mel kell lenni a következőkre :

Mennyire és mi módon képes tanítás közben a tanítás alá vett 
tárgyat szemléltetni és elemileg fejtegettetni ?

Jiirálat alá kell venni előadási képességét s mindenek fölött 
azt, hogy mikép tudja a gyermekek figyelmét lekötni s e közben 
s ezek által a fegyelmet gyakorolni.

16. §. Az összes vizsgálat bevégezte után a vizsgáló-bizottság 
összeül s tagjai a jelöltekről vezetett jegyzeteiket egybevetik, min
denik jelölt osztályzatát minden tárgyból kűlön-külön — kétes ese
tekben szavazattöbbséggel — megállapítják s e szerint határozzák 
meg, hogy az illető képesithető-e vagy nem ? a határozatok minden 
egyes jelölt neve után, az arra rendelt anyakönyvben összeállitatnak.

Az anyakönyv rovatai:
1. Ilit- és erkölcstan.
2. Nevelés- ésnoktatástan. (Ide értendő a nevelés- és oktatás 

története is.)
3. Oktatási módszertan.
4. Magyarnyelv és irodalom.
5. Németnyelv.
6. Földx-ajz.
7. Történet és alkotmánytan.
8. Mennyiségtan.
9. Természetrajz és mezei gazdaságtan.

10. Természet- és vegytan.
11. Ének és zene (orgona).
12. Rajz és szépírás.
13. Testgyakorlás.



70

14. Gyakorlati tanítás.
15. írásbeli dolgozat.
10. Általános osztályzat.
A képesség foka az általános osztályzat szerint jelöltetik.

17. íj. Az anyakönyvet a vizsgáló-bizottság minden jelenvolt 
tagja aláírja.

18. íj. Az oly jelölt, ki a tanitóképességi vizsgálaton csupán 
egy elégtelen osztályzatot nyer, a legközelebbi vizsgálatig vissza
vettetik.

Oly egyén, ki két elégtelen osztályzatot nyer, a vizsgálat is
métlésekor csak az illető tárgyakból tartozik vizsgázni; ha azonban 
három, vagy több tárgyból nyer elégtelen osztályzatot, az összes 
tárgyakból tartozik ismételni a vizsgálatot, kivévén, ha a művészeti 
tárgyakból nyert •>, vagy több elégtelen osztályzatot, mely esetben 
csupán a művészeti tárgyakból vétetik vizsgálat alá.

Azok. kik a vizsgálat közben annak tovább folytatásától bármi 
oknál fogva önként visszalépnek, abból a tárgyból, vagy tárgyak
ból. amelyből, vagy melyekből már feleltek, szintén osztályozhatni 
fognak; minélfogva ha már egy, vagy több elégtelen osztályzatot 
kaptak volna, ugv az illetők a visszavetettek közé lesznek soro- 
zandók.
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A tanító csak tanító.

ILuszonnyolcz éve annak, hogy én is a rögös tanítói pályán 
működöm; volt tehát alkalmam megismerni a tanítóságot.

De igyekeztem is megismerni őket mert mig e pályán nem 
működtem, nagyon sok és furcsábbnál furcsább dolgokat hallottam
felőlük.

Tanítóskodásom kezdetén még a régi világ m este re i ural
ták a községeket, kik előtt egy ujoncz tanító, kivált ha észrevet
ték, hogy tudománya is van, vajmi lenézett ember volt. vagyis in
kább ki volt tőlük az üldözésnek téve.

Pedig e régi veteránokat inkább lehetett bármi néven nevezni, 
csak tanítóknak nem.

Kisebb gondjuk is nagyobb volt a tanításnál.
Amint egyszer valamelyik valahol iskolamesternek megválasz

tatott, attól, fogva nem látta az iskola belsejét, kivéve akkor, ha 
nyári időszak alatt gabnáját hordotta az iskolába, vagy a behor
dottat megtekintette.

Jhah! — De hajdan és most!
E kettő közt nagy a különbség.
Hajdan a mester uram jegyző is vala és erre büszke is volt, 

mert ez a czim adott neki tekintélyt. Ks ez igaz. Mert ahol csak 
m este ru ram  s nem egyszersmind jeg y ző  uram  is vala, vajmi 
csekély tekintélynek örvendett vala, mert meg társai is csak lenéz
ték vala.

FiZ a világ elmúlt, jött uj helyébe, amikor nagyon megszep
pentek a régi öregek amikor a közoktatási törvény meghozatott, 
s utána jött a sok rendszabály, tan- es óraterv, melyhez öregjeink 
nem is konyitottak.

Bezzeg a fiatal tani tó kedves uramücsem lett, s neki kellett 
mindezen uj dolgokról kellő felvilagositassal szolgálni.

Ekkor bizony bekövetkezett az, hogy a „csibe ta n í to t ta  a 
ty u k o t.“

Az előtt panaszát nem nyújthatta senkihez a fiatalabb tanító, 
mert még társai is értve a regi gárda embereit ellene fel
dúltak.

Hanem a közoktafási törvény meghozatala után, midőn a ta
nító a nyűgeitől kissé szabadulva, bátrán nyithatta  ̂ tel száját, s 
iparkodott mindegyik tehetségéhez képest baját, buját, bánatát a 
nyilvánosság elé hozni; mert ekkor nyílt csak neki tei a nviha- 
nosság utján; mert ekkor már minden szíre-szora nem lehetett a
tanítót u tczasze rre  k ira k n i. . . . . .

Ezt, hogy a tanító nyilvánosság utján is fölléphetett, köszön
hetjük a közoktatási törvénynek.

Igaz, hogy vannak annak is hibái, különösen az uj nemzedék 
tanítóira nézve; de nagy érdeme van abban, hogy a regi mestere' 
levetkőzve a va ska laposságo t, uj emberekké lettek.

De kellett is, mert ott volt az uj nemzedek, mely, mint az 
áramlat, sodorta magával a háttérben maradókat.
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I)e tisztelet és becsület ám öregjeinknek azért, hogy ők 
is, kevés kivétellel, belátva a kor haladó szellemét, mely Magyar- 
országban legalább is félszázadot képvisel a tanügy terén, szívesen, 
tanultak és nem vették zokon, hogy a fiatal tanítja az öreget.

Sokat, nagyon sokat levetkezett a tanítóság ama régi jó  
időkből, mikor a nyári tanítás helyett májusban csalánnal verték 
ki a gyereket (ha ugyan mentek).

De egyet még sem tudott levetkezni a tanítói „b ran ch “ 
az egymás iránti i r i g y k e d é s t ;  de külünösen a g y a 1 á- 
z á s t.

Vagy talán visszamenjünk abba a korba, mikor a princzipális 
észrevette, hogy a tanítónak csinos tisztességes ruhája van, vagy 
azt. tanítóját (segédjét) szeretik, tisztelik, vagy ha értelmes tanult 
ember ?! . . . Kész volt egész éven át egy jó szóval nem illetni, 
de még rá sem nézett! ?

Es miért ? — Azért tulajdonkép, miért nincs neki rongyos 
inggallérja, zsíros kabátja, piszkos nyakkendője; mert különben az 
elöljáróság és a falubeliek különbnek tekinthetik, mint őt.

Es talán valaki azt hiszi, hogy a régiek kihaltával az irigy
ség, gyalázás rut szokásai a tanítóság körül talán kiveszett, vagy 
elpárolgott ?

Oh nem. ép úgy megvan, mint akkor, és ma még különöseb
ben lábra kapott a tanítóságnál az egymás g y a 1 á z á s a és k i 
s e b b í t é s e .

Hogy a közoktatási törvény különbséget tett iskola és iskola 
között, t. i hogy állami vagy felekezeti, ezzel nem mondta egyszer
smind azt is, hogy az állami tanító különb a felekezetinél.

Epén azért kár, hogy az állami tanítók (tisztelet a kivételek
nek), különösen ha valamely kis lappal (újsággal) rendelkeznek, 
mindig a felekezeti tanítókat, intézményeket tűzik ki czéltáblául.

Pedig ki emelte a tanügyet azon n i v e a u r a, melyen á ll; 
ki istápolta az iskolákat; hol szerezték legjelesebb embereink ki- 
képeztetésüket, ha nem a felekezeti iskolák s intézetekben ? Hol 
szerezték kiképeztetésiiket legjelesebb embereink, ha nem a feleke
zeteknél ? Honnét vette az állam első és legjelesebb tanítóit isko
láiba, mint a felekezetektől ?

Es ha egy kissé körülnézünk az életben, látni fogjuk, hogy 
êpje ê8t‘bb íróink is csak a felekezeti iskolákat végezték.

A magyar tudományos akadémia hány tagja végezte iskoláit 
állami iskolában? A agy a „Petőfi*-, „Kisfaludy “-társaságnak hány 
tagja részesült abban a szerencsében, hogy állami intézetben végez
hette volna tanulmányait ?!

Xem-e a felekezetek intézetei nevelték azon jeles férfiakat, 
kiknek nevéről ezen társaságok magukat nevezik ? !

^ an érdemük tehát a felekezeteknek, mert amit az állam a 
jelen századig — t. i. a nevelést és oktatást — elhanyagolt azt a 
felekezetek maguk teljesítették.

Az államnak pedig a legnagyobb érdeme az, hogy azon alapra, 
melyet a íelekezetek már leraktak — épített. Egyéb semmi.
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De annál inkább furcsa az, hogy az állami tanító urak (ur- 
hölgyek, nagyságok) oly kevésnek s oly fitymálva nézik a feleke
zeti tanítóságot, mintha ők tudj’ Isten, a tudományt és bölcseséget 
kanállal ették volna.

Hisz legjobb pedagógusaink s paedagogiai Íróink felekezeti 
intézetekből lettek államiakká kinevezve, sőt még az államhoz e^vik- 
másik felekezeti jelesebb néptanítót mint-tanító- vagy tanitónő-képző- 
intézeti tanárt alkalmazták anélkül, hogy a képesítésről szó lett 
volna. Kiküldték külföldre, hogy ott tanulmányozzon, az azután 
belátása szeiint elköltötte az 1000 frtot, .« mikor hazajött, képesí
tett képezdei tanár volt.

Hát az igy képesített tanár urak hol szerezték képeztetésük 
folytán ismereteiket, ha nem felekezeti iskolákban ? !

A felekezeti tanító ép oda törekszik, ahova az állami, t. i. 
hogy a hazának polgárokat neveljen.

Van valami a dologban, hogy a felekezeti tanítók az államiak 
által mintegy ignoráltatnak, hanem annak a közoktatási törvény, 
ezentúl pedig a kultusminister az oka, mely és ki a felekezeti ta
nítókat egészen keretén kívül hagyta, ki pedig, t. i. a minister hogy 
máig sem akar róluk valamit tudni.

A következményeknek meg kell felelnie, hanem amint arról 
van szó, hogy épugy részesüljön állami kedvezményekben a feleke
zeti, mint az állami tanító, akkor bedugott fülekre talál.

Tudok esetet, hogy egv szegény tanító keservesen tízetegette 
az állami nyugdíj évi járandóságait, s mikor mint tehetetlen agg 
a nyugdíjért folyamodott, csekély formahibák miatt mindig vissza
utasították, mig végre a tanitóegylet közbeléptével évek múlva utal
ványozta a minister, hanem akkorra szegény tanító meghalt.

Tán következetlenséggel vádolnak azért, hogy én ezeket mind 
felhozám ?

De ép ezekből következik az, hogy vállvetve, együttesen mű
ködve kell oda törekednünk, hogy czélunkat érjük, s a tanítóságot 
a századokig rajta nyugvó nyűgtől fölszabadítsuk, neki biztos jöve
delmet vivjnnk ki, hogy tanítói teendőit nyugodtan az élhetés gond
jaitól nem űzetve teljesíthesse, s tekintélyét azon polezra emeljük, 
melyet érdemel.

A tanitói virtus tehát, nem egymás kisebbítésében áll, hanem 
abban, hogy éljünk egymással jó kartársi viszonyban, egyesüljünk, 
mert amit egyes ki nem vihet, kiviszi a többség.

Egyesüljünk tehát,
Kart karba öltve.

Mert én ugv veszem a dolgot, hogy legyen az állami va<jy 
felekezeti tanító, az biz csak t a n í t ó .

Egy a czél, egy a pálya, — legyen hát a szeretet is egy. 
Becsüljük egymást, mint kartársakhoz ülik, s ne azon vetélkedjünk, 
hogy ki különb köztünk, hanem azon. hogy állásunkat a társadalom 
előtt becsültté és tiszteltté tegvük.

Ziihl
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Bölcs bíró és bölcs tanító.*)
A szentgyörgyi tanítónak rengeteg panasza volt az érdemes 

elöljáróságra. Nem fogta fel a község az ő liiva.ásának magasztos
ságát, nem méltatta állásának fontosságát, hanem csak olybá vette, 
mintha ő, a diplomatikus tanító, éppen olyan napszámosa volna a 
községnek, mint valami árokhányó szolga.

Ez a tekintélye ellen irányuló magatartás bár nagyon sértette, 
mégis szívesen eltűrte volna a sértést, ha az érdemes elöljáróság 
tízetésfölemeléssel kárpótolta volna. Nem is mulasztott el egy alkal
mat sem, hogy ezt úgy szóban, mint Írásban ki ne fejezze, hanem 
bizony mindig süket fülekre talált. Utóvégre azonban annyit járt 
papnak, bírónak, jegyzőnek a nyakára, hogy egyszer csakugyan 
komolyan foglalkoztak a fizetésfelemelés kérdésével.

A közgyűlésnek ez volt a legfontosabb tárgya, mert 50 frt 
költségszaporulatról volt szó. Készült is az ellenzék, hogy megbuk
tatja a tervet, és határozatikig kimondatja, hogy a tanítónak nincs 
jussa ilyen kérelmekkel ostromolni az úgyis szegény községet.

A bírónak szinte melege lett, amint ehhez a tárgyhoz értek, 
de utóvégre neki, aki községének szellemi és anyagi előhaladását 
volt hivatva előmozdítani, félre kellett vetni a szűk látkörüek által 
emelt korszerűtlen érveléseket, s igy egész hévvel a tanító pártjára 
kolle állnia. Érvelt is hatalmasan. Elsorolta, hogy Szt-György köz
ségnek hány érdemes és tanult polgára volt és van jelenleg is, ezek 
pedig a tanulás által élesítették az eszüket s ha azt akarják, hogy 
gyermekeik is haladjanak a tudományokban, hát ne legyenek fuka
rok a tanító iránt.

A nemes érv győzött s a tanítónak megszavazták a fizetésfel
emelést 50 írttal.

A fogasabb kérdés azonban csak ezután jött.
Az 50 frt kiadás már meg volt szavazva, de honnan fedezik ? 

A község pénze már az utolsó garasig igénybe vau véve, a községi 
adót ezért ugyan feljebb nem emelik, s olyan jövedelemre sincs 
k látás, amelyből az 50 forint kifutná.

Az ellenzék vezére nagyon jóizüt nevetett a markába. Vetély- 
társa volt már régóta a bírónak, de sohse volt nagyobb alkalom a 
lefűzésre, mint a jelenlegi.

— Ne biró uram ! Megszavaztatta az 50 irtot, de most aztán 
aztán azt is mondja meg, hogy hol teremti elő ?

A biró cseppet sem jött zavarba.
— Honnan teremtjük elő 'i Az a legkönnyebb.
A tanító a község baromszegi földje után 50 frt árendát fizet. 

Ez az 50 frt áremla azonban, ha jól felvesszük, a mai világban 
csekély, mert azért a földért 100 frt árendát is lehet kérni. Ha te
hát mi belátjuk a-tani tó ur panaszát és 50 írttal többet adunk ez
után neki, ő is vegye figyelembe a község érdekeit és 50 írttal 
többet fizessen a baromszegi föld után.

*) E mulatságos történetet Szentgyörgyi (íyula kollegánk küldötte be. 
amint a sorokból érteni lehet, rajta esett meg. — Szerk.
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Az érdemes tanács egészen-át volt hatva az indítvány nagy
szerűségétől s nem győzték dicsérni a bíró nagy eszét, aki a kéz
ség szellemi és anyagi érdekeit ilyen kitűnő módon képes össze
egyeztetni. Még az ellenzék vezére, a régi vetélytárs is egészen le 
volt bilincselve, egyedül a tanító ur agyában zavargott a kalkulus. 
Akár élőiről kezdte, akár visszafelé számlálgatta, csak oda lyukadt 
ki az eredmény, hogy nem kapott ó egyebet, mint „neszt* semmi 
fogd meg jól“-t, mert igaz, hogy 50 írttal többet tízet ezután a 
község, de neki is 50 írttal többe kerül az árendás föld.

Mindazonáltal látszólag nagy örömmel fogadta a község nemes- 
keblű hatarozatat, mindössze azt koré, hogy a tízetésfelomolés iránti 
határozatot adják ki Írásba, ami pedig a föld árendálását illeti. Szt- 
Mihályig ráérnek a kontraktust megírni.

Egy hang se emelkedett a kérelem ellen, mert azt mindenki 
természetesnek találta s igy másnap már a tanítónak kezében volt 
a végzés, mely szerint Szt-dyörgy község elhatározó, hogy a tanító 
fizetése jövő évtől kezdve 50 forinttal felemeltetett egyszer s min
denkorra visszavonhatatlanul.

A tanító ur szépen zsebre dugta a végzést s talán el is fe
ledte volna, hogy van Szf.-Mihály napja, ha a biró meg nem szó
lította volna.

— Jlát tanító uram, a baromszegi földre nézve megcsinálhat
nánk már a kontraktust.

— Már én csak azt gondoltam, hogy öreg vagyok, nehezemre 
esik a gazdálkodás, hát tovább nem árendálom azt a földet, hanem 
mivel ott van biró uram meg a tisztelendő ur szomszédságában, hát 
vegyék ki közösen.

— Eli bizony kivenném, még tán a tisztelendő ur se mondanaJ  7

ellen.
— No hát, úgy lesz az legokosabban.
A szent-györgyi érdemes elöljáróság a tanító által árendált 

földet — tekintetbe véve azon körülményt, hogy azt a tanító 50 
frt áremláért bírta és mivel hogy többet csakugyan nem is ér — 
25—25 írtért felibe átadta a bírónak, felibe meg a tisztelendőnek. 
Azóta azonban mindig azon töri a község fejét, hogy mi az oka 
az évi deficzitnek, de mig a tanító el nem árulja, bajosan jönnek 
a nyomára. K. E.

Nyugdíj-kérvényünk felszereléséről.
(Folytatás.)

I. A tanítók nyugdíj-, vagy végkielégítés iránti kérvényeihez 
csatolandók:

a) A tanító keresztlevele.
b) A tanítói pályán töltött összes szolgálatát, a megfelelő idő

rendben pontosan és hitelesen előtüntető szolgálati okmányok. Ha 
ezen bizonyítványokból a szolgálati idő folytonossága ki nem tűn-
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„ők, u fél Ih‘szaki tás indoka az 1875. 32. t.-cz. 8-ik §-a értelmében
hiteles okmányokkal igazolandó.  ̂ . . . .

c) Az őrs/, tanítói nyugdíj-és gyámalap jav ara kivetett dijak 
pontos megfizetéséről széli) adóhivatali nyugta, vagy jövőben a ta
nítók részére küldendő „Igazoló iv \  melyben a teljesíteti fizetés 
igazoltatok.

d) Olv tanítók, kik a tanítói nyugdíj törv. (44. §.) alapjait az 
|s7<). év előtti szolgálatok után az állam, vagy az orsz. tanítói 
nvugdijalapon kiviií, a régebben fenállott kormányrendeletek, gya
korlat. vagy valamely egyházi, községi szabályzat, avagy magán- 
szerződés értelmében, más alap, vagy község, avagy testülettel 
szemben végellátásuk tekintetében igényt formálhatnak, ezen igé
inek érvényesítésére vonatkozható okmányt, legyen az szerződés, 
alapszabály, gyakorlatra vagy szabályra vonatkozó bizonyitvánn.

e) Á d) pont alatti esetekben, a szolgálat utolsó tanítói állo
mása utáni járandóságairól szóló dijlevel.

f) Alietáni terménybeli járandóságoknak a legközelebb múlj 
10 évi átlag szerint számított pénzértékének hiteles kimutatása.

||.  Az özvegyek segélydij iránti folyamodványaihoz, a szerint, 
amint az özvegy esupán az állam vagy az orsz. tanítói nyugydij- 
alapból. vagy máshonnan is igényelhet özvegyi segélyt, a fenti ok
mányokon kívül még következők csatolandók.

h) A férj elhunytéról szóló anyakönyvi kivonat.
n Az özveirv és netán hátramaradt árvák keresztlevele.
j) Házassági anyakönyvi kivonat, továbbá :
k) a térj haláláig való együttélésről szóló lelkészi bizonyítvány.
l) Vájáré: ha együtt nem óitok, hiteles alakban kimutatandó, 

hogy az elválásra melyik tói szolgáltatott okot.
Hl. Az árvák gyámpénztár iránti folyamodványaihoz.
a) A szülök elhunvtáról szóló anyakönyvi kivonat.
1>) Az árvák keresztlevele, melyben a törvényes születés ki

tüntetendő.
c) Az orsz. tanítói nyugdíjintézetbe felvett szülő vagy szülék 

által teljesített fizetésről szóló nyugták vagy „Igazoló \ \ u. ^
d) Ha az árva az orsz. tan. nyugdíjalapon kivid máshonnan 

is tart segélyre4 igénvt, ezen igényének megállapitasara vonatkozó 
okmány.

e) Annak igazolása, hogy az illető árva nem reszesül-e akar 
állami, akár egyházi közsegélyben, ösztöndíjban, vagy nincsen-e 
valamely nevelőintézetbe felvéve ?

f) Egészen szülőtlen árvák folyamodványaihoz a felsoroltakon 
kívül még a törvényes gyámot igazoló hatósági bizonylat is mel
léklendő.

3. Ha valamely tanító kérelmét az 1875. 32. t. ez. ö-ik, illetve 
7-ik 2-ik pontjában foglaltakra alapítja, vagy a 10. és 11. §§-ban 
érintett esetekben a kir. tanfelügyelő a nyugdíjba lépés szükséges
ségét és jogosultságát megállapítandó bizottság kirendelése végett 
szabályszerű felterjesztést tesz, melyben két tagot és az eljáró or
vost (ki soha sem lehet a megvizsgálandó gyógykezelő orvosa) ki



nevezés végett megjelöli. Megjegyeztetik, hogy a 7-ik $. 1-ső pontja 
alatt foglalt esetekben bizottsági eljárás szükségtelen s ily esetben 
a folyamodványt az alább következők szerint illetékes fóruma elé 
terjeszti, a jogos nyugdíj megállapítása és kirendelést' végett.

4. Állami, községi es magantaniték szolgáhitképtelensége ügyé
ben a bizottság a tanfelügyelő elnöklete alatt a közigazgatási bizott
ság két tagjából és az orvosból áll. mely bizottság felekezeti, vagv 
valamely társulat, esetleg testület által fentartott iskolánál alkalma
zott tanító ügyében, a 40-ik alapján, az illető intézet főhatóság 
kiküldendő két taggal egészittetik ki. mivégből az illetékes hatóság 
a minisztérium által két tag kiküldésért* felhivatik.

Ezen bizottságok a nyugdijat nem szabhatják meg, sőt javas
latot sem tehetnek, esupán az 1N75. 42. t. ez. (>.. 7., 10.. 11. és 
12-ik §§-ban foglaltak szem előtt tartása mellett megállapíthatja, vájjon az 
illető tanító végleg és teljesen, vagy csak valamely múló betegség 
következtében ideiglenesen szoigálatképtelen-e, és a tapasztaltak 
alapján kimondja a nyugdíjba lépés szükségességét és jogosultságát.

a) Községi tanítóknál az ideiglenesen szolgálatképtelenség ese
tén egyúttal intézkedik a fen forgó helyi körülmények és szokások 
számbavételével, az ideiglenesség tartamára (mi egy évnél többre 
nem terjedhet) a tanító helyettesítése iránt s az ebből eredő költ
ség fedezésére a szabadságolt tanító javadalmának megszorítását is 
kimondhatja, de csak oly mértékben, hogy az illető szabadságolt 
tanítónak legalább annyi fizetése szabad élvezetére maradjon, mennyit 
esetleg nyugdija tehetne.

Ezen eljárásáról a legközelebbi közigazgatási bizottságnak a 
kir. tanfelügyelő, helybenhagyás végett, jelentést tesz.

b) Felekezeti tanítóknál előforduló hasonló esetekben az ideig
lenesség tartamára teendő intézkedés végett az illetéke- egyház- 
hatóságot kiküldöttei által rögtön megkeresi. Az egyházhatóság által 
teendő intézkedés eredményét a tanfelügyelő figyelemmel kiseri es 
szükség esetén a minisztériumhoz jelentést Óvsz.

5. A bizottság határozatáról felvett jegyzőkönyv, ha az illető 
tanító állami, vagy oly községi és felekezeti tanito volt. ki az or
szágos tanítói nyugdíj- és gyámiutézetbe felvétetett, valamint az ily 
tanítók özvegyeinek é> árváinak segély iránti folyamodványa az 
összes fentebb részletesen felsorolt okmányok kisereteben, közvetle
nül a vallás és közoktatásügyi minisztériumhoz terjesztendő, hol 
megállapittatván az orsz. tanítói nyugdíjalap terhére fizetendő n) ug- 
dij, segély- vagy gvámpénz, a bemutatott okmányok a lápján a 
nyugdíj törvén v a 44. által további ervenvben fentartott íegebbi 
gyakorlat szabály vagy kiadott rendeletek értelmében meg köveiel- 
hetö nyugdíj megállapítása, illetőleg első fokú határozathozatal vé
gett az összes ügyiratok az illető köztörvenyhatosághoz fognak kii - 
detni.

(E fentebbi öt pont azon tanítókról szól, a kik az országos 
tanítói nyugdíjalapnak részvényesei. Ezekhez bővebb niagvaiaz.it
nem kell.) , .

ti. Ha pedig az illető tanító nem volt tagja az országos tani-



tói nyugdíjintézetnek, úgy a bizottság által felvett jegyzőkönyv a 
végelbánás iránti felszerelt kérvénynyel együtt közvetlenül a köz- 
törvényhatóságlioz, az intézett 44-ik §. által érvényben fentartott 
régibb" gyakorlat, szabály- vagy kiadott kormányrendeletek értel
mében hozandó első fokú határozat végett átteendő. Ezen eljárás 
alól kivétetnek az ágost. és lielv. hitvallású felekezeti tanítók nyug- 
dijkérvénvei, melyek további elbánás végett az illetékes egyházha
tósághoz küldendők, illetőleg a bizottságban résztvett kiküldött ta
goknak átadandók.

A köztörvény hatóság határozatát, úgy a nyugdíj fizetésére kö
telezett féllel, mint a nyugdíjazandó tanítóval írásban közli, melyben 
világosan kiteendő, hogy a meg nem elégedő fél a kézbesítéstől 
számítandó 15 nap alatt felfőlvamodhatik.

7. Az országos tanítói nvugdi intézetbe fel nem vett tanítók 
özvegy (‘illők nyugdíj-kérvényei hasonlókig az illetékes köztörvény
hatóságokhoz adandók át első fokú határozathozatal végett.

8. A köztörvényhatóság első fokú határozatát azon törvény 
kiadott rendelet, szabály, gyakorlat, vagy szerződés alapján hozza, 
melyet az illető tanító az I. szakasz d) betűje értelmében igazolni 
tartozik.

9. Az orsz. tanítói nyugdíjintézetbe felvett tanítók árváinak 
nyugdíjazása iránt, ha az magán utón nem kérelmeztetnék, a kir. 
tanfelügyelő hivatalból tartozik felterjesztést tenni.

Úgyszintén hivatalból tartozik ellenőrzést gyakorolni a fölött, 
vájjon az ily állami segélyben részesített árvára a segély elnyerése 
után nem forognak-e fenn a III. szakasz e) betűje alatt érintett 
körülmények, mely esetben azonnal jelentést tenni tartozik.

(Vége küv.)
Schimmer J.

Levél a szerkesztőhöz.

Elhibázott tanügyi politika.
J e l i g e  : ..Az egyetlen mód, melyen a nép erköl

csi nevelésére hatni lehet, a nép okta
tásában kereshető.*4 E ö t v ö s.

Ha végig tekintünk az ország tanügyi állapotán, lehetetlen 
a haladást eltagadnunk. Hogy előbbre is lehehetnénk, az is bi
zonyos.

Állami és községi iskoláink is szép számmal vannak, külö
nösen az idegen nyelvű vidékeken, Tehát az ország h a t á r s z é l i  
m e g y é i b e  n. Ott, a hol magyarság van, nem igen állíttat
nak állami iskolák. Pedig ha igaz, hogy az uralkodó elem mindig 
a műveltebb, megdöbbenéssel kell, hogy tekintsünk a jövőbe. Alig 
a legmagyarabb vidékeken a tősgyökeres magyar faj iskolák hiá
nyában szellemileg nem mehet előbbre, addig az az elem, mely ér
demeket nem szerzett, csak keserűséget, átkot hozott az országra,



mint őzt a történelem is igazolja, jobban el van látva állami isko
lákkal. Igen, elismerem hogy széles e hazában faj- és valláskü- 
lönbség nélkül mindenki ugyanazon jogokat élvezheti, de azt már, 
hogy a magyar faj rovására llurbánok ivadékai állampénzen, állami 
es községi iskolákban a magyar faj rovására műveltessenek, azt 
sem én, sem más aggodé polgára az édes hazának nem fogja öröm
mel nézni.

Elhibázott politikája a kultusz minisztériumnak, hogy a ma
gyarosítás vesszőparipáján nyargalva, a szegény magyar vidékeket 
iskolaikig elhanyagolja.

Bárhogy könyörögjenek az egyes magyar vidékek, nem kap
hatnak sem állami, sem községi iskolát. Felekezetit pedig fenntar
tani nem tudnak. A tankötelesek felnövekednek, minden betű- és 
vallásismeret nélkül. El vannak hagyatva. S ez nem titok, mert az 
egyes tanfelügyelők jelentésed ő! erről mindenki meggyőződhetik. 
Elszomorodik az ember lelke annak látásán, hogy e mostoha “ver
mekéi az államnak mint süllyednek lejebb-lejebh. Ezelőtt vsak 20 
évvel Dunántúl egyik legmagyarabb vidékén 50 ezer frttal megle
hetett volna akadályozni egy nem rég épült fél milliós állami fog
házat. Ide és ilyen helyekre vándorolnak azok, kiknek lelkében a 
vallás- és tudomány világa soha felgyújtva nem volt. Ezek azok a 
helyek, hova az iskola nélküli vidékek lakéi jutnak.

Alig a határszéli megyékben kötéllel is alig foghatnak az ál
lami iskolába tanulót, addig a magyar vidékek ujjongva fogadnák 
a kormány atyai gondoskodását. A magyarosítás tekintetében pedig 
mit tapasztalunk ? Azt tapasztaljuk, hogy az a legtöbb helyen csu
pán frázis, semmi egyéb. Tehát, hogy üzleti szóval éljek : nem fi
zeti ki magát. Ha magyarosítani akarunk, előbb óvodákat keli fel
állítani, addig minden erőlködés haszontalan. Csak nem rég olvas
tuk, hogy pl. Pestmegye pusztáin milyen nyomorult állapotok van
nak. Milyen jó volna ilyen helyen az állami vándortanitói intézmény 
— ha nem pazarolná a kormány idegen helyen levő oly állami is
kolákra a pénzt, ahol 4—5 növendék az összes létszám. A magya
rosítást nem kívülről befelé, hanem megfordítva kid 1 eszközölni. A 
magyar vidékeken beékelt idegen nyelvűek magyarosítása, az lenne 
a legelső. 8 ha mégis azt tapasztaljuk, hogy a legmagyarabb váro
sokhoz, mint pl. Pápa közeleső községek lakói még jé napot sem 
igen tudnak magyarul mondani, holott évek hosszú során át ma
gyarokkal érintkeztek, milyen reményünk lehet akkor a határszéli 
megyék magyarosodásához? En azt hiszem, semmilyen. Mert ha 
valaki valamely dologtól* idegenkedik, azt elsajátítani nem is fogja. 
Ez axióma, melyet nem egv hamar lehet megdönteni.

Az a határszéli idegen nép idegenkedéssel fogadja az állami 
iskolát; a papság, s egyáltalán a felekezetek agitálnak neki, addig 
a mi józan eszii magyarnyelvű polgárságunk csak örülne ez iskoláknak.

Hogy miért vonja meg s miért olyan következetesen a ma
gyar vidékektől a kegyelmes miniszter atyai segélyét — nem tudom. 
Csakhogy fáj, ha látom egy tősgyökeres magyar vidéknek szazakra 
rugó tanköteleseit iskolázatlanul felnőni. llamxi l\.
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I R O D A L O M .
Tizenöt rövid és könnyű Praeludium és Huszonnégy Kadenozia mindhárom 

helyzetbon. Egyházi használatra valamint kezdő orgonaszók és képezdei tanulok 
számára szorzó Nemesovits Antal, orgonász és képezdei zenetanár. Ezen mii 
kiegészítő részét, mintegy előiskoláját képezi ugyanazon szerzőnek kiadásában 
megjelent „Gyakorlati Orgonaszó eziinü munka s hivatva van ez a,tanito-kepez- 
dék II. illetőleg III. osztályának orgona-tananyagaiul szolgálni. Ara 50 kr. — 
A mű kapható vagy megrendelhető minden hazai műkereskedésben es szerzőnél 
Győrött. Orgonistáknak mint könnyű modorú de a mellett igen változatos es 
szép dallamokban bővelkedő művet melegen ajánljuk.

A Yeninger E. által szerkesztett „Őrangyal*' e. gyormekeklap újév óta 
mintegy 5000 előfizetővel szaporodott. Ez a mellett bizonyít, hogy jó és a gyer
mekek előtt kedves. Előfizetési ára 80 kr. Megjelenik minden második héten. — 
Ajánljuk olvasóink figyelmébe.

Király Pál Magyar nyelvtanának második része E megjelent. Szerző ebben 
a szókötés törvényeivel foglalkozik bőven és érdekesen. A mondatszerkesztésre 
is nagy gondot fordít s az egész műben maga is úgy jár el, a mint javasolja. 
Különös érdeme : a) mindenek előtt nemzeti fölfogás alapján áll. Nem zárkózik 
el a nyelvtudomány egyetemes tanaitól, de nem is megy vakon olyan elméletek 
nyomán, melyek más, főleg indo-germán nyelvekre illőnek, b) Nemcsak nyelve, 
hanem szelleme is hazafiasai! magyar. Oda törekszik, hogy belőle a tanitó ne 
csak a magyar nyelv gramatikai törvényeit, hanem a magyar észjárás sajátsá
gait és szépségeit is megismerhesse, eltanulhassa, c) Hogy tanításai mindenütt 
és mindenben tiszta világosságra törekszenek. — Király Pálnak, mint általáno
san ismert magyarnyelv-tudósnak, ki legújabban a hunnirás fejtegetésével oly 
nagy feltűnést keltett, — tiszta magyarságáról fölösleges szólanunk. A ki ma
gyarul akar Írni magyarosan, az nem nélkülözheti e művet, különösen nem nél
külözheti a tanitó, a kinek e mű a nyelvtan tanításában kitűnő segítőtárs. — 
Ara 60 kr. — Kapható Méhner Vilmosnál Budapest, Papnövelde-uteza 4.

A dohányzás veszélyei. Irta Thewrewk Árpád. A tannló-ifjuság számára 
különösen ajándékkönyvül ajánlható. Ara 50 kr. Kapható Epést, Lovasut 65. sz. 
— Nyomta B a g ó (!) Márton.

Az elemi népiskolai tanítás kérdéséhez. Jtöpirat az énektanításnak hallás 
után való vezetése érdekében. Irta Wehner Gy. József főv. tanitó. Énektanítással 
foglalkozó) kartársaink haszonnal olvashatják. Ara 20 kr. Kapható szerzőnél 
Budapest, gróf Kándyi-uteza 8. Előszavából érdekesnek találjuk közölni e soro
kat: A népiskolai nevelésnek és tanításnak egyik legfőbb feladata: megköny- 
nyiteni ama nehéz munkát, mely tanítóra és tanulóra egyaránt vár az iskolá
ban, s mindemellett legkevésbbé sem koozkáztatni a sikert, melyet az iskolának 
a kitűzött őzéi figyelembevétele mellett fel kell mutatnia. Ezen eszmétől vezé
reltetve állítottam egybe a jelen tanév kezdetén „101 iskolai ének4* ezimü füze
teimet. Meg akartam ezzel könnyíteni a népiskolákban általánosan alkalmazott 
énektanítást. Már e kis munka megjelenése előtt kiboesájtott „Felhívásoméban 
20 évi gyakorlati tapasztalataimra hivatkozva kimondottam, hogy a hangjegy 
szerint való énektanítás egy heti óra mellett lehetetlen : különben is a népiskolai 
énektanításnak nem az a ozélja, hogy műénekeseket neveljen, hanem, hogy a 
gyermeknek lelki örömet szerezzen s őt a szépművészetek e neme iránt fogé
konnyá tegye. A hallos után való énektanítás általánosan alkalmazott módszerén 
óhajtottam tehát segíteni, midőn a gyermekek számára szövegkönyvet, a tanítók 
számára pedig dallam-könyvet állítottam egybe. Munkámat a főváros tanácsa 
a közoktatásügyi bizottság javaslata alapján hézagpótló műnek ismervén el, 
annak, mint segédkönyvnek, megszerzését az iskolai hatóságoknak ajánlotta. — 
Ez a körülmény szolgáltatott alkalmat Bartalus Istvánnak, a budai áll. tanitó- 
képezde zenetanárának arra, hogy a közokt. kormány által minden egyes nép-
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iskolának ingyen küldött „Néptanítók Lapjában" komoly férfiúhoz éppen nem 
méltó, tanítók tanítójánál meg éppen megbotránkoztató s épp ezért megrovást 
érdemlő módon oly bírálatot tegyen közzé, mely nem hogy képes volna a 
hangjegy szerint való énektanítást megkedveltet™, de elidegeníti e rendszertől 
még azokat is, kik a népiskolai tanfolyam felsőbb fokán e módszert talán még 
részben kivihetőnek tartják. Mint a hangjegyek szerint való énektanítás buzgó 
védelmezőjétől és apostolától, de különösen mint tanítók tanítójától azt várta 
volna meg és méltán a haza tanítósága, hogy higgadt észszel s teljes lelki nyu
galommal fog tollat kezébe, hogy kimutassa e módszer előnyeit, feltüntesse apró 
részletességgel azon eszközöket, melyek által az énekoktatás ezélját ez utón el 
hőiét érni; s csak midőn ezeket kimutatta, mondjon vetet a gyakorlat által 
szentesített módszer felett. Ha nem önző számítás volt a ozélja lJartalus István 
urnák, de az. hogy lelkesítsen, buzdítson az általa felállított módszer mellett, 
akkor bizonyára igy jár el. Az a szenvedélyes hang, az a kicsinylő, lenéző 
modor, melylyel hazánk azon tanítóit illeti, kik az adott körülmények között a 
hallás után való énektanításnak a hívei, mind azt mutatja, hogy saját munkái
nak akart propagandát csinálni: bírálata ez okból oly nyomatékkai, hogy az 
meggyőzőleg tudjon hatni, nem bírhat. — Sajátságos mindenesedre, — 
hogy a népoktatási törvény meghozatala óta közel lmsz év múlt el 
és ezen hosszú idő alatt csak most, az én kis munkám megjelenése 
után jutott eszébe Hartalus urnák pálezát törni azon módszer felett, mely min
den iskolánál egyaránt követtetik. Sajátságos különösen, hogy éppen most, e 
kis dalgyűjtemény megjelenése után, látta Hartalus elérkezettnek az időt, hogy 
elitélje, kigunyolja azt a módszert, melyet a keze alól kikerült fiatal tanítók is 
szívesen követnek. Hány és hány ilyen dalgyűjtemény foroghatott és forog ma 
közkézen az ország egyes vidékeinek iskoláiban ? (nyomtatásban-e, vagy Írásban, 
a dolgon ez nem változtat semmit) e körülmény nem szúrt eddig szemet sen
kinek. Az én munkámnak kellett megjelennie, hogy megtörje a hallga
tást s kihívja sújtó Ítéletét ama férfiúnak, ki az általa annyira dé
delgetett kóta-tanitási módszer életrevalósága mellett csak azt tudja fel
hozni argumentumul, — hogy azt „lehet" és az előirt tanterv szerint 
..kell" is tanítani; bizonyítani azonban csak azzal bizonyít, hogy Magyarország 
két iskolájában e módszert tényleg alkalmazzák is és pedig sikerrel (a mihez 
különben is nagy kétség fér). Sovány bizonyíték biz ez 20 évi tapasztalat után 
s ha argumentum gyanánt lehet felhozni valami mellett, akkor éppen az ellen
kező módszer életrevalóságát doeumentálhatjuk vele. legjellemzőbb a dolog
ban, hogy maga a közokt. kormány is most lépett csak ki tartózkodó állásából. 
(Mire nem képes egy 10 kros kis fiiztke ? \) Látta maga előtt végbe menni az 
eseményeket, tudja jól, hogy a tanterv — e részben nem követtetik, mert ki- 
vihétetlent követel; nem tett soha kifogást az iskoláknak ez irányú működésé 
ellen. Az én kis füzetem megtörte végre a kormány türelmét s haragra lobban\a 
ütött egyet — nem az eddigi helyesnek bizonyult s általa soha n<m kitoláséit 
módszeren — hanem a fővároson, mely kis dalkönyvecském hasznaw 1k tű sé it 
elismerte. Leirata, melyet ez ügyben a főváros közönségéhez intézett, a mellett 
bizonyít, hogy a hallás után való énektanítás módszerét a közokt. kormány csak 
it főváros iskoláiban hibázhatja, másutt ezt nem kifogásolja, mert ez esetben 
á l t a l  á n o s rendeletet intézett volna az ország valamennyi tanhatosagai íoz.
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gok oldalról keresett számtani módszere — 8 z á m t a n i  ve zó r k ü n y  v — 
I __ I I .  oszt. tananyaga elhagyta a sajtót. Ara 1 frt 40 kr. Az ár elóleges be
küldése ♦‘setén a könyv bórmentve küldetik meg. Kapható a szerzőnél.

Történelmi naptár ezim alatt Nyíregyházán T a r e z a l i  Dezső szerkesz
tésében legközelebb egy hézagpótló műveeske jelenik meg, mely közhasznú és 
érdekes voltánál fogva mindenkinek d * különösen a tanuló ifjúságnak lesz hi
vatva hasznos szolgálatokat tenni. E lnűvöcskében mindenféle világtörténelmi és 
világirodalmi események cv, hó es nap szerinti sorrendben lesznek közölve s a 
könnyen való kezelés czéljából, függelékül a kötet végén egy betüsoros név- 
jegvzék lesz csatolva. A műveeske kis l(3-od rét alakban mint zsebkönyv fog 
ne gjelenni. Előfizetési ára 50 kr. bérmentve 00 kr; mely összeg P i r i n g e r  
János, mint a nuiveosk** kiadója czimcn N y í r e g y h á z á r a  küldendő be. Mé
hben ajánljuk mindenkinek, de különösen a tanuló ifjúságnak, e jóravaló kis 
munka megszerzését.

MI ÚJSÁG?
Az éhező iskolás gyermekek javára Pozsonyban alapítványt 

fettek és mozgalmat indítottak ezen alapítvány nagyobbitására. Ha
nem igen különös, hegy a pozsonyi emberbarátok az éhező 
gyermekeket nem a gyomor és nyomor, hanem a vallás szerint segítik.

WeiSZ B. F. az iskolai takarékpénztárak terjesztésének buzgó 
apostola meghalt. Ismeretes dolog, hogy az öreg ur milyen szenve
dély Ível és kitartással fáradozott az iskolai takarékpénztárak fölállí
tásán. Idejének legnagyobb részét levelek Írásával töltötte és ju
talmakat osztogatott híveinek. Városhelyeken sikerült is eszméit 
megvalósítani, de azt hisszük, hogy miután a buzdító és jutalmazó 
megszűnt élni, az iskolákból is eltűnik lassankint az a Harpagon- 
nevelő intézmény.

Mulatságos. A pécsi Néptanoda ápr. 7-iki számában K. pécsi 
tanító a „Mátyás anyja44 ez. költeményt mutatja be, mint olvas- 
mánykezelési mintát; s a holló szerepéről a költeményben ezeket 
jegyzi meg : „Itt, mint látjuk, természetfölötti erők működtek közre, 
és j ó l l e h e t  e z t  a z  á 1 1 i t á s t c s a k  a k ö l t ő  k é p- 
z e 1 e t é n e k t u 1 a j d u n i t h a t j u k, m é g i s v a l ó  d o- 
l ó g n a k  i s  v e h e t j ü k.44 Meg is mondja, miért : „M é r t  
i l y  e s u d  a d o 1g o k  a t a z e g  y k o r u t ö r t é n e t í r ó k  
i s m e s e l  n e k.44 Úgy látszik, Pécsett nagyon hisznek a csuda- 
dolgokban, és valónak tartják, a mit némelyek mesélnek. — Ugyan
ezen lap ápr. 7. száma csudálj a anyitramegyei tanfelügyelőnek „kitar
tását. akaraterejét és önmogtagadását, (!!!) hogy 270 frt utazási 
átalánynyal a népoktatást olyan pontosan vezette (?)u stb. — A ki 
tudja, hogy a tanfelügyelők milyen költséges utazásokat tesznek 
egyik plébániától a másikig, részint a plébános vagy más helybeli 
patronus kocsiján, az valóban „csodálkozhatik44 is.

A jó levegő. Trefort legutóbbi rendeletét — az iskola leve
gőjének tisztántartását illetőleg — a lapok nagy dicsérettel közük, 
hanem arról a lapok sem, Trefort sem emlékezik meg, hogy a 
néptanítók nem csak levegőből élnek.

Felelős szer kesztő: ZIE G LE R  GÉZA.
Nyomatott Polgár Portalan könyvnyomdájában Oyurótt,





POSTA.
Somogyi kollega. Csak megvetésünk lehet a válasz olyan 

szájhősök ellen, a kik gyáván a névtelenség álarcza alá bújva or
dítoznak. Névtelenül fellépni valaki ellen irodalmi tisztességet tudó 
redaktor nem is enged senkit. Még inkább aljas az olyan. a"ki talán 
másra fogja a maga által irt rágalmakat s bizonyítás helyett félre 
beszél. — K. F. Az iskolai nevelés elvei és gyakorlata. Curric J. 
után angolból dr. Bihari Péter. Megkaphatja ‘ Aignernál Bpestem 

N. Bpest. Ama dobra került pedagógiai lapnak 'Jő frtos elvek
hez ragaszkodó szerkesztője előbb is ismerhetett volna ..szamár- 
természetű omberPS ha Sokrates főelve után indulva saját magá
val foglalkozik. — Regéczy J. Nagyszombat. Képzőintézeti igazgató 
ismerhetné az u. n. postai reklamációt. Különben lapunkat szep
tember óta nem küldjük, mert ..Kalauza** három—uégv havi idő
különbséggel jelenik meg. s igy senki sem tudhatja, hogy melyik 
szám volt a legutolsó. Az ellenünk titokban irt levélben ön buzgó 
kath. férfiú Adorján-nak, a kálvinista tanítónak, kedveskedik azzal, 
hogy engem gyávának nevez, mert a deczomberi számot nem küldöttem 
meg. Hát legyen meggyőződve tisztelt Regéczy ur. hogy olyan re
verendából kiugratott hóbortos pedagógiai nagysággal (?) szemben 
gyáva nem is lehet senki, mert azt csak ön gondolja magáról, 
hogy oroszlánnak nézik. — Sz. J. Bpest ? —  Frenyó. Megkaptuk. 
Üdvözöljük! —  M. A. Bécs. Hirdetését nem fogadjuk el. — iózsa 
S. Felszólítását közöljük. Munkája eltérését más vezér könyvektől, 
nem ártana nagyobb pedagógiai lapokban ismertetni. — N. Csurgó. 
Természetes, bogy azok a szavak nem vonatkozhatnak a ebinai 
kormánylapra. A kérdés annál is inkább komikus, mert maga Ador
ján néhány oldallal előbb több helyen reflektál a „talpnyaló és 
bérencz“ kifejezésekre anélkül, hogy másra értené, mint saját 
magára. — A többi levélre jövő számunkban felelünk.




