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Megjelenik minden hónap közepén.
K l ő f l x e t é a l ára:

JMájus.

A lap szellemi és anyagi részét
illető küldemények igy eimezen-

dők : ,,T a n í t ó b a r á t “ wjzrrk e*4K tő»égének tájn i-ó tt.

A jubileumi komédia.
A trom bitaharsogás, dobpergés és üdvüvöltés elhang
zott s a függöny legördült az országos komédia végeztével.
V oltak a kik nevettek, voltak a kik boszankodtak s
voltak, a kik n agy álm élkodással nézték a pompát, és hall
gatták a zajt.
A legtöbbek ajkán azonban ez a kérdés hangzott:
— D ehát voltaképpen ki is az a Gönczy ?!
Ez a kérdés egyúttal felelet is volt: az a Gönczy
semmi se más, m int egy szerencsés hivatalba jutott orszá
gos pedagógiai nagy sem m i!
Irt egy ábécét, egynéhány brochurt, csinált egy jó
carriert, oda ju tott Trefort mellé, ott húzza a jó fizetést,
felekezeti kérdést csinál a tanügyből, és ezek mellett nagy
ur, a pedagógia terén hatalm as budai basa.
11a érdem a m egvénülés, akkor kétségen kivid van
érdeme is, de olyan érdemekről, amelyek ekkora jubileumi
komédiát vonnának következm ényképen maguk után, — senki
sem tud.
Tóth József a pestm egyei tanfelügyelő volt a szinügyi
rendező; már előbb egy évvel kibocsátotta a félhivatalos
felszólításokat a tanfelügyelőkhöz és állami tanitókörökhöz,
hogy az ünnepély m inél magasabbra emelése végett tegye
nek meg m indent a mit lehet.
És a szolgahad m egindult: folyt a reclám, a kiabálás
az ünnepelt „nagy férfiútt m ellett, mindenféle elképzelhető
érdemeket szedtek ki szép cicerókból, s legnagyobb érdemül
ftzt em legették, hogy „soha se kereste a kitüntetést, csendes
zajtalan m unkásságban folyt é le te 14 stb,
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A kitüntetést m agával vonja az é r d e m ; csendes zaj
ta la n já b a n pedig millió hivatalnok dolgozik.
Dehát m elyik állami tanfelügyelő, tanár vagy tanító
mert volna ellenszegülni a parancsnak! H iszen T óth József
jóbarátja Gönczynek, (íönczy pedig Trefortnak a m indenese,
(iönezvnek egv tollvonása Baranyából M ármarosba teszi át
a tanfelügyelőt, állam i tanítókat; sem m ivé tehet, s appellatának nincs helye.
M egindult tehát a jubileumi kom édia gépezete. A tanfelügyelők ráparancsoltak a szegény éhező néptanítókra, hogy
gyűjtsenek, adjanak, pénzt, fényt, dicsőséget. Szegény kol
legáink nem merték mondani, h o g y : m i é r t ? hanem enged
tek a kényszernek és a d ó z t a k .
Es mikor eljött a nap, a hivatalosan felcitált küldött
ségek megjelentek, m integy parancsszóra, s a teljesen hiva
talos jellegű dicsünnepély m egtörtént.
En is ott v o lta m : néztem ezt a szem fényvesztést, a
kénytelenség áldozatát a hatalomnak, s úgy tetszők nékem,
mintha azokba az üdvözlő beszédekbe belehangzott volna a
sok ezer elhanyagolt néptanítónak panaszos kiáltása, s a
jubileum i dísztárgyak közé szerettem volna odatenni azt a
földfekete zabkenyeret, a mit egy turóczm egyei néptanító
asztaláról küldtek hozzám.

G.
Visszhang.
A tavaszi tanitógv üléseken csaknem mindenütt a programmba
vették a néptanítók anyagi helyzetének kérdését.
Csakis a városi tanitó-egyletek azok, amelyek egyrésze semmi
részvételt nem akar tanúsítani ezen fontos ügyben.
Szomorú jelenség az bizonyos, de nem teszi mégse siker
telenné az ügyet.
Sok helyen meg ha hozzájárulnak is a győrvidéki tanitóegylet
indítványához, nem értesítik erről sem az illető egyesületet, sem a
lapokat.
Jövőre kérjük lapunk tisztelt olvasóit, szíveskedjenek erről
legalább minket értesíteni.
1.
A Bajnvidéki r. k. tanító-egylet május 22-én, Baján tartandó
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ülésének programmjába fölvette a győrvidéki tanitóegylet átiratának
megbeszélését. Elnök Herényi 1).
II.
A szombathelyi egyházmegyei rom. kath. tanitóegylet

1888. <*vi ápril hó 12-én tartott üléséből.

Elnök (Barabás György) jelenti, hogy a múlt évi közgyűlés
10. pontjában hozott határozat szerint, a magyarországi néptanítók
anyagi helyzetének javítása érdekében a képviselőházhoz kérvényt
intézett, ezt az országgyűlés elé történendő juttatás végett Varasdy
Károly szombathely választó-kerületi orszgyül. képviselő urnák
küldötte meg. Nevezett képviselő ur nemcsak, hogy a kérvényt
illetőségi helyére juttatta, hanem azt f. é. jan. 28-án, a közokt.
tárcza budget tárgyalása alkalmával igen szép beszéddel is kisérte
s ajánlotta a képviselőháznak a néptanítók fizetésminimumának fel
emelését és a tanítói nyugdíjtörvény revisióját.
Elnök jelenti, hogy a lékai kör a fenti tárgyban szintén kül
dött az ő kezeihez egy feliratot, de ez elkésve érkezvén, nem kül
dötte a neki szánt helyre.
(A gyűlés hála-érzelmeit jkvileg fogja Varasdy Károly kép
viselő urnák kifejezni.)
UL
Ismételve kérjük lapunk tisztelt olvasóit, hogy az anyagi hely
zetünk reformálása ügyében tett intézkedéseket, beszédeket vagy
véleményeket akár a gyűlésekből, akár magánkörökből, — szíves
kedjenek lapunk számára megírni.
Elhibázott tanügyi politika.
Válasz Havasi K. urnák.

Mi az a politika?
Az egy nagy szó, a mit sokan kimondanak, de csak kevesen
értenek igazán. Legtöbb esetben szem élyes n é z e te k k e l talál
kozunk, melyek előzetes megfontolás nélkül ejtettek ki. Olyan sze
mélyes nézet az „elhibázott tanügyi politika* is.
Elismerem, hogy egy felállított tételt könnyebben meg lehet
czáfolni, mint jót és újat létesíteni, de mint felvidéki tanítónak
mégis kötelességemnek kell ismerni, a czikkeben talalt hibás es té
vés állításokra refektálni, s ez ókból az első esetet választottam.
Egész czikkje éles vágás, á lta lá n o s gyanúsítás, tényekre hi
vatkozó, de semmit sem bizonyító egyszerű leírás. Ki a történelem
re akar hivatkozni, annak nem eleg e szót kimondani, hanem ese
tek felsorolása is szükséges. Még pedig azért, hogy a t. olvasó ez
által az elhibázott politikába bevezessek.
A történelemre hivatkozni, annyit jelent, mint azt jól ismerni.

Leírása után ítélve — fájdalom — csak olyan meggyőződésre jöttem,
ligory ön csak rósz népiskolai tankönyvet tanulmányozott.
n' A történelmet tudó ember a Kárpátoktól az Adriáig csak
magyar népet ismerhet. 8 ezen magyar nép édes hazánk felvirágzá
sán15közösen működött, minden tekintet nélkül a nemzetiségekre.
Ha pedig a magyar nemzet példával jár elöl a hazafiuságban, az
egyrészt kötelessége, másrészt dicsősége.
De ismeri ön Rákóczyt a nagy nemzetőrt? Kik képezték
fém es seregének zömét ? Ismerős ön előtt a szabadságharcz ? Nem
hihetnem, ha azonban igen, akkor nagyon hiányosan. Ha azt jól
ismerné tudomása volna, hogy a szabadságért a Kárpátok alatt is
harczoltak, még pedig sikerrel pl. 1 g 1ó n, a B ra n y iszk ó h e g y en
E rd ély b en . Mái1maros is büszke A s z ta lo s ra és M ó riczra stb.
8 ön azokat mind mellőzve, egyszerűen a történelemre hivat
kozik és kivételt nem ismervén, a felvidék lakóit egyszerűen H ú r
ban iv ad ék án ak mondja. Ugyan ki volt az a Ilurbán ? Egy orosz
zsoldos és kortes, ki pártjának hívet szerezni elég nagyon is ügyes
volt. De szolgáltat ez alkalmat arra, hogy több millió magyar
ivadékának ismertessék? Elég sajnos, ha a Pápa-vidékeik még
csak ott tartanak. — A felvidéki megyék lakói ugyanazon terhe
ket viselik, mint a magyar nemzet. Hogy tehát azok jobban van
nak ellátva állami és községi iskolákkal mint ezek, az se nem
irigylendő, se el nem hibázott tanügyi politika, mert kedves hazánk
csak akkor tarthatja fenn magát, ha erős oszlopai vannak. A ház
(értem a magyar nemzetet) nem szorul javításra, mert az minden
kor magyar, de az oszlopokat, ‘melyeket első sorban érheti a csa
pás, vagy csábítás, erősíteni kell.
Ugyan minő eredményre számit ön, ha a magyarosítást belül
ről kifelé óhajtaná végrehajtani, vagy legalább mennyi időt szánna
rá? 8 mit gondol, hogy a felvidéki nép ezen kétszázados b é k é s
időt átaludta? És elég volna-e ezen feladat megoldására a 30-40
drótos tót? Ilyen eljárás mellett már bátran mondhatnánk: magya
rosítás a magyar nép rovására! Ez volna az igazi elhibázott tan
ügyi politika.
Tudja azt jól, hogy minden szabály kivétellel bir. Olyan a
Húrban taktikája is. De nem hallott még felvidéki embert ki tó t
nak mondja magát és hozzáteszi: d e m ag y a r?! Nagy azon
epigramm szolgált zsinórmértékül: itt nyugszik két ember meg
egy tót?
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Azt allitani tohat, hogy pénzpazarlás, semmi eredmény, ha
szontalan munka. Húrban ivadék, elhibázott politika a felhozott
tényekkel megczáfolva, visszautasítom és ajánlom alkalomkor jobb
megfontolással czikket írni.
Az agitálás az ország belsejében sem maradna el, s ha már
politikus akar lenni, akkor az állami iskolák csak általános felál
lítását óhajthatna, a mit jelenleg keresztülvinni, csakusrvan nem
lehet!
Bízza az országos ügyek elintézését országot és nemcsak vi
dékeket ismerő emberekre. Olyan ember jelenlegi közoktatási mi
niszterünk — a ki e tekintetben k iv á lt helyes politikát követ.
Antal János
tanító.
Felelet Antal János urnák.*)

A „Tanitóbarát44 f. évi 4-ik számában közzétett: „Elhibázott
tanügyi politika44 czimü czikkem. mint látszik, a ruszpolyánai bér
ezek között, Antal János urnák nem igen tetszik. Neki is ront csik
kemnek nagy hanggal és garral. Pedig higyje meg tisztelt Antal
J. ur, hogy válaszával nem engem, hanem önmagát ütötte le. Azok
a bombasztok, mikkel széliében, hosszában dobálódzik, nem von
nak le czikkem érdeméből egy vonalnyit sem. Az a szellemi rugdalódzás, mit „Yálasz^-ában elkövet, épen nem mutat arra, hogy
czikkemmel komolyan, tárgyilagosan foglalkozott volna. Pedig ha
ezt teszi s e mellett nem elfogult, az ügy többet nyer vala.
„Mi az a politika14 ? kérdi ön.
„Az egy nagy szó, amit sokan kimondanak, de csak kevesen
cetének igazánu, igy határozza ön meg. Tud ön definiálni ?! vagy
tán a politika ekként való meghatározását Miskolczon tan u lta? ...
A politikai meggyőződése minden embernek más. Mindegyik
a magáét tartja helyesnek. S ez természetes is, mert ha nem úgy
van, akkor nem is lehet egyéni meggyőződése. Tehát „szem élyes
n é z e t e k k e 1 t á l á 1k o z u n k . 44 Aagy önnek nincsenek személyes

í»4
Nagyon sajnálom, hogy czikkommol élesen megvágtam, mit
ön fenti soraiban el is ismer. Lássa, engem az ön válasza nem
vágott meg sem é l e s e n , sem másként. Ha önt megvágta, még
pedig élesen, ez csak a mellett bizonyít, hogy czikkem „trafált*, ez
pedig minden czikknek a főkelléke. Yagy tán nem ? ! . . .
Fenti soraiban írja, hogy: „tényekre hi vat kozó stb.“ Tudja
ön, mit mondott ezzel ? Azt hiszem, nem. Mert ha e kifejezés
értelmét tudja vala, aligha blamirozza magát. Nincs tán igazam ?
ön a történelemre vonatkozólag felhozza, hogy „Ki a t ö r t é n e 
lemre akar hivatkozni, a n n a k nem elég e s z ó t k i mo n d a n i
hanem esetek f el sorol ása is s z ü k s é g e s * , engedje meg kérem
oly rövid czikk keretében nem foglalkozhattam részletesen a tör
ténelemmel, mert czikkem intencziója egészen más. Felsorolni pedig
történelmi eseményeket azoknak, akikről feltehetni, hogy a kívánt
nívón állanak, teljesen fölöslegesnek tartottam.
„Tör t énel emr e hi vat kozni , annyi t tesz, mint a z t jól
ismerni*, mondja ön. „Leí rása (?) u t á n Ítélve — f á j da l om
— csak olyan me g g y ő z ő d é s r e j ö t t e m , h o g y ön csak
n é p i s k o l a i t a n k ö n y v e t t a n u l m á n y o z o t t * Írja ön tovább.
Erre nézve csak arra bátorkodom figyelmeztetni, hogy máskor ha
ir, jó lesz megolvasgatni, hogy mi a 1e i r á s. Az irodalmi műfajok
ismerete is szükséges egy néptanítónak; de ön úgy látszik ötölhatol, handabandáz, sérteget s nem tudja gondolatait helyesen ki
fejezni, s azt hiszi, ez már kritika. Kérem szeretettel, máskor ha
kritikát vagy bármit ir, legyen kegyes megállapítani a gondolatme
netet. melyhez aztán szigorúan ragaszkodjék, nehogy ugv járjon,
mint jelen esetben, t. i. „Yálasz“-ában úgy ugrál egyik gondolatról
a másikra, mint virágos mezőn a szerelmes tücsök.
Nagy vakmerőség, ez a leggyengébb kifejezés, annyit hasz
nálhatok, ismeretlenről azt mondani, hogy csak „r ő s z népiskolai
tankönyvet tanulmányozott*. Hogy lehet valaki oly önhitt, hogy
mellére ütve elkiáltsa, ide nézzetek ! én aztán ismerem az összes
tudományokat! Tán ön kanállal ette a tudományt? Ki ön kedves
uram, aki ismeretlenről úgy mer nyilatkozni ? vagy azt hiszi tán,
hogy ezzel valami nagyot mond ? Csalódik, mert sem én, sem más
nem szorult az ön történelmi tudományára. Nem kérünk kölcsön,
meg lehet róla győződve. <)n beszél, hadar össze-vissza mindent,
teljes tájékozatlansággal.
<>n kiemeli a történelem egyes alakjait úgy tetszés szerint,
természetesen azokat, melyek „Yálasz“-ához passzolnak; másokat
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ellenben elhallgat. Az a passzus pedig, hogy én „kivételt nem
i smer vén, a f e l v i d é k l a k ó i t e g y s z e r ű e n H u r b á n ivadé
k á n a k m o n d o m " — czikkemben éppen nem létezik s mint nem
létezőről, hogy ön hogyan beszélhet, az az ön alapos olvasásának
v i l á g o s bizonyítéka. Mert czikkemben ez a rész: „a m a g y a r
faj r o v á s á r a II ur bán ok i v a d é k a i " nem azt jelentik, hogy
a felvidék lakói mind Hurbán ivadékai.
Tehát nyilván való dolog, hogy ön olyanokat is olvas ki czikkemből. melyek benne nincsenek. Különben, hogy teljesen tájékozva
legyen az egyes nemzetiségeknek magatartásáról a múltban, arra
nézve olvasásra ajánlom : Yargyas Endre „Magyar Szabadságharcz
Története" nagy munkáját, a jelenre nézve pedig ajánlom a napi
lapokat s az egyes tanfelügyelőknek a közigazgatási bizottságokhoz
intézett jelentéseit s egyes tanügyi czikkeket.

„ U g y a n ki volt az a Hu r b á n ? " mondja ön. „Egy orosz
z s o l d o s és hortes, ki p á r t j á n a k hí vet szereszni elég,
t a l á n n a g y o n is ügye s volt. De s z ol gál hat ez a l ka l ma t
arra, h o g y t ö b b m i 11 i ó ma g y a r i v a d e k á n a k ismert essek
El é g s a j nos , ha a P á p a vi déki ek meg csak ott t art anak"
mondja ön tovább. Mi ez?! \a n ennek értelme? . . . Mitele szótorlódás ez? Éhez szólni sem lehet! . . . Bábeli zavar a gondolat
kifejezésekben. Vagy ön azt hiszi, hogy a ki Írni tud, az mindjait
ezikkiró is lehet? Hogy valaki Írni tudjon, a tollon, tintán es papi
roson kivül szükséges e g é s z s é g e s gondolkodás is s a helyes
írás, mi ellen lépten-nyomon véteni úgy latszik nem tartja bűnnek,
vagy tán nem is tudja. Jó lenne tán megszerezni valami elemi
iskolai j ó magyar nyelvtant pl. Bárányét, \ argyasét. Méh gén
ajánlom,’ talán használni fog . . . Ön «
oszlopainak nevezi a
tótokat, oláhokat, ráczokat stb., melyek a hazat fenntartják. „
ház (értem a m a g y a r ne mzet et ) nem szó í u 1 j a \ i tás i a,
m e r t az m i n d e n k o r magyar, de az oszl opokat , melye et
első s o r b a n é r h e t i a csapás vagy c s á b í t á s e rős í t eni keli
mondja ön. Ha ön czikkem 4. kikezdeset figyelmesen * o nu> a,
majd mást lát ott. Ön úgy látszik vagy nem akarja azt értem, vagy
nem tudja. On szerint, belül az országban a magyaiság nem szói u
támogatásra, itt belül minden fényes mái. S ön ím i tájt ozi
ságról beszélni. Szerintem első dolog: <t
unij
azután a
heékelt*q,je* nemzetinek íMgtnagyarmitámlm ezzel készén
ml,iánk, a határszéli
megyék
ma(marEz á
kor és mindenki ellenében, tehát ön ellenében is fenntartom. A
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törzs legyen erős, az ágakba majd képes lesz a termékenyítő ned
vet a magyarság szellemét bevezetni. Uram, uram! beszámítható
állapotban volt ön, mikor „Választanak 9-ik kikezdését irta? Mi
akar az lenni ? hisz annak se füle se farka. Epén úgy, mint egész
czikkének. A II). kikezdés nemkülönben érthetetlen zagyvalék.
Epigramm, taktika, tót, zsinórmérték stb. keveredésben vannak.
Jligyje meg kedves ur, a felvidéket, de még az alvidéket is isme
rem; ismerem azoknak iskolai viszonyait is. Manapság már nem
szükséges mindenütt ott lenni, ha valamit meg akarunk ismerni.
Vannak hiteles források. Vagy a miniszter évi jelentései nem nume
ráinak ? * ) Látott már ön miniszteri évi jelentést ? Ha nem látott
volna, forduljon kérem a megyei tanfelügyelőhöz, ki azt, hiszem
oda kölcsönzi majd. Lapokat is jó lesz olvasni. Ajánlhatom . . .
Ott önöknél csak k é r e l m e z e t t állami iskolák vannak mondja
ön. Válunk, itt belül hiába kérelmezünk — nem adatik s épen ez
a baj. Itt nálunk belül vannak megyék**) hol ezrekre rúg az iskolá
zatlan tankötelesek száma. Ön uram nagyon el lehet a kortól ma
radva. On ugylátszik keveset olvasgat. Nem elég ám kérem csak a
lőcsei kalándáriumot olvasni! Az ön által felhozott illetve „Választó
nak utolsó előtti .). pontjában érintett „semmi e r e d m é n y t czikkemben nincs meg. Ott ez áll: „a l e g t ö b b h e l y e n csupán
frázis, se mmi e g y é b “ ezt is tehát visszautasítva, figyelmébe
ajánlom egyúttal az é r t e l m e s megolvasását a mondatoknak.
Az egész „A álaszu-ából csak az tűnik ki, hogy a k a r t u g y a n
v a l a mi t írni, de maga sem t u d j a mit. Zür-zavar, szótorlódás,
n\akutokért éretlen okoskodás, sületlen bombasztok, orthographiai
hibák és alaptalanság jellemzik „Válasz“-át.
Az utolsó kikozdeset a kedves olvasók g y ö n y ö r ű s é g é r e ,
szoszerint ide iktatom : „Hízza az országos ügyek elintézését, orszá
got es nemcsak vidékekét ismerő emberekre. Olyan ember jelenlegi
közoktatási miniszterünk a ki e tekintetben k i v á l t helyes politikát
kö\( t. Kendki\ ül erdekes !! Ön azt mondja a fenti sorokban, hogy
hagyjam az országos ügyek elintézését másra. De ki akar itt intéz*> Azt a hivatalos pedagógiai labirintot nem tájékozás végett szoktuk ma
atbarangolni hanem csupán azért, hogy mennyi hamis adattal dugja ki a szemét
a közokt. minisztérium a nemzetnek.
*) 1*1. Egy aránylag kis megyében t. i. Gyérmegyében 1000-en felül van
azon tankötelesek száma, kik soha nem láthatnak iskolát — mert nincs, Bizony
szomorúan tapasztaljuk, hogy e tősgyökeres magyar faj. hogy pusztul, hogy
sínylődik a szellemi sötétségben. A tanfelügyelő hiába kér állami iskolákat,
iiejn adnak.
Szerk.
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kedni?! Intézkedni szerintem csak az tudhat, kinek állásából folyó
hatalma is van. A hozzászólás valamely dologhoz, ön szerint mar
intézkedés ? Ej! ej! állami tanító létére, hogy mondhat ily badar
ságot?! . . .
Mielőtt azonban letenném a tollat ajánlom „Nem illik- ezirnü
munkát megvételre és tanulmányozásra, nagyon olcsó és az olyan
embernek mint ön — nagyon szükséges, hogy miért? — ön is
tudja. S meg valamit: .legyezze kérem meg, hogy hallgatni arany
annak — kinek beszélni nem ezüst.
Havasi K.
Nyugdíj-kérvényünk felszereléséről.
(Vége.)

10. A köztörvényhatóság által hozandó első fokit határozatok
alkalmával a hiteles másolatban idezárt, s az 1STő. 82. t.-cz. 44-ik
j$-a által törvényerőre emelt következő régebbi szabályrendeletek
szolgálnak zsinórmértékül, jelesen:
a) „a Ratio educationis publicae“ 290. §-a, továbbá:
*) A Ratio educationis publicae 290. §-a következő:
Pensio emeriti Professoris, nisi eidein adeptione majoris Sacerdotii, aut
officii utilioris, aliave quapiam ratione ex ordinatione et gratia Regia provisuin
fuerit, post expletos im Universitate Academia, Gymnasio, vei Graminatiea doctionis annos decem, érit tertia; post viginti dimidia Stipendii pars.
<jui verő triginta un i versiül annos in Scholis docendo consuinuiavit, dignus profecto est, cui Stipendium integrum in pensionem cédát e vectigalibus
illius Fundi ex quo suaiu antea mércédéin solebat accipere. De Administratoribus Scholarum Vernacularum sic est statútum : Qui Stipendium integrum in
pensionem quaque suam ab eodem sument. Magistris Scholarum Primariarium,
et Capitalium peculiaris est Pensionum Fundus in aere dini a Didaetris Scliolarum publicarum collecto, et apud aerarium publicum focnori locato, qui si
törte non sufficerit, complementuni congruae pensionis dabitur e bundo Stúdió
mul pro illa Stipendii parte, quam quis inde, dum docuit, levavit. Alii, quos
l rbes et Oppida, ceteraeque Incolarum Communitates suo in gremio aluerant,
si deficiant, aerum érit aequitatis et providentiae bene de ipsis ineritos convenienter suvtentare. Uxoribus viduis, et si unum duntaxat annuui cum Magistro vixerint, generaliter competit tertia illius Stipendii portié, quod \ iri
muneri Sebő!astico immertui liabueré.
Si quis autem horum in usu pensionis positus cédát e vita. pensio érit
emetienda Viduae ex illő Stipendio, quo Maritus tune fruebatur; cum ad Statum pensionis transiit. Magyarul: Kiérdennilt tanárnak nyugdija, hacsak királyi
kegyelem és rendelet utján, vagy bármi másokból nagyobb egyházi állást 'agy
jövedelmezőbb hivatalt nem kapna, az egyetemen, akadémián, gy mnááuinbun,
vagy a grammatikai iskolában eltöltött tiz év után fizetésének egy harmada,
busz év után pedig fizetésének fele lesz.
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b)
az 1824. évi július 21-én 7644 . sz. a. kelt s 16542. hely
tartótanácsi számmal intézményezett udvari rendelet2) és végre:
Ki azonban :>0 óvót töltött mindössze tanítással az iskolában, valóban
mólt**. hogy egész fizetését kapja nyugdíjba azon jövedelem alapból, melyből
eddig szokta fizetését húzni. Az elemi iskolák vezetőiről következőleg határoz
ta to k : kik fizetésüket a tanulmányi alapból húzzák, azok nyugdijukat is onnan
fogják huzni. A városi főelemi iskolák tanítóinak van már a nyilvános iskolák
tandíjaiból gyűjtött készpénz alapjuk, mely a nyilvános pénztáraknál van kama
tozás végett letéve: mely ha talán elég nem lenne, az illető nyugdíjnak a pót
léka a tanulmány alapból adatik azon összeg kiegészítéséig, melyet valaki, inig
tanított, kapott. Mások, kiket városok és mezővárosok közönsége tartott, ezek
igazságosságához és gondoskodásához tartozik a kiérdemlőiteket méltóan eltar
tani. Az özvegy asszonyoknak hacsak egy évig is éltek házasságban, rendes
egy harmada jár azon fizetésből, melyet a férj halála előtt húzott volt.
Ha azonban már mint nyugdíjazottak közöl a férj halna el, az özvegy a
fizetésnek azon részét kapja, melyet a férj akkor kapott, mikor nyugdíjba
lépett. —
2) IS2-1, évi junius 21-én 7644. sz. a. kelt. s 16.1 12. helyett, számmal
intézvényezett udvari rendelet.
Saero eto. benigno intimandum. Kopraosentatione «juam Ponsilium hoc
Kegium Locunitenentiale ipioad Pensionem oppidi Gölnitz d*‘natorum Docentum
Josephi. Stephani. <4 Joannis Friedmanszky relietis viduabus íjualiter depen'lendam de dato 2-o April. 1882. Xro SÓST. horsum submiserat, altissimo obtutui
abhint* demisse substrata. altefatam suam Majestatem Saeratissimam instar
generális normát* benigne ordinare dignatam esse, ut Doetmtibus qui in pluribus
Loeis munerc hocee funeti sunt, tlum ipsi, aut eorum vitluae Ponsione provideri
debent. haec pensio integra per illám Pommunitatem, aut fundum, etii talis
Docens ultim** servirit, dept»n<iatur; atque in pari ennformita te etiam antelatis
duabus viduabus Pensio normális a tli** obitus maritalis. *4 emu impatátlőne
enrum. *{U*‘ iisdem titulo hoece hindum intors suppeditata legitimáld possunt
• aleulanda: e Pássá Ponmunitátis oppidi (iöln/tz praestetur. (j.uae altissima
Resolutio Kegia vtdut pr«» norma in similibus Pasihus deservitura. Ponsilio huic
Loeumtonentiali lí*‘gi** pen*is remissioiiem aetorum, sub praeeitato dato isthue
Mibstratorum, r*4h x*‘ *4iam ad repraesontat ionem ejusdem Regii Locumtononcialis
Ponsilii, «|iioad Grapliidis Magistrum jubilatum Zagrabiensem .loannem Sehaut
«l*lto 24-o tchruarii ti. t*. Xro. 4247. horsum factam, eujus a< <lusa perdg. isthie
a*holuta sunt. superindegre t»ditum sub Xro 4í)Ö!4/líM) a. e. Decretum Aulicuin.
fi ne taeientlarum **ongruariuu Dispositionum hiseo nóta redditur. Dátum Viennae
•lie 21. Annii ls24. Prinet»ps Franciscus K*»báry Johannes Xep. e L. R. Malonyai
a*l benignum *4*-. Mandátum. Josephus Sorsit-*h.
Magyarul : O felsége stb. kegyesen kihirdetni .lendelte. Azon előterjesztf‘sre. mely*4 ezen királyi helytartótanács Friedmanszky József, István és János
Gölnitz mezővárosi elhalt tanítók özvegyeinek nyugdíjazása érdekében 1822
ápi. --án HUH. sz. a. ide felküldött es legmagasabb betekintés végett legaláza
tosabban beterjesztett, fennevezett királyi felsége általános szabályul elrendelni
nu ltoztntott.
tanítóknak, kik több helyen működtek, midőn ezekről vagy
ezek özvegyeiről gvmloskodniok kell, az e g é s z n y u g d í j a z o n k ö z s é g -
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c)
az 1845. évi 25224. helytartótanácsi sz. a. Magyarorszá
elemi tanodái részére kiadott szabályrendelet 71. §-a.3)
Ezen idézett szabályrendeletek csupán a szorosan vett magyarországi rom. kath. és gör. katli. tanítókra vonatkoznak, nem pedig
az erdélyi hasonló jellegű tanítókra is, mivel ez utóbbiakra hatálya
soha sem terjesztetett ki.
11. Az 1878. évi 7053. sz. a. kiadott körrendeletben a köz
ségi tanítók nyugdíjazása a községek kötelességévé tétetvén, elő
forduló esetben a fenti szabályok ezekre is alkalmazandók.
12. A fent idézett rendeletek szerint a tanítót 10 évi szaka
datlan szolgálata után, szolgálati utolsó évében élvezett fizetésének
egvharmada, betöltött 20 évi szolgálat után fele és teljes 30 évi
szolgálat után az egész fizetés illeti nyugdijképen ; 10 évnél keve
sebb szolgálatért nyugdíj nem jár.
13. Tekintettel az 1845. évi 25224 helytartótanácsi sz. a.
kiadott szabályrendelet 71. §-nak végpontjában foglaltakra, a tanítói
szolgálat után kiérdemelt nyugdíj, a tanítótól a nyugdíjról való
előzetes lemondás esetében sem vonható meg.
14. A nyugdíjra jogosult tanítók özvegyei férjük legutolsó
évi fizetésének mindenkor egyharmadát nyerik évi nyugdíjul.
15. Az országos tanítói nyugdíjintézetbe tel nem vett községi
rom. katli., görög kath. tanitók, valamint özvegyeik és az iskolat ci 1 v á g y a l a p b ó l f ii g g j <"»n. li o 1 a t a n í t ó , m i n t i 1 } «• n. 1 e gu t o l j á r a s z o l g á l t és az azért egyformaság szempontjából az előbb neve
zett két tanító özvegyének rendes nyugdija a férj halálozásának napjától számittatik — beszámítván mindazt, mi nekik ezen ezim alatt talán nyugtatván*
mellett már kiszolgáltatott. — (íölnitz mezóváros pénztárából fizetteti k. Mii'
legmagasabb királyi elhatározás hasonló esetekre szolgálandó szabni*ul <z< n
királyi helytartótanácsnak a fönnebbi szám alatt beterjesztendő h a t o k * issza
csatolása mellett, tekintetted az ugyanezen helytartó tanácsnak 8<liánt .l.ino>
zágrábi jubilált rajztanitónak ügyében f. c. felír. -4-én 4.1 < >z- *'• *'*' ”
felterjesztése, melyet 4903/líMi f. é. sz. a. rávezettünk, udvari rendelettel hason
intézkedések megtételére ezen Írás által kiadatik. Kelt l>e<
l^_l. juniu
Kohányi Ferencz herczeg, Malonyai János báró. Kegyelmos rendeletre Sorsit
József.
*) 1845. évi helyt, tanácsi sz. a. Magyarország elemi tanodák szabályai -hol.
Ha a fölobb előszámlált fizetéssel alkalmazott tanít, k (tanodái egyenek)
öregség vagy más valami alapos ok miatt kötelességük* t m m I ht at i at j ’
nyugdijt követelhetnek, az egész fizetési nyugdíj elnyelhet. m n a tan . ai 1 n
szer következtében 30 évi l.iv és buzgó szolgálat kitíízetvén. minden egyeld,
nyugalmazási elvekre és szabályokra nezve a koz- e» álladalmi bi\ata n '
hasonlittatnak. Kedvezőbb ellátás iránti szerződés szabad es örvényes: e en >en
ama szabályoknak megszorítása meg önkén*tes lemondás nnllttt
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fentartók között a tanító, illetve özvegyi nyugdijakra vonatkozólag
köthetők szerződések is, úgy azonban, hogy a mellékelt szabály
rendeletekben ezen tanítók és özvegyeikre kikötött kedvezmények
csorbulást nem szenvedhetnek.
Ezen szabályrendeletekbe ütköző szerződés érvénytelen, ellen
ben kedvezőbb ellátás iránt kötött szerződés szabad és érvényes.
Az illető tanító és iskola fentartó között létrejött szerződés,
az özvegy nyugdijjogosultságát nem érintheti.
10. Nyugdíjba beszámítható fizetés gyanánt csak a tisztán
tanítói jövedelem vehető.
A kántori járandóságok, lakbér, kegyadományképen élvezett
jövedelem, a vallás vagy tanulmányi alapból nyert járulékot a nyug
díjba nem számíthatók be, ha csak az illetők beleegyezésüket nem
adják.
17. Ott, hol a tanítói jövödelmekből a kántori járandóságok
elkülönítése nehézségekkel jár, az iskolai vallomáiiv, vagy ennek
nem létében a canonica visitatio veendő irányadóul.
Ha pedig a tisztán tanítói jövedelem ezekből sem volna a
valóságnak megfelelően, vagy mindkét fél megnyugvására kiderít
hető, az esetben a járás szolgabirája által a felek kölcsönös kihall
gatása után felvett jegyzőkönyv adatai fognak irányadóul szolgálni.
18. Ha a megállapított tanítói jövedelem egyrészét termény
beli járulékok vagy a tanulók után megszabott tandíj teszi, úgy a
terménybeli járulékok pénzértéke, valamint a tandíj a legközelebb
múlt 10 évi átlag szerint számítandó.
19. A nyugdíj a tanítót a tettleg nyugdíjba lépés napjától,
mi. tekintettel 1875. 42. t.-cz. 4.'!. §-ára, rendkívüli esetek kivéte
lével mindenkor a tanév végére határozandó, az özvegyet pedig
férje halála napjától, vagy ha az !8(‘>s. :{S. t.-cz. 140. $-a, illetve
a rom. és gör. kath. plébánosok mint iskolaszéki elnökök részére
kiadott egyházhatósági szabályzat 24. 5; értelmében, a férje lakását
és fizetését egy fél éven át élvezte volna, úgy az özvegy nyugdija
férje halála napjától számított fél év után illeti meg, és pedig a
múltra nézve egyszerre, a jövőre azonban a nyugdíj mennyiségéhez
képest előleges havi vagy évnegyedes részletekben.
20. A megszabott nyugdijat mindig azon pénztár, község vagy
felekezet tartozik fizetni, mélyítői vagy melytől a nyugdíjazandó
vagy elhunyt tanító fizetését legutóbb húzta.
Ezen nyugdíj a szolgálati idő arányában községcnkint nem
osztható fel, minthogy a kölcsönösség elve az által, hogy minden

IMI

21.
Ha az első fokú határozat kézbesítésétől számítandó lő
nap alatt a felek egyike sem élt felfolyamodással, a megye Vagy
sz. kir. város közönsége által hozott első fokú határozat jogerőre
emelkedvén, foganatosítása iránt a kellő intézkedések azonnal meg
teendők.
Ezen utóbbi pontok azon tanítókra vonatkoznak, akik a közoktatásügy rendezése (1S6S) előtt már szolgálatban állottak és agg
koruknál fogva az országos tanítói nyugdíjintézetbe sem lettek fel
véve. Rájuk nézve a Ratio educationis publicae 21)0. §-a, az 1824-ik
udvari s 1845-ik évi helytartótanácsi rendelet képezi a jogi alapot,
a mely szerint nyugdíjra jogosultak; nyugdijukat pedig azon köz
ségtől nyerik, ahol utoljára szolgáltak.
Tudok esetet, a hol nem régen, egy hitközségi tanító ezen az
alapon nyugdijaztatta magát. A megye és hitközség által kiküldött
vegyes bizottság jelenlétében, a megyei főorvos munkaképtelennek
nyilvánította a tanítót. A hitközség először megtagadta a nyugdijat,
későbben alkudni kezdett vele, de az illető tudva azt, hogy jogos
téren áll, felfolyamodással é lt; valamint a közigazgatási bizottság,
mint elsőfokú hatóság, ugv a miniszter is elrendelte nyugdíjazta
tását. Mit volt tennie a hitközségnek mást, mint az elaggott tanítót
teljes fizetéssel nyugdíjazni: és pedig oly formán, hogy az országos
nyugdíjalapból nyert nyugdiját egészítette ki, hogy fizetését megüsse.
Kívánatos és üdvös volna, ha nyugdíjügyünket a kartársak
bővebb tanulmányuk tárgyává tennék; az egyes tagok nyugdíjügyét
pedig a tantestületek magukévá tennék!
Mező-Kövesd.
József,
♦‘lemi és ipariskolai tanító.

Iskolajáték
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Szükségtelennek tartom, hogy e helyen szakértő pedagógusok
előtt az iskolai játékok fontosságát fejtegessem. Csak annyi! emlitek meg. hogy én az iskolai játékokat is a tudományok szolgálatába
vonom, és pedig úgy hogy ezáltal a játék semniítse veszítsen
érdekességéből.
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A játék melyet most bemutatok következőleg történik: A
legnagyobb, legidősebb növendék, ha egyszersmind a föld és termé
szetrajzban a legotthonosabb a tanulók közt, ülve foglal helyet; ő
lesz a játszó társaság elnöke, ki mellé még egy titkár is választandó.
A játszók az elnök előtt félköralakban vesznek állást. Ez
megtörténvén az elnök ogv zsebkendőből készült korbácsot vesz elő,
melynek egyik végét a jobbja melleti játszónak nyújtja miközben
felhívja, hogy találja k i: „melyik várost gondolja ő „A“ kezdő
betűvel ?“
A város nevét az elnök előre megsúgja a titkárnak. (Ezt azért
látom szükségesnek, nehogy az elnök, egyik-másik iskolatársa iránti
előszeretetéből mindig vele találtassa ki a kérdésben forgó város
nevét.) Ila az első kérdezett rövid gondolkozás után, miközben 3
várost megnevezett, nem találta ki a város nevét, a közvetlen mel
lette álló veszi át a korbács végét s találgatja a várost, mi ha neki
sem sikerült, következik a találgatásban a 3. 4. stb. mindvégig.
A kitaláló átveszi a korbácsot az elnöktől és azzal — mintegy
büntetésül veregeti a többieket, miközben ezek a büntetéstől mene
külendő, szerteszét futkosnak. Rövid szaladgálás után az elnök el
kiáltja magát: „elég*! mely a futókat visszatérésre inti.
Ez megtörténvén, folytatja a találgattatást „abc* sorreudben,
mindegyik kezdőbetűvel 2—3 várost találgatva.
De. hogy az elnök és tiszttársa, a titkár is részesüljenek a
szaladgálásban, a tisztséget a játszók fölváltva viselik. Mondanom
sem kell, hogy a város neve mellett a megye, a kerület is meg
nevezendő.
A természetrajzi játék ugyanily módon történik, azon külömbséggel, hogy városok helyett állatok nevezendők meg.
Xövendékim majdnem egy év óta növekvő örömmel mulatnak
ezekkel a játékokkal. Az apróbbak is tömérdek földrajzi és állat
nevet tanulnak meg igy, minden fáradság nélkül, a mi nekem e
két tárgy tanítását nemcsak megkönnyíti, de sikeresebbé is teszi.
Es most azon gondolkozom, nem lehetne-e a többi tantárgya
kat is belevonni a játékba ?!
Sály 1888. május havában.
Márton
tanító.

IRODALOM.
Beküldetett „Esztergom-vármegyei írók koszorúja." Ezen pályudijjal ki

tüntetett nninkn. mely .^66 esztergommegyoi író élete és irodalmi működése
ismertetésével foglalkozik. Pr. Majer István püspök, az országosan tisztelt „Ist-

váll bá<;si“ 50 éves írui jubilaeuma emlékére van kiadva s egyszersmind n. ki.
mint az irodalom bőkezű pártolójának ajánlva, úgy megye irodalmával tüzetesen,
künyvószotileg foglalkozik s a magyar irodalomban ritka julunsúg. irodalmi tör
ténetünkre nézve pedig megbeesülhetlen.
Irta Zelliyer Alajost
(Budapest, VII. Hársfa-uteza 0. sz.)
Egy példány ára fűzve 2 frt, diszkötésben 3 frt.
A dohány méreg. Tanulmány. Irta Tliewrewk Árpád. A múlt számunkban
emlitett füzet folytatása. Ara ‘>0 kr. Kapható minden könyvkereskedésben.

MI Ú JSÁ G .
Hülyék palotája. Trefort uj palotát építtetett a hülyéknek.
Óriási költségei ugyan de óriási diszszel is. Magyarországon van át
lag 18-ezer hülye, azokból menedéket talál itt 54. Ez jellemzi a
Trefort-aera következetességét. — Ez a palotaépitési mánia sokba
kerül az országnak, megsínyli a tanítóság. Ebben a palotában már
Trefort érczszobra is ott csillog. Úgy látszik ezentúl minden kor
oktatási palota Trefort-mauzoleum is lesz egyúttal, a hol a dicső
férfiút, lóháton és gyalog bámulhatja a jelen és jövő. Vájjon nem
lett volna-e helyesebb, egyszerűbb épületet emeltetni, kevesebb
fénynyel és szoborral, de annál több térrel és célszerűséggel ?!
Három pályadijat tűzött ki a jász-nagykun-szolnokmegyei gaz
dasági egyesület oly három megyebeli néptanító részére, kik a folyó
tanév alatt, vagyis folyó év június hó végéig a fanemesités és
konyha-kertészet elméleti és gyakorlati tanterv szerinti tanításában
legnagyobb sikert fognak felmutathatni. A legérdemesebb tanító 20
frtot, a második 10 irtot, a harmadik is 10 irtot fog kapni. Az
egyl. választmánya Bárdossy Gyula kir. tanfelügyelőt bízta meg,
hogy minden pályadijra 8—8 megyebeli tanítót ajáljon.

TÁRSALG Ó .
N. N. tanító született 1824-ben, jelenleg H4 éves, a tanítói
pályán az 1841. évtől működik, tehát 47 övig, az országos tanítói
nyágd. rendes tagja, annak életbeléptetése első évétől fogva.
Most, midőn testi erői fogynak s ő magát a tanítás folytatá
sára képesnek nem érzi, ennek következtében a tanítói pályáról le
mondani s nyugdíjba lépni kényszerül.
A tavaly beküldött kérvényére 100 frt volt a nyugdíj meg
állapítása. Ez már mégis sok ; mikor egy tanító 47 évig működik,
úgy hiszem jobban megérdemlené a nyugdíjazást, mint akármelyik
miniszter ő nagyméltósága.
Hallatlan rendetlenség uralkodik a tanítók nyugdíjazásában.
Az állami tanítók mindig jobban lesznek nyugdíjazva, mint a fele
kezeti tanítók; persze! mert több szolgálatot tesznek a hazának,
mint a felekezeti tanítók.
Vegyük bírálat alá a felekezeti tanítókat, azok közül kik lösz
nek jobban nyugdíjazva Y Senki más, mint kiket a kormány lég-

H»4

jnkálil) pártol. Tessék tiszt, kartársaim a néptanitók lapját figyelem
mel kísérni.
Felkérem a tiszt, kartárs urakat, miszerint szíveskedjenek a
„Tanitóbarát“-ban utasításukat velem közölni.
Mély tisztelettel
Obér (Yasmegye), 1H85. május 10-én
Wilfinger Károly,
néptanító.
F e le le t.
Az 1875. évi XXXII. népoktatási tanítók nyugdíjazásáról
szóló törvényczikk 41. §-ának 4. pontja, melyet alább szószerint
adok, legyen a kívánt nyugdíjazási ügyre a felvilágosítás:
.Azon tanítóknak, kik kimutatják, hogy 1875-ben betöltötték
illetőleg betöltik 55-dik életévüket, a közoktatásügyi minister által
kitűzendő határidőig nyilatkozniok kell az iránt, hogy részesülni
akarnak-e az országos néptanítói nvugdij-alapból vagy nem?tt
„Kik a kitűzött időig nem jelentették • be, hogy részesülni
kívánnak, azok mindennemű befizetések alól fölmentéinek, de viszont
az országos nyugdíjpénztárból semminemű végkielégítést, nyugdijat,
vagy özvegy, árva, gyámpénzt nem nyerhetnek. A kik pedig ki
jelentik, hogy kívánnak részesülni, azok kötelesek 1875-től fizetni
a számukra biztosított nyugdíj összegnek belépti díjul egyszer s
mindenkorra 20°/0-át és évenkint 8°/()-át.u
„Az ilv tanítók nyugdijának évi összege (növekedés nélkül)
100 írtban állapitfatik meg, özvegyei egyszer mindenkorra 100 irtot,
árvái a rendes segélypénzt kapják. A szolgálati idő szintén ezen §.
2. pontja értelmében számittatik ; amely igy hangzik :
„Ezen már alkalmazásban levő bárminemű nevelők s tanítók
nak (tanítónőknek) 40 beszámított szolgálati év után nyerendő évi
nyugdija 250 írtban, tiz beszámított szolgálati év után nyerendő
nyugdijösszege 250 írt 40 százalékában azaz 100 írtban, (mely a
második évtől évenként 2 százalékkal növekedik), özvegyeik segély
pénze 84 írtban, árváik segélypénze a 18—26 §§-ok értelmében
állapittatik meg.a
„A 8. §. értelmében beszámítható szolgálati idejük pedig
1870-dik évtől kezdve számittatik, de úgy, hogy egyfelől a 100
frtnyi nyugdijösszeg bárkire nézve is csak 1885-től növekedhetik
2%-kal, s másfelől az 1876. január 1-je után elhunytak özvegyei s
árvái már 1876-ik évtől kezdve részesülnek a segélypénzben, ha az
elhunyt legalább 10 — a 8. § értelmében beszámítható — évig
szolgált.u
A mint látszik ezen paragrafusok alá esett nevezett tanító,
így több nyugdíjra igényt, nevezett nem tarthat.
Havasi K.

Felelős szerkesztő: ZTKG LKR CrtíZA
Nyomatott Polgár Portalan könyvnyomdájában, Gyűrött,
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MULATTATÓ.•
)**
Gara Bence magyar néptanító önéletrajza.
i.
Minthogy manapság minden tisztességes ember születéssel kezdi az életét,
nagyon természetes, hogy nekem is hódolni kellett a szokásnak.
Születésem valószínűleg titokban történt, mert én, bármiként is erőltessem
a fejemet, nem tudok visszaemlékezni reá.
Emlékezetem attól a percztől veszi kezdetét, midőn egy rendkívül gonosz,
ránezos arezu asszonyság forró vízbe nyomott.

Felkiáltottam, hogy nem óhajtok fürdőt venni, de kiáltásomat télre—
magyarázták.
— Milyen jó tüdeje van a kölyüknek, — mondá egy fiatal, kövér
férfi, aki mosolyogva nézett.
— Ah uram. — kiálték ismét, — ha csak egy szikrája is van az ember
szeretetnek az ön szivében, mentsen meg ettől a boszorkánytól, a ki úgy bánik
velem, mintha meg akarna koppasztani, mint a csirkét.
A vénasszony irtózatosan paskolt és igy felelt:
•) Ezen rovat alatt a győri Garabonciás Diák munkatársainak szives közreműködőével
lapunk két utolsó lapján egy kis mulattatöt közlünk, a melyből az élez es szatíra hiányozni nem
fog. Ezen rovat bizony költségünkbe kerül, de a fokozodö pártolás lehetsegesse tesz,
^
szixosen hozunk lapunk érdekesebbé tételére áldozatokat.
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_ Valóban erős és egészséges fiú, szakasztott apja.
_ Hol van az apám ? — orditék haraggal.
— Csakugyan hasonlít hozzám, — szólt a kövér férfi.
— Teliét ön az apám ? — kiáltok esudálkozva.
Azonban nem értették meg szavaimat, mert miként később tudtam meg.
az angyalok nyelvén beszéltem.
A vénasszony kirántott ekkor a vízből és beleesavargatott erősen valami
rongyba.
Kétségbe voltam esve, azt hittem, hogy az egyiptomi múmiák sorsára
jutok. Már vártam, hogy mikor tömködik belém a mirrhát és eassiát és hogyan
szedik az orromon át az agyvelőmet.
Azonban másként történt a dolog.
A vénasszony újra megragadott és egy végtelen hosszú pántlikát teker
getvén a hasain körül, vánkosba kötött és odavitt egv halavány. kedves arczu
nőhöz, aki megcsókolt.
Ránéztem az órára, a mutató a VlII-on állt.
— Kérek reggelit! Éhezem ! — kiálték türelmetlenül, s a halvány beteg
asszony megértette amit mondtam.
Kibontó keblén az inget és valami kellemes puha gömbhöz szoritá arezomat.
Ugyané pillanatban meleg és illatos folyadék fecskendezett ajkaim közé.
Felnyitám szemeimet és megnéztem mi az, azután sértett önérzettéi rántám el fejemet és felkiálték :
— Asszonyom, csak nem gondolja kegyed, hogy én szopni fogok, mint
a tengeri nyúl.
Csakhogy ezt már nem értette a jóarezu nő. Újra oda nyomott kebléhez
és én pirulva a megalázáson, engedve az édes erőszaknak. — szoptam.

II.
Életemnek első hónapjait úgy töltöttem mint valami egyiptomi myunia.
Miután nem értették nyelvemet, mindenféle jelek által mutattam, hogy
a pólyát nem szeretem. Sokszor szétrugtam vánkosbörtönöm falait, de hasz
talan : ismét bekötöztek.
Cselédünkre különösen haragudtam, mert lekötözte a kezeimet is. Ilyenkor
Petőfinek az a költeménye jutott eszembe a melyben e sorok álltak: „Letörte
bilincsét a rab. végre, végre szabad !“ Ilyenkor a legnagyobb erőfeszítéseket
tettem, hogy én is szabad legyek, de beláttam, hogy haszontalan munkát végezek.
Meg az is nagyon bántott, hogy egész nap dúdoltak a fülembe. Hiszen
nem vagyok én phonograph-masina, hogy telefujjanak nótával!
De még ha szépen daloltak volna, hanem csak úgy félfoggal, gondolták
nekem az is jó. Hát képzelje el valaki a helyzetemet: reggel öt órakor szoktam
felkelni, persze akkor még mindenki aludt a házban, hát én elüvöltöttem a
mohamedán müezzim hajnali kiáltását. Erre felébred a dada, rángatni kezdi a
kocsimat s álmos hamis hangon nyikogja : ,,Kis esolnakom a Dunán rengedez.“
Ijedten hallgatok el s tetetem magamat, mintha aludnám, hasztalan ! Egész
hat óráig folyton rengedez a esolnak s én nem állhatom tovább, kifakadok a
dal és a sors ellen; átkozom a ki megírta, kiadta, kinyomatta.
Ekkor az anyám vesz az ölébe s egy más változatból kezdi rá : „Kis
esolnakom . .
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— Megőrülök, ne tovább ! — kiáltom, mire az apám lép hozzam, és
kérdezi, mi bajom.
Feléje tárom karjaimat, ölébe vesz és ő is elkezdi duruzsolni: „Kis
esolnakom . .
No, ez mar im*gis sok a esolnakokból. Boszusan hunyom le a szemeimet
s a dal el is marad. A szobában lábbujjhegyen járnak s én kénytelen-kelletlen
úgy tetetem magamat, mintha aludnám. Mert hiszen jaj nekem, ha moezezanok,
azonnal rákezdik ismét a csolnakos nótát s megszéditik vele a fejemet.
*
*

*

Mikor hat hónapos voltam, valami kemény hegyesség nőtt a nyelvem előtt.
Nagyon megijedtem, hogy valami rendellenes kinövés, és sokat kiáltoztam,
hogy operáltassanak az orvossal, végre megtudtam, hogy a fogam jön.
Örült neki az egész dalárda, s én minden órában felkiáltottam :
— Pecsenyét kérek! Jogom van hozzá! Kinőtt a fogam!
De bizony nem adtak.
Hanem e helyett egy darab fát akasztottak a nyakamba, és mondogatták,
hogy fügegyökér.
Elhatároztam magamban, hogy mihelyt a számba teszik, azonnal meg
eszem madzagostul, és igy bebizonyítom rágászati érettségemet.
Bele is dugták a számba, de hogy száradjon el gyökerestül minden
fügefa ! — nem volt az sem édes, sem rágható, — de még csak szivar gyanánt
sem lehetett használni.
Ekkor aztán nagyon megharagudtam.
Kijelentettem az anyámnak, hogy öngyilkos leszek : felakasztom magamat
a fügegyökér madzagjára, de szerencsére egyszer, midőn magamra maradtam,
a Zordon kutyánk lerágta a nyakamról s megette.
Máig se tudtam kitalálni, hogy mi jót találhatott rajta.
(Folytatása következik).

Gönczy Pál államtitkár úrhoz.
Ötvon év, be nagy szám, Istenem !
Évi fizetésemnek fele.
Bizony ennyi alig ju t nekem,
Nehéz a tanitó kenyere.
Jubilálva ránk gondoljatok,
Kik tengődünk éhen e hazán.
Segítsetek rajtunk jó urak,
Akkor jubilálunk igazán.

Tanítunk mi. Izzadunk bele,
S fizetésünk mellett koplalunk.
Dicsérettel szájatok tele,
Ámde pénzt csak nagy ritkán kapunk.
Dicső czél a népnevelés, szóltok.
Éhezni még sem dicső talán,
Segitsetek rajtunk, jó urak,
Akkor jubilálunk igazán !

Mindem állam létföltétele,
A jó és fejlett népnevelés,
Mondta Koussau és Eötvös vele,
De kenyér nélkül igen nehéz.
Jól tanitni helyes mód szerint
Száz forintért, nem lehet, nem ám!
Segitsetek rajtunk, jó urak,
Akkor jubilálunk igazán!

Azt mondjátok, a kormány szegény,
Mannlieherre van ám pénzetek,
S nem bánjátok, hogyha én szegény
Éhen, szomjan, rongyban elveszek.
A tanitó kántor is lehet,
Harangozó, bak tér is talán.
Segitsetek rajtunk, jó urak,
Akkor jubilálunk igazán.
^ Istók.

Tzompó Mihály és Tsöszre Ádány
bölcs eskolaszékek tanálkozásai.

— No nászom tennap möbróbátom a zuj tanéttót.
— Hogyan nászom ?
— Aszondom nnéki, hogy
mongya meg mitű sós az ten
gői’ vize.
— Hát tuttaje ?
— Nem a nászom mér mer
aszonta, hogy attú hogy sok
benn a só, mán mondok a nem
igaz, mer úgy van a hogy sok
benne jaz sós héring.
*
— Sok a dolog, nász ! Nám
tsak tennap ho’ eevetöttük a
tisztelendő maggyát má mög
hajszul eza baktör-e, mer aszondgya a mestramnak kölletik ganézuyi. Ehun-e ?
— Bia sok a huzavonya ! Engörn is ho’ mmög huzigát az a
fényé liajdukáprár. De mondok tsak hogy a bottá nőm reflektát-e!
— Oszténg mér ho’ marakottak avvaa a város embörive ?
— Aszonta. idegöny lyószágbann kotonázott az én kezem-e!
pejg nám az üvé vájkát azén hajambann.
— ügyi mién az oan ? !

Se igy, se úgy.
Tanító : — Mondjál nekhem ed kis modár ?
Kóbi : — Ed kis modár a gólyakhülük.
Tanító : — Áztat nem ud hívnak.
Kóbi : — Hát gólya-jennek.
Tanító: — Tadj the ed szomár! Az se nem van gólyakhülük,
se nem gólyajermek, hanem g ó 1y a-t s i b e.

D iá k önérzet.
Pali (V. oszt. gimnázista a 11. oszt. Laczihoz.) Látod öcsém,
én már az ötödikbe megyek, a hol kezdődik az úr. Nekem már
uem mondhatja többé a Fránczi bácsi, hogy t e szamár, hánem
m a g a szamár!
Az egyetem folyosójáról.
rl a n á r : — Ugyan kérem assistens ur nézzen ki, kik csinál
nak odakünn oly éktelen nagy lármát?
A s s i s t e n s (kitekint): — A h a l l g a t ó u.r a k.

PO ST A .
W. K. Obér. Levelere H. K. ur. a közokt. ügyi min. volt hi
vatalnoka válaszol. Az 5 krt a szegények perselyébe tettük. _
N. W. Nagyvárad. Azok a tanítók, a kik (einezynél megfordultak,
bizonyára érdekes dolgokat tudnának mondani. Igv p. egygyel
megtörtént, hogy valami állásért folyamodott, (rönezynek tetszett
az illető intelligens modora es alakja. Igen nyájasan beszélt vele.
s egyszeresük e kérdéssel fordult hozzá : Apropos : ugv-e bar ön
református? — Nem bizony kérem, katholikus vagyok. (rönrzv
egyszerre más arezot mutatott s az illető nem kapta meg az állást.
Ennyire kiesinyesnek lenni egy oly magas polezon levő férfiúnak,
nem értjük miként le.irt ma. midőn már régen megszoktuk, liogv
a vallás érdemkisebbitő nem lehet. — F. F. Erdély. Annvi levél
érkezik hozzánk, hogy azokra rögtön felelni nem lehet, de azért
válasz nélkül nem hagyunk egyet sem. — B. R. Szívesen Vesszük.
—S —S Trencsén. Borsóssá nyilvánosságra. írjon röviden és
higgadtan, s hívja fel ügyére a nagy közönség Ítéletét. Bizonyos,
hogy a püspök ele kerül a dolog, a ki kénytelen lesz az ön javára
intézkedni. — Dr. Yang A. Bécs. Hirdetését közöljük, minthogy
azonban művét mun láttuk, mun adhatunk róla ajánlást . — Seb.
J. M. Kövesd. ? ? ? - Somsich S. Naptárunk szamara késziil-e
valami? — T. R. Minthogy ezikke az iskolai év megnyitására vo
natkozik. majd esak az ő s s z e l közöljük. Kérdésére pedig ez a fele
l e t : A (Jaraboneziás Diák 7 év óta áll fönn. Igen tartalmas és
olesó képes hetilap. Negyedévre 1 frt. Szerkeszti (hirdonyi Uéza.
kitől »Mulattat o rovatunk a (iara Beneze rzimü tanitói élet
rajzot hozza. (Vám : (íyőrbelváros. Saru-köz ő. sz. - P. K. A gy*»rvidéki tanitóegylet semmivel sem járult a (o’mezy-jubileumhoz. de
az erdélyi közm. egyletnek küldött 1(HI irtot. Itt tudják azt. hogy
(tönezyt a néptanítóik hiába emelik, Gönezy ugyan mun emeli okét,
s mióta a népnevelésügy élén áll. oly irtózatos hanyagsággal ve
zeti a minisztérium a néptanítók ügyeit, hogy a jövő század itelete
minden mondvaesinált jubileumi fényt piszokká fog silányit-ani.—
A többi levélre jövö számunkban felelünk.

