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A lap szellemi és anyagi részét
illető küldemények igy cimezen-

dék : „Tanitóbarát“ wzorkesztoséfgrém^k UyőrHtt.
Kéziratokat nem adunk vissza.

Kgv oldal hirdetés ♦ . 3 fit.

A tanképesitö vizsgálatok.
Olvasóink bizonyára ismerik már a lapokból

a

nagy-

tanfelügyelő

között

való confiietust, m ely a prímás ős Trefort ellenséges

viszo

szombati tanítóképző

és

az

esztergom i

nyából támadt.
Nekünk is van néhány szavunk ez esethez.
Szerintünk helytelen intézkedés az, hogy a tanítóképző
vizsgálatot nem -pedagógus papok és vadpedagógus

világiak,

az u. n. tanfelügyelők vezetik.
Azok bírálnak a kik nem szakértők, azok osztályoznak,

a kik az e g é s z r ő l sem bírnak fogalommal, s azok adnak
jogosítványt a néj(tanításra, a kik tulajdonképen maguk sin

csenek rá jogosítva.
Krtem itt a felekezeti képzőintézeteket.
De nem elég ez az anom alia, még torzsalkodás is támad
a népnevelés reverendás és

nem -reverendus

vezetői

között.

A prímás ujjat húz a m iniszterrel a nagyközönség mulatsá
gára és a hirszomjas napisajtó örömére.
Hát jól van, legyen igaza abban Trefortnak,
államnak joga van figyelem m el kisérni a

hogy az

vizsgálatokat,

de

abban meg a prímásnak adunk igazat, hogy a tanügy fele
kezeti érdekeit az állam nak nincs joga korlátozni.
A soha nem kérdett és meg nem hallgatott néptanítók
miként vélekednek e tekintetben ?
Megmondjuk.
V élem ényünk szerint a ta n k é p e s i t ö v i z s g á l a t o k a t
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vezető

1>i zo t í.s á g i) a n a n é p t a n i t ó k n a k

is

helyet

kell adni.
Paragrafus nincs rá a

törvényben, de

az

észszerüség

mutat rá jogokat.
Ha a törvény a néptanítókkal egy kissé méltányosabban
és bővebben foglalkozik, akkor bizonyára nem kerüli

ki

ez

sem a figyelmét.
Azonban előttünk nem tűnik ez fel : a m agyar

népta

nítók szokva vannak a magas nem törődöm séghez, — három
száz év hozzá is szoktathatta őket.
A melyik hajón a kormányosokat napszám os

munkára

alkalmazzák, a napszámosokat pedig odaállítják a

kormány

rúdhoz és a vitorlákhoz, az
soká éri el !

a

hajó

az

„U j

I anügyünk vezetése a laikus papság és

V i l á g o t 44
laikus

állami

hivatalnokok keze között van, — nekünk csak szenvedni és
tűrni vau jogunk.

Yrodítsuk meg a d olgot! A szakértő tanítóság javábó
válassza a nemzet a tanügy

korm ányzóit,

—

s

maradjon

meg a telügyelési jo g az egyház és az állam k e z é b e n !
I)e nem, ez nem le h e t ! hiszen m anapság a nem zet ér
deke csak annyiban mozdittatik elő, a m ennyiben

személyi

érdekékkel nem ellenkezik. T re tort bár hanyag és tudatlan,
marad közokt. ügyi m iniszter, mert fizetést húz érte, a nagy
ságos tanfelügyelők bár szedett-vedett, tanügyhöz nem
existentiák, intézik a közoktatás

ügyet,

mert jobb

nem jut nekik a korm ánytól. A papság,

m ely

értő

hivatal

m agát egy

háznak nevezi s az Isten országát vallja övének, a földi or
szágokban is igyekszik minél több jogokat
nem enged a nem zet erdőkében sem,

mert

gyakorolni,
ezzel

—

vesztene

hatalm ából, s különben sem látja be, hogy a theologia nem
pedagógia, hanem szaktudomány.
l g \ aztán a szem élyes érdekek nyomják a nem zet ér
dekeit •, nehán\ száz pedagóg-basa miatt huszonötezer nép
tanító kesereg századokon á t ; a népnevelés teng

és

csiga

lassúsággal halad előre ; a historicus pedig heleüti
kalamárisba, és ir igen szép dolgokat a jövő

tollát

a

századoknak,

jövő ezredeknek, s el fogja neki hinni — — a ki akarja.

z

a.

A tanfelügyelőkről.
Azt, hogy a kegyelmes innak mily jó szive van, mutatja azon
tény is, hogy a. bukott nagyságokat s a fő-fő korteseket, stb. nem
hagyja végkép elesni, felemeli őket, hogy legyenek a tanítók s a
tanügy felügyelői, — megtevőn őket t. i. tanfelügyelőknek. Ezek
azután lesznek az úgynevezett paedagogiai hakterok, iskolakerülők.
Ütik-vétik a dolgot az ilyen hajdúból lett harangöntők, de e mel
lett nem győzik ezek közül némelyek magukat a lapokban dicsőiteni, ekként takarván működésük silányságát, szóval értik a porhintést a laikus közönség szemébe. Pedig amiben csakugyan erős
nek kellene lenniük, oly gyarlók, hogy a megyéjökbeli utolsó ta
nító is kifog rajtuk.
De ez úgy látszik jól van igy.
A tanügyi tér is olyan, mint az orvosi pálya. Ehhez min
denki akar érteni. Vagy panaszkodjék valaki bármily bárgyú em
ber előtt, hogy ez és ez a baja, mérget lehet rá venni, — orvosi
tanácsokat fog kapni.
A mai tanfelügyelők három kategóriába tartoznak, ugyanis :
a csendesen otthonülők osztályába, kik hogy nekik ne legyen bántódásuk, a légynek sem ártanak; a fő- és alispánnal, a prímással
és püspökkel, a közigazgatási bizottság tagjaival, ha mindjárt ál
dozatok árán is, igyekeznek jól harmonizálni; a másik osztály a
reklám-tanfelügyelők osztálya, kik uton-utfélen az országos lapok
ban kürtölik, ha egy iskolát meglátogattak (úgy véletlenül, átuta
zóban), vagy ha valami csekélyét tettek ; ez az osztály hamar kir.
tanácsossá lesz ; a harmadik osztály nem a reklám szárnyain emel
kedik, igazságos úgy fel- mint lefelé, munkás, nem azért, hogy kir.
tanácsos legyen, hanem hogy tankerületének használjon, ezek ké
pezik a valódi tanfelügyelők osztályát. Igazi szakemberek, kik nem
kerülgetnek.

.Ezen osztályba a legkevesebb tartozik, s mégis ez az osztály
szenved legtöbbet. A másik osztálybeliek közül nem egy butasága,

ismert, a tanítói körökben nagyrabecsülf szakember tanfelügyelő he
lyére egy más megyéből kiugratott tanfelügyelő kerül, ki, hogy a
tanfelügyelői tekintélyt hogyan emeli, a miniszternek az mellékes.
Még azon esetben, ha azért cserélné a miniszter őket el, hogy
a háti amaradt tankerületet hozza az illető .szaktanfelügyelő helyre,
az áthelyezés érthető ; csakhogy az olyan Anyiás istálló tisztogatása
teljesen felesleges lenne, ha ő kegyelmessége a törvény világos §-ai
ellenére nem hajdúból lett harangöntőket nevezne ki tanfelügye
lőkké. hanem a taneredményt, módszert stb. igazán megbírálni tudó
érdemes néptanítókat, kik esetleg már a tanfelügyelőségnél irodai
munkát is végeztek néhány évig. Ekként a szükséges paedagógiai
ismeret s az ügykezelésben való jártasság követelménye teljesen el
lenne érve s a tanügy fejlődhetnék.
K.
A tanítónők.
Midőn hazánk egén az alkotmányos élet csillaga újra felra
népiskolaügyé
nek gyeplőjét: t a n í t ó h i á n y mutatkozott. A bajon úgy véltek
segíthetni, hogy a hiányt majd tanítónőkkel fogják pótolni.
Nem is volt ez rossz politika. Miért adjanak ők a tanítónak
tisztességes ellátást, miért tegyék állását kecsegtetővé, melyre szí
vesen rászánja életét a tehetséges fiatal ember, mikor azt a kis ta
nítást egy leány is elvégezheti, ki potom fizetéssel is beéri.
Alapítottak azután nyakra-főre tanitónő-képzőintézetcket, me
lyekben ingyen tartást nyert az a leány, ki e pályára adta magát,
hiszen a tanitóhiányon segíteni kellett anélkül, hogy a férfierőt kel
lőim díjazták volna.
Jött is azután leány a felvételre annyi, hogy Isten a meg
mondhatója. Miért is ne ? Azt hitte mindenik, néhány évig eltart
ják ingyen, tanítják is, azután ha kap állomást: jó, — ha nem
kap: ráér kisasszonykodni, az élet 14. évében úgyis korai volna
ezt a szerepet sikerrel játszani. Csakhogy a községek nem igen
kapkodnak a tanítónők után, mert hát a leány mégis csak felerő
és az iskola embert, egész embert igényel; hiszen ^a férfierőt is
meghurczolja.
A dolog ilyetén állása mellett leányaink szépen hoppon ma
radnak es odafenn, abban a drágalátos közoktatásügyi minisztérium
ban kezdik sokallani az anyagi munkától elszokott müveit kisasszo
nyok számat, kik a zöldelő remény mngas egeiből lepottyantak a
gyogott és a magyar nemzet maga ragadta kezébe
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gyarló földre, molv számukra boldogságot nem hajthat. Szegény
leányok ! mily szép volt az álom, mily rút az ébredés, mily édes
volt a világot körüljárta ábránd és mily keserű a prózai, a hideg,
rideg valóság ! Nem jobb lett volna varróleénynak felcsapni, annak
legalább van kenyere, — a tanítónő, ki állást nem nyer, koldusaid)
a koldusnál.
Ezt kezdik érezni abban a végzetteljes közoktatásügyi minisz
tériumban és legott hozzá is látnak az experimentáláshoz, semmi
sincs e jó urak Ínyére.
Először az volt a panasz, hogy leányaink nem tudnak helye
sen irni, nem képesek gondolataikat helyesen kifejezni, most nem
rég pedig egyenesen a tulprodukcziót akarják meggátolni és elren
delte a nagy miniszter nagy bölcsen, hogy ezután az ingyen tar
tás, vagy olcsóbb élelmezés az első évben megszűnik.
így nem fogunk a bajon segíteni.
Az iskolába férfiú kell, ember, egész ember, kinek szive, esze
és melle a helyén van ; férfiakat pedig csak úgy fogunk nyerni,
ha az állást megtisztítjuk a salaktól és vele oly fizetést kapcsolunk
egybe, mely érdemessé teszi azt, hogy a fiatal ember rászánja életét.
Mi elismerjük, hogy leányaink nem tudnak helyesen irni, még
kevésbbé szabatosan fogalmazni, de tudja a miniszter ur, hol rej
lik a hiba? Korántsem a leányok tehetségének hiányában, vagy
hanyagságában. Isten mentsen ilyesmire gondolni is. Hiszen leá
nyaink annyit tanulnak, hogy majdnem összeroskadnak a roppant
teher alatt, — a tehetség sem hiányzik, mert hát a leány is em
ber és szellemi erejét éppen úgy lehet csiszolni, mint a férfiúét;
de liíit hol rejlik a hiba ? A hiba egyedül a gyarló tanítási remiszerben keresendő. E gonosz rendszer okozza, hogy leányaink nem
tudnak helyesen irni és fogahnazni, c gonosz tanítási rendszer oka
annak is, hogy tulprodukczió ellen nyithatjuk szánkat panaszra.
Megmondjuk, miért. Ki tud helyesen irni és fogalmazni ?
Helyesen irni csak az tud, ki sokat irt életében, helyesen fo
galmazni pedig ismét az, ki sokat irt életében.
Kényszerítik leányainkat arra, hogy egy régi paedagogiai sza
bály szerint ne múljék el egy nap sem, egy sor irás nélkül.
Nem.
A tanár úgy a polgári leányiskolában, mint a tanitónó-kepzointézetben magoltat, bevágatja a leczkét, sokszor minden értelme
zés nélkül, azután tovább tanultat, kihallgat, igy megy ez egesz
éven át. lletenkint ha ad is egy-egy Írásbeli dolgozatot, ehhez meg
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adja a dispozioziót, tehát más fa hajtotta ágakat rakosgat az el
száradt fára, mi csoda, ha ez csak fanyar gyümölcsöt terem ? Az
után pedig nem tanítanak nyelvet, hanem nyelvtant, szaraz, elvont
szabályokat: mi csoda, lta a gondolatkifejezés hiányos ?
Annak a tulprodukcziónak is nagyrészt a rossz tanítási rend
szer az oka.
Hazánkban számtalan családban keresnek nevelőnőt, kitől szük
ségképen megkívánják, hogy tudjon a magyar mellett egy kissé
németül, francziául, értse a zenét és tudja — miként egyik derék
nőtársunk mondja — a „bon ton“-t legalább affektálni. Mert hát
a szülőknek is kell a csillám, a parádé, ők sem igen törődnek a
lényeggel.
llát megfelelhetnek-e leányaink a képzőintézetekből kikerülve,
jelen, nem is egészen tulcsigázotf igényeknek ?
A tapasztalás a mellett bizonyít, hogy nem.
Kinek nevelőnőre van szüksége, az a külföldről hozat egyet,
a mi tanítónőink nem felelhetnek meg az igényeknek.
Es miért nem ? Hiszen a népiskolából kikerülve négy évig
látogatták a polgári leányiskolát, azután négy évig jártak a képzőintézetbe, hát teljes 12 évi tanulás mellett nem vihették annyira,
hogy holmi külföldről jött-ment dívával kiállják a versenyt?
Nem.
Mert ugv a polgári leányiskolában, mint a képzőintézetben
annyit tanulnak, hogy nem tudnak — semmit.
Bevágnak egész könyveket szóról szóra, de úgy, hogy miként
az óra, ha felhúzzák jár, úgy némely tanár növendékei csak úgy
tudnak felelni, ha legalább az első szót megsúgják nekik.
A swindli nagy. még nagyobb a laikus bámészkodása a rop
pant tudákosság miatt.
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Hát nyolcz esztendő alatt nem lehetne a német és franezia
nyelvet meg a zenét megtanulni tökéletesen ? Mindezen tantárgyak
sokkal szükségesebbek, mint — mondjuk — az algebra, vagy a
mértan.
Ha odafenn abban a csupa bölcsekből álló közoktatásügyi mi
nisztérium tanácsában a tanítók baján és a tanítónők túlprodukcziója
kérdésén igazán segíteni akarnak, úgy vegyék figyelembe a követ
kező javaslatot :
1. Adjanak a tanítónak kenyeret, tegyék az állást oly kecsegtetővé, hogy a tehetséges fiatal ember örömest szánja erre életét.
2. Legyen a polgári leányiskola a képzőintézet előiskolája,
melyben a német és franezia nyelvre nagy gondot fordítanak.
•í.A képzőintézetek tanítási rendszere tökéletes átváltoztatást
igényel; amennyiben tekintettel kell lenni arra, hogy az azokból
kikerülő tanítónők mint nevelőnők legyenek alkalmazhatók.
E pontozatok tekintetbevétele kettős haszonnal járna. Először
a külföldről hozzánk szakadt gouvernantokat, kik idegen szellemet
oltanak gyermekeink szivébe, le lehetne szorítani a térről, — má
sodszor pedig nem volna tanitó-hiány és tanítónői túlprodukezió.
A miniszteri rendelet okoskodása félrendszabály, melylyel a dolgon
segíteni nem lehet.
Szilli

A néptanítók nyugdíjazása érdekében.*)
Az 1875 évi 32-ik t. ez. a néptanítók nyugdijáról igen mos
tohán intézkedik. A nevezett t. ez. 9.
igy szól; „Beszámítható 40
évi szolgálat után óvók, segédek és elemi rendes tanítók számára
300 írt; polgári és felső népiskolai rendes tanítók, úgy szintén az
árvaházak és szeretetházak igazgatóinak számára 400 frt.u
„41. §. 2. A jelen törvény életbeléptetésekor már alkalmazás
ban állott b á rm in e m ű neve lök és ta n ító k (tanítónők) 40 be
számított szolgálati év után nyerendő nyugdíj összege 2;>0 frt
40%-ában, azaz 100 Írtban (mely a második évtől évenkint 2°/0-al
növekedik) özvegyeik segélypénze 84 frtban stb állapitattak meg.
A 8. §. értelmében beszámítható szolgálati idejük pedig csak 1870-ik
évtől számitatik, de úgy, hogy egyfelől a 100 frtuyi nyugdíj öszszeg bárkire nézve is csak 1885-től növekedhetik 2° 0-al stb.u
E sérelmes és nem méltányos nyugdíjtörvény revisiója érdeké
ben már évek óta folynak a mozgalmak, nincs tanító ki föl ne jajdulna e mostoha eljárás miatt, kinek arczába ne szökne a vér mind
annyiszor, valahányszor, a hiv. „Néptanítók Lapja u keze ügjebe
) Ezen érdekes czikket a Vasai. Közlönyből vettük át.

Sz«*ik.
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akad, mely időközönkint egész hosszú sorozatát hozza a szerencsétlen
áldozatoknak. Elszomorodik szivünk, midőn olvassuk a szerencsétlenek
neveit, hogy X. X. munkaképtelenné vált néptanítónak a vall. és kdzokt.
magv. kir. minisztérium 100 írt nyugdijat, X. N. néptanitónő özvegyé
nek 84 írt évi segélyt volt kegyes adományozni ; mert józan ész
szel meg nem foghatjuk, hogy egy munkaképtelenné vált néptanító
családjával együtt 100 Írtból, egy özvegy 84 írtból, miként élhet
meg, hogy szerezhetnek abból maguk és családjuk részére lakást,
ruházatot, fát, élelmet és betegség esetén óvást és gyógyszert.
Elszomorodik szivünk annak láttára, hogy miként megy egy
ilven nyomorult földönfutó néptanító segélyt keresni egyik járáskörtől a másikig, miként megy faluról-falura, házról-házra könyöradományokért, hol aztán részvét helyett igen gyakran az emberek
hideg gunyjaival találkozik. Az egykor munkás tanítót, ki lankadást nem ismerő buzgalommal működött az iskola szűk falai között,
hogy tanítása, nevelése által százaknak, ezreknek adjon kezébe^ ke
nyeret, most hála fejében arezul veri az emberek szívtelensége. Evek
óta küzdünk a méltatlanság ellen, szabadelvű szaklapjaink bele fá
radtak a küzdelembe, sérelmeink orvoslása ügyében beadott kérvé
nyeink elintézetlenül heveinek a magas minisztériumnál, pedig nem
kiváltságokat, nem külön jogokat vagy kedvezményeket kérünk,
csupán csak azt. mi ép úgy megillet bennünk, mint az állam egyéb
szolgáit, a tis z te s s é g e s ny u g d ija z ta tá st.
Kérjük azt. miszerint s z állami tisztviselők, tanárok és tanítók,
altisztek és szolgák nyugdíjaztatásairól kiadott 1885 évi 11. t. ez.
-4. sj mi reánk különösen pedig a polgári és felsőbb népiskolai
tanítókra terjesztessék ki, vagy a meglevő ]87(>. évi t. ez. 9.
abban a széliemben módositassék, a 41. § pedig teljesen töröltessék.
Kérjük azt, hogy a polgári és felsőbb népiskolai tanítók, kik
úgy is állam pénztárából húzzák illetményeiket, az 1885. évi 11. t.
ez. 24. £. értelmében 30 beszámítható szolgálati év után az utolsó
övben elvezett fizetésekkel nyugdijaztassj nak : özvegyeik és árváikra
az 1884 évi t. ez. 34. és következő $-ai kterjesztessenek: mert csak
ugyan elszomorító dolog, hogy egy Írnok, kitől a minősitvényi törvény
értelmében a közép iskola vagy polgári iskola 4 osztálvainak el
végeztetése kívántatik, s kiknek egy része a polgári iskolából
kerül ki, 40 évi szolgálat után 590 írt nyugdijat, azaz teljes
fizetését kapja, egy állami hivatalszolga 300 "irtot, addig a pol
gári és felsőbb népiskolai tanítók, kiknek 8 gymn. osztály el
végzése után 3 évig kell a paedagogiuinban lenniük, tehát 1 1 évig
tanulniuk, ezek kapnak 400 frt, nyugdijat, fizetéseiknek nem is egész
egv harmadát, sőt azok, kiket a sors előbb kenyszeritett a tanítói
pályára, mint az 1875-ki nyugdíj törvény megalkottatok, csak 250
trtot, vagyis kevesebbet mint egy állami hiv. szolga, s a 250 frt nyug
díjra is csak 1870-től számítandó 40 évi szolgálat után v a g y i s
a j ö v ő s z a z a d b a n 19 10 u t á n t a r t h a t n a k i g é n y t ! ! !
De hát lássuk azt, megengedik-e az állam anyagi viszonyai a
sérelmes nyugdíj törvény revisióját, nem hárulnak-e újabb terhek ez
ultal az állam vállaira?

Erre vonatkozólag teljes megnyugvással mondhatjuk, hogy
nem hárulnák; mert a néptanítók nyugdijalapjn oly tőkét képvisel,
hogy önnek évi kamatja, a néptanítók és iskolafentartók által óvenkint fizetendő díjösszegek nemcsak elegendők volnának a tisztesseges nyugdijaztatasokra, sót ehhol a betolyo összegből évenkiut
még szép összegecskét leiietue csatolni a tőkéhez
Az 1886. évi kimutatás szerint n néptanitók nyugdíjalapja 5
millió <S17 ezer Tol f‘rt volt, mely tőkéinek az i s s í ‘ év végéig a
kamatokkal, úgyszintén a tanítók és iskolafentartók által fizetett
évi dijakkal (leszámítva 1886-ban. nyugdíjaztatásokra kiadott költ
ségeket) 6 millió 644 ezer 574 frtra kellett emelkednie. E1tőkének
5°/0 kamatja 417 ezer 214 frt, melyhez most 26 ezer néptanító és
ugyanannyi iskolafentartó évenkim körülbelül 408 ezer irtot, az ál
lam 250 ezer frtot ad, tehát évemként 775 ezer 214 frt állana ren
delkezésére.

sük 1)0. csak mondassák. ki az, hogy az, 1885 ovi 11. t. ez. 24 §.
alapján nyugdijaztatunk. Mórt elszomorodik szivünk annak érzeté
ben, hogy akkor, midőn 30 évi szolgálat után a lakbéren kívül
12*0 írt "évi fizetést élvezünk, nyugdíjaztatásunk alkalmával egyszer
re 400 írttal vagy is törzsfizetésüknek 31%-val, sőt azoknak, kik
1S75 előtt már alkalmazásban voltak 250 írttal vagyis törzsfizeté
süknek 10%-val kell megelégedniük. Mig azon tanár és tanítóknak,
kiket az 1*85 évi 11. t. ez. vedszárnyai alá vett, a nyugdíjaztatás
40 évi fáradalmaikért jutalmul szolgál, addig nekünk, kik szint oly
magasztos feladatot teljesítünk, de kiket a balsors keze, mivel
előbb születtünk, az 1875-ik évi 32. t. ez. kereteibe taszított, ne
künk a nyugdíjaztatás büntetés, koldusbot.
Azonban nem mondunk le a reményről, hogy a magas kor
mány végre befogja látni a reánk nézve lesújtó állapotokat s bölcs
intézkedése által oda fog hatni, hogy az a válaszfal, mely közöt
tünk és azok közt, kikről az 1885 évi 11. t. ez. 24. $-a értelmé
ken oly atyáikig gondoskodott, mielőbb ledöntessék. így ha a mun
ka alatt megtörötten eljutottunk azon szomorú nap elé, midőn az
iskola szűk falaitól megválva kifáradt testünk nyugalom után vágy
örömmel gondolunk nyugdíjaztatásunkra, mert agg korunkban a
megélhetés fölötti aggodalom nem nyugtalanítja kebleinket.

25fl

inéra ; ez megváltoztatná a jelenleg fennálló viszonyokat, mert az
állam eltulajdonítaná az iskolákat, ha ő fizetné a tanítókat.
Szlávik József szelidebb értelmet igyekszik tulajdonítani a
kérvény tártálmának.
Elnök (egyházmegyei tanfelügyelő) a közgyűlés általános él
jenzése közt kijelenti, hogy ezen kérvény kétséghevonhatatlanul az
iskolák általános elállamositására vezethetne; azért az ily pártoló
értelemben katholikus tanítóegyesületünk tárgyalásának anyagát nem
képezheti.
Swampel József (tanitóképző-intézeti tanár) ha az elvi szem
pontokat figyelmen kívül hagyhatná is, amit pedig tenni nem sza
bad, — a mi tényleges viszonyaink annyira egészen másfélék, hogy
erről az oldalról tekintve sem lehetne a kérdést ily alapon meg
oldani.
Breznay István*) (baktai k,-tanító) a kellő határok közt ba
rátja mindannak, mi a tanító anyagi érdekeit előmozdítja. Ezt a
jövő meg fogja hozni. Most kevesebbel is megelégszik, annyival
t. i., hogy legalább azt kapnák meg a tanítók, ami akár pénzben,
akár párbérben megilleti őket. A párbér beszedésre vonatkozó ré
gibb indítványát eleveníti fel és óhajtja szorgalmaztatok Mert mit
használ neki az ötödéves korpótlék, mikor azt abból a párbérből
csak úgy nem kapja meg 5 év múlva, mint most.
Lőrincz István a párbér beszedésére nézve kedvezőbbeknek
mondja vidéke viszonyait, mint a hevesmegyeieket, melyekre előtte
szóló hivatkozott.
Elnök felvilágosítja Breznayt, hogy a párbér-ügy nem irt, ha
nem az egri tanitói-kör gyűlésén tárgyaltatott, tehát az ottan be
terjesztett enemü régibb indítványa itt most nem tárgyalható.
Ilamari János (erki alesperes pleb.) megjegyezvén, hogy a
törvény értelmében a hatóság köteles a tanító jogos követeléseit
támogatni és hogy ezt meg is teszi, praktikus érveket és példákat
hoz fel a korpótlék helyessége mellett.
Csekó Gábor (alesperes, kaali pleb.) impraktikusnak találja az
indítvány végét, ugv amint van ; ajánlja, hogy a dij-levelek meg
állapítása alkalmával határozza meg a korpótlékot az egyházi ha
tóság.
Elnök összegezi a vita folyamán mondottakat és kimondja a
határozatot:
1. Kívánatos, hogy az ötödéves korpótlék az indítvány értel
mében, a bemutatott budapesti minta szerint, egyházmegyénk terü
letén is általános alkalmazást nyerjen.
2. Ezen korpótlék az uj tanítói állomásokra nézve a dij-leve
lek kiállítása alkalmával lesz megállapítható.
3. A már megállapított tanítói fizetésekre nézve felszollitandók a kör-elnökök, hogy úgy igyekezzenek hatni a községekre,
miszerint ezen nagyon is méltányos kívánalomnak eleget tegyenek.
*) Imre valószínűleg, mert Breznay István Sajó-Galgócon k,-tanító.
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A 3. ponthoz ezen módosítás elfogadtatik.
Az itt elmondottakra nézve a következőkben mondom el szórény, igénytelen észrevételeimet:
„
Először is Lőrincz István hozzászólására reflektálok: O ugyan
is A tiszántúli kerületet képviselvén, kerülete megbízásából szólta
(>1 magát . mert ha „8“ (úgy látszik nem szőrit a kapczája) meg
van elégedve a saját egyházi hatóságának a fizetésével, ebből az
nem következhetni, hogy mindenki olyan boldog halandó, mint „ő“ ;
de meg, ha a tanítók általában 600 fit törzsfizetést kapnának, (az
iskolufentartóktól-e vagy az államtól, vagy mindkettőtől •') a meggvőződésileg elvhű katolikus tanítók, azt hiszem, éppen úgy a kát.
vallás szellemében működnének amint hogy most 300 írtért, vagy
talán még annyiért sem; és a jelenleg fennálló viszonyok sem vál
toznának , mert tudjuk azt, hogy a magyar kát. klérus sohasem
szűk markit ott, hol nevelés-tanításról van szó . . . meg másutt
sem . . de ha ugv teszünk, mint Lőrincz István, a k k o r b iz o n v f ő i k o p h a t i k a / á l l u n k ; mert ha nem kérünk,
nem kínálják a fizetés-javitást. „Néma gyermeknek anyja sem érti
a szavát.“ „A sült galamb nem repül senki szájába.“
Jla az elnök az iskolák általános elállamositásával indokolja
a tanítók anyagi helyzetének javítására irányuló törekvések lehetetségét, arra nézve annyi megjegyezni valóm van, (de talán több,
velem együttgondolkozó collegámnak is) hogy mi az egyházat és
az államot szolgáljuk, az egyháznak és az államnak nevelünk, nagyon természetes, hogy: ha az egyház nem volna talán képes ben
nünket egész illendően javadalmazni, akkor az állam tartozna a
még hiányzó összeget pl. évnegyedenként, az egyházi hatóság ut
ján kezeinkhez juttatni. (Csak a nép kezéből szabadulhatnánk !)
A jövő meg fogja hozni, azon reményben van Iireznay* Imre,
igen; (de tudjuk azt, hogy mily óriási küzdelemmel harcoltak a
plebejusok a patríciusok ellen, mígnem a patríciusok kénytelenek
voltak engedni . . . de nem úgy, mint a néptanítók egy része gon
dolkozik. Ila mi nem kérjük, ami minket jogosan megillet, nem
követeljük, úgy örökre elvárhatunk, mig az atyáskodó kormány azt
fogja mondani : „Jertok hű tanítók; megérdemlitek a 600 irtot,
de mi érdemen felül fizetünk — adunk 800-at. . .“
Most vonjunk le egy kis következtetést a z . elmondottakból.
En úgy látom, hogy sok kartárs léha, közönyös ; vagy talán : „Szólj
igazat, betörik a fejed* ; vagy nincs általában tájékozva a tanítók
anyagi helyzetéről ? Szégyenletes állapotnak kell konstatálnunk, ha
igy van . . . r*
A statisztika 24 ezerre teszi számunkat; ez oly szám az állam
keretében, melyet figyelmen kívül hagyni nem szabad, már csak
azért sem, mert n a g y o b b r é s z ü n k n y o m o r o g , é l e t - h a l á l h a r c z o t ví a l ét e l l e n ; de meg a nép anyagi és szellemi ügye
(vagy megfordítva) a kezünkbe van letéve s ha mi nyomasztó anyagi
gondokkal küzdünk, ily körülmények között szentelhetjük-e minden
erőnket, tehetségeinket a népnevelés felvirágzására ‘r*

Méltó a munkás az ő bérére ; csak mi nem, tanítók - Én azt
tanító magáévá a „Tunitóbarát" elvét és ha
fölemeljük kenyérért kiáltó szavunkat, lehe
tetlen nem győznünk. Hogy ez minél előbb bekövetkezzék: Adja
Isten ! í !
Apagy.
Biankó János,
ajánlom , tegye minden
Így egyszerre 24 ezren

k. tanító.

Levél a szerkesztőhöz.
Tekintetes Szerkesztő u r!
Kedves kötelességemnek tartom, ha kedvelt lapunk, a „Tanitóbarát" számára tollat fogva — bármikor is, egy parányi hirt is
irhatok.
Most, a „Siklósvidéki róni. kath. tanitó-egylet" ez évi f. hó
7-én tartott közgyűléséből, — a tanítók anyagi érdekeit érintő el
nöki jelentésből, kívánok pár szót mondani, illetve írni.
Ugyanis: Elnök (Pániméi* Péter) jelenti, hogy a múlt évi köz
gyűlésen, az „Ungmegyei ált. tanitóegylet" átiratára hozott hatá
rozat szerint ő bízatott meg az egylet részéről, hogy anyagi hely
zetünk javítása érdekében, kérvényt nyújtson az országgyűlés elé.
Eszerint elnök, a „(xyőrvidéki tanitóegylet" „kiáltványba
értelmében, a siklósi kerület orsz. gy. képviselőjéhez, valamint a
vall.- és közokt, m. kir. minisztériumhoz, az egylet megbízásából
még a múlt (1887) év december havában benyújtotta a „legaláza
tosabb" kérvényt; de mint tudjuk — eddig semmi eredménye
nincs! — Hantim bizzunk a jobb jövőbe; — talán még kisüt a
szegény néptanítók fölött is a napnak aranyos sugára ?!
(taréban, '(Bárányául.)
János.
kántortanitó.

Felhívás.*)
Kedvez Kartársaim !
Anyagi helyzetünk emelése s a tanügyi reform erdekehen lmtor
kodam önök figyelmét az alább közhitekre fölhívni.
Mióta Eötvös, a tanítók igazi atyja s gondviselőié megszűnt élni,
azóta nincs emberünk a közoktatás élén ; de ha van is, az bizonyos,
hogy Trefort nem törődik velünk. Mindazonultai keresztül fogjál/ unni
a tanügyi reformot, bízzuk az ügy eldöntnését a magyar nemzetre.
*) Ezun felhívás ólénk bizonyítéka annak, hogy a tanítóság sorsának
emelése végűit mennyi módról gondolkozik. Helyeseljük ,i mit ir. * íesziinkiói
is segítjük; a Tunitóbarátbol különben is vettek mar át a \id<*ki itigjvlb n
lapok ezikkeket. — Szerb.
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Azonban, hogy a mayyar nemzet előtt a tanító szórnom és nyo
morúságos élete} a tanügyi viszonyút rendetlensége eléggé világos s köztudomása legyen, okvetlenül szükségesy hogy mi ezt a magyar nem
zettel közöljük is.
Kunéi fogva fölkérem az összes magyarországi kollegákat, ragad
janak tollat s használják föl a megyei lapokat arra, hogy panaszai
kat, életsorsukat a magyar nemzet tudomására adják.
Meg vagyok győződre, hogy kérésünk nem fog hedugott fülekre
találni, me<f fogjuk kapni azt7 amit a. magyar nemzettől kérünk. —
Arra kell törekednünk, hogy ügyünk iránt érdeklődést, részvétet keltsünk
fel. akkor segítve is lesz rajtunk.
nádorságot, kitartást kívánok mindenkinek !
Kartársi üdvözlettel maradok hit barátjuk
Wilfinyer F.

Irodalom .
Gyöngyvirágok a talmudból. Az ifjúság számára gyüjté Sebőn

Bernát. Győr 1888. ára 1 írt. Kapható minden könyvkereskedésben.
Megváltjuk őszintén, nem minden elfogultság és előítélettől,
menten vettük az ily czim alatt megjelent munkát a kézhez, amenynyiben a „Talmud* nem nagy népszerűségnek örvend a keresztény
világban, és mi eddig csak árnyoldalait hallottuk emlegetni. Szerző
neve azonban kellő biztosítékot nyújtott aziránt, hogy a könyv ma
gyar és tartalma a nemzeti szellem igényeinek megfelelő lesz.
Nem csalatkoztunk.
Sebőn Bernát kartársunk ezúttal is férfimunkát végzett. Nem
volt csekély feladat a Talmiul mezején évszázadok előtt nyílott vi
rágszálakat fél szedegetni, azokat modern Ízléssel csokorba vonni
és odatüzni az ifjúság keblére, hogy azt díszítse, nemesítse: Szerző
e nehéz feladatott nagy sikerrel oldotta meg.
A könyvet nem bírálni, — hanem csak ismertetni akarjuk,
— mert abban gáncsolni, kifogásolni valót épen nem találtunk ;
ellenkezőleg, a jó magyarság, a paedagogiai tapintat, a nemzeti
irány, a tiszta erkölcstan, mely minden sorát ékesíti, csak dicsére
tet érdemel.
A tartalom 8 fejezetre oszlik : Szájhagyományok, mesék, mon
dák és regék, legendák, elbeszélések, erkölcsi alapelvek, közmon
dások. életszabályok. Minden fejezetből szeretnénk egy-egy mutat
ványt hozni, — hanem ezt még sem tesszük, inkább ajánljuk a
könyv megvételét lapunk t. olvasói becses figyelmébe, igy annyi
kincshez jutnak, miről különben sejtelmük sem lehet. Mert hiába,
az a Talmud mégis olyan bánya, melyet eddig még nem aknázott
ki senki. Kartácsunk érdem ' a kezdem myezés; ő az első ki a ma
gvar ifjúságot e nagy forráshoz vezette; vajba gyönyörű könyvé-

nek nagy elterjedése njahi> tevékenységre osztönzé és sohasem pi
henő tolla után újabb gyöngyvirágok fakadnának nem sokára.
Szobac$i Jó nos.
A „Száz Novella" második kötete most hagyta el a sajtót.
Tartalma a köv. tiz novella: 1. Oyprián. —
Bor Gábor.
Adam.
4. A kastély kisasszonya. — 5. Az éjfél titkaiból — t».
A Hl-ik számú szoba. — 7. Akasztás szabadon. — 8, Benő füle.
— !). A tudós. — 10. Falusi idyll. A díszesen kiálitott tiz kötet
ből álló novellagyüjternénví Gárdonyi Géza adja ki. Előfizetési ár
az egész műre 2 frt. Utalványéiul: „Garabonciás Diák kiadóhivatala
Győrött. “
Beküldettek a köv. isk. értesítők : 1. A gyárvárosi államilag
segélyezett első fokú ipariskola értesítője. Szerk.
József. —
2. Értesítő Győrváros katholikus közönségének népiskoláiról. Szerk.
Marton
Károly.—
Szt. Benedekr. győri főgymn. értesítő
Szerk. Francaivá JV. — 4. Győri főreál isk. ért. Szerk
—
ö. Sümeg v. állami népisk. ért. Szerk. tíánjfy fíy. — (1. Sárvári
iparisk. ért. Szerk.
Barabásfíy. — 7. Nagyváradi
ért. Szerk. — ?
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újság .

A kismartoni tanító gyűlés. (1888. juh Ö.) Az idei közgyű
lésen majdnem teljes számban jelentek meg az egyleti tagok. Font
ban 10 órakor nyitotta meg elnök. Z e e h m e i s t e r Gáspár
apát-plébános ur a gyűlést, s miután a megjelenteket szívélyesen
üdvözölte felolvastatott és hitelesítetett a múlt ülés jegyzőkönyve.
Következett II a c k 1 ruszti néptanító jelentése a szervezendő r. k.
országos tanítói egylet ügyében. Háromnegyed óra hosszat beszélt
II. ur a tárgyhoz, s lelkesült beszédje számtalanszor szakittatott fél
be hangos helyeslő nyilatkozatokkal. Ezen tartalonidus beszédből
röviden azt jegyzem meg, hogy szónok keserű szemrehányásokkal
illette a tanítókat, mert szerinte közöttük egyenetlenség uralkodik;
mert hiányzik náluk az egyöntetű működés és igyekvés; nincs náluk
tömörülést szellem, hangsúlyozza\ hogy inig mindez hiányzik, addig
az eredményre még csak gondolni sem lehet. „Mind egyért—egy min
dért !“ — legyen a jelszó. Drága hazánkban — mondja a szóló —
száznál több tanitóegylet létezik, azonban — sajnos — a IJudapest
székhelylyel alakítandó országos r. k. tanitóegylet ügye csakis a
karádi (Somogyin.), szegszárdi, sásvidéki, magyaróvárvidéki, sárosmegyei, locsmándi és az összes baranyamegyei egyleteknél talált
pártolásra, a többi tanitóegyletek legnagyobb része csak hallgat —
némán mint a hal, ezzel akarván „egy jobb kortf-t alapítani. (? !)
Még a szomszéd testvéregyletek sem adtak magukról életjelt, mely
tény általános bámulatot keltett. II. ur váltig azt erősítette, hogy
legtisztább és legjobb szándékai a helytelen felfogás miatt félreismertettek ugyan mivel tapasztalatainak száma ismét egygyel sza
porodott — azt időről időre emlékezetébe fogja visszaidézni . . .

Kinyilatkoztatta, hogy sajnos de a valamennyi r. k. tanitóegylet
áltai képviselt orzzágos r. k. tanitóegylet ügye egyelőre tehát el
volna halasztva. Ennek ellenében a közgyűlés egyhangúlag azon
bölcs határozatot mondotta ki, hogy ezen ügy a tanítókra, mint
az iskolaügyre áldásos hatású eszmét nem hogy elejtené, sőt ellen
kezőleg a még hozzá nem járult egyleteket újból felhívni határozta.
Három tanító kitüntetése. Három vidéki tanító kapta ő fel
ségétől az arany érdemkeresztet, a népoktatásnak három régi em
bere. 15 o k o r Jánns altorjai római katholikus kántortanitó az első,
a ki 58 év óta működik, K ö n v v e s István hódmezővásárhelyi
nyugalmazott református néptanító a második, ki 50 évet töltött a
tanítói pályán s M a g v a s s y Mihály győri tornatanitó a harma
dik, ki szintén sok év óta működik. Hosszú fáradságos pálya után
méltán éri őket a király elismerése.
A vakok tanítói tartanak most nemzetközi kongresszust Köln
ben. Száznál többen vannak együtt, Európa minden országából.
Kiválókig azt vitatják meg, hogy melyik rendszer legjobb arra,
hogy a tanításban a tapintással helyettesítsék a látást. Az egyik
franciái konreszusi képviselő, S i z e r a n n e, maga is vak.
Dinnyévé vált ugorka. A Tasm. L. írja: Sz. k . . . i tanító
nak az ugorka-termeléssel nagy malheurje van. Pár év előtt úgy
vett magot a boltban és uram fia dinnye lett belőle. Szidta a bol
tost. ez azonban bizonykodott, hogy ugorka mag volt biz az, hogy
is lehet olyat gondolni, hogy ugorka mag helyett adná a sokkal
drágább dinnye magot. Hát a tanító ur nem örült a dinnyének?
Dehogy örült, hisz nálunk, ha csak nagy ügvgyel-bajjal, meleg ágy
ban üveg alatt nem kezdjük nevelni, közönséges kezelés mellett nem
terem élvezhető dinnye - . . Történt ez a tanító úrral ez előtt két
évvel. Tavaly, biztos kutforrásból csakugyan szert tett jó ugorka
magra, lett is neki ugorkája bőven. Hagy belőle bőven magnak
valókat, a legszebb példányokat, megszedi maga, nagy gonddal el
teszi tavaszra, elveti az idén, a május-juniusi szárazságban öntözi,
fejlődik. Már mindenütt van ugorka, az ő kertjében nincs. De nini
lesz már! Lesi, várja, hogy uőjjön a kis ugorka, ámde szúró tövis
helyett pelyhes szőr fedi, aztán olyan Dolo, Cantaloup stb. módjá
ra kezd fejlődni valamennyi, mi itt annak a rendje. Pedig a tanító
ur maga szedte a jó ugorka magot. A furcsa dolognak az a bibéje,
hogy a tisztelendő ur szomszédos kertjében tengődött tavaly valami
két-három sárgadinnye bokor; a méhek lábaikon áthordták a lum
pért a tanító ur ugorka virágaira és az ily magból származott ivadék
- ez a különös — mind az apa növényre ütött, egyetlen egy sem
az anyára. — Tanulság : közel egymáshoz dinnyét s ugorkát ne tenyészsz. mert ugorkád magváből dinnyéd leszen. Így Írja ezt egy
munkatársunk. Oh te áldott ugorka saison, mily csudásak a te
műveid !
Feleim szerkeszt!!:
Nyomatott Polkái Bertalan könyvnyomdájában, (iyorött.
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MULATTATÓ.
Az excellenciás nomád.
S a kéjuton feléje sír

A gőz sípol, s a gyors vonat
Robogva gördül el tovább ;
Tanító hajts mélyen nyakat,
Rajt ül kegyelmes jó atyád
Az excellenciás nomád.

Egy éhező szegény család :
— Megint tanító — igy morog
S vet rája kedvetlen p . . . .
Az excellenciás nomád.

Mi bölcs, dicső l mi koldusok
Erszényünkben tartunk kovát:
Helyettünk utazik a jó
Tanügyvezér, tanügybarát,
Az excellenciás nomád.

Derék öreg, mit bánt e sor,
Koplalni jó, étvágyat ád,
S „az isten majd gondot visel14,
Mert ő most a tanügybarát
Helyetted úri nagy nomád !
Garabonciás.

Gara Bencze magyar néptanító önéletrajza.
IY.
Ha kegyed esetleg Júlia nevű, én kész vagyok megmagyarositani a ne
vemet. Rómeóra.
Nos mit szol érzelmeimhez ?
Választ vár
szivbetegje
(iara Bence.
Ezt aztán beletettem egy borítékba és ráírtam a czimot :
Neked ó angyal!
Sokat törtem a fejemet, miként juttassam kezeihez a levelemet.
Végre kitaláltam.
Elővettem egy hosszú madzagot és rákötöttem a levelemet a madzag ve
gére. l)e előbb ráírtam még a borítékra :
„Válaszát óli angyal méltoztassek holnap ide Hízni a tnadzagia.
És leeresztettem a levelet az ablakon.
Az én szőkém meg is jelent a szokott időiben de másodmagával.
Boszankodtam, hogy társa akadt.
A levelet nem eresztettem alá.
Boszuságom mindennap növekedett. Úgy vettem eszre, bog) sohasem
jön egyedül.
Természetes, hogy ezen izgalmas napok alatt mindig szekimdára feleltem,
sót egyszer ott is fogtak ebédre.
Aki tudja, hogy a benezések milyen ebédeket szoktak a diákoknak adni,
az belátja azt is, hogy éhesen maradtam.
De mi volt ez éhség ahhoz a pokoli gyötrelemhez képest, amit aira a
gondolatra én éreztem, hogy imádottam tahin ezen a napon ki\ *t oa n - é (
megy haza az iskolából.
Másnap aztán otthon maradtam.

2 6 fí

A szokott időben feltűnt az utcasarkon a kék ruha és . . . oh öröm ! . . .
egyedül!
Levelemet egészen leeresztettem.
Mikor odaért, visszahökkent az arcza előtt lebegő levélkétől, aztán meg
fogta. elolvasta a oziinet, föltekintett, mosolygott, leszakitá és elszaladt.
Én az izgalom és a gyönyör terhe alatt lerogytam a kanapéra, két keze
met rászorítottam a szivemre és ábrándozva szuszogtam.
Másnap már reggel ott álltam az ablaknál. A madzagom végére egy hal
horgot erősítettem, hogy a kis angyal könnyen ráakaszthassa a levelet.
Azonban mikor az idő közelgett, Borosa néni csoszogó lépéseit hallottam
az ajtó előtt.
Becsaptam hát az a ablakot és a zsinór végét odakötöttem az ablakzárra.
Gondoltam, hogy az angyal igy is ra tudja akasztani a levelet, inig Borosa
néni a szobában lesz.
A horogvégü madzagot lóbázta a szél az utczán.
Borosa néni szigorú arczczal lépett be hozzám : azt mondta, hogy a ta
nárok érsositést küldöttek az apámnak, aki még ma eljön. Szememre vetette,
hogy nem tanulok, hogy a szülőimet keseritem stb.
Kn csudálkozva hallgattam szavait, el kellett ismernem, hogy jól prédi
kál. azonban azt esakhamar észrevettem, hogy igen sok közbevetett mondatot
használ, ami professzorom szerint nehézkessé teszi a stilust.
Egyszerre csak megrezzent az ablak. A madzagom leszakadt.
Azonnal odaugrottam és letekinték, de az utczán senki sem volt, csak
egy férfi-alakot láttam eltűnni a kapunk alatt.
A következő pillanatban feltárult az ajtó, az apám jelent meg rajta, dü
hös. haragos tekintettel. — madzagom horga keresztül volt ü tve az orrán.
— Hát te élhetetlen sem mi re való ! — dörgé iszonyú hangon, — mit
akasztottál az orromba ? !
És még sok mindent beszélt, amikhez ő rakta ugyan a vesszőket, de a
felkiáltójeleket én ordítottam hozzá.
*
*

*

A következő napon nagy búsan, világfájdalinas arczczal ültem az asztal
előtt és buzgón tanultam :
„ainatus essem = szerettem volna.44
,,amatus esses = szerettettél volna.44
(Folyt, köv.)

Maliczia.
Fiatalember: Hetenként kétszer szoktam borotválkozni.
Öreg ur: Ezt fölöslegesnek tartom. Önnek elég volna egy
radirgumi is.

E g y kötszó.
T a n í t ó : Margit, mondjon egy olyan mondatot, amelyben a
„</«“ kötőszó előfordul.
M a r g i t : Én mór elég nagy vág)ok a házasságra,
még
igen fiatal.
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Az volt aztán a jégeső és villámlás csü
törtökön ! Minalunk akkora jegek estek, hogy
félnapig kugliztunk velük, s a villámlások
oly gyorsan követték egymást, mintha lám
pássá változott volna a földgolyóbis.
*
No az igaz, hogy előbb meg olyan for
róság volt, hogy a kövek is vajként olvad
tak széjjel, és amint a lapokban olvasom, egy izzadt szerecsen tí
márra úgy rászáradt a saját bőre, hogy a gyerekeknek a nyáluk
csurgóit mikor látták: azt hitték óriási aszalt szilva.

Egy udvari nevelő naplójából.
— Nem nyilvánosai

Ezt
szeretnémmondani:
Ez a kölyök bolond !
Semmi tehetsége nincs !

A vizsgán megbukik !
A kölyök mindig ostobaságokat
beszél!
A világon semmit sem ért meg,
oly ostoba !
Szeret kártyázni és hamisan
játszik !
Goromba szamár!
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Aszondom Benedek jegyző ténsur szottyantásai.

szorulom, hogy
bormérési jog.

legszebb jog a

%
Aszondom, hogy a ki hat hé
tig jár a fürdőbe és annak az
asszonynak, a ki őt a lepedőbe
csavargatta, borravalót nem ad pisz
kos marad.

*
Kérdem egy rendőrtől az utczán:
Hej ! Nem tudná megmondani,
hol lakik Aszomdom Benedek ur?
Báni néz és aszongva !
— Nini iszen maga a’ !
,
,
.
— Persze hogy én vagyok, hanem
most epén sehogy sem jut eszembe a lakásom.

Tzompó Mihály és Tsöszre Ádány
böl<*s eskolaszí'ko

tan álkozásai.
Gabnavásárkor, egyik héten.

— No nászom, ma jól elad
tam a búzámat, hát tuggya kee
a többit.
— Gyerünk az Mózsihóó ál
domás in n ya!
Másik héten.

— No nászom, az rozs fénye
rosszá két ee, hát micsinyájunk '<
— Gyerünk az Mózsihóó,
osztég öncsük le az mirget.
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