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Január.
A lap  s z e lle m i e * an y ag i ré szé t 
i l le tő  k ü ld em é n y ,-k  ig j  e in ie ze ll-
dék : „ T a n i t ó b a r á t “  « z « * r *  k é s z t k y o r ö H .

K é z ira to k a t nem  adu nk  vissza.

Nyilatkozat.
Amennvire szivemen fekszik az általam megalapított ós 

szeretettel munkált „ Tani tó barát“ ezirnü lapom, éppúgy >zi- 
vemen fekszik az is, hogy ezt a lapot, mint a néptanítók 
egyetlen védelmi fegyverét, elesni soha ne hagyjam.

Mindazonáltal a jelen nagy elfoglaltságom mellett a 
szerkesztésnek sok időt elfoglaló gondjait másra kell átru
háznom. Találtam olyan tan férfiút, akihon erős reményem 
van, hogy lapomat tovább vezetni és tovább fejleszteni ké
pes leend. Ezen derék kollegánk Szilli lleiiedek győri tanin» 
ur, aki mint a „Néptanoda“ eziinii lap lómunkatársn, számos 
pedagógiai könyv kiadója és a 70-es evek egyetemes tani té
gy üléseinek bátor szónoka, elég jóhangzásu nevet szerzett 
magának arra, liogv olvasóink az uj övben teljes bizalommal 
esoportosuljunak az ő kezébe adott zászlónk köre.

Ebből nmn következik, hogy én a laptól, vagy az tőlem 
megválik. Ahol szó kell, ahol rá kell mutatni a hajra, én 
ott leszek. Támogatni fogom a lapot tovább is, es hogy 
minden aggályt eloszlassak, kijelentem, hog\ azon CZÍkk6kért.
amiket ezentúl a Tanitóbarátba Írni fogok, a szerkesztőt 
nem teszem felelőssé, hanem én magam felelek meg érte 
ott, ahol, és akkor, amikor szükséges.

('»vér, |88'.l. január hó 1.
G é z a .
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Midőn e lap szerkesztőnőnek nemesük időt, lianem egész 
l»ensőmet elfoglaló gondjait magamra vállalom, érzem a nagy 
felelősséget, mely reá lt hárul, tudom, hogy igen kemény 
fáha vágtam gyenge fejszémet, hiszen ezer és ezer bajaink 
tolmácsa, a tanítók jogainak bátor védője, anyagi és erkölcsi 
érdekeinek hű barátja, óhajainak rettenthetetlen szószólója. 
lenni —  mert igv fogom fel a sserkesztői hivatást —  : nem 
«•sekély feladat. De ami gyenge karomat edzi, ami munkára, 
lelkesedésre hevít, az azon tiszta öntudat, hogy hazánk leg
szentebb ügyének lobogója alá szegődtem, hogy tiszta szán
dékom és jóakarata törekvésemben támogatni fognak részint 
e lap volt szerkesztője, Ziegler Géza barátom, részint pedig 
tanitótársaim, kiknek lelkes pártfogása mellett emelkedett a 
Tanitóbarát azon díszes polczra, melyen mai napság is áll.

És most bizonyára programmot várnak tőlünk t. ol
vasóink.

Megadjuk.
De mielőtt a dolog érdemébe bocsátkoznánk, talán szük

séges, hogy bemutassam magam.
Tanító vagyok, vizsga szemmel kisérem a tanügy fej

lődési mozzanatait, vagy, ha úgy tetszik, processusát az öt
venes évek óta, nem vagyok ujonez az irodalom terén, a 
mennyiben már két évtized előtt voltam a „Bács-Bodrogu 
czimii kulturérdekü lapnak szerkesztője, irtain emellett egy 
jó csomó könyvet és pedagógiai dolgozatot annvit, hogy azok 
összegyűjtve néhány vaskos kötetre rúgnának.

A dolog személyes oldalán ily tormán átesvén, napirendre 
térhetünk, azaz, megadhatjuk a programmot, mely dióhéjba 
szorítva, két szóba foglalható össze: tanító vagvok. Mint 
tanító tudjuk, mivel tartozunk a népnevelés szent ügyének, 
mi táj azoknak, kik e szent ügy előmozdítása köré csopor
tosultak. mit igényel a magyar társadalom tőlünk és viszont 
mit várunk mi a kormány, a törvényhozás, a község, a fe
lekezet, az egyház, szóval az egész nemzet részéről.
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Mert hát most bizony csehül vagyunk egynémely do
log tekintetében.

A tanító-egyesületek működése le van gyúrva, meg 
van nvügözve. Voltak egyetemes, majd képviseleti alapon 
nvugvó tanitógyüléseink, —  most nincs semmi. A kormány 
halomra döntötte a tani tóegyletek szövetségének szép eszmé- 
jér. meghiúsította az egyetemes gyülésezés lélekemelő té
nyét: és most (ívek óta megtakarítja azt a néhány forin
tot, mibe a képviseleti gyűlés kerülne, mely gyűlés össze
hívása pedig a kormány erkölcsi kötelessége volna, ameny- 
iiviben ő ezt Ígérte és most szavát nem állja. Mi ezt az 
ügyet addig fogjuk feszegetni, inig lesz bennünk szusz, vagy 
fölöslegessé válik a narcz. A kormány ne tartsa a kötőfé
ket és szalaszsza el a lovat.

Azután, mióta az alkotmányos élet csillaga hazánk sza
luid egén újra felragyogott, most a negyedik miniszter lo
bogtatja a közoktatásügy nemzeti lobogóját. Volt egy Eöt
vösiink, sugár a homályban, meteor az eszmek világában : 
(‘lvillant, elenyészett, porrá vált. Volt egy Paulerunk, mire
beleélte magát magasztos missiójába, már az igazságügy 
szövét.nekét ragadta meg, hiszen a népnevelés ügyében úgy 
sem győzött az ő rövid kormánya alatt az igazság. Ez is 
nyugalomra szállt pihenni. Jött Trefort, a tett embere és 
tett annyit, hogy emléke fennmarad örökké a nemzet kul
túrtörténetében • de mi tanítók sem fogjuk felejteni soha, 
mert hiszen a mi nyomorúságos helyzetünk javítása érdeke
ben nem tett semmit, a mi jajaink es bajaink nem hatottak 
nőst már porladozó szivéhez. Ne háborgassa nyugalmát a 

mi jogos panaszunk, legyen örök álma oly édes, mint ke
serű a mi sanyarú létünk, legyen a sírját takaró hantja oly
könnyű, mily nehéz a mi szivünk, ha silány gondozásban 
részesült tanítók özvegyei és árváinak könyökbe lábadt
■remeit látjuk. Es most jött Csáky. Ne tekintse a tanügyet 
/•almának —  ezt meg kell vele értetnünk, mondtuk lapunk
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múlt számában közzétett előfizetési felhívásunkban, — őzt 
mondjuk ma ismételve.

Hogyan kell és lehet ezt az uj miniszter úrral meg
értetnünk y

Hátor fellépés és nem gyáva meghunyászkodás, a sza- 
Imdszólás éles tégy vérével és nem a néma aléltság tompa, 
nyilaival, a komoly férfin higgadtságával és nem az inga
dozás. nem a ketszinüseg? az ámítás és szédelgés szégyen
letes munkájával. Mi dicsérni fogjuk a jót és ostromolni a 
rosszat, elismerni, ha valami intézkedés ügyünk-, érdekünk
nek üdvere válik. —  de viszont felemelni dörgő szavunkat 
ott, hol látni fogjuk, hogy a kormány buzgalma csak szalma- 
tüz, vagy, hol Csáky csak üres szalmát csépel.

P.z programmiink, ez hitvallomásunk ; ennek fogjuk szen
telni erőnket es nem fogunk visszariadni semmitől, senkitől; 
Isten úgy segédjen bennünket.

Ha tanitótársaink evvel beérik, ugv fogjanik velünk 
kezet, támogassák törekvésünket, hiszen mi tanítók csak 
egymást támogatva és lelkesítve állhatunk fenn.

S z ü l i  H e n e d f ik .

A „Néptanítók Lapja.“
’ ,r,)f f sáky Albin, közoktatásügyi miniszter kezd mozogni.
PAső sorban is az ingyenes lap javadalmainak leszállítására 

érzi magát indíttatva ő nagyméltósága és igy iskolai gondnokságok
nak. iskolaszékeknek, mint testületeknek e lap megküldése a múlt 
év végével meg lett szüntetve.

E mellett keményen meg lett hagyva a kir. tanfelügyelőknek. 
liog\ iskolalátogatásaik alkalmával szigorúan ügyeljenek arra, hogy 
a lap egyes példányai gondosan gyüjtessenek egybe, minden év 
végével bekötendők és a könyvtárban elyhelyezendők. Ha ez meg 
nem történik, úgy a lap ingyen megküldése betiltandó.

Hát ez bizony elég szigorú rendelet, elég erélyes intézkedés.
Csak egy hiba van a kréta körül: meg kellett volna hagyni 

a lap szerkesztőségének, ama irodalmi klikknek, melynek emberei a 
nagy honoráriumot zsebre vágják, hogy a lap lényegét, tartalmát
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tegyék oly erdekesse es vonzóvá, hogy a tanítók nem a magas 
bolyról jövő parancs, liánom saját ösztönükből kifolyólag szívok és 
eszük sugallata folytán őrizzék az egyes számokat, mint drága 
kincseket.

Mert hát, mi megmondjuk őszintén, a tanítók idő óta nem 
>/ívesen látják, meg kevésbbé szívesen fogadják ama silány szellemi 
táplálékot, melylyel a szerkesztőség kedveskedik.

Az irányczikkek kissé vizenyősek, az újdonságok elcsépelt 
dolgokat karolnak fel, és a sok nyugta és fennhéjázó szerkesztői 
üzemit bizony nem érdemli meg a gondozást, melyet a nagvmél- 
róságu miniszter ur igényel.

Egészen más volt a lap boldogult Körnvei vagy Maier Mik
sánk alatt, akkor megérdemelte a tanítók figyelmét és azt a szép 
összeget, mit az ország kiállítására fordított. De napjainkban egészen 
füstbe ment a tenkintélye és csak sajnálni lehet, hogy törvényho
zói testületünk évről évre megszavazza a 10.000 irtot, mibe e lap 
kerül!

Mein lehetne e szép összeget hasznosabban értékesíteni?
De igenis lehetne.
Magyarországban megannyi tanító-egyesület létezik, mindegyik

nek czélja a tanítók szellemi érdekeit és az önképzést előmozdítani. 
Kvégből könyvtárt alapitanának, ha volna miből. Mondjuk, ha volna 
miből ; mert a tagsági dijakból nem igen telik és más jövedelmi 
forrás fölött az egyesület egy-kettőt kivéve nem rendelkezik.

Már most hogyan volna, ha a magas kormány ezt a 10.000 
frtot évelik int a tanító-egyesületeknek adja avégből, hogy a nyert 
ősszeget könyvek bevásárlására fordítsa ?

Ebből kétszeres hasznot húzhatnának. Először ugyanis minden 
hazai tani tóegyesület módot és alkalmat szolgáltathatna tagjainak 
íz önképzésre, —  másodszor pedig a hazai irodalom néhány év 
múlva nagyobb lendületet nyerne, mint nyer a paedagogia a hiva
talos tanügyi lap silány tartalma által. De mondjuk, hogy a lap 
finom, még akkor is egyoldalú, —  holott a mondott módon az 
■ ‘gesz irodalmit lehetne emelni, mennyiben minden újabb termék 
számithatna nagy elterjedésre.

I gyis az a panasz, hogy kevesen vagyunk, hogy a magyar 
könyveknek nincs kelendősége. Tegyünk próbát dyformán. Most 
pen idején lesz a dolog. .Ma-holnap tárgyalják honatyáink az elé

jük terjesztett költségvetést, egy bátor lépés! és meg van oldva 
kultúránk legnagyobb problémája.
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Iiíen : mert a magyar könyvkiadók már tanácskoztak a fölött. 
Iioirv miképen, mi módon lehetne a hazai nyelven irt könyveknek 
piaezot szerezni ? Adják a tízezer Irtot éven kint a tanít*' egyesüle
teknek avval a kikötéssel, hogy a tanfelügyelők közhenjöttével a 
nyert részen időnként könyveket vásároljanak: és segítve lesz a 
bajon.

Fontolják meg illetékes helyen a dolgot, tnelv sokkal fonto
sabb. semmint az ember első tekintetre hinné.

Az iskolai fegyelem fenntartása.
A fővárosi tanítók egyesülete vitatételül tűzte ki a kérdést : 

vájjon mi lehet oka annak, hogy napjainkban sokkal nehezebb a 
népiskolai fegyelem fentartása. mint azelőtt és mi módon lehetne 
a hajon segíteni ?

Nem akarjuk a megnevezett egyesület derék tagjait a vitában 
gátolni, vagy véleményeket szabad nyilvánításában megakadályozni, 
eszünk ágában sínes valakinek eszméit anticipálni ; de a dolog igen 
fontos lévén, im lapunkban is hozzászólunk, talán sikerül a vitához 
hacsak egy mákszemnyivel is hozzájárulni.

Tehát nézzük.
A mai világban nincs tekintélye senkinek. Mi volt évtizedek 

előtt egy orvos, pap, tanár, lapszerkesztő, iré, költő ?
Akkoriban a szülők mindezekről úgy beszéltek, mint féliste

nekről, — ma az orvos kuruzsló számban megy, a pap fizetett 
szolgá ja a községnek, a taná r zsarnok, a lapszerkesztő seri hier az 
iró firkász és a költó ingyenélő. Ila a megnevezett állások ily ke
vés tiszteletben részesülnek, mit várjon a tanító, az a szegény, föld
höz tapadt ember, kinek annyi a gazdája, állítólag kevés a tudo
mánya és még kevesebb a jövedelme? Szegény embernek minden 
időben kevés a tekintélye.

A gyermek ezt érzi, tudja, azért az. amit a tanító mond neki, 
csak csekély erkölcsi sulylyai bir előtte.

Azután a nagy Immanismus megöli a világot. ( íyermeket tes
tileg az Istenért sem szabad büntetni.

Hát mivel ?
Ha kiállítják a pádból, gyengülnek az inai, ha bezárják, törő

dik is vele. Enni úgyis küldenek a szülei és az iskolában a pado
kon ugrálni, az egész termet felforgatni : még többet ér, mint haza 
menni, kivált télen hóban, zivatarban, sárban, esőben.



i

l̂erj** csak a tanító megbüntetni a gyermeket, lesz bírája any- 
11 vi. liogy azt sem tudja, kinek teleljen előbb. A minap történt raj
tam, hogy tanulóim egyike hazaérkezve az iskolából nyakát fájdi- 
totta. A halaira rémült szülök természetesen legott orvost hivattak, 
ki nagy bölcsen kisütötte, hogy a tanító nyakánál fogva húzta a 
gyermeket a levegőbe és pottyantotta le. A dolog csakhamar elter
jedt az egész községben, még pedig oly határozott jelleggel, hogy 
már magam is kezdtem hinni, hogy lehet valami a dologban. Mert 
hát nem fii a szél haraszt nélkül. Mekkora volt azonban meglepe
tésem. midőn osztályomba járó 61 tanulóm egyhangúlag állitá, mi
kép az egész iskolaévben még nem nyúltam hozzá, — hanem az 
utczán verekedett társai egyikével és az „csípte nyakon. a

Könnyebbüli a szivem ; de csodálkoztam attölütt, hogy mi
képpen lehet a tanító fölött kihallgatás nélkül pálczát törni, lúd 
szedte össze az orvos roppant tudományát, hogy ily szép diagnózist 
állapíthatott meg hamarosan és miért nem győződik meg a közön
ség előbb, mielőtt ítéletével egy úgyis a bajok ezreivel küzdő férfiút 
sújtana igazságtalan Ítéletével. A gyermek érzi ezt, tudja, hogy a 
tanító nem büntetheti illően, azért semmibe sem veszi szavait,tízért 
lazult a fegyelem és nem lehet azt fenntartani úgy, mint fenntar
tották kevesebb tudomány és buzgóság mellett elődeink, kiknél 
mindig kezűéi volt egy hatalmas pedagógiai eszköz.

Nem szeretnek, ha valaki félreértenie bennünket. Nem kíván
juk mi, hogy a tanító korlátlan zsarnoka legyen a népiskolának, 
hogy kénve-kedve szerint használhassa azt a bizonyos pedagógiai 
eszközt, melynek neve. kereken kimondva: b o t ;  mert hát, amint 
Napoleon egy ízben jellemzően monda : „Ebet lehet bottal dressi- 
rozni, —  embert pedig szeretettel.44 Mondjuk, nem szeretnek, ha 
a tanító fegymester gyanánt felfegyverkezve állana a gyermekek 
előtt; —  de, az Isten szent nevére kérjük a szülőket és mindazo
kat, kik az iskola fölött felügyeletet gyakorolni vannak hivatva, ne 
csapjanak akkora lármát, ha a tanító abba a kellemetlen helyzetbe 
jut, hogy egy-egy tanulót, ha testihíg is, megbüntetni kénytelen.

Az igaz, hogy gyermek csak gyermek, hogy vétsége inkább 
csintalanság, mint rosszaságtól ered ; az is igaz, hogy a tanító igyék 
egy pohár hideg vizet, ha egyik-másik gyermeke felizgatta; — de 
viszont az. is igaz, hogy a tanítónak keil hogy legyen annyi bátor
sága megmutatni, hogy ő tülteheti magát a szülők és a társadalom 
gyakran ferde ítéletén és nem törődik avval, hogy mit szól a do
loghoz Péter vagy Pál.
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Tudják az urak. mi oka annak, hogy sem volt annyi
rakonczátlan. annyi vásott szivii gyermek, mint épen napjainkban ? 
Kiiih k oka abban rejlik, hogy a tanítónak sok a gazdája es kévés 
i tekintélye, borzasztó nagy a felelőssége és vajmi csekély azon 
embereinek száma kik elég józan észszel. belátással és helyes Íté
lettel vannak ellátva.

Azután végre azok a szidok milv kicsinybe veszik a tanítok 
mííködését vagv személyét? Otthon csak megvető hangon beszélnek 
róla. A gvennek hallja ezt. látja, hogy a tanító érzékenyen nem 
büntetheti, tudja, hogy az iskolaszék az ö pártján van : mi csoda, 
ha man lehet öt az iskolában úgy fegyelmezni, amint ez szükség
képen megki vántutnék.

Adjanak a tanítónak kellő tudományt a képzőintézetben, tisz
tességes állást a társadalomban, adjanak neki kellő fizetést, hogy 
ne legyen kénytelen nyomorogni, és legalább reményt arra nézve, 
hogy, ha sírba száll, édes övéi nem lesznek kénytelenek koldusbot 
után nyúlni, akkor a tanító tekintélye nagyobb lesz a gyermekek 
szemében és sokkal könnyebb lesz a fegyelem fenntartása.

Amig mindez meg nem történik, addig a bajon nem lehet se
gíteni.

A zsidótanitók országos egyesülete
Innen-onnan 25 éve annak, hogy a magyar zsidótanitók or

szágos egyesületet alapítottak, melynek nyíltan bevallott czélja : a 
megneve\ezett felekezetű tanítóik anyagi és erkölcsi érdekeit elő
mozdítani.

Az egyesület lám eg\ negyed évszázad óta működik, műkö
dik teljes erővel, tüzzel-lelkesedéssel.

Kn Istenem egy negyed évszázad mily csekély egy nemzet, 
egy telekezet évezredekre szódó és mily sok egv egyesület vajmi 
gyakran szűkre szabott életében.

Ks e szép idő alatt mit ért el az egyesület?
Megértik a tanítok egymást ? A an közszellem közöttük ? Van 

egyöntetűség a tanításban, a tananyag felosztásában? Elérték a ta
nítók úgy a községben, mint a társadalomban méltóságuk tekinté
lyét ?

Szó sincs róla.
A tanítok nem csoportosulnak tömegesen az egyesület által 

lenn lobogtatott zászló alá. közszellem nem hatja át őket. egyön-
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í et f is é it  m ég a speciális tantárgyakat illetőleg sem lehetett elérni, 
a tananyag minden iskolában más és más ahány ház. ami szokás 
és a tekintély dolgában ott állunk ma, ahol állottunk évtizedek 
előtt.

Hol rejlik itt a hiba?
Korántsem az egyesület vezérfértiai buzgalmának hiányában; 

hiszen ok (‘gesz odaadással megteszik a magukér, dolgoznak, fára
doznak önzetlenül. —  a hiba magukban a zsidétanitókhan kere
sendő.

Nincs összetartás, nincs egyetértés.
Szavaink igazsága mellett kezeskedik azon körülmény, hogy 

az egyesületnek egészben Ö00 tagja van, mikor ezer is lehetne, 
hogy egészben 20.000 forint fölött rendelkezik, mikor kétannvi is 
lehetne, ha minden zsidétaniié csak egy kis buzgalmat fejtene ki.

így állván a dolog, az a kérdés merül fel hogyan mehetett 
az egyesület ennyire? Hogyan szerezhette ezt a kis vagyont D?

Megmondjuk.
Az egyesület állása, valamint minek vagyona egyedül a köz

pontban mííködö derék férfink éréivé és okos intézkedéseinek kö
szönhető.

Látták hogy a tagsági dijak mily gyéren folynak be. inás jö
vedelmi forrásokról gondoskodtak. Népiskolai könyveket adtak ki. 
pártidó ragokat szereztek és (»gyesek nagylelkűségére appellálva oda 
vitték a dolgot, hogy hagyomány utján is szép összeget nyertek.

Mindez a központi választmány érdeme.
Hát még ha tekintetbe vesszük, hogy a tanítók állandósítása 

ügyében mennyit tett. A hazai zsidótanirók valóban sokat köszön
hetnek a megnevezett egyesület élén álló derék férfiaknak. De mit 
tett a tanítóság zöme, mit tettek a vidéken szétszórva működő ta
nítók ?

Tisztidet becsületet a kivételnek, bizony az érdekelt tanítók 
túlnyomó része, a vidéki taniiók zöme nem tette meg kötelességét.

Az egyesületet még abban sem támogatták szép törekvésében, 
hogy a kiadott könyveket használták volna.

Ledig ezek, mint Kis Áron egy Ízben monda; „Korszakot al
kotnak a nemzeti irodalomban.u Ezt a zsidótanirók nem ismerik el. 
Fitymálják a könyveket; mert uj irányt követnek; kicsinyük tar
talmukat, mert nem reál, —  hanem olvasókönyvnek van szánva, 
szóval találnak kibúvó ajtót, hogy saját anyagi érdeküket az Is
tenért elő ne mozdítsák.
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Mi kimondjuk kereken, hogy bár ismerjük a hazai taniroda
lom ií-v/ os rermékoit. <le Job!» könyveket még nem forgattunk soha.

Ks miként a művész szereti hegedűjét, miként az, ha van vo
nója. szivh'v. szóló hangokat képes belőle elővarázsolni : úgy sze
retjük mi a szóban .álló könyveket és úgy bírunk mi, ha éppen 
kedvünk tartja, ziv és észhez szóló tanokat ama kiapadhatatlan 
k inesbán yából k i a knázn i.

Azok a könyvek hasotditanak a tengerhez, melybe, ha valaki 
bitvárlélekkel le tud szállani annak fenekére, felhozhatja a szellem 
drága gyöngyeit és azokat odatüzheti az ifjúság keblére, hogy dí
szítse. nemesítse.

Teltévé: de meg nem engedve, hogy azok a könyvek csak
ugyan hiányosak, rosszaknak az ellenség sem mondhatja azokat; 
mondjuk, tegyük fel. hogy áll. amit oly sokan mondanak ; de bebi
zonyítani nem képesek, hogy a könyvek, mint minden emberi do
log. nem tökéletesek, nem felelnek meg egészen az igényeknek, 
nem lehetne a hiányokra rámutatni és a testület jól felfogott ér
dekében kijavíttatni.' hogy azután -/.éles e haza zsidóiskoláiban hasz
nálhatók legyenek 'i

Csak egy ki> buzgóság, egy kis jóakarat, egy czélra való tö
rekvés : és csodákkal határos dolgokat lehet inivelni.

Tudják Önök tisztelt kartársak, mit mondott egy Ízben hoz
zánk Szántó, az egyesület érdemes elnöke?

E tárgyról értekezve vele. azt mondja a többek között, — hi
szen. ha a zsidótanitók tömegesen használnák e könyveket, mi 
adhatnánk nekik az egyesület vagyonából nyugdijat nagyobbat, mint 
a kormány ad negyven évi szolgálat után.

\ alóban idején volna a tömörülés, az egy czélra való törekvés. 
Idején volna, hogy, amint keresztény tanító nem használ más köny
vet felekezeti iskolában mint. amit a Szt-ístván társulat kiad, úgy 
minden zsidótaniró felekezeti iskolában ne használjon más könyvet, 
mint. ami az országos egyesület tulajdona.

Ezt kívánja saját érdeke, «'zr a tanítók özvegyei és árváinak 
java. Mert, ha most 200 forint a kegydij. igy rövid idő múlva 400 
forintra lehetne azt emelni.

fontolják és szívleljék meg az érdekelt felek e jóakaratu fi
gyelmeztetést, mi mindenkinek javát akarjuk. *).

) I**rt **ng»»lti’mk a legnagyobb kő^z.sőggel jelen előkelő helyről jövő 
varoknak **s szívből kívánjuk, hogy ezéljukat ♦ * 1 *• i*j/»k. Szerk.
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Szép ukáz.
I '-Iliit az iparosiskolat i< a ŷi»]iv;í<>'r;ik hazafias kormányunk 

bölcsig.
-*>.) iparosiskola lett nagy hű-hóval szervezve, ebben 124") 

tanférfiu 42.500 tanulót nevel, oktat, tanít a szív szeretettnek lán
goló hevével, egész odaadással.

Mert. ha igaz. amit boldogult Eötvösünk egvizben a néptaní
tókra vonatkozólag mondott, hogy t. i. „A  néptanitás azon buzga
lom lángja, melylyel e hazának szolgálunk, sohasem szíttá ti k a fá- 
radozast jutalmazó díj áIfaIu : úgy ezen állítás kétszerestől igazott. 
hol iparosiskolák szolgálatában álló tanférfia.kró! van szó.

Tessék belépni ilyen iskolába !
Ott ül 70— 80 rakonczátlaij inas. ellankadva a napi munka 

terhe után, most szellemi dologgal foglalkozzék.7 o O O
Az a szurtos kéz, mely egész napon át a kalapáesot forgatta, 

most a tollat perczegtesse, az a félig-meddig zsibbadaMiak eredt 
agy most szellemi dolgokkal foglalkozzék ismeretlen fogalmakat 
fogadjon be.

Majdnem a lehetetlenséggel határos itt sikerrel működni, fe
gyelmet, csendet és rendet fenntartani és az iskolalátogatást elő
mozdítani.

Mi lelkesíti az itt működő lanférfiakat ? 'falán az a potom 
évi fizetés, melylyel a roppant fáradozást, az emberi erőt majdnem 
meghaladó munkát jutalmazni vélik 'i 

Nem.
Ha a tanítót azon tiszta öntudat, hogy a haza legszentebb 

ügyének, az iparos osztály szellemi látköre emelésének szenteli ere
jét, nem lelkesíti és hevíti tettre: úgy dugába dől az egész intéz
mény.

Iparosiskolában számításból tanítani mun lehet, itt a >ziv, az 
ész, a szeretet a szentháromság, mely előtt hódolatra borul az. ki 
nemzetet emelni és közműveltséget terjeszteni akar.

Ks mentünk is a lefolyt o — \ év alatt e tekintetben legalább 
valamire.

Az inas napjainkban már nem oly durva és faragatlan, mint 
volt évek előtt. A szellemi műveltség kissé megcsiszolta a lelkét, 
a tanítás nem oly nehéz többé, mint a küzdelem keletkezése ide
jében és az iskolalátogatás, kivált a győri elsőfokú ipariskolában, 
oly rendes, mint a jól szervezett városi népiskolában.
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Kt‘z<i<>rheu nem volt ujsá<r. ha heirt 70— 80 tanuló közül hiány
zott l'u— ;;n. —  most alig hiányzik egy— kettő.

Mi eredményezte <v.r a fényes vívmányt?
.Mi má<. mint az hogy a látogatás egész erélylyel, a legna- 

" vohh szigorral lett ellenőrizve és az a tanuló, ki sokat mulasztott.P«/
avval it*tr büntetve. hogy nem lőtt felszabadítva, míg a mulasztott 
órákat nem pótolta.

Igv ment a dolog nagyszerűen.
Ibit most jön hazafias kormányunk, kinek pedig kötelességé

ben állana az iigv szolgálatában álló tanférfiakat a közió előmozdí
tását ezélzó törekvésekben hathatósan támogatni ; jön a földmivelési 
miniszterinin és a következő ukázt bocsátja közzé :

„Az iparosinas iskolamulasztása miatt nem büntethető s nem 
kötelezhető ítéleti leg arra. hogy utólag egy bizonyos ideig még is
kolába járjon. Az inasság befejeztével az inasnak az ipartörvény 
fi 7. g-a értelmében ipar hatósági bizonyitvány adandó ki. Ha azonban 
az inas iskolamulasztás miatt iskolai bizonyítványt nem nyert, az 
iparhatósági bizonyítványban megemlítendő, hogy az inas minősítése 
iskolai mulasztása miatt megállapítható nem volt.“

Ez a bölcs intézkedés egy kis adomát juttat eszünkbe, mit itt 
elmondunk.

Becsben bizonyos idegen ur fiák kert fogadott Sehönbrunnba ; 
de nem gondolt arra, hogy a fuvardijt előlegesen kellett volna ki
alkudnia. Elérkezve rendeltetése helyére, kocsisa a kis utért 8 fo
rintot kért.

Az idegen belenyúl a piros bugyellárisba és ekképen szól : 
•Jtt van pénze; de tudja meg, hogy megvetem.“

Az iparostanulónak is átadják felszabadulását igazoló okmá
nyait. de belebiggyosztik a megjegyzést, hogy minősítése iskolai 
mulasztása miatt nem volt megállapítható.

Nos hát evvel annyit törődik, mint a bécsi fiák keres az idegen 
megvetésével.

Megérjük az időt, hogy lesz iskola; de nem lesz tanuló.
Mert, ha a tanulót nem kényszerítik, ő bizony nem sokat tö

rődik az egész dologgal.
Miért is járna iskolába ?
lalán belátásbál, a jövő iránt való tekintetből?
( sak légiik — várjuk, mig ez a szép idő beáll.
falán a gazdája kényszeríti majd ?



Dehogy. Jobb. ha azalatt ringatja a gyermeket, f‘át vág. vizot 
hord. vagy pálinkát hoz a legényeknek.

Csak egy volt. ami kenj szeritő hatással b irt: a saját érdek, 
a felszabadulás.

Ezt most meghiúsította a minisztérium, azért zárja be az is
kolákat, fordítsa a pénzt, melylyel ezen iskolákat eddig fenntartot
ták. ménesekre és adja be a kulcsot azoknak, kik örülnek, ha kul
túránk egy-egy életrevaló intézményének nyakát szegheti, ha a 
magyar mivelödes egyik hatalma- rugóját szétzúzhatja.

I R O D A L O M .
Kedves laptársunk a pécsi „Néptanoda" X X 1. é v folyami'»

hirdet előfizetési felhívást. A hazai tanítóság e hatalmas közegét, 
mely immár két évtized óta lobogtatja a haladás és felvilágosodás 
nemzeti zászlóját amellett, hogy a tanítókban az önérzetet emelte 
és érdekeikért mindig bátran és elszántsággal síkra szállt, a leg
melegebben ajánljuk t. olvasóink becses figyelmébe, mint olvan ki
váló tanügyi kzölönyt, melynek existentencziája mély gyökeret vert 
kulturtürekvéseink talajában és mint a tanítók érdekeinek bátor 
védője régen kiérdemelte az érdem legszebb koszorúját.

Az egri ..Népiskolai Tanügy6 szerkesztőségében kis változás 
állott be, amenviben az ékes tollú Fonvó Fái nagy elfoglaltsága 
miatt lemondott főmunkatársi állásáról és helyébe Horomisza István 
kalocsai polg. isk. tanár lépett. Ki a tisztán kath. iskolák barátja, 
az e kath. szellemtől áthatott lapban sok élvezetet fog találni. Egy
úttal kollegiális tisztelettel megemlítjük azt is, hogy a szóban álló 
lapnak Cecília czimü mellékiapja is van. melv havonként egyszer 
jelen meg és kizárólag a kath. egyházi zenével foglalkozik.

A Komlóssy Ferencz országgyűlési képviselő szerkesztése alatt 
megjelenő kéth. szellemű „Népnevelő44 is eleven lapocska, czikkei 
a c  tu  á l is  dolgokat karolnak fel. irálya zamatos magyar.

A ,,Közoktatás66 czimü tanügyi lap pártolás hiányában meg
szűnt élni. JSTern kár érte. Amely lap a személyeskedés örvényében 
fentereg,"annak hazánkban nincs jövője. Már pedig a megszűnt lap 
volt emberei csakis a személyeskedés rut bűnében keresték a vir
tust és találták a bukást.

Kiváló paedagogusunk Lederer Abrahám egy újabb gyöngy
gyei gazdagította hazai irodalmunkat. Az emberi tehetségről irt 
most oly munkát, mi éles észlelő tehetségre és roppant olvasottságra 
mutat. Az ilyen munkát nem kell ajánlani: jó bornak nem kell 
ezégér.

Pályázat. A városunkban s megyénkben is elterjedt s közked
veltségnek örvendő „ Képes Családi Lapok44 betöltvén pályafutásá
nak első évtizedét a második évtizedet vagyis a tizenegyedik évfo-
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1 vamot (ls*M. január 1-én) egy irodalmi pályázattal véli a legmel- 
tnldun megkezdeni. Kívántatik először egy h u m o re s z k (beszélyke. 
jaj/ vnirv ~tárezaczikk.) Tárgya az életből legyen merítve. Dij : 50 
l e ;l ») k n y ;i n v b a n. Másodszor egy k ö 1 t e m e n y, valfaja sza
badon választható. Dij: 20 frankos arany. Beküldési határidó: 1880. 
évi február hó 17. A pályázat eredménye a „Képes Családi Lapok44 - 
ban s az ország összes magyar hírlapjaiban közzé fog tétetni s 
ugyanakkor szolgáltatnak ki a pályadijak is. A pályaművek jeligés 
levélke kíséretében a „ Képes Családi Lapok44 szerkesztőségéhez Bu
dapesten. nagv korona-utcza *J<>. szám küldendők. Reméljük, hogy 
az irodalomnak városunkban és megyénkben lakó munkásai közül 
is sokan vesznek részt e nemes versenyben.

I. Rákóczi György es a porta, szerkesztették Beke Antal és 
Barabás Samu, kiadta a tud. akadémia. I Rákóczi György viszonya 
a portához Lurópa válságos l orszakában, a harminczéves háború 
idejében, és sok irat e korszak megvilágításához —  ez becsessé 
teszi e nagy kötetet a történetbuvárok széles körében. Erdélynek 
I. Rákóczi (íyörgv alatti kosszakát eddig is bő kutforrásból lehetett 
tanulmányozni. Szilágyi Sándor is adott közre egy okirat-gyűjte
ményt. Az íij gyűjtemény teljessé teszi a Rákóczi és a porta közti 
viszony képét. A levelek egy része Rákóczi fogalmazványában ma
radt meg, egy másik rész titkos irás. Ezek lemásolásában és meg
fejtésében Barabás Samu fáradozott. Ara 5 frt.

Europa es Oroszország ezim alatt sok tájékoztatást és tanul
ságot nyújtó ezik két közéd a „Budapesti Szemle44 uj kötete, Szabó 
Endre tollából. A szerző, ki behatóan foglalkozik az orosz politikai, 
társas életi és irodalmi dolgokkal, ezúttal azzal az érdekes tárgy- 
gyal foglalkozik, amit nálunk a „ Pánszlávizmus“ alatt értünk s a 
mit az oroszok „szlavofilizmusu-nak neveznek. Rövid történeti visz- 
szapillantást ve!ve a sziavotílizmus keletkezésére, fejlődésére, ismer
teti eg\ orosz Írónak. I htnilevszkijnrk „Európa és Oroszország44 
cziniü könyvét és egyúttal a sziavotílizmus theóriáját. Az uj szlavotíl 
iskola alaptétele e szerint az. hogy.a szlávság egy külön kultúrái 
typust képez, külön kultúrát fog előidézni, s mire a nyugat kultú
rája elrothad, akkorira már készen lesz ez a külön szláv kultúra; 
ennek létesítése pedig kapcsolatos a keleti kérdésnek megoldásával, 
a mely megoldás megint abban kulminál, hogy Konstantinápoly a 
törököktől elvetetik s székvárosa lesz egy nagy délszláv federáczié- 
nak : ez a federáezió aztán állandó véd- és dacz-szövetségbe lépne 
Oroszországgal (persze: benne lenne obiam a federácziólmn Magyar- 
ország i>. mert kizárni öt azért nem lehet, mivel mindenfelől szláv- 
•sággai van körülvéve). Ezt a theoriát az orosz Danilevszkij — mint 
e tanulmányból látjuk — igen nagy olvasottsággal és sok ügyes
séggé fejti ki. Szabó Endre tanulmánva másik felében aztán kri
tika aá veszi a sziavotílizmus emez elméletét és kimutatja, hogy 
ez abban az exkluzivitásban, amelyben felállították, merő ábránd, 
mert kultúra a szó nagy és nemes értelmében csak egy van és egy 
lehetséges, t. i. a/, amelvet európainak nevezünk, s hogy a kétség-
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trlrniil tehetséges oroszok is ehez az európai kultúrához tartoznak, 
mert azon alapul irodalmi, művészeti és tudományos világuk s mert 
;i/ exclusiv nemzetiségben való elzárkozotts ág nem előny, hanem 
korlát, s hogy a fejlődés, haladás épen e korlátok ledöntésében áll. 
liou-y az emberiség művelődése, czivilizácziója épen a szükköru. 
nemzeti korlátoltságból az általános emberihez, az egyetemhez való 
főiemelkedés.

Az osztrák-magyar monarchia Írásban és képben czimíi vál
lalatból a Felső-Ausztriát és Salzburgot leiró rész uj füzete hagyta 
el a sajtót. Salzburg története (irta Richter Kde. fordította Acsádv 
Ignáez) végződik benne, s megkezdődik Zillner Ferenezröl a népvi
seleti k. szokások leírása. Lehr Albert fordításában. Tizenkét rajz 
van benne. Az egyik aláírása „napfordulói tűz*, s a szent-ivánéji 
tüzet, illetőleg tánezot akarja érteni.

M I  Ú J S Á G ?

—  Tisztelt olvasóinkhoz. A Tanitólmrát IV. évfolyamának 
. l-síi számát megküldöttük minden tavali előfizetőnknek és kérjük 
őket kartársi szeretettel, legyenek szívesek azt nemcsak a maguk 
részére újból megrendelni, hanem ismerőseik körében is ajánlani 
és terjeszteni. Aki elpártolna tőlünk, az legyen szives már az 1-ső 
számot egyszerűen visszaküldeni, ellenben ujabbi előfizetőnek te
kintjük. Egyúttal van szerencsénk tudatni, hogy az idén, azaz 
1 ss(). évre Tanitóbarát n a p t á r a  nem jelent meg. Akik régebben 
erre előfizettek, azokat lapunkkal kárpótoljuk, akik a folyó hóban 
fizettek elő és kárpótlás tejében a lappal be nem érik, azoknak kí
vánatra az előfizetett összeget visszaküldjük, minthogy utóbbiak 
pénze már az uj szerkesztőség kezeibe jutott.

Pályázat. Kívántatik valamely derék falusi magyar néptanító
nak életrajza. Terjedelme nincs megálla >itva. Beküldési határidő 
1SSÍ). február hó (>. napja. Jutalma 1 drb. cs. kir. arany. H atóbb 
érdekes életrajz küldetnék, úgy a szerkesztőséig fenntartja magá
nak a jogot, néhányat közzétenni a t. szerzők megnevezésével. Pá
lyamunkák a szokásos módon, jeligékkel ellátott, zárt és a szerző 
nevét tartalmazó borítékok kíséretében a 1 anitobarát szerkesztősé
géhez küldendők Győrré.

Vitakérdés. Módjában áll-e a falusi tanítónak a nép iszákos
igát korlátolni, különösen a pálinkaivást gátolni i   ̂ élemenvök 

-/ives beküldői között két gyönyörű festett képet fogunk kisorsolni 
c* a nyerő részére postán megküldeni. Beküldési határidő 1 

bruár hó 5. napja. Később érkező dolgozatokat nem vehetünk 
tekintetbe.

— Felséges királyasszonyunk most az uj görög nyelvet ta
dja egy külön e czélra meghivott görög ta n ító n á l .  Boldog ember !

—  Poroszország nyilvános oktatása 211 millió markaim, tó
it valamivel többe kerül, mint a magyar közoktatás. Nem csoda,
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mikor .Mai;yarországban mindenre vau pénz, csak arra n e i n ,  ami n 
legnagyobb kamatot hozza.

A lefolyt lljev alkalmával a kormánypárt szokásos módon üd
vözölte a minisztérium elnökét, Tisza Kálmánt. A párt szónoka. 
Szapáry (ívnia gróf. üdvözlő beszédében a többek közt ezeket 
mondá: .Minden országban főleg három tényező van, a melynek 
helyes vezéredétől függ az ország jóléte és fejlődése. Ezek a kiil- 
iígyek vezetése, a pénzügy és ezzel összeköttetésben a közgazdasági 
fejlődés és a közigazgatás. A mi viszonyaink közt ezen három té
nyező mindegyike talán még nagyobb fontossággal bir, mint más 
szerencsésebb fekvésű és jobb körülmények közt levő országokban.
Il it a nepnevelés. a közoktatás szent ügye hol maradt nemes gróf ? 
Vagy ez talán nem is tartozik azon tényezők közé, melyek helves 
vezetésétől az ország jóléte és fejlődése függne ? Mi úgy tudjuk, 
hoo-y minden ország alapja, boldogságának feltétele mivelődésében 
rejlik ; de a nemes gróf. a liirés Szapáry minderről megfeledkezni 
meltóztatott. Xo. ha ez terem a zöld ágon, mit várjunk a kórótól. 
Szapáry uram kissé elvetette a sulykot; de sebaj, azért lesz még 
( sirsón búcsú.

A Iá Széchenyi. Haján, a zsidó hitközség ez évi közgyű
lésén arról volt szó. hogy miképen, mi módon lehetne a hitközség 
tuKágos megerőltetése nélkül a kor igényeinek megfelelő iskola-épüle
tet emelni. Sokáig folyt a vita, mig a jelenvolt tagok egyike, 
irischer M. E. kereskedő felemelkedik és kijelenti, hogy az elöljá
róság készíttessen tervet, költségvetést és ő hajlandó a szóban álló 
épületet teljesen sajátjából telepíttetni és a hitközség rendelkezé
sére bocsátani. Lám még vannak iskolabárátok.

A kolozsvári tankerület főigazgatójává a közoktatásügyi 
miniszter Dr. Eredi Jíela, fiumei állami gimnázium igazgatóját és 
ottani kir. tanfelügyelőt nevezte ki. Gratulálunk a kolozsváriaknak 
a szerencsés aquizitióhoz.

A veszpremmegyei néptanítók V a r g y a s E n d r e kir. 
tanfelügyelőt arany tollal leptek meg. Igazán örülünk a derék tan - 
íeiiigxclö eme kitüntetésének, amennyiben kevés azon tanfelügyelők 
szama az országban, kik úgy szent hivatásuk érdekében, mint a ha- 
/ai tan- és egyebb irodalom erdekeben annyit tettek volna mint 
kapinári tárgyas Endre () íelsege. a király részéről jött magas 
elismerést, most a szerény néptanítók elismerése követte. Mind a 
ketrő becses. Egyik nemességet, — a másik nemes érezből készült 
tollút hozott : de mindezeknél bee esebb lehet az öntudat, mond- 
lutni . „ E hazáért buzugo szivem azt sugallja, hogy megtettem köte
lességemet.^

Felelőn szerkesztő: SZIL
Nyomatott Polgár Bertalan könyvnyomdájában, Győrött.
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MULATTATÓ.
«r- •. ■„■•.MtrrgMwgtawg'wacw——— — ■c— v m m it Tnni inai - r r n i n i a ^ M i —

Levél a szerkesztőhöz.
íloi volt, hol nem volt, csakhogy volt egyszer egy néptanító, ki 

iülői részéről újévi ajándék íejoben kapott egy gyönyörű pipát
(’• ■ hozzá egy szép szárt.

Ki volt boldogabb mint a mi kollegánk
A ki csak jött hozzá váltig mutogatta a szép ajándékot.
Egyszer azonban a finom pipa szétmállott.
Sebaj.
Vett a mi kollegánk mást.
Azután a szár is eltörött. Ez sem volt nagy baj ; vert a mi drága 

kollegánk uj szárt az uj pipába; de azért ha vendége volt, mégis 
mutogatta a szép ajándékot, igaz második kiadásban, mit tanulói 
részéről kapott.

így vagyunk mi szerkesztő barátom a közoktatás ügy dol
gában.

Mikor a nemzet visszanyerte alkotmányát: megajándékozta a 
törvényhozási testület a népet, az 1S68. iskolai törvén) áldásával, 
mely az állam nyelvét teszi kötelezővé.

Lettek pórtanfolyamok, melyekben az idegen ajkú tanítók el-

T Á R C Z  A.
Valéria.

Dicsön uralkodó királyunk fenséges leánya Mária Valéria ki- 
rálykissaszony. — mint lapunk tisztelt olvasói már tudják —  m enyas
szony. »felen örvendetes hir registrálása tulajdonképen néma mi lapunkba 
való. Nem is azért hozzuk, hogy evvel mi újságot mondjunk ; mert 
hát hol van az a. magyar néptanító, ki a karácsony szent estélye 
alkalmával végbement magas eljegyzésről csak rnost szerezne ma
gának tudomást. Ami azonban a dolog felemlitésére késztet ben
nünket, az azon körülményben rejlik, hogy az adott alkalommal el 
akarunk mondani egvet-mást. mi ö fensége, a királykisasszony iránti 
hódoló tiszteletet még fokozza.

Mária Valéria magyar születésű és magyar ember által nevel
tetett, születvén Hildán, és neveltevten Rónay Jaezint püspök által, 
ki 1872-ben midőn a királvkisasszony életének ötödik eveben ál
lott () Felsége a királyné, hazánk dicső angyala áltál az udvarhoz 
szállíttatott. Ekkor fejezte ki hódolattal tisztelt es szeretett király



sajátíthatták nemzeti nyelvünket. Azután beütött a krach: a pót- 
tanfolyamok be lettek szüntetve.

Jött a/ iskolaegylet és magyarosított, jöttek a közmivelődési 
egyesületek : és megtették a munka javát, megtették a magukét.

llát most jön e napokban Csákv és azt követeli, hogy a nép 
és középiskolákban a n é m e t  nyelv megtanulására nagyobb rop
pant nagyobb gondot fordítson.

íme itt van az uj pipában az uj szár, De, azért, ha idegen 
jön az országba a nép szeret dicsekedni a népoktatási törvény szel
lemével. noha a miniszter germánizál.

Gott sägne sein stúdió !
7 Jjo z z í.

ADOM ÁK.
S a j t  ó h i b a. ivi látott már o k 1 e v e s tanítónőt ? Bizo

nyára senki, pedig az Egyetértés hirdetési rovatában heteken át 
ilyent kerestek." i

A v e s s z ő  f o n t o s s á g a .  E napokban kérdeztem, hány 
uszószárnya van a pisztrángnak ? mire tanulóim egyike imigyen 
felelt : H a t v a n k e t t ő .  Utána jártam a dolognak és kisült, hogy 
a könyvben igy áll : U s z ó s z á r n y a  h a t  v a n ,  —  k e t t ő  
az  o 1 d a 1 á n stb.

nénk azt a nagy paedagogiai elvet, mely szerint a nevelést egysé
ges szellemben kívánja vezettetni. „Nem kívánom leányom oktatá
sát több tanítóra bízni, —  hanem egyre, és erre a czélra önt sze
meltem ki. Naponta magyarul imádkozom gyermekemmel, ezt foly
tassa. azt kívánom, hogy jám borrá; de nem vakbuzgóvá váljék. 
Az életben mindenkinek van szüksége vallási vigaszra.a Miután a 
királykisasszony az elemi népiskola tantárgyain gyorsan túlesett 
kilenez éves korában kisebb elbeszélések kidolgozásához fogott. Eb
ben mesteri tökélyre vitte. A hajlam kisebb éleményeket költészeti 
formába önteni, nagyon korán mutatkozott ő fenségénél és nem egy 
örökbecsű szellemi kincs szállt a magas helyről reánk, mely kin
cseket Rónay Jáczint egy csokorba fűzte és megajándékozta vele 
nemcsak forrón szeretett nemzetét, —  hanem az összes emberiséget, 
hiszen az ő munkája, mit a királyi udvar körében töltött boldog 
napok megörökítésére irt, drága ereklyéje a művelt világnak.

E becses munka legszeretetreméltóbb adomái közé tartozik, 
mikép felelt a királykisasszony egy Ízben, ő felsége a király jelen
létében a földrajzból.



A b o t  h ;i t a 1 m a. Meglátogatta a kir. tanfelügyelő a nép
iskolát. A gyermekek nagyon lármázták a magas látogatás ideje 
alatt, mire a tanfelügyelő mondja: „Hát mindig ily lármával van
nak tanulói, tanító ur ? “

Tanító: „Nem, csak most rakonczátlatikodnak ; mert tudják, 
hogy Uraságod jelenlétében nem verek meg senkit.“

M i v a r j a  a t a n í t ó t ?  Koldulni jött hozzám társaim 
egyike. Én csak keveset adhattam neki; mert hót tanító létemre 
magam is pénz hiányában bővelkedtem ; de adtam neki levélkét 
iskolaszékem dúsgazdag elnökéhez, kinek ezeket irtain: „Kérem, 
szíveskednék ezen szerencsétlen kartárson segíteni s meg lehet 
győződve, hogy én, ha hasonló sorsomat elérem, nem fogom ura- 
ságodat kérésemmel zaklatni. Tehát az én részemet is legyen ke
gyes előlegezni.“

T a n i t ó : Mennyi ötnek a fele ?
T a n u l ó :  (társához) Most megcsípett. 1 La kettőt mondok, 

kevés, —  ha hármat mondok, sok.

Z o m  b o r b a n  voltam tanitógyülésen. A napirend egyik 
tárgyát a tanítói tekintély kérdése képezte. Nagyban folyt a vita, 
mire Klug Antal barátom felállt és ekképen szólott: „Ida én be
megyek faluhelyen, a korcsmába és tele rakathatom az egész asz-

Rónay püspök azt kérdezte a fenséges tanulótól, hogy me
lyek Hildának nevezetességei ? „A  legnevezetesebb az, hogy én Hil
dán születtem.“

Mosolyogva kérdi a király: Komolynak vehető a felelet ? Mire 
a püspök hallgató tanulója helyett ekképen felelt: „Nem hiszem ; 
de végtére a kis fenségre nézve ez mégis a legnevezetesebb.“

A kis fenség nem szeretett úszni. Midőn ő felsége, a királyné 
Angolországba utazott vele, folytonosan jártak-keltek az angol la
pok reporterjai, hogy minél többet Írhassanak a magas vendégek
ről. Hogy a sok alkalmatlankodó újdondász kellemetlen kérdezős- 
ködésének eleje vétessék, Andrássy Gyula gróf Dr. Agai Adolf, a 
szellemes magyar irót küldé a királyné környezetébe, hogy az ír
jon le mindent, mit azután az angol lapok kénvök-kedvük szerint 
felhasználhatnak. Ágai be lett ő felségének mutatva és a kis A a- 
h.ria is bámulta a Kis-Lap nagy szerkesztőjét, kiben félistent látott. 
Forgó bácsi színről színre.

—  Önnek is van leánya, —  kérdé ő felsége.
—  Igen —  felséges asszonyom.
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Annak is kell us/.i i ? kérdé a kis Valeria.
-ószetesen“ — vi^zoazá Agai. és e naptól kezdve a kis 

fenség,i k em esett annyira zokon ha vízin» kellő:»- ínennie.
r , « s módon nyilatkozott ő fenségében már kora ifjúságá

ban a - ’.otnság iránt v dó hajiam.
V« ióii lS76-iki márezáiisban gyermekbazár rendeztetek, ő fen

sége an. \ óa felhevölt a nemes eszmééi*;, hogy önmaga is ilyent 
rendezett i királyi udvar kóréhen. A királykisasszony és közvetlen 
környezete önmaga készité a uyiu*eméiiy-tárgyakat. Az eredmény fé
nyes volt. Hogy is ne mikor a herczegnő önmaga állt az ajtóban 
és szedte n magas vendégek belépti-jegyeit.

A bécsi színházat is nagyon megkedvelte ő fensége. Sőt maga 
is rendezett nem egyszer miikekvelöi előadásokat jótékony czélra.

Midőn a bécsi Ring színház oly szerencsétlen véget ért és 
több száz ember nyerte ott szerencsétlen halálát, ő fensége is foga
dott egy árvát, a szegény Kubái* líerthat, kit nagylelküleg felnevel
tet. Legyen áldás a herczegnő szép frigyén, legyen oly boldog, ami
lyen boldognak lenni bőven megérdemli.





PO STA .
MindazoknaK. ,ok a beállott újév alkalmából izerenosekivá- 

ma.ukKal megorNohdtztettek bennünket, e helyen mondunk forr , 
f i meg ok Tuly József. Simonyi.

A i í h i az, mi az «J szerkesztőség kezeihez ju- 
o :tT- utol*°+ a z ’k, k;ízött- kik elhagynak bennünket. -
Pecsre. A Ueza .bátyjának irt kedve, ,„rok. miután a szerkesztő- 
- T„.v: voltak czimezve, nekünk adattak át. Kő / « t
' V " n‘ ha zik, mi is testvérek lehetünk. Toltía
János plébános urnák Pozsonyhidegkuton. Megkaptok - a jó kivi 
natot bar nem nekünk szól, igen szépen köszönjük. A kitárta- 
buzgalom nem fog hiányozni részünkről sem, vsak sok ilyen d-rék 
]d. bano,sa, dicsekedhetnénk. Majd azon leszünk egész odaadással, 
ungy a nagy becsli bizodalm.it kiérdemeljük. — Wilfinger, Óbér 
A szeptemberi számmal sajnálatunkra nem szolgálhatunk, 'miután 
•gyetleii egv p. ldany >.-m all rendelkezésünkre. — A Népnevelő 
szerkesztosege. Budapest. Meglesz pontomn. - Tóth Ignácz Rész- 
nek. iiiu-.-uia.rii] vettük **s legott intézkedtünk i$.>— Öveges Kál
mán, ^Gyorsziget. Imlotte sajnáljuk, elődünk ígéretét be nem vált
óul juk. .\em áll hatalmunk körében. — Tóth Ferencz, Rudobánya. 
besoroztuk es sorai után itélv«*, ön nem sokáig lesz közlegény — 
Kémény Ignácz. Tapolcza. Nem szolgálhatunk vele: de T jövőre 
lesz. iui « lünk. — Melcher Gyula, Heő-Bába. Persze, hogy küldjük. 
A néptanító tu Íja. mi a magyar becsület. — Sp. Ignácz. Batonya. 
Hogyan tudta meg előív. hogy a lap szerkesztésünk alá került ? 
uly messze földön, oly gyorsan ! Amúgy pedig bevált; szeretjük 
L/. edzett haivzo'-uka < *-gy lobogó alá csoportosítani. — Szilárdy 
Francziska urhoigynek Jász-Felsö-Szt-György. Igen sajnáljuk a 
Iplgob de lám mi nem tehetünk r«*la. Elfogadja tölünk a kárpót
ol t. Ldvözlet. — Kecskés Gyula, Kaba. Nem. Hanem a jövőre 
iujd szolgálunk olyannal, hogy az ur Istennek is kedve telik 

mm. — Szedenik Fülöp. Pereszteg. s>k szerencsét az uj álló- 
iiásíioz. ( zikkcit «->ak akkor közullietjük. ha beküldi azokat egye

sen a Tanitóbarát szerkesztőségéhez, másként eltévednek. — 
Sch . írma k. a. Á . . r. Hát tárgyat kívánsz kollega, nos ird 
c‘ n*u\iink szele íng -en a falud magyar nevelőnő örömeit és viszon
tagságait. S . . . . R . . . P. Hát a levél hol késik a rengeteg világ- 
u’ r A/s ói na! tollat a kézhez. Valami falusi töt iskola szervezetét 

..im ! íiv liséüi fokát szérumok közölni. Yass Mátyás. Szeged. 
>okai ír útin már neked. — uioA ütött a visszafizetés órája. 
Révai Miksa, a Keszthely szerkesztője. Keszthely. Lapodat kapom, 
a lobbi talán «dmarud ? — Sasvári Béla Pécs. Csak nem fogsz 
aitrálni ? — K i. igazgató. P. Hát to pajtás nem rukkul.sz be?

M. Ferencz. Budapest. A te * kés tollad számunkra is szolgál- 
■ a ihatna egy kis zellemi kinoe*. — Simái István, Arad. Magas 
Hámodban lapunk érdekében is téliéinél legalább valamicskét. — 

Sch. B k a., Mosony. Az ön buzgalma kifogyhatatlan.




