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P e d a g o g i a é s d i d a k t i k a * 

A tanitói érdekek zajos küzdelmében, a 
védelem álláspontján állottunk és tartjuk he-
lyünkét: utat mutattunk a méltatlan atrocitá-
sok legyöngitésére; a felekezeti  tanítók anyagi 
elátottságának biztos alapokon nyugvó köve-
telhetésére; az egyesületi élet megteremtésének 
szükségességére és kiviteli lehetőségeire. 

Programmunkhoz hiven: a nevelés és ok-
tatás mesterségének bevezetésével foglalkozunk, 
jelen alkalommal bővebben. 

Mesterségnek mondom szándékossággal 
ezt a tudományt, azon gondolattól ösztönözve, 
hogy igy hamarább nyerhetünk meggyőződést 
ennek művészi nagyságáról, fenséges  hivatásá-
ról; hogy igy könyebben gyökereztethető be 
ezen művészet utáni vágyakozás mindazoknak 
lelkébe, kiket hivatásuk ezen mürikamezőre 
szólított. 

Nagyon sok pályán lehet sablonok alap-
ján jó és megbecsülendő munkát végezni; a 
nevelés és oktatás terén azonban csak azok 
érvényesülhetnek, sokak által, reménységgel 
várt eredménnyel, akik e mesterségbe életet és 
játszi könynyedségét tudnak önteni, munkáju-
kat ez alapon tudják végezni. 

Szakasztott ugyanoljan ez, mint a gyermek-
irodalom, hogy aki azt olvassa, a legkönnyebb 
irástudománynak mondhatja, de aki ebbe bele-
probálkozik, látja, hogy a legnehezebb irói fe-
ladat előtt áll; felismeri,  hogy könynyebb egy 
essait megírni, mint egy jó gyermekmesét, vagy 
elbeszélést összealkotni és értékes alakban fel-
színre hozni. 

» 

A nevelés és oktatás munkájához való 
hozzáértést is az emberek sokaságának java-
ré«?7(» vallja, de, c««k aki azzal érdem szerint 

foglalkozik,  látja, hogy erre való rákészültsége 
dacára, mily messze áll ennek tudásától, hiva-
tásszezü, eredményes müvelésétől. 

A kiviteli eszközök és helyzet megterem-
tésének felismerése;  a módozatok ezerféleségé-
ben bárcsak némi tájékozódás szerzése, már 
magában egy végtelén, mélyen járó tanulmány 
anyaga, az életerhivás munkája pedig, a mű-
vészi foglalkozás  teljes egésze. S aki ebbe 
még bele sem kezd, dilettánsképen állithatja 
csupán, hogy ő jó nevelő és oktató, mert e 
téren a munkateljesítménynek jó, vagy fogya-
tékos, avagy éppen gyarló voltát, csak a késő 
esztendők és az élet kialakulása tudja minden 
szónál ékesebben igazolni. 

Felismerés és a tanitói lelkekbe való be-
vésődés végett hangsúlyozzuk, hogy a nevelés 
és oktatás munkája nem csak foglalkozás,  ke-
reső hivatali ágazat, de a szó valódi értelmé-
ben, első helyen álló: ember alakító művészet. 

Ezen nagy cél felemelő  munkájába bele- • 
kezdeni: saját fegyelmezettségének,  tanulni 
akarásának szükségességét felismerni,  mindenki 
részére erős lelki motivum, melyre buzdító 
szót mondani, az ügy érdekében való, hivatá-
sos kötelességünknek ismerjük. 

S ha védelmi eszköz is ezen újság a ta-
nitói világ javára, mégis igazi elhivatása: a 
nevelő és oktatói munkamező tökéletesítése, 
annak megbecsülendő értékké való kifejlesz-
tése. 

Bár lassan, de el fog  következni az egy-
más megértése; s ha csiga léptekkel is, de ki 
fog  alakulni a tanitók kongressusa, amely a 
tanitóikar összes vágyakozásait: ugy személyi, 
mint hivatásbeli tekintetben, öszhangzatos ha-
tározatokba foglalva,  ki fogja  jelölni s akkor 
ez alapokon állva, mindenki nyugodtan és 
céltudatoson munkálhatja azok kiépítési; ame-
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lyekben természetszerűleg értékes helyet fog 
elfoglalni:  a pedagogia és didaktika is. 

Épen azért meg kell ismerjük, hogy nem 
a mai élet viharzásai: a jövő állandó szintere, 
hanem foglalkozási  körünk tökéletesbitése és 
magas színvonalra emelése, s ennek biztos tu-
datában hozzuk, uj évi első számunkban, az 
ide való tekintést és előkészülést. 

Hivatásuk békés, nyugalmas idők után 
áhítozik, s ha kint az életben, ezidő, szerint, 
más szituációk uralkodnak is, nekünk már 
most, erre kell irányítsuk, alapvető munkánk 
súlypontját. 

Egymagában azonban erre is képtelen 
mindenik tanitó; tömörülten, egyetértve irodal-
mat teremthetünk e célra, csak megmozdulás, 

v csak kilépés kell a semmivel egyenlő értékű 
várakozásból, végnélküli halogatásból. Az erre 
szóló százlóbontást üdvözölni, az alá lelkes 
elhatározással sorakozni, mindenik nevelőnek, 
oktatónak, hivatása iránti legszebb kötelessége. 
Az ut, a mód minden irányban adva van, cse-
lekvő elhatározás jöjjön mindenfelől! 

Gy. M. 

Ébredjetek I 
A csatolt területeken élő magyar tanítóság lapja 

megszületett, a hivó szó elhangzott! A magyar taní-
tók lelkét, akaraterejét azonban elzsibbasztotta, elkábí-
totta a rettenetes világpusztulás mindnyájunkat ért 

« súlyos ütése. Az elkábultság, a nemtörődömség nehéz 
álmából ébredjetek tanitótestvéreim ! Rázzátok föl,  akik 
talpon vagytok, a tovább alvókat. 

Ébredjetek ! Nem halljátok, nem látjátok a ször-
nyű világpusztulás romjain uj életet teremtőknek zajos 
törtetését? Nem halljátok, nem látjátok, hogy körülöt-
tünk minden és mindenki rohamlépésekben szervez-
kedik, fegyverkezik,  hogy a romokon felépítendő  ţuj 
életben, méltóképpen, erős akarattal, becsületes mun-
kássággal, bármikor, bármilyen körülmények között 
megállja a helyét! 

Ébredjetek! Felébredve uj világot láttok maga-
tok körül, amelyben a magyar tanitóikar, a múltban 
becsülettel megszerzett magas' pozícióját, tekintélyét 
ismét helyre kell állítsa. Végeznie kell az uj életben 
is ama nagy feladatokat,  amelyeknek nyomán népek-
nek, nemzedékeknek kulturális fejlődése,  Istenének, 
hazájának, honfitársainak,  faja  és felebarátainak  sze-
retete, boldogulása virágzik. 

De, hogy eleget tehessünk nagy és szent köte-
lességeinknek s buzgó munkálkodásunk nyomán vi-
rágzó fejlődés  legyen s hogy a mai rettentő létfentar-
tási hullám-áradatot meguszhassuk : erős tömörülésre 

van szükségünk. Ha felébredve  átéreizük, átlátjuk 
helyzetünket s mi, magyar tanítók, mindnyájan egy 
hadseregbe tömörülünk, amelynek keretén belül, bár 
külön parancsnokok alatt szolgálunk ugyan, de egy 
célt követünk, a minden magyar tanítóra iskolai jel-
leg különbség nélkül egyformán  megszabott köteles-
ségek becsületes teljesítését: akkor olyan erkölcsi és 
szellemi erőhöz jutunk, mely boldogulásunk biztos 
utja lesz. 

A tömörülésben rejlő erő megszerezhetise, köte-
lességeinknek fokozottabb  mértékbeni teljesithetése, 
létfentartásunknak  egyik erős érdeke, megkövetelik, 
parancsolják, hogy eme tömörülés egy, a már sok 
nehézség árán kibontott zászló: a «Tanítók Lapja* 
körül történjék. Ha ezt egyszer megtettük, a többi 
sorozatot mi magunk, magyar tanítók, tovább fogjuk 
megtenni. 

Tanitótestvéreim I Ne a lekicsinlés szemüvegén 
át nézzétek azt a sokat küzdött és fáradott  zászlótar-
tót, aki kezébe vette ügyünket, sorsunkat. Ne azt a 
kávés, szűknek látszó mozgási tért, szabadságot néz-
zétek, amelyek közt a »Tanítók Lapja* útjára indul-
hatott, hanem jegyezzétek meg, véssétek fel  szive-
tekbe: irányt, tartalmat, szellemi gazdagságot, erőt, 
életet vagy halált, mi mindnyájan, magyar tanítók, 
adunk nekik. Tőlünk függ  élete-halála. De! . . . és itt 
jól gondolkozzék meg mindenki, — ha nem tudjuk 
egymást megérteni, ha pártokra szakadozva nem tu-
dunk egy már kibontott zászló alá tömörülni s ezáltal, 
ennek pusztulását idézzük fel:  ugy nemcsak szellemi 
munkásságunknak, közéletbeni megnyilvánulásainknak, 
erősségünknek, hanem a létfen  tartásunk eszközeinek 
támogató orgánumát is elpusztítottuk. 

Nagyfontosságú,  közérdekeinkbe vágó dolgoknak 
egész sorozatát kell letárgyaljuk, megvitassuk s tehet-
jük-e ezeket egy mindenkinek teljesen hozzáférhető 
más alakban, mint a «Tanítók Lapja* utján tehetnők ? 

Ébredjetek hát és tömörüljetek a kibontott zászló 
alá. Mutassa meg, hirdesse a «Tanítók Lapjb* ama 
hatalmas nagy erőt és képességet, amit a magyar 
tanítóság képvisel a kultura mezején, a népnevelés 
falai  között, kinn a mindennapi életben, az állami, 
egyházi és társadalmi élet minden vonatkozásában. 
«Mindenki a maga szerencséjének kovácsa*, csak a 
tanítóság volna olyan szerencsétlen, mélyen alvó, pár-
tokra szakadó, semmivel sem törődő, saját boldogu-
lásának kalapácsát meg nem ragadó ? Nem hiszem! 

Ébredjetek I A «Tanítók Lapja* kürt szava, a 
hivó szózat már jó néhány hete elhangzott. Kövessé-
tek ! Kövessétek, nem érte, hanem magatokért. Tegyé-
tek nagygyá, erőssé saját kincseitekké, váraitokká I 
Legyen tükörképe a magyar tanítóságnak, a szolgá-
lati tér jelleg különbsége nélkül, annak a tanítóság-
nak, amely ha öntudatra ébredve, egymást megértve 
tömörül, hegyeket mozgathat munkájával. Lerakhatja 
az emberi műveltségnek, az állami élet zavartalanul 
folyó  boldogságának, népek fejlődésének,  egyetértésé-
nek, a faji  öntudatnak, a felebaráti  szeretetnek — 0 
ezek alapján saját boldogulásának ís — alapköveit. 



Jöjjetek hát a zászló alá I Szerezzünk dicsőséget, 
fényt,  elismerést, megbecsülést e zászlónak a magyar 
tanítóság munkája, ereje eme szimbólumának min-
denütt, mindenek előtt! Slketes Sándor, álL tanító. 

Tanfelügyelői  iskolalátogatás* 
A hivatali szabályzat szerint gyakran és minden 

vármegyében, s csaknem minden iskolánál megtörté-
nik a tanfelügyelő  iskolalátogatása. Megállapilatnak a 
hiányok, fogyatkozások,  utasításokkal láttatnak el a 
tanítók a további teendőkre nézve s ezek jegyző-
könyveltetnek. Az ügy a következő iskolalátogatásig 
el van intézve. A tanító lelkiismeretétől, munkaszere-
tetétől függ,  miképpen juttatja érvényre a meghagyá-
sokat és esetleges útmutatásokat. Sok emberben meg 
van a nemes szándék erre, de nem ismeri a célkitű-
zést, nincsen módjában a vonatkozó tanulmányokat 
megtenni. 

Gyakorlati tanító, tanfelügyelői  hivatása magas-
latán álló: udvarhelymegyei tanfelügyelőnek  közöljük, 
a székelyudvarhelyi áll. el. iskolák, egy héten át tar-
tott ellenőrző látogatásáról, a tantestületi ülésen elő-
terjesztett észrevételező megjegyzéseit és további út-
mutatásait. Okulhat ebből iskolalátogató és főképen 
mindenik tanító, ugy a nevelés, mint az oktatás szí-
nessé és vonatkozásaiban érdekesen elevenné és teljes 
sikeressé tétele tekintetében! Amint alkalmunk volt — 
a jegyző tollán keresztül — reprodukálni, Nistor  Joa-
chim kir. tanfelügyelő  az alábbiak szerint adja elő 
látogatásának eredményét: 

A vármegye székhelyén levő iskola olyan magas 
színvonalon kell álljon, hogy az az egész megye ha-
sonrangu intézeteinek követésre. méltó mintaképéül 
szolgáljon. A központi iskola az egységes, tervszerű 
és öntudatos munka folytán,  állandóan előhaladva, a 
tökély ama fokára  emeltessék, hogy a mintául való 
beállításon kivül, irányító princípiumok bázisa is le-
gyen. Jelezni kívánja, hogy'jelen iskolalátogatása kap-
csán szerzett észrevételeiről csak általánosságban óhajt 
nyilatkozni, mellőzve az egyes osztályok és tanítók 
személyének megnevezését. Az elhangzandó megjegy-
zésekből ragadja ki mindenki azt, melyet magára és 
osztályára vonatkozónak vél s igyekezzék a jövőben 
az észlelt hiányokat az adandó istrukci&k és princí-
piumok nyomán pótolni 

Örömmel konstatálja, hogy az Odorheiu-i állami 
elemi iskolák elhelyezése oly szerencsés, a célnak 
annyira megfelelők,  hogy az oktatás, nevelés, vala-
mint az egészség szempontjából a legkisebb kívánni 
valót sem hagyják hátra. Elismeréssel nyilatkozik a 
külső rendről, mely a tanulók viselkedésében az isko-
lába való feljövések  és haza távozások, nemkülönben 
a 10 perceken való tartózkodások alkalmával, vala-
mint az iskola környéke, folyosók  és tantermek tisz-
taságában nyilvánul. A belső fegyelem  variál, ameny-
nyiben vannak osztályok, amelyekben a gyermekek 
nem eléggé fegyelmezettek,  azonban a látottak és ta-

pasztaltak alapján kimondhatja, hogy a belső fegye-
lem is általában jó. 

Ezután rátér a belsű munkára, melyet két 
csoportra,, úgymint nevelésire és oktatásira oszt. 
A nevelés és oktatás munkájának anyagát s á ke-
resztülvitel módozatait fejtegeti.  Kijelenti, hogy az 
egyes osztályok tanítóinak belső, vagyis nevelői és 
oktatói munkájával általánosságban meg van elégedve 
s azt jónak minősiti. Tapssztalt egy dolgot, t. i. azt, 
hogy az írásbeli dolgozatok külalakja, formája,  szóval 
technikai véghezvitele nem mutat egységességet. Fel-
hívja a testületet, hogy adandó alkalommal gyülési-
leg állapítsa és határozza meg a formákat  s az elfo-
gadott alak szerint végeztesse minden tanitó növen-
dékeivel a feladatok,  illetve dolgozatok írását, hogy az 
egységesség ne csak az egyes osztályoknak, hanem 
az egész iskolának egyik jellemző ismertetője legyen 
Az egyes dolgozatok fokozatos  haladást, mintegy 
láncszerű kapcsolatot tüntessenek fel  s a tananyag-
beosztást fedjék,  a megállapított és kiforrott  tervsze-
rűség jegyében készüljenek, hogy a kapkodó és ötlet-
szerű munka látszata is elkeiültessék. A tanagyag be-
osztás és a haladási napló egymással szoros kapcso-
latban legyen, de nem csak az elvégzett munka tekin-
tetében, hanem az* előirt, de fel  nem dolgozott anyag 
szempontjából is, t. i. a munkanaplóban feljegyzendő 
és megindokolandó az a körülmény, hogy az elő-
irányzott anyag miért nem dolgoztatott fel.  — A pe-
dagógiai egyik sarkköve : a koncentráció, melynek célja 
a szerzett ismeretek csoportosítása, az egyik tárgynak 
a másikkal kapcsolatba való hozása. Ennek a peda-
gógiai princípiumnak megvalósítását sok helyen nem 
találta meg, épen azért felhívja  a tantestület figyel-
mét, hogy a jövőben ezt a fontos  elvet munkája kap-
csán juttassa érvényre. Ezek az általános megjegyzé-
sei, melyeknek előre bocsájtúsa után áttér az egyes 
tantárgyakra. 

a) Olvasás. A tapasztalatok alapján kimondja, 
hogy az iskola növendékei olvasnak, a követelmények-
nek megfelelően:  jól és kevésbbé jól. Felhívja tastü-
let figyelmét,  hogy a gépies és értelmes olvasás kö-
zött határozottan és élesen disztingváljon. A kezdő 
fokon  megengedhető, sőt kívánatos a gyermekeket 
gépiesen olvastatni, hogy az olvasásban a kellő kész-
séget megszerezzék, de a fősuly  mindig és minden 
körülmények között az értelmes, hangsúlyos, az úgy-
nevezett »szépolvasás«-ra fektetendő.  Amit a gyermek 
elolvas, azt tudja is. Az olvasott dologról tudjon szá-
mot adni a saját szavaival is. Minden tantárgynál, de 
különösen az olvasmány tárgyalásánál és az olvasás 
alkalmával kínálkozik a legjobb és a legtöbb alkalom 
arra, hogy a gyermek önálló gondolkozású és helyes 
ítéletek megalkotására képesittessék és neveltessék. 

Az olvasás legyen kapcsolatos a grammatikával. 
A nyelvtani bekapcsolást figyelmen  kivül hagyni nem 
szabad, de az olvasás és fogalmazás  rovására favo-
rizálni sem lehet és nem tanácsos, Kerülendő a nyelv-
tani szabályok magoltatása. A gyermek az egyes sza-
vak és mondatok bonqolásának eredményeképen ön-



maga, a tanitó irányítása mellett — vonja le a nyelv-
tani szabályti É mód talán nehezebb, több utánjárást 
kíván, mint az ósdi, rég! »iskolamesterek« által ked-
velt éa túlhajtott eljárás, mely a gyermekeket a nyelv-
tani Szabályok pattogtatására, eldaráltatásra tette ké-
pessé, azonban minden nagyobb belső értelem és 
érték nélkül, — mert a betanult szabályokat adandó 
alkalommal a gyermekek felhasználni  nem tudták és 

/-tudják, mig az elemzés és boncolás eredményeképén 
megállapított, associalt, rögzített ismeretek a gyermek 
elméjében kellően kristályosodnak az eljárás és alkal-
mazás módozataival együtt. Igy vezetve a gyermeket, 
képessé tesszük arra, hogy a nyelvi sajátságokat s 
ennek kapcsán a nyelvtant észrevétlenül, mintegy 
játszva ismeri meg. Az elsajátitott, illetve szerzett is-
meretek gyakorlása és rögzítése szempontjából minél 
több fogalmazvány  és dolgozat írandó, mindig a ta-
nitó szigorú ellenőrzése 'és irányítása mellett. Épen 
azért az iskolai dolgozatoknak adandó az előny. A 
dolgozatok átvizsgálása után a hibák javíttassanak ki 
és vezettessenek át.. 

b) Számtan,  A számtan neveljen az életre s 
azért már a kezdő fokon  a tanítás öleljen fel  olyan 
példákat, feladatokat,  melyekkel az életben a gyermek, 
az ember lépten-nyomon találkozik. Erre a legalkal-
masabb és kizárólag az egyedüli helyes anyagot a 
mértékek szolgáltatják. A pénz, hosszúság, suly, űr, 
terület, köb- és időmértékek legyenek a számtantani-
tás anyagának bázisai s az iskolai és házi feladatok 
is ebben gyökerezzenek. 

c) Földrajz.  A földrajz  előadásánál ne tanítson a 
tanitó száraz statisztikát, hanem ismertesse meg a tér-
képjeleit, tanitsa meg a jelek ismerete nyomán a tér-
képről önállóan leolvasni az egyes tudnivalókat. Ok-
tassa a gyermekeket a földrajzi  viszonyoknak meg-
felelően  élni, foglalkozni,  gondokodni. Fejtse ki a ta-
nítás alkalmával az egyes vidékek népeinek foglalko-
zási, gazdálkodási viszonyait; mutasson rá a helyes 
vagy helytelen mozzanatokra, jelenségekre. Tanitsa a 
gyermeket helyes ítéletek megalkotására, hogy életit 
az adott viszonyokhoz képest a legjobb ok- és cél-
szerűséggel rendezhesse be s igy magának s ennek 
révén az államnak minél több anyagi előnyt biztosit-
hasson. A tanult vidékekről, országokról a tanulók 
készítsenek vázlatos térképeket. Felhívja a tantestü-
letet, hogy Románia térképének rajzolása alkalmával 
az elnevezéseket a román helyesírás szabályainak 
megfelelően  románul és nem elferdítve,  — magyaro-
san — irják fel.  Az elnevezéseket helyes kiejtéssel és 
hangsúlyozással tanítsák be. Egyben utal arra is, 
hogy e tárgy tanítása alkaniával fektessen  súlyt a ta-
nitó concentrációra s ahol csak alkalom kínálkozik, 
a történelmi vonatkozásokat említse meg. 

d) Történelem.  Utasítja a tanítókat, hogy a tör-
ténelmi tanítás eredménye érdekében intenzív munkát 
fejtsenek  ki s hogy ez elérhető legyen, Románia tör-
ténelmét a testület minden tagja gyakran lapozgassa 
és tanulja meg. 

e) Természettan.  Ne elégedjék meg a tanitó az 

egyes természeti jelenségek, természeti törvények és 
szabályok puszta ismertetésével, hanem hozza azokat 
kapcsolatba a gyakorlati élettel. Magyarázza meg in-
tenziven, hogy az egyes jelenségeknek mi hasznát 
lehet venni, mire lehet alkalmazni s ne feledkezzék 
meg soha kifejezést  adni annak, hogy a természet 
csodás jelenségeit a Mindenség Ura, a jó Isten adta, 
az emberek iránti végtelen szeretetéből, hogy azokat 
jólétük emelése céljából, hasznukra fordíthassák. 

f)  A szépírás  és rajz oktatására vonatkozólag 
megjegyzi, hogy a testület tartsa mindig szem előtt a 
rendszeres és fokozatos  előhaladást, melynek nyomán 
a kívánalmaknak megfelelő  eredmény nem fog  el-
maradni. 

Felszólítja a testület minden tagját, hogy ki-ki 
tehetsége szerint készítsen szemléltető eszközöket, 
rajzhoz szükséges modelleket, térképeket stb., hogy a 
tanitás ezek segítségével mélyrehatóbbá tétessék. 

« 

A nagy értékű észrevételezésekért, a tantestüle-
tek nevében: Gyerkes Mihály mondott köszönetet. 

Három indítvány* 
A székelyudvarhelyi áll. el. iskolák tantestülete, 

gyülésileg elfogadott,  alábbi három indítványt közöl a 
Tanitók Lapjával és ennek révén a kartársakkal: 

1. A Tanitók Lapja ujságunkat, mely a csatolt 
területeken magyar nyelvű iskoláknál működő tanitók 
magyar tanügyi organuma, már tervezetében volt al-
kalmuDk, a szerkesztővel való együttélésünk és tár-"" 
gyalásaink rendén figyelemmel  kísérni s miként az 
összes tanítóságnak, ugy nekünk is az újság eddig 
megjelent számaiból azt megismerni és annak teljes 
programmját, egész tanügyünk minden irányú inten-
zív szolgálására való törekvését, teljes egészében meg-
érteni. 

Ezen, nagy jövőt magában hordó sajtó-orgánu-
munknak : a Tanitók Lapja éltetése és mentől na-
gyobbra való kifejlesztése  érdekében felkéri  a tantes-
tületi ülés a vármegye kir. tanfelügyelőjét,  hogy: ren-
deletileg hívja fel  a hatásköre alá tartozó iskoláink 
figyelmét  arra, miszerint, megengedi és ajánlja a lap-
nak az iskolák könyvtára részére leendő megrendelé-
sét az ezen, vagy más címen megtakarítható költsé-
gek terhére ; s amennyiben ezúton nem nyerhetne az 
iskola fedezetet,  ugy iskolai ünnepélyek, vagy más 
kulturális összejövetelek rendén mérsékelt dijak sze-
désével való biztosítását ajánlja megrendelési alap 
megteremtésére. 

Mert a lap révén nemcsak a tanitók és tanügyi 
helyzetünk történelmi folyamata  nyer állandó jellegű 
megörökítést ; de tanügyi adminisztrációnk szolgálása: 
a pedagogia és didaktika is állandó fejlesztése  s ez 
által tanügyi működésűnk hatékonyabb ellátása is 
megbecsülhetetlen segítő eszközhöz jut, mely nagy 
érdkekért, nekünk tanügyi munkásoknak, minden le-
hetőt meg kell tegyünk. 



KérjUk azonban a tanfelügyeifit,  hogy rendeletét 
azon figyelmeztetéssel  adja ki, miszerint az újságnak 
az iskolák részére való megrendelésével egyetlen tanító 
se tekintse a maga személye részérói való előfizetést 
elintézettnek, hanem a tanitóikar minden egyes tagja 
szintén legyen ott, az újság éltetésének támogatói so-
rában, mielőbb beküldendő előfizetésével. 

2. A fenti  tantestület a Tanitók Lapja, tanügyi 
újságunkat, mint, amely célul tűzte ki a csatolt terü-
leteken magyar nyelvű iskoláknál működő összes ta-
nitók érdekeinek és egész kulturánk fejlesztésének 
szolgálását, a tantestület minden irányú legodaadóbb 
pártolásban részesiti s evégből ugy az elmúlt negyed 
évre, mini a jelen évre való előfizetésre  a tantestület 
mindenik tagját felhivja. 

Azon nagy értékre való tekintettel pedig, meíyet 
az újság a tanügyi közösség számára kialakíthat, 
illetve ennek munkálását máris meginditotta: a ha-
sonló pártolás és támogatás, azaz a személyenkénti 

- és iskplák részéről leendő előfizetés  végett, megkeresi • 
a csatolt területeken magyar nyelvű iskoláknál mű-
ködő összes állami tanitókat. 

A szerkesztő által adótt információkból,  Valamint 
a lap eddigi buzditó felhívásaiból  ismerjük, jól tudjuk, 
hogy a Tanitók Lapja mindenik állami és felekezeti 
tanítónak életszükségleteképen kell, s valójában azt a 
hivatást tölti is be, a tanító-világ elismerése mellett, 
épen azért mi, akik ott voltunk és vagyunk ennek 
bölcsőjénél, legyünk ráhatással itt és távolabb lakó 
tanitótestvéreinkre, hogy ez irányú közérdekű dolga-
inknak, a csatolt területeken működő mindeqik érde-
kelt kartársunkat megnyerjük. 

A lap fennállása,  virágzása, mentől nagyobb ter-
jedelemben és többször való megjelenése nem a szer-
kesztő személyes érdeke, mivel e munkakör és anyagi 
felelősség  vállalása nélkül, nyugodtabban tudna élni, 
de a tanitók összességének és egész kultúránknak el-
vitathatatlan nagyjelentőségű szempontja, amelynek ki-
építése elől senkinek kitérnie nem lehet, legalább is 
túlzott egyéni önzés viselése nélkül, félre  állania nem 
helyes. 

Mi jól ismerjük! csaknem minden részleté-
ben a kezdet mérhetetlen nagy nehézségeit és meg-
hozott anyagi áldozatait, épen azért, már a megjelent 
lapszámoknál se tekintse senki azok bolti árát, de ön-
kéntes áldozatképen, fizesse  meg mindenik kartársunk 
a lap mult negyedére a 40 Leit, jelen évre pedig a 
rendes előfizetési  összeget 

3. A Tanitók Lapja 3-ik számában felvetett  ta-
nitóegyesületi szervezkedés gondolatát helyeséljük, ^te-
Byük azt mindnyájan magunkévá és jelentkezzünk az 
Erdélyi Tanitószövetség tagjaiul. 

# 

. Ü 1
 l antestület ezen háromrendbeli határozatát meg-

d l a csatolt területeken működő összes tanítóknak. 

A tanterv magyar fordítása. 
ív. 

ni. osztály. 
a) Ó Testamentumi bibliai történetek. (Folytatás): 

Dávid mint király és zsoltáros. Dávid és Absalon. 
Salamon (Bölcsessége és a jeruzsálemi templom). Ilyés. 
Dániel (A próféták).  Tóbiás. Jób. Makkabeus (a tör-
vényszeretet). 

b) Uj testamentumi bibliai történetek: Keresz-
telő János. Jézus születése. A bölcsek és az Egip-
tomba való menekülés. Jézus megkereszteltetése. A 
kaánai csoda. A kaperneumi százados. A gazdag ha-
lászat (apostolok megválasztása). Jézus kiűzi a kal-
márokat a templomból. 

Az egyház és a keresztények kötelessége isteni 
tiszteletnél. 

c) Imák: Mint a mult évben. 
d) Ének: mint fent. 

IV. osztály. 

a) Uj testamentumi bibliai történetek (Folytatás). 
Az uj testamentumi bibliai történeteknek átismétlése 
élőiről. Parabolák: Az adópénz. A könyörületes sza-
maritánus. Az elveszett fiu.  A magvető. A konkoly 
parabolája. A telhetetlen gazdag. A farizeus  és a vám -
szedő. A szőlőmunkások parabolája. A talentumok 
parabolája. Jézus életének története: Jeruzsálembe 
való bevonulása. Az uri szent vacsora. Jézus a Get-
semáné kertben. Jézus halála éa feltámadása.  A 
mennybemenetel. A szentlélek eljövetele. 

b) Kathekizmus: Istenről (Lényege és tulajdon-
ságai). Isten és a szentháromság. Az ember teremtése 
és rendeltetése Istennel szemben. A bün és a szófo-
gadatlanság következményei. Jézus Krisztus, az em-
beriség eredendő bűnének a Megváltója. Jézus mint 
tanító, pap és király. Az egyház. A szentségek. 

c) Imák: Mennybeli uralkodó. Szentséges szent-
háromság. 

d) Énekek: mint fent.  (Folyt, köv.) 

Válasz: 
a Brassói Lapok „Üzenet a vidékről a Tanitók 

Lapja szerkesztűsógének" c. cikkére. 

A Brassói Lapok dec. 21-iki számában megjelent 
s a felekezeti  tanítóság köréből küldött cikkre, rövid 
válaszunk a következő: 

A fennti  cimü cikkről mindenek előtt megállapít-
juk, hogy az nem a felekezeti  tanitók köréből, csupán 
a környezetéből küldetett be, mivel legkevésbbé sem 
fedi  a felekezeti  tanitók kivánalmait. 

Hogy u Tanitók Lapja a felekezeti  tanitók foga-
datlan prokátora lenne, azt csak olyan felekezeti  tanító 
állithatja, mint cikk író is, akinek, legtovább 3 hónapra 



visszamenő kongrua a fizetési  hátráléka, de akik az 
1907. évi XXVII-ik t.-c. alapján követelhető 3 éves ta-
nitói fizetési  hátrálékra tekintenek, azok másképen vé-
lekednek. Egyébképen bár ugy lenne, mint írja, mi 
szivesen örülnénk annak, mert akkor a panaszok ez-
reitől mentesen élnének azok a tanitók: «akikkel már 
nem törődik senki». 

Cikkének velünk gúnyolódó részére nem sokat 
adunk ; a dolog érdemi részét ezzel nem lehet elintézni, 
csupán megtévesztés végett mellékvágányra lehet ideig-
óráig terelni, de a szólamok hamar elröppennek s a 
lehetetlen élet mégis csak marad ugy, ahogy volt; ez-
zel törődjék és adjon jobb tanácsot, mint a Tanitók 
Lapja! s ne hozakodjanak unos-untalan az államosítás 
nagyképüsködésével elő. Erről különben mindig azt 
mondottuk s most is azt valljuk : az összes autonó-
miák birtokosainak iskolafenntartói  jogosultságát res-
pektáljuk, ha azok az elvi érvényesülés mellett, a nép-
oktatás anyagi ellátottságát is biztosítják, de nem sok 
értékűnek tekintjük, ha iskoláikat és azok tanitóit csu-
pán elvekkel akarják eltartani, mert amúgy is maguktól 
összeomlanak s helyüket csak az állami iskolák foglalják 
el. Miért nem kívánnak ugyanilyen alapon való meg-
élhetést : az ügyvédektől, orvosoktól, bíráktól, papoktól 
s más közalkalmazottaktól is, miért épen csak a taní-
tókat apostrofálják,  hogy nekik magasabb szempontok 
érdekében ott kell élniök; ott t. i., ahol nincsen meg-
élhetésük. 

Cikkének további részletében azt ajánlja, hogy 
inkább az állami tanitók fizetési  hátrálékának kiutalta-
tásával és ne a püspökökhöz szóló memorándum aján-
lásával foglalkozzunk  ; ezt is megtettük, olvassa el a 
T, L. dec. hó 22-én megjelent 3-ik számát, ott e kí-
vánságát kielégítve találja. s 

A felekezeti  tanitók államsegélyének a tanfelügye-
lőknél való szorgalmazását ajánlja tovább teendőnkül. 
Ezen össze-vissza kalimpálásából is látjuk teljes vilá-
gossággal, hogy cikkírónak még egy atomja sem ta-
nitó, csak a tanitók környezetében élő egyén; mert a 
tanitók mindannyian tudják, hogy a felekezeti  tanitók 
államsegélyének érdemi megadásához a tanfelügyelők-
nek semmi köze; az a püspökök és a minisztérium 
megállapítása s ők ezen megállapításoknak csupán 
végrehajtó szervei. De hol vannak idevonatkozőlag 
bár az előleges lépések is ? 

A magyar nyelvű oktatásnák az egyházi iskolák-
kal kapcsolatos nagy fontosságára  való hivatkozását 
értjük, de egyben kérdezzük is, miért nem helyezke-
dik e tekintetben más értékesebb álláspontra, hiszen 
van kialakítva. Ugy-e azért, mert önt nem a felekezeti 
tanitók és iskolák, de az egyházak és felekezeti  isko-
lák ügye érintik elsősorban ? 

Én mindent belátok, s mondom Önnek, hogy a 
Tanitók Lapja nem hívatlanul szolgálja a felekezeti 
tanitók érdekeit; de ön cikkíró ur, szintén lássa be, 
hogy semmiképpen nem hivatott a felekezeti  tanitók 
nevében és köréből s az ők hátrányukra imi és be-
szélni. Tanitók  Lapja fel.  szerkesztője. 

HÍREK. 

D. G. Mironeaon az uj kormány közoktatás-
ügyi minisztere, aki egyetemi tanár és utóbb a sena-
tus alelnöke volt. 

Pr le á l l a m t i t k á r felmentése.  Dr. Prie Octá-
vián államtitkárt a kolozsvári kulturressort főnökét,  az 
uj kormány állásából fölmentette  és helyébe Ciortea 
Aurél eddigi középiskolai ügyosztályfőnök,  miniszteri 
tanácsost nevezte ki. Egyben az államtitkárság felosz-
latására kiadott előbbi rendeletet is hatályon kivül he-
lyezte s igy az államtitkárság marad tovább teljes mű-
ködési körében, az uj államtitkár vezetése alatt. 

Vándorló nt laaámlák. A mult nyár folyamán 
az állami magyar tanitóikart Ó-Románia különböző vá-
rosaiba román nyelv tanulási tanfolyamokra  rendelték 
be. Hogy miképen lesznek ezen tanfolyamok  költségei 
fedezve,  erre nézve intézkedés nem történt. A tanítói-
kar bízva, hogy ezen utazás és ott tartózkodás költ-
ségei a rendes módon, még a tanfolyam  ideje alatt, 
megtéríttetnek, kölcsönből s ahogy tudta előlegezte és 
fedezte  a tanfolyamokon  való részvétele kiadásait. A 
tanfolyam  végeztével némelyek kaptak is valamelyes 
útiköltség fedezési  előleget, igen sokan azonban sem-
mit sem kaptak és hazatértük után állították ki uti-
számlájukat a tanfolyamok  igazgatóitól és közvetlenül 
a kultur minisztériumból nyert utasítások alapján s 
azokat felterjesztés  végett beadták a vármegyei tan-
felügyelőkhöz.  A tanfelügyelők  további utasítás hiányá-
ban vagy felterjesztették  a kolozsvári államtitkársághoz, 
ahonnan egyszerűen beküldötték a minisztériumba; 
vagy visszaküldötték a tanítóknak azzal, hogy közvet-
lenül a minisztériumba küldjék be, vagy a hivatalban 
tartják elintézetlenül, várva az utiszámlák mikénti el-
intézésére vonatkozó utasításokat. Egy féléve  várja már 
a tanítóság a tanfolyamok  utiszámláinak kiutalását, de 
még semmi pozitívum ezekben nincsen. Az állami ma-
gyar tanítóság összeségének érdekében kérjük : a mult 
nyári tanfolyamok  költségei és utiszámlái kifizetésére 
vonatkozó rendelkezés kiadását; egyben pedig, ha a jövő 
nyár folyamán  ismételten tartatnak ilyen tanfolyamok, 
azoknak idejében való előkészítését és rendszeres mó-
don való anyagi elrendezését. 

F i i a téaek felvétel*  érdekében, illetékes hely-
ről nyert kezdeményezés alapján javasoljuk, hogy min-
denik, egymással érintkezni tudó körzet áll. tanitói, 
szervezzenek egy csoportot és írásbeli meghatalmazá-
sok alapján bízzanak meg, a költségek közösen való 
hordozása mellett, egy kartársat, a hozzá küldendő ér-
tesítések után, fizetéseik  felvételével.  Megkönnyítik igy 
a tanfelügyelői  hivatalok munkáját s különösképen a 
főpénztárak  kifizetési  eljárását s hamarább is jut min-
denik kartárs fizetéséhez. 

Taní tóegyesüle t ! saerveskedésre hívtuk fel 
mult számunkban a csatolt területeken működő állami 
magyar tanítókat, hogy alakítsuk meg a hivatalos 



programmal dolgozó tanitói értekezleteken kivül, a 
tanügy-társadalmi és alapszabály alapján müködfi  ta-
nítóegyesületeinket ; ezek megszervezése után pedig ké-
szítsük elé a jövő nyárra a tanitói kongressus össze-
hívását. Ezen tanitó parlamenti ülésnek kell ugyanis 
minden tekintetben.alapot és biztos talajt teremtsen a 
népoktatás helyes építésére és a tanitók helyzetének 
egyenlő módon való kialakítására. Mint számos hely-
ről értesültünk, igen sok vármegyében jelentették be 
már az áll. tanitók a tanf.  hivatalokba: az Erdélyi 
Tanitószővetségbe- való belépésüke t. 

| Molnár Dániel ] nyug. tanitó haláláról ad 
hírt a hozzánk is megküldött gyászjelentés. Csaknem 
40 évig volt Homoródszentlászló népének buzgó taní-
tója ; nyugalomba vonulása után pedig Miklósfalván 
lakott, ahol dec. 6-án 71-ik életévében halt el. Felesége 
és 8 gyermeke s számos unokája gyászolják benne a 
veterán családfőt,  tanügyünknek érdemes munkását. 
Nyugodjék csendesen I 

„Ab élet mosoly,. . . as élet könny... 
„ H a Te t u d n á d . . . . " Ez a címe László Ferenc 
Cristur—székelykereszturi  áll. tanitóképző-intézeti gya-
korlóiskolai tanitó — nem rég megjelent — 2 drb. 
zene művének. Az első egy dallamos keringő, a má-
sodik egy nagyon szép, méla-bús műdal, — ének és 
zongora letéttel. A «Tanítók Lapja« olvasói közül — 
egész Erdélyben — nagyon sokan ismerik László Fe-
renc zenei talentumát, hisz a mult év nyarán rendezett 
tanfolyam  Ploeştiben részt vett hallgatói, ném egyszer 
gyönyörködhettünk szép énekében s többször csodál-
hattuk a hangjegyek labirinthusában, az összhangzat-
tan szövevényes utain legnagyobb könnyedséggel mozgó 
és mélyreható tudását. Mindkét mű szövegét, a zenét 
szerző felesége  : Lászlóné Gábos Mária, székelykeresz-
turi áll. tanítónő irtai A bájos szöveg méltó párja a 
sikerült zenének. Gábos Mária nevével nagyon sokszor 
találkoztunk a szépirodalmi lapok hasábjain, de külö-
nösen a «Nemzeti Iskola* c. tanügyi lap tárca rovatá-
ban, mely lapnak már képzőin tézeti növendék korában 
állandó munkása volt s hétről-hétre gyönyörködtette az 
olvasókat szebbnél-szebb költeményeivel. Reményünk 
van arra, hogy Lászlóné a «Tanítók Lapja* olvasóinak 
gyönyörködtetésére is meg fogja  szólaltatni lantját. A 
fent  jelzett — Ízléssel kiállított — 2 drb, zenemű meg-
rendelhető a szerzőnél (Cristur—Székelykeresztur).  Ára 
darabonként 8 lai. László Ferenc a megtestesült sze-
rénység. Épen a nagy szerénységnek a következménye 
az, hogy műveive! eddig nem lépett a nyilvánosság 
elé. Amennyire én ismerem, ha látná e lap kefe-levo-
natát — biztos vagyok felőle  — hogy rohanna a cen-
zorhoz s összetett kézzel kérné, hogy ezt a róla irt 
pár szót húzza át. V.  AV  Berth. 

Műemlékacesfl  vidéki kastélyok ét kúriák 
elmen a XVIII. századbeli és a XIX. század elejéről 
való neoklasszikus kastélyokról és kúriákról egy illuszt-
rált munka jelenik meg. Felkérem mindazokat, akik 
ilyenek birtokában vannak, vagy ilyenekről tudnak, de 
felszólítást  nem kaptak, hogy a következő adatokat kö-
aölnl szíveskedjenek: 1. Kastély vagy kúria fekvése. 

2. A diszkért jellege ós nagysága. 3. Építkezési idő-
pont. 4. Tervező művész neve. 5. Családi okmányok-
ból megállapítható adatok. 6. Az épület műemlékszerü 
részletei. 7. Fényképfelvételek,  ilyenek hiányában ké-
pes-lapok. — Barcza Imre, kereskedelmi és iparkamara 
főkönyvtárosa,  Budapest, V., Szemere-utca 6. 

Ss inhás és T á r s a s á g gyönyörű karácsonyi 
albuma, mely valósággal eseménye a karácsonyi könyv-
piacnak, már megjelent. E szám tele van pompás cik-
kekkel, rajzokkal, fényképekkel  s közli a kedvencver-
seny nyerteseinek fényképét.  Minden árusítónál kap-
ható ez a vaskos szám, de az előfizetők  teljesen díj-
talanul kapják. A Színház és Társaság előfizetési  ára 
V4 évre 35 lei. Kiadóhivatal Cluj—Kolozsvár, Str. Juliu 
Maniu (v. Szentegyház-u.) 6. Kérjen mutatványszámot. 

A Tükör friss  száma csupa érdekesség. Ha uta-
zik feltétlenül  vegye meg ezt a, kitűnően szerkesztett, 
eleven riportlapot. Ára 3 lei. Mutatványszámot küld a 
kiadóhivatal, Cluj—Kolozsvár, Str. Juliu Maniu (v. 
Szentegyház-u.) 6. 

Tanító urak flgyalméba  I Újból kaphatók: Az állami 
magy, tannyelvű elemi iskolák részére I., II., III. és IV. oszt. ol-
vasókönyv. Felekezete iskolák részére : I., II. és III. oszt." engedé-
lyezett1 olvasókönyv. Európa, Románia térképe. Románia Föld-
rajza és Történelme. Román-magyar szövegű rendtartási naplók és 
régebbi Értesítő könyvecskék. — Odorheiu-Székelyudvarhely. Tisz-
telettel : Z. Székely János könyvkereskedése. 

TANÁCSADÓ. 

Je lentkezés i naplót az áll. el. iskola igazga-
tójának saját rendelkezéséből, illetve kezdeményezésé-
ből nincsen joga bevezetni. A Gondnoksági utasítás 
értelmében (130. §.) köteles az osztálytanító az oktatás 
megkezdése előtt egy negyedórával az iskolában meg-
jelenni, növendékeit fogadni  s ha ezt a kötelességét ki-
fogástalanul  teljesiti, ugy semmiféle  jelentkezési érke-
zési napló aláírására nem kötelezhető. Ha azonban a 
tanitó e téren hanyagságot tanúsít, a hivatalfőnök,  te-
hát a tanfelügyelő,  intézkedik a mulasztó tanitó rendet 
tartásáról; mindenesetre a mulasztások mértéke sze-
rint ; de nem hallottunk még arról, hogy ők is ezen 
drastikus eszköz alkalmazását vették volna igénybe. 
Az igazgatóknak pedig ilyen intézkedés életbeléptetése, 
még erkölcsi tekintetben sem engedhető meg, annyival 
inkább nem, mert az igazgatónak, mint az iskola első 
tanítójának, nem a kartársai zaklatása, fegyelmezése  a 
feladata,  de a tantestületben a békés, megelégedett, 
harmonikus munkálkodás megteremtése és állandó ápo-
lása a legértékesebb és első helyen kijelölt teendője. 
Aki igazgató, annak kell legnagyobb türőnek és leg-
tapintatosabban eljáró tanítónak lenni, hogy iskoláját 
igazán nivóssá és eredményeiben gazdaggá tegye és 
tétesse. A nem román, tehát magyar, német stb. tan-
nyelvű el. iskolákban a román nyelv tanítása kötelező-
leg nincsen elrendelve. A kiadott tantervben a román 
nyelv helyett, az illető iskola tannyelve értendő, 



Értesí tés t küldöttünk ki a Tanitók Lapja ösz-
szes előfizetőinek,  eddig beérkezett pénzküldeményeik 
elkönyveléséről, a hátrálék kimütatásáról és az 1922-ik 
évi előfizetés  beküldésének szorgalmazásáról. Megkül-
döttük ugyanezt, a lap megrendelőinek is, a kilátásba 
helyezett, de hátrálékban maradt előfizetések  szorgalr 
mazása érdekében. Itt, e helyen kérjük fel  mindazon 
kartársainkat, akik lapunk mult évi számait kézhez vet-
ték és megtartották, hogy a mult évi negyedre meg-
állapított 40 leit s a jelen évi előfizetésbe  anyagi ere-
jük " engedése szerinti összeget küldjenek be. Ne te-
kintsék azt, hogy a lap nem tudott a tervezett időbeli 
napokon és terjedelemben megjelenni, hanem azt a 
mérhetetlen költséget, amelyet a lap megindítása ma-
gával vitt s ez indok alapján ne filléreskedő  számítás-
sal, de megértő áldozathozatallal járuljon mindenki 
hozzá a lap alapvető kiadásaihoz és jelenbenni fenn-
tartásához. A tanitóikar összeségének közérdekét szol-
gálja ; s amint számtalan előbbi és jelenbenni cikkben 
ki van fejezve,  ezen lap nélkül, minden téren ki nem 
számitható hátrányt szenved az összeség, ezzel pedig 
védelmet nyer és életet teremthet a tanitóikar a jelene 
és jövője számára. Minden érdekekhez szóló tanácsunk : 
ne menjen minden hónapi fizetés  felvétele  után fele-
désbe, a Tanitók Lapjára való előfizetés,  de lépjen 
előre mindenik tanító és iskola ez irányú cselekvő 
tényeivel. 

Tani tók p&rbér flactése  ügyéről érdeklődik 
Sz. J. Diósad. A Nemzeti Iskola 1911 évi 17-ik szá-
mában megjelent döntés alapján közöljük, hogy : a mi-
nisztertanács 1872 évi julius hó 12-én 57. sz. a. ki-
mondotta, hogy az állami tisztviselőket az 1868 évi 
XXVI-ik t.-c. 8. § a_és az 1871 évi XVIII-ik t.-c. 124. 
§-a értelmében hivatásuk után járó jövedelmeikre nézve 
iskolaadóval megróni nem lehet, már pedig a 46,480— 
1884. sz. közoktatásügyi miniszteri rendelet szerint az 
egyházi ado s igy a párbér is az iskolaadóval ugyan-
egy természetű ; de ugyanígy döntött a közoktatásügyi 
miniszter 44,660—1905. sz. rendeletével is, mikor ki-
mondotta, hogy a köztisztviselők hivatásuk utáni jö-
vedelmeikre nézve párbért fizetni  nem tartoznak. Ezt 
a döntést hozta 1910 évi január hó 12-én az apatini 
főszolgabíró,  egy panaszos esetből kifolyólag. 

Óvónők tanitóképasitő vizsga tevésének le-
hetőségéről kérdez B. B. Ilyefalva.  Válaszunk : állami 
magyar fiu  tanítóképző ez idő szerint — tudtunkkal — 
fenntartatik  : Székelykereszturon és állami leány tanító-
képző Sepsiszentgyörgyön. Az óvónők e két képzőben 
tehetnek magánúton tanitóképesitő vizsgát. Högy je-
lenleg minő különbözeti vizsgákat kell tenni és folyta-
tólag minő tantárgyak tananyagát kell tanulni a képe-
sítő vizsgákra, azt a nevezett intézetek igazgatói rész-
letesen megírják az érdeklődőknek. Forduljanak részle-
tesebb informatioért  e két intézet igazgatóságéhoz. A 
vizsgák tehetése iránti kérés az államtitkársághoz 
Cluj—Kolozsvár intézendő és az illető tanítóképző 
igazgatóságánál ad3ndó be. 

Tanfolyam  utisE&mláikat kartársaink ne küld-
jék szerkesztőségünkhöz, mert ez csak hivatali uton 
nyerhet elintézést, de hogy mikor és hogy nyernek 
ezek kiutalást, azt még senki sem tudja, épen azért 
tettünk észrevételezést lapunk mai számában, hogy fel-
hívjuk ezekre az illetékes főhatóság  figyelmét. 

S z e r k e s z t ő i ü z e n e t e k . 

Hálásan kSazSnőm kartársaimnak dec. 27-én kö-
tött második házasságom esküvője - alkalmából klfeje-

t «5»rre??c?e Wv*n«Mint. S'erré'ye* j* h?rífilm  s 

az összeköttetésünkben levő tanitóikar, igen kedves 
megnyilatkozásképen vettem azokat, amelyekre őszinte 
üdvözlésem küldésével kívánok, a fent  kifejezetteken 
kivül, válaszolni. Gyerkes  Mihály. 

Egy tanítónak. Csodálkozunk, hogy a felekezeti 
tanitók télárujegy váltására szóló igazolvány érdekében 
egy kérvény szerkesztését is, névtelen levélben indít-
ványozza a Tanitók Lapja szerkesztőjének. Miért és 
kitől félnek  ? Tőlünk, mert az össztanitóság érdekeit a 
tiszta és jogos igazság alapján képviseljük; vagy fel-
sőbb hatóságuktól, mert oda még kérvényezni sem 
mernek. Egyiktől sem kell tartani, hanem saját neveik 
alatt javasoljanak és kívánságaikat, panaszaikat tartóz-
kodás nélkül adják elő. Egyébképen már régen tud-
hatná, hogy névtelen levelekre sehol âetîi reflektálnak, 
mert annyit csak elvárhat mindenik lap szerkesztője, 
hogy tudja, ki fordul  hozzá. 

H. K. SzékelykerMotor. A tantestület határoza-
tára levélben válaszoltam, de szíves figyelmedet  felhí-
vom itt is az udvarhelyi tantestület határozataira. En-
nek teljesítését várja közös érdekünk, az egész szé-
kelyföldi  tanitóikar minden egyes tagjától, amelyhez 
való csatlakozását reméljük, a távolabb lakó kartár-
saknak is. Nem előfizetési  megtakarításokat, d« áldo-
zathozatalt kérünk mindenik kartársunktól I 

Himlcft^iatiilnialt  beküldött értékes cikkeiért ez 
uton is köszönetet mondunk. Szíves türelmüket kérjük, 
míg a beküldendő előfizetések  alapján kialakulhat a 
T. L. megjelenési ideje és terjedelme. Ha annyi buz-
dítás, lelkesités után láthatnók már az előfizetők  tábo-
rát, hogy ne csak magunk kellene hordozzuk az eze-
reket jelentő áldozást — igazán jó lenne — nem a 
saját javunk, de a tanítói közérdek eredményes épí-
tése szempontjából. 

L. L. Ajten. Az oklevél nostriflkáló  vizsgákra 
való előkészüléshez teljesen megfelelő  és minden tár-
gyat felölelő  jól bevált könyvet: »Román Tanfolyam 
Jegyzetek* cim alatt Szabó János és Kovácsné áll. lg. 
tanító, illetve tanítónő Odorheíu—Székelyudvarhely ad-
tak ki. Ára 30 L., mely összeg dőre beküldendő. Az 
első kiadás teljesen elfogyott  s második kiadást csak 
ugy rendeznek, ha minden vármegyéből tájékoztatja 
őket valamelyik érdekelt kartárs, hogy mikor lesz a 
nostrifikáló  vizsgájuk és kb. hány példány kelhetne el 
abban a vármegyében. Akik már beszerezték, a kezeik 
közül nem szívesen adják ki, mert vizsga után is lép-
ten-nyomon hasznát veszik. 

Bttai bure Kkboroaoyd. A »Székely Hírekében 
megjelent, több áll. tanító cikkére a nevezett lapnak 
küldött refieksziódból,  hogy csak a Sz. H.-et érdeklő 
részét közölték és a T. L.-ra vonatkozó értékes meg-
világításaidat kihagyták, ezen a cikkíró mindenesetre 
boszankodhatik, mi azonban e felett  már napirendre 
tértünk. Szépen köszönjük elsősorban az ezen tárgy-
ban való felszólalást  s másodsorban az oda beküldött 
cikknek eredeti szövegben hozzánk való beküldését is. 
A Hegedűs cikke mellé, szeretettel megőrzendő írás-
képen tettük el ezt is, mivel ezen üggyel még tovább 
foglalkozni,  feleslegesnek  tartjuk. A Sz. H. nyugodtan 
közölhetné a T. L.-ra vonatkozó elismerő sorokat is, 
mert mi csak örülünk, ha a tanitóikar több lappal tart 
összeköttetést és egy szóval sem mondjuk, hogy csak 
a T. L.-ját pártolják, mert lapunk teljesen képtelén 
minden minket érdeklő dolgot közölni; különösen a 
politikai jellegűeket, ez Idő szerint, egyáltalában nem 
adhatjuk. 

KcnyvpycmJ- Tî.'srrfoyWrsasdg  OJorlicl 9í<*tfyudvathely, 


