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Az alkotások sorozata* 
Mai helyzetünk egész tömkelegét ontja: 

a megvalósítandó alkotásoknak. Bármerre te-
kintünk : a pusztulás és leromlás nyomait mu-
tatják az átviharzott idők sorrendjei s minden 
vonalon csak a reconstructio, az újra való be-
rendezkedés, az újra szervezés, alkotás kér 
sürgős elintézést. 

Tanitói közéletünk megteremtése: az egye-
temes tanilóikarnak vitális érdeke; e nélkül 
nincs a tanitóvilág szellemi munkakörében ha-
ladás, nincscii tanulási vagy, buzdítás e's buz-
dul ás, dc nincsen semmi kialakítás a személyi 
érdekek védelme és előbbrevitele tekintetében 
sem. Sok áldásos és a jövőnkre mélyen kiható 
intézmény, szervezet fakadhat  ennek ölén, amely-
nek útjait egyengetnie eljövetelük lehetőségeit 
készitgetni, mindnyájunknak hivatásbeli és sze-
mélyi kötelessége. 

Ha széttekintünk iskoláink tantermeiben : 
a négy iskolafalon  és a rozoga, meggyötört s 
ennek következtében agyonjavitott, hiányos bú-
torzaton kivül, alig találunk valamit; s ami 
van bútorzatban : az ujat kiván ; a tanszer-
roncsokban megmaradottak is mind kicseré-
lésre várnak, részben összerongáltságuk miatt, 
de főképen,  a változott viszonyok szerint ala-
kult tanterv kívánalmai következtében. 

Erre a célra dolgozó bútorgyáraink és 
ezen érdekek szolgálatában álló tanszer ké-
szítő műhelyeink, teljességgel nincsenek. S igy, 
ahol az iskolai felszerelések  helyreállítására 
pén-zt tudnak teremteni, rendszerint ahoz nem 
értő műhelyek tulajdonosai vállalkoznak a ren-
delmények előállítására s drága pénzért készí-
tenek hasznavehetetlen dolgokat, vagy örökös 
boszusággal kezelt iskolai tárgyakat. 
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Tankönyv irodalmunk csaknem a holt 
ponton áll. Ennek kell egyfelől  lendületet ad-
junk ; más oldalról biztosítsuk a megszerkesz-
tett jó könyvek kiadhatását. Érdeke ez egész 
tanuló ifjúságunknak,  de ugyanilyen érdeke az 
egész tanitóikarnak és kultúránknak. 

Nagy eszme, nagy vállalat alapvető be-
indítása ez, de szakértelemmel és megfelelő 
pénzbeli befektetéssel,  mindezeket létre lehet 
hozni. Egyes ember erejét ez felülmúlja,  egy-
magában nem képes ezt ellátni és vezetni, 
azért olyan intézményképen kell megszervezni, 
amelyik egyrészről anyagilag bekapcsoljon le-
iiciuieg minél lubb erűben ; beszerzési párto-
lással pedig idetekintsen, mint mindenben a 
legjobbat nyújtó alkotásra: az össztanitóság. 

A befektetésre  szánható tőke igy gyara-
podik; az iskolák, mint szervezetek és a ta-
nuló ifjúság  ellátásának jövedelmei a forgalom 
biztosításával: nemcsak szilárddá teszik ennek 
megélhetését, de örökéletüvé is fennállását. 

Hol létesüljön a gyár és ki inditsa meg 
ezen iskolai bútor- és tanszerkészitő, tankönyv 
kiadó vállalat actioját ? Mindenesetre az, aki-
nek erre kezdeményezőleg és a helyzet meg-
nyerése után folytatólag  is előlegezhető pénze 
van, az akarat, elhatározás lelkében él; to-
vábbá, ahol az anyagtermelés és beszerzés 
könnyű és a produktumok szállítása nem okoz 
sok és nagyobb nehézséget. 

Az ezen céíra szükséges pénzt összehozó 
szervezet, hogy részvénytársaság, vagy szövet-
kezet legyen-e, ezt egy összehívandó értekez-
let feladata  eldönteni, mi elvi szempontból csak 
azt hangsúlyozzuk, hogy ezen nagy ügy életre-
hivásához szükséges tőkét, mielőbb teremtse 
meg a tanitóikar. 

Egészséges szervezeti alapon, helyes moz-
dulással meg fogja  nyerni ezen vállalat léte-



sitéséhez az összes', kereskedőket, iparosokat, 
akik e téren érdekelve lehetnek, ezek pedig 
vonzani fogják  a további tőkéseket. 

Igen, mert nemcsak a mi és a tanuló ifjú-
ság eminens érdeke, hogy itt egy ilyen hatal-
mas és mindenre kiterjedő vállalat létesüljön, 
de gazdasági érdeke az egész itt lakó társa-
dalomnak is. A vállalat pedig oly rentábilis, 
amelyik helyes vezetés cs jó gondozás mellett 
csak virágozni tud. 

Hangot adtunk ezen mérhetetlen nagy 
fontosságú  és nélkülözhetetlen szervezet meg-
teremtésének : inditsa meg annak létrehozását 
bárki; s legyen meg a kezdet bármilyen kis 
alapon, készséggel támogatni fogjuk  és min-
den erőnkkel rajta leszünk, hogy a mustár-
mag mielőbb terebélyes fává  növekedjék. 

Szívesen veszünk és kérünk e tárgyhoz 
hozzászólásokat. Gy. M. 

Mire jó ez a lap ? 
Habár programmja adva van s vele célja is elég 

világosan jut kifejezésre;  mégis szükségesnek látom a 
kérdéssel egy kissé foglalkozni. 

România háromszázezer km2-t meghaladó terüle-
tén kettő-milliónál több román állampolgár vallja anya-
nyelvének a magyart; mely létszámnak 3—4 ezer kö-
zötti óvó és tanitó felel  meg a különféle  jellegű óvo-
dák- és iskoláknál. 1—2—3—4 stb. egységekben Ti-

mişoara-tói a Nistru-ig s Bocovina északi felétől  le a 
Dunarea-ig szétszórtan teljesitik nap-nap mellett köte-
lességeiket a helyi iskolaszervek felügyelete  a a kir. 
tanfelügyelőségek  több-kevesebb befolyása  mellett. Bi-
zonyos gépies egyhangúság, minden élénkebben meg-
nyilvánuló cselekvő erő nélkül foly  a magyar tannyelvű 
óvodák, iskolák tanerőinek összműködése, melyen alig 
változtatnak valamit a tantestületi ülések és a vidé-
j^kénti > Kulturkörök*. 

A lap e szánalmas állapotnak vetett véget. Már 
a tudat, hogy van egy tanitóujság, mely minden auto-
nom kulturális intézmény ügyét szolgálja kifelé  és be-
felé  egyaránt Româniaban, felemeli  érzetében az óvót 
és tanítót s hatékonyabb működésre készteti a törvé-
nyes formák  között ugy énje, mint az ország, uj ha-
zája érdekei tekintetében. Erőt nyújt a gyöngének 
a lap általi egység és fékezi  a tulbuzgót a kilen-
gésekben, hogy ekkép a magyar tanerők konszolidá-
lási törekvése midőn kifejezésre  jut egységesen kifelé, 
benn, szerves munka folyjon  az ország legfőbb  érdeke 
szolgálatában. 

Ezen általános szempontok alapján a lap első 
sorban a táborába tartozók személyes vonatkozású 
ügyeit tisztázza. Tisztázza pl. a >renegat< kérdést; ami 
azért fontos,  hogy a szülők nyugodtan küldhessék 
gyermekeiket a «renegat* ember tanitó iskolájába. 

Szembenéz a lap a váddal, hogy az állami isko-
lák csak tessék-lássék és ideig-óráig magyarok. Jön a 
kihelyezés, mihelyt az uj magyar tannyelvű állami kép-
zők kibocsátják az első rajokat s akkor mehetnek kol-
dusnyugdijjal a «renégatokc. 

Rámutat a lap azokra a jelenségekre, melyek fe-
szültségben tartják egymással a felekezeti  és állami 
magyar tanerőket. 

Felyisznek az iskolába. 
A falusi  iskola félsiáz  év előtt. — Irta: Benedek Elek. 

Tavaly ősszel éppen ötvenhat esztendeje mult, 
hogy édesanyám felvitt  az iskolába. Nem szeptember, 
hanem október havában nyilt meg az iskola, s ebben 
a hónapban is csak két növendéke volt: Anikó meg 
én. Anikó az én nővérem. Ő már járt egy telet a 
Szotyori bácsi keze alá, tul volt a palatáblán s irkája 
vonalai közé szép kerek betűket körmölgetett. Eleven 
eszű leányka volt, de amikor Benkő bácsi, az uj ta-
nitó, kipróbált az olvasásban, ő még sillabizálgatott, 
én meg, a hat esztendős, apró emberke, mutató ujj 
nélkül, mint a gyorsan folyó  viz a medrében szalad-
tam végig Indali Ábécés könyvének apró olvasmányain. 
Ennek pedig az a magyarázata, hogy Szotyori bácsi 
igen szeretett, bolond jó kedvében karján vitt fel  az 
iskolába enyhe téli napokon s addig mutogatta nekem 
a fali  táblákon a nagy meg a kis betűket, hogy öt 
esztendős koromban >ugy olvastam, mint a vize. Az 
cn első könyvem nem az Ábécé vol, hanem az első 
magyar gyermekkönyv, Flóri  könyve. Az a könyvecske, 
melyet Bezerédj Amália irt egyetlen leánykájának, FIó-
rikának, s vele egy félszázad  gyermeknemzedékeinek. 
Bezerédj Istvánnak volt á felesége  ez az áldott em-
lékű honleány, annak a nagy.?zivU embernek, aki első-
nek_szabaditotta fel  jobbágyait a megalázottság, a 

földhöz  kötöttség járma alól, s lám, senkinek sem ju-
tott eszébe, hogy ennek az emberpárnak nagyságát 
szobor hirdesse időtlen-időkig . . . 

Ennek a könyvecskének minden versikéjét, min-
den mondatát elejétől végig olvastam százszor és száz-
szor; kicsi agyamban vittem az iskolába minden be-
tűjét, képecskéjét, s bár megkapott Indali Ábécéjének" 
első lapján az »Ó< elé rajzolt őzike is s felejthetetlen 
emlékként vésődött a lelkembe, — Flórika könyve ma-
radt jó sok esztendeig legkedvesebb könyvem, az én 
gyermekkorom egyetlen gyermekkönyve I Egyetlenegy. 
A mai gyermekszobák könyves polcain kettős-hármas 
sorokban szoronganak a hazai s külföldi  gyermeki és 
ifjúsági  könyvek; nekem csak ez az egy könyvein 
volt. Ennek a könyvecskének csak a táblája maradt 
meg, de ami benne volt, ugy átgyökeredzett a lelkembe, 
hogy ma is gyermeki gyönyörűséggel mondogatom, 
szavalgatom kedvesen együgyű versikéit. Bizonyos, 
hogy ez az egy könyv elkisér a kisbaconi temetőbe I 
Ennek a könyvecskének lelkéből sarjadzott ki az én 
gyermek-ifjúsági  könyveimnek terebélyes fája,  melynek 
tövében a magyar gyermekvilág meg-megpihen... Ez 
a könyvecske tett adósává a gyermekvilágnak: mind-
azt a gyönyörűséget, mit az egyetlen könyv szerzett, 
a gyermekeknek száznál több könyvvel tetézve adtam 
vissza... . 

Istené a híla, őré  • dicsőség. 



Clszimolist kér a lap a volt m. kir. állami tani-
tók felekezeti  iskolában teljesített szolgálataik után járó 
fizetéseikről. 

Hozza a lap esetről-esetre hiteles fordításban  a 
rendeleteket s egyben serkentőleg hat, hogy az állam-
nyelvet kiki elsajátítsa. 

Gondot fordít  a lap az iskola adminisztrációs kér-
déseire csakúgy, mint az oktatást érintőkre. 

Kovásza akar lenni a lap România kebelében egy 
egységes magyar óvó és tanítói országos szervnek, 
mely szerv minden óvót és tanítót felölel,  midőn kép-
pisel, ugy felfelé,  mint lefelé,  kiható erővel bírjon va-
lamennyi jogos, méltányos és irridenta mentes kérdésben. 

Közeledést keres a lap a más ajkú kartársakkal 
s, hogy velük és általuk is erősödve, egységesen nyil-
vánulhasson meg . az országos tanítói érdek kielégíté-
sére irányuló törekvés. 

Segítségére kíván lenni a lap szakhatóságainak 
egy részt, de más részt védelmébe részesiti az óvót és 
tanítót mindannyiszor, ahányszor szüksége mutatkozik 
erkölcsi és anyagi tekintetben egyaránt. 

Ezekre és mindezekhez hasonló dolgokra jó a 
lap, csak 

Csak ? Csak meg kell rendelni minden egyes ma. 
gyár tanítónak, óvónak. 

Ezáltal rendelkezésére fog  állani az anyagi erő 
melynek révén képes lesz rendeltetését hiven betölteni 
Ellen esetben már most kimondhatjuk rá: halva szü-
lött ! mert a legszebb, legnemesebb törekvésnek is 
szárnyát szegi az anyagi hiány. 

És ki vallja nagy kárát az esetleges közömbös-
ségnek a Jap nem pártolásával ? Mi, tanítók első sor-
ban s velünk együtt az ügy, melyet szolgálunk. Ne 
legyünk hát tétovázók, siessünk a lap zászlója alá. 

Künn az udvaron össze-vissza szaladgálnak ré-
mült sivalkodással a csirkék. Édesanyám meg Anikó 
keritgetik, no, most mindjárt lefogják,  de amikor már 
azt hiszik: meg van I — kisurran kezük közül a. ki-
szemelt áldozat. Tudom miér e hajsza: ma visznek 
fel  az iskolába, s két gyermek után két csirke jár a 
tanitóbáesinák. Nem »illeték«, de — illendő. Nem saj-
nálom a tanitó bácsitól, de sajnálom őket, szegényké-
ket. A »búsbeteg« * tejet szopott gyermek érzékeny-
ségével nézem a hajszát, s bármint vágyakoztam az 
iskolába, most, hogy közeledik a pillanat, kicsi szive-
met szorongani érzem: vége a szabadságnak, nem 
szökhetem át kedvem szerint a kis zsellérházba, amely 
amilyen kicsi, oly nagy nekem: a mesék végtelen bi-
rodalma. Ott, abban a kicsi zsellérházban hallottam az 
első mesét. Mondója egy növendék leányka, s nem 
vén banya, mint azt gondoljátok talán. És az első 
mese után kisirtam-könyörögtem belőle a másodikat, 
harmadikat, negyediket, aztán a jó Isten tudja hánya-
dikat — nem volt többé nyugodalma tőlem. Hol ta-
nulta tengersokaságát a kacagtató, a hátborzongató, 
lélegzetfojtogató  meséknek ez a leányka? Sem apja, 
sem anyja nem volt mesemondó. Nyilván fonó-  s ku-
koricafosztó  estéken szedte föl  s mondta tovább tó-

* Születésem után néhány héttel hirtelen halállal halt meg 
gimnaslsta testvérem (kan ölte meg), ennek búsbetegje  lett édes-
anyám i haláláig aat hitte, hogy as 6 búsbeteg teje miatt vagyok 
méláié, tiotalin terméeietii. 

Ezt parancsolja uj hazánk és a magunk helyesen fel-
fogott  érdeke is. 

Ne üljön fel  senki tovább a nemzetközi szellemek 
frázisainak,  mert szólamaik hasuk és hatalmuk féllésé-
ből ered, ami végelemzésben semmivel sem különb a 
Nistru vidéki bolsevizmusnál, csak eszközei mások. 
Egységesen kövessük lapunkat, annak kijelölt programm-
munkáját! Karco*. 

DIDAKTIKA. 

Hogyan tanítsuk a földrajzot? 
Tantestületi értekezés. Irta és előadta: Albert  Vincze  odorheiui 

állami tanitó. 
\ 

Bizonyára élénk emlékében vannak, az igen tisztelt 
tantestületnek, a kir. tanfelügyelő  ur látogatása után 
tartott értekezleten elhangzott s az egyes tantárgyak 
tanításának mikéntjére vonatkozó irányelvek, instruk-
ciók. Kiragadom ebből, a földrajz  tanítására vonatkozó 
utmutató kijelentéséből ezt a mondatot: »Ne tanítsunk 
a gyermeknek száraz statisztikát, hanem térképolvasás 
kapcsán tanítsuk helyes szemléletre, ebből kifolyólag 
helyes Ítéletek megalkotására®. 

E kijelentés demonstrative hivja fel  figyelmünket 
a földrajztanítás  első, fontos  sark-pontjára, a térkép-
olvasásra, illetve a térképen való olvastathatás véghez-
vitelének szempontjából a térkép jeleinek ismertetésére. 

A földrajzi  ismeretek megszerzésénél a térkép-
olvasás épen olyan fontos  eszköz, mint egyéb tár-
gyak keretébe tartozó ismeretek elsajátításánál az irás 
és olvasás. 

ditva, cifrázva,  én meg nyeltem mr.gamba tátott száj-
jal, kipirult arccal, lázban 6RŐ szemmel, s végére ha 
ért egynek, rángattam a szoknyáját: tovább, tovább, 
rnég egyet, még egyet! Emlékszem, világosan emlék-
szem, sok-sok este sirva bújtam karikás ágyacskámba, 
mert nem hivták át Rigó Anist — ő volt az én mese-
mondóm. S bár most ősz fejjel  egy mesére sem em-
lékszem, amit belőle kisírtam, már tudom, hogy ezek-
ből a mesékből sarjadzott ki a másik fám,  a mese-
mondó terebélyes fája,  melynek tövében millió meg 
milló gyermek pihent meg már.. . Bezerédj Amália és 
Rigó Anis... Ennek a két nőnek lelki táplálékával 
mentem én az iskolába. Csak egy gyermekkönyvem 
volt? Ne sajnáljatok ezért. Szép volt, gazdag volt az 
én gyermekkorom. Tele volt a lelkem jámbor versi-
kékkel, tele volt mesékkel, a népi az Isten adta nép 
kincses házának legdrágább kincseivel — szép volt, 
gazdag volt az én gyermekkorom! 

Karján hordott Szotyori bácsi az iskolába, lába 
közé állított Benkő bácsi, ugy olvastatott próbát velem. 
Simogatta fejemet,  az arcomot, csudálkozott, álmélko-
dott, aztán egyszerre csak fölemelt  az ölébe s meg-
csókolt. Ezzel a csókkal »irta be« a hat esztendős 
apró emberkét. Hogy fölmelegítette,  hogy fölszabadí-
totta szorongó szivecskémet ez a csók! Belenéztem a 
szemébe s mondtam nagy-bátran: Tudom az egyszer-
egyet is, tanitó bácsi. 

— Ó, ne mondd, — mosolygott színlelt csodál-



A térkép egy nyitott könyv, melyről majdnem 
mind«nt, még az egyes helyek nevezetességeit is, le 
lehat olvasni, ha elnősorban mi tanítók s álta-
lunk a gyermekek, ismerik azokat a jeleket, vagy 
mondhatom igy is: betűket, 'melyekkel a térkép 
irva van. 

A térképen való határozott tájékozódás és a tér-
kép jeleinek pontos ismerete fölöslegessé  teszik a tan-
könyv használatát. Nem tartom helyesnek, különösen 
a kezdő fokon,  illetve a III—IV. osztályban a tan-
könyv szigorú használatát és az ahhoz való görcsös 
ragaszkodást és pedig azért, mert az ez osztályok 
számára irt tankönyvek az anyagot és az egyes dol-
gokat vagy dióhéjban, tehát szűk keretek közé com-
prímálva, igy a legtöbbször hiányosan, sőt felületesen 
vagy pedig hosszú lére eresztve, túlterjedelmesen tár-
gyalják. 

Az első esetben a gyermek kevés, sőt a szűk-
szavú leirás nyomán csak hiányos ismeretekre tesz 
szert, a terjengős leírásokat tartalmazó tankönyv pedig 
a tanulót célnélküli szótorlaázok magolására kényszerili. 

A földrajzi  alapfogalmakra  és a térkép jeleinek 
felismerésére,  leolvasására helyesen tanított gyermek, 
ha a földabrosz  elé áll, azonnal leolvassa a hegyeket, 
folyókat,  síkságokat, városokat és községeket s na-
gyon sokszor a helységek nevezetességeit slb. is. 
Helyesen következtet az éghajlati viszonyokra, a lakó-
sok foglalkozására.  Felismer mindent s helyesen veze-
tett okoskodás mellett egy 9—10 éves gyermek isme-
reteinek megfelelő  és tőle elvárható feleletet  képes 
adni. Természelesen nem nitfhdhatja  meg, hogy milyen 
anyanyelvű és vallású nép lakja azt a területet vagy 
várost, melyről a szerzett általános szabályok nyomán 
geografiailag  helyes képet vázolt. 

kozással. 
— Tudom bizony! 
— »Szöktetve« is? 
— Ugy is. 
És szöktetett össze-vissza, édesanyám meg gyö-

nyörködő, aggódó arccal figyelt,  nem zavarodom e 
bele a szöktetésbe. — Ne féljen  édesanyám, bátorító 
loppal oda-oda vetett mosolygásom. 

— De azt nem tudod, hogy a macskának hány 
a lába ? — kérdezte hirtelen-váratlan Benkő bácsi. 

Kacagtam, hogy csakúgy esengett a kis szo-
bácska. 

— Ó, mit gondol, tanitó bácsi! Négy, négy, 
négy! 

— Ohó, — mondta bácsi roppant komolyan. 
A macskának négy a lába 
Ötödik a farkincája. 

Mind kacagtak, édesanyám, a tanitó bácsi, Anikó, 
de az én kicsi szivem elszorult, szemem sarkán ki-
csordult egy könnycsepp. Hirtelen váratlan gyúlt vilá-
gosság buk6i fejecskémben:  ime, valami, ami nincs 
benne sem a Flóri könyvében, sem az Ábécében, s 
jaj, Istenem még mi minden lehet, ami nincs meg 
ezekben! Alig tudtak megvigasztalni. 

* 

(Folytatása következik.) 

Minden további nélkül összehasonlításokat tehet 
a hegyek, völgyek és síkságok kiterjedése, magassági 
és szélességi viszonyaira; folyók  szélessége és hosz-
szusága, tagozottságo, valamint a városok, községek 
nagysága és népességi viszonyaira. Első pillanatra fel-
ismeri a megyék székhelyeit. Képes azonnal megha-
tározni egy városnak a fekvését  — legalább relative 
— t. i. az ország vagy megye melyik részén terül el, 
mely ismert helytől milyen irányban, milyen folyó,  tó, 
tenger pariján, meiy hegy lábánál, síkságon vagy sík-
ság szélén slb. Van-e vasútja s ha van, hány irány-
ból szaladnak össze, illetve ágaznak onnan ki a vasut-
vonalak, tehát vasúti csomópont-e? Van e erődítmé-
nye, vár romja, bányája, fürdője,  gyógyforrása,  törté-
nelmi nevezetessége, pl. volt-e olt csata slb. ? 

Lehetnek túlzók, akik fontosnak  tartják pl. azt, 
hogy Szeben városában van a Bruchenthal muzeum, 
vagy Marosvásárhelyen a «Teleki Téka« nevet viselő 
gazdag könyvtár s azt ugyan nem olvassa le a gyer-
mek a térképről! Ez igaz, dc azt hiszem, hogy egy 
9—10 éves gyermeknek erre szüksége nincs is. 

A földrajz  tanításnál tehát első teendőnk az le-
gyen, hogy a gyermekeket ismertessük meg a jelek-
kel, azok jelentésével. A jelek ismertetése után gyako-
roltassuk be azok olvasását, hogy a gyermek az első 
pillanatra szavakba önihessc a jel értelmezését. 

A térkép jeleinek biztos és készséges tudásával, 
helyes irányítás mellett a gyermek önmagától annyit 
olvashat és olvas le a térképről, amennyit egy tan-
könyv sem ölel fel  s mindezt játszi könnyedséggel, 
menten minden fárasztó  és butitó magolástól. A ma-
gollató mód helytelen és céltalanságát sok eselbcn 
igazolta az a tény, hogy egy machanikai pontosság-
gal, gramofon  módjára elrecitált felelet  után, a tárgy 
lényegét kutató kérdés nyomán a gyermek megdöb-
bent arcával vagy hangtalan zavart mosolyával talál-
kozunk. (Folyt, köv.) 

Arcképes igazolványok uj 
szabályzata* 

A közlekedésügyi minisztérium által, a kedvez-
ményes vasúti jeggyel való utazásra kiadott szabály-
zatát, a közoktatásügyi államtitkárság, a hatásköre alá 
rendelt hatóságokkal az alábbiakban közli: 

Cluj, 1921. dec. 16. Szám: 36,569—1921. Kör-
rendelet  az 50% os kedvezményes jeggyel való utazásra 

-jogosító arcképes igazolványok módosítása tárgyában. 
A cluj-i közokt. államtitkárság hatásköre alá tar-

tozó összes iskolai főhatóságokhoz. 
Alább közöljük a közlekedési miniszter utasítását 

az 50°/o kedvezményes vasúti jeggyel való utazáira jo-
gosító arcképes igazolványok módosítására vonatkozó-
lag, az uj szabályzat alapján kérve önt, hogy a hatás-
körébe tartozó iskolák és intézetek tanügyi és admi-
nistrativ személyzetének igazolványait aszerint javitsa ki. 

1. Az igazolványok a f.  évi április havi költség-



vetési fizetések  alapján bocsáttatnak ki, nem számítva 
a 350 millió kölcsönből folyósitott  pótlékokat. E szerint 
I. oszt.-on való utazásra jogositó igazolvány illeti azo-
kat, kiknek havi fizetése  1000 Leun felül  van; II oszt. 
a 400—1000 Leu ig és III. oszt. a 400 Leunél kevesebb 
fizetéssel  bírókat. Nem utazhatnak I. oszt.-on, habár 
havi alapfizetésük  meghaladja az 1000 Leüt, akik va-
lamely testi munkát teljesítenek. 

2. A régi fokozat  alapján — (vagyis 300 L.ig 
111. oszt., 300—750 L. II. o., 750-en felül  I. oszt.) már 
kibocsátott igazolványok, amennyiben a jelen fokozat 
szerint nem felelnének  meg, megsemmisítés végett a 
Minisztériumba küldendők s helyettük minden külön dij 
fizetése  nélkül másokat adnak ki. 

3. A jogosultak feleségei  1922 jan. 1-től 12 uta-
zásra szóló szelvényt kapnak évenkint s nem 4-et, mint 
jelenben E végből terjesszen be róluk egy kimutatást 
a név, igazolvány száma és vonatosztály feltüntetésé-
vel, hogy részükre az őket még megillető hiányzó szel-
vényeket megküldjük, melyeket a jelenlegi, igazolvá-
nyokba beleillesztenek. 

4. Az alkalmazottak gyermekei is fognak  kapni 
50% kedvezményt uj, arcképpel ellátott igazolvány alap-
ján 1922 jan. l-től. Ezen igazolványok kibocsátására 
vonatkozó utasítások később fognak  közöltetni, mert a 
közlekedésügyi Miniszter még nem állapította meg őket-
Itt értesítjük arról a módosításról is (javításról), melyet 
a jelenlegi igazolványokon tenni kell a következőkben: 

Az állami alkalmazottak I., II., III. osztályon 
való utazásra jogositó igazolványában és a feleségek 
II—III. oszt. igazolványában (szürke tábláju píros, ill, 
világoskék sávval) a könyvecske közép lapján, ahol 
az utazásra való jogosultság van kitüntetve (tehát ahol 
a jogosult neve, állása, lakhelye s a könyvecske 
száma van feltüntetve)  a név alatti nyomtatott mon-
datnak az 5. sorban levő ezen utolsó szavai: „calcu-
lat  după  tariful  trenului  de  persoane* tSrlendfik. 

Az I. osztályon utazni jogosullak feleségének 
igazolványában (szürke tábláju, világoskék sávval) 
ugyanezen lapon, ahol az utasítás azt mondja: »unui 
sfert*  (egy negyed) kijavítandó: »unei jumatati de 
bilet* (fél  jegy), a mondat végéről a fent  idézett 6 szó 
szinten törlendő. 

m 
Jelzett javítások az igazolványokban a negyed-

évi megújítás alkalmával eszközlendők, amikor is be-
mutatandók a felekezeti  és magániskolák  tanítóinak 
igazolványai,  mert ezek az uj szabályzat értelmében 
nem nyernek kedvezményt az C. F. R.-en való uta-
zásra. 

* 

Ezen rendelet foganatosítás  végett, az illetékes 
tanfelügyelők,  minden vármegyében külön körrende-
letet, vagy másnemű intézkedést fognak  kiadni. 

A tanterv magyar fordítása* 
V. 

V. osztály. 

a) A keresztény egyház története: Az apostolok. 
Péter és Pál. (A kereszténység terjedése.) A kereszté-
nyek üldözése (a vértanuk). Szilárd és Ilona. A tév-
tanok és az egyházkerületi közgyűlések a főbb  dog-
mákkal. (A hiszekegy) és a nevezetesebb zsinórmér-
tékekkel tekintettel az egyház szervezésére (a püspö-
kök, papok, diakonusok, olvasók, laikusok, az ünne-
pek). A szent atyák mint az egyházi élet mintaképei. 
(Antonius mint remete). A szerzetesrend. (A böjt és 
az imák.) Nagy Atanáz. Nagy Va2ul. Gergely, Isten 
szószólója és aranyszájú János. (A liturgiák.) Képrom-
bolás. A nyugati egyház elszakadása a keleti egyháztól. 

b) Katekizmus: Az előző évi anyag részletes át-
ismétlése a Hiszekegy alapján. (Istenről, Szenthárom-
ságról, egyház). Az angyalok és az isteni kultusz. A 
keresztény hit: A halál. A feltámadás.  A második 
ítélőszék. Az örökkévaló élet. A mennyország (11 és 
12. t. c.). A keresztény szeretet. A szeretetről. A 10 
parancsolat. Isten iránti szeretet, önmagunk iránti sze-
retet. (Testünk és lelkünk iránti kötelességeink.) Fele-
barát iránti szeretet. (Szülők, papok, tanítók, öregek 
és szegények iránti kötelességek.) A keresztény re-
ménység. Az imáról. (Az Ur imája, a kérések.) Az 
örökkévaló boldogságról. (A boldogságok.) Az evan-
gélium és az évi apostol megmagyarázása, a templom-
ban való meghallgatásuk után. 

c) Énekek: mint a IV. oszt. 
d)  Liturgia: A köz- és magánistentiszteletek meg-

magyarázása. Egyházi könyvek. 
(Folyt, köv.) 

HÍREK. 

Benedek Elek kiváló szépirodalmi, tanügyi és 
gyermekifjusági  írónk kedves cikkét közöljük jelen szá-
munk tárcarovatában. Hamar beváltotta igéretét, hogy 
lapunkat felkeresi  régi tanügyi dolgok megírásával. Há-
lásan köszönjük s kérjük a nngyértékü kezdetnek to-
vábbi folytatását.  De egyben kérjük arra is, hogy 
tankönyv irodalmunk kiépítésében legyen segítsé-
günkre, mert e téren rendkivülileg . érezzük jó köny-
veink nagy hiányát. 

AB u j kormány elnöke : Braiiaiin Jonel libe-
rális párti (megfelel  a magyarországi volt szabadelvű-
pártnak), közoktatásügyi minisztere: Anghelescn,  aki 
négy izben volt a Bratianu kormányának (ő meg öt-
ször volt miniszterelnök) culturminisztere. A vallás- és 
szépművészeti miniszter : Baitu, aki eddig tanár és kép-
viselő volt. A főispánok  és polgármesterek körében, 
akik politikai exponensek, változások lesznek, sőt, amint 
hírlik, egyes, politikailag önmagukat exponált tanfel-
ügyelők is otthagyják állásaikat. 



Nem fogadom  el, a cimszalagra való retur 
írással küldötte vissza a Tanítók Lapja uj évi első szá-
mát pár állami tanitó. Két-három előfizető  egy lap éle-
tében nem sokat jelent, de egy nagy szervezeti ügy-
nek életrebivásában, egy védelmi fulanksznak  csorbí-
tatlan megalkotásában, a tanügyi közösség egész én-
jének kiépítésében: egyetlen tanítónak sem szabad 
hiányoznia, mert, amikor ezeket munkálja, saját hiva-
tali helyzetét erősiti, anyagi javait, előhaladását is épiti. 
Ha a tanitóikar egyeteme, az egyesek és összeség szá-
mára, elveinek érvényre juttatásával, helyzetet tudott 
és tud mindenha teremteni, el kell-e azt feledni,  hogy 
az egyed tehetetlen, az összeség pedig nemcsak védelmi 
szervezet, de mindenben alkotó kutforrás  is. Azonban 
az összeség is közvélemény, elvi álláspont nélkül, ol-
dott kéve, ezt pedig orgánum hiányában képtelenség 
megteremteni. S most, amikor nagy áldozatok, küz-
delmek és fáradozások  árán a tanítói közösség ütőere: 
a Tanítók Lapja magasztos feladatának  teljesítése vé-
gett életrehivatott, akadnak emberek, anyagilag jól 
szituált tanítók, akik az élhetésüket, az anyagi existen-
tiajukat tápláló ütőeret csorbítják, írván : »Nem foga-
dom el I Retur!« Ha elvi meggyőződésből, vagy lehe-
tetlen, szegényes anyagi helyzetük kényszeréből mon-
danának le a lapról és állanának félre  közös ügyünk 
áldozattal való támogatásától: napirendre térnénk fe-
lette ; de, mikor a legmagasabb állami tanítói fizetést 
élvező tanitópár egy példány lapra nem fizet  elő; de, 
amikor a legmagasabb áll. tanitói fizetést  élvezd, vá-
rosi helyen házakkal és falujában  saját vagyonnal ren-
delkező másik áll. tanitó küldi vissza á lapot; de, ami-
kor teljes anyagi rendezettség és jó vagyoni helyzet-
ben és a legmagasabb állami tanítói fizetés  élvezésé-
ben levő áll. tanitó kerüli el utcán a T. L. kiadóját, 
hogy az előfizetés  esetleges előhozása elől és rende-
zése teljesítésétől meneküljön : nem tehetjük, hogy itt 
e helyen meg ne irjuk, meg ne üzenjük, nem szép, 
nem helyes dolog, csupán a kivívott eredmények teri-
tett közös asztalához hozzáülni és az izzadásos mun-
kával, mérhetetlen előleges áldozatok árán, mások ál-
tal megszerzett, helyzeti előnyök,. ízletes és tápláló ele-
delét, önző óriások módjára két kézzel ragadni és hab-
zsolni. Az ilyen tanitó igazán helyesen tenné, ha mi-
előbb kiválnék a karból és elmenne, saját pénzeit csi-
szoló arany- és ezüstmüvesnek, legalább nem boszan-
tana egy egész testületet, nem ütne rést fösvénységé-
vel-a közös alkotásokra való törekvés és akarás mes-
gyéjén. Mikor a kevés jövedelmű, sőt szinte fizetés 
nélküli felekezeti  tanitóikar nemcsak jajkiáltásával, de 
megfeszített  anyagi áldozathozatallal és szellemi mun-
kásságával is csoportosul a T. L. körül: akkor hagyja 
el a lap támogatását a mindig háttérben leselkedő, fös-
vény áll. tanitók e csoportja ! Tanitói közéletünknek, köz-
érdekeink építésének nem lesipuskás haszonlesőkre, de 
minden ügyünkért áldozatot hozni tudó kartársakra 
van szüksége, mert csak igy tudjuk felkarolni, 
előbbre vinni mindnyájunk közös javát. 

Flsetések fölvétele.  Sok gondot és felesleges 
költekezést okoz a vidéken lakó tanitóikarnak ezen 

havi fizetések  felvétele,  a mostani rendszer mellett, 
mert a fizetési  havi utalványok — Statok — ha a tan-
felügyelői  hivatalhoz le is érkeznek, még várni kell a 
pénzügyi ressortól a pénzügyigazgatósághőz leküldendő 
Borderot s ha ez is itt van, ezek alapján ki kell állí-
tani a tanitószemélyzet összes, azon havi nyugtáit, me-
lyek kézhezvétele után aztán ki kell találni, tudakozó-
dások révén, hogy mely napokon fizetheti  ki a tanitói 
fizetéseket  a centralis adóhivatal. Személyenként ennyi 
fizetésfelvételi  nehézséget leküzdeni, szinte lehetetlen, 
mert a központtól távollakó tanitók fizetésük  javarészét 
fuvarra  költik és idejöket nem az iskolákban, de az 
utazással töltik el. E sok nehézség leküzdésére azt ja-
vasoljuk, hogy: vidéki körönként csoportosulva és 
könnyű közlekedési helyen lakó tanítót megbízva, ezen 
körök tanitói együttesén és minden hónapra szólólag 
állítsanak ki egy-egy meghatalmazást: nyugtáiknak a 
tanf.  hivataltól való átvehetésére ; egy másik mégha- r 

talmazást pedig az adóhivatal részére : a nyugtáik ér-
tékének felvehetésére  és bízzanak meg körönként egy-
sgy központban lakó tanitót, vagy más arra való egyéni, 
aki ezen dolgaikban mindenhol és a maga idejében el-
járjon s a kezéhez vett pénzbeli járandóságokért jöjjön 
be csupán a koronkénti megbízott tanitó. 

Ficetóai különbözet kiutalása végett mult évi 
nov. és dec. hóra külön Stat lett kiállítva, miután a 
fizetések  felemelése  e két havi Stat kiállítása után ren-
deltetett el s igy a 12. évnél több szolgálattal biró ta-
nitók e két hónapi felvett  fizetési  összege azért nem 
talál a lapunkban közölt fizetési  kimutatás mértékével. 
A januári fizetési  Stat összegei azonban már ezzel a 
közleménnyel teljesen azonosak. 

A leu helyes használata magyarban. Borka 
Alajos nagybodófalvi  kartársunk javaslata: Leu: orosz-
lán, lei : oroszlánok ; un ílorint: egy forint;  una (o) 
corona : egy korona ; douo corona : két korona ; un 
franc  : egy frank  ; doi franci:  két frank.  Ezekből lát-
ható, hogy a magyar nyelvben nem mondjuk számnév 
mellett a főnevet  többes számban. A lei szó haszná-
lata tehát nyelvtanilag helytelen, mert a magyarban 
egyes számban leu, többes számban : két, három, vagy 
több leu a helyes kitétel. Kövessük ezt s tanítványa-
inknak is tanítsuk igy. 

Felekeseti tanítók vaiuti kedvezménye, 
mint a mai számunkban közölt rendeletből olvasható, 
megszűnt s arcképes igazolványaikat a hivatal főnökök 
folytatólag  nem láttamozzák, de a rendelet szerint azo-
kat be fogják  szedni. Tanitók sorsa ez is, mint előbb 
sorakoztattunk fel  pár esetet. Megmozdulás, a tétlen-
ségből való kilépés az egyetlen, eredményt hozható 
orvosszer mindezek ellen. 

Tankönyv irodalmunk fellendítését  lapunkban 
ezideig csak alig érintettük, de ezen kis ráirányítások 
is értékes nyomokat hagytak, az ugyanezen eszmével 
foglalkozó  tanitók lelkében. Tanácskérő levelek, szó-
beli érdeklődések váltakozva forognak  a körül, miké-
pen tudnók, a meglevő kész anyagokat kiadásra fel-
használni és hogyan lehetne egy tanügyi kiadó válla-
latot mielőbb létesíteni Mindezen kérdezősködésekrei 



de egyben beindítás végett is, a választ vezércikkünk-
ben adjuk meg elvileg és általánosságban ; s folytatni 
fogjuk  következő számainkban részleteiben is. 

TanIM urak figyelmébe  T Újból kaphatók : Az állami 
magy, tannyelvű elemi iskolák részérc I, II , Ilt. és IV*. oszt. ol-
vasókönyv. Felekezete iskolák részére: I., II. és III. oszt. engedé-
lyezett olvasókönyv. Európa, Románia térkópe. Románia Föld-
rajza és Történelme. Román-magyar szövegű rendtartisi naplók és 
régebbi Értesítő könyvecskék. — Odorheiu-Székelyu dvarhely. Tisz-
telettel : Z. Székely János könyvkereskedése. 

TANÁCSADÓ. 

Hadifogságban  volt tanítók is a feleke 
setl tanítók fizetési  mórtéke tárgyában, több 
megkeresésre, az alábbiakat közöljük: 

A katonai szolgálatot teljesített tanítónak, akár a 
hadseregben teljesített szolgálatot, akár hadifogságba 
esett: tanitóí szolgálata megszakítás nélkülinek tekin-
tetik, s mint ilyennek, fizetése  iis fizetési  pótlékai, bár-
milyen törvények- és rendeletekkel, avagy érvényes 
okmányokkal biztosíttattak: az előirt szolgálmányok, 
csonkitatlanul kiadandók. 

Ezt sem kevesbíteni, sem más természetű fize-
tési eszközökre átszámítani, avagy előző időben kelt 
megállapítási értékekre átváltani, — különösen, ha az 
a tanító róvására történnék — a tanitó tudta és bele-
egyezése nélkül, semmi esetben sem lehet. Az, hogy 
a tanító felesége  és családja az állomás helyről eset-
leg ezen időre elköltözött és máshol élt, a fizetés  cson-
kítására, avagy ki nem szolgáltatására semmiféle  te-
kintetben indokot nem képez és erre befolyással  nin-
csen. A tanitó felesége  és más hozzátartozói, a tanítói 
állás betöltésénél nem tényezők, csak a tanítóhoz tar-
tozó magán (privát) szelhélyek, akik közül egyiket-
másikat, tetszése szerint, megbízhatta, nem önkéntes, 
de kényszerült távolléte idejére, fizetésének  felvételé-
telével. S így a családtagokkal véghezvitt, esetleges 
alkudozások is, teljesen érvénytelenek. 

A tanitóí fizetésből  levonásnak volt helye azon 
esetben, ha a hadba vonult tanitó tiszti rangba jutott 
és tiszti fizetést  is élvezett. Az erre vonatkozó rende-
letet, 1914-ben a Néptanítók Lapja is közölte. 

Az 1919. évi december hó 31-én még hadifog-
ságban volt tanítók fizetését,  az akkori tanügyi főha-
tóság ugyan beszüntette, de a ^nyugdíjra jogosult ta-
nító feleségét  és gyermekeit ellátta a megillető nyug-
díjjal ; ha pedig még nem volt nyugdijképes, akkor 
hadisegéllyel. Amennyiben később a tanitó a hadifog-
ságból hazatért, 1910 január 1-ére visszamenőleg, meg-
illető minden járandóságát kiutaltatta és kifizettette. 

A fentiek  figyelembevételével  megállapítható, hogy 
az állami tanítókat 1918 december 31-ig csonkitatlanul 
megilleti az 1913: XV-ik t.-c. által biztosított fizetés,  úgy-
szintén a fizetések  pótlására minisztertanácsi rendele-
tekkel megállapított háborús segély, családi pótlék, 
ruhasegély és rendkívüli háborús-segély (nov. és dec. 
hóra 600 K) járandóság; a nem állami tanítókat pedig 

az 1913 évi XVI-ik t.-c. alapján megillető és dijlevéli-
leg biztosított alapfizetés,  tekintet nélkül, hogy a fenn-
tartó megkapta-e az államsegélyt, vagy nem ; továbbá 
az idevonatkozó rendeletek alapján, a nem állami ta-
nítók részére megállapított: háborús-segély, családi 
pótlék, ruhasegély és 1919 január 1-től ezen illetmény-
hez még havi 300 K drágasági segély 1919 dec. hó 
31-ig. 

Az 1919 évi szept. hó 1-től pedig az össes ta-
nítókat a Consiliul Dirigent 20300—1919 sz. rendeleté-
vel kiadott és az alábbi táblázatban feltüntetett  fizetés 
illette meg. Az áll. tanítók fizetését  később, az általá-
nosan ismert módon és mérték szerint, felemelték,  a 
felekezeti,  illetőleg rj,em állami tanítók fizetésigénye 
azonban ma is ez alapon áll, miotezt mutatja az alábbi 

Táblásat 
az el. isk. tanítók ilettméayelról. (Nr. 20300/1910.) 
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Ezen kivül szolgálati pótlék a lakbérosztály fo-
kozat szerint — és pedig: I—II. lakbér osztályba tar-
tozóknál évi 1600 lei, III—IV. 1200 lei, V—VII. 1000 
lei és 800 lei. Ezen pótlékot csak a középiskola IV. 
osztályát és a tanitóképző összes éfolyamait  végzett 
tanítók kapják. 

Megjegyzés: A táblázatban feltüntetett  illetmé-
nyeken kivül családi pótlék és ruhasegély is illeti a 
tanítókat. Családi pótlék minden családtag után 400 
lei. Ruhasegély családfőnek  500, lei, családtagoknak 
200 lei. 

Amennyiben az iskolafenntartó  helyi hatóság, 
időközben hozott határozataira, vagy a fentieket  nem 
fedő,  saját felsőbb  hatósági rendelkezésekre hivatko-
zással, ezektől eltérő, más fizetési  kielégítést akarna a 
tanitó számára, ez ellen, ha egyetértő megegyezére 
nem lehetne jutni, a fizetési  igény tiszta képének fel-
tárásával, a közigazgatási bizottságnál kereshető jog-
orvoslás. 

A tanfelügyelőnek  különben a 32998—1920. sz. 
rendelettel kötelességévé tétetett, hogy minden iskola-
látogatása alkalmával győződjék meg, miszerint a ta-
nitó fizetése  az előírásnak megfelelően  ki van-e szol-
gáltatva, s ha nincsen tegye meg a szükséges lépése* 
ket a közigazgatási bizottságnál, annak közigazgatási 
uton való felhajtása  érdekében. 



16. oldal. Tanitók Lapj 2. szám. 

Tanfolyam  attss&ml&k ügyében, ahol a tan-
felügyelői  hivatal nem intézkedik, mert ulmutatása, 
hogy miképpen kell intézkednie, még ezideig kiadva 
nincsen: kérés intézendő a kultumiiniszteiiumhoz Bu-
curest, s ehhez csatolandó az összeállított uiiszámla. 
E kérést felterjesztik,  mint minden más kérést, s vagy 
kiutalja a minisztérium, vagy a követendő eljárásra 
direktívát ad ki, s azzal küldi vissza, dc valami intéz-
kedés mégis csak lesz, a beadott kérés alapján. 

Az oklevél noitriflkáló  vizsga mindenik mű-
ködő tanítóra nézve kötelező, mert egy ezután kitű-
zendő időn tul, aki e vizsgát le nem tette, működését 
nem folytathatja,  s igy állásáról lemondottnak fog  te-
kintetni. Hogy ki mikor és hol tegye le e vizsgát, 
erre nézve imperativ rendelet nirjesen kiadva, a működő 
vizsgáztató bizottságok valamelyike elnökénél legcél-
szerűbb Jelentkezni és ugyanakkor e szándékot a tan-
felügyelőnél  is be kell jelenteni. Egyébképpen egy-egy 
vármegye tanítóságára, — akik t. i. magyar képzőben 
szerezték oklevelüket — ha egyetemlegesen kérnék a 
tanfelügyelő  utján egy vizsgáztató bizottság kiküldését 
a vármegye székhelyére, igy lenne legkönnyebben e 
kérdés jó elintézése megoldható. Vizsgát csak azok-
nak nem kell tenni, akik román tannyelvű képzőkben 
szerezték oklevelüket és akik az 1920 év nyarán Er-
dély különböző városaiban rendezett tanfolyamokon 
vettek részt, mert ezek oklevél nosirifikáló  cursusok 
voltak, mig a mult évben Ó Románia egyes városai-
ban rendezett tanfolyamok  nem nostrifikáló,  de román 
nyelv tanulási tanfolyamok  voltak, s igy ezeken a hall-
gatók nem is vizsgáztak. Azt, hogy tanfolyamok  még 
mikor, hol és milyen jelleggel fognak  tartatni, ezidő 
szerint — valószínűleg — még senki sem tudja. 

Szerkesztői üzenetek. 
-n 

G. E. Zilah. Meghatva mondunk köszönetet A 
Tanitók Lapjára küldött 120 Leu jelen évi előfizetése 
kapcsán, hozzánk juttatott, felemelő,  biztató, igen ér-
tékes soraiért és minden áldozatra való készségeért. 
Igy vagyunk ezzel a mi taniiói közérdekű dolgainkkal, 
a nagy testületnek kis hányada ég a vágytól, az aka-
rattól, hogy sorsunk, jövőnk helyes kialakulást nyer-
jen, s e célra az egész karnak védelmi eszköze le-
gyen, ellenben a nngy tömeg, a .nemtörődömségével, 
mindent hagy másra; csak azt nem tudjuk megfejteni: 
kire és hogy miért nem áll oda saját javának építésé-
hez tényezőképpen és áldozathozatallal mindenki, s 
miért akarják egyesek a sok nehézség és anyagi ál-
dozatok árán létesített Tanitók Lapját, áldozathozatali 
készség nélkül, a megjelent számok 3—3 Lei bolti 
árával kifizetni.  Több melegséget, több áldozathozatalt 
és több csszetartási érzést kérünk: a rideg pénzszá-
molókíól. Vegyenek példát a lobogó lánggal hevülők-
től és minden áldozatra kész lelkesülőktől, s ne tekint-
sék üzletnek a T. L.-ját, de közérdekű organurnnak, 
amelyet minden esetben fenn  kell tartanunk, de nem 
néhány százan, hanem néhány ezeren és mindannyian 
férfi  és nőtanitók egyaránt. 

Sz. A. Bezendorf.  Ugyanezen, lelkünkből fakadó, 
fenti  üzenetet fogadja,  válaszul levelére és előfizeté-
seért ön is. A lapot megindítottuk cimére* 

Sz. D. Nagybánya. Ha som nyugdíj kérést nem 
adott be, sem hivatalból betöltött 40 évi szolgálata 
aUpján, nyugdíjválasztmány elé nem állították s mégis 
nyugdíjazták, ugy azonban, hogy már 8 hónap óta se 
nyugdijat, ie fizetést  nem kap: ez csak egy tévedés-

nek lehet a következménye. Forduljon kéréssel a kul-
tur-ressorlhoz s kérje az elmaradt fizetésének  kiuta-
lását és a beszüntetés hatályon kívül helyezését. Hi-
szen az összes, beadott kérések alapján nyugdíjazandó 
tanitók, mindannyian kapják rendes fizetéseiket.  A fize-
tést pedig — jog szerint — be nem lehet szüntetni 
mindaddig, amig nyugdija ki nincs utalva, különösen, 
ha nem a fél  kérése alapján, hanem hivatalból nyug-
díjazzák. Ez nem nyugdij ellátás, hanem fizetésének 
minden indok nélküli beszüntetése, amelyre az állam-
titkárságnál feltétlenül  jogorvoslást fog  nyerni. 

Sz. B. Lindenfeld.  Az »lnvatator« c. tanügyi 
lapra vonatkozó kötelező előfizetés  ügyében, a tan-
felügyelője  tud helyes tájékoztatást adni. Ha olyan 
határozat vagy megállapodás van, akkor mindenesetre 
kötelező. Nálunk különben tanügyi lapok — fájdalom, 
hogy igy van — de néminemű presszionált előfizetés 
nélkül, nem tudnak megélnil A tanitók nagy része kö-
zül : a román tanitók nem támogatják a román, a 
magyar tanitók a magyar tanügyi lapot. Mindenki más-
tól vár kialakítást és áldozathozatalt, arra hivatkozva, 
hogy sok a kiadása, nehéz a megélhetése, mintha az 
elől küzdó tanitók nem ugyanazt a tanitósorsot hor-
doznák, csak más lélekkel és hevülő lelkesedéssel a 
közös ügy iránt. 

D. Gy. Gyalakata. A ref.  tanitók részéről a Ta-
nitók Lapja iránt megnyilatkozott őszinte üdvözlésük 
ket hálásan köszönöm. Meg lehetnek győződve, hogy 
mindenek tiszteletben tartása mellett, a tanitók érde-
keit feltétlenül  szolgáljuk, tanügyünk előbre vitelére, 
egységes fejlesztésére  minden erőnkből törekszünk. 
Hogy a tanfelügyelői  értekezleten a közoktatási mi-
niszter álláspontja: az állami és magániskolák dekla-
rációja tárgyában mi lehet, pozitiv értesülésünk nin-
csen, de a tények azt igazolják, hogy a felekezeti  is-
kolákért nem nagyon lelkesednek. Mert a román fele-
kezeti iskolákat is, nem államosították, de azok mellé 
majdnem mindenhova állami iskolákat állítottak és a 
felekezeti  tanítókat mind átvették ezen állami iskolák-
hoz, s igy a román felekezeti  iskolák államsegély 
hiányában önmaguktól szűntek meg. Ezért ma-
gyar nyelvű állomi iskolák felálitására  nagyobb kilátás 
lehet a régi és uj felekezetf^skolák  községeiben is, 
mint az államsegély megnyerésére, bár nincs kizárva, 
hogy az egyházi főhatóságok,  érdemleges tárgyalások 
bevezetésével, kialakíthatnak valamelyes megállapodást: 
ezen felekezeti  iskolák állámsegéllyel való ellátása ér-
dekében is. Csakhogy mikor lesz ebből tényleges való-
ság, az a beláthatatlan jövő kérdése. A kilátások gyen-
gén biztatók. A felekezeti  tanitók nyugdij ellátása, az 
állam részéről, egészen megoldatlan kérdés. Legjobb 
esetben, a magyar tanitói nyugdíjtörvény alapján nyer-
hetnek az? 1918 év végén élvezett tanitói fizetések 
alapján nyugdíjellátást, ez pedig ma, alig több a sem-
minél. Tömörülni, szervezkedni kellene a tanítóságnak 
már e végből is; de mindenki csak vár, mindenki 
hallgat, mindenki fél  a felsőbb  hatóságától, s így csak 
remél, de semmit sem tesz. Pedig e remények már a 
mult emlékei kellene legyenek. Akárki mond, biztat, 
jósol, azok meg és elhallgatásával nekünk önmagunk 
sorsának kiépítése végett, a cselekvő küzdő, a szer-
vezkedő egyesülés terére kellene egyetemlegesen lép-
jünk és munkába álljunk, mert a jajveszékeléssel, pa-
naszkodással, reménytelen remélkedésekkel igazán sem-
mit sem érünk. Még mielőtt mindenki szabadjára bo-
csáttatnék, jó lesz ezen szerk. üzenetben foglaltak 
felett  komolyan és egy kis önös érdekkel is gondol-
kodni. 

Könyvnyomda R.-i Odorh«ía-SiékeIyu4varh«ly. 


