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Memorandum 
Angheleaca dr. közoktatásügyi minister árhoz. 

Miniszter Ur! 
Romániának Ön többször volt közokta-

tásügyi minisztere; Nagyromániának most má-
sodízben, s igy,, mint e ressortban jártas ál-
lamférfi,  megérti és bizunk benne erős hittel, 
hogy méltányoló teljesítésben is részesíti ta-
nítói sérelmeinket feltáró  alábbi kérésünket. 
Hogy ezen memorandumot magunk: a Taní-
tók Lapja, a magyar nyelvű iskolák tanügyi 
sajtó organuma tesszük, magyarázatát leli 
azon körülményben, hogy tanitóegyesületi 
szervezetünk és igy tanitóképviseletünk nin-
csen, egyetlen Összetartó és ügyünkben szót-
emelő tényezőnk : csupán ezen ujságunk. 

Az állami tanítók és állami iskolák éle-
tében ma fennálló  anomáliák közül legsürgő-
sebben orvoslásra váró, s miután csak admi-
nisztrációs kérdés, a legkönnyebben is meg-
oldható : az állatni  tanítók  fizetésének  rendes 
időben  való kiszolgáltatása.  A mai fizetéski-
utalási S/aZ-rendszerrel teljes bizonytalanság-
ban él a tanító, fizetésének  pontos időben 
való kézhez vehetését illetőleg. 

A fizetések  számfejtő  munkálatainak ha-
vonkénti elkészítése, kivétettek az arra ren-
delt szakhivatal: a számvevőségek és adóhi-
vatalok ügyköréből és áttétettek a vármegyék 
tanügyközigazgatását vezető tanfelügyelősé-
gek hatáskörébe, anélkül, hogy ezen nagy 
arányú munkaszaporulathoz megfelelő  munka-
erőt nyertek volna. Igy a fizetési  Statok, mi-
kor már kiutalva kéznél kellene legyenek, 
akárhányszor még felküldésre  össze sincsenek 
állítva. Amíg pedig két irányból (cultur res-
sort és pénzügyi ressort) kiutalva, leérkeznek, 

a hónapnak már végén vagyunk, s amíg az-
tán e célra a központi adóhivatali pénztár 
megfelelő  mennyiségű pénzt tud összegyűj-
teni és kiadni, a következő hónapnak is már 
a végére jutunk s jó szerencse, ha át nem 
megyünk a harmadik hónapba. 

Ezenközben a napi élhetés kényszere 
alatt, havi fizetésének  kézhezvételét már tü-
relmetlenül váró tanító, a másfél-két  hónapi 
idő alatt 3— 4-szer is bemegy a vármegye 
központjába, fizetése  felvehetése  ügyében ér-
deklődni, s mindannyiszor üres kézzel megy 
haza. Még előny megnyerése, ha talál végső 
elkeseredésében egy ismerőst, aki jó kamat elle-
nében nyugtáját átveszi és a fizetését  előle-
gezi, s igy megmenti a tanitócsaládot, habár 
csak ideig-óráig és nagy árért is : az éhezéstői. 

Ilyen fizetési  kielégítés és fizetéskezelési 
rendszer mellett, mire havi járandóságát az 
illető áll. tanító kezéhez vette, már felét  az 
utánjárási költségekre kiadhatta. 

Ezen mérhetetlen sok idő és pénz kény-
szerült pazarlását kérjük elenyésztetni ugy, 
hogy mindenik tanító egy kijelölt fix  időben, 
de akkor mindig pontosan és a falujában 
vagy esetleg a saját adóhivatalánál, függetle-
nül a Stat és a Bordero leérkezésétől, feltét-
lenül kezéhez vehesse, személyi lapon való 
számfejtes  mellett. Ha változás, vagy levonás 
van, azt a következő hónapban, a személyi 
lap nyilvántartási adatai segitségevel mindig 
el lehet utólagosan végezni, számolni. De igy 
a személyi lapon történő számfejtés  alapján 
aztán mindenik tanitó tudhatja: mennyi fize-
tése van, abból mikor és mennyit vonnak le 
és milyen célra, s ha utólag ezekből valahol 
valamit igazolni kell, a nyilvántartási lappal 
teljesen egyező fizetési  könyvecske alapján, 
melyet mindenkinek ki kellene szolgáltatni, 



18. oldal. Twitf*  Lep]*. 

mindig tudná azt teljesíteni. 
Megnyugvást, élhetést és adatok birtokba-

adását hozó fizetési  kiszolgáltatást kérünk a 
tanitók számára, sürgősen az egész vonalon, 
hogy szabaduljanak fel  a nyugtáiknak uzsora-
kamatmelletti beváltásáért kolduló rendszer alól, 

Másodszor: a természetbeni lakást nem 
élvező rurális állami tanitók lakásbérének meg-
állapitását. 

Harmadszor: az áll. el. iskoiák igazgatói-
nak, felelősségteljes  munkájukért, igazgatói 
díjnak megállapítást. 

Negyedszer: az áll. el. iskolák fenntar-
tási költségvetéseinek az élhetést biztosító 
mértékbeni (mivel 50°/o jelenben azok össze-
géből leüttetett) megállapítását és mindezen 
három tétel alatt felsoroltaknak  kiutalását ké-
relmezzük. 

Miniszter Ur! A kultura építéséhez nyu-
godtság, a kulturmunkások ellátottsága, az 
igénylendő berendezési és oktatásbeli dolgok 
kcznéllevősége elengedhetetlenül szükségesek. 
Ezek hiányával, az oktatás, mint jelenben is, 
csak kapkodás, örökös várás, de nem ered-
ményt hozó kultur-munka: épen azért kérjük a 
fenti  hiányok és sürgős orvoslást igénylő 
anomáliák elenyésztetését, az útban levő aka-
dályok elhárítását. 

A „ Tanitók  Lapjau Szerkesztősége. 

Felvisznek az iskolába. 
A faluii  iskola félszáz  év «lőtt. — Irta: Benedek Elek. 

(Folyt.) 

Október végére betakarodott a falu,  megjött no-
vember, melyről meg van irva Flóri könyvében: 

Ködöt és hideg november 
Fázik akkor állat ember. 

Igen, megjött, s lassanként megteltek az iskola 
padjai. Baloldalon a leánykák, jobboldalon a fiuk.  Cso-
dálkozva láttam: fiuk,  lányok, mind nagyobbak, én 
vagyok az iskola Benjaminja. Voltak a fiuk  közt nagy 
kamaszok, a leánykák közt dumborodő mellű növen-
dék-leányok, akik még az Indali Ábécéjénél tartottak, 
mutatóujjal babukoltak végig a betűkön. De akadtak 
köztük előrehaladottabbak is, akik már Olvasókönyv-
ből olvasgattak, igen lassan, megfontoltan,  még a pap 
fia  is. De nini, milyen szépen, milyen akadozatlan 
olvas Vajna Ferencz, ez a barna képtl, csillogó szemű 
fiu,  holott az ő apja nem pap, nem jegyző, nem me-
gyebiró, csak furó-faragó  ezermester, kis gazda, — 
hogy lehet ez ? Most kiáll a nagy fekete  táblához, 

Az utolsó óra. 
A Romániához tartozó rţforrnâtus  felekezeti  tani-

tók százszoros kérése, könyörgése, az éhező, rongyos-
kod^ tanitócsaládok siró panasza immár a végső elke-
seredés követelő hangjába csapott át. Míg airt, könyör-
gött, egy-egy szánakozó tekintetet, ilt-otlnómi alamizs-
nát sirt, könyörgött ki maginak.; most, hogy követel, 
a. fenyegetés  ostorát suhogtatják feje  fölött;  de sem 
akkor, sem most, sem a kérés, sem a követelés nem 
hozta meg számára a kívánt sikert, nem hozta meg a 
teljesitett munka után őt megillető elismerést és fize-
tést. Nem lehet csodálkqziji, ha a rettenetes nyomor és 
bántó mellőzés a legvégsőkig elkeserítette a református 
tanítóság még legmérsókellebh részeit is és itiost, ami-
kor már nem birja tovább a szenvedést, mikor látja, 
hogy senki sem törődik vele, maga veszi kezébe a sa-
ját ügyét és elviselhetetlen sorsának javítására maga 
keresi az eszközöket és fogja  alkalmazni, akár tetszők 
azok az őt nyomorban hagyóknak, akár ellenszenvesek. 

Én sohasem voltam barátja a kedélyek ingerlésé-
nek. Ha magam könnyeket hullattam is, a hozzám pa-
nasszal forduló  kartársaimat igyekeztetn még szenve-
déseink között is türelemre, bizalomra hangolni;.de 
érzem, hogy most már kifogyott  belőlem minden meg-
nyugvásra, bizakodásra intő szó, ehíint a remény, hogy 
csendes, nyugodt lélekkel viselvén szenvedéseinket, 
elöljáróink jóakarata vagy igazsága jobb dűlőre viszi 
sorsunkat. 

Eltekintve attól, hogy a háború előtt legközelebb 
elmúlt években papok és tanitók között örvendetes 
mértékben kifejlődött  meleg, testvéries, megértő viszony 

mondatokat ir oda, gyönyörű kerek betűkkel — csoda, 
hogy a tábláról la nem gurulnak. Hiszen, rájöttem 
lassacskán. Aki felvitte  gyermekét az iskolába, — hát 
az felvitte.  Aki nem vilto fel,'hát  M nem vitte. Nem 
igen kérték számon. Novţfţiber  közepén, Szent Márton 
napja körül telt meg az iskola, virágvasárnapján vol,t 
az egzámen. Közbe-közbe el ei maradtak kamasz fluk: 
ha jó szánut volt, mentek az apjukkal az erdőbe fáért. 
Márciusbanf  ha elolvadt a hó, kezdődött a szántás, 
apró fluk,  kamasz fluk  a ţ öltór mellé álltak, nagyokat 
rittyentettek ostorukkal, hogy csakúgy zengett a határ. 
Voltaképen 3—4 hónap volt az esztendő, az iskola 
esztendeje. 

Amely gyermek rendesgn járt az iskolába s fo-
gékony volt az esze. két télen kitanulhatta az egész 
iskolát. Ha hat telet járt, akkor sem haladt tovább: 
újra meg újra magolta a Bibliai történeteket, a kon-
firmációé  Kátét, Erdély történetét, melyet versekbon 
irt meg egy Györké nevjl úrfinak  a házi tanitója, 
aztán ki is nyomatta. Ha mindehhez hozzá veszem 
Erdély kopott, színehagyott földabroszát,  melyből egy 
néhány helységnek a nevét ki lehetett betűzni; az 
egyszeregyet; a számtani tudományokkól a négy alap-
műveletet 9 az Olvasókönyv olvasmányait: ennél több 
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a háború után nemcsak meglazult, hanem nagyon sok 
esetben ellenséges viszonnyá változtitt; eltekintve attól, 
hogy az igy támadt feszült  viszonyok dacára is van 
elég tapintatlansága és meggondolatlansága egyik-má-
sik lelkész atyánkfiának  arra, hogy a tanítókról leki-
csinylően nyilatkozzék még írásban is, niig egv másik 
helyen a tanítók javadalmát alku tárgyának tekintik 6 
ezzel a tanitóválaSztáSt Az  árlejtés vagy a pásztorfogá-
dés alacSonyságáig sülyesztik : most a királj hágómel-
léki egyházkerület megválasztott püspöke, Sulyok Ist-
ván ur, 1922 jan. 3-án 1888—1921. sz. a. kelt utasí-
tásában folebbezésre  szólítja fel  a2 egyházakat azon 
esetre, ha a közigazgatási bizottságok a tanítók hátra-
lékos illetményeit végrehajtás utján akárnák biztosítani, 
ahelyett, hogy a hátralékos illetmények biztosításáról, 
ha a végrehajtás sérelmes, más módori gondoskodnék. 

Nem feledjük  el, hogy a háború után ránk ne-
hezedett terhés időket papjainkkal együtt, ha nem is 
egyenlő, de viszonylagos nyomorúságban és kesergés-
ben éltük át; de nem feledhetjük  el azt sérti, hogy mi-
kor az egyházak segélyezéséről égyházi vezetőink a 
kormánnyal tárgyaltak, arhikor a lelkészek még is kap-
ták államsegélyüket, a tanítókról, a Nagy Károly er-
délyi püspök úrén kívül, egy árVá szó bem esett. Nem 
a kenyéririgység szól itt belőlünk, hiszén a papok sé-
gélye sem elegendő, de fáj  mindnyájunknak aZ, hogy 
hűséggel, becfeülettel  és — büszkén vallhatjuk — szép 
sikerrel az égyház érdekébén és a népműveltség ja-
vára végzett idegölő munkánk után, mikor azt vártuk, 
hogy a mi nyomorult helyzetünk, az iskola érdeke ke-
rül első sorban Szóbá, rólunk mindenki elfelejtkezett. 
Előszeretettel hangoztatjuk, hogy at  iskolák az egyház 
veteményes kertjei és azok is, mert nélkülük a temp-
lomok üresen maradnak, az egyház előbb-utóbb össze-

tudománnysl a kisbaconi iskola agyunkat meg nem 
terhelé. 

Az én gyermekkorom népiskolája és középisko-
lája között nem volt közvetlen kapcsolat. Akár két 
lelet, akár hatot ültünk, üldögéltünk rozoga, nyikorgó 
padjain, a Collegium első osztályába nem vett föl 
nagytiszteletü Kis Ferencz uram, a székelyudvarhelyi 
kollégium rektor professzora.  Ám az én időmbeli kol-
légiumnak volt négy elemi osztálya is, ennek azonban 
csak a második, legfönnebb  a harmadik osztályába 
vették föl  a falusi  iskola » végzett* nebulóit, akik közt 
12—14 éves kamaszok is voltak. Velem latin könyv-
ből olvasţatott próbát Kis uram, s mart a próba »fé-
nyssen< sikerült, vett föl  a harmadik elemibe. (A 60— 
70  gyermek közt én voltam az egyetlen nyolc éves, 
társaimnak nagy része óriás volt mellettem.) 

Amikor az első telet kijártam a kisbaczoni isko-
lában, épen közepén voltam a hat meg a hét eszten-
dőnek. BenkA bácsi — igy mondanák ma — velem 
brillirozytt a virágvasárnapi egzamenen. Kiállított az 
Urasztala elé, ott előre, jobbra, balra szépen meghaj-
tottam magamat, s elszavaltam egy költeményt, mely 
nem volt benne az olvasókönyvben: A megfagyott 
gyermek  volt a költemény. Irta báró Eötvös József. 

omlik, mégis, mikor a veteményes kertek gondozásá-
ról, a kertészek nyomorának enyhítéséről kellene intéz-
kedni, előtérbe nyomul az osztályérdek és ott marad 
az iskola a keserűségbe^ nyomorban vergődő tanítók 
utolsó erejére bízva, a zugolódóknak végkielégítésül 
oda dobván arcukhoz a helyzetfestő  kifejezést:  »Aki-
nek nem tetszik, elmehet l« Igen, menjünk el 1 Hagy-
juk oda 20—40 évi szolgálatunkat nyomorban, nyug-
díj nélkül, melyre tetemes pénzt fizettünk  be. Mi men-
jünk el, akik szakpályára készülvén, semmi más mes-
terséghez nem értünk ! Hurcoljuk az egyház szolgála-
tában elcsigázott öreg testünket, mig össze nem esünk 
az útszéli árok partján, vagy valamelyik nagyságunk 
alamizsnát nyújtó ajtaja előtt. Menjünk el mi, kik hit-
tel bíztuk sorsunkat az egyházra, mely fárasztó,  nem-
zetépítő munkánkért bizonyára eltart bennünket. Men-
jünk el, hogy példát adjunk az ifjú  tanitónemzedéknek 
és azoknak, akiknek gyermek-ifju  agyában a ref.  ta-
nítói pályára lépés gondolata él, hogy miként látják 
biztosítva kenyerüket a ref.  egyház szolgálatában s mi 
lesz belőlük vénségükre! Mit gondolnak az ilyen bölcs 
kiszólók: csak a tanítók lesznek áldozatai az ilyen 
humánus végkielégítésnek ? 

Nem, mi nem megyünk el! Dolgozni fogunk,  de 
munkánk tisztességes bérét megköveteljük ! Ezt a tisz-
tességes bért az egyháznak meg kell fizetnie,  vagy el 
kell magát határoznia arra, hogy annyi iskolát tart 
fenn,  ahányat anyagi ereje megenged. Az államkor-
mány nem tűrheti, hogy az állampolgárokat nevelő ta-
hitók egy része, a felekezetiek,  magukhoz hasonló elé-
gedetleneket neveljenek akkor, amikor a háború és a 
kommunizmus amúgy is torkig átitatta az embereket. 
A népnevelőket egyenlően s ugy kell fizetni,  hogy 
helyzetükkel megelégedhessenek. 

Igy: E-ötvös. A tanító bácsi is igy mondta : E-otvös. 
Akkor ez az Eötvös báró csak költő volt, s tf.lán 
maga sem hitte, hogy még egyszer Magyarország 
kultuszminisztere lesz. Mert volt már egyszer: 1848-
ban. De mikor én a Megfagyott  gyermeket szavaltam, 
18G6-ot irtunk. Már olvadott ugyan a jég a megfa-
gyott ország dermedt kebeléről, bimbóztak a remény 
virágai, de — ki tudja? — hátha megfagynak  a bim-
bók, mielőtt virággá fakadhatának.  Az anyja sírján 
megfagyott  gyermek érzékeny története megtalálta az 
utat az érzékeny szivekhez, s ugy tetszik nekem, ak-
koriban miden sziv érzékeny vala, minthogy az 
asszony nép hangosan sirt s a kemény arcú férfiak 
is szemüket törülgették. S mert ez elég hosszú köl-
teményt megakadás nélkül csengette végig az iskola 
legapróbb gyermeke, — ne csodáljátok, ha fülem 
hallatára jövendőié meg hebegős beszédű Gál Já-
nos megyebiró keresztapám uram: — Me—meg-
lássák, a—atya—fiak,  e—ebből a ls—gény—kéből 
pa—pap lesz! S jól jövendőié Gál keresztapám uram, 
mert bár palást, az öreg korral folyton  növekedő bá-
natomra, vállamot nem födé,  attól a pillanattól fogva, 
hogy tollamon át beszélheték a néphez, mind e mai 
pillanatig, magqgiat papnak érezém... 
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Minthogy pedig eddig semmi remény sincs arra, 
hogy rólunk, nélkülünk kedvezően fognak  intézkedni, 
a református  tanítóknak szervezkedniök, tömörülniük 
kell. Fogjon össze tehát Románia minden református 
tanítója, alakítsa meg az országos szövetséget rövide-
sen, mint egy lélek lépjen fel  az egyház előtt és ha itt 
nem ér célt, tárja fel  helyzetét az államkormány előtt, 
hiszen a tanügy az állam ügye. Ha a felekezetek  az 
állam ügyén az iskolafenntartással  lendítenek, az ál-
lamnak kötelessége ezt a segítséget honorálni. Ha nem 
akarja ezt az áldozatkészséget méltányolni, nem sza-
bad elfogadnia  sem. 

Az utolsó őra elérkezett, tennünk kell! A legkö-
zelebbi, legsürgősebb teendők megbeszélése, valamint 
a szervezkedés előkészítése céljából az erdélyi és ki-
rályhágómelléki egyházkerület ref.  egyházmegyei tanító-
egyesületeinek elnökeit Erdély központjába Oujra (Ko-
lozsvárra) akár a koloz: i egyházmegyei tanítóegyesület 
elnöke, akár e lap szerkesztője" a szükséges engedély 
kieszközlése után szíveskedjék sürgősen összehívni, 
hogy az együttes actio minél előbb megindulhasson. 
Az elnökök jól teszik, ha egyesületük néhány kiválóbb 
tagját az egybehívandó értekezleten részvételre felkérik. 

(Szinérváralja.) 
Fábián litván, 

a nagybányai ref.  egyháam. tanítóegyesület elnöke. 

* A lap «z»rlce»zt<5jének erre seminl Illetékessége nincsen. A 
felhívás  írója hívjon ösize 9 - 0 veteti egyéat; készítsék e10 a 
nagygyűlést « ugy hívják egybe azt, amelyen, mint hallgató, kész-
séggel résztveszek magam Is. Szerk. 

Amikor az egzámennek vége volt, Benkő Dá-
nielné keresztanyám asszony hirtelen lehajolt a pad 
alá, onnét kiemelt egy zsákot, a pad fölött  áthajolva 
meglóbálta, s im, egyszerre csak a templom földjén 
tenger sok aszalt körte gurult szerteszét. Nem volt ez 
meglepő: minden egzámen végén hol ez, hol az a 
néni, néha többen is, szétönté a maga aszalt körte 
ajándékát. Egy pillanat, s egymás fején-hátán  rohan-
tak ki a gyermekek, mohón estek a pompás cseme-
gének. Az erősebb félre  lökte a gyengét, volt sirás, 
kacagás — ez az élet. Nem, nem egészen ez az élet. 
En az első pad külső szélén ültem, szorosan vissza-
húzódtam a pad hátához, mikor aztán az én padom 
kiürült, 'felálltam  s úgy néztem a dulakodást... 

Gál keresztapám uram megjövendölte, hogy pap 
leszek, s ha bölcsebb ember, most a jövendölését 
megpótolhatá vala : — pa—pap, de sze—szegény... 
Alig hiszem, hogy bárkinek is e gyülekezetben sze-
mébe tünt volna e kép : a templom közepén gomo-
lyog, dulakodik egy csomó gyermek, egy meg ott áll, 
álldogál szótlan, gyámoltalan — mely boldogító, mely 
megnyugtató érzés életem alkonyán, hogy kezdettől 
végig sohasem vegyültem a dulakodók közé, mindig 
csak álltam, áldogáltam szótlan, gyámoltalan ! 

Nem, nem félek  a számadástól, ha majd Isten 
előtt állok. » 

Tanító sorsa. 
Fájdalmasan panaszos levelek sokaságát hozza, 

felekezeti  tanítóktól szerkesztőségünkhöz a napi posts, 
nem az elmúlt időkre szóló hátrálékos fizetések  ki 
nem szolgáltatásáért, hanem a jelen napokra való já-
randóságok kibeszélhetetlen egyoldalú és önkényes 
megállapításáért. 

Régi felekezeti  tanitók dijlevél alapján megillető 
természetbeni járandóságaikat, amely mindenhol fele, 
sőt annál is jóval kevesebb szolgálmány a papi ugyan-
ezen természetű jövedelmeknek : illetékes gyűlések, tel-
jesen képtelen módon értékelve állapiiják meg. Neve-
zetesen egyik helyen a kántortanító fizetését,  amely 
áll kepe szolgálmányokból, felbecsülik  és költségve-
tésbe beállítják 5000 leu értékben; a papi kétszeres 
nagyságú ugyanezen természetű járandóságot pedig 
értékelik 300 leura. Másik helyen a kántortanító jöve-
delmét hasonló módon felbecsülik  9700 leura; a két-
szeresénél jóval többet érő ugyanilyen természetű papi 
járandóságokat pedig értékelik 940 leura. Harmadik 
helyen a kántortanító kepe buza kalongyáját értékelik 
30 leura, ugyanitt a papi kepének kalongyáját 8 leura; 
a kántortanító kapott központi segélyt 300 leüt; 
ugyanezen időre a pap kapott 3600 leut. A negyedik 
és további helyeken hasonló módon történik a két 
fizetésbeli  járandóság becslése és ennek alapján meg-
állapítása. 

Hogy az ugyanazon végből való járandóságok 
kétféle  becslése, illetőleg értékelése közül melyik a 
helyes, ki tudná megmondani. Valószínűleg mind a 
kettő. Mert a kántortanitónak igy nem kell, hogy a 
központ fizetéséhez  hozzájáruljon, s a kántortanító 
papiroson el van intézve, szava sincsen több, ha ez 
»nem tetszik, elmehet*. Viszont a pap, ezen becslés 
alapján megkapja a megfelelő  államsegélyt, ezzel 
azonban nem illetékes senki, helyi egyén törődni. 

Mindenki tudja, mindenki látja, de nem mond 
senki ellent az itt uszó nagy igazságnak, /csak a fe-
lekezeti tanitó, aki nem a más jövedelmét és élheté-
sét irigyli, hanem a saját letörött és önkényesen ke-
zelt ügyeért panaszkodik, sóhajtozik, hogy : ez a tanitó 
sorsa. 

Levitákká  való kiképzésre hívták be mult nyá-
ron a felekezeti  ref.  tanítókat, kik az előírásoknak 
megfelelően  a kurzus után le is vizsgáztak; palást 
viselésére és mindennemű papi szolgálat végzésére 
jogosítványt kaptak, kinevezték őket »lévitákká«. 

Helyes volt-e ez, vagy nem, mások hivatása e 
fölött  töprengeni, mi csak leszögezzük a megtörténi 
tényt, miszerint a Marosi ref.  Lelkészegyesület mult 
évi décember hó 14-én tartott ülésében Fosztó  György 
márkodi lelkész: léviták képzéséről, alkalmazásá-
ról és munkaköréről* cim alatt tartott értekezésében 
neki megy az uj intézménynek, szólva, hogy: »nem 
a megbántott hiúságról, féltékenységről,  hanem a szent 
és komoly ügynek sárbaesésőről, két — a magyarság 



& «ám. Tanitók Lapja. Él. oldal. 

megtartására hivatott — osztály összeveszitéséről, s 
vele egy nép eleséséről, s nem egészen utolsó helyen 
álló, lelkészi állás lealacsonyitásáról van szó*. Mert: 
»A szent és komoly ügy a Jézuséi Ez kicsufoltatott 
és profánizáltatoit*  stb. »A legutolsó mesterségen alul 
álló lett az a hivatás, mely a hivatások kironája*. 

Nyilt ülésen, a papok egyesületi közgyűlésén 
mondja ezt egy, az egyetem megfelelő  fakultását  végig 
járt, állásbeli tisztviselő, egy másik tisztviselői állás-
ról, illetőleg az ezt betöltő tisztviselői karról, csak 
azért, hogy saját hivatali körét, annak magasabb fény-
körbe való tartozandóságát annál jobban kitüntesse, 
kiemelje. S e közgyűlésen nem akad egy felszólaló, 
vagy nincsen egy elnök, aki ezt az urat: Balázs ka-
nonok méltó társát, rendre utasitsa, parlamentáris be-
szédmódra kitanítsa. Egyértelmű hallgatással tűrik 
ezen mélyen bántó kiszólást, következtető beállítást, 
hogy a léviták alkalmazásával a papi hivatás az utolsó 
mesterségen alul állóvá lett, s a léviták természetesen 
még ezeken is alulállókká 'lettek, csak azért, hogy 
miért lettek levitákká. Ezt a beszédet vezető helyen 
közli az egyesület hivatalos lapja: az Egyházi Fi-
gyelő is. 

Közéletünk fájó  érzéssel szemléli az áldaüan 
küzdelmet, mely az egyházi attrocitások miatt végig 
dúlja magyar lakta vidékeinket, az iskolák, illetve az 
egyházi alkalmazottak és tanitók áldatlan viaskodása 
miatt, s mindezt a kiegyenlítődés keresése helyett, 
tetőzi a marosvásárhelyi lelkészi gyűlés ezen hang-
nemben tartott beszéde. 

•Szegény páriák* lealacsonyítjátok, profanizáljá-
tok a hivatások koronáját, ha egy prédikációt elmon-
dotok, ha valamelyes papi teendőt szükségből el-
végeztek. 

Ezek után nyugodt lehet a püspök ur, nem sok 
profán  embert fog  találni a tanítói karból, aki az 
anyagiakban jól felbecsült  és erkölcsi értékkel is ala-
posan feldíszített  lévitai állásra képesítést szerezzen és 
azok után nagyon törtessen, sőt a meglevők is, igye-
kezni fognak  az útból ellépni, mihelyt szerét ejthetik. 

Papíron nagyra értékelt tanitói fizetés,  ehhez sok 
kötelesség; a leghitványabb jelzőkkel való lebecsülés: 
ez a tanitó sorsa. Vájjon kell-e hát a tanítóknak egye-
sületi életbe szervezkedni és saját védelmükre társa-
dalmi szervet alkotni, elöljáróságot kiküldeni! Azt hi-
szem senki sem mondja ezek hallatára, hogy nem, 
hogy felesleges! 

DIDAKTIKA. 

Hogyan tanítsuk a földrajzot? 
Tantestületi értekesét. Irta és előadta: Albert  Vinci*  odorhelui 

állami tanitó. 

II. 

A térkép jeleinek gyors olvasását könnyen sajá-
títtathatjuk és gyakoroltathatjuk be a következő mó-

don : Kihívunk egy gyermeket a tábttAsA s diktálunk 
egy képzelt vidéket és pedig azért képzelt vidéket, 
mert abba mindent rajzoltathatunk. 

De nem folytatom  tovább, mert célom csak az 
eljárás módjának ismertetése, szemléltetése, a kivitel 
mikéntjének irányadása. Egy ilyen képzelt térkép ke-
retébe rajzoltathatunk mindent, ami csak egy térképen 
előfordulhat.  Gondunk legyen arra, hogy a gyermeket 
annyira képezzük, hogy amit a tanitó mond, azt azon-
nal rajzolja. Míg a táblához hívott gyermek a táblán, 
addig a többi a füzetébe  a padban rajzol. A rajz be-
fejezte  után egy egyermekksl leolvastatjuk a táblára 
rajzolt képet. Egy másik gyermek a füzetéből  olvassa 
fel  ugyancsak ezt a dolgot. Mindkét esetben éberség-
gel figyel  a tanitó és a gyermekek, hogy a rajz egy-
öntetűen készült-e ? Hibák nem csusztak-e be. Ha 
hiba fordul  elő, azt azonnal javíttatja. Egy harmadik 
vagy negyedik gyermekkel újólag leolvastatjuk ugyan-
csak ezt a térképet más-más kiinduló pont megadá-
sával. Mikor ezt tesszük, akkor a gyermek nemcsak a 
jelek leolvasásában, hanem a világtájak irányának fel-
ismerésében is alaposan gyakorolja magát. Helyes és 
tervszerű irányító kérdések nyomán a leolvasásban a 
tanuló sgy bizonyos rendszert sajátít el. Tankönyv és 
kapkodás nélkül, önálló gondolkozással lesz a tudni-
valók birtokosa. Az igy szerzett ismereteknek állandó 
maradandósággal ura. 

Különös figyelmet  szenteljünk a haza földjének 
ismertetésére. Az egyes vidékeket a rajzoló módszer 
nyomán ismertessük meg. A vidékek megismertetése 
után a begyakorlásra, a szerzett ismeretek rögzítésére 
fektessünk  súlyt. Románia bármely pontját véve ki-
indulási helyül, járjuk be az országot széltében-hosz-
szában — a térképen, utazói modorban. A gyermek 
beszéljen mindenről, ami útjába akad. (Folyt.) 

Irányszempontok* 
A tanitóegyesületi szervezkedéshez, a Tanitók 

Lapja kezdeményezése alapján, az első lépést meg-
tette a székelyudvarhelyi áll. el. iskolák tantestületi 
határozata. Kötelességének ismeri e tanítótestület a 
mozgalom megindítását s végrehajtandó teendőjéül 
jelölte ki egy kiküldött 3 tagu bizottságnak, hogy az 
udvarhelymegyei tanító-egyesület megszervezésének 
összes előmunkálatait készítse el és alkalmas időre e 
tárgyban értekezletre hívja meg a vármegye mindenik 
állami tanítóját. 

Ezen szervezkedő ülésünkön előterjesztendő biz-
tos alapszempontoknak megállapithatása érdekében 
folytattunk  e hó 6 án tanácskozást az Erdétyi  Általá-
nos Tanitóegylet  választmányával Kolozsvárt. 

Minthogy mi, e területeken működő román ál-
lami magyar tanitók, más egyesülési szervezkedést, 
mint aminőt a román tanitók 1919. febr.  24—26 nap-
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ján Nagysze^tíJen tartott kongresszusán készítettek 
és azt a Consiliul Dirigeot által 1919 március 10-én 
jóvá is hagyatták, — kialakítani nem tudunk : csak 
«zon eset áll előttünk, hagy ezen meglevő Erdélyi 
Általános Tanítóegyesületbe, kívánságaink hangozta-
tásával és alapszempontjaink megjelölésével, egyesü-
leti szervezkedéssel, lépjünk be. 

Ezen ált. tanítóegyesületnek tanácskozási és ügy-
kezelési nyelve természetszerűleg az állam nyelve: a 
román nyelv. Nekünk magyar nyelvű iskolai tanítók-
nak nyelvünk használatát a lehetőség határain belül, 
intézményesen kell biztositanunk. Az erről folytatott 
tanácskozások eredménveül, az összes magyar nyelvű 
iskolák tanítóival közöljük, hogy az Általános Tanító-
egyesület választmánya elvi alapul elfogadta:  a) mi-
seerínt az összes magyar tanítókat kebelében öröm-
mel látja; b) a vármegyei tanítóegyesületeink balép-
hetése és működésük kifejthetése  végett, a jövő 
nyárra összehívandó általános gyűlésen a meglevő 
•lapszabályokat oda módosítja, hogy a nagygyűlés-
nek egyik aielnöke és titkára magyar tanitó legyen; 
c) a vármegyei tanítóegyesületek tanácskozási és ügy-
kezelési nyelve olyan legyen, amilyen nyelvű áH. el. 
iskolai tanitók alkotják a többséget; d)  a kisebbségi 
létszám tanítóinak pedig a gyűléseken joguk legyen; 
felszólalásaik,  előadásaik és javaslattételük rendén azon 
nyelvet használni, amelyen magukat legjobban ki tud-
ják fejezni,  a megértés végett pedig az egyesületben 
egyik titkár vagy esetleg más erre vállalkozó tag: 
toknácslcépcn kérendő fel;  e) a központtal való leve-
lezés nyelve a megyei egyesületben a román, illetőleg 
román és magyar; f)  a tanítói egység megteremtésé 
és az egyesületi működés helyes iránya végett a köz-
pont által kiadandó tételeken kivül a vármegyei egye-
sület aa ő autonom körében is dolgozhat, javasolhat 
és számonkérhet, ugy a vármegyei, mint a járásköri 
gyűlésein. 

Ahol tehát a tanitóegyesűleti szervezkedés még 
nincsen meg, ilyen elvi alapon való megindulásra te-
gyen valamelyik tanítótestület kezdeményező lépést a 
magyar tanítóknak éortBtaűiefre  v«tt Összehívásuk ér-
dekében, s azon, a fenti  alapon az alakulás kimondását 
készítsék elő. 

Amely vármegyéhen a tanitóegyesűleti szervez» 
kedés már végrehajtatott: ott az állami tanitók min-
denike lépjen be az egyesületbe, a fenti  kívánságok-
nak indítványba tételével, a központhoz leendő felter-
jesztés végett. 

A .felekezeti  és más, nem állami tanitók, ezen 
vármegyei egyesületekben, önkéntes elhatározásuk 
alapján, szintén tagokul beléphetnek egyenlő jogok 
élvezése és kötelességek teljesítése mellett. 

Tanitóegyesűleti szervezkedést s ezek által érde-
keink szolgálását tovább ne halasszuk. Erdély min-
denik vármegyéjében e tekintetben lépjék tevékeny 
működésbe az érdekelt tanítóság: ezen a megoldatlan 
nagy teendőnk érdekében, amelyek csak ez uton 
juthatnak jó megoldáshoz. 

Égig érő kívánság. 
A képzetet sébeS Szárnyán némelyek égig repül-

nek, mások meg hét Országot is benyargalnak egy 
perc alatt, mert senki és semitti utjukat nem állja. 

Ilyen álmodozásnak tartóm : egyik bánáti kartár-
sunknak, kevés belátással írott s a Tanítók Lapjával 
elégedetlenkedő levelét, melyet, mint érdekes megnyi-
latkozást, a nem e világban élő emberek gondolkodá-
sának megismerésére, részben közlünk, megadva rá a 
mi észrevételünket: a helyes felfogós  és rtiai helyze-
tünk megismerése végett. 

A levél öSSzégezett tartalmát az a kivánság lengi 
át, hogy a Tanítók Lapja drága pénzért olyan láp le-
gyen, mely a népoktatás minden irátiyu szolgálása mel-
lett, szoros összeköttetései révén közli a hivatalos ren-
deleteket, döntvényeket, vagyis, mint volt fénykorában  : 
a Néptanítók Lapja ; agitatonális és tanügypolitikai té-
ren pedig: a Nemzeti Iskola. De szóljon maga a kí-
vánságokkal teljes levélrészlet: 

Egy jól szerkesztett magyar nyelvű tanügyi lapra 
az elcsatolt részeken okvetlenül szükség van; de ha 
az első ily sajtó termékben csalatkozik olvasóközön-
sége, utódjának megnehezíti életrekelését. Reárti és is-
merőseimre is a Tanitók Lapja eddig megjelent számai 
azon benyomást teszik, hogy Kartás ur a lap megin-
dításakor nem volt eléggé körültekintő, illetőleg nem 
számolt s nem rendezkedett be ily fontos  ügy síkeres 
megoldására. Nevezetesen nem gondoskodott kellő számú 
jó tollforgató,  eszmékkel rendelkező munkatársakról. 
Ezt igazolja, hogy — az l ső szám kivételével — 
csaknem az egész lapot a szerkesztő irja. A magyar 
iskolák és tanerők ügye nem áll tisztán előttünk, sem 
a felekezeti,  sem az állami iskolákban. (Taneszközök, 
naplók, tankönyvek, a magyar- és az államnyelv taní-
tása, jogaiqk, kötelességeink tisztázása stb) E kérdé-
sek megbeszélése politizálás nélkül is kezdetét vehetné. 
Nem gondoskodott összeköttetésről sém a kolozsvári 
cultur-ressorttal, sem néhány kir. tanfelügyelővél,  mely 
hivatalokkal való érintkezés nagyban hozzájárulna hely-
zetünk tisztázásához, részint rendeletek, végzések, dönt-
vények stb. provokálásával és közhírré tételével, ré-
szint vitás ügyekben felvilágosítás  kérése által. 

Harminchét éve működöm a tanítói pályán, ol-
vasgatni mindig szerettem ; a múltban nagyon sok jó 
tanügyi dolgot s jól szerkesztett tanügyi lapot olvas-
tam. Talán ezért van, hogy a Tanitók%Lapja szellemi 
nívója nem elégít ki. Nem tartom j«len körülmények 
között időszerűnek «pedagogia- és didaktikáról* s más 
hasonló dolgokról cikkezni; ezek most laptöltelék számba 
menő dolgok. A tanterv magyar fordítása  hasznos 
munka, dé ha ily adagokban s ily időközökben jelenik 
meg, a mai generatio nem éri végét. Román kartársaink 
is lesajnálják a lap nívóját s rövid életet jósolnak neki. 

Én is azt hiszem, hogy minden oldalú, alapos át-
alakuláson kell keresztül mennie, hogy életképes legyen. 
Kolozsvári napilapokból sokkul több oldalú tanügyi tá-
jékozást meríthetünk, mint saját szaklapunkból. Ismét-
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Icai, hogy a magyar lapra ég«tó szükség van, de 
olyanra, mely a hozzá fűzött  sokoldalú követelményt 
kielégíti. 

* 

Ezeket irja egy városi állami-elemi iskolánál mü-
ködő igazgató tanitó. Megállapítom, hogy saját szavai 
szerint: olvasgatni mindig szeretett, a múltban nagyon 
sok jó tanügyi dolgot s jól szerkesztett tanügyi lapot 
olvasott is, azonban ennél továb^ csak annyiban ment, 
mint az emberek nagy átlaga; t. i. a mindent lebírálás, 
lecsepülés határkövéig, de az alkotó nehézség akadá-
lyait keresztültörni, tömegek érdekeit vezetni és szol-
gálni, soha egy alkalommal sem próbálta meg s mint 
ilyen, mai helyzetünk lehetőségeinek még a kezdő ábé-
céjét sem ismeri. 

Az elcsatolt területek magyar tanítói a kiáltó pusz-
tában tanácstalanul és ezer oldalról tárrfadva,  sanyar-
gatva állottak és állanak s ha egy ember égő lelkese-
déssel és minden anyagi áldozat meghozatalával pró-
bálja a szétszórt elemeket tömöríteni és a megnyerhe-
tők kivivására összehozni, erő képviselésére megszer-
vezni: akkor akad tanitó, aki az erre fordított  betűt 
drágálja, az eredményeket ugy irodalmi nivo, mint a 
cél elérése tekintetében már a kezdet-kezdetén kicsiny-
nek, erőtelennek tartja. Ő maga nem támogatja az 
ügyet, de véle szemben égig érő kívánságokat támaszt, 
mondván a többek között: a magyar iskolák és tan-
erők ügye nem áll tisztán előttünk sem a felekezeti, 
sem az állami iskolákban. Taneszközök, naplók, tan-
könyvek, a magyar- és államnyelv tanulása, jogaink 
és kötelességeink tisztázása stb. 

Csak azon csodálkozunk, hol jár némely ember-
nek a komoly esze, mely magas régiókban kalandozik 
a képzelet sebesröptü szárnyain, mikor ezen dolgokról 
sem az ország cultur minisztere, sem a kolozsvári 
cultur államtitkárság, sem az összes érdekelt püspökök, 
egy megálló mondatot a nemlegessége» kívül nem tud-
nak mondani, sem rendeletekre, sem döntvényekre nem 
tudnak hivatkozni s igy sem politizálással, sem a nél-
kül ezt a kérdést ma megoldani senki nem tudja s egy 
bánáti ig. tanitó ilyen nagy kérdés meg nem oldásáért 
hibáztatja : a Tanitók Lapját. 

Nem szólunk a többi lehetetlen kívánságairól, 
összehasonlításairól, csupán annyit, hogy egy vidéki 
politikai és társadalmi lap, bármilyen gyarlón legyen 
szerkesztve, ezerszer jobban meg tud élni, mint a ta-
nitók egyetlen, még elsőrendűen szerkesztett szaklapja is. 
Mert azt az olvasni szerető emberek mindnyájan meg-
veszik, a tanitók javarésze azonban, mint bánáti kol-
legánk is, a szaklapunkat csak bírálni szereti, de az 
előfizetést  másra bizza. Egyesek nagyot, egy egész 
világot akarnának tőle, de alig pár száz ember áll az 
ügy szolgálására anyagi és szellemi tehetségével so-
rompóba. 

Tudva azonban, hogy a Mindenható sem egy 
nap alatt teremtette a világot; a tanítói közérdekeket 
felismerő  kartársak buzditó és bátorító soraiból kitar-
tást -mentünk, hogy a tanilói közérdekek és a tanügy 
szolgáiéBára alapított ét nagy áldozatok árán fenntar-

tott lapunk is lassan-lassan kifejlődik  é* a reá váró 
kötelességeket elsőrendűen fogja  teljesiteni. Különösen, 
ha tőiben lesznek az áldozatra . és munkára kész ta-
nitók, mint a lehetetlen kívánságokat támasztó ábrán-
dozik, Mi nem várunk senkitől csodatettekat, sefm 
holdból eljövendő remények teljesülését, hanem itt • 
földön  járva dolgozunk minden erőnkkel és tehetsé-
geinkkel, s várjuk a munkára kéSz és áldozni tudd 
tanítókat táborunkba! 

A tanterv magyar fordítása* 
VI. 

VI- osztály. 
a) A román gör. kel. egyház története: A ke-

resztény hit kezdete a román népnél A román gör. 
kel. egyház sorsa a népvándorlás kofában.  A román 
metropolismus kezdete. Áttérési kísérletek a román 
gör. kel. egyáznak más felekezetekhez.  Rákóczi György 
és a Kálvin Katekizmus. Joreste llyés. István Simon 
és a Szentírás román nyelven. Brankovics kora. Az 
egyesülés és következményei. Az ősi hit védelmezői': 
acitiui Sofronie  és János papok. Nlchitici Godeon és 
Ádámovics Gerasim. Moga Vazul (A román gör. keL 
egyház felszabadulása  a szerb egyházi kormányzat 
alól; Nicoază Mózes; egyházi kulturális intézmények 
fejlődése  : iskolák, pedagogiumok, szemináriumok, ko-
lostorok). Saguna András, (Saguna Anasztázius). A 
mai román gör. kel. egyház alkotmánya és szervező 
alapszabálya kiegészítve a magában álló román gör. 
kel. egyházkerület történetével és Nagy-Románia többi 
vidéki gör. kel. egyházainak történetével. 

b) Ének: mint az V. o.-ban. 
c) Liturgia: mint az V. o.-ban. 

* 

A nem gör. kel. vallású növendékek az ő egy-
házi hatóságuk által megállapított analitikus tarterv-
hez alkalmazkodnak. 

(Folyt, köv.) 
1 i 

HÍREK* 

Kul tar flnnepély.  A marosvásárhelyi Kemény 
Zsigmond irodalmi társaság január hó 22-én Gróf  Te-
leki Sámuel halálának 100. éves évfordulója  alkalmá-
ból, fényes  emlékünnepélyt tartott. Teleki Sámuel, aki 
Mária Terézia után még három uralkodó alatt szolgált, 
mint erdélyi kancellár, 1801-ben 40,000 kötetből álló 
könyvtárt alapított és küldött Bécsből Marosvásárhely 
ás vidéke közönsége használatára. A gyönyöcü város-
háza nagytermében, előkelő közönség jelenlétében tar-
tott irodalmi ünnepélyen elnöki megnyitót mondott: 
Dr. Dékáni Kálmán ref.  kolL tanár; emlékbeazédat: 
Gulyás Károly tanán és ünnepi ódáját sz&vaka: Szász 
Károly. A hitbizományképen öröklendő könyvtár jelen-
legi tulajdonosa Gróf  T«l«ki Károly, aki elődeihez har 
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sonlóan: nagy tiszteletben tartja a nagy értékű kultur 
örökséget, azonban azt tovább nem fejlesztették  s igy, 
jelenleg csak, mint históriai tudománytár bir értékkel. 
A Teleki-tékához hasonló nagy könyvtárakat alapítot-
tak: Batthyanyi J. gróf  (1781.), Br. Bruchenthal, Fes-
tetich (1797.) és Gróf  Széchenyi Ferenc. (1802.) 

A* Iskolai ktfcös  Imát Bécsben, az 1922-ik 
év január hó l ével,' a tanitógyűlés határozatából fo-
lyólag, eltörülték. Bármennyire hivei vagyunk a libera-
lismusnak, de a közös kapocsnak, az imának kiküszö-
bölését nem helyeseljük. 

Am ndvafhelymegyei  tanfelügyelő  2444— 
1921. sz. rendeletével a Tanitók Lapját az iskoláknak 
való megrendelésre ajánlja, mondván : Az Odorheiuen 
megjelenő «Tanitók Lapja* hivatva van a tanitók ön-
képzését is működésűkben való tájékozódást előmoz-
dítani ; valamint egy egységes tanítói közszellemet te-
remteni. Ezen fontosságánál  fogva  megrendelésre a leg-
melegebben ajánlom és hogy egy iskola könyvtárából 
se hiányozzék, célszerűnek vélem, hogy a tantestület 
az év folyamán  rendezett előadások jövedelméből, egy 
példányt, az iskola részére szerezzen meg és évenként 
bekötve a tanitói könyvtárba helyezze el. 

Pallós Albert nyug. polg. isk. igazgató, a 
Tanitók Leányotthona megteremtője és mindvégig in-
téző gondnoka e hó 5 én meghalt Kolozsváron. Érde-
mekben gazdag tanitói mult állott mögötte, aki előtt a 
tanitók jótékony intézményei tisztelettel és köszönettel 
hajtják meg az elismerés zászlóját. Nyugodjék békével 

Taní tók a poli t ikában. Az Erdélyi Altalános 
Tanítóegyesület választmánya e hó 5-én értekezletet 
tartott, a tanítóknak a küszöbön levő választásokon 
követendő magatartásuk megállapítása érdekében. A 
hozott határozat alapján a kormányzó liberális párttal 
tárgyalásokat vettek fel  és ennek eredményeül Ígére-
tet nyertek : az iskolák államosítása, a fizetések  egy-
forma  mérték szerinti megállapítása tekintetében; to-
vábbá 16 képviselői és 2 senatori mandátum elnyeré-
sében való támogatásra. így a tanitó képviselőjelöltek 
is felveszik  a választási küzdelmet. Az értekezlet Ud-
varhely , Csik- és Háromszékvármegyékbe magyar ta-
nitó képviselőjelölteket nevezett meg. 

Tanító urak flgyalméba  T Ujbíl kaphatók: Az állam 
magy, tannyelvű elemi iskolák részire I , II., III. és IV. oszt ol-
vasókönyv. Felekezete iskolák részére: L, IL és III. oszt. engedé-
lyezett olvasókönyv. Rurópa, Románia térképe. Románia Föld-
rajza és Történelme. Román-magyar szövegű rendtartási naplók is 
régebbi Értesíti könyvecskék. — Odorheia-Szikelyudvarbely. Tisz-
telettel : Z. Székely János könyvkereskedése. 

TANÁCSADÓ. 

További teendő, önmaga iránti, elmuszthatat-
lan kötelessége mindenik nem áll. tanítónak: számba-
venni 1918 december hó 31-én és az ezen időponttól 
esedékes összes hátrálékos járandóságait, még pedig 
ugy, hogy feltünteti  évenkénti kimutatással az egész 
beveendőségét, utánna a már felvett  járandóságokat én 
harmadik rovatba marad a hátrálékban levő követeié*. 

Ha nem is érvényesiti ezen követelését most, de 
legalább tisztában van vele, mire számithat és ha at-
tól esetleg eláll, minő összegről fog  lemondani, vagy 
ha véletlenségből elhalna, mekkora hátráléki követelést 
igényelhet árván maradó családja. 

A fizetési  hátrálékok érvényesítésének módozatait, 
számszerű tételeit hoztuk, kinek-kinek tapintatos és he-
lyes eljárásától függ  azoknak simán és megegyezés 
alapján a saját javára való felhasználása.  Mindenesetre 
többet ér egy araszos békesség, mint egy kilóméteres 
háború, de csak ugy, ha a tanitó saját érdekeit és kö-
veteléseit nem áldozza fel:  semmiféle  beállítások előtt. 

Szerkesztői üzenetek. 
J. J. Flrtosváralja. Mi a lapot innen a megadott 

címekre pontosan expediáljuk. A lap itt-ott való elkal-
lódásának okai nem vagyunk. Kérjük a község: vilá-
gosan megjelölt román és magyar nevét. A kimaradó 
lapszámot utánpótoljuk. 

Cs. G. Csikazentklrály. A küldött előfizetés  be-
érkezett. Elismeréseért és a T. L. érdekében való agi-
tatióért hálás köszönet. Akik néznek és világosan akar-
nak látni, észrevehetik, hogy a tanitóikarnak önmagá-
ban, szervezettségében van a legnagyobb ereje és jövője. 

K. J. Száazdányán. A lévitákról irott cikkét köze-
lebbi számunkban hozni fogjuk.  Meleg üdvözlet. 

BL J. Târgn-Jia. Nagyon köszönjük figyelmét, 
hogy a Regátból is felkeresik  lapunkat s a magyar 
nyelvű iskolák tanitói érdekében jó indulattal van-
nak. A figyelem,  előzékenység csak rokonszenvet 
vált ki, amit nagyon sokan tapasztaltunk a mult nyári 
tanfolyamok  alatt is: sok finom  lelkű, jó indulatu elő-
adó tanár részéről. Az előzőleg küldött 2 cikkéből csak 
egyiket kaptuk meg, de, mert annak tárgyával már 
előbb foglalkoztunk,  félretettük.  Kérjük ügyeink felka-
rolását. Szíves üdvözlet! 

F. L Sztnérráralja. A ref.  tanitók szervezkedé-
sére vonatkozó felhivását  készséggel közöljük, azon kí-
vánságának azonban, hogy e lapszámot a csatolt te-
rületeken működő: ref.,  róm. kath, gör. kath., ág ev. 
és unitár, felekezeti  tanitók mindenikének megküldjük 
— sajnos — anyagi okok miatt, nem tehetünk eleget. 
De akik e lapszámból kérni fognak:  címűkre azon-
nal megküldjük. 

Cs. G. Bánkfalva.  A lapot a küldött címre ki-
igazítottuk. Sajnos, de van áll. tanitó, még pedig sok-
kal több, aki nem rendeli meg a lapot, mint, aki arra 
előfizet.  Azt tartják : jobb a kész eredményeket élvezni, 
mint annak kialakításában is résztvenni. 

E. 6. Köpec. A lapot címére megindítottuk, az 
eddig megjelent számokat elküldöttük. Az Erdélyi Al-
talános Tanítóegyesületbe (ez a helyes címe) a nyert 
informatiók  és a létrejött megállapodások szerint a 
megszervezendő vármegyei tanítóegyesület utján fo-
gunk belépni. Ezt szervezzék meg a közlendő alapsza-
bályok szerint vármegyéjükben is. 

NoatrlflkaM  vizsgára való előkészüléshez Szabó 
J.—Kovácsné «Tanfolyam  Jegyzetek* könyvet keres-
nek többen. Akik e könyvüket eladják, kérjük szer-
kesztőségünket értesíteni, hogy a könyv keresőit el-
adókhoz irányítsuk. 

l h ) H ) i a < i Oósriwla gefcrtydwfcslr. 


