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Tanfolyamok  után. 
A cnltHiminlszter Ur figyelmébe. 

A román nyelv, Románia földrajza,  tör-
ténelme és alkotmánytana mentől tökéletesebb 
elsajátítása végett, a nem román anyanyelvű 
tanítók számára való 6 hetes nyári tanfolya-
mok (cursusok) rendezését, még sok időn ke-
resztül bizonyosra vehetjük, s igy a második 
évi sorozat lezajlása után. a tanulságok bir-
tokában, a jövő tervszerű elrendezése végett 
javaslattal szólunk hozzá ennek ügyéhez. 

Kétségtelen, hogy az irodalmilag meg-
állapított román beszédet Oltenia és Munte-
nia földrajzi  kerületekben lehet leghelyesebben 
megtanulni; de ezt is csak ugy, mint más 
élőnyelvet, az iskolai tanulás mellett, az ál-
landó beszédbeli gyakorlással. 

Ha tehát, a minden irányból kialakult 
vélemény szerint, ezen két kerület van tan-
folyamok  céljára elsősorban kijelölve, vegyük 
számba ezeknél a lehetőségeket s az értéke-
sebbeket hasznosítsuk jövőre. 

Oltenia és Muntenia éghajlata az erdélyi, 
bánsági, máramarosi, bukovinai és beszarábiai 
kerületek éghajlata között julius és augusztus 
hónapokban legalább is 10—15 fok  nagyobb 
meleg eltérést mutat, amely 40—56 fokos  me-
leget az északibb vidékeken lakó tanitók nem 
képesek huzamosabb időn keresztül viselni, 
még kevésbbé ezen roppant melegben tanulni. 
Rendeztessenek tehát ezen nyári tanfolyamok 
Ó-Románia északi részein az erdős helyeken 
fekvő":  Rămnic-Vulcea, Călimânâeşti, Ploeşti, 
Câmpulung, Sinaia stb. városi és fürdő  helye-
ken, ahol általunk is elviselhető a nyári me-
legség. 

Hogy egyes helyeken, mint pl. Călimâ-

násti fürdőn  a tanitók elhelyezésére nem lenne 
elegendő helyiség és beredezés: ezen is köny-
nyen lehet segíteni, ugy, hogy csak egy osz-
tályt (serie) helyeznének el az ilyen helyeken. 

Az egyes csoportok elrendezését elvileg 
már most el kell dönteni: kezdők I. oszt.; 
haladók, Il-ik oszt. és románul beszélők, III-ik 
oszt. hármas csoportjába való beosztással. A 
vármegyei tanfelügyelők  az illető érdekelt 
tanítókkal együtt meg tudják állapítani, a ta-
nítandó anyagnak közlése mellett, hogy ki, 
melyik csoportba mehet és a szerint osztja be 
már hazulról a tanfolyamra  küldendőket. Ez 
esetben teljesen fölösleges,  hogy egy-egy hely-
ségbe 150—200 tanító jöjjön össze, akikkel 
2—3 csoportba való késői elrendezés után is 
eredménnyel dolgozni, a képtelenséggel határos. 

Felnőtt emberekből 30—40 egyén egy-
egy csoportba bőven elegendő./ Ennek aztán 
minden ügyét-dolgát szépen el lehet rendezni 
a legkisebb erre való helységben, még fürdő-
helyeken is meg lehet tanfolyamukat  tartani. 

A kezdők, haladók és románul beszélők 
csoportja számára egyaránt jelöltessék ki a 
tananyag, s azt a csoportok vezetésére kikül-
dött előadók: tanárok, tanitók, óránkénti tan-
anyagbeosztással feldolgozva  hozzák az egyes 
óráikra. 

Ezek megállapítása végett hívjon össze a 
kulturminiszter egy: tanárok, tanfelügyelők 
és e tanfolyamokon  már résztvett tanítókból 
álló értekezletet (conferentiát),  s ezzel állapit-
tassa meg: a tanfolyamok  jó elrendezését, be-
osztását, a tanítandó anyag mennyiségét és 
mikénti közlését; nemkülönben annak anyagi 
rendezését is; hogy igy a szellemi rész biz-
tosításával a gazdasági oldala is a tanfolya-
moknak minden tekintetben kielégítő megol-
dást nyerjen és nyugodt megelégedést bizto-
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sitson. 
Tartózkodás nélkül meg kell mondjuk, 

hogy a mult és jelen évben tanfolyamra  kül-
dött tanitók sorsáéhoz hasonlóan a továbbia-
két kezelni nem lehet. Aki ebben tényező és 
jövőre is az elmúlthoz hasonlőan kiván el-
járni, az határozottan az állam tekintélyén ejt 
csorbát, ezt tenni pedig sem kishivatalnoknak, 
sem magas rangú miniszteri tanácsosnak, vagy 
épen magának a miniszternek sem állhat ér-
dekében. 

A jó elrendezés s ez alapon az igénylé-
sek kielégítése az intézményeknek tekintélyt, 
az érdekelteknek megnyugvást s ez alapon 
megelégedést kölcsönöz. A lehetetlen kapko-
dások, levegőbe való igérések minden tekin-
télyt tönkretesznek s még a nyugodt megfon-
tolással haladót és mindent az optimizmus 
teljességével kezelő egyént is bizalmatlanná 
és eredményt nem váróvá teszik, mert nem 
lát egy pontot, amely az idő, a pénz ellené-
ben szellemi recompenzációt, célbavett tu-
dást hozna. 

Az egyéni gyötrődés, a céltalan költeke-
zés, az Ígéreteknek be nem váltása az eddigi 
tanfolyamoknak  a nem várt eredménye. Mi 
pedig mindnyájan érdekelt tanitók időnk, pén-
zünk feláldozásával  a román nyelvben való 
nagyobb jártasság elsajátítását várhatnók ered-
ményül. Ezen eredménytelenségnek pedig a 
curzusoknak rendszertelenül, közelebbi cél ki-
jelölése és kiviteli módozatai megállapítása 
nélküli tartása volt az egyedüli oka, minden 
hátránynak, kevés eredménynek a kútforrása, 
«mely miatt vergődik a tanár, kínlódik a ta-
nítvány, s a nyelvbeli tudás mégis a minimális. 

Elrendezést, biztos irányt, határozottsá-
got kérünk az illetékes főhatóságtól  ugy a 
szellemi, mint az anyagiak terén, hogy a tan-
folyamokért  tett áldozathozatalok ne legyenek 
továbbra is érték nélkül elpazarolva. 

Gyerkes Mihály. 

Milyen legyen a „Tanitók Lapja" 
s míképen tartsuk fenn? 

A nyár folyamán  volt alkalmam ezen kérdésről 
igen sok kartársunkkal megbeszélést folytatni,  őszinte 
szót váltani. A véleményeket, kívánságokat, tanács-
adásokat ideiktatom, hátha a sokféle  felfogásból  kiala-

kulna, ha egyéb nem is egyelőre, bár egy hasznos 
tanulság, irányszempont. 

A legtöbb tanítónak meggyőződése, hogy a csa-
tolt területekén magyar nyelvű iskoláknál működő ta-
nítóknak egy lapnál többet fenntartania  ma lehetetlen, 
részben kevés létszámunk miatt, legfőbbképen  azon-
ban a közös áldozattól való félreállások  miatt. Az itt 
élő magyar tanitóikar 2/s része ma csak követelni tudna, 
ha volna, aki meghallgassa egyenkénti erőtlen szavát, 
ezen lelki meg nem nyilvánulás következtében aztán 
panaszol, keserves jajjal zengi gyötrelmeit, szevedéseit, 
még azoknak is, akik nem csak, hogy nem segitnek 
sorsán, de örülnek romlásán, tekintélyének nap-nap 
után való csorbulásán. Teljesülve látják a Kollonics-
féle  ismeretes mondást: először koldussá azután rab-
szolgává ezt a néptöredéket, a tanítókat. A másik ki. 
sebb rész akarna, de széldaraboltsága, a naponkénti 
reáhatás, buzdítás hiánya, a sok visszavonás látása 
és hallássa miatt, elkedvetlenedve áll félre  mindentől : 
actiótól, áldozattal egyaránt. A tömeghatások, fellelke-
sítő magyarázások azonban ébresztőleg befolyásolják, 
s mindent igér és tesz, míg el nem alszik a szalma-
láng felbuzdulás.  S nagyon kevesen maradnak, akik 
aggódó lélekkel, fájdalmas  érzéssel szemlélik, mint 
pusztul, mint romlik nap-nap után a tanitóikar hely-
zete anyagilag, társadalmilag és hivataliig egyaránt; 
mint lesznek úrrá felette  a hívatlanok, előre tolakodók, 
önmaguknak minden áron helyzetetet teremtők. 

A tanitóikar változatos nyomorúságait, szenve-
déseit e kar tagjai mindannyian érezzük, s hogy ezen 
adott helyzetünkön enyhítsünk, az összefogás  össze-
tartás erejével segítsünk, egy része olyan lapot kiván, 
amely hetenként jelenjék meg és politikai iránya legyen, 
tehát tanügypolitikával foglalkozzék,  mint egykor a 
„Nemzeti Iskola" tette. Ha ez önállóan nem volna 
megvalósítható csatlakozzunk valamelyik más laphoz 
mellékletképen. 

A második csoport véleménye: a tanitóikarnak 
politizálni még az oktatásügy mezején sem lehet, cél-
talan és veszélyes dolog. Legyen a tanitók sajtóorga-
numa tisztán nevelési és oktatási szaklap, közöljön 
pedagógiai és didaktikai cikkeket, több haszonnal dol-
gozik, mintha a tanitók helyzetével foglalkozik,  az ál-
lami és feiekezeti  tanitók sérelmeit hozza és azok or-
voslására tesz javaslatot, vagy épen felszólalást. 

A harmadik tábornak: magasabb irodalmi nivó 
kell; írói gárdát kell szervezni, amelyik hetenként 
minden tekintetben értékes lapot nyújtson s egybe-
füzze  az állami magyar iskolák tanítóit a magyar fe-
lekezeti iskolák tanítóival, azok elöljáróival. 

A negyedik része: a tanitóikar egyetlen lapjának 
elsősorban a tanítói existentiák mentését, biztositását 
és összes ezirányu érdekei felett  való örködést teszi 
legfőbb  feladatául;  s ebben a tekintetben ne legyen 
különbség felekezeti  és állami tanitó között, mert mind-
nyájan tanitók és egyek vagyunk, csak a fejünk  fe-
lett uszó hangzatos politika igyekszik éket ütni a ta-
nitók közé, egymás ellen tüzelni, hogy ennek hasznát, 
mint harmadik, ő szedhesse le. A napi tanügyi ese-



ményekkel, pedagógiai és didaktikai dolgokkal foglal-
kozni nélkülözhetetlenül szükséges, de sem a tanügy-
politika, sem a nevelés-oktatás uj elveinek vitatása ma 
nem elsőrendű szükséglet egy kis terjedelmű tanügyi 
lap hasábjain. 

Hogy ezen sokféle  elvi kívánásból melyik csoport 
kerülne ki győztesen, csak az anyagiakkal való össze-
kapcsolódás után szerezhetünk némi tájékozódást, mi-
kor azt kérdezzük kié legyen a „Tanitók Lapja"? Ki 
fedezze  a költségeket, ki adja ki ? Ez a pont az, melyre 
még a legnagyobb optimizmussal sem tudnak az em-
berek választ adni. Mert a kívánások ezer variatióban 
tündökölnek, de a valósitásnál az ideáloknak a reáliák 
képezik nélkülözhetetlen eszközét. S minden ezen mú-
lik, csak ezen az egyen. 

Nincsen a tanitóikarnak senkije, aki azt az egy 
szívességet megtegye, hogy részére a „Tanitók Lap-
ját" hozzájárulása nélkül kiadná annak pénzügyi ol-
dalát fedezze,  önmagának kell, kellene azt, saját ere-
jéből fenntartsa.  Ez a bántó, ettől menekül a leges-
legtöbb tanitó, állami és felekezeti  egyaránt; s mond-
hatjuk ezért csupán ezért nem jó ma a „Tanitók Lap-
ja" a tanitók 2/s többségének. 

A kívánások nagyok, az áldozatok minimálisak. 
Pedig ma nem létezik olyan kis falu,  hogy ott egy 
előadást, egy szavaló délutánt össze ne lehetne olcsó 
beléptidij mellett hozni, amelynek jövedelme már könnyű 
szerrel fedezné  a „T. L."-ra való előfizetést,  csak akarni 
kellene. De igen sokan félnek  attól is, hogy a lap je-
lenlegi szerkesztője és ideiglenesen kényszerült kiadója, 
meg talál gazdagodni; magának ebből külön kényelmi 
jövedelmet fog  biztosítani; pedig, ha látnák, hogy havi 
fizetésének  is jó hányadát a lap kiadására áldozza, csak 
azt mondaná mindenik, hogy ilyet már senki érdekéért 
meg nem tenne; intézze, végezze mindenki a maga 
dolgát tetszése szerint. Kétségkívül ez a legjobb ta-
nács, legjobb választás, de ha mindenki abbahagyja 
közös dolgaink, együttes érdekeink munkálását, alább-
való sorra kerülünk a falu  bakterjénél. 

Épen azért, mert látom, hogy a tanitók sajtóor-
gánámának megteremtésével, fenntartásával  a tanitók 
legtöbbje csak igényeket támaszt; általa is elérhetet-
lennek és kivihetetlennek elismertethető magas röptű/ 
elméleti feltevéseket  állit előtérbe, csupán a látszatért, 
de az anyagi megalapozás és fenntartás  tekintetében 
egy helyét megálló szava, az előfizetések  fenntartásán 
kivül senkinek nincsen: minden elvi kifogással,  anyagi 
nehézséggel Számot vetve, a lapot szerkesztjük, kiad-
juk mindaddig, amig a tanitók olyan közös szervet 
tudnak teremteni, amelyik annak éltetését, virágoztatá-
sát biztosítani tudja. A hányan leszünk fenntartói,  any-
nyian tartjuk fenn  és anyagi erőnkhöz mérten jelen-
tetjük meg; de a kifogásolók,  a félrehuzódók,  a fös-
vénység a féreállók  gyarlóságaiért a 'tanitók közérde-
két szolgáló orgánumot ţlesni nem engedjük. 

Mikor a tanitói nyomorúságok, szenvedések to-
ronymagasságú hullámokban csapnak fel  a társadalom 
bevehetetlen könyörtelen kapuira; mikor a napi éhség-
gel küzdelmet vivó tanitó, gyermekeivel megy az er-

dőbe és hátukon hordanak a kenyér nélküli krupli 
ebéd megfőzéséhez  fát,  s ezen közben a mezőn dol-
gozó jó falusiak  végig nevetik az ők kántor-tanítójuk 
égbekiáltó nyomorát: akkor ugyhiszem felesleges  itt so-
káig keresni a lap programmját, irányát, irodalmi ní-
vóját, hanem találni kell módot arra, hogy bármilyen 
nyomtatott papirosan feltárjuk  a tanitóikar eddig még 
hírből sem ismert szenvedéseit; existentiális helyzeté-
nek teljes bizonytalanságát, sorvasztó és elpusztitó> 
gyötrelmeit. 

Egyetlen indítás a tanítóság közös javai érdeké̂  
ben; egyetlen zászlóbontás magyar nyelvű oktatás-
ügyünk kiépítése tekintetében el nem hangzik a tani-
tóikarunk bátortalan ajkairól, sőt, amit tett az udvar-
helymegyei tanitók összessége, fejét  homokba rejtfr 
strucként fogadta  és folytatta  tovább az érdekelt ál-
lami és felekezeti  tanitóikar egyaránt. A tanítóknak a 
testületi élet iránti érzéke össze van törve: az ifjú 
nemzedék fegyelmezetlenségre  való hajlandóságával 
idő előtt tul megy azon, s más uton akar egyéni ér-
vényesülést; az idősebb tanitóikar belefáradva  az élet 
és az utóbbi évek nehéz küzdelmeibe, az előttünk álló 
jövő nehéz megpróbáltatásaiba: éveit számlalja nyug-
dija felé,  s minden vágyakozása az elrendezett félreál-
lás ; s nagyon kevés hányad az amely minden nehéz-
séggel küzd, szembeszáll, csakhogy magának és sorsos 
társainak az adott viszonyok között is élhetést teremt-
sen, a népoktatást minden eszközzel építse. 

Bármilyen nehéz a mai működés, bármennyi 
gáncs éri a ma dolgozni akaró embereket: a munka 
elől nem meghátrálni, a nehézségek miatt nem elked-
vetlenedni, szolgálati éveink sokasodásával nem ellanT 
kadni, de ellenkezőleg, nyugodt megfontolással,  célki-
tűzés alapján teljes szorgalommal; jogaink ismerésé-
vel azoknak feltétlen  érvényesitével; kötelességeink 
mentől szebb és sikeresebb teljesítésének hangoztatá-
sával megyünk előre a nagy munkában. 

A jó tanács megtalálja a maga útját közérdekű 
ügyeink építéséhez, a lélekből fakadó  támogatási tö-
rekvés nem keres kétszer hétszer, hetvenhétszer kibú-
vót, de tud azonnal érvényesülni. Tehát nem elvek, 
sok és végéremehetetlen magyarázások, hanem embe-
rek jóakarattal és áldozatkészséggel kellenek tanitói 
közügyünk felépítéséhez,  igy könnyen és hamar létrejön-
minden dolgunk. Ebben dolgozom a szükség  szerint 
lapunk hasábjain. Kartársaim ezt tegyétek Ti is mind-
nyájan egyetértéssel, egyetakarással. így tudunk terem-
teni, javunkra alkotni, másképen a kész is szétfoszlik 
kezeink közül, s rálépünk a megsemmisülés útjára. 
Pedig emberi hivatásunk az élet, s pályánk legfőbb  ra-
gyogó elve: az életre vezető élhetés mutatása, kijelö-
lése. Ez vezéreljen tetteinkben I Csoportosuljatok a 
„Tanitók Lapja" körüli 

Gyerkei Mihály, 
fal.  szerk. 



TANÍTÓEGYESÜLET! ÉLET. 

Hivatalos tanitóértakeslet. A kulturminísz-
terium kolozsvári államtitkárság 17.777—1922. sz. a. 
elrendelte, hogy mindenik vármegye állami és köz-
ségi taniói, óvónői és tanítóképzői tanárai szeptember 
hó 10- és 11-én, a vármegyei székhelyeken hivatalos 
értekezletet tartsanak. A székhelyen kivül lakó tanerők 
a gyűlés napjaira 100—100 L. napi és fuvardijat  kap-
nak. Az értekezleten való megjelenés kötelező, az in-
dokolatlanul elmaradó tanitó fizetését  a hatósága be-
szünteti. 

Ezen hivatalos értekezleten a tanfelügyelő  elnö-
köl és a 10 pontból álló tárgysorozatot jórészben a 
népoktctási alaptörvény anyaggyűjtése és ezirányu ja-
vaslatok teszik, nevezetesen az óvodai, a mindennapi, 
az ismétlő vagyis felsőbb  népoktatás; a tanítóképzés; 
tanfelügyelet  stb. újjászervezése és egységesítése. 

A rendkívül nagy fontosságú  és részletes tanul-
mányt igénylő munkálatot a főhatóság  elég későn adta 
ki, nehéz lesz a nagy anyaggal megbirkózni, de szí-
vesen foglalkozik  vele a tanitóikar, mert eminens ér-
deke fűződik  hozzá, hogy a népoktatás jó alaptör-
vénnyel biztositlassék. Ezen értekezleteket a tanfel-
ügyelők hívják össze. 

Erdólyréttí tanítóegyesület kongreu-
«?n«a. Az Erdély és Bánság területén működő tanító-
egyesületek szövetsége »Az  Erdélyrészi  Általános 
Tanító-egyesület•  aug. hó 6—8 án Kolozsváron tar-
totta évi kongresszusát. A tárgysorozat főbb  pontjait 
az évi jelentések; továbbá a Tanitók Bankja, a Ta-
nítók házai és a t»nitói nyugdíj rendezése ügyei ké-
pezték. E kongresszus tárgyalta az udvarhelymegyei 
tanitók felterjesztését  az alapszabályainak olyképen 
való módosítására, hogy: a magyar nyelven tárgyaló 
tanítóegyesületek összesége is, mint  alosztály  az álta-
lános egyesületben helyet foglalhasson.  Mint értesü-
lünk ezen kérdést a kongresszus a kollegialitás jóin-
dulatú megértésével kezelte, a tett javaslatokat elfo-
gadta és az általános tanítóegyesület egyik alelnökéül: 
Gyerkes  Mihály udvarhelyvármegyei tanitóegyesületi 
elnököl megválasztotta, s további tisztviselői helyeket 
is biztosított a magyar nyelvű iskolák tanítói képvise-
lete számára. 

Tudjuk, látjuk", hogy amiképen a múltban csak 
az egységes Országos  Tanitószövetség  tudott kézzel-
fogható  eredményeket a tanitóikar javára, vallásfeleke-
zet és nemzetiségre való tekintet nélkül, elérni: ugy 
a jelenben és jövőben is csak az itt működő össz-
tanitcság együttes fellépése,  tömörült működése tud 
az oly sok megoldatlan tanítói és tanügyi érdekek ja-
vára, eredménnyel felléphetni.  A vármegyei, vagy 
egyes felekezetenként,  avagy más tagozódás szerint 
szétvált akarás, kérvényezés, alig több a szellő fuval-
mánál, amelyre senki nem reagál, szavának semmi 
eredménye soha nem lesz. 

Üdvözöljük a kongresszust e megértő határoza-
táért, s kérjük annak vezetőségét, hogy amiképen a 
maga idejében a magyar tanitók az összes tanitók 
érdekében egyenlő előnyök, megnyeréseért dolgoztak, 
ugy most az áliamalakulás folytán,  vezetői szerephez 
jutott román tanitóikar is, hasonló elvek alapján járjon 
el, hogy ne panaszra, de mindig köszönettel tartozó 
elismerésre nyíljon ajka Erdéiy, Bánság és a többi 
csatolt részek mindenik magyar nyelvű iskolai tanító-
jának most és jövőben egyaránt. 

Ssilágy—Ssolnok-Doboka—Beicteroe vár-
megyék felekezeti  tanítói augusztus hó folyamán  gyű-
lést tartottak. Nehéz helyzetüket feltárva,  kérvénnyel 
fordultak  a magyar egyházak főhatóságaihoz,  ahonnan 
biztatást nyertek, hogy, amint tehetik azonnal segí-
teni fognak  a tanitóikar kibeszélhetetlen nyomorán. 
Bővebb tudósításunk nincsen a tanítói gyűlésről, mert 
3 vármegye felekezeti  tanítói között senki nem vette 
a fáradságot,  hogy pár sorból álló tudósítást küldjön 
a Tanitók Lapjá-nak. Mindenesetre jellemző ránk ta-
nítókra a többi észrevételezni való között ez is. 

TANÁCSADÓ. 
• 

Fiatal tanitó, tanítónő. Akár van állása, akár 
nincsen, ha ez utóbbi esetben arra reflektál,  egy ut 
van a jövő elhelyezkedésünk biztosítására: a román 
nyelvnek lehető legtökéletesebben való tnegtanulása. 
Mondanunk sem kell, hogy nem a nép nyelvének, 
hanem az irodalmi nyelvnek elsajátítását értjük. Ezt 
pedig az Oltenia és Muntenia s Moldova területén levő 
tanitó-, tanitónöképzőkbeli oktatások révén nyerhetjük 
meg legkönnyebben. Mert — kétségen kivül áll, hogy 
akik ezen képzőkkel kapcsolatosan történt, román 
nyelv tanulási igazolványaikat be tudják mutatni, s 
főképen  a beszédbeli és írásbeli készségüket bármilyen 
viszonylatban gyakorlatilag be is tudják iga-
zolni : az állások betöltésénél azoké fog  lenni az előny 
és az elsőség. Hogy bizonyos készséget és nyelvbeli 
jártasságot még az idősebb tanitóknak is el kell sajá-
títani : igazolják a román nyelv tanulási nyári tan-

folyamok.  Aki a román nyelvet nem birja szóban és 
Írásban, legalább kii mértékben: az előtt már nem 
sok jövő áll, sőt még a jelenlegi állásának betöltésé-
hez is nélkülözhetetlenül szükséges. Azért tanácsoljuk, 
ne halasszák a román nyelv megtanulását, hanem ha 
állásban vannak: kérjenek iskolafenntartójuktól  egy 
évi szabadságot; igaz, hogy ezen idő alatt fizetésűk-
nek csak 30°/o hoz van igényük, mert 70% ot levon-
hat a fenntartó  a helyettes részére; ha nincsepek ál-
lásban, kérjék kinevezésüket az államhoz, vagy eset-
leg felekezethez  való megválasztásukat, de ugy, hogy 
az állás elnyerése esetén adjanak is szabadságot egy 
évre, a román nyelv megtartása végett. Egy román 
nyelvű kérést tanfelügyelőjük  utján adjanak be a kul-
turminiszteriumhoz Bukarest, s kérjék államköltségen 
román nyelv megtanulása végett, a fennt  emiitett te-
rületen levő tanítóképzők valamelyikéhez való felvé-



telüket, mint hallgató tanulóknak. Ha ide felvételt 
nyerhettek éa szabadságolásuk szabályszerűen irás-
belileg el van intézve: legyenek rajta teljes szorga-
lommal, hogy azon egy év alatt mentől többet sajá-
títsanak el, ugy az élőbeszédbeli, mint az írásbeli 
(nyelvtani) tudnivalókból. Ne tekintsék azt, hogy az 
ottani szokások, étkezésbeli ellátások nem azonosok 
az erdélyi viszonylatokkal, elvégre nem uri módon 
való élhetésre törekszenek ezen idő alatt, hanem jö-
vőjük biztosításának alapkellékét akarják birtokukba 
megszerezni. Aki dolgozni szeret és akar, ezen csüng 
lelkének minden gondolatja s nem az igényléseken. 
Nem elcsüggedni és töprengeni, hanem dolgozni és 
minden viszonylatban feltalálni  magunkat: ez az élet s 
az élhetés legfőbb  segítő eszköze. Igyekezzenek ezt 
mielőbb kezükbe megszerezni. 

HÍREK. 

Felekeseti tanitók figyelmébe  I (Udvarhely-
megye tanfelügyelőjének  közlése.) Minthogy a kisebb-
ségekhez tartozó hitfelekezeti  el. isk. tanitók, tanítónők 
(óvónők) nem tudják tanítani eredményesen és hatás-
sal a romány nyelv, irodalom, hazai földrajz,  történel-
met és alkotmánytani, ha nem ismerik ezen tárgyak 
anyagát kellő mértékben, a közokt. minisztérium cluji 
államtitkársága a f.  é. febr.  hó 25-én 34,000—922. sz. 
a. kelt rendeletével az 1868. évi XXXVIII, t.-c. alapján 
elrendelte, hogy Odorheiu vm. területén levő összes  fe-
lekezeti  tanitók oklevél érvényesítő (kiegészítő) vizsgát 
tegyenek az 1922. évi szept. hó folyamán  Odorheiu 
városban megjelenő vizsgáztató bizo;tság előtt. Ezen 
bizottság előtt csak azok vizsgázhatnak, kik oklevelü-
ket 1919. jun. hó végéig szerezték. A vizsgadíj sze-
niélyenkint 50 L., mely a vizsga napján előre lefize-
tendő. A vizsga tárgyai : románnyelv (nyelvtan) és iro-
dalom, hazai földrajz,  történelem és alkotmánytan. A 
vizsgabizottság elnöke: Dr. Szőcs  Géza áll. főgimn. 
igazgató, Georgeni (Gyergyószentmiklós). Ezen oklevél 
érvényesítő (kiegészítő) vizsgálat kötelező mindazon fe-
lekezeti, állami községi és magániskolái tanítókra nézve, 
kik ezen vizsgálatot még nem tették le. Végső határ-
időül 1922. szept. hó 30-a tüzetett ki a minisztérium 
résaéről. Ezen időpont után tanitói állást csak érvé-
nyesített és honosított, vagy Romániában szerzett ok-
levéllel bíró tanitó foglalhat  el. Vizsgára jelentkezhet-
nek állás nélküli tanitók is, oklevelük érvényesítése 
céljából. A vizsgára való jelentkezés f.  é. aug. hó 15-ig 
az odorheiui kir. tanfelílgyolőségnél  megteendő. Azon 
tanitók, kik oklevelüket 1918. évi dec. l-e után kül-
földön  szerezték, fenti  vizsgára nem állhatnak, hanem 
valamely áll. tanitó-képzőben pótképesitót  kell tenniök 
(nostrificalás);  ennek módozatai külön hirdetményben 
lesznek közölve. 

As esküre jelentkeiett tisztviselők bi-
zottságának közlése, az esküre és állás elnyerésére 
jelentkezett tanítókhoz. A román kormány kezdettől 

fogva  a teljes és tömeges visszavétellel szemben az 
egyéni  visszavétel  álláspontját hirdette. Ez így volt az 
erdélyi kormány, az Averescu kormány és a mostani 
liberális kormány alatt egyaránt. A tisztviselők deputa-
tiója előtt az egyéni visszavétel formájaként  a pályá-
zatot jelölték meg a miniszterek. Ez a múltba lehetet-
len volt, mert nem igen jelentek meg pályázatok. Ma 
már a tanítókra és a tanárokra nézve a helyzet vala-
mennyire megváltozott, de a megoldásnál fog  kide-
rülni a kormány jó, vagy roszindulata. A Buletinul 
Oficial  1922. VIII. 15-iki számában háromféle  ta-
nitói állásra jelentek meg pályázatok: a) régi isko-
lákra, b) uj iskolákra és c) magyar tannyelvű isko-
lákra. A csatolt területek összes vármegyéiben 1934 
tanitói állásra hirdettek pályázatot. Ebből 1%66  régi 
iskolához, 611 uj iskolához és 57  magyar tannyelvű 
állami iskolához szükséges. Azok, akik a román nyel-
vet annyira bírják, hogy azonnal képesek volnának az 
elemi iskolában tanítani, az adott viszonyok között ta-
lán találnak elhelyezkedést. A megyebeli tan felügyelő-
ségnél járjanak el, vagy levélben szerezzenek megfelelő 
informatiót.  Remélhetőleg a kormány most becsületes 
akarattal támogatni fogja  az esküre jelentkezett tanitók 
visszavételét. Magyar tannyelvű iskolák a következő 
községekben vannak: Vajdakamarás, Unoka (kántor), 
M.-szentkirály, Csókfalva,  Mezőbánd, Görgényüvegcsür, 
Nyárádmagyaros, Erdőszentgyörgy, Egeres, Diósd, Gör-
csön, Menyő, Magyardellő, Felvinc, Sárpatak, Kiska-
pus, Kóbor, Olthéviz, Brulya, Homoród, Dálya, Korond, 
Oklánd, Székelyderzs, Apáca, Bácsfalu,  Brassó, Pürke-
rec, Hosszufalu,  Zajzon, Élesd, Ant, Brátka, Séplak, 
Mihályfalva,  Árpád, Nagykalota, Lovr, Valkány, Klo-
podia, Bánlak, Bunyaszekszárd.. E községeket azért kö-
zöljük, hogy az érdekelt tanitók a közelben azonnal 
intézkedhessenek. A román nyelvű régi és uj iskolák 
az Ö9szes megyékben vannak s igy minden vármegyé-
ben lehet tájékozódni az érdekelt egyéneknek. A tan-
felügyelő  urakhoz is van egy pár szavunk. A jellemet 
a paedagogia nagyra szokta értékelni. Most a gyakor-
latban mutatták meg a tanfelügyelők,  hogy előttük a 
jellem mindig érték, még akkor is, ha magyar jellem-
ről van szó. Mi nem kívánjuk a szembeállításokat. Az 
élet kegyetlen valósága megmutatta, hogy a jóhiszemű 
bizakodást a politika nem méltányolja, de legyünk már 
egyszer emberek; egymást megbecsülni és szeretni 
tudó emberek. A múltban is jóbarátok voltunk, legyünk 
már a jövőre nézve is jóbarátok. A kolozsvári vezér-
igazgatóság lelkes munkásaihoz is van egy pár sza-
vunk : A háború történelmi jelentőségű változásokat 
eredményezett. A területi változások azonban kapcso-
latban vannak azzal a humánus gondolattal, hogy a 
kisebbségek sem feltétlenül  kiirtandók, hanem kisebb-
ségi jogaikban támogatandók. Ha pedig a szokásos 
frázist  vesszük, akkor bizonyítsa be a vezértitkárság, 
hogy egyenlő jóindulattal kezeli az esküre jelentkezett 
tanitókat. Szabaduljon meg attól a gondolattól, hogy 
bűnös emberekkel áll szemben. Még a büntetendő cse-
lekmények is elévülnek. A lélek utjain a megtorlás a 
legnagyobb kegyetlenség, a békeszerződések ezért 



szokták a kegyelmi formulákat  használni. A magyar 
nyelvtl középiskolák közül a gyergyószentmiklósi, te-
mesvári, mármarosszigeti és nagyszalontai keresnek ta-
nárokat román, francia,  német nyelvekre, továbbá ter-
mészetrajz, vegytan, fizika,  történet, földrajz  és tornára. 
A székelyudvarhelyi polg. leányiskolánál történelem, 
földrajz;  a sepsiszentgyörgyi polg. leányiskolánál meny-
nyiségtan, természettan ; a kézdivásárhelyi polg. isko-
lánál román, francia,  rajz, torna; az aradi polg. leány-
iskolánál románnyelv és a szatmári polg. iskolánál ro-
mán és francianyelvre  van pályázat hirdetve. Nem va-
gyunk eléggé tájékozottak a tanügyi helyi érdekekben 
és azért az érdekeltek igyekezzenek utána járni a hir-
detett állásoknak. Nekilendüléssel minden követ meg 
kell mozgatni az állásokért. Dr.  T.  Gy. 

Nyagtásom. Elismeréssel, köszönettel vettem a 
cămpulungi tanfolyamon  résztvett, magyarnyelvű isko-
láknál működő tanítóknak a Tanitók  Lapja  fenntartási 
költségeire gyűjtött 300 L. adományát; a ploeşti és a 
craiovai tanfolyamon  résztvetteknek pedig előfizetők 
gyűjtését. Megkerestem a többi tanfolyamokon  együtt 
levő kartársakat is a lap támogatása érdekében, de 
egy árva hangot nem hallottam viszhangképen Való-
színűleg ugy fogják  fel,  mint sokan a fösvények,  hogy 
a Tanitók Lapja nem is jó, meg drága is, de azért 
szivesen elsétálnak a 3-ik faluba,  csakhogy ott elolvas-
hassák, abból tájékozódást szerezzenek. Újból köszö-
net, hála a támogatóknak, nem engemet segítenek, de 
közügyünket mozdítják elő. Ez pedig mindenkinek 
egyenlően kötelessége kellene legyen : tanítóknak, ta-
nítónőknek, államiaknak és nem államiaknak, ifjaknak 
és idősebbeknek egyaránt, mert mindannyiunk érdek-
szolgálatában áll a Tanitók Lapja. 

Lapunk «serkentője hat heti távollét után a 
craiovai tanfolyamról  állomáshelyére hazajött. Igy min-
dennemű megkeresések „Tanitók  Lapja  szerkesztője" 
cimre Odorheiu—Székelyudvarhelyre küldendők. Szívé-
lyes üdvözlettel köszöntjük Kartársainkat az uj iskolai 
év kezdetén. Támogatást, figyelmet  kérünk lapunk szá-
mára minden irányból. Szerk. 

Szabadságot kérnek s keresetre mennek. 
A felekezeti  tanitók nyomora, a kibeszélhetetlen szen-
vedés, a nagy családu felekezeti  tanitókat arra kész-
tette, hogy szeptember hó 1-től kezdődőleg félévi  s an-
nak lejártával tovább megújítandó szabadságot kérje-
nek az illetékes hatóságaiktól, hogy kenyérkereső fog-
lalkozást szerezzenek s családjaikat megmentsék az 
éhenhalástól s a közeledő téli időben a megfagyástól. 
Keserves életről, szenvedésteljes megpróbáltatásról hal-
lottunk, de amely kálváriát ma jár a felekezeti  tanitóikar 
egy része : ehez foghatót,  elviselhetetlen sorsot még a 
legmerészebb roszakaratu fantazia  sem tudott volna 
szülni. Adjanak szabadságot ezeknek a földönfutó  kol-
dussá tett tanítóknak, hogy mehessenek valamerre ke-
nyér és ruházat szerzés végett dolgozni s ne dolgoz-
tassák őket továbbra is az egyházak javára ingyen; 
állítsák a tanítás munkájába helyetteseikül azokat, akik 
a rendes congruás fizetés  mellett még kepét is kapnak, 
vagyiB a békebeli fizetést  is húzzák s a háborús ke-

péről sem mondottak le és igy nem egy helyen száz-
ezer Ieut is meghaladó jövedelmet tesznek évenként 
zsebre ; a miniszter ugyanis megengedte, hogy, ahol 
szükség az elemi iskolákban papok is tanithatnak, te-
hát semmi nehézség nem áll útjában szabadságolásuk-
nak és megfelelő  helyettesítésüknek. 

Hatvanöt leu a flsetése.  Ki gondolná, ki. 
merné feltételezni,  hogy husz éven felüli  szolgálattal 
biró tanítónak, ha mindjárt felekezeti  tanitó is, ma 
1922 évben, a háború előtti, tehát a nagy értékű pénz 
idejéből való 65 leu legyen a havi fizetése  és ezen ki-
vül a le és feljáró  ut s a főtisztelendő  ur dorgatóriuma, 
hogy: »nem szégyenlik magukat a tanitók, annyira 
pazarló és költekező életet folytatni,  hogy nem jönnek 
ki a fizetéseikből,  hanem beperelik az egyházat, a meg 
nem érdemelt és csak a kormányzótanács által meg-
állapított, de az egyházi főtanács  által el nem fogadott 
tanítói fizetésekért  ?< Most pedig mi kérdezzük a szat-
mári és más sötét világban bandukoló felekezeti  iskola 
fenntartó  és újonnan is szervező nagy mesterektől: 
»Nem szégyenlik magukat, mikor egy rövid kérvény-
nek lefordításáért  egész havi fizetését  oda kell adja a 
saját céljaikra fenntartott  iskolájuk tanítója, hogy ők 
ugyanakkor 65,000—100,000 leu évi fizetést,  azaz ál-
lásukkal járó jövedelmet zsebrevágnak s ennek ellené-
ben vasárnap egyet prédikálnak s aztán egész héten 
át sétálnak, vagy üzérkednek, valakinek szemére lob-
bantani, hogy miért nem él meg 7—800 leu évi fize-
tésből s miért perli az egyházat.* Aggódnak, hogy mi 
lesz a hívekkel, ha tanítóknak az elmaradt 3—4 évi uj 
előírás szerinti hátrálékaikat mind meg kell az eklézsiá-
nak fizetnie.  Megmondjuk: vallják be mindenhol 
mennyi kongruát kapnak, vegyék számba a helyi já-
randóságok minden legkisebb értékét s aztán adjanak 
abból egy ember számára megélhetést, a többit for-
dítsák a hátukon tűzifát  hordó tanitók díjazására ; akik-
nek fizetésük  hátrálékai felhajtását,  minden kigondol-
ható felebbezési,  perujitási, hatóságnál való másnemű 
akadékoskodásokkal, csak huzzák-halasztják, tovább és 
tovább tolják. A tavaly eltiltották a felekezeti  tanító-
kat az oklevél nostrifikáló  vizsgára való állástól, most 
meg okképen állítják velők szemben, hogy miért nem 
vizsgáztak; s minden ebből származó hátránynak ők 
az okai, de sőt ez alapon is igyekeznek fizetéseikből 
őket kiütni. Ezért kell nekünk a felekezeti  iskola, hogy 
az örökös panaszok kútforrása  és egy nagy tábor ta-
nitóikar gyötrelmes életének fészke  legyen. Hiába az 
emberek emberek maradnak, önzéssel, hibákkal meg-
rakva, mindvégig, kár tehát az erőszakoskodásig menni 
sok dologban. 

Petőfi-ttnnep  Jullns 30—31-én. Halhatatlan 
költőnk születésének 100-ik évfordulója  alkalmával, a 
a fehéregyházi  csatamezőn, ahol Bem—Lüders tábornok 
által 1849. julius hó 31-én vivott csatában Bem had-
segéde, a magyar nép lantosa: Petőfi  Sándor elesett, 
az Erdélyi Irodalmi Társaság rendezése alatt, az er-
délyi magyarság a csatlakozott szászok és románok 
jelenlétében kegyeletes, emlékünnepélyt rendezett. A 
magas szárnyalású beszédek, szavalatok, énekszámok, 



ünnepi felvonulások  a hódolat legmagasabb mértéké-
nek elragadó kifejezői  voltak. Benedek Elek felolvasása 
minden népiskolai olvasókönyvnek elsőrendű olvas-
mánya lehet örökidőkön át. Az itthon levők jelenlétük-
kel, a távollevők, mint a tanfolyamokra  Ó-Romániába 
hivott tanitók is sürgönyileg fejezték  ki hódolatukat a 
nagy lélek magasztos ünnepélye alkalmával. 

Ki fogja  fenntartani  as iskolákat? Az al-
kotmány reform  most van készülőben; az ősz folya-
mán összeülő országgyűlés törvényhozó munkálatának 
egyik főrészét  képezi az ország uj alkotmányának, 
alaptörvényeinek lefektetése.  Hogy az uj törvények, az 
iskolák elrendezése, fenntartása  a tanitók ellátása és 
jövőben való kilátásai tekintetében mit fognak  hozni, 
a mai napokon senki sem tudhatja. Ezen alaptörvé-
nyek életbelépte előtt változásokra, tanügyi újításokra, 
maradandó jeleggel kilátás egyáltalában nem lehet. Te-
hát sem a nyugdij-Ugy rendezése; sem a felekezeti 
tanitók államsegély ügyének eldöntése, ez előtt nem 
sok kilátással várható. 

Magyar Szövetség nagygyűlése. Augusztus 
hó 6-án tartotta meg alapszabályokat tárgyaló gyűlé-
sét az erdélyi magyarság képviselésére szervezett szö-
vetség. Az alapszabályok tárgyalása rendén kifejezést 
nyert, hogy a Szövetség a romániai magyarság min-
den irányú igényeinek képviselője kell legyen, s igy 
a politikai képviseletet is feladatául  vette. Megalakítot-
ták a Magyar Nemzeti Párt országos szervezetét s igy 
most, a már egy éve fennálló  Magyar Néppárttal együtt, 
két politikai pártja van a magyarságnak. Paál Árpád 
dr. nagyszabású beszéde után határozati javaslatot 
nyújtott be, melynek egyik sarkalatos pontja, hogy a 
kívánások ellenében felajánlja  a M. Sz. államképző 
munkáját az alkotmány előkészitésében. Ennél egész-
ségesebb és javunkat szolgáló gondolat alig hangoz-
hatott volna el. Vajha sikerrel, s az összmagyarság 
javára és előmenetelére lehetne az uj alapon, alapsza-
bályokon munkára induló Magyaf  Szövetság működése, 
vajha a reáváró kulturakciót fel  tudná venni és sikerre 
vinni a Paál Á. által javasolt alapon. 

A kis gyermek első könyve. Ez a cime an-
nak az abc-ks  könyvnek, amelyet a hangoztató  mód-
szer alapján Dr.  Szentpéteryné  Haller  Zsuzsánna 
ó-tordai áll. el. isk. tanitónő szerkesztett. Szerző a 
könyvét hangoztató módszer szerint készültnek mondja 
s mégis a fonomimika  hangkeletkeztetései alapján áU 
litja be a hangok ismertetését, de a fonomimika  képei 
nélkül. Nagyrabecsüljük Szentpéteryné törekvését, abc-
jének megírására, szerkesztésére fordított  fáradozását, 
de ugy véljük, hogy a magyar nyelvű gyermekeknek 
az olvasás tanítása a hangoztató módszer szerint, még 
ha bizonyos mértékig kapcsolatos is a fonomimika 
alapszempontjaival: már elmaradott álláspont. Ma fo-
nomimikai és más szemléltető képek nélkül a magyar 
gyermek első könyvét el sem tudjuk képzelni. Bár ér-
tékesen van benne az anyag összegyűjtve, nehézkesen 
tudják használni a tanitók, tanulók. Kétség kívül lehetnek 
még ma is sokan, akik sikeresebben tudnak tanítani a 
"hangoztató módszerrel, azok számára kifogástalan  kis 

könyv. További észrevételünk, hogy 16 leuért mégis 
tul drága egy klisék nélküli egyszerű, folyószedéses 
könyv, ennek mérséklését ajánljuk a kiadó Anca ur 
figyelmébe.  Használható jó könyv, de további tökéle-
tesítéssel sokat nyerne értékében Szentpéteryné ABC-je. 
Engedélyezve 20635—1921. sz. a. Megrendelhető: 
A. Anca  könyvkiadónál Cluj, Piaţa : Unirii 32. Meg-
ismerésre s ez alapon további bevezetésre ajánljuk. 

homoródalmási állami ta-| György Eraeike 
nitónő viruló ifjúságának  legszebb idejében, augusztus 
hó 1-én várattenul elhalt. Mint boldog menyasszony 
várta esküvője napját s vőlegényét, a halál megelőzte, 
elragadta, örökre elvitte szerettei köréből. Temetése az 
édes anyai háztól Székelyderzsben történt, a nagyszámú 
rokonság és ismerősök részvétele mellett. A craiovai 
tanfolyamon  résztvett udvarhely megyei tanitók, onnan 
hazautazott két nőtestvérétől koszorút küldöttek rava-
talára. Emléke legyen áldott I 

ref. | Gáspár István el. isk. ig. tanitó és 
énekvezér életének 63-ik, tanitói működésének 44-ik 
évében, f.  évi aug. 12-én elhalt Köpec községben. Egy 
szorgalmas munkás élet pihent el, tűnt le ezen erdő-
vidéki község közéletéből, amelynek oly hosszú időn 
át tartó oszlopa nélkülözhetetlen tényezője volt. Em-
léke szerettei és tanítványai körében állandóan élni fog. 

zetelakai róm. kath. tanitó Ossváth Miklós 
hirtelen halálát hozza a gyászjelentés. Egy héttel előbb 
még 43 évi tanitói működésének keserves végéről, fize-
tés és nyugdíj nélküli helyzetéről panaszkodott s e hó 
21-én már halott a 62 éves kartársunk. Egyházának, 
hazájának, falujának  minden tekintetben értékes taní-
tója, fáradhatatlan  tevékenységű őrtállója volt. Mint 
mindenkinek, de különösen az idősebb tanítóknak, neki 
is sok gondot okozott az élete végére fizetésének  és 
nyugdijának el nem rendezése. Most már nem nyug-
talankodik, megnyugodott az Urban, elrendeztetett sorsa 
jobban, mint, ahogy azt a földön  intézik. Nyugodjál 
csendesen, öreg harcos, fáradhatatlan  munkás I 

Román nyelvleokék cim alatt Mureşau  Sabin 
gymn. tanár hasznos kis utmutató füzetet  irt a romá-
nul tanulni akarók számára. Ára 12 L. Kiadja A. Auca 
könyvkereskedő Cluj. Engedélyezve 24122—1921. sz. 
a. Több tanfolyam  hallgatónak láttuk kezében ezen jó 
kis füzetet,  könnyen és eredménnyel tanultak belőle. 
Ez a legjobb ajánlólevél minden szónál és dicsérésnél. 

Könyvnyomda R -t Odorheiu—Ssékelyudvarhaly. 

í ^ m M e g j e l e n t h 
a közokt. miniszterVendelete alapján, több udvarhely-

megyei tanitó által összeállított 
, román-magyar nyelvű 
Értesítő könyvecske. 

Ára 5 leu. Iskolák és tantestületi tagok 10®/o kedvez-
ményben részesülnek. Kapható a kiadónál: 

Z. Széhely János könyv- és papirkereskedésében 
Odorheiu—Székelyudvarhely. 



Tanitók és szülök figyelmébe! 
Ha sikeresen akar tanítani rajzot, illetve gyermekét a 
helye:; rajzolás megtanulásának munkájában segíteni, 

ugy rendelje meg az alábbi füzeteket: 
1. Elemi Rajztanmenet. Mint a 6 elemi 

osziály egész rajzanyaga heti részletezéssel 800 ábrá-
val illusztrálva, módszertani útbaigazításokkal és ere-
deti tanulórajz mellékletekkel (V. kiadás . . 6 Leu. 

2. Elemi Szeml. és emlék utáni raj-
zolás. (Rajztanmenet kiegészítő része) 800 ábrával 
illusztrálva s eredeti tanulórajz mellékletekkel 6 Leu. 

3. Elemi Rajzmodellek. Mind a 6 osztály 
tanításához szükséges modelleknek házilag való elké-
szítése agyagból, kartonból, fából.  Bőven illusztrálva 

6 Lei. 
Mind a három füzet  egyszerre megrendelve 15 

Lei. Az összeg előzetes beküldésére azokat bér-
mentve küldöm. 

Kaphatók : HOSZtlllSZky Antal tanítónál 
Oravifa-montană  Caraş Severin (Banat.) 

M l * * * * 
Tankönyv és tanszerterjesztő 

vállalat. 
Az erdélyi magyar tannyelvű állami és felekezeti 

elemi iskolák részére uj tankönyvek váltak szüksé-
gessé. Az iskolai évszak küszöbén is legtöbb iskola 
tanácstalanul tankönyv nélkül áll. Hogy az egyre na-
gyobb számbán üzletemhez fordulók  iskolai szükség-

/ leteit könnyebben kielégíthessem, elhatároztam, hogy 
az 1864-ik év óta a székelység anyavárosában fenn-
álló könyv- és papirkereskedésemet 

tankönyv és tanszerterjesztö válalattá 
kibővítem s ez által lehetővé teszem azt, hogy reá 
fizetés  nélkül, egy helyről, bármelyik távol eső iskola 
tankönyv-szökségleteit nagyobb mennyiségben is már 
az iskolai év kezdetén beszerezhesse. 

Állandóan  raktáramon  tartom  az alább felsorolt 
és az ezután megjelenő állami és felekezeti  iskolák 
részére miniszterileg engedélyezett  tankönyveket,  térké-
peket,  felvételi,  előmeneteli  és mulasztási,  haladási 
naplókat  román-magyar nyelven, továbbá beszerzem a 
szükséges külföldi,  behozátalra engedélyezett tanköny-
veket, vezérkönyveket,  bármely  szak-  vagy  szépirodalmi 
munkát. 

Kiadásomban megjelent, a megyei tanfelügyelő-
ség utasítása alapján, több udvarhelyi tanitó össze-
állításában román-magyar  nyelvű  Értesítő  könyvecske, 
mellyel minden növendék már a beiratkozásnál ellá-
tandó. — Jól felszerelt  raktáramon kaphatók az összes 
iskolai  szerek,  mely cikkeket külön engedménnyel szál-
lítom iskoláknak és tanitó urak részére, hogy ez által 
is azok beszerzését könnyebbé és jutányosaböá tegyem. 

Szállítás az összeg előzetes beküldése ellenében 
vagy utánvétellel, mindkét esetben csak a készkiadást 
(portó és utánvételi dijat) számítom fel,  csomagolás 
ingyen. Minden érdeklődésre azonnal válaszolok, meg-
rendeléseket még az nap elintézek. 

Kérem a tekintetes igazgatóságot, hogy tankönyv, 
iskolai  nyomtatvány,  tanszer,  térkép  és iskolai  cikkek-

beni  szükségletei megrendelésével üzletemet felkeresni 
kegyeskedjék s előre is biztosithatom, hogy megtisz-
telő bizalmát pontos és lelkiismeretes kiszolgálással, 
jutányos áraimmal ki fogom  érdemelni. 

I. oszt. tankönyvek: Caba A: fonomimikai  abc., 
Vajna—Szabó : abc., Fejes—Felméri—Dócziné: uj abc. 

Több népiskolai tanitó olvasókönyve 2. 3. 4. 5. 
oszt. számára. 

Péter—Tóth—Mezei: olvasókönyv 2. 3. 4. 5. oszt. 
számára. (Minerva kiad.) 

Számolókönyv 2. 3. 4. oszt. számára. 
Dr. Szentpéteriné—Haller Zs. Földrajz. 
Szilágyi földrajz  3 —4. oszt. számára. 
Dr. Joanovici: Alkotmánytan. 
Jancsó—Fejes—Felméri: ref.  valláskönyv 1.2.3. 

4. 5. oszt. számára, róm. kath. elemi káté és biblia 
budapesti képes kiadás. 

Román—magyar nyelvű értesítő könyvecske. 
Udvarhelymegye "uj térképe kis iskolai kiadás 

(román helység nevekkel.) 
Nagyrománia kézi és fali  térképe. 
Felvételi, elm. es mulasztási, haladási naplók ro-

mán—magyar nyelven. 
Román—magyar szótárak és nyelvtanok. 
A felsoroltakon  kivül: palatábla, iskolai irka, szi-

vacs, kréta, ironok, szines rajz kréták, iró- és fogalmi 
papirok, borítékok, irótolluk és tenták minden minő-
ségben és árban. 

Megtisztelő rendelését kéreve, vagyok 
teljes tisztelettel: 

Z. Székely János, 
könyv, papírkereskedés, Odorheiu—Székelyudvarlely. 

Megjelent és kiadásomban kapható: 
a Programa analiticának (elemi iskolai tan-
terv) magyar fordítása.  Ára 12 leu. A tananyag 
beosztás elkészítéséhez szükséges füzetkék  az alábbi 

beosztással szintén nálam kaphatók: 
Vajna-Szabó Abc, fonomimikai  módszer . . . . . . L. 8 — 
Vajna K. Tananyag beosztás I, II, III. és IV. o r . . « 10 — 

< « » I. II. Ili, IV, V, VI. o. r. . c 14— 
« € € I—III, IV—VI o r. . . . € 18 — 
C « € I-1V, III—VI. o. r. . . . « 20 -
€ « « I—VI. o. r « 24 — 
« < < gazd. és ism. isk « 10*— 
c gazdasági és ism isk. osztály-napló . . . . < 45 — 
< Oszt.-napló rom.-magy. szöv egy oszt. r. (tar-

talma a tannlók száma szerint rendelt előmeneteli mu-
lasztási napló, egész évre való haladási napló, látoga-
tási napló éa tanrend osztott iskolába, hol egy tanitó 
1, 2 vagy 3 osztályt vezet 50 tanuló részére . . . L SO — 
minden további 10 tanuló részére ( leuval több 
ahol 1 tan. 4 vagy 0 osztályt vezet 50 tanuló részére * 85' — 
minden további 10 tanuló részére 5 leuval több. 

Bodor J. Ref.  hit- és erkölcstaa I. oszt < 4 — 
c * szent tört. az ó-ssövetségból IL oszt. . . « 4 — 
c « * ó- és uj-szövetségből III. oszt. c 4 — 
€ * * uj-szövetségból IV. oszt . . . « 4 — 
< « egyháztörténelem V. oszt « 4'— 
« € « VI. oszt < 4 — 
« * € közép Iskolák számára * 4 — 

Elemi iskolai értesítő román-magyar szöv- fehér  papir € 4'— 
Iparos tanonciskolái ellenőrzi könyvecske * 5*— 
Máhig, Mise ének- és imakönyv kötve « 1 5 — 
Antalfy:  Jó gyermekek imakönyve kötyo * 0°— 
Péter J.: Székelyföld  és székely nagyjaink, fűzve  . . . * 15'— 

€ » « « kötve . . • « 20 — 
Gimnáziumi, középiskolai és iparos tanonciskolái rendtartási nyom-
tatványok. Osztálynaplók rrktáron vannak. Postai megrendelések 
lehetóleg még a beérkezés napján intéztetnek eL 

Turéczi István, könyv- és papírkereskedő 
Târgul- Săcuesc—Kézdivésárhely. 


