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Mutatványul. 
Tájékozódás végett kü:djük a T a n í t ó k L a p j a egyes számait az ez évi augusztus 24-én meg-

jelent számunk alábbi cikkével együtt i n g y e n m u t a t v á n y u l , a csatolt területeken magyar nyelvű isko-
láknál működű, s eddig még elő nem fizetett  összes kartársainknak. 

Abban a reményben, feltevésben  élünk, hátha állami és felekezeti  tnnitótársaink egyaránt megértik 
hivó szavunkat s csoportosulnak a T a n i t ó k L a p j a körül, közös érdekeink ügyeink szolgálása végett. 

Tanitók vagyunk, egy a sorsunk, s ezt mi kell szakadatlanul védelmezzük és tovább építsük. Ezért 
kell mindenkinek hozzájáru:ni lapunk fenntartásához.  Várunk mindenkit; bízunk és remélünk erős hittel I 

A „Tanítók Lapja" 
miiWMHtffnfár 

Milyen legyen a „Tanítók Lapja" 
s miképen 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 területeken 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 -/3 része ma csak követelni tudna, 
ha volna, aki meghallgassa egyenkénti erőtlen szavát, 
ezen lelki meg nem nyiivánulás következtében aztán 
panaszol, keserves jajjal zengi gyötrelmeit, szevedéseit, 
még azoknak is, akik nem csak, hogy nem segítnek 
sorsán, de örülnek romlásán, tekintélyének nap-nap 
után való csorbulásán. Teljesülve látják a Kollonics-
féle  ismeretes mondást: először koldussá azután rab-
szolgává ezt a néplöredéket, a tanítókat. A másik ki-
sebb rész akarnu, de szétdaraboltsága, a naponkénti 
reáhalós, buzdítás hiánya, a sok visszavonás látása 
és hallássa miatt, elkedvetlenedve áll félre  mindentől: 
actiótól, áldozattal egyaránt. A töneghatások, fellelke-
sítő magyarázások azonban ébresztőleg befolyásolják, 
s mindent igér és tesz, mig 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 kíván, 
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 tanitóikamak 
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 lanitói cxistentiák mentését, bizlosilását 
és összes ezirányu érdekei felelt  való őrködést teszi 
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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-
nilók közé, egymás ellen tüzelni, hogy ennek hasznát, 
mint harmadik, 6 szedhesse le. A napi tanügyi ese-
ményekkel, pedagógiai és didaktikai, dolgokkul.- foglal-
kozni nélkülözhetetlenül szükséges, de sem a tanügy-
polilika, 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 
kívül 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 közerde-
két szolgáló orgánumot elesni 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-tanitójuk 
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 elpusztító 
gyötrelmeit. 

Egyetlen indítás a tanítóság közös javai érdeké-
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 rejtő 
strucként fogadta  és lolytutta 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 ellan-
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 n:igy munkában. 

A jó tanács megtalálja a maga útját közérdekű 
ügyeink építéséhez, a lélekből fakadó  támogatási tö-
rekvés nejn 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. E!">ben 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 uijára. 
Pedig emberi hivatásunk az élet, s pályánk legtöbb ra-
gyogó elve: az életre vezető élhetés mutatása, kijelö-
lése. Ez vezéreljen tetteinkben! Csoportosuljatok a 
„Tanitók Lapja" körüli 

G y e r k e s M i h á l y , 
felelős  szerkesztő. 


