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Megkésett. 
A „Tanítók  Lapja" részéről csupán érte-

sítés ez a cikk, hogy lapunk eljövendő 17-ik 
száma megkésett  s a napirenden levő 18-ik 
számnak is késnie kéli. 

Nem azért szenved ezen, a csatolt terü-
leteken magyar nyelvű iskoláknál működő 
tanitók egyetlen sajtóorganuma megjelenésé-
ben késedelmet, mintha nem lenne bőségesen 
amit közöljön, vagy nem volna, aki a lapot 
megszerkessze, nem, hanem csupán azért, 
mert nincsen elegendő tanitó, aki ezen védő 
paizsunk, utmutatónk, az elhagyatottságban 
vigasztalónk, jövőnk úttörője fenntartása  ügyé-
ből lelkiismeretben kérdést csinálna és nem a 
szó értelmében való előfizetéssel,  de legalább 
& messze elmaradott 'hátrálékos tartozásnak 
beküldésével sietne a Tanitók  Lapja fenntar-
tásához. 

Minden erőnket megfeszítettük,  anyagi 
lehetőségeink összes elképzelhetőségeit igénybe-
vettük, de hiábavaló, ha száz meg száz élvezi 
az ennek révén megnyerhető előnyöket s a tö-
meg megelégszik a tanitók speciális újságjának 
nagy és szép reményekre biztató megrendelésével 
és a lap olvasásával: meg kell akadjon útjá-
ban, erő hiánya miatt, a legragyogóbb, ön-
erejéből fenntartott  intézményünk, alkotásunk is. 

Egy ősi, öröklött hibánk fekszik  átok-
képen rajtunk: csak szájjal és szóbeszéddel 
tudunk a magunk  javára mindent akarni és 
teremteni. 

A falu,  az- egyház, a socialis és cultura-
lis entézményeink érdekében kiizzadjuk tes-
tünkből az utolsó életerőt, kilehelljük lelkünk 
minden fellángolását  és feláldozzuk  még köl-

csönkért garasunkat is ezek oltáránál, de saját 
sorsunk, összes érdekeink, létfenntartásunk  jelen 
és jövő biztosítására nem vagyunk emelke-
dettek, a puszta fellángoláson  kivül semmit 
tenni. Meg kell bukjon, el kell vérezzen min-
den ügyünk, kezdeményezésünk, mert nincsen 
lélek a tanitók 90%-ában saját eminens ügye-
ink javára, azok minimális támogatására. Min-
dent másoktól várunk; semmire nem érezzük 
magunkat magunkkal szemben kötelezettek-
nek, csupán a mások által belénk buzdított, 
érdekeinken kivül álló, ügyeket tudjuk magasra 
vinni, soha el nem képzelt eredményekhez 
juttatni. 

Avagy gondolhatta-e valaki, hogy az Or-
szágos Központi Hitelszövetkezet vidéki szö-
vetkezetei révén, a tanitók csaknem ingyen 
munkája nélkül, elsőrendű országos tényezővé 
nőhette volna ki magát; vagy, hogy a „Han-
gya Szövetkezet" rövidesen milliókkal rendel-
kező kereskedelmi vállalattá legyen, ha a ta-
nitóikar nincsen ott és nem áldoz érette direkt 
és indirekt módon munkát és anyagi hozzá-
járulást egyaránt? De hány ilyen és ezekhez 
hasonló közintézmény áll és virágzik, vagy 
virágzott a háború előtt, csupán az ők ré-
vükön ? 

És aztán tekintsünk szét a mi érdekelt-
ségi mezőinken, lássuk, mely intézményeink 
azok, amelyeket a tanitók a saját maguk szá-
mára teremtettek és hasznositahak ma is; 
mely sociális vagy más szervezetek szolgál-
ják az ők anyagi és erkölcsi érdekeiket, amik-
ből helyzetük javára valami rekompenzációt 
láthatnának ? Sehol semmi! Ridegség, sivár-
ság, kietlen magárahagyatottság az egész vo-
nalon : az áldozatkészség hiánya, az egymás 
meg nem értése miatt. Helyzetünk annál sze-
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rencsétlenebb, mert ügyeink összekapcsolódott-
sága miatt egyesek sem tudnak kiválni a kari 
tömegből, hogy önmagukon segítsenek, ahogy 
tehetnék, de minden akarásuk, összes áldozat-
készségük bele kell fulljon  az együttesség foly-
tán, a sikertelenségek feneketlen  kútjába. 

Nekünk nevelődni, saját javunkra való 
összekapcsolódás végett tanulni és a testületi 
tömörülés sok kiválóságának megismerésére 
kell eljutni s ezekért áldozatpkkal helvtállani 
sürgős feladataink  és tennivalóink: különben 
olyan lesz egész karunk egyedeiben, mint a 
polyva, minden fuvalom  a végleges megsem-
misülés felé  viszi, szétszórja. 

Vegyék fontolóra  Kartársaim ezen érte-
sítő felhívásunkat  s elmélyedve jelen és jövő 
helyzetünk nagy kérdései és megoldatlan kí-
vánságaink felett,  egy percet se mulasszanak, 
de tegyék meg vállalt kötelességeiket lapunk 
fenntartásával  szemben s ne kifogásokkal  él-
jenek, de haladéktalanul küldjék be hátrá-
lékaikat. 

Mi mérhetetlent áldozunk anyagilag, vért 
izzadunk az intenzív munkában, s véghetet-
len rosszul kell essék, hogy, akik anyagi tá-
mogatást Ígértek a lap megrendelésekor, ál-
landó panaszkodásaink, többszöri felhívásaink 
dacára is siketek és érzéketlenül haladnak el 
ezen elsőrendű fontos  ügyünk mellett; s hagy-
ják egyetlen sajtó-organumunkat vergődni, elő-: 
fizetési  hátrálékaik be nem küldésével lehetet-
len helyzetbe jutni. 

Ez az oka, csupán egyedül ez a gátló 
körülménye, annak, hogy lapunk megkésett és 
még mindig késnie kell, mert a nyomda an-
nak dolgozik, aki fizet  és nem aki hitelt kér. 

ígéretekkel, szalmaláng felbuzdulásokkal 
soha előbbre npm visszük tanítói közügyün-
ket, de tettekkel tényezőképen kell ott legyen 
mindenik tanító, hogy élhessünk, hogy meg 
ne. semmisüljünk, végleges rabszolgasorba ne 
jussunk. 

Nem felmondás,  de szilárd összetartás, 
mindenben való helytállás hozhat nekünk egye-
dül biztos és élhetést adó jövőt! 

El kellett ezeket önigazolásképen mond-
juk, azon kevés számú kartársaink előtt, akik 
lapunk egész évi előfizetését  beküldötték és 
hsthatós szorgalmazására azon nagy tábor-
nak, amelyik a jelen, sőt a mult évi előfize-

tésével is egészben vagy jó nagy részben hát-
ralékban van. Sürgős cselekvést kérünk, 
hogy mielőbb megjelenhessenek lapunk ren-
des számai! 

G y e r k e s M i h á l y , 
a »T. L.« fel  szerk. és kiadója. 

Szerkesztői üzenetek. 
N. K. Hnsszafalu.  Az 1920 év nyarán Hosszu-

faluban  és más helységekben a tanítók számára ren-
dezett 6 hetes tanfolyamokon  az oklevélkiegészitő tan-
tárgyak tananyagát adták elő, s így az ezeken részt-
vett tanítók oklevél nostrifikáló  vizsgát tettek, miért is 
nekik még külön ilyen tárgyú vizsgát tenniük nem 
kell. Certificat-juk  ugyanaz, mint, amit a mai nostifi-
kóló vizsgák után kapnak a tanítók. Ellenben, akik 
még nem tettek ezen emiitett tantárgyakból kiegészítő 
vizsgát, — ha felekezetnél  szolgálnak is — igyekez-
zenek mielőbb ezen tul lenni, mert esetleg rövid időn 
belül eltilthatják  a tanítói állás betöltésétől. De emiatt 
nemcsak fizetéseik  — szolgálati idejök megszakítása 
folytán,  ha vizsgázás után vissza is térnek — hanem 
fizetéseiken  kivül nyugdijuk és szolgálati előlépésük is 
kockán forog,  ha t. i. később ezen kiegészítő vizsgát 
le is tették. Ez meg igen nagy veszteség lenne. Szí-
vélyes üdvözlet. 

V. B. Hosszúfalu.  Román-magyar szövegű iskolai 
nyomtatványok ugy az udvarhelyi, mint más könyv-
kereskedésekben is kaphatók, a Tanítók Lapja hirde-
tései között is olvashatni. Engedélyezett tankönyveket 
csaknem mindenik számunkban ismertetünk, s hirde-
tik ugyanezeket a könyvkereskedők is. Mutatványszá-
mok küldése a boldog békeidővel együtt eltelt. Ma 
már csak pénzzel lehet mindenhez hozzájutni. Rendel-
jen bármiből egyet-kettőt, s akkor kérdéseire is vála-
szolnak. E végre külön céget nem ajánlunk, nézzen 
utána hirdetéseink között, talál utmutatást. 

Koleiamegyei előfizető.  Ezen egyetlen kivételes 
esetben a névtelen észrevételezésre is reflektálunk,  de 
szivesebben és köszönettel vöttük volna, ha neve alatt 
és nyíltan megirja, hogy a Györffy  Erzsébet homo-
ródalmási tanítónő halála alkalmából Craiovából kül-
dött koszorúhoz a tanfolyamon  levő kolozsmegyei ta-
nítók is hozzájárultak. Ezt, mint tényt, itt készséggel 
felemlítjük,  s megtettük volna, ha neve alatt is írja 
meg. Jövőre erre számítunk. 

F. E. Szatmár. A megküldött cimeket köszö-
nöm, a mutatványszámokat nevezettnek elküldöttem. 
Sajnálom, hogy Craiovából nem tudtam kívánságának 
jobban megfelelő  levelet irni, de nem kedveskedni, 
hanem a való élet követelményét ismertetni és elébe-
tárni tartottam kötelességemnek. Szívélyes üdvüzlet. 

T8bb levélre az eljövendő rendes számokban 
válaszolunk. 

Könyvnyomda R.-t Odorhaiu—fiaékelyudvafholy. 


