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ELŐFIZETÉSI ARAK: 
Egész éure 120 L, Féléure 60 L, 
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Felelás szerkesztő és kiadó: 
B Y E R K E 3 m i H A L Y 

Szerkesztőség és kiadóhivatal« 
5tr. mihalu Ulteaz (Klrály-u.) 3. 

meg|elenlk két hetenként. 
Hirdetések álla soronként 4 Leu. 

11 Tanítók Lapja nem fedi 
a címét". 

Jó anyagi helyzetben és kedvező viszony-
latok közötti állomáshelyeken élő kari egyé-
nek megállapítása, hogy: a „Tanitók Lapja" 
mostani tartalmával nem felel  meg a címé-
nek . . . Ők az ebben véghezvitt önvédelmi 
küzdelmet már unják, s nem a lanitók lap-
jaiba való cikkezésnek, de privát jellegű ve-
szekedésnek tartják, amelyet végezzen el ki-ki 
a maga portáján, még a szerkesztő is. 

Ugyancsak türelmet fogyasztónak  mond-
ják az előfizetések  állandó tárgyalását, fel-
színen tartását is. 

A tanitók újságjába — mint jelzik — a 
pedagogia, didaktika és más körből vett tu-
dományos újságcikkek kellenének, amelyek 
az ifjú  és idősebb tanítókat egyaránt nevelik, 
tudásaikban tökéletesitik, s minden téren hi-
vatásuknak jobban megfelelő  tanítókká képe-
zik, olyképen, mint tette ezt előző időben a 
közoktatásügyi minisztérium által szerkesztetett 
és kiadott: „Néptanítók  Lapja", vagy a szin-
tén Budapesten megjelent: „Nemzeti  Iskola 
Legyen utódja ezeknek a „Tanitók Lapja" 
itt az elcsatolt területeken, s hasábjain a szel-
lemi kiválóságok adják le hétről-hétre az évek, 
vagy épen évtizedek multán is követésre, meg-
tanulásra alkalmas cikkeiket. 

Egy gyönyörű idea ez, amelynek valósu-
lásáért, mint reménycsillag felé,  állandóan tö-
rekedni kell. Itt a nyilvánosság előtt teszek 
vallomást, hogy egész életem folyásán,  egyéni 
természetemből folyó  elvem: mindig az ideá-
lis, békés, alkotó, teremtő munka volt és az 
ma is. Hogy a kezembe vett, helyeseb-

ben szólva megteremtett: Tanitók Lapjával 
az ezen tábor által hangoztatott ugyancsak 
saját álláspontomat is nem tudom a maga 
egészében életrehivni, érvényre juttatni: annak 
Iegkevésbbé én, de a változott viszonyokon 
kivül, maga a tanitóikar az oka. 

Kevesen veszik számba, hogy ma mjly 
nehézségekbe, sokszor leküzdhetetlen akadá-
lyokba ütköznek közéleti alkotásaink valósí-
tásai, s hogy toronymagasságú képtelenségek 
állják sokszor útját azok munkábavételének. 

Az iskolák birtoklásáért folyó  kemény és 
szakadatlan küzdelem, minket szünet nélküli 
önvédelemre kényszerit támadóinkkal, meg-
segsemmisitéseinkre törekvőkkel szemben; te-
hát akármilyen nagy fogadással  igérnők is a 
viaskodás elől való kitérést, félreállási:  lehe-
tetlen megtenni á láncolatosan következő attro-
citások miatt. 

Hát arra gondolnak-e a csupán ideálokért 
áhitozók, hogy a csatolt területeken a hiva-
tásos magyar író igen kevés, a tudományok-
kal foglalkozó  pedagógus iró még kevesebb. 
Köztudomásu ugyanis, hogy a béke idejében 
mindent Budapestre centralizáltak, ugy, hogy, 
ami vidéken született, vagy kelt, az már ezzel 
eleve magán viselte a tizedranguság bélyegét 
és magában rejtette a megbukás jövőjét. E 
miatt ugy a szép-, mint a tanügyi irodalom 
művelői, mind a főváros  felé  gravitáltak. S 
most, hogy bekövetkezett a nagy változás, 
minden teremtő actionak, ugyszólva a mag-
vetésnél kell kezdődjék. 

Kielégitheti-e hát a Tanitók Lapja a vá-
vagyakozásoknak megfelelően,  a pedagógiai 
tudományos irodalom terén, az előző idők 
mértéke szerinti kívánalmakat, még, ha min-
den egyéb kelléke hozzá meg is lenne 7 Nem-
hogy tanügyi lap, de még napilapjaink is erre 



képtelenek. Igen, mert a külföldi,  s főleg  ma-
gyar irodalmi termékektől el vagyunk zárva, 
a közlekedés, érintkezés pedig ezer nehézségbe 
ütközik. Az irodalmunkat pártoló közönség 
meg kimondhatatlan kevés számra redukáló-
dott, minélfogva  egymás után szűnnek meg 
jobb sorsra érdemes politikai, társadalmi lap-
jaink és szépirodalmi folyóirataink. 

Továbbmenőleg kérdésbe tesszük, mikor 
tudott virágozni nagy Magyarországon is tan-, 
ügyi lap csupán az előfizetéseiből?  Egy sem, 
sohasem! Mindenik valamelyes mellékkerese-
téből, segélyből tartotta fenn  egyrészben ön-
magát. Pedig akkor ezerekre mehetett fel  a 
megrendelő előfizetők  száma; igaz, hogy ak-
kor is sokan voltak csupán megrendelők és 
olvasók. 

- S most, mikor egy leszakadt országrész 
magyar nyelvű iskoláinak, legnagyobb rész-
ben lehetetlenül dotált, vagy épen évek óta 
nem fizetett,  csak injectiószerü segélyekkel 
tartott tanitóikarának előfizetése  alapján való 
fenntartásra  támaszkodhatunk; vagy a rendes 
állami fizetéssel  rendelkezők érzéketlenségével, 
sokak kétlakiságával, s az ezekből származó 
visszahúzódásokkal találkozunk: lehet-e nem 
hangoztatnunk szakadatlanul az előfizetések 
ügyét; a tanítók újságja mellé való sürü so-
rakozást; a messze elmaradó előfizetési  hát-
rálékok beküldését. Eihallgathatjuk-e kifejté-
séi annak, hogy e területen magyar nyelvű 
iskoláknál működő tanítóknak ujságjuk fenn-
tartása érdekében ma nem előfizetést,  de való-
ságos fenntartási  áldozatot  kell hozniok, amely-
nek olyan mértékűnek kell lennie, amint annak 
a létezhetése és virágzása megkivánja, s amely 
támogató közérdekű áldozathozataltól vissza-
húzódni senkinek sem ildomos, mert ennek 
révén helyzeti anyagi és szellemi életet te-
remt mindenki a maga és együttesen az egész 
közösség számára. Ismeretével különösen azon 
kereskedelmi viszonylatoknak, hogy ma min-
den csakis azonnali készpénz fizetéssel  megy. 

Megteremtettük a magyar tanítók újság-
ját, azt minden részletében és kellékében meg-
alapoztuk: további fenntartása,  fejlesztése,  fel-
virágoztatása magának a tanitóikar együttes-
ségének a feladata. 

Ha mondhat valamit jelentékeny értéké-
nek az itt élő magyar tanitóság: ugy ezen 

sok nehézségen átvergődött Tanitók Lapja ma 
egyike a legértékesebb kincseinek. 

Alapvető szervezkedés indult útjára: a 
Tanitók Lapjának átvétele és a kivánt szín-
vonalon hetenkénti megjelenéssel való kiépí-
tése érdekében. A kereskedelmi alapon „Be-
téti  tarsaság"  cimen indult szervezkedésről 
szóló felhívás,  a közeli napokon mindenkinek 
a kezében lesz, tájékozást adva a kérdés ösz-
szes részleteiről. 

Mi tőlünk, mindnyájunktól függ,  hogy 
kulturköri életet, általános népmivelést te-
remtsünk, amelynek első kelléke egy össze-
kapcsoló tanügyi orgánum, népirodalmunk 
ügyét Jfelkaroló,  a felnőttek  oktatása anyagát 
kézhez juttató, hetenkénti ujságunk kell legyen. 

Ennek érdekében eszméljen, lépjen elő és 
a kézhez veendő felhívás  utmutatása szerint 
tegyen áldozatot: a kulturában élni szerető 
egész tanitóikar és az abban fejlődni  akaró 
nagy közönség, hogy igy a vágyakozások 
egészben teljesüljenek, s a Tanitók Lapja mi-
előbb megfelelhessen  mindenben: a címében 
foglalt  iránytmutatásnak. Gyerkes Mihály. 

A jövő iskolája»* 
Irta és a sepsiszentgyörgyi tanító-konferencián  sieptamber 10-én 

elóadta: Egyed Géza köpeci áll. tanító. 

A múltban, egészen a XIX. század közepéig, az 
oktatás majdnem kizárólag az egyház kezében volt. 
S mindenik államban találunk nagy történeti alakokat, 
akik az ujabb korban is az egyház neveltjei voltak. 
S el kell ismernünk, hogy akkor, amidőn a kulturának 
a terjesztői a vallás intézményei voltak — a nehéz 
időkben nagyszerűen teljesítették hivatásukat. Ugy, 
hogy. a ma tanult emberének okvetlen éreznie kell, 
hogy intelligenciájának őscsiráját valamelyik barát-
tanitó melengette, aki épugy letűnt névtelenül, mint 
az oktatás mai munkásai. Az idő haladt. Az eszmék 
fejlődtek.  A szekér helyébe vasút, vonat lépett s ma 
már a repülőgép teszi versenypróbáit, hogy a közle-

* Közöltük a cikket, mint igen érdekes megnyilatkozását, az 
önálló gondolatok termelésével foglalkozó  lélekvilágnak. Az ezen 
irányba való kialakulásnak ugyan már nem sok reménye lehet, 
mert az Iskola birtoklásáért nagy küzdelmet folytató  állam és egy-
házak egyedül üdvözító iskolatípusnak csak a maguk Iskoláját 
ismerik. Pedig határozott véleményünk és egykor ki is fejezett  ja-
vaslatijuk, hogy az oktatásügy igazi értékes kiépítése csak az ösx-
szea helyi közérdekeltség belevonásával, erkölcsi és anyagi magas 
fokú  pártolásával lehetséges, melynek rendén más: agricultur és 
ipari cultur-actiók ls messze előrehaladó fejlódést  nyernének. Az uj 
alkotmány-törvény azonban, ha a létrejött határosatok alapján ké-
szül el, az állami iskolát fogja  egyedüli iskolatípusnak elismerni. 
A többi iskolák valószínűleg magániskolák lesznek. Szerk. 



kedés királya lehessen. A műveltség még szekéren 
halad, csak itt-ott kapott tehervonatot. De a száguldó 
világ gyorsabb kultura hordozót kiván. S kérdés, hogy 
ki, mi lesz a jövő iskolájának repülő fuvarosa.  Mert 
a fejlődő  kor nehéz körülményei nem elégednek meg a 
kevés és konzervatív műveltséggel. A mult század 
közepén az összes államokban az oktatást uj kezekbe 
helyezik. így Erdélyre nézve az 1868 : XXXVIII, és 
1876 : XXVIII, t.-cikkek életbe léptetik a községi isko-
lákat. Ezzel gyakorlatilag magát a népet nevelte rá, 
hogy maga gondoskodjék a nemzedékek oktatásáról. 
Azonban ezt az iskolatípust csak a jobb anyagi kö-
rülményekkel rendelkező községek, főként  városok tar-
tották meg. Bár a nagy városok élete egyenesen kü-
lön jellegű iskola megteremtését szorgalmazta s he-
lyesen, mint pl. Berlin, Budapest iskolái községiek. Az 
ilyen iskolák lépést tudnak tartani a mindennap haladó 
paedagogiával és a bővülő tudományossággal. Ezek-
nek szervezete is modern, mert a dologi vezetés köz-
igazgatási tanácsok kezében van, melyek irányitója 
egy közokt. tanács, akik az állam idevonatkozó tör-
vényei fundamentumán  szabadon, ideálisan intézhetik 
az okt. ügyet. Az amerikai államok, akiknek a neve-
lésügyben sem kötötte a kezét a sokszor hibás tra-
díció — egészen ujat alkotva — a községi el. iskolák 
dominálnak. Amerikában a tagállamokon belül az 
egyes községek az iskolafenntartók.  S ezek majdnem 
teljesen függetlenül  intézik iskolaügyüket. Csak a sze-
gényebb községekben a szorgalomidő rövidebb ideig 
tart. Még az isk. felügyeletét,  tanterv megszabását is 
önállóan intézik, ezért aztán majdnem minden község 
iskolájának más szervezete és más tanterve van. A 
kimondott el. iskola négy évfolyamú,  de majdnem 
minden község tart fenn  középiskolát is, amit mindenki 
elvégez. Ez is négy éves. Az által, hogy az oktatás-
ügy végrehajtója a hözség, az iskolai élet kidombo-
rítja a polgári egyenlőséget. A több milliomos fia 
együtt tanul a munkás fiával.  Egy tanerőre 20 tanuló 
esik. Az amerikai iskolák szervezeti beosztásának egyik 
alaptétele: a koedukáció (fiuk  és leányok együtt tanul-
nak) minden fokon,  ami által a fiukban  több finom-
ság, a lányokban férfias  önállóság fejlődik  ki. Az ösz-
szes iskolák 75% a községi jellegű. S ha az angol 
decentralizációt nézzük, amely nemcsak oktatásügy-
ben, hanem közig, tekintetben is századok óta önálló-
ságra szoktatja polgárait — látnunk kell, hogy az 
angol az élet -küzdelmeiben könnyed, szerencsés, mert 
tud és tudása öntudatos. 

A mult század végén a nacionalizálás eszköze-
ként az államokban tért hódit az állami iskola, amely 
még az angol isk. szervezeteket s a porosz iskola-
községeket is megszünteti, nem is emlitve Francia-
országot, mely legelői járt a közoktatás központosítá-
sában. Erdélyt tekintve, az áll, iskola már 1868. isk. 
törvénycikkein,alapszik s az 1907 : XXVI. t.-c. alap-
ján terjed. 

Az a felfogás,  melyet tisztán materiális rugók 
mozgatnak, csakugyan az áll. iskola általánosítását 
szorgalmazza. Ennek egyik érve az áll. iskola in-

gyenes jellege, ahol a szegény szülők gyermekei is 
nyernek oktatást. A másik az egységes fejlődés  szem-
pontja, amit e szociális demokrata elv könnyedén tart 
elérhetőnek az áU. oktatás utján. Továbbá egyes pae-
pagógusok avatatlan kezektől mentesebbnek gondolják 
az áll. iskolát, mint a többieket. Azonkívül ez az elv, 
mely az áll. iskolát megszülte, képtelennek tartja a 
népet akár fel.,  akár községi, vagy társ. uton, hogy 
saját kulturáját intézni tudná. Ezen támogató érvek 
mellett hozzunk fel  még ezeret s még sem tartom a 
jövő iskolájának az állami iskolát. Csak pár ellen-érvet 
hozok fel.  A gyakorlat azt mutatja, hogy az áll. okta-
tás nem tud az egyes vidékek közmivelődési követel-
ményeihez igazodni, még Franciaországban sem, ahol 
pedig ennek intézésére az akadémiai fő,  az oktatási 
hatóság, iskolafelügyelök,  megyei és tanker. tanácsok 
vannak rendszeresítve. Angolországban a régi isk. 
hatóságok tradíciói élnek a jelen nevelési bizottságok-
ban, akik a helyi körülményekhez simulnak. Az áll. 
iskolának nincs meg a kellő kapcsolata a néppel, á 
szülőkkel. 

A gondnokság csak cimleges valaminek bizo-
nyult, köre másodlagos s igy kevés odaadással intézi 
az isk. ügyeit. Az állami iskola léte nem népszerű 
eléggé, ha annak látszik is, csak idegenszerű, mert a 
községnek kis köze van hozzá. Nem folytatom  tovább 
negatív indokolásomat, majd az eredménynél pozitív 
meggondolást hozok. Azzal sem időzök sokáig, hogy 
a felekezeti  iskolát nem tartom a jövő iskolájának. A 
múltért hála ennek az intézménynek, de a jövő esz-
ményeit követnünk kell. 

Ha a mai korból a jövőnek heterogén nyelvű 
osztálya, gazdasági rétegű összetételére következte-
tünk és ha az önálló polgárrá nevelő gyakorlati de-
mokratikus decentralizációt elfogadjuk  s keresztül akar-
juk vinni az állam egységes művelődési alapeszméjét, 

speciális felhozással  vidékenként, akkor okvetlen el-
fogadjuk  a Poroszországban éppen a militarista sovi-
nizmus által csak az 1900-as években letört iskola-
községeket.  Emellett szól különben minden paed. didak-
tikai és metodikai elv. A nagy városok életvilágának 
is ez felel  meg leginkább. Egy isk. községet alkotna 
városban egy akkora körlet, amelyik együvé járatja a 
gyermekeket, ami ritkán esnék össze a; kor. beosztás-
sal. Egy nyelvű kis községek egy iskola-községet al-
kotnának, két nyelvű község kettőt s igy tovább. 
Szétszórt község «2—2 iskola-községgel is rendelkez-
nék, ha az iskolaelhelyezés a távolság miatt nem köz-
pontias. 

Az iskola-község ügyeit a szülői tanács intézné, 
amely csak iskolaköteles gyermekek szüleiből lenné 
választandó, előnyben részesítve a magasabb iskolát 
végzetteket s alkalomszerüleg beosztva nőket is. A 
szülői tanácsnak a tanitók tagjai. A választott tagok 
száma 7—15-ig terjedhet. Más közhivatalt viselők nem 
lehetnek tagjai a szülői tanácsnak. Úgyszintén, ha 
valakinek gyermeke elvégezte az iskolát, köteles le-
mondani. Az isk. község élén az iskola elnök áll, akit 
a szülői tanács választ és a járási iskolakör elnöke 



erősít meg. Az iskola-tanács magában foglalja  egy 
város v. járás iskoláinak intézését és fölöttük  áll a 
megyei oktatási tanács, amelyik az iskola-tanácsok 
választottai. Mint a megyei oktatási ügyek intézésére 
hivatott hatóságot meghagyandónak és kibővitendőnek 
tartom elvem alapján a megyei okt. bizottságot, ame-
lyik a jövőben a tanitók és szülői tanács választottai-
ból alakulna. 

Áz iskola-község szülői tanácsa választaná a 
tanitót, a választást azonban a megyei tanfelügyelő 
erősitené meg. A szülői tanács a dologi ügyeken kivül 
minden évben megtárgyalná a tanítás anyagát helyi 
érdekű vonatkozásban & annak tervezetét az igazgató 
utján jóváhagyás végett a megyei tanfelügyelőhöz  ter-
jesztené. A szülői tanács készítené el a költségvetését 
az iskolának, melyet a megyei okt. tanács hagyna 
jóvá és a járási adóhivatal fizetne  ki minden hónap 
elsején a szülői tanács elnökének, aki abból a tanitó 
fizetéseket  személyenként és a dologiakat az igazgató-
nak adná át. Miután igy gyorsabb lenne az anyagi 
ügyek lebonyolítása is, az iskolaadót fenntartandónak 
tartom és pedig 1—3—5 és 10%-osat. 100-nál na-
gyobb munkás személyzettel rendelkező vállalat 10%-ot 
tartozik fizetni,  10 nél többel 5%>-ot, az átlag 3% ot 
és azon alul 1 leut. Ez megyénként volna összesi-
tendő és járásonként szétosztandó már befizetés  tekin-
tetében is. A pol. községtől teljesen független  lenne 
az isk. község és nem járna az anyagi elintézés köz-
ponti intézés mai nehézkességével. 

Csak akkor lesz emelkedett tekintélyű a kultura 
ha önállóan állnak fenn  intézményei. S a néprétegek 
között fennálló  válaszfalakat  is ledöntené a nevelés 
tömörülés. Gondoljunk el egy példát, Nagyajtán pl. 
lenne »Comuna şcolar Eminescu« és Petőfi-iskola-
község. (T. i. a nevelés célját már elnevezésében is 
szolgálná a jövő intézménye, felvéve  a magában is 
nevelő hatású nagy neveket. 

Amint e két költői nevet a poétikus megértés 
nimbusza végeredményben egy koszorúba fonja,  ak-
ként az életben is megférhetnek  élőképben élő em-
lékeik. Lehet, hogy ma még utópisztikusnak látszik a 
kultura önállósítása, de a jövő egykor feltétlen  ilyen 
irányban építi fel  iskoláját. 

Állítsuk talpra ifjúságiink 
kultúrintézményeit» 

A «Tanitók Lapja* Szerkesztőjének fáradhatatlan 
ügybuzgósága mozdít ki csendes, de szemlélő hallga-
tagságomból. Látom őt küzdeni deresedő fejjel,  fiata-
los erővel és szivvel, sokszor a kartársaktól sem meg-
értve, munkálkodásának végcélját félremagyarázva  épen 
azok részéről, kiknek az lenne hivatása, hogy eggyé 
tömörülve szolgálják a legszebb eszmék amaz ágát, 
melyet a népoktatásügy keretébe foglalhatunk. 

A tanítói-gárda legnagyobb részét a háborús küz-
delmek s a most fennálló  harcok lehangolttá, fásulttá 

tették, ami rettenetes befolyással  van a népoktatás 
jelenére és jövőjére. Ha végig tekintünk az egész vo-
nalon, látjuk a községekben szervezett szociális intéz-
ményeink megsemmisülését, pusztulását; de nincs egy 
hang, egy szó, amely a küzdelem újra felvételét,  a 
megsemmisült intézmények visszaállítását sürgősnek 
tekintené. 

Valamikor, réges-régen a nép kulturális előhala-
dását szivén viselő paedagogusok azt mondták ki, — 
igen helyesen — hogy a 6 osztályú mindennapi Isko-
lák mellett tervszerüleg szervezett 3 évfolyamú  gaz-
dasági ism. iskolák, s ezeknek koronája az ifjus.  egye-
sületek, végezhetik el azt a kulturmissziót, melyre 
minden egyszerű falusi  földmivesnek  szüksége van. 
Ha kissé körültekintünk, észrevehetjük, hogy a 6 osz-
tályú népiskola fölé  szervezett népoktatásügyi intéz-
ményeink megsemmisültek, s ha ez igy marad, ott 
leszünk, ahol 30 évvel ezelőtt állottunk. Mi, idősebb 
tanitók, működésűnk ideje alatt, a mindennapi iskola 
mellé szervezett, gyakorlati és nevelési célt szolgáló, 
részben kenyérkeresetet adó intézményeink meggyö-
kereztetése és fejlesztése  terén lelkünk és tehetségünk 
egész erejével dolgoztunk. Most fájó  szivvel látjuk a 
szétbomlást s a kitartással kiépített ideáink temetését; 
pedig régen hangoztatjuk a gyakorlati cletrc való ne-
velés fontosságát,  amelytől eltérni, — ma különösen 
nem szabad. 

Még is azt látjuk, hogy inkább az elméleti taní-
tás foglal  tért az egész vonalon s az életre, a hasz-
nosra való nevelés egy nagy zökkenés után megál-
lott. Ha nem tévedek, a népoktatásügy reformálásá-
nál sem fektetnek  elég suiyt erre, ami igen nagy hiba 
lenne, mert nyilvánvaló, hogy a földmives  ember az 
okszerűbb gazdálkodás elsajátítása, méhészet, gyü-
mölcsfatenyésztés,  háztartás, női kézimunka és a házi-
ipa^ sokféleségeinek  elsajátítása céljából nem küldi 
gyermekeit szakiskolákba, hanem elvárja, hogy a nép-
iskola keretében sajátítsa el ezeknek a gyakorlati, 
anyagi és nevelési szempontból egyaránt fontos  és 
szükséges tudnivalókat még fokozottabb  mértékben, 
mint a rfiultban  volt! 

Megállapítható, hogy a mindennapi iskolában, — 
bár szükséges — de túlságos nagy anyag feldolgo-
zása alatt nem juthat idő a gyakorlati és az életre 
nevelés szempontjából szükséges tárgyak behatóbb 
ismertetésére, de ott volt s ma még fokozottaab  mér-
tékben kellene ott lennie, a gazdasági ismétlő-iskola 
3 évfolyamának  s az ifjúsági  egyesületnek, ahol ki-
váló eredménnyel lehetett és lehetne megoldani azt a 
kérdést, amit az életre nevelés fogalma  alá vonhatunk. 
Nem vitatom el sok kartársamnak részben jogos pa-
naszát, némely vidék gazd ism. iskolájának, vagy ifj. 
egyesületének fenntartása  ellen felhozott  észrevételé-
nek igazságát, mert a legtöbb helyen nem a tanitó 
ügyszeretete volt a gátló ok, hanem némely község 
hivatott tényezőinek érzéketlensége, indolenciája okozta 
a szép eszme megfulladását  s nevezték az ímmel-
ámmal szervezett gazd. ism. iskolát papiros intézmény-
nek. Ezzel szemben az sem vitatható el, hogy igenis 



voltak gazd. ism. iskolák és ifj.  egyesületek, melyek-
nek keretében kiválóan kultiválták a gyümölcskertész-
kedést s ennek faiskolája  látta el egy vidék gyümölcs-
fa  szükségletét megbízható, olcsó (nem 40 leies) ne-
mes oltványokkal. Három éves tanfolyama  alatt derék 
háziiparosokat nevelt, kiknek kenyérkeresetet biztosí-
tott s a leányok s az iskoiából kikerült, férjhez  ment 
asszonyok gyünyörü kézimunkájukkal kerestek tekin-
télyes összegeket a téli időszakban. (Lásd alispáni je-
lentést, H.-megye közigazg. bizottságában.) A töme-
gesen készített varrottasok, hímzések külföldön  is is-
meretesekké lettek s lehetetlenség volt annyit készí-
teni, mint amennyi szükséglet volt. (Igazolja ezt a 
kolozsvári háziipari szövetség is.) A kosár, szalma-
fonás  és gyékénybutor készítéséről nem is beszélek. 

A gazd. ism. iskola fölé  szervezett ifjúsági  egye-
sület keretében mindkét nembeli ifjúság  készséggel 
fogadta  be a modern gazdasági és más idevágó tudni-
valókat, érettebb ésszel hallgatta a gyakorlati és ne-
velési szempontból oly fontos  népszerű előadásokat, 
fűszerezve,  a régi és sohasem pótolható népdalok elő-
adásával. Az ifj.  egyesület tagjaiból alakított műked-
velő-egyesületben észrevétlenül az önálló beszéd, he-
lyes modort sajátilották el s a lélek finomítása  terén 
lehetett jó eredményeket elérni, a durvaságokról pedig 
minden erősebb eszköz idénybe vétele nélkül leszok-
tatni. Ezek beigazolt tények, melyek fölött  egy kéz-
legyintéssel napirendre lehet térni, de az életre neve-
lés élő hirdetői és megvalósítói állítjuk és valljuk, 
hogy az eszme ma is él és fel  fog  támadni bizonyo-
san, csak az a szomorú a dologban, hogy ha ez 
sokáig késik, a népnevelésre jár pótolhatatlan vesz-
teséggel. 

Utóvégre is a népoktatásügy fokozottabb  fej-
lesztése állami érdek, tehát az államnak is erőteljesen 
kellene odahatni, hogy a már megyökeresedett kultúr-
intézmények ne pusztuljanak el, vagy ahol megsemmi-
sültek, újra felelevenittessék. 

Hogy ez a tanítókra mily terhes munkatöbblet-
tel jár, mindenki előtt nyilvánvaló, de az anyagi tá-
mogatás szükségességén kivül, a tanitók szendergő, 
de el nem pusztítható ideálizmusára, kötelességtudá-
sára apellálunk és számítunk! 

A tanító volt s ma is csak ő, a falusi  nép ön-
zetlen tanácsadója, szellemi vezére. Jól mondta a há-
romszéki tanfelügyelő,  hogy: »A faluban  a tanító 
minden*. De, hogy a szó nemesebb értelmében a 
jelen viszonyok között is, valóban azzá lehessen, 
mentesítsék a tanítókat a kerékkötőktől s reformálják 
az alsóbb loku közigazgatást ugy, hogy a tanítónak 
hivatala után legyen beleszólási joga a községi ügy-
vitelbe, s ha valami jót, szépet akar tenni, a kultura 
érdekében fut,  fárad,  ne legyen mindig arra kénysze-
rítve, hogy a könyörgő koldus álarcát öltse magára 
némely feltolakodott  kulturátlan egyén előtt, mert a 
tanítónak is van önérzete s ha ezt sikerült megölni, 
csak gép lesz ő, ds nem néptanító! 

Keresztvár, 1922. 
Hotar Viktor tanító. 

HÍREK. 

Felekeseti tanitók elismerése. A Nagyká-
rolyi ref.  Egyházmegyei Tanítóegyesület elnökétől vesz-
szük az alábbi sorokat: »Mint egyesületünk elnöke, 
minden alkalmat felhasználok,  hogy ez egyetlen lapun-
kat kartársaim körében ajánljam s remélem, hogy akik 
még e<fdig  nem is rendelték meg — leginkább, mert 
nem ismerték e lapot — mulasztásukat mielőbb pótolni 
fogják.  A tanítóságnak — talán a felekezetieknek  még 
inkább, mint az államiaknak  — valóságos életszükség-
let egy minél gyakrabban megjelenő tanügyi lap, mely 
bátran, megalkuvás nélkül sikraszálljon a tanítóság ér-
dekében s különösképen, hogy kiverekedje legalább a 
tisztességes szegénységet biztosító anyagiakat. Sajnos, 
ma még ez sincs meg ! Felekezeti iskoláink megmara-
dását mi szükségesnek tartjuk, készek voltunk érte a 
jobb jövő reményében nélkülözni is, de ennek is meg 
van a maga» határa ; tovább már nem bírjuk. Amikor 
a tanitók 50 leues évi fizetés  mellett már három év 
óta szüleik, apósaik nyakán élősködnek, akik ezt nem 
tehetvén, valósággal nyomorognak, ugyanakkor az egy-
háztagok a számlálatan ezreseket gyűjtik rakásra s 
részvétlenül nézik tanítóik vergődését. Ha az a feleke-
zeti iskola olyan kedves, olyan nélkülözhetetlen a ma-
gyarságra nézve, hozzák meg a százezrek is az anyagi 
áldozatot, ne csupán a tanitók viseljék az egész terhet. 
Frázisokkal, tinta és nyomdafesték  pazarlásával nem 
lehet a felekezeti  iskolákat megmenteni. Ennek csak 
egy módja van, kinyitni a bugyellárist és fizetni  a ta-
nítót !« Ez volt mindig a mi álláspontunk, ez most is 
s ezért harcolunk szakadatlanul, hogy a tanítót ne 
tartsák koldussorson. Szerk. 

Győzzön-e a reakció T Előhaladás ; ügyeink 
rendezettsége felé  való törekvés ; halmazával álló kí-
vánnivalóink* érdekében astio kifejtés  legyen-e az álta-
lános programmunk, mindnyájunknak egyakaratu vá-
gyakozása ; vagy a maradiság és destrukció s ezeknek 
engedjük-e át a tért ? Nem tudhatni, az idegek fárad-
tak-e ki a zaklatott élet sok gyötrelme miatt; vagy az 
épitő munkával való szakítás és igy az általános ha-
nyatlás utáni vágyakozás elve kerekedett felül  s lett a 
lelkeken úrrá : csupán az bizonyos, hogy az emberek 
javarészéből kiapadt a lelkesedés, áldozatkészség — 
épen ugy, mint kiszárad a kútból az éltető forrásvíz 
— s e miatt a tanítói közéletben is kivesző félben  van 
az összetartozandóság felemelő  érzete s rálépett az el-
erőtlenedés, szétszóródás: fájdalmakat,  gyötrelmeket 
hozó útjára. Még vergődnek egyesek ezen kátyúba 
rekedt rozoga szekér kiemelésen : a tanítói közszellem 
megteremtésén és az alkotó munkásság élétrehivásán : 
a nagy többség azonban már elavult, vagy pedig tel-
jesen ismeretlen fogalomnak  tekinti a tanitók együtt-
működését, az együttesség javára való tömörülést ; 
amely symptoma nemcsak lehangoló, de a szó valódi 
értelmében elkeserítő, elannyira, hogy a vezérekül oda-
állított, vagy az előző időkből visszamaradt tanítói ügyek 



intézői, egyenként hagyják ott — keserű panaszoktól 
telitetten — tiszteletbeli állásaikat, mert lehetetlen bár-
csak valamelyes kis eredményt is kivivni, a nagy több-
ség destruktív iránya, mindennel elégedetlensége és 
semmivel nem törődése miatt. Hogy csak egy dologra 
világítsunk rá : lehet-e a tények biztos ismerete, a Ta-
nítók Lapja cikkeinek és útmutatásainak olvasása után, 
egyetlen felekezeti  tanítónak is azt állítani, hogy : ez a 
lap ellensége  a felekezeti  tanítóknak  és az ők érdekeik-
nek. Hát kérdezze csak végig, a más eszével gondol-
kodó és más előmondása után beszélő felekezeti  kar-
társunk, hogy kinek utmutatása alapján indult el az 
egész kar, előbbi fizetési  hátrálékainak biztosítása és 
jeleni fizetéseinek  kikövetelése ügyében ? S ha azt ta-
lálja végeredményül, hogy a nagyon-nagyon jóakaratú -
esperesek és más felekezeti  iskolai hatóságok adták 
ezen fonalat  kezükbe ; avagy talál egyetlen, a feleke-
zeti tanítók ellen szóló kitételt lapunk eddig megjelent 
számaiban: meghajtjuk derekunkat, mint igazmondó 
előtt, addig azonban csak mások érdekeiért kalákázó 
szószátyárkodás tanítónak : a Tanítók Lapja ellen ilyen 
eszmei alapon beszélni. Ne vegyük eszünkbe mások 
ugrató biztatásait, érdekből fakadó,  személyekre szóló 
dicsérgetéseit s a rajtok kívül állóknak lerántásait, mert 
ez csak teljes kiskorúságot, gondolkodás nélküli vege-
tatiot jelent. Gondolkozzunk, vizsgálódjunk s ezek alap-
ján alkossunk ítéletet s foglaljunk  el vitatható állás-
pontot s akkor tájékozott alapon, érdemleges beszédek 
lehetnek kiiszólásaink, hirdetett megjegyzéseink. Senki-
től egyetlen elismerő szót nem kívánunk, de az igaz-
ságtól távol járó megállapításokat ugyancsak nem óhajt-
juk, mert ez indokolatlan destruktív munka ; a tanítói 
közélet javára, annak emelésére teljesített szorgalom 
gyümölcseinek letörésére irányuló reakciós törekvés, 
amely mindkét alakjában nekünk csak kárt, hátrányt 
és a bajtengert hoz jelegünkre és jövőnkre egyaránt. 
Óvjuk és védelmezzük ezektől tanítói közéletünket, 
dolgozzunk az egység megtaremtésén, közösségünk ja-
vára szolgáló áldozatkészség nevelésén, hogy amihez 
fogunk,  amit jót és üdvöset a tanítói körök kezdemé-
nyeznek : az hatalmas tömegünk együttes akarása 
folytán,  valóra válhasson. Ne engedjük győzelemre 
a reactiot! 

Ssentee Albert t r agéd iá ja . A magyardécsei 
(Szolnokdoboka m.) ref.  kántortanító : Szentes  Albert bo-
rotvával vágta el a nyakát, mert nem tudta tovább vi-
selni az éhezést. Február óta nem kapott fizetést  és a 
fiatal  lelkész a 60 éves tanitó fizetéséről  való gondos-
kodás helyett szeptember 1-ével felmondott,  mert hi-
szen csak «ideiglenesen* volt alkalmazva. Meghalt, el-
temették, a világ s az egyház felette  napirendre tért. 
Mi is napirendre térünk, mert csak egy kultur napszá-
mossal van hevesebb s nincsen semmi hatalmunk szá-
mon kérni: miért kell egy 40 évig működött, ideigle-
nes állásából egyszerűen szélnek eresztett tanítónak 
éhen meghalni, illetőleg a halálba menekülni ? Milyen 
alapon, mely törvény engedélyezése folytán  vannak 
ideiglenes jellegű tanítók s mely törvény ad jogosult-
ságot egy papnak, hogy az állást betöltő tanítót egy-

szerűen útnak eressze. Ilyen állásokra kár pazarolni 
egyetlen tanulmányi évet s az ezzel járó pénzbeli ki-
adást, meglehet halni éhen az egyszerű analfabéta 
gyermekpásztornak is, akit az eklezsia mindenható ura 
aztán elbocsáthat délelőtt vagy délután, amikor neki 
tetszik s holnap vagy még az nap fogadhat  ugyanilyen 
feltételekkel  másikat. Diplomás tanitó követelheti az őt 
megillető fizetést  s ha perre megy a sor, meg is nyeri, 
mint a Szentes Albert esete is igazolja ; az eklezsia 
főura  azonban csak annak a főhatósági  rendelkezésnek 
engedelmeskedik, ahol ő győztes, a nyertes, ha a ta-
nítónak van igaza és az ő javára szóló ítéletet* kell 
végrehajtani : ott már ezeregy az akadály s mind 
helytállóak a halasztásra. Számtalan ilyen esetről tu-
dunk. Szegény Szentes Albert! Isten nyugtasson meg 
s adjon utódodnak legalább a törvények által előirt díj-
levelet, vagy, ha ideiglenesen fogadják  fel,  bár egy 
évig helyţâll6 gyermekpásztori szerződést. 

A u a t m á r i a k é i az iakolaadó. A nagy-
bányai református  egyházmegye, amelyhez a szatmári, 
ugocsai és máramarosi református  egyházközségek tar-
toznak, Szatmáron egyházmegyei gyűlést tartott. Az 
egyházmegyei gyűlés kimondotta, hogy a kulturadó 
kérdésében nem azonosítja magát a többi erdélyi egy-
házmegyékkel és nem vet ki híveire 30 le*i fejenkénti 
kultUradót, hanem inkább >sürgetőleg lép fel  a kor-
mánynál és kérni fogja,  hogy a felekezeti  iskolák ál-
lamsegélyét utalják ki. 

A Nobel-dij nyertetel . Közismeretü a kiszó-
lás, ha valaki bőségesen, gazdagon fizet  : az nobelül 
ad.  Eredete ennek a szólásnódnak arra vezethető vissza, 
hogy Nobel svéd vegyész, a dinamit feltalálója,  har-
mincöt millió  békebeli német márkára rugó vagyonát, 
alapitványképen az emberiség ama jóltevőire hagyta, 
akik az emberi haladás ügyét egy vágy más téren elő-
mozdítják. Az alapítvány kamatait évről-évre öt dijra 
osztják fel  tudósok, írók és politikusok között, akikről 
a svéd tudományos akadémia állapítja meg, hogy a 
maguk szakmájában a legérdemesebb munkát végezték 
az év folyamán  az emberiség érdekében. Egy-egy sze-
rencsés nyertesre körülbelül 120,000 svéd korona esik, 
ami több mint egy millió leu. A jelen évi nyertesek : 
Niels Bohr dán egyetemi tanár, természettudós; Fran-
cis Wiliam Aston angol egyetemi tanár, vegyész; Ja-
cinto Benevente spanyol költő és Einstein  német tu-
dós. Az ötödik a békedij,  ennek még nem akadt gaz-
dája. így fizetett  egykor s fizettet  ma is: Nobel. 

A felekeseti  iskolák magániskolák lessnek. 
A nemsokára országgy. tárgyalás alá kerülő alkotmány-
törvénytervezet szerint, mint a beavatottak tudni vélik, 
a kormány nyilvános jelleggel felruházva,  csak egyféle 
jellegű iskolát készültörvénybe iktatni s ez: az állami 
iskola.  A felekezeti  és esetleg más jellegű iskolák ma-
gániskolák lesznek ; tanulóik az állami iskolákban vizs-
gáznának. Hogy a hírből mi lesz a valóság, a törvény-
javaslat elfogadása  után biztosat fogunk  ebben a nagy 
kérdésben látni. Mindenesetre nagy kár volt a társa-
dalmi iskolák eszméjét eldobni és a szélsőséges fele-
kezeti iskolák álláspontjára helyezkedni, tudva, hogy 



ezen iskolákat még a román felekezetek  részére sem 
fogadta  el a kormányzat. Dehát ehez a kérdéshez sem 
szót, sem egy gondolatot nem engedtek az egész vo-
nalon, csak aki felekezeti  iskolát kiabált, ellenkező eset-
ben renegát, faját  eláruló, a magyarság köréből kilökni 
való egyénképen Ítélték és itélik el ma is a gyökerü-
ket saját magukba eresztett cursus elhatalmasodottjni. 

Tanítók L a p j a kiépítése. Amint vezércik-
künkben is foglalkozunk  : a Tanitók Lapja tanügyi új-
ságunknak ugy szellemi, mint anyagi téren való tovább' 
és mentől tökéletesebb kiépítése érdekében actio indult. 
Az erre vonatkozó felhívások  a közeli napokban min-
denik tantestülethez megküldetnek. Olvassák el, tanul-
mányozzák s tegyék magukévá annak tartalmát kar-
társaink és csatlakozzalak az épités alá vett népmive-
lési actióhoz, melyhez elsőrendű kellék: a tanítóság he-
tenként megjelenő lapja s annak magas színvonalra 
való kifejlesztése. 

Magyar Pár t , mint a volt Magyar  Nemzeti 
Párt  és a volt Magyar  Néppárt  egyesüléséből kelet-
kezett uj politikai párt, alakuló közgyűlését december 
hó 28-án Kolozsváron fogja  megtartani. Az erre szóló 
meghívást Dr. Grandpierre Emil és Dr. Kecskeméthy 
István, volt pártelnökök bocsátották ki. 

Népiskolai ügykezelés. Szabó  János székely-
udvarhelyi áll. el. fiuisk.  ig. tanító a fenti  cím alatt 
egy, az iskolai adminisztrálásnál igan előnyösen hasz-
nálható utmutató segédeszköz könyvet szerkesztett és 
adott ki. Ára 20 leu, melynek előleges beküldése ese-
tén portómentesen küldi meg. Előbbi években kiadott 
Tanfolyam  Jegyűtek  cimü könyvének igen nagy hasz-
nát vették a magyar nyelvű iskolák tanítói; a most 
kiadott Népiskolai  Ügykezelés  cimü könyve hasonló 
közszükséget pótló munka. Kartársaink meleg figyel-
mébe ajánljuk ezen értékes könyvet. Kapható a szérzőnél 

As Erdélyi Barázda Naptára 1823. évre 
már megjelent s igy a székely földmives  nép egy olyan 
naptárhoz juthat, melyben tanulságosan oktató gazda-
sági szakcikkek, léleknemesitő szórakoztató olvasmá-
nyok és verseken kívül a legpontosabban összeállitott 
naptári rész és teljes pontosságú vásárjegyzék foglalt» 
tik. Az Erdélyi  Barázda  Naptára  a székely földmives 
szövetség lapjának, >Az Erdélyi Barázdá«-nak a ki-
adásában jelent meg s igy nem hiányozhatik egyetlen 
kisgazda és földmives  házából sem. Kapható minden 
könyvkereskedésben, bolti ára 10 leu, gazdaköri ta-
goknak 7 leu. 

Megjelent a „28-as" cimü illusztrált heti élc-
lap 3—4-ik száma Gara Ákos (Gara Bonciás) szerkesz-
tésében a legkiválóbb humoristák közreműködésével. A 
művészi nivoju és gazdagon illusztrált élclap első szá-
mát az olvasó közönség úgyszólván az első percekben 
valósággal szétkapkodta. A »28-as« 3—4-ik száma 
ötleteredetiség és humor tekintetében az elsőt is felül-
múlja. A régóta nélkülözött, nagyszerű élclap minden 
tekintetben hivatott arra, hogy Erdély és Bánát egyet-
len népszerU és kedvelt magyarnyelvű humorisztikus 
lapja legyen. A »28-as« előfizetési  ára: egy évre 240 
leu, félévre  120 leu, negyedévre 60 leu, egy hóra 20 

leu, egyes szám ára 5 leu. Számonként kapható és 
megrendelhető Erdély összes könyvkereskedésében, to-
vábbá hirlapelárusitóknál, tőzsdékben és pályaudvaro-
kon. A »28-as< szerkesztősége és kiadóhivatala Cluj— 
Kolozsvár, Str. Baba Novac (Bethlen-u.) 15. 

1823* évi előflsetését  küldötte be egyik taní-
tónő s ugyanakkor 100 leüt  küldött, szintén a jövő évre 
szólólag lapfenntartási  hozzájárulásképen.  Határozott 
kívánságára qevét elhallgatjük, magát a tényt azonban 
itt nyilvánosan is nyugtázzuk és hálásan köszönjük. 
Amily fájdalmas  érzéssel vesszük az előfizetések  ren-
geteg hátrálékának megmozdithatatlanságát: ép oly jól 
eső érzéssel hat lelkünkre, hogy közös érdekeinket szol-
gáló lapunk javára nemcsak pontos előfizetők,  de ezen 
felül  még áldozathozatallal támogatóink is vannak. Is-
mételt köszönet mindkét cimefi  való pénzküldeményeért. 

x Tanitók, Tanitónök I szabadidejök felhaszná-
lásával jövedelmeiket még a legkisebb falvakban  is igen 
könnyű munkával megsokszorosíthatják. Érdeklődjék a 
»Rekord« arcképfestő  és fényképnagyitó  műteremnél 
Oradea Mare (Nagyvárad), Str. Reg. Ferdinánd 7a. 

x A Minerva könyvkiadó vállalat kiadásában a 
következő miniszterileg jóváhagyott ellemi iskolai köny-
vek jelentek meg: Fejes Ferméry : Uj ABC, Péter-Tóth-
Mezey: Olvasókönyv II. rész, Olvasókönyv III. r^sz, 
Olvasókönyv IV. rész, Szilágyi: Kolozsmegye föld-
rajza, Szilágyi: Földrajz a III. és IV. osztály részére, 
Torday Lajos : Számtan II. o. és Számtan III. oszt. 
részére. Kapható a Minerva Nyomdai Részvénytársa-
ságnál Kolozsvárt és minden könyvkereskedésben. 

A tanterv magyar fordítása. 
XV. 

VI. osztály. 

A cukor gyártása cukorrépából. Papírgyártás. Az 
üveg és annak gyártása. Fazékkészités (cserépfazék,  a 
porcellán). A mészkő, mészégetés. A keményítő és an-
nak kivonata a burgonyából stb. A petróleum és ter-
mékei. A bőrcserzés. A kén és a gyufagyártás.  Puskapor. 

C) Gazdaságtan. 
Cél: A gazdaságtan tanításának célja reávezetni 

a tanulót n föld  megismerésére, hogy azt saját szük-
ségletére kihasználhassa, továbbá, hogy megismertesse 
azon gyakorlati elvekkel, melyeknek alapján a föld 
után hasznot húzhat s végül megismerteti a gazda-
sági eszközökkel. 

A gazdasági oktatás elméleti és gyakorlati jellegű 
s magába foglalja  a kertészetet, gyümölcsészetet, föld-
mivelést, állattenyésztést, szőlőművelést, méhészetet és 
háztartást. Az elméleti ismeretek mint önálló tantárgyak 
is taníthatók a természettudományok keretében. Az is-
meretek gyakorlati alkalmazása magában a természet-
ben eszközöltessék s mindenek előtt az iskolakertben 
és gazdasági szakberendezésekben. 

Gyakorlati munkákat ugy a fiuk,  mint a lányok 



egyformán  végeznek azon különbséggel, hogy a fiuk 
figyelme  inkább a földmivelésre  és gyümölcsészetre 
irányitandó, míg a lányoké a konyhakertészel re és 
háztartásra. 

A fiúiskolában. 
Az I—II. osztályban a gazdaságtan elméletileg ta-

nítandó a beszéd- és értelemgyakorlatok keretében ; a 
III—IV. osztályban az olvasmány tárgyalással kapcso-
latban, az V—VI. osztályban elméletileg is tanítandó, 
de leginkább gyakorlatilag. 

V. osztály. 

A talaj ismertetése, a talajnemek és annak alkotó 
részei. A talaj megmunkálásának célja Az ásás, szán-
tás, boronálás, hengerelés, gereblyézés és ezen mun-
kálatokhoz szükséges eszközök. A mély ásás és rigó-
lirozás. A' trágyázás. Mesterséges trágyák. A vetés. A 
vetőmag és annak előkészítése. A rostálás, a triörö-
zés. a vetőmag kicserélése. 

A gabonafélék  és az ipari és kereskedelmi növé-
nyek, ezeknek szaporítása ültetéssel, dugványozással. 
Az oltás. Gyomlálás. Gazdasági eszközök. Termés. 
Aratás. A növények ellenségeinek pusztítása. Konyha-
kerti vetemények: sárgarépa, petrezselyem, hagyma, 
fokhagyma,  bab, paprika stb. 

Méh- és selyemhernyótenyésztés. 

VI. osztály. 

A-borszőlő müvelése; szőlyfaj  ismertetés. Gyümöl-
csök. Gyümölcsfaismertetés  ; gyümölcsszedés ; a gyü-
mölcs eltartása és aszalása. Az oltás, csemeték kiülte-
tése, fák  metszése és azok trágyázása. — Vetemények 
és azok termesztése, konyhakerti magvak termesztése. 

Allatok : az állatok takarmányozása, az istállók, 
legelők. A házi állatok gondozása. Betegségeik és gyó-
gyításuk. Az állati termékek kezelése. A tej, fejés  és 
tejkezelés ; orda-, túró-, vaj- és sajtkészités. Baromfiak. 

Nevezetesebb gazdasági intézmények, rendeletek 
és törvények ismertetése, melyek vonatkozással van-
nak a gazdasági életre. 

Megjegyzés: A gazdasági oktatás legyen tekin-
tettel minden község helyi körülményeire. 

A leányiskolában. 

V. osztály. 

A konyhakert. A veteményezés, ültetés, a konyha-
kert gondozása. A vetemények haszna. A virágos kert. 
Baromfitenyésztés.  A selyemhernyó gondozása. Ház-
tartási munkák (tisztogatás, mosás). 

Szerkesztői Üzenetek. 
K. Gy. Hálásan köszönjük a T. L. értékének az 

illető, kevésbbé tájékozott kartársunk előtt való kifejté-
sét. Az emberek nagy része a suggerálás hatása alatt 
él s ha egy tekintélynek mondott alak, talán az illető 
életsorsába vágó jó kezdeményezést is lehúz, már a 
suggestio hatása alatt is utánna mondja, hogy az rosz, 
hogy az nem jó. Nagyon helyes megállapítása volt, 

hogy : a Tanítók Lapja a tanitók közérdeke szempont-
jából egy jelentékeny kincs, amellyel ugy vagyunk, 
mint az egészséggel: amíg.bőven van, packázunk vele, 
nem sokra értékeljük s minden kínálkozó alkalommal 
rongáljuk; mikor aztán romokban hever, minden áldo-
zatot meghozunk, csakhogy még egyszer birtokunkba 
vehessük ; ezt is, hogy megvan, şokan szeretik marni, 
letörni, de, ha nem volna s újra kellene teremteni, ak-
kor tudnák meg a fáradozók,  mi egy lapot minden te-
kintetben megalapozni, életképessé tenni szellemileg és 
anyagilag egyaránt. Akkor bizonyára egyhangúlag mon-
danák, a T. L. valóban egy szellemi és anyagi tőke a 
tanítóság kezében és érdekében. Szíves üdvözlet. 

Eflnyvuţomda  R. t OJorheiu. 

Megjelent és kapható : Dr. Szentpéteryni 

ABC és olvasókönyv 
fonomimlkal 

képekkel, a magyar nyelvű iskolák I-ső osztálya számára, 
Tartalmi értéke, csinos kiállítása egyaránt ajánlják ezen 
kis könyvet, mindenik magyar iskolába való bevezetésre. 

— — — Ara 16 lau. " 
Komán nyelvet tanulók számára elsőrendű segédeszköz 

a Hureşan Sabin líceumi tanár által szerkesztett: 
r o m A n n y e l v l e c z k é k . 

Ara 13 leu. 
Tömeges megrendelés esetén mindkét könyv árából 
lO°/o kedvezményt ad : A. ANCA könyvkiadó és könyv-

kereskedő. Cluj, Pi a {a Unirii 32. 
Tegyen megrendelést sürgősen! 

Most hagyta el a sajtót: az elemi iskolák adminiszt-
rálásának nélkülözhetetlen segédeszköze a 

Népiskolai Ügykezelés, 
román fogalmazványokkal,  magyar útmutatással cimű 
könyvem. Előfizetési  ára portómentes küldéssel 20 L. 
Megrendelési cim : Szabó János áll. fiúiskola  igazgató. 

Odorheiu-Székelyudvarhely. 

írni, olvaani könnyen tanai gyermeke, Ha 
tankönyve a kedvei 

ÖRÖM ABC-e. 
Szenti]: BAllnt AkOS axentmlkl6ai tanító. 

Beszerzésre minden könyves boltban kapható. 
= = Ara IS Lau. ' 

Kiegészítő tanítói vizsgák 
tankönyvei kaphatók: a „Minerva" Rész-

vény-Társaságnál Cloj. 


