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Hirdetések âl|a soronkénti Leu. 

A magyar nyelv tanítása. 
A .Colecţiunea"  focim  alatt kiadott nép-

iskolai törvények és rendelettörvények gyűj-
teménye az elemi iskola összes tantárgyainak 
tanítási idejéről és tananyagának mértékéről 
megadja a határozott utasitást. A kisebbségi 
nemzetek nyelvének tanításáról azonban nem 
nyújt semmi tájékoztatást. 

Mindazonáltal az a ténykörülmény, hogy a 
kisebbségi nemzetek gyermekei számára ugyan-
olyan nyelvű iskolákat tart fenn  az állam és 
fenntartását  megengedte a felekezeteknek  s 
esetleg másoknak is; s az államnyelv érdeké-
ben ezidő szerint a román nyelv, földrajz,  tör-
ténelem, alkotmánytan tantárgyakat kivánja 
román nyelven tanitatni: arra enged következ-
tetni, hogy az anyanyelven tanítható megne-
vezett többi tantárgyak mellett, a meg nem 
nevezett anyanyelv és további részlet tantár-
gyai szintén anyanyelven taníthatók. 

Minket, magyar nyelvű iskolákat, és taní-
tókat, ezen viszonylatban, a magyar beszéd, 
olvasás  és  irás tanítása  érdekel, mint amelyre 
semmi utmutatást nem találunk a Colecţiunea-
ban. Sőt a népiskolai rendtartási nyomtatvá-
nyok — a központi kiadás folytán  — még 
csak rovatot és igy említést sem tartalmaznak: 
a kisebbségi nyelvek és részletező tantár-
gyairól. 

Nem állítjuk, de nincsen kizárva igy an-
nak megtörténhetősége, hogy akadhatnak a 
kisebbségi iskolákban működő tanitók között 
egyesek, akik az érvényben levő előírásokhoz 
mereven alkalmazkodva: a gyermekek anya-
nyelvét nem veszik fel  tantárgynak s igy ma-
gyar tannyelvű iskoláinkban a felsőbb  tanha-
tóság utasításának hiánya miatt, a magyar 
nyelvtant, magyar olvasást, írás-fogalmazást, 

nem tanítják, vagy esetleg csak nagyon kis 
tananyagkörre redukálva veszik fel,  az előlirt 
és teljes óra létszámon felüli  órákban. 

Az udvarhelyi kulturkőr  ülése, előadás 
kapcsán, foglalkozott  ezen kérdéssel s megál-
lapodott abban, hogy az országgyűlési tárgya-
lás alatt álló népiskolai törvény megjelenése 
után, annak intentioi és utmutatásai alapján, 
a kisebbségi vidékeken működő magyar tan-
nyelvű  elemi iskolák anyanyelvének oktatására 
vonatkozólag, egy módszeres utmutatás össze-
állítását fogja  indítványozni a többi kultúrkö-
röknél. Igy az összes érdekeltek megszólalta-
tásával és az illetékes felettes  hatóságok köz-
bejöttével, az anyanyelvű oktatásnak nem-
csak lehető óraszáma, de az osztályozásnál 
és vizsgatételnél tananyaga is számbaveendő 
lesz, minélfogva  a kisebbségi magyar gyerme-
kek anyanyelvének oktatása kétségtelenül bi-
zonyosra válik; amiről aztán, az inspicialó ha-
tósági közegek iskolavizsgálataik alkalmával, 
meggyőződést fognak  szerezni. 

Alapelvül két dolgot már most leszögezett 
a kulturkőr ülése, a rendelkezésre állható idő 
rövidségére való tekintettel: a helyes beszédre 
és helyesírásra  való törekvés szempontjait. E 
végett minden alkalom : az irodalmi magyar 
beszéd és magyar helyesírás vonatkoztató 
megemlítése legyen, s a szorosan vett nyelv-
tan, olvasás és irás^jgyakorlására jutó kevés 
óraszám, kizárólag a nélkülözhetetlen kiviteli 
és öntudatos nyelvtanulási eszközül szalgáló 
főbbismereteknek  módszeres előadására s 
ezeknek együttes, főképen  karban való begya-
korlására szolgáljon. 

Ezen jelenségeknek élénk szem előtt tar-
tása mellett, bármily kevés óraszámra redu-
káltassék az anyanyelv tanítása, a filozo-
fáló  és részletező módszeres tanulási eljárá-



sok kikapcsolásával s az élet egyes megnyil-
vánulásaiból vett alkalmi és gyakorlási lehető-
ségek okos és céltudatos s nem mindig ok-
tató tantárgyszerü felhasználásával:  az anya-
nyelv tanitási eredményét szintén megnyerjük. 
Csak az erre való figyelem  és gondoskodás 
élénken éljen a tanitó lelkében, különösen, ha 
ennek oktatási anyaga nem állíttatik be tan-
anyagképen és ellenőrzése nem lesz kötele-
zően előirva az iskolalátogatóknak. 

Addig is, mig e kérdésről az elébünk ke-
rülő törvényes utmutatások alapján bővebben 
szólhatunk: a módszeres kivitel és eredménye-
sebb alapszempontok összeállítása felől,  min-
denki gondolkozzék. 

Gyerke* Mihály. 

A néprajzi gyűjtés tárgyairól. 
Irta: Oroix Endre. 

A tárgyi népraja, amint az előző közleményben 
láttuk s amint neve is mutatja, a népies tárgyak össze-
gyűjtésével és leírásával foglalkozik.  Érdeklődésünk 
központjában tehát ezek a tárgyak kell álljanak s a 
jelen cikknek éppen az a célja, hogy a gyűjtendő .tár-
gyak mibenlétével jöjjünk tisztába. A néprajzi gyűjtés 
általános szabálya az, hogy minden népies tárgyat 
össze kell gyűjteni, amit a nép maga készit vagy a 
faluban  csináltat a maga használatára. A legnagyobb 
tévedés azt hinni, hogy a néprajzi muzeum kuriózu-
mok, különös furcsaságok  gyűjteménye; nem, éppen 
ellenkezőleg a legegyszerűbb és legközönségesebb hasz-
nálati tárgyakra van szükségünk, amelyek nem ritka-
ságok, hanem a nép megélhetéséhez szükségesek. Te-
hát nemcsak a szebb készitményü, feltűnőbb  formájú 
•agy különleges rendeltetésű tárgyakra fogunk  vadászni, 
hanem a mindennapi használatra szánt legszerényebb 
igényű holmikra leszünk figyelmesek.  A néprajzi tár-
gyak nagy tömegében a még mindig közkézen forgó 
darabok: használati  táfgyak  névvel illethetők, a ma-
gukat már lejárt, félredobott  s csak nagy szükségből 
ritkán használt alakok : utolsó példány  nevezetet kap-
nak, mig a köztudatból is kiveszett formájú  holmik: a 
kihall  tárgyak  cimét viselik. Ha egy ilyen már nem lé-
tező tárgyat valamely öreg ember emlékezetből kéré-
sünkre utánkészit, annak a tárgynak Hermán Ottó: a 
mondva  csinált  elnevezést adta. Ezek természel esen a 
gyűjtők részéről a legnagyobb figyelemre  érdemesek s 
az előbbi kategóriák gyűjtésénél is kutató érdeklődé-
sünket ilyen sorban kell irányitanunk. 

A gyűjtendő tárgyak kimutatását könnyebb át-
tekintés kedvéért a foglalkozások  szerint összeállított 
alábbi csoportosítás keretében fogom  részletezni. Az 
emberiségnek ősfoglalkozásait  3 nevezetes csoport ké-

pezi, ezek: a vadászat, halászat és a pásztorélet. 
Ezeknek, mint a legrégibb eredetű s tehát a leghama-
rabb veszendő néprajzi tárgyaknak minden darabját 
szorgos kutatás utján meg kell menteni a pusztulástól. 

1. Vadászat.  Különféle  vadfogó  csapdák, borz, 
róka, nyul, görény, menyét, patkány- és egérfogók, 
madárhurkok, tőrök, lépek, kaptányok (kurszálj), csa-
logató sipok, ijjak, nyilak, vadászkések, lándsák, kür-
tök, vadásztarisnyák, kovás puskák és pisztolyok, 
kápszlis puskák, Hinták, tölténytáskák, lőportartók, ada-
golók, serét- és golyó-öntők, régi szarvasagancsok, stb 

2. Halászat.  Monoxylon csolnakok, vagyis egy 
fatörzsből  készült lélekvesztők, evezők, hajtórudak, viz-
meritők, szigonyok, horgok, párák (pluta), vessző- és 
cérna-varsák, sokféle  hálók, hálósulyok, hálókövek, 
hálókötők, vejszék, vejszeárak, jégpatkók, jegelők, nád-
vágók, gyökérvágók, haltartó kasok és ládák, ólom-
golyók és golyóöntők, halbóditó maszlagok. 

3. Pásztorélet.  Balták, fokosok,  juhász-kampók, 
ostorok, ostornyelek, pásztorbotok, kések, bicskák, 
kacrok, késtokok, iótartók, gyufatartók,  dohányzacskók, 
pipák, pipaszurkálók, rovások, pásztortarisnyák, bocs-
korok, bocskorszurkáló árak, tőrök, tükrösök, bográ-
csok, üstök, szolgafák,  pásztorfaragások,  fakéreg-  és 
szarukürtök, szeges örvek, csiholó acélok, erszények 
(pungák), evő- és ivókanalak, kulacsok, kolompok, 
csengők, zörgők, láncbékók, békólakatok, fazárak,  régi 
kulcsok, bélyegzővasak, patkók, zabiák, kengyelek, 
nyergek, 

4. Földmüvelés.  Faeke,, borona, faásó,  falapát,  fa-
gereblye, favilla,  sarló, kasza, kaszaverő kellékek, kéve-
kötő bot, ágseprük, cséplőbotok, régi vasásók, kapák, 
szőlőmetsző kések, kacrok, ollók, kukoricamorzsolók, 
ültető fácskák,  szénahuzók, szénaszorítók, guzskötések 
és egyéb gazdasági tárgyak. 

5. Fonás-szövés.  Hihetetlen sok készlete van a 
népies fonás-szövésnek,  mint házi iparnak, ilyenek : a 
kendertilolók, héhelek, gerebenek, fonó-orsók,  orsóne-
hezitők, guzsalyok, fonószékek,  motollák, rokkák, gom-
bolyitók, vetélők, simitók, szövődeszkák, szövőszékek, 
kendőfeszitők,  fonalseritők,  csörlők, ollók, vászonanya-
gok, darócfélék,  galandok, himzések, stb. 

6. Házi  ipar. Ide vehetők a kosár-, gyékény-, 
szalma-fonás,  faragás,  hímzés eszközei és készítmé-
nyei. Egyéb lokális házi ipar készségei. 

7. Kismesterségek  nevezete alá foglaljuk  a falusi 
szűcs, csizmadia, fazakas,  bodnár, ács, kovács, szíj-
gyártó, takács, kötélverő, rostás, szitás, molnár, üst-
foltozás  foglalkozásait,  amelyek tehát már számuk után 
is ítélve igen gazdag szerszám-készletet tartalmaznak 
az ethnografla  részére. Pedig a már kihalt gombkötő 
ipar gombokat, vitézkötéseket, zsinórzatot, a már hal-
dokló szürszabó ipar lyukasztó, csipkéző szerszámokat, 
szürdiszitő mintákat, régi motívumokat tartalmazó minta-
könyveket, a régi bábsütők ékes famintákat,  formádat 
szolgáltathatnak a buzgó gyűjtőknek. Hát még a régi 
iparos céhek hagyatékát képező céhzászlók, pecsét-
nyomók, a fazekas  ipar remekeit képviselő céhkorsók, 
a céhládák, számadáskönyvek és jogszabályok gyüjte-



ménye mennyi érdekes emléke a múltnak és kincse a 
nemzeti művelődésnek. A régi magyar fazekas  ipar 
készítményeinek, az összes edénytypusoknak össze-
gyűjtésével, az egész technikai eljárásnak az alakításra, 
díszítésre és kiégetésre vonatkozó adatai leírásával s 
tőleg a kincset érő ősi magyar szókincs megmentésé-
vel nem is tudjuk elképzelni minő becses szolgálatot 
végzünk a tudomány érdekében. 

8. A lakás  felszereléseinek  vizsgálatánál a régi 
bútorokra, kályhákra, ajtózárakra, képkeretekre, virág-
létrákra és a falakat  diszitő bokájokra, tálakra és tá-
nyérokra leszünk tekintettel; tudakozódunk a beretva-
tok, mosósujok, mángorlófa,  botok, balták és fokosok, 
a régi magyar világ ez érdekes emlékei felől;  tanulsá-
gos tárgyakat kapunk a világítás eszközeiben, mint a 
cserép- és vasmécsesek, gyertyafélék,  gyertyaöntők, 
gyertyatartók és koppantók, a különböző lámpások. A 
konyhában az edények, régi ón- és réztálak, meritők, 
kanalak, villák, kések, kacrok, bicskák, sótartók, bös-
török, tölcsérek, mérlegek, lapitók, a vaskutya, vas-
nyárs, tepsik és serpenyők lehetnek vizsgálódásunk 
tárgyai. 

9. A népviseletek  érdekes csoportjában is sok szép 
darab vár a mentő kézre, azért szemlét kell tartani a 
cifraszür,  suba, guba, ködmön, mejrevaló, zeke, be-
kecs, mente, bunda, kucsma, süveg, sapka, kalap, a 
cifra  ingek, bő gatyák, bocskorok és saruk, a párták, 
pendely, szoknya, viganó, kötény, fersing  és pruszlik 
régibb formái  felett.  Milyen tanulságos lehetne a női 
hajfonatok  és kontyviseletek rajzban vagy fényképben 
való megörökítése. 

10. A gyermekjátékok,  miket különösen a tanítók 
nagy sikerrel gyűjthetnek össze, a gyermeki psycholo-
giának legbeszédesebb documentumai. Tapasztalásból 
mondhatom, hogy az általam egybegyűjtött gyermek-
játékok collectioja, gyermekek és felnőttek  egyaránt 
legkedvesebb látnivalói a muzeumban. Fa, deszka, 
zsindely, ág, rongy, bőr, papir, kő, csont, tojáshéj, 
gomb, zsineg, cérna, lószőr szoktak lenni e játékok 
anyagai s ezekből készülnek: a nyilak, nyilpuskák, 
parittyák, vizipuskák, kócpuskák, bungólécek, labdák, 
szekerek, kis taligák, forgócsigák,  forgókockák,  füzfa-
sipok, trombiták, kéregkürtök, nád hangszerek, kuko-
ricaszárhegedük, rongybabák, ostorok, pörgettyűk s a 
gyermekek fantaziája  tudja még, hogy mi mindenek. 

11. A gyógyítás  csoportjában igen tanulságos a 
nép által használt gyógynövényeknek természetes pél-
dákban való összegyűjtése a népies elnevezéssel együtt, 
feljegyezvén  természetesen azt is, hogy miként és mi-
lyen betegségek ellen használják. Fölötte érdekesek le-
hetnek a rendesen nagy titokban tartott különféle  ku-
ruzslási mondókák, valamint a népeknek a menykövek-
ben való általánosan elterjedt balhite is. A ménkű és 
az istennyila fogalmában  t. i. a szépen kicsiszolt for-
májú és előttük éppen ezért érthetetlen ősemberi kő-
szerszámokat értik, amelyeket, ha falujok  határaiban 
megtalálnak, hazavisznek és mint égi eredetű köveket 
emberek és állatok gyógyítására egyaránt felhasznál-
nak. Ezek lelőhelyének megtudakolása által sokszor 

ősembfri  lakóhelyek, az u. n. „őstelepek"  felfedezésére 
juthatunk. 

12. Babonaság. A muzeális néprajzi tárgycsopor-
tok egyik legérdekesebb, de a legkevésbé felgyüjtött 
anyagát képezik a babonaság rekvizitumai, amelyeknek 
figyelmes  kifürkészését  éppen ezért nem tudom eléggé 
figyelmébe  ajánlani a falun  élő tanítóknak. Ilyen tár-
gyak lehetnek: patkók, vaskarikák, földi  krajcár, lyu-
kas kavicskák, újévi ónöntések, szarvasbogár hajnö-
vesztő szarvai, akasztott ember kötele, férfi  fülbevalók, 
gyógyító erejűnek tartott földi  kutya-, menyét- és 
kigyóbőrök, házfedélre  dobott Szt. János napi koszo-
rúk, Szt. György-napi vadrózsa ágak, igézés elleni pi-
ros bojtocskák, gyöngyök és pántlikák, amuletek, 
Szt.-lélek kanala nevezetű gombák, mandragóra és 
egyéb szerelmes vonzalomra kényszerítő növényi gyö-
kerek, bájitalok. 

IS. A telkek  berendezését illetőleg szükségesek a 
lakóház és a melléképűletek alaprajza és beosztása, a 
kerekeken járó kapuk, az ólak, ketrecek, kamarák, 
górék és egyéb kalibák rajzai, a falu  utcáinak hely-
rajza, amiből a falu  eredetét és fejlődési  történetét le-
het kiolvasni. Tanulságosak a telkek régi keritésmódjai, 
midőn t. i. az enyém-ti;d fogalma  a földtulajdon  terén 
is látható módon kezdett kialakulni, az első kerítés-
jelek cölöpök, oszlopok, élőfák,  bokrok, határkövek, 
földhányások,  dombok, sáncok, árkok voltak s csak 
ezek után alkalmazták a célzatosan beültetett lícium és 
más tövises bokrokat, élősövényeket. Majd ezek után 
következnek a fonott  sövények, deszka- és léckeríté-
sek, kőrakások és kőfalak. 

14. Az anthropologia  érdekében gyűjteni kell a 
különféle  népfajok  jellemző arctypusainak szemben is 
profilban  is felvett  fényképeit.  Gondoljuk csak el pl. 
hogy ki gyűjtötte össze eddig a székelység gyergyói, 
csiki, háromszéki, udvarhelyi és marosszéki vidékei 
székely typusainak fényképeit  ? Mondanom sem kell, 
hogy ez a jelentős és ma igen költséges munka még 
emberére vár. Igen kívánatos volna a néprajzi gyűjte-
mények kiegészítésére az illető népfajok  koponyáiból 
is megbízható collectiot összeszerezni. 

Végűi pedig a fenti  csoportokon kivül is lehet 
még találni gyűjtendő néprajzi tárgyakat, minők: a 
kezdetleges bányászat, népművészet, karácsonyi Bethle-
mes mysteriumok, kántáló csillagok, kalács- és pogácsa-
formák,  húsvéti hímes tojások, népies ékszerek és 
hangszerek, üstök, üsthorgok, kenyérsütő bujdosók s 
egyéb minden ismeretlen vagy szokatlan felszerelések, 
íme mennyi sok a gyűjteni való és milyen rengeteg e 
téren a tennivaló. Tapasztalásból tudom, hogy mind-
ezt összehordani egy-két embernek — kivált a mai 
nehéz megélhetési viszonyok közt — lehetetlen fel-
adat volna, de ha ki-ki csak a maga faluját,  vagy en-
nek is csak egy-egy foglalkozási  körét veszi rendsze-
res vizsgálat alá, egész könnyen és alaposan meglehet 
birkózni a feladattal.  Különben is mindennek csak a 
kezdete nehéz; pár havi gyakorlat után, midőn már a 
feltétlen  siker jóleső jutalmát élvezi, egy-egy ritkább 
vagy nevezetesebb tárgy felfedezése  a legjobb ösztön-



zést adja a további kitartó gyűjtésre. Ha pedig valaki 
a sors kegyelméből egy egész élet munkáját szentel-
heti e nemes cél szolgálatának, az igazi honfiúi  sze-
relem legszebb ajándékát áldozhatja fel  az őseitől örök-
lött nemzeti sajátságok megtartásával élni akaró és jö-
vőben bizakodó öntudatos nemzetének. 

(Folyt kör.) 
— — — — — i — — i I  — - — — — — 

Kik a boldogok ? 
Dr. Nagy  Endre  a Szolnok-Doboka megyei Gaz-

dasági Egylet titkára számtalan gazdasági irányú cik-
kével jelent már meg — orosz fogságból  hazatérte 
után — az újságok hasábjain. Legújabban az „Újság" 
c. lapban a fenti  cimti cikkével más irányban gyönyör-
ködteti olvasóközönségét. Értékes filozofiai  és logikai 
megnyilatkozásai, oktató vonatkozása késztettek, hogy 
e jeles cikket a maga egész terjedelmében közlésre át-
vegyük és adjuk az alábbiakban: 

Sohasem volt jobban jajszóval tele a világ, mint 
napjainkban. Az egyének és nemzetek élete szenny, 
szenvedés, nyomor, gyülölej. Lehet-e, szabad-e ilyen 
korban a boldogság örök problémájáról irni, melynek 
megoldását annyi évezreden át kereste az emberiség ? 
Hogy mégis irok, ennek egy uj ut, más gondolatiránytü 
szerint való igazodás az oka. Az intellektuális gondolat-
kibontakozás szülőanyja Róma a >sacra s!mplicitas«-ban 
látta e kérdéa megoldását. Ugyanazon nyomokon ha-
lad Rousseau, ki a pásztorélet istenitésével megint a 
római gondolatvilág keretébe utalja vissza az emberi-
séget. És a kétlábú isten gyermekek milliói tántorogva 
vergődnek tovább távolabb kerülve napról-napra az 
annyira dicsért egyszerűségtől, ugy látszik, mintha szán-
dékosan nem akarnának boldogok lenni. Bátorság vagy 
velünkszületett végzet-e ez, hogy nem akarunk a Ku-
belik mestermüvei helyett tilinkót hallgatni, kőházakat, 
felhőkarcolókat  építünk a kunyhók helyett s nőink sely-
met, bársonyt viselnek az ajánlott daróccal szemben. 
A krisztusi »lelki szegénység* nem csábítja a gondol-
kozó koponyákat lemondani a tudásról. Kétségtelen, 
hogy valamelyik eltévelyedett. Vagy az egyszerűség 
apostolainak, vagy az emberiségnek nincs igaza. Ez 
utóbbi alig feltételezhető.  Hogy a könnyekben fürdő, 
lelki kínokkal vergődő milliók ne igyekeznének az egy-
szerű élet alamizsnagarasaiért megvásárolni a boldog-
ságot, hogy soknyelvű, ezerhitü, milliónyi alaptermé-
szetü ember között ne akadnának nagy csoportok, kik 
e biztos sikerhez vezető uton élnék le egyre többen 
életüket alig feltételezhető. 

A XIX. század végének nagy elemei már rájön-
nek, hogy az egyszerűség boldogsága hazugság. France 
Anatol összes regényein egy gyönyörű alapgondolat 
vonul végig: — Legyetek olyanok, amilyennek Isten 
teremtett, mert ez kedves a teremtő előtt. A szent Szűz 
képe előtt bukfenceket  vető bohócot megcsókolja az 
Istenanya, amikor e furcsa  imádságában kifáradtan, 
verejtékezve leül. Thaist, az önsanyargató, szerelmes 

barátot vámpírnak látják a kolostor lakói, mikor az 
ártistanőkből apácává lett ideálja koporsójára borul, 
mig a »megtért« artistanőt, ki olyan szépen tudott éne-
kelni, hogy egy sem multa őt fölül  a testvérek közül 
és vigságával paradicsommá tette a kolostori életet, 
angyalok emelik szárnyaikra. Zola Muret abbéja bol-
dogtalan a hitben, Pascal orvosa a tudományban, mart 
hiányzik mindkettőjüknél az élet legfőbb  megnyilvánu-
lása a szerelem. A Zola erótikus elmélete szerint ez 
teljesen megoldja a boldogság problémáját, pedig mi-
lyen messzijár ezzel az igazságtol. Ibsen Vadmacskája 
szerint minden embert egy hazugság (illúzió) tart fenn, 
melyet ha elvesztünk, megszűnik vagy a boldogtág, 
vagy az élet. 

Az élet helyes megfigyelői  aligha azonosítanák 
magukat ezzel a felfogással.  Az önámítók és világcsalók 
lelki katasztrófái  sokkal inkább szembeötlők, minthogy 
meg ne látnák azokat. Szerintünk mindenki önámító, 
valamennyi téves uton keresi a boldogság kék mada-
rát, ki annak megtalálására egy utat választ. Az em-
ber lényege a sokoldalúság s ezen örök emberi termé-
szet legteljesebb, legigazabb megélése az, mely az éle-
tet kellemessé tudja tenni. Hit, szeretet, egyszerűség, 
hazugság, hatalom, hírnév, kincs, mind kevés egyma-
gában arra, hogy lényünk legteljesebb kiélését, az élet 
élvezetét biztosítsa számunkra. Ám egy csipetnyi min-
denikből közelebb hoz hozzá, mint egynek a teljes él-
vezete. Nézzünk ennek igazolására néhány igazi bol-
dog életet 1 Az >örök ifjú*  Goethe, ma államférfi,  hol-
nap lírikus, aztán drámaíró, majd természettudóssá lesz, 
ki hatalmas fantáziájára  önként rak bilincseket, hogy 
leszálljon a sejtek exakt világába. Filozófia,  növénytan, 
Róma mesés világa, a szerelem gyönyöre s a költői 
képzelet mesés csapongásai közben tölti életét és el-
hagy minket, mint mindennel megelégült, kibékült ag-
gastyán panasz, önmeghasonlás nélkül. Érezte egész 
lényében, hogy az alkotó a porszemek millióiból al-
kotta az embert s a test és lélek összes atomjai nap-
fényben  ragyognak életében. Valamennyi sejtjében él, 
ma innen, holnap onnan veri vissza a nap fényét. 
Csupa miniatűr reflektor  egész idegrendszere s ahány 
annyiféleképen  fürdik  a boldogságban. Ugy áll fölöt-
tünk, mintha egymaga lenne a trópusi fény  és észak 
köde, a mérhetetlen tenger, a sziklacsúcs az alatta 
épült lovagvárral, káprázatos fény  és tomboló zivatar. 
Ilyen ritkán igazi embert keveset tár elénk az embe-
riség története. 

Kortársa Napoleon, egyetlen uton jár. Szomja, éh-
sége, beteg álma a dicsőség. Égy világa van s elveszi 
emberi mivoltát, ki ezt tőle elrabolja. Szent Ilonán nem 
látja meg a tenger mérhetetlen szépségét. Elbán nem 
zug fülébe  a trópusok poézisa, Egyptomban botorul fut 
tovább lelkének egyetlen lidércfénye  után, Indiát akarja 
meghódítani. Utja nem emberi, fénye  Irtózat és hideg 
s mint forró  homokba került giliszta vergődik végig 
életének ama részén, hol elrablott fántoma  nincs vele 
többé. Szerette-e valaki ? Lehajolt-e életében csak egyet-
len fűszálhoz,  egyetlen virághoz is azzal a meleg meg-
értéssel, mint Goethe ? Boldog volt-e, boldogitott-e ? 



Ha igen, bizonyosan csak pillanatokig. Hiányzott lé-
nyéből az isteni lényeg, a sokoldalúság. 

Embernek lenni annyi, mint mindenben feltalálni 
önmagunkat, szépségek millióit felfedezni,  csodálkozni 
tudni, szeretni, megérteni a követ, az útszéli rongyot, 
a havas csillogását, fülekkel  rendelkezni a szépség és 
nyomor hangjaira, leborulni tudni a búzakalász előtt s 
emelt fővel  belenézni a titkok sötétségébe. A »kék ma-
dár* mindenütt ott van, de ne keresd soha egyetlen 
bokorban. Az igazi intellektuális lény ismeri a nap kör-
forgását,  állandóan feléje  van fordulva  s csak sejti az 
árnyékokat. Darwin a sokoldalúság másik prototípusa 
papi pályára készül, de lelke nem vakul meg az elvont 
tudományokba, négy éves világkörutja után, mint geo-
logus lép a tudós világ elé, később a botanika, aztán 
az állattan köti le figyelmét.  Több, mint harminc évig 
olyan gyomorbaj kínozza, hogy minden percének mun-
káját az orvos irja elő. Lépéseit kell számolnia, az 
étel falat,  a viz kortyonként méretik ki számára s egy 
ilyen életet nem gyötrelemben tölt el, mint a Szent 
Ilonán vergődő sokkal egészségesebb Napoleon. Nincs 
pillanat, melyben ne látna valami szépet, ujat a terem-
tésben. A kincseknek, életörömöknek mérhetetlen tár-
házát hagyja reánk s élete végén egy hatalmas, Szé-
dítő csúcson állva magához ölel, rendszerbe foglal 
mindent, aminek neve teremtés, élet. 

A zsenik közismert pályafutásából  még csak né-
hány magyar fejet  idézek. Hermán Ottó ösembertani 
tanulmányokkal kezdi megalapozni nevét és madarak-
kal végzi boldog aggastyán korban, Bolyai Farkas a 
mathematika mellett irodalmat müvei, Brassai Sámuelt 
gyermekes vidám frissesége  egy hosszú életen át kö-
veti. Mindhármuk boldog a szó legszebb, legteljesebb 
értelmében. 

Sokoldalúnak lenni legtöbbször egyet jelent a régi 
vággyal: boldognak lenni. Az egyoldalúan fejlődött 
ember egyetlen gyökérszállal szívja az élet nedveit, egy 
szivvel szeret és egy emelkedési lehetőség van számára 
s kev^s közülié az, ki kivívja s megőrzi magának ez 
egyetlen talizmánt egész életén .át. Hogy ma akkora 
siralomvölgy az egész világ, ép ebben leli magyaráza-
tát. Az emberiség agyonspeciálizálta egyedeit és az a 
világ, mely őket a maguk helyén használta volna, le-
égett, összeomlott. Uj parancsszavak, más megélhetési 
jelenségek közé helyezett korunk s sokan, nagyon so-
kan nem találják meg régi helyüket. Létük egyetlen 
antomja, agyuknak egy tekervénye volt csupán beren-
dezkedve a megélhetésre és ma szédülten, tántorogva 
állanak uj, ismeretlen világ közepette. Pedig minden 
bokorból, minden fűszálról  uj lehetőségek, más megol-
dások nevetnek reájuk. Boldogok lesznek, csak le kell 
rombolniok a régi egyetlen ideálokat. 

Az emberiség nagy érző szivei a költők ritkán 
látták meg ezt az igazságot a múltban, de lám a ma 
lírikusa (Mécs László) már igy dalol: 

|Tariunyám nincs gyémáut se bánt: 
nem irigyelhet kandi szem, 
vándorbotként szivem viszem. 
Varázslat ez: ha éhezem, 
egyszerre terülj — asztalkám van . . . " 

Ezt az érzést nem egyszfer  átéltem magam is. 
Napokig éhezve, fázva,  rongyok, tetvek között jártam 
az életet s mig a magasztalt egyszerűség emberei, a 
népfiak  kétségbeesetten marták egymást egy falat  ke-
nyérért, addig mi intellektüelek órákon, eltudtunk me-
rülni egy uj szép táj, ismeretlen népek, növényzet és 
ősi remek kulturemlékek élvezetében. Szibériában köz-
mondásává vált, hogy a porosz, mikor pénze van eszik, 
mikor nincs olvas. 

Ott a nagy tanulságok hazájában éreztem meg 
előre a mai népek nagy katasztrófáit.  Az agyonspeciáli-
zált — gépember, a német alig tudott boldogulni. Az 
ipar minden ágát játszva vette ki kezei közül a mi go-
romba, bárdolatlan, de sokoldalú szabónk, cipészünk, 
asztalos vagy lakatosunk. Az egyik német cipész csak 
talpalni tudott, a másik csak szabni s a lakatos, ha 
itthon csupán lemezeket szegecselt össze, semmi kincsért 
nem akart más lenni csak »Nieter«. A magyar mindent 
megtanult, mert ősember természete még nem hagyta 
cserben, szeretettel tudott hozzányúlni minden ujabb 
munkához. Ezért tartotta az oroszok között magát az 
a hit, hogy a magyar hadifogoly  mindenhez ért, ami-
hez akar. 

Az emberiség haladásához nem a rendszerező, az 
agyonskatulyázó német szellem túltengése kellett, hanem 
egy nagyobb adag az ősemberből, ki ott áll a pusztán 
csupasz kezekkel, fegyvereket  kovácsolt a kövekből, 
eledeléért leszáll a tengerek mélységébe, a föld  gyom-
rába s egy-egy csillogó porszemben, virágsziromban is, 
az atomok játékában és a szavak rímes összecsengé-
sében is megtalálja a szépet, a boldogítót. 

Akartok-e boldogok lenni? Ha igen ne fussatok 
apró mécsesek sáppadt magános sugarai után. Nézzé-
tek, mint szórja sugarait reánk a királyi nap. Képe ott 
ragyog a harmatcsöppek milliárdjaiban s ő nem fél 
tőle, hogy ezáltal hatalma kisebb lesz. Az egyik su-
garával a levél zöldjét ösztökéli munkára, a másikkal 
földet  érlel, virágot csókol ki, haragos feUegeket  gyűjt, 
ma átölel melegével, holnap elperzsel, kápráztat ugyanaz 
a királyi nap. Boldogság a mindent szeretni, csodálni 
tudó sziv, boldogság a sokféle  tudásra nyílt elme. 

H Í R E K . 

A ntmseti ünnep. Május 10-ét az ország min-
den helységében, a nagy napot megillető nevezetes is-
kolai és társadalmi ünnepségekkel tartották meg. Az 
események, amelyek a három utóbbi uralkodó ideje 
alatt játszódtak le, Romániát függetlenné,  területileg 
naggyá és fejlődőképes  országgá tették. — Nekünk, 
most élő nemzedéknek kötelességünk, hogy a május 



10-ével (uj naptár szerint május 23-val) kapcsolatos 
hármas történelmi esemény buzditó szavát lelkünkbe 
vésve, minden tehetségünkkel munkáljunk az ország 
javán, mindnyájunk boldogulását szolgáltató előhala-
dásán. A történelem őszinte megismerése, alapját ké-
pezi a haza földjének  és intézményeinek megszereté-
sére. Azért az iskolákban a román történelem tanítása, 
főként  1859-től vagyis Cuza Sándor  János  uralkodá-
sának kezdetétől. I.  Károly  király és I.  Ferdinánd  ki-
rályon át a mai napig, azon ideáloknak hatása alatt 
kell álljon, amely vezette e három uralkodót: egy füg-
getlen,  nagy és minden téren fejlődőképes  Románia 
megteremtésében. Épen azért ezen időszak eseményei 
nemcsak történelmi tényekképen fontosak,  de nemzeti 
fejlődés  és az itt élő más nemzetek lelkének meghódí-
tása tekintetében is, mentől jobban kiszélesbitendő elő-
adások kell legyenek, ugy az iskolai tanulmányokban, 
mint az évenként megtartandó május 10-iki nemzeti 
ünnepek alkalmával. 

As uj törvény. Még pár nappal előbb azon 
híradás kelt szárnyra, hogy a hitfelekezeti  iskolákról 
szóló törvényjavaslatot a miniszter csak az őszi ülés-
szak ideje alatt fogja  beterjeszteni. Most ujabban arró-
veszünk hirt, hogy a felekezeti  iskolák törvényjavas-
lata szintén készen van, s azt a közeli napokban az 
országgyűlés elé terjeszti a közoktatásügyi miniszter. 
Az állami népoktatás törvényjavaslata nemsokára tár-
gyalás alá kerül. 

Madarak és fák  napja. Ünnepnek nevezhet-
jük ezen kedves napot, mert a természet és abban Is-
ten teremtményeinek dicsőítése nyer magasztosulást. 
Mióta e természet ismertető iskolai ünnepély beköszön-
tött a népiskolákba: az emberiség kulturálódása érez 
hetően és szemmel láthatóan haladott. Nemcsak a lel-
kek finomulásában,  de a természet e két fontos  orszá-
gának : a növény és állatvilág egyedeinek feltétlen 
megbecsülésében, kímélésében nap-nap után észlelhet-
jük. Hogy az e téren való nevelő munka nem bevég-
zett és spontán szemléltetéssel előállható eredményeket 
mutató, annak a közbejött nehéz idők által teremtett 
eltolódások is egyfelől  okai; viszont más oldalról az 
ember fejlődés,  a természet örök törvényével áll szo-
ros kapcsolatban s igy e téren a munka állandó, azaz 
szünetnélküli fog  lenni. E kedves munkából az isko-
lák tanítói és tanulói ez évben is derekasan kivették 
részüket. Mint több helyről beérkezett tudósításokból 
olvastuk, madarak  és fák  napját mindenfelé  érdemle-
ges ünnepélyes programmal tartották meg az iskolák, 
a közeli erdők sátorlombjai alatt. A nevelésnek, a 
szeretet fejlesztésnek  elsőrendű eszköze ezen iskolai 
kirándulások és ünnepélyek. 

Pala Jeromos alapítvány. A Târgu Murăşi— 
marosvásárhelyi izr. népiskola tantestülete azon alka-
lomból, hogy Puia Joromos vármegyei tanfelügyelő 
ez év május 1-én töltötte be a vármegye tanügyének 
élén kifejtett  értékes és minden kulturember elismeré-
sére méltán rászolgáló munkásságának ötödik  évfordu-
lóját, a kiváló ember, jóakaró főnök  és tanférfiui 
iránti tisztelet és ragaszkodó önzetlen és egyben mara-

dandó szeretet megnyilatkozásaképen : egyezer  leu kész-
pénzből álló alapítványt létesített. Az alapítvány kamatai 
minden iskolai év végén azon tanuló részére adandók 
jutalom képen, aki a Tg.-Murăşi izr. népiskola növen-
dékei közül, a románnyelvben  a leglobb előmenetelt 
tanúsítja. 

A flsetós  rendeséi. Mint a »Dimineaţa« irja, 
a bukaresti tanítóság a fizetés  rendezése érdekében 
ismételten megmozdult. A kiutalt 35*/o os Lalescu-féle 
drágasági segélyt nem fogadta  el; s megállapodott ab-
ban, hogy a mozgalomban való részesség miatt eset-
leg elbocsátandó igazgatók helyettesítését nem válalja. 
A mozgalom vezetésére bizottságot választottak, mely-
nek feladata  a naggyülés előkészítése. Bizony jó lenne, 
ha minden gyülésezés és az erre fordítandó  költekezés 
nélkül, a szakminiszterek és országgyűlés olyan fize-
tést adnának a tanítóknak, amelyből legalább szüköcskén 
megélhetnének. Mert 1200—3000 leu havi fizetés  sem 
a kezdő, sem a végző szolgálattal biró tanítónak nem 
elegendő. Ezzel csak ruházkodni, vagy csak kosztolni 
lehet, de igen szűkön és nagy takarékossággal, de mind-
kettőre, vagy más egyébre is, valóban nem telik ebből, 
a mai árak szerint. 

A nagykorúság aj törvinye. A hivatalos 
lap a »Monitorul  Oficial«  közölte a nagykorúság uj 
törvényét. E szerint minden román állampolgár, aki 
21-ik  életévét betöltötte, ezen idősségénéi fogva  nagy-
korúvá lett. Eddig 24 év betöltéséhez volt kötve a 
nagykorúság. 

Román Irodalomtörténet. Román Vizsgák 
Könyve  című munkánknak a Il-ik része, az irodalom-
történet is megjelent és azt eddigi megrendelőinknek 
már utánküldöttük. A földrajz,  történelem és alkotmány-
tani részek szintén munkálat alatt állanak és rövid 
időn belül a megrendelők kezeinél lesznek. Kartársaink 
támogatását kérjük. 

Ab aj nyugdíjtörvény. Elkészült a tisztvise-
lők, tanítók uj nyugdíjtörvény tervezete, mely, ha va-
lóra válik és törvény lesz belőle, elriaszt minden em-
bert a tisztviselői pályától. A legmagasabb nyugdíj-
összeg havi 2000 leu lesz. Az a biró, vagy tanár te-
hát, aki ma 6—8000 leu havi fizetést  élvez, meg kell 
elégedjék havi 2000 leu nyugdijösszeggel. Ilyen auspi-
tiumok mellett mindenik tisztviselőnek a privát uton és 
mellékesen megszerzendő vagyongyűjtésen és nem hi-
vatása pontos, hiánytalan betöltésén kell járjon az esze, 
hogy megélhetését nyugdíjas napjaira valamiképen biz-
tosithassa. A nyugdij törvényjavaslatot még a jelen ülés-
szak ideje alatt beterjeszti a pénzügyminiszter az 
országgyűléshez. 

A magyar ssinéssek egyesülése. A magyar 
színjátszás felkent  apostolainak külön szervezete: a ma-
gyar szinészegyesület- beleolvadt a romániai színészek 
szindikátusába. Erősödés és sikergazdagság reménysé-
gével csatlakozott az Erdély  Bánsági Színész Egyesü-
let az országos főegyesülethez. 

Meggasdagodnl rövid ld6 alatt. Az „El-
lenzék"  Péter  Julián volt bihari és nagyváradi prefec-
tusról rántotta le a leplet, hogy »szegényen, rongyos 



ruhákban érkezett Nagyváradra* s rövid idő alatt mégis 
csak lakásának berendezése félmilliónál  többet ér; ő 
maga egyébképen már milliomos exprefect.  Nagy per 
folyik  e hírlapi vád miatt a törvényszéknél, ahol az 
Ellenzék nagyváradi munkatársa súlyos bizonyítékokat 
tár elő az illegitim gazdagodás vádjának bizonyítására. 

A s évvégi vtsagák. A rendes tanévvégi vizs-
gák az erdélyi iskolákban már megkezdődtek ; s ezek 
lejártával junius vége felé  lesznek a IV—VI. osztályo-
sok absolváló  vizsgái. 

Hegalakalt a Magyar Nemsetl Bank. A 
kis területre csonkított Magyarország  minden erejének 
megfeszítésével  törekszik helyzetének gazdasági és dip-
lomaţiei megerősítésére. A nagy külföldi  kölcsön meg-
nyerése után most a Magyar Nemzeti Bank alakult 
meg, amely eszköze és biztositéka a gazdasági élet és 
kultura megerősítésének. A bank élére Popovics Sán-
dor jeles pénzügyi tehetség nyert kinevezést. 

Tanítók tanfolyamai.  A román nyelv elsajá-
títása céljából a közoktatásügyi miniszter a kisebbségi 
tanitók számára a nyár folyamán  ismételten tanfolya-
mokat tartat. E tanfolyamok  julius hó 5-én kezdőd-
nek és augusztus 20-án végződnek, tehát 6 hétig fog-
nak tartani. Ezek után kezdődnek a román nyelvbeli 
vizsgák. A tanfolyamok  Craiova,  Ploeşti,  Iasi,  Bârlad 
és Galaţi  városók tanítóképzőiben tartatnak meg. Ki-
rendelés végett mindenik érdekelt tanító, saját várme-
gyéje tanfelügyelőjénél  kell jelentkezzék. 

A havai kataklizma. A Csendes  óceán Sand-
wicfc-szigetcsoportjának  legnagyobbika a Havai-sziget^ 
E vulkanikus szigetcsoport legerősebb tűzhányója a 
Kilauea,  a közeli napokban kitört és a kataklizma tör-
ténetében, az addig ismert pusztításokat felülmúló  rom-
bolást vitt véghez. A vulkán kráterében szakadatlanul 
omló lávatenger és hamu felhők  pusztításai elől a la-
kosság a szigetparti városokba menekül; igy is 75 
ezer ember pusztult el a nagy katasztrófában. 

Nagy tehetiégü featőmüvéas.  Rudnay  Gyula 
magyar festőművész  a velencei nemzetközi kiállításon 
a világ összes művészei elől vitte el a kiállítás első di-
ját. így a jeles festőművész  a világ legelső képzőmű-
vésze. Festményeit az olasz király és olasz kormány 
vásárolta meg. Utóbb a bécsi képzőművészek egyesü-
lete is aranyéremmel tüntette ki. 

Avram Janka i iobra. A Kolozsváron felállí-
tandó Avram Janku lovasszobor másodszori pályáza-
tára 4 pályamunka érkezett be. Mint a szakértők vé-
leményéből hallható, ezen munkák közül egy érdemes 
a figyelembevételre  s igy valószínűleg ennek tervezője 
lesz megbízva a 2 milliós lovasszobor elkészítésével. 

A i O M Ü l d ö a ö t t tanitók. Ez év elejétől szaka-
datlanul irjuk, hogy a román vizsgák  sikertelensége 
miatt elbocsátott magyar tanitókat a miniszter állásaikba 
visszahelyezte és fizetéseiket  a visszatartás napjától ki-
utalni rendelte. A főigazgatóságok  e rendeletet végre is 
hajtották a nagyváradi  tankerületet  kivéve. Itten Gocan 
Simon tankerületi főigazgató  a tanitók fizetés  kiutalási 
kérvényét visszautasította, hogy nincsen rá tankerüle-
tében fedezet.  Valóban csodálni való, hogy a Buda-

pest—Barcsay-utcai egykori jeles magyar tanárból lett 
főigazgató  az országos költségvetésbe felvett  tanítói 
fizetésekről  nem akar tudni s a szegény sorsüldözött 
tanitókat tovább szenvedteti. Ha ilyen kinövéseket ter-
mel a tanügyigazgatási decentralizatio, akkor a tanitók 
nagygyűlésének kérelmeznie kell a minisztertől és az 
országgyűléstől a tanítói kinevezések és fizetés  utalá-
soknak a miniszter hatáskörébe való visszacentrálizálá-
sát. Mert a minisztert az országgyűlés csaknem minden-
nap felelősségre  vonhatja, de a tankerületi főigazgató 
ilyenformán  senkinek sem felelős,  a miniszter rendele-
tét tulokoskodja s azt tesz, amit akar és neki jól esik 
s aztán nézheti a miniszter is: kesergő tanítóinak szo-
morú és kérő arcát, nincs mit tegyen, hanem utasítja 
őket Gocan főigazgatóhoz,  mert az ö hatáskörébe tar-
toznak, a már csaknem egy év óta fizetés  nélkül ha-
gyott tanitók. Az országgyűlési tanitó-képviselőket kér-
jük meg: tegyenek a kamarában és a senatusban fel-
szólalást, hátha az országgyűlés mégis tudna rendel-
kezni a nagyváradi tankerületi főigazgatónak,  hogy 
hajtsa végre a miniszter rendeletét s helyezze vissza a 
kerületében fizetés  nélkül hagyott tanitókat állásaikba 
s fizetéseiket  adassa ki a letiltás napjától, ugy, ami-
képen tették azt a többi tankerületi főigazgatók. 

Szerkesztői üzenetek. 
Székelyhoazir. Annak idején az eskü le nem 

tevése következtében elmaradt, illetőleg beszüntetett 
fizetések,  egyetlen vármegyében sem utaltattak ki. Ezt 
tehát minden vármegye tudja,hogy a fenti  körülmény foly-
tán, feltétlenül  elvesztették, tekintet nélkül arra, hogy 
tanítottak vagy nem tanítottak. Tudomásunk szerint 
egyedül Udvarhely  vármegye tanitói kapták meg 1919. 
év végén minden megillető és a magyar kormány által 
már kiutalt járandóságukat. Hogy miképen jutottunk 
ehez, — hát bizony fáradhatatlan,  gondos és költsé-
get nem ismerő utánjárással. Annak idején egy pár 
vármegye tanítóinak megadtam volt az utmutatást az 
eljárásra nézve, de ugy láttam, sehol sem vette senki 
az utánjárás fárasztó  és költséges munkálatát kezébe, 
s igy mindenhol elmaradt a hátrálékok megnyerése s 
a tanitók részéről egyenként legalább 5—10.000 korona 
bentmaradt az állam pénztárában. Ezt most már meg-
kapni, egészen lehetetlen. Legjobb, ha reá sem gondol. 
Az urbanis iskola a városi osztott iskola, amelyiknek 
tovább tart a tanítási ideje és több a tananyaga is; 
tanítóinak valamivel több a fizetésük.  Ruralis  iskola a 
falusi  osztatlan, vagy csak a részben osztott iskola. 
Tanideje és tananyaga kevesebb, mint az urbanis is-
koláé. Az erdélyi állami tanitók közül urbanis fizetést 
csak az kap, aki lakbér osztályba sorozott helységben 
tanító, a többiek ruralis fizetést  élveznek. Szolgálati 
folytonosságát  igazolnia kell. Ha az áll. el. iskola át-
vétele után nem alkalmazták ott tovább, attól az egy-
házi elöljáróságtól kérjen szolgálati bizonyítványt, ahol 
mint felekezeti  kántor-tanitó mUködött. Ha pedig ilyen 
iskolánál nem működött, a revitoraiultól  kérjen blzo-



nyitványt, hogy állásáról nem mondott le, de a válto-
zás miatt állásából hivatalosan bocsátatott eí, s ujabb 
alkalmazásáig ezen körülmény miatt történt megszakí-
tás szolgálatában. Ez igy történt más vármegyékben 
is és a tanítók előző szolgálatukat nem veszítették el, 
legfeljebb  a nem szolgált  idő esett ki a szolgálati idő-
ből. Hogy földet  nem kapott, sem ugy, mint rokkant 
katona, sem, mint áll. iskolai tanitó, sőt a feleségének 
egy hold földjét  is kisajátították és elvették : ez igazán 
sajnálatos; de megesik olyan tisztviselőkkel és tanítók-
kal, akik a dolgaiknak nem járnak utána, nem olvas-
nak, nem tanulnak. Sőt, hogy ezek még betetőzést 
nyerjenek, a jegyző kirendeli őket baktereknek is. Bár-
milyen hatalmasnak és erősnek érzi is magát egy 
jegyző a falujában,  a tanítókkal szemben nem lehet 
más, mint egyenlő rangú tisztviselő, akit okvetetlenke-
dése esetén épen ugy le lehet ültetni, mint bárki más, 
igaztalanul és helytelenül eljáró tisztviselőt. Csak nem 
kell engedni, hogy a falu  basájává, az emberek rém-
jévé nője ki magát; mert erre bizony sok jegyzőnek 
megvan a hajlandósága. De, hogy valamelyik tanitó 
ezen szembenállást megtehesse, annak a maga dolgai-
ban helytállónak és a mindennapi élet viszonylataival 
kurrenciában kell lennie. Ez esetben kikaphatta volna 
iskolája révén a tanítókat megillető 10 hektárig való 
iskolai földet  s a felesége  1 hold földjét  sem sajátitják 
ki, úgyszintén bakternek sem rendeli ki a falu  jegy-
zője. Az ilyen falusi  bölcset különben, aki az arcát' 
lankodásnak ezen mértékéig kepes elmenni, érdemes 
hirlapilag leleplezni, hogy olvassa maga és mások is : 
gyönyörű közigazgatási ténykedését e kulturidőben. 

Könyvnyomda R t Odorheiu. 

Megjelent és kapható: 
Román Vizsgák Könyve 

l -aö része , a román nyelvtan j 
l l - ik r é s z a román i rodalomtörténet . 

TÎr 
A földrajz,  történelem, alkotmánytani részek 

nyomdai munkálat alatt állanak és a könyv megren-
delőinek utánküldetnek. 

E könyvben az állam-nyelvi vizsgákra készülő 
tanítók és tisztviselők, tudnivalóinak úgyszintén az abszol-
váló vizsgák tananyagát román-magyar nyelven, kér-

dések és feleleiek  alakjában feldolgozták: 

Gyerkea Mihály 
áll. Ig.-tunitó, 

Buna Anna 
ref.  tanítónő. 

Az 5 részből álló könyv ára 50 Lei, mely megrende-
léskor a kiadó: 

»Administraţia  Tanítók  Lapja Odorheiut;  vagy Soha 
Aladár  könyvkereskedő Odorheiu, illetőleg »Minerva« 

nyomdai műintézet Cluj  cimére előre beküldendő. 

Ruhaneműt Hirsch Rudolf 
divatüzletében vásárolhat, Odorheiu. 

G a l l é r t mos, f é n y e z 

5= SCHMITZ 
kelmefestő  és vegyi tisztító Odorheiu. 

SQHA ALADAR 
könyv-, papír-, iró- és rajzszerkereskedése, 
nyomtatványraktára és könyvkötészete 

ODORHEIU — SZÉKEIiVUD VflRHElâY. 

Ajánl e szakmába vágó mindenféle  tanköny-
veket, iskolai füzeteket,  iró- és rajzeszközöket, 
iskolai nyomtatványokat, stb. stb. szolid és pon 
tos kiszolgálás mellett. ' 

Gyerke* Hlkály és Szabó Jinoa által izerkesztet 
as uj tanterv és uta-

_ altisok kívánalmai 
szerint, román nyelvű fejclmekkel  -fljlátva,  most jelentek meg 
és kaphatók, egy küliv 2 Lel, egy beliv (két tantárgy be-
írására) szintén 2 Lei előleges beküldése mellett: a Tanítók 
Lapja kiadóhivatalában  is Z.  Székely  Jánoe  könyvkereske-

désében Odorheiu. 

Elemi iskolai tankönyvek, iskolai 
: térképek és nyomtatványok : 

kaphatók a 

Minerva R.-T.-nál 
Clnj-Kolozsvár, Str. Reg. Maria 1. 

Legtöbb sikerrel hirdethet: a 

„Tanítók Lapja" 
tanügyi njságban. 

Megjelenik Odorhelun. 


