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Dolgozó emberek* 

Jorga  Miklós a román nefnzet legkiválóbb 
történettudósa, egyetemi tcftár és polftikuá 
efcy migyar újságírónak adott interjú afkaî-
máVAl jegyezte még: â mágyáitaft''ék''*  romá-
nok között is sok az olyan ember, aki szájá-
ban a nemzeti zászlóval szaladgál, ahelyett, 
hogy dolgozna és másokat is dolgozni engedne. 
Miért nem épitenek maguk között? Miért nem 
afkótnáfc egyesületekét és könyvtárakat > Miért 
nem mennek a falvakba? 

E szavak nyilvános célzata: a kultura 
intenzív épitése és ennek révén a lelki finom-
sággal ' ékesített emberek helyes élésének biz-
tosítása. Aki igy ad utasítást embertársának, 
világosan látja, hogy at emberiség' csák a 
kúlturán építheti fel jövőjét. A külturát pedig 
nem csupán a kiválaszsottak részére keli biz-
tosítani, de kint a falvakban az összlakosság' 
s£ámára is egyenlően hozzáférhető közkinccsé 
tenni. Mert a folyton szaporodó emberi tötfte-
gtek állartdóan nagyóbb mértékben igénylik a 
megélhetés szükségleteit, melyeket előteremteni, 
csak a kultura útmutatásaival és mentől tá-
gabbkörü összekapcsolódással lehetséges. 

A magára élő és mindentől, mindenkitől 
elzárkózó ember az életben csak vergődik; a 
csoportokba, szervezetekbe' társuló emberiség 
pedig a nehézségek tömkelegével is megbir-
kózik. Ha széttekintünk sorainkon, nem az 
utóbbit látjuk hanem a szétszóródott egyedek-
nek az élettel való küzködését, tapasztaljuk. 
Még; annyira sem haladtunk, hogy felismerjük 
a kultura útjait s értékelni tudjuk annaft ered-
ményéit. A konzervátiv ócskáságok uralják a' 
tömegek lelki világát s a világosság gyújtás 
sérti a sötétséghez szokott szemeiket és vakon-
dok módjára igyekeznek elszaladni az ilyen 
irányú megvillanásoktól. Élő bizonysága en-' 

nek az iskolákkal szeftiben tanúsított áldozat-
készségtelenség és a kultúrintézmények elől 
váló mehekülés. 

Balfélfogása az embeeriség javarészének, 
hogy csák a szellemi pályán kenyérkefeSők-
nek nélkülözhetetlen az intellektuális képzés, 
más munkások számára a2 ideforditott idő 
pliiearfáá afc élet esztendőiből és eldobott pénz 
a~ vagyonból. Dolgozzék' csupán kezével az 
ősöktől beindított mód szerint, s ne járassa 
eszét az előre való törtetésen, mért ezáltal a 
kezében levőt is kfezalasétja. Tekintsen vissza-
felé, s hallgassa meg az intő szót, hogy a ta-
pasztalás az élet s nem az elméleti okosko-
dás és többre való tervezés. Ez legfeljebb 
csak hiu ábránd szivárvány remény, mely 
semmi bizonyosságot és jót nem hoz a sor-
ból kilépni szándékozóknak. 

Viszont vannak sokan, akik érzik a kul-
tur munka nagy hiányait, de a kezdeménye-
zés és kivitel tervezése még ismeretlen terré-
num előttük. E miatt aztán minden marad 
ismeretlen későbbi időre. Jorgának e két kér-
dése: miért nem szerveznek egyésületeket ? 
miért nem teremtenek könyvtárakat? ezen 
nehéz problémánál határozottan megmutatja 
a biztos utat. Nem ő találta ugyan ki ezen 
utmütatást, mert, mint az útszéli fü, hogy 
mindig lábunk alatt van, ugy ez is állandóan 
ismert témánk; mindazonáltal ha európai látó-
körű egyéniség hangoztatja, mint bizonyos és 
csalhatatlan alapját a haladásnak: mégis na-
gyobb határozottsággal, több elvi szilárdság-
gal vesszük programba, társadalomban meg-
indítandó kultur munka kezdeményezésénél. 

Az egyesülésekből, az ifjúsági és nép-
könyvtárakból kell tehát kinőjön azon nagy 
horderejű kulturtevékenység, mely végeredmé-
nyeiben áldással, békével és megelégedéssel 
hinti be az emberi életet. Ezen szavak gazdag 
tartalma után kétségtelenül mindenki vágyako-
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2ik: s igy a helyes*] alapon, céltudatos terv-
szerűséggel vezetendő actio előhaladást jeleöt 
a falu. és város lakosságára egyaránt. 

Felismerői e nagy teendőknek, életreltf-
vói a közművelődés nagysierü 'Munkájának: 
az ország tanítói, a kultúrában szakadatlanul 
dolgozó emberek. Kik, ha mentől több egye-
sületet szerveznek és működtetnek: kultur 
munkájok annál nagyobb pozitiv eredménnyel 
érvényesül környezetükben, a népélet összes 
rétegeiben. Erre a jelen időszak alkalmas; a 
közszükség meg valósággal áhitozik utána. 

Az ügynek barátokat, megértő lelkeket 
kell szerezni a környezettársadalomban és el 
kell indulni az életet, fejlődést, jövőt hozó 
nemes actioval a tevékenység utjain; rövid 
esztendők sikerei, hálásan fogják minden lé-
pésünket megköszönni. 

Gyerke* Mihály. 

Ax ősembertan alapvonalai* 
Irt*: Otms Emii*. 

II. 

A történelem előtti idő felosztása. 

A világ teremtése óta értendő, azt a megmérhe-
tetlen hosszú geologiai időt, melyben ember még nem 
élt a földön, emberelőtti vagy praeanthropozoikus  kor-
nak  nevezi a tudomány; ez a geologusok és palaeontho-
ogusok mezeje, ahol az ősrégésznek semmi keresni 
valója nincsen. Amikor azonban az első lény — kire 
már valamiképpen az „ember"  név ráillett — megje-
lent a földön s ennek az emberi életnek kézzelfogható 
nyomait is észlelni tudja az ősrégészet, ekkor veszi 
kezdetét az emberiség őskora, amelyet, minthogy az 
irás feltalálásáig, vagyis a történelmi kor kezdetéig ter-
jed, praehistorikus  kornak,  azaz történelem  előtti  idő-
nek  neveznek, Mivelhogy e sötét kor minden irást és 
szóhagyományt nélkülöz, csak hozzávetőleges számitás 
alapján lehet meghatározni időbeli terjedelmét, igy Lyell 
hírneves angol tudós 100 ezer évre teszi a jégkorszak 
elmúlását, amelyben már élt ember a földön; ugyan-
csak legkevesebb 100 ezer évre becsüli Obermaier  né-
met tudós minimális számítási eredményei alapján a 
'legrégibb emberi leletet: a heidelbergi ősembert. Ellen-
ben Mortillet  francia ősrégész a jégkort 222 ezer év-
vel ezelőttre teszi s hasonlóan Hocrnes  bécsi tudós is 
240 ezer évet számit össze az emberi nem legrégibb 
koráig. Az emberiség létének roppant hosszú idejét a 
következő művelődési korszakokra szokás felosztani: 

1. A harmadkori  emberi  epocha.  Az ember leg-
ősibb történelme a geologiai tertiaer kornak pliocaen, 
sőt miocaen  szaka sötét távolába nyúlik föl, amelyben 
már nagyon sok emberszabású majom csontjait talál-
ták meg ugy, hogy. as ember faji eredete határozottan 

ezen majmok életidejére tehető, természetesen a való-
ságban első emberről nem beszélhetünk, mert a kiala-
kult ember-faja elválaszthatatlanul egybeolvad az em-
berszabású majmok fajaival. De minthogy az ember 
őskorápak kiinduló pontját keressük, a majmok és em-
berek társaságát ott különíthetjük el egymástól, ami-
kor valamelyik értelmesebb majom az első követ va-
ami élő lényre támadó célból elhajította vagy karjának 
hosszát és ütőerejét egy bottal megtoldotta. Ez a ma-
jom és ember közt álló lény, az u. n. „Anthropopithe-
cus"  volt az az 1 méternél valamivel magasabb ma-
jomember, aki őselefántok, rhinocerosok és vízi lovak 
társaságában élt már Európa harmadkori szárazföldjén. 
Valódi emberré pedig akkor lett ez az átmeneti lény, 
amidőn a köveket szerszámgyártás céljából széttördelni 
megkezdette, meit az embert éppen az különbözteti 
meg az állattól, hogy Franklin  mondása szerint az 
ember szerszámot- használó, alkotó- lény. S hogy már 
a geologiai harmadkerban éltek ilyen alkotó lények, azt 
concret leletek is igazolják. 1865-ben ugyanis Bourgeois 
abbé Franciaország Thenay  nevű helysége mellett mio-
caen rétegekben egyszerűen csak hasogatás által ido-
mított kezdetleges kovaszerszámokat talált, amelyekről 
a tudósok sok habozás és gondoB vizsgálat után elis-
merték, hogy mesterséges módon készültek és hogy 
ennélfogva értelmes lények készítményei. Ezeket a 
kovaeszközöket „eolithoknah"  s készítésük korát „eolith 
korszaknak'  nevezte el a tudomány. 

2. A palaeolithos  vagy régibb kőkori aera. Az 
ősembernek azt a korát, melyben a fémeket még meg-
munkálni nem tudta s eszközeit fából, csontból és kő-
ből készítette, kőkornak nevezik. Ezt Sir  John  Lubboek, 
hírneves angol természetvizsgáló és praehistorikus 
1865-ben 2 alkorszakra osztotta, u. m. az őskőkor-
szakra (pálaeolith)  és az ujabb kőkorszakra (neolith). 
Mig az előbbi a diluviumba (pleistocaen) esik, az utóbbi 
a geologiai jelenkorhoz (alluvium) tartozik. A palaeolith 
kőeszközök kagylóstörésü tüzkőfajtákból ütögetés, ha-
sogatás és tördelés utján az ősember által óhajtott cél-
szerű alakra vannak idomítva, amelyek a palaeolith 
aera keretén belül is több typologiai csoportba külö-
níthetők. A kovatypusok formái után a következő al-
korszakokat szokás megkülönböztetni: Chelléen,  Achen-
lien,  Monstórien,  Aurignacien,  Solutrien  és Magdali-
nien,  amelyeknek leleteit a typusformákon kivül még 
földtani, rétegtani és őslénytani alapon is gondos ta-
nulmányozás alá kell venni a korkérdés eldöntésénél. 
A palaeolithban edénycserép és csiszolt kőszerszám 
nincsen, ellenben jellemző az ősemberrel együtt élt ős-
fauna, melyből a mammuth, rhinoceros, ősló, őstulok, 
ősbölény, ősmedve, a barlangi oroszlán és hyéna, 
óriás-szarvas és rénszarvas a leggyakoriabbak. Az ős-
kőkori ember már ismerte a tüzet, barlangokban ta-
nyázott, halászattal és vadászattal foglalkozott, házi ál-
latai még nem voltak. Korának emlékeit diluviális bar-
langiszapban és löszben lehet megtalálni. Az egész vi-
lágon a legnagyszerűbb gyűjtőhelye a palaeolith emlé-
keknek a délfranciaországi Dordogneban levő Vesére-
völgy  ; Magyarország legnevezetesebb lelőhelye : Mis-
kolc,  Erdélyben pedig Magyar-Bodza,  a hidegtzatnosi 
6s a csoklovinai  barlang. 



3. A neolithos  vagy csiszolt kőkori aera. Kr. sz. 
előtt m. e. 6000 évvel az emberiség művelődése uj ál-
lomáshoz érkezett. A vadába ti és halászati ősfoglalko-
zishoz az állattenyésztés is járult; a földmivelés kez-
dete állandó letelepedést igényelt, törzsenként csopor-
tosulva és telepeket alkotva közös életmódot folytattak. 
Az elszaporodott emberek maguknak kunyhólakásokat 
emeltek, cserépedényeket csináltak, a változatosabbá 
lett kőeszközeiket megcsiszolták s azokon nyéllyukat 
is tudtak fúrni, megtanulták a fonás-szövést, házi ipart 
is űztek 8 a ruházatot sem épen nélkülözték. Halottai-
kat rendesen zsugorított helyzetben temették el. Az 
edényeken alkalmazott diszités az iparművészet kezde-
tét jelzi. Dr.  Reinecke  Pál  a keramika alapján a neolith 
kort 3 alkorszakra osztja, u. m. zsinegdiszes keramika, 
a harangidomu serlegek vagy billikomok és a szalag-
diszes keramika kora. A külföldi őstelepek közül ala-
posan tanulmányozták a butmiri-t  Boszniában, Ma-
gyarországon a lengyeli-t  (Tolnám.), az erdélyiek kö-
zül pedig nevezetesek: a iordosi,  kudtii,  alvittc-gabli, 
magyar-kapudi,  kolozsvár-monostori,  nagyiklódi,  széki, 
stb. őstelepek. 

4. A rézkori  periódus.  A neolithkor végső idő-
szakát, melyben a tisztán kapott vörösrezet is felhasz-
nálták eszközök gyártására, rézkorszaknak szokás ne-
vezni. Éz csak átmeneti kor a neolithból a bronzkorba, 
amelynek rézkor  elnevezését, miként Amerikára, épugy 
Izlandra és Magyarországra nézve is elismerték a tu-
dósok. Az első, aki a rézkor eszméjét 1861-ben felve-
tette, Dr.  Sir  William  Wilde  az irlandl muzeum igaz-
gatója volt; majd időközönként az egész világ praehis-
torikusai hozzászóllottak a rézkor bizonytalan kérdésé-
hez, igy Keller  Ferdinánd,  Sir  John  Lubboek,  Br. 
Sacken  Ede,  John  Evans,  Squier  E.  G.,  Dr.  Schmidt 
Emil,  A. W.  Francks,  Worsaae,  stb, A magyar ős-
régészek közül Kubinyi  Ferenc,  Rémer  Flóris,  Dr. 
Pulszky  Ferenc  és Dr.  Hampel  József,  Dr.  Tergina 
Gyula,  Téglás  Gábor,  Müleker  Bódog,  Dr.  Kuzsinszky 
Bálint,  Wosinsky  Mór,  Récsey  Viktor  és e sorok írója 
foglalkoztak hazai rézleletekkel. Pulszky külön köny-
vet is irt a rézkorról. 

5. A bronzkorszák.  Kr. e. m. e. 2 ezer évvel fel-
fedezték az ónt s rájöttek arra, hogy ez a vörösrézzel 
egybeolvasztva, egy sokkal keményebb öntvényt ad. 
Ennek a 9 rész réz és 1 rész ón keverékéből készült 
értékes fémnek feltalálása és elterjedése az őskori mű-
veltség hatalmas előmozdítását eredményezte, mert a 
240 ezer évnél bizonyosan hosszabb ideig tartó kőkul-
turát megdöntötte és az életmódot teljesen átalakította. 
A bronzot nem a neolith őslakók fedezték fel, hanem 
az mint kész öntvény került a műveltség őshazájából 
Ázsiából Európába; érdekes tudnivaló, hogy neves tu-
dósok, mint Bataüard,  Br.  Kruck,  Chantre,  Dr.  Tö-
rök  Aurél  stb. szerint a bronzöntés feltalálói s a bronz-
kultura terjesztői a cigányok voltak, akik még az ős-
korban Indiából hozták magukkal Európába. A bronz-
kultura átjárta az egész világot s a különböző vidékek 
bronzkori emlékeivel az ősrégészek egész serege fog-
lalkozott. Montelius, Evans, Mortillet és Tischler Ottó 
a bronzkor tartamát több alkorszakra osztályozták, de 
ezek a mi vidékeinkre nem érvényesek. Hampel szerint 

Magyarország bronzkora több mint ezer évig állott fönn 
s e kort Pulszky, Hampel és Reinecke osztályozták, 
amelyek közül a Hampel természetes alapon'álló be-
osztása a legmegfelelőbb s ezek a kezdés,  a virágzás 
és a hanyatlás  korszaka. A magyarföldi bronzmüvelt-
ség vége Hampel szerint a Kr. sz. e. V. vagy IV-ik 
századra esik. 

6. A „Hallstaüi  kultura".  A vas legelső felhasz-
nálása korát jelenti e név, még pedig Felső-Ausztria 
Hallstati  nevű városától, ahol 1864-ben 1000-nél több 
őskori sirt ástak fel, amelyek sirmellékletekkel pazarul 
voltak ellátva. M. e. 6000 sirlelettárgy került elő s 
ezeknek tanulmányozása alapján nevezték el e kultur-
periodust, amelyben a bronz és vas közös használatá-
val a bronzkorszak 'átmegy a vaskorszakba. E kultura 
kezdete a Kr. e. IX-ik század, amelyben Homeros  élt 
és Salamon  zsidó király uralkodott; ellenben Erdély-
ben Dr.  Reineck  Pál  szerint Kr. e. a VII. sz.-tól a III. 
sz. elejéig tartott. A hallstatti sirmező leleteit leirta 
Br.  Sacken  Ede.  A hallstatti Ízléssel a Tisza vidékén s 
Erdélyben párhuzamosan fejlődött a skytha  kultura, 
melynek emlékeit nyújtott csontvázakkal biró, halmat-
lan, sik sírokban lehet feltalálni. A legjellemzőbb skytha 
leletek: a 3 szögű kis nyilvégek, a fémtükrök, bronz-
karperecek, vastőrök és lándzsák, melyekből a legtöbb 
leletet a nagyenyedi skytha sirok szolgáltatták. 

7. A La  Tene  vaskorszak. Bármilyen éles, érté-
kes és keresett fém is volt a szép aranysárga bronz, 
mégis sikerült az emberiség sohasem lankadó technikai 
ügyességének egy oly fémet találnia, mely a kincsér-
tékü bronzot is háttérbe szorította. Ez a fém a vas 
volt s a nép, amely a hallstatti kuliurának igazán 
tüzzel-vassal véget vetett, a kelta volt. A félvasas hall-
statti kulturát Kr. e. a III. sz. a teljesen vasas La  Tene 
művelődés váltsa fel. Ez a név a svájci neuenburgi 
tónak egy sekélyvizű helyét jelenti, ahol a 70-es évek-
ben 100 drb. kardpengét, 200-nál több lándsát, sok 
flbulát és boglárt, balgákat, késeket, vésőket, fürésze-
ket, kaszákat és sarlókat, több zablát, lószerszám rész-
letet, 1 egész kereket, több pénzdarabot, 1 bronz-tüto-
kot, benne 1 vastüt és. 1 arany nyakéket találtak a tó 
fenéken. Innen kapta tehát e kulturperíodus a La  Tene 
elnevezést, amely a praehistorikus idők legutolsó sza-
kát képviseli és nyomát követi a történeti idő. 

Az őskor végső határát Erdélyre nézve Kr. sz. 
idejére lehet tenni, mert a római kultura elterjedésével 
beáll itten is a történeti időszak; más vidéken azon-
ban máskép szól az ének, a szerint, amint korábban 
vagy későbben vette kezdetét a történelmi kor, vagyis 
az események Írásbeli megörökítése. Sokkal korábbi a 
történeti kor kezdete pl. Görögországban, Egyptomban, 
Mesopotamiában, ellenben későbbi Dániában és Norvé-
giában s a polyneziai szigetvilágban még az utóbbi 
évtizedben is az európai kőkor kulturáját élte az ot-
tani ember. 

A művelődés fejlődési sorozata könnyebb átte-
kinthetőségét a túloldali táblázat mulatja. 
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Krisztus születése 1934 év Rómaiak — 

Tanítók Háza* 

A Cluj-i „Tanítók Háza- ügykezelési 
alapszabályai 

(Folyt ţ> v4p.) 

í4í igazgató  javadalmazása. 

21. §. A T. H. igazgatójának javadalmát ugy 
kell megállapítani, hogy a Iétfentartáa |cüz<|elm$itő} 
ment legyen, megadva neki ezáltal a lehetőséget arra, 
hogy ugy a T. H. vezetésében, mint a L. dy.-alap 
szervezésében, fentartásában, valamint az ezen alappal 
kapcsolatban létesítendő diákotthonok megalapítása 
körül odaadó munkásságot fejthessen ki. 

22. §. Ezen főszempontok tekintetbe vételével a 
T. H. igazgatóját ezen tisztségre minden addig szer-

zett jogával küldik ki, élvezi teljes addigi fizetését a 
korpótlékokkal, drágaaági stb. segélyekkel, a lakbéren 
kívül. 

23. g. A fizetése*? kívül a T. H.-ban természet-
beni lakást, teljes ellátást (étkezés, fűtés, világítás, 
mosás) élvez ugy a maga, mint neje és kiskorú gyer-
mekei és egy család részére ellátásért annyit tartozik 
fizetni, amennyi a fizetéses benlakó ifjak dija. Házas, 
családos gyermekei nem lakhatnak * T. H.-ban. 

25. f. T. H. igazgatóját azon tanügyi testület 
tagjaiul tekintik, amelyből, ezen tisztségre rendeltek, 
minden előbbi jogának élvezete mellett; tagja a nyug-
díjintézetnek s a T. H. szolgálatában maradhat 60 éves 
koráig, ha egészségi állapota megengedi. 

<56. §. Az igazgató kaphat 1 havi szabadságot a 
L. Gyi-alap gondnokságától a nyţri szünidő idején. 
Ezen 'idő alatt azonban nem követelheti ellátásnak 
pénzben való megtérítést. 



27. §. Betegsége esetén az igazgató helyettesíté-
séről a T. H. ídazgató tanácsa gondoskodik. 

28. ,§. A. L. Gy.-.alap gondnoksága az igazg. ta-
nács javaslatára s a közoktatáságyí minisztériummal 
egyetértve az ügyvezető-igazgató mellé egy élelmezőt 
is alkalmazhat, aki az igazgató támogatására van, ugy 
az irodai munkákban, mint a ház jókarban és tisztán 
tartásában, a gazdaságban, eljárva az igazgató utasí-
tásai szerint. Az élelmező pénzbeli flzetés mellett a 
T. H.-ban lakást és ellátást kap. 

AT.  H.  iniemátusának  orvosa. 

29. g. Lazăr Gheoţgbe-alap gondnoksága az in-
ternátus részére egy orvost alkalmaz, kinek tisztelet-
díját a választó-ülésen állapítja meg. 

30. g. Az OCVQS kötelessége: hogy bavonkint le-
galább jţgysser, sẑ lkség esetén többször meglátogassa 
az kiternátuft; megadva mindeţr egészségügyi utasí-
tást ; és hogy a beteg tanulókat gyógykezelje. 

Fentartás. 

31. g. Az igazgató minden hétre megállapítja az 
étlapot 

32. §. Az étkezés reggeli, ebéd és vacsorából áll 
Reggeli egy csésze kávé, tej vagy tea egy zsemlyével; 
ebéd 5-ször egy héten 3 fogás, 2 szer 2 fogás a szük-
séges kenyérrel; vacsora egy tányér leves a szüksé-
géé kenyérrel. 

Az élelmeknek általában elégségeseknek és táp-
lálóknak kell lenniők. Hust minden nap tálalnak. 

33. §. Bort sört és egyéb italt nem szolgálnak 
fel, csak ünnepségek alkalmával. 

34. g. Az ügyvezető-igazgató, vagy távollétében 
az élelmezd résztvesz az étkezésnél. 

35. §. Beteg diákok orvosi rendelés szerint élel-
mezendők. 

36. g. Az igazgató naplót vezet, melybe napon-
kint bevezeti az étkezők számát, az étlapot, az aznapi 
élelmicikkek mennyiségét és árát. Azonkívül vezeti az 
élelmiszerraktár leltárát, melcslnálva minden hó végé-
vel a mérleget. 

Diákoknak  a T.  H.-ba  való  felvétetének  feltételei. 

37. g. A T. H. internátusába csak a L. Gy.-alap 
rendes tagjainak gyermekei vehetők fel, mint ingyene-
sek, féldijasok vagy fizetésesek, ha a Cluj-i egyete-
men vagy valamely más főiskolában tanulnak. A meny-
nyiben üres hely lenne, középiskolai tanárok fiai és 
más diákok is fölvehetők, de csak a teljes dij fizetése 
mellett 

A felvétel a pályázati hirdetés alapján történik, 
melyet a L. Gy.-alap gondnoksága minden év juliusá-
baş közzétesz a napilapban. 

88. g. Ingyeneseknek csakis a L. Gy.-alap ren-
des tagjainak egyetemi hallgató fiai vehetők fel, ha 
legalább »jó« előmenetelüek és »jó« magaviseletűek. 
Ezek közül előnyben részesülnek az árvák, szegények 
a kiknek sok testvére van. 

Féldijasok ugyancsak a rendes tagok >jó« elő-

menelelü és jómagaviseletü fiai. Előnyben részesül-
nek az árvák és szegények. 

Fizetésesek ugyanazon tagok jómagaviseletü és 
elégséges előmenetelü fiai. 

39. §. A féldijasok és fizetésesek Tiavi vagy évi 
diját a L. Gy.-alap gondnoksága állapítja meg a fel-
vételkor, Cluj város megélhetési körülményeinek meg-
felelően, s a dijak nagyságát a pályázatban közli. 
Fantartja azonban a gondnokság magának a jogot, 
hogy a piaci árak változásának megfelelően évközben 
a dijakat mérsékelje vagy emelje. 

40. g. A T. H.-ba való felvételekről a L. Gy.-alap 
gondnoksága a felvett ifjak névsorának beküldése 
mellett mindjárt a felvételek megtörténte után évről-
évre jalentést tesz a kOzokt. miniszternek. 

41. §. A T. H.-nak ezen alapszabályát a L. 
Gy.-alap közgyűlése módosítja. 

Cluj. 1921. január 23. 

Dr. & Vllt, «lufik. L Aaghalia, L titkár. 

Nr. 9176—1021. 

Jöváhagyatik a VL cikk 15. J-ának • kŐTetttaó értelemben 
•aló módosítás* mellett: »ast, aki a aaavaiatok absolut  löbbségü 
nyeri, magválautotnak nyilvánítják. 

Cluj, Î021. márdos 21. 
Br. Prie OrtMi, államtitkár. 

(P. H.) 

HÍREK* 

A i áttanít tanítók «MtémadMéM. Az 
állami tisztviselők január hó l~ével fizetés felem ölés-
ben részesülnek. A tanítók, tanárak 50%-os, a bíróság 
és katonaság 30%>-os fizetés emelést nyernek. Ezen-
kívül a tisztviselők és a tanszemélyzet azon résza, 
mely még fizetés emelést nem kapott, rendkívüli se-
gélyben is részerül. E híradás mindenesetre kellemes 
hatással van az érdekelt lanitóikarra nézve, mert a 
jelenlegi fizetésből megélni valóban lehetetlen. 

Harmlno óra kőtalaső. A népiskolai uj tör-
vény azerint minden állami tanító heti 30 órai tanításra 
kötelezett. A felső tagozatban (supraprimar) oktató 
tanitók azonban 37—38 heti órát is kell tartsanak. 
Eddig a 24—26 órás órarend terhes volt, most bele 
kell edződni a 30—40 órás tanításba is. Hogy a több-
let órák fognak-e és miképen honoráltatni, egyelőre 
még ismeretlen a jóakarás és eliemerés mértéke. Ha 
bár ez is lényeges, hogy az erő megfeszítéssel dol-
gozó tanító többlet óráiért megkapja a külön díjazást, 
azonban mindenkit egyenlően érintő első nagy dolog, 
hogy a havi fizetések a hónap első napjain kézhez 
jussanak. 

A knlturvónák román tanítót Az állami 
népoktatás uj törvényében megjelölt nemzetiségi kul-
turzónák körzetében működő és idegen vármegyékben 
származott román tanitók jan. l-ig visszamenőleg meg-
kapták az 50*/o-os fizetés emelést. Az ezen vidékeken 
szervezett román nyelvű áliami iskolák tanitói nehezebb 



142. oldal. Tanítók Lapja. 18. azám. 

munkát végeznek, mert tanítványaik Java részben más 
nemzetiségű tanulók, akiket románul megtanítani és 
azután az egyes tantárgyakat román nyelven elsajátítani, 
jóval több fáradsággal jár, mint a tiszta román vidékek ta-
nulóinak tanítása. Ez nemcsak méltányos de igazsá-
gos elbírálás is a tanitók munkájának mérlegelésénél. 
Különben annak lenne kitéve ezen vidékeken a 
román nyelvű áll. iskola, hogy sokáig egyik tanító 
sem maradna ottan, hanem sietne az egy nyelvű vi-
dékek iskoláihoz tanítónak. A törvénynek azonban a 
nemzeti szempontok érvényesülése a fő intentiója. 

Jud&e Iakárlót cim alatt Nikodemus  Károly 
hosszufalusi ág. ev. magyar lelkész 5 felvonásos drá-
mát irt, melyet a Kolozsvári Magyar Színház 1924. 
évi drámai pályázatán előadásra ajánlottak. A könyv-
alakban kiadott dráma megrendelhető 50 L. ellenében 
a szerző cimén Seiulung  (Hosszufalu) jud. Braşov. 

Román Nyelvgy&korló-Kőnyv II. Kovács 
S. János Román Nyelvgyakorló-Könyve 'Jl-ik részét is 
megirta és a Minerva könyvkiadó vállalat könyvpiacra 
kozta. Annak idején az első rész megjelenésekor elis-
meréssel szólottunk ezen román nyelv és gyakorló-
könyv használhatóságáról, s most midőn a Il ik rész 
is kezünkben van: ugyancsak dicsérettel emlékezhe-
tünk meg Kovács S. János kiváló gyakorlati érzékkel 
megirt könyvéről. A román nyelvtan alaktani része a 
beszélgetési gyakorlatok sorozatával feldolgozva áll e 
könyvben előttünk. A magyar nyelvű iskolák tanítói 
a román nyelv tanításánál egy praktikus módszert 
vesznek alkalmazásba ennek révén, mely hiszem, meg-
hozza a hozzá fűzött várakozás értékes eredményét. 
Engedélyezve van. Beszerzésre melegen ajánljuk. 
Kiadja a Minerva könyvkiadó vállalat Cluj. Ara: 
14 Lei. Tankönyvül is használható. 

As orsság költségvetése. Az 1925. évre 
összeállított országos költségvetés 31750 millió, azaz 
harmincegymilliárd hétszázötven millió Leu bevétellel 
és 28 milliiárd 548 millió Leu kiadással s igy több 
mint 3 milliárd felesleggel állíttatott össze. Ezen feles-
legből két és félmilliárdot a tisztviselők fizetés rende-
zésére fordítanak, 250 milliót pedig a rekvirálások és 
hadi kártalanítások megtérítésére. 

Ab adósság. Nem rósz üzlet a kölcsön, ha 

Zfelelőképen tudja gyümölcsöztetni a felvevője. So-
nyertek boldogulást általa, de viszont a jégre is 

vitt nem egy könnyelmű embert. Mindazonáltal hitel 
nélkül a világ nem tud élni. íme áz egyes országok 
állami adósságai dollárokban: Anglia tartozása hat és 
fél milliárd dollár, követelése viszont 14 milliárd. Fran-
ciaország tartozása hét milliárd, követelése félannyi. 
Magyarország adóssága csupán S millió dollár, mig 
Auszţria adóssága 153 millió dollár; ugylátszik Auszt-
riának, habár szintén legyőzött állam, jóval többet 
hiteleztek. Románia adóssága 450 millió dollár, ami 
leuban kifejezve 8 milliárdot tesz ki. Az Egyesült 
Államoknak semmi adóssága nincsen. A háborúban 
résztvett államok közül tehát ő áll gazdáságilag az 
első helyen. 

Am nj repülőgép. A jövő gyors közlekedési 
eszköze kétségkívül a repülőgép lesz. Most egy Batsch 

nevű német mérnők olyan repülőgépet szerkesztett, 
amelyik egy kis motor segitaégével óránként 143 Km. 
utat tesz meg és rendkívül olcsan előállítható. Az 
angol szakkörök által is elismert gyors és olcsó repü-
lőgépnek nagy jövőt jósolnak a közlekedés terén. 

Megélhetést ad a munka. Aki nehéz megél-
hetését nem a panaszok és sóhajok adagaival orvo-
solja, de a munka és értelem párosult együttességével 
veszi napirendre, nem aggódik azon, hogyha a sors, 
vagy hatóságba lehetetlenné teszi megélhetését a ta-
nítói pályán, mi lesz vele. Hanem amely gyakorlati 
munkára nagyobb tehetséget érez, annak piacot teremtve: 
hozzálát terveinek megvalósításához, munkamezejének 
építéséhez. Példát szolgáltatott erre Dittand  József 
volt felsőbányai róm. kath. tanító, aki gyengén jöve-
delmező tanítói állását odahagyta és gépes kötőüzemet 
rendezett be. Ma 3—4 állandó munkás leány dolgozik 
üzemében és most tanoncnak egy 13—14 éves flut 
keres. Dicséret, elismerés illeti a munka felismerőjét 
és úttörőjét az intellektuelek számára a gyakorlati 
téren. 

Egy aaékely legény amerikai leveléből. 
Cseresznyés  György alsósófalvi székely legény több 
társával egyetemben a jelen év elején Dél-Amerikába 
vándorolt. A brazíliai ősmezők azonban nem ugy nyújtják 
a megélhetést, mint azt az ügynökök a hiszékeny nép-
nek leadják, mert amig ezen irtatlan őshelyekből meg-
művelhető talaj lesz egy vagyon megy rá az irtásra, 
s ha be is rendezte volna valaki a most már dúsan 
termő farmját, a termények értékesítése a vasutak és 
szekérutak hiánya miatt csaknem lehetetlen. Igy hát 
napszámból kell tengessék a kivándorlók életüket. Az 
értelmesebb és tanultabb emberek számára azonban a 
teljesen mestoha délamerikai viszonyok mellett is van 
jövő, főképen az üzleti világ terén. Ajs egyszerű szé-
kely legény, aki itthon állandóan tanult, magát mű-
velte, a nagy nyomorúságukban sem csügged, hanem 
fejét feltartva hangoztatja: >A tudás hatalom és élet, 
a tudatlanság szolgaság és halál,€ s meg fog élni ő 
Braziliában is, de tapasztalatokat szerezve haza igye-
kezik. Az egyszerű székely legény az iskola felemelő 
biztatását élete világító szövétrtekéül tekinti, s bizik 
minden nyomorúságos viszonylatban, hogy meg fog 
élni. Jelmondatképen kellene rámába foglal és min-
den iskola tartermei falára kifüggeszteni, hogy örökre 
és kitörülhetetlenül vésődjék be szemberek: elméjébe 
a tudás hatalma. 

A tanono otthonok ssép jövője. A kormány 
tagjai az ipari- és kereskedelmi miniszter, úgyszintén 
a közoktatásügyi miniszter tervezéseit a tanonc otthonok 
szervezése ügyében, nagy jóakarattal fogad a miniszter 
tanács. A jövő évi költségvetésbe messzemenő össegeket 
vettek fel ezen célokra és a tanonc otthonokat jogi sze-
mélyeknek minősítik, minek alapján teljes önállóság 
biztosíttatik számunkra. Ez alapon fejlődésük és hiva-
tásuk betöltése saját kebli ügye a vezetésre hivatott 
felügyelő bízottságnak a tanonc otthonok érdekében. 

Bomán vizsgák eredményei. A tanitók 
augusztusvégi román vizsgáinak eredményei kezde-
nek ismertekké lenni, A nagyváradi főigazgatósági tan-



kerületben vizsgázott 179 állami tanitó közül 142-őt 
képesítettek, elbukott 12 tanító, míg 14-et román nyelv 
tanulás végett a Regátba helyeztek. A felekezeti taní-
tók 415-ön állottak vizsgára és 166 vizsgázott sikere-
sen, a többi tanitó a vizsga ismétlésére utasíttatott. A 
többi "tankerületekben a vizsgái eredmények még nem 
jutottak nyilvánosságra. 

Első rendű fényképéasetl olkk állandóan 
kaphatók Láng  Henrik  fényképészeti szaküzletében 
Brassó  Kapu-n. 52. sz. Bárhová gyors postai szét-
küldés. 

Lépjen be a Könyvbarátok Társaságába 
200 lei évi tagsági díjért 20 kötet, 160 oldalas köny-
vet, regény és elbeszélésekből álló kis konyvţârt kap 
Erdély legkitűnőbb Íróinak müveiből. Ezek a könyvek 
egytől-egyig mind, valóban szórakoztató, gyönyörköd-
tető és irodalmi becscsel bíró írásművek. Ilyen kötetek 
bolti ára ma 100 lei, ennélfogva minden olvasni sze-
rető müveit ember maga ellen vét, ha nem lép be az 
•Erdélyi Könyvbatátok Társaságáéba. A tagsági díj 
félévi 100 lei előleges részletekben is lefizethető. Gyűj-
tők minden 25 előfizető után egy 20 kötetes tisztelet-
péndányt kapnak. Gyűjtőivekkel szolgál és előfizeté-
seket elfogad a művek kiadója Révész Béla könyvke-
reskedése Tg.-Mures Marosvásárhely, Piafa-Főtér 35. 
Telefon-interurban 61. 

A népesség eltolódás» öt év alatt. Félszáz 
évvel ezelőtt Franciaország volt Nyugateurópa legné-
pesebb állama 38 millió lakossal, utánna következett 
Németország 37 és Anglia 30 mlllóval. Az Egynsült-
Allamoknak 36 millió lakósa volt. Ma az Egyesült-
Államokban 110 millió, Németországban 64 millió, 
Angliában 49 millió, Franciaországban 39 millió ember 
éL Mig tehát Északamerikában a lakosság 74 millival 
emelkedett, Franciaországban a növekedés mindössze 
1 millió. — A világon ma körülbelül 1800 millió em-
ber él, ebből Európára esik 500, Ázsiára 900, Ameri-
kára 200, Afrikára 150 és Ausztriára 7 millió. 

Pát&kfalvy ABO-és könyve. Magyar és 
román ABC-és könyvet szerkesztett Patakfalvi Zsig-
mond s azokat Tóth István látta el fonamimikai raj-
zokkah A közoktatásügyi minisztérium 29841 — 1924. 
sz. a. engedélyezte, ára 15 Lei. Megrendelhető a szer-
zőnél Cluj unitárius kollégium. A fanamimika és 
irva-olvastató módszer előnyeit egyesítve dolgozta fel 
ezen ABC és Olvasókönyv. S hogy az idevonatkozó 
rendelkezésnek könnyedén eleget tehessen a tanitó, 
egyidejűleg a román ABC is fel van véve, megfelelő 
leckék kíséretében. A meggyőződésünk, hogy aki ezen 
első osztályos könyvet bevezeti, könnyen fog haladni: 
a magyar és román irás-olvasás tanításával. 

Petrei Kálmán •••rkesatö. A *Marianum« 
kolozsvári róm. kath. leánynevelő intézet tehetséges 
igazgatója, főhatóságától egy évi szabadságot nyervén, 
a Naláczy István halálával megüresedett »Magyar  Nép* 
szerkesztői állását vállalta. Nyárád-menti, tanitócsalád 
jeles tehetségű fia szerkeszti most, az erdélyi magyar 
nép oktató és minden irányban utmatatást nyújtó új-
ságját. Működeséhez szerencsét és kitartást s a rokon 
tanitó lelkektől mentől intenzivebb támogatást kívá-

nunk, hogy a magyar nép újságját mentől értékesebb 
tudnivalók tárházává neveljék. Szívből gratulálunk. 

Orgona és Zongora szakképzett javításokat 
és hangolásokat eszközlünk. Ajánljuk mindennemű 
hangszereinket. Cioflec  Testvérek  Braşov Kapu-utca 50. 
Ugyanott egy 22 regiszterü harmónium eladó. 

A Pásatorttts Almanaoh. Ezen a cimen a 
a Minerva R.-T. kiadásában karácsonyra egy díszesen 
illusztrált gazdag tartalmú könyv fog megjelenni Dr. 
György  Lajos  szerkesztésében. Gazdag szépirodalmi 
és kulturhistóriai anyag teszi egyrészt élvezetessé, 
másrészt szellemi életünk utóbbi hat esztendejének 
öszefoglaló áttekintése történeti szempontból is jelen-
tőséget kölcsönöz e könyvnek. Erdély igazi lelkét fogja 
bemutatni és számot ad arról, hogy mögöttünk levő 
hat esztendő alatt mit dolgoztuk, küzdöttünk és szel-
lemi erőfeszítéseinknek miiven eredményei vannak i 

Késien van a nyugdíjtörvény-terveset. 
A Români területén működő állami alkalmazottak uj 
nyugdíj törvény-tervezete részieleiben is elkészült, s az 
január havában a parlament asztalára kerül. Remény 
van igy, hogy az uj év első felében készen lesz a 
nyugdíjtörvény, amelynek alapján megkapják végleges 
nyugdíj ellátásukat ugy az ideiglenesen nyugdíjazott 
tisztviselők, mint « nyugdíjazás előtt álló idősebb al-
kalmazottak, s természetesen ezek között az áll. 
tanităk is. 

Szerkesztői  üzenetek. 
P. Z». K. Elvi felfogás, hogy a felekezeti taní-

tók érdekeit a Tauitók  Lapja  nem képviseli és nem 
szolgálja kellő mértékkel. Olyan cikkeket, amelyek a 
helyzet politikai oldalára vonatkoznak, nem közölhetünk, 
mert erre jogunk nincsen. így, ha tul mennénk a tanţjgyi 
határon, magunk ellen vétenénk, mely okvetlenül- maga 
után vonná a lap megbüntetését. Nagyon, de nagyon 
akartuk, hogy a Tanítók  Lapja  ne csak egy kezdő 
stádiumban működő tanügyi újság maradjon, de .mielőbb 
nője ki magát: hetenként  megjeleni  tanügypolitikai 
újsággá;  amely esetben minden kérdéshez nyugodtan 
és aggodalom nélkül hozzá tudott volna szólani. Hogy 
ez a terv eddig nem vált valóra, nem rajtunk múlott, 
de a közérdekeinkért csoportokba szerveződni nem haj-
landó kartársak közönyösségén és távolállásán. Talán 
eljön az idő, midőn megértik kartársaink nagyobb tö-
megekben, hogy végképen elengedni és magára hagyni 
ügyeink intézését mégsem célszerű és gazdaságos, mert 
minden kisiklik kezeink közül s magunk csak a pa-
nasszal maradunk. Ez igen fájdalmas felébredés lenne, 
de a magá dolgával nem törődő gazdával meg szokott 
történni, hogy gazdasága a saját szemeláttára feloszlik 
s őt még a házából is kitessékelik. A mi véleményünk 
szerint a tanitói karnak elsősorban eggyétömOrillni,  ál-
dozatos  hozzájárulással  terveit  anyagilag  megalapozni 
kellene  s csak ezután következnék az igény.  Mi taní-
tók azonban megfordítva szeretnők, ha lehetne. Máról-
holnapra a háztető gombját akarnók látni és minden 
törődés nélktll a védelem és érdeképltő intézményt ja-
vunkra bekebelezni. S hogy ez nem mehet igy, miq-
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den kis- meglevővel elégedetlenkedünk s azt nem to-
vább nevelni és kifejleszteni, de a küzdelem és birálat 
központjába állítani törekszünk. Nem következetesen, 
nem tervszerűen kialakított felfogás ez, csak a hirtelen 
felbukkanó érzelem. Vagy mások befolyásolása révén 
támadó állásfoglalás, mely okvetlenül aláhanyatlásra, a 
lassú elsorvadásra vezet. Nekünk pedig élni, népünk 
javára munkálni és minden vonalon alkotni kell. Aki 
ezen elvi felfogással nézi a jövőt, annak a tervszerű-
ség és kivitel áldozathozatalai állandóan szeme előtt le-
begnek és minden szikrapattanást a világosság értéké-
vel becsül, pártol és teljes erejével a valósulásig, előbbre 
visz. Ami pedig a regáti helyeken való román nyelv-
tanulási javaslatunk észrevételezését illeti, erre nyugodt 
lélekkel azt válaszoljuk: ott költsem-e el a pénzemet, 
bizonyos, előttem álló cél eléréseért, ahol az eredmény 
biztositottabb és feltétlenül több, vagy odamenjek nyelv-
tanulni, ahol' csak a címe van meg a látszattal, de 
vizsgára állásom esetén a remélt pozitív eredmény ne-
gatívumban fog megnyilvánulni. Hogy meg a kiadott 
kormányzati intézkedéseket a Tanitók  Lapja  gyökéré" 
ben, esetleg magvában megváltoztassa: ez éppen az a 
lehetetlen kívánság, mikor gondolataink, aZ alapkellé-
kek megépítése nélkül, már a háztető fényes gömbjé-
nek feltételén nyargalásznak. Az eggyüvé csatlakozott, 
erős sajtóorganummal rendelkező és agilis működést 
kifejtő össztanitóság helyesen kifejezett álláspontjával, 
az ellentétes kormányintézkedéseket a kívánt irányban 
módositathatja,' vagy végképen vissza is vonathatja, 
ámde egy kezdő stádiumban élő kisebbség} tanügyi 
ujságocskának ilyen feladatra vállalkozni, egyenlő lenne 
azzal a beindítással, hogy a Hargitát innen a lábunk 
alól felvesszük és a Mezőség dombos helyeire szállít-
juk. Mindig mondottuk s ezen merítorius észrevétele-
zésekre is összegezett válaszunk: tömörüljünk eggyé, 
hózzuk meg a megmozduláshoz szükséges anyagi ál-
dozató^ keressük ki az elindulás helyes útjait, terv-
szerű és célravezető programmot alkosson a kisebbségi 
magyar tanítóság: s akkor nap-nap után nem csak a 
veszteségét nyeri, de élhetést is teremt és szerez ma-
gának. Nem a hibák keresésében és a gátló okok fel-
panaszolásában, de az életre, vezető utak kijelölésében, 
kiépítésében nyerjen munkakört lelkivilágunk: s akkor 
minden dolgunk több sikerrel jut előre, megnyugvás-
sal nézhetünk a jövőbe. A pénzösszeget kívánsága sze-
rint számoltuk el s igy az előfizetése a jelen évre és 
a jövő 1925 évi dec. 31-ig ki van fizetve. Szívélyes 
üdvözlet és köszönet 

Könyvnyomda B. L Odorheio. 

Gyerke* Mihály ás Subó Jáaoa által szerkesztet 
az uj tanterv és uta-

_ sltások kívánalmai 
szerint, román nyelvű fejcimekkel ellátva, most jelentek meg1 

és kaphatók, egy küliv 2 Lei, egy bellv (két tantárgy'be-
Írására) aciatén 2 Lel élóleges beküldése mellett: a Tanriók 
Lapja  kioMhiratalában  és  Z.  Székely  János  könyvkereske-

désében Odorhoiu. 

R O M A N NYELVŰ 
VIZSGÁK  CÉLJÁRA 

LEGSIKERÜLTEBB TANKÖNYVEK : 

a Gyerke* Mihály ésBuneAntts-által írott, most 
megjelent román-magyar szövegezésű kiadványok: 
Román NyaMan ára 99 Lof. 
Román Irodalom Történőt ára 25 „ 
Románia Fftldrajza ára U „ 
A Román nép és Románia Tftrténota ára Sl ,, 
Román alkotmánytan ára . . . . l é M 

Ax öt kiilönbőfó résx egybefoglaltad : 
ftsssfofllaló Kftnyv ára . . . . Í M „ 

Az árak előleges beküldésével megrendelhetők': •Ad-
ministraţia Tanítók Lapja Odorhelu«, továbbá': Söha 
Aladár könyvkereskedése Odorhehn és a »Mliierva« 

könyvkereskedésnél Cluj. 

Felnőttek és absolváló vizsgára készülő tanulók egya-
ránt nagy hasznát veszik ezen, kérdések és feleletek 
alakjában irott könyveknek. Tegyen mielőbb rendelést. 

R u h a n e m ű t . i c X . H i r s e b R u d o l f 

divat&zletében vásárolhat, Odor be in. 

LJM 

SOHA ALADÁR 
kSny*-, papirS Ir6- <• njsanitortaktaafc 
i nyemt»tv*ny»aktára éa kSnyvffféttete  t 

ODO^HEIÜ — SZÉKEiiYUDVHRtf^IiY. 

Mindenféle elemi iskolai tankönyv, térkép* éé 
iskolai nyomtatvány legjutányosabbahi : 

M I N E R V A R é - t - n M 
szerezhető be. 

Clüj—Kolozsvár, Str. Roglna Maria 1. sz. 

f(6rjen ár jegyzéket . 

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

Legtöbb sikerrel hirdethet: â  

„ T a n í t ó k  L a p j a " 
tanügyi újságban. 

Megjelenik OdoHteftm. 


