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Feleifis szerkesztfi és hlaöá: 

B Y E R K E S mi H A LY 

Szerkesztőség és kiadóhivatal i 
Str. mihalu Ulteaz (Klrály-u.) 3. 

megjelenik két hetenként. 
Hirdetések ől|a soronként 6 Leu. 

A k ü l t u r a ü n n e p e . 

A magyar irodalomnak és $ közéletnek 
két kimagasló alakját ünnepli a társadasom 
40. illetve 30. éves sikeres és áldásos műkö-
désűk határjelzőjénél. 

Szábolcska  Mihály temesvára ref. pap 40 
éve pengeti a költészet lantját. Nyolc kötetben 
megjelent verseiből sokat ismer az iskolás 
gyermek, mint legkedveltebb szavalni való ver-
seit ; a dalölni szerető ember a zene mellett, 
a dal szövegétől is áthqtódottan élvezi annak 
fenséges gyönyöreit. „Tele van a város akácfa 
virággal" ... vagy „Sir a nóta magyar nóta" ... 
kezdetű dalok s ezekhez hasonlóan a többiek 
mind-mind: édes érzelem fakasztó, örök becsű 
nóták. 

A békés élei, a krisztusi szeretet hatja át 
Szabolcska költeményeinek szellemét; s ebben 
az irányban zeng dicsdalokat az élet legkü-
lönbözőbb mozzanatairól. És ettől az irányzat-
tól el nem tudott térni, elannyira, hogy a 
nagy háború ideje alatt, a hallgatás volt: 
egyetlen felmagasztosult költeménye. Nem 
fért össze lelkével, ihlettségének jellegzetessé-
gével a duló háború szörnyű ellenségeskedése 
és mindent pusztító elvadulása. 

A Petőfiéhez hasonló szép költeményeit 
gyönyörrel olvassa mindenki, gyermek és fel-
nőtt egyaránt, sőt aki olvasta, már szeretné 
szavalni is. 

Nagy költőnk, negyvenéves irói működé-
sét, március 23-án rendezett ünnepség alkal-
mával méltatta a temesvári irodalmi társaság; 
amely ünnepségen résztvettek: Temesvár és a 
Bánság közönségének szine-java, a hatóságok 
képviselői; továbbá az Erdélyi Irodalmi Tár-
saság ; a Magyar Párt és az E. M. K. E. ki-

küldöttei. Az ünnepi beszédet dr. Sztura  Szi-
lárd tartotta, mig a temesvári magyar dalárda 
Szabolcska dalokat énekelt; Szabolcska pedig 
legújabb költeményeiből olvasott fel és vála-
szolt az üdvözlésekre. 

Az emberek lelkét e szép és magasztos 
ünnepség alkalmával áthatja a kultura, a mű-
velődés gyönyöreinek élvezése, amely kel-
lemesebb, mélyrehatóbb és tisztultabb min-
den más behatásnál; s amely a finomultabb 
lelkeknek mindig vissza-visszatérő üditő forrás; 
a még ki nem alakult, de a művelődés utján 
haladó egyéniségeknek pedig: állandó biztató, 
lelkesítő és jó példákat szolgáltató vissza-
emlékezés. ^ 

Az irodalom másik kimagasló ünnepeltje: 
dr.  Janovics  Jenő a kolozsvári magyar szín-
ház igazgatója. Harminc éves szinészi és 22 
éves színigazgatói jubeliumát ünnepli és ren-
dezi ez ünnepélyt a kolozsvári magyar szín-
ház e hó 11- és 12-én nagyraterjedő kultur-
programmal. 

Ha valaki, mint egyéniség, mint közéleti 
szerepvivő méltó egy eltöltött idő után az em-
berek megbecsülésére és tiszteletére: ugy Ja-
novics  Jenő dr. elsősorban tartozik azok közé. 
Neki nagyon sokat köszönhet a közművelő-
dés s ennek főképen az a részlete, amelynek 
napi munkása. Az ő kiváló érdemeinek meg-
becsülése, azok előtt tisztelettel való meghajo-
lás ténye azon körülmény, hogy a vallás- és 
szépmüvészetek minisztere kiküldötte képvise-
lőjét ezen jubiláris ünnepélyre; nemkülönben 
a kolozsvári hatóságok is bejelentették a ren-
dezőségnél, az ünnepélyen való részvételüket. 
Felsorakozik természetesen a szinészvilág és 
az irodalom egész táborkara, de ott lesz a 
nagyközönség, akinek Janovics dr. annyi, emel-
kedett nivoju, irodalmi és színművészeti élve-
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zetet szerzett, mint színész, de főképen mint 
-âiretttor. 

X magasabb szellemi nivó, az elképzel-
hető .legfiÉnyesebb megjelehités lévén állandó 
vezérelve: a kolozsvári magyar színházat fő-
városi magaslatra emelte és dzön is tartja foly-
tonosan és lépést igyekszik tartani a vezetése 
alttt -álló egész Erdély-Bánáti magyar színját-
szással is. S mikor, mint director, nem az 
anyágtak, <le állandóan a lelki supremaţia felé 
törtét: aí anyagi sikerek mégis egyenlő mér-
tékben kísérik nyomon magas szárnyalású tö-
rekvések; melyet nem magának tart meg, de 
mint közös szerzeményt, megosztani kiván kul-
turmunkatársaival, s váratlan meglepetésképen 
kiadja egy szép napon, hogy a vezetése alatt 
álló magyar színház összes alkalmazottainak 
febr. 1-étől 50%-os fizetés emelést folyosit a 
színház pénztára. 

Janovics  dr.  a kolozsvári közönség lel-
kébe és az ottani kultur közélet megnyilvánu-
lásaiba, elévülhetetlen tetteivel örök időkre be-
véste nevét; de ismerik nagyszerű kulturmun-
káját kint is és nem kisebb bámulattal, hódoló 
tisztelettel tekint feléje a vidék: a városok és 
faluk kulturmunkás serege is. 

Ünnepet ül a kulura; nem ugyan pont 
áz abc  és környezete, de az a fejletebb, ma-
gasabb régióju kuliura, melynek minden nyil-
vánulása a lelki élet után vágyakozók szá-
mára, szüntelen ontja a kielégítő és felemelő 
élvezetét 

S nékünk, kik minden kiágazó és bármi-
lyen magasra növő kulturának is, álapvető 
murikásái'vagyurik; mindkét ünnepelt részére 
egy üdvözölő szót csatolni a disábeszédek-
ttez, <egy Szál Virágot betenni a megtisztelő 
csokrokhoz: á közművelődés iránti kedves kö 
ttslesáégÜrik. Gyerke* Mihály. 

• 

A definitiv vizsgák felfflggeaatése. A re-
gáti tanitóképesitő törvények szerint, a 3 évi szolgála-
tot betöltött tanítók véglegesítő (definitiv) vizsgát kell 
tegyenek. Ezen vizsgák tartását a miniszter, valószí-
nűleg, as Erdélyi Általános Tanítóegyesület által be-
terjesztett indokoltkérés alapján, további intézkedésig 
felfüggesztette. így az ezen napokon tartandó vizsgák 
ez évben halasztást szenvednek. Az őszön tartandó 
(elOléptetŐ) înaintare vizsgákról nem szól a rendelet. 

Szabolcska Mihály Jiegyven éves 
jubileumán* 

A Ttmtsvári  Arany  János  Irodalmi  Társaság  ünnepi diu_ 

fyiüéa fc*r*i<bea iUt* <n«g Szi&oUska  Mihály negyven ives Írói ja. 

bllenmát, mely alkalommal a táraság kiváló elnök*: Dr. Sttmra 

Sziláid elqöki magnyitó bestédben Méltatta, jubiláns költéssetét. 

E bestédnek nemcsak « tárgya g«s4ag -sscbbuél-saebb megjeleníté-

sekben, de msga « beszéd is egy irodalmi murainak, mely kedves 

és gyönyörködtető Olvasmánya lehet mindenkinek, épm  aaért act 

agési terjedelmében közöljük ac alábbiakban; 

Az Arany János Társaság husz év alatt, amióta 
áll, első ízben érte meg azt az örömet, hogy egy tag-
jának negyven áveslrói jubileumát megünnepelhesse. 
A jubiláns költő: Szabolcska  Mihály, társaságunk egyik 
alapítója, éveken át elnöke, majd tiszteleti elnöke és 
mindenkor legnagyobb disze és büszkesége. A mi sze-
retett jubilánsunk 1884. előtt is, mint teologuS, sokat 
verselt s a debreceni kollégiumnak ünnepelt poétája 
volt, ki az összes pályázatokon megnyerte a jutalmat 
s a debreceni lapok rendes munkatársa volt. 

Országos lapban, a «Vasárnapi Újságban* azon-
ban 1884. év tavaszán jelent meg első verse és ettől a 
negyven év előtti dátumtól számitható országos-nyilvá-
nos költői működése. 

Az Arany János Társaság lelkes örömmel ragadta 
meg ezt a jubiláris alkalmat arra, hogy hálás köszö-
netét nyilvánítsa nagyérdemű alapítójának, volt aktív 
elnökénék, majd örökös tiszteleti elnökének mindazokért, 
az elévülhetetlen érdemekért, amelyeket társaságunk 
életrehivósa, fenntartása és fejlesztése körül szerzett s 
amelynek az ő nagy neve és költői egyénisége min-
denkor fényt kölcsönzött. És nagy örömmel ragadja 
meg Társaságunk ezt az ünnepi alkalmat arra is, hogy 
Ugy a saját nevében, mint a nagy közönség nevében, 
hálás köszönetet mondjon a mi kedves poétánknak, 
Szabolcska Mihálynak, mindazért a sok gyönyörködte-
tésért, lelki jobbításért és megnemesitésért — azért a 
sok lelki kincsért, amiket bűbájos, üde, tisita költésze-
tében, amelyből jóságos szelid krisztusi lelke ugy árad 
ki, mint a világosság a szelid csillagokból, nekünk oly 
bőkezűen ajándékozott. Hála neki azért a nyolc köte-
tért, amelynek szelid, gyöngéd, finom, tiszta, meleg 
hangú költészetével oiy teli van a lelkünk, mint a nap-
sütéses nyári lég, az akácfiavirág édes illatával — mint 
üde virágon csüngő harmatcsöpp nyári napsugárral. 

Szavam — ennek a dáriusi kincsnek — ennek a 
csillagos égnek a méltatására és elmém annak érté-
kelésére gyönge. 

De nincsen is szüksége áldásos költői működésé-
nek méltatására és elismerésre : mert eléggé méltatta 
azt az Akadémia, a Kisfaludy-és Petőfi-Társaság, ami-
dőn a tagjai közé megválasztották és eléggé ismerte 
el költői érdemeit és értékét a nagy olvasó közönség 
akfaor, amidőn százezer számra kinyomatott 8 kötetét 
6s azoknak ujabb és ujabb kiadásait elkapkodta. 

És nincs la különös érteima annak, hogy érett 
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művészetéről s annak szépségeiről azoknak beszéljek, 
akik azt ismerik, akik azt — leikökben hordják. 

A költészet bájos alkotásairól a legtökéletesebb 
ismertetés és boncolás sem ad eleven képet és nem 
pótolja magát a műalkotást, annyira nem, mint ahogy 
az élő rózsavirágnak legtökéletesebb leirása sem pótolja 
magát az élő rózsát, annak remek alakját, színét és 
illatját. 

Aki a rózsa szépségeit és illatát akarja élvezni, 
az a rózsát szerzi meg és nem annak leirását. A köl-
tői alkotásokat is csak eredetiből lehet élvezni. 

Szabolcska Mihály költői müveit olvasni kell, nem 
pedig ismertetni. És ha mindezek ellenére a jubiláns 40 
évi költői működéséről ia megemlékszem, teszem azt 
azért, hogy büszkén rámutathassak arra a tengernyi 
kincsre, amelyet ebben a nemes költészetben birunk és 
ráirányítsam azoknak a figyelmét is, akik erről a te-
mérdek lelki kincsről netalán tán nem tudnának. 

Szabolcska költészete s annak 40 év előtti alko-
tásai ugyanugy, mint ma írott versei — élő költészet, 
a ma költészete, mert a kor hangulatát, annak érzé-
seit és uralkodó eszméit tükrözi. 

És mi a mai kor hangulata, a mai kor uralkodó 
érzése és eszméje ? 

A milliók lelke ma a világháború után — a durva 
harc helyett, a szelid békét, az ördögi gyűlölködés he-
lyett — az isteni szeretetet sóvárogja. 

A béke és szeretet hangulata uralkodik a lelke-
ken és ezeknek a hangulatoknak kell a kor költőjének 
művészi kifejezést adni, hogy milliókat gyönyörködtessen. 

Szabolcska költészete — a 40 év előtti és a mai 
egyaránt, a béke és a szeretet — a családi és a népi 
béke egyetértés, az ember-Bzeretet, az Isten és termé-
szet imádás, a megbocsátás és a megnyugvás, köl-
tészete. 

>Vihar előtt« kezdetű 1907. évből való költemé-
nyében egész költészetét igy jellemzi: 

.Nem u én Tttágom « harcok világa. 

Fáj act énekelnem, 

Csendes merengéssel álmot szövögetni 

Az örök, az édes testvérszeretetről 

Dalt betűzni kl a hervadt virágról 

Hallá levelekről, 

Eldalolni tiszta igaz érzelemmel 

Örömöd, bánatod, lelkem kis családom. 

S eláldani, aki veletek megáldott 

Bc az én világom.* 

Ez a költészet prózában kifejezve a béke és sze-
retet, a természet, a családi élet és a vallásosság köl-
tészete. 

»JóslaU c. költeményében a világháború előtt ezt 
hirdette : 

»A szeretet hatalmát 

A Jéság diadalmat 

Hiszem és hirdetem előre I 

Less aég idő, síikor qwjd 

Az embersziv belátja: 

Hogy gyűlölködés: vétek 

Hogy szeretet: az élet, 

Hogy ez aa ő ige* világ** 

A világháború véres napjaiban — azokban az ál-
datlan és harmóniát bontó időkben, 1916-ban, ezt da- . 
lolja a béke ihletett költője: 

.Szivem mélyén dalok gonyatstaqak. 

Mint az érdén a dalos madarak; 

Viharos éjszakában. 

Várván a békés hajnal hasadásra. 

Mikor majd száné szlvök zokogása 

Csattoghat hat határkén. 

így én manapság busa*  koilgüM, 
De ha a béke  napja  ránk ragyog 

Az én dalomra is vár: 
Gyógyilni  seb, szdritni  könny,  Utnérdek  ." 

És mindenkor és minden alkalommal azt hirdeti 
ez a szelid békés krisztusi lelkű pap-költő, hogy: 

.A gyűlölség  móló, vak, álom — 

Csak egy vallás van a világon 

S ez a krisztusi  szeretet,' 

S a jövő dalaképen jóslatként hirdeti: 

«Testvériség sseretet, ni világa. 

Hiszek benned és látlak már elére, 

Tndom, hogy egyszer a világ 

A Mereteiben oly igaz lesa, 

Mint édes anyánk ölelése vol».« 

És a: jövő moráljaként hirdeti, hogy : 

.Minden ember annyit ér 

Amennyit másoknak használni tud* 

hogy csak azok a nagyok, 

.Akik a szeretetben a legnagyobba*' 

és hogy csak: »Egy bölcsesség van a világ felett, 
örökétig való: a szeretet* és hogy »nem tudsz te 
semmit, hogy ha nem szerettél*. 

Ez a szelid, ez a nemes, ez a békét és szeretetet 
hirdető üde és tiszta közvetlen és őszinte költészet és 
egyedül az ily szellemű költészet van hivatva ma a 
világháborúban eldurvult emberi erkölcsöket, érzéseket 
és lelkeket megnemesiteni. 

Mint a családi  élet  gyöngéd, finom és meleg hangú 
és harmónikus lelkű dalnoka, páratlan és egyedül álló 
egész irodalmunkban. Petőfi óta az édes  anyáról  oly 
leheletszerű gyöngédséggel, oly bensőséges gyermeki 
szeretettel annyi rajongással és művészi reraektéasel 
nem irtak. A feleségről zavartalan boldogsággal, a gyer-
mekekről annyi gyöngéd bájjal és nemes humorral 
csak Petőfi irt. 

Mint a termésűt  dalnoka,  benső Bégben, finomság-
ban, gyöngédségben vetekszik Petőfinek e nemű leg-
remekebb verseivel, az >Itt van a% ősz, itt van ujra« 
cimü legklasszikusabb ilynemű alkotásával, ax őszi ter-
mészet ezen leheletszerűen gyöngéd és éteriesen finom 
hangutatu »altató dalá«-val, amely mélaságával álomba 
szenderit, lágyságával álomban tart és a könnyen el-
libbenő hangulatot lebflvöli. 

Szftboiesks is olyan nagy művésze a természet-



érzéknek, akár Petőfi, őt is oly gyöngéd szeretet fűzi 
a természethez, mint zseniális elődjét, ő is rajongója 
a természetnek, ő is ugy tud gyönyörködni a termé-
szet jelenségein, ő is ugy szereti a virágokat, a mada-
rakat, az erdőt, a felhőket, a csillagokat, ö is ugy tud 
együtt érezni, együtt örülni az uj életre ébredő tavaszi 
és együtt busulni, a haldokló őszi természettel, mint 
Petőfi. 

A «természet* Szabolcskának meghitt jó barátja, 
testvére. Elbúcsúznak egymástól, az egymás viszont-
látásának örvendenek és sóvárognak egymásért. A ter-
mészettel egynek és azonosnak érzi magát. Beleolvad 
a szent természetbe. «Szabadban* cimü költeményében 
kitörő örömmel és boldogsággal ezt dalolja: 

.Itt in vagyok or a határban 

Itt az enyém ami csak drága 

' Mind — mind •( a fény, ez az illat 

Ez a csend, mi álomba ringat 

Oh te nekem, természet szép vagy 

Mit bánom én akárkié vagy 

Ha lelked egy  az én lelkemmel 

Enyém vagy ezer szépségeddel." 

Mint vallásos  költő,  mint pap-költő is kiváló. Val-
lásos költeményekben gazdagnak nem mondható köl-
tészetünket, sok ilynemű gyöngygyei gazdagította. A 
zsoltároknak nagy hatások volt költészetére. Azok szel-
leméből és szerkezetéből vette a gondolatrythmust is, 
amelyet — különösen nép- és müdalaiban — oly mes-
terien alkalmaz. 

Vallásos költészete a krisztusi vallás három örökké 
friss és üde forrásából, a hit, a remény és a szeretet 
krisztusi forrásából fakad. Hite erős, reménye megin-
gathatatlan, szeretete határtalan. Hivő lelke mély áhí-
tat, napsugártisztaságu hangján száll a mindig áldó, 
mindig derűs Ég felé és hymnusokat zeng a jóság, a 
szeretet, a bölcsesség Istenének. 

Csak elvétve szállja meg hivő lelkét a kétkedés s 
csak egyszer inog meg szilárd hite — csak egyszer ke-
rül ellentétbe a pap a költővel — diszharmóniába a 
vallásos és az emberi érzés és a diszharmonikus érzés 
egyik legszebb dalára ihlette. >Dal a kis Demeter Ró-
zsikéról* cimü remek dalában kétely is vegyül. A pap-
költő nem tudja a Gondviselés bölcseségét, az ártatlan, 
az istenfélő és hivő, a szép Rózsika koporsójánál, hir-
detni, kit akkor ért a korai halál, akkor ölte meg a 
vihar, amidőn imádott beteg anyjának a közeli város-
ból orvosságot vitt, 

Ennek a borzalmas tragédiának a láttán megren-
dül a pap-költőnek hite és igy kiált fel: 

»Én Istenem I oh feddj meg engem 

Hogy tudjak hinni rendületlen 

Nehogy majd én is pogány zokogással 

Oda boruljak vétkes gyásszal 

A kis Demeter Rózsira 1* 

Ezt a minden más érzésen felülkerekedő s a lé-
lek mélyéből kitörő és egeket ostromló természetes 
emberi érzést, a megsebbzett emberi léleknek ezt a 
jegélesebb fájdalmát, csak az tudja igazán átérezni és 

megérteni, akinek a tragikus végű, élete bimbajában 
meghalt Demeter Rózsika szeme fénye, édes gyer-
meke volt. , 

Mint dal-költő  alkotta Szabolcska legremekebb és 
örökéletű költeményeit. Nép müdalai Petőfi ilynemű re-
mekei mellé állíthatók. Szabolcska dalait is népies 
őszinteség, a népdal naiv őszintesége, egyszerűsége, 
közvetlensége, a nyelv népies tisztasága és költőiessége 
s a dallam és a szöveg egysége jellemzi. A népdalnak 
nem külsőségeit, hanem a lelkét, a művészi sajátságait, 
szellemét és gondolatformáit leste el és használta fel 
művészi öntudatossággal, nép- és müdalaiban. 

A népies versalakoknak nagy mestere és a gon-
dolatritmusra sok és szép példát találunk formákban 
is gazdag költészetében. 

Genfből küldött és a Fővárosi Lapok 1891 ja-
nuár 6-iki számában megjelent, országos feltűnést kel-
tett >Mért nem születtél te* kezdetű müdala, amely a 
nagy irót és esztétikust, Beöthy Zsoltot is elbájolta, 
legszebb példája ennek a művészi formának, amelyet 
Szabolcska a bibliából és a székely népballadákból 
lesett el. 

Kevés ilyen remeke van egész műdal irodalmunknak. 

»Mlért nem születtél te 

A ml kis falunkban, 

Ott se messze tőlünk, 

Csak a szomszédunkban. 

Csak a szomszédunkban, 

De ott is szegénynek 

Falu rózsájának 

Falu legszebbjének. 

Én mefc soha-soha 

— Szegény fin módra — 

Kisfalunk határát 

At ne léptem volna. 

Ne tanultam volna 

Olvasni sem másból, 

Csak a te szemedbél, 

Csak a te orcádról. 

Oh onnan se másról, 

Onnan se egyébről 

Csak a sziveinknek 

Örök szerelméről.* 

A gondolatritmusnak s annak is a legművészibb 
formájának s a vers legősibb alakjának, a fokozódó, a 
haladványos gondolatritmusnak remek példája, dalköl-
tészetünknek ez a gyönge — ez a fönségesen egyszerű 
dal. Benne a verssorok egy-egy szónak vagy mondás-
nak megismétlésével összekapcsolódnak, mi által a gon-
dolatnak ritmikus folytonosságát is fenntartja. Ennek a 
bájos kis dalnak mondatszerkezete és versformája (két-
ütemű — hat szótagu) is ősnépies és gyöngédségre és 
költői szépségekre sem áll mögötte a petőfies népies-
ségnek. 

Ehhez a kis remekhez művészi értékben hasonló : 
»A kit én szeretek* kezdetű dal. 

Szabolcska lyrai költő. Lyrája lágy dallamokra 
van hangolva. Érzés* szelid, bensőséges, tiszta, erköl-
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csös. A tiszta erkölcsöt is imádott természetétől tanulta, 
amely mocsarait szép virágokkal borítja el. 

Nyelve a legtisztább magyar nyelv. Költészetében 
a magyar nyelv teljes pompájában, liliomtisztaságban, 
ős formáiban, zamatjában és zengzetességében él. Sza-
bolcska elsőrangú nyelvmUvész és egyik nagy érdeme, 
hogy költői nyelvünket sok, a nép ajkáról elesett szó-
lással, kifejezéssel, fordulattal gazdagította. Nyolc kö-
tete a színtiszta magyar nyelv szépségeinek egész csil-
lagos egét tárja fel. 

Szabolcska eredeti tehetség. A >maga ösvényén* 
járt. Mint eredeti alkotó művész senkit sem utánzott és 
ő neki sem akadt utánzója — és nem is fog akadni, 
mert alkotó művészt csak modorban és külsőségben 
lehet utánozni, de soha sem a lényegben. 

Szabolcska esztétikája rövid és egyszerű, ő csak 
kétféle verset ismer el: jó verset és rossz verset. A 
vers szerinte maga felel magáért, tekintet nélkül arra, 
hogy ki szerzette és milyen >költői irány* szerint 
szerzette. 

Az ő költészete az, >a mi szép — hogy melegítse 
a világ szivét*, »hogy fölemeljen és megnemesitsen*. 

Társaságunk nevében arra kérem Szabolcska Mi-
hályt, a »muzsa kegyeltjét*, hogy maradjon továbbra 
is hü ahhoz a Múzsához, akinek «Ajánlás* cimü ver-
sében finom iróniájával szemrehányást tesz azért, hogy 
születése idején homloka helyett tévedésből a szivét 
csókolta meg s azért nem tud ő okos, csak »együgyü 
jámbor szeretet«-et hirdető verseket írni. G költemény 
az alábbi: 

Hogy én nem lettem nagy poéta 

Ciak ilyen apré, nótázó legény: 

A muzia volt az oka annak, 

A születésem idején. 

Leküldte Isten akkor hozzám. 

Hogy rendszerint csékolna meg, 

S a homlokom helyett ő. tévedésből, 

A szivemet csókolta meg I 

Ez az egy tévedés okozta 

Az én sok többi tévedésem: 

Hogy a mióta élek, a szívemnél 

Nem volt egyéb vezérem 1 

Ezért nem is vihettem én 

• korunkban soha többre . . . 

Ezért maradok én, ezért — 

Szegény nótázó ember mindörökre. 

Ezért nem boldogulok én 

Kint a világban semmiképpen : 

Ezért marad, amit én mondok, 

Sok ember előtt sötétségben. 

Ezért Írnak mások ezerszer 

Okosabbat az én könyvemnél, 

Ezért nince egyéb az enyémben, 

Együgyű, Jámbor szeretetnél 

Ezért nevetnek engemet ki, 

Hogy az eszemet nem használom . . . 

— S ezért nem adnám én a szivemet 

Semmiért a világon 11 

H Í R E K * 

Visszavont törvényjavaslat. Anghétescu  dr. 
közoktatásügyi miuiszter a kamarából visszavonta a 
népiskolai törvényjavaslatot. Egyelőre tehát azt csak a 
szenátus fogja tárgyalni. A miniszter azzal indokolta 
eljárását, hogy a kamarának előzetesen sok sürgős ja-
vaslatot kell letárgyalnia s igy nem fordíthat kellő fi-
gyelmet a nagyfontosságú népiskolai törvényjavaslatra. 
A senátusban azonban a tárgyalás folyamaiba tétetik, 
a király utazása miatt félbeszakadt parlamenti munkál-
kodás újbóli megkezdésével. 

Tanítói kongressns. A tanítók országos kon-
gressusát április hó folyamán tartják meg, amelynek 
tárgya : a tanítók fizetésrendezése. 

As uj drágasági pótlék. A Lalescu-féle görbe 
az egdigi pótlékok érintetlen hagyása mellett, uj drá-
gasági pótlékot hozott az állami tanitók számára, még 
pedig ez évi január hó 1-ére visszamenőleg ezen 
alábbi számítás szerint: 

Városi tanító 1000 + 1000 L. havi alapfiz. után kap 205 L. 
Falusi > » » > » > > 170 » 

Városi > 1000 + 750 » » » > > 205 » 
Falusi > » > > > > » 205 » 

Városi > 1000 + 500 » > > > » 185 » 
Falusi > » > > > > » 220 » 

Városi- > «oa+400 > > » » » 165 > 
Falusi > > > » » > > 235 ». 

Városi > 800 + 200 > > » » » 85 » 
Falusi > > » » > » > 120 » 

Városi > 700+175 » » > » > 170 » 
Falusi > > > » > » » 240 > 

Városi » 700 » > » » » 195 » 
Falusi » » » » » » > 130 » 

Városi » 600 > > > • » 200 > 
Falusi » > » > > » » 235 > 

Segédtanító — — — — — — — 220 » 

Értesítés. Az állam-nyelvi vizsgákra készülő, 
tanítókhoz és tisztviselőkhöz Gyerkes  Mihály és Buna 
Anna az alábbi felhívást küldötték szét: A román 
nyelvű vizsgákra készülő tanitók, tisztviselők és ma-
gánosok szíves figyelmébe ajánljuk: »Rornán Vizsgák 
Könyve* cimü munkánkat. A román nyelv es iroda-
lom, földrajz, történelem és alkotmánytan tantárgyak-
nak ezen vizsgákra szükséges tananyagát, kivonatos 
összefoglalásban román-magyar szövegezéssel adja 
könyvünk, a lehető egyszerű, irodalmi nyelvezettel. A 
román nyelvtani részt — amely alapját képezi a ro-
mánul való beszélgetésnek és tanulásnak — már meg-
jelentettük és könyvünk megrendelőinek, nyomdai ivek-
ben azonnal megküldjük. A további tantárgyak kivo-
natai szintén szorgos nyomdai munkálat alatt állanak 
és amint megjelentek, fűzött könyvalakban, cimükre 
azonnal expediáljuk. Az öt részből álló könyv ára, ajánlott 



postai küldéssel együtt 50 leu, mely a kiadó: »Administra-
ţia Tanitók Lapja Odorheiu* cimére előre beküldendő. 
Másnemű megrendelést, az esetleg előfordulható kelle-
metlenségek kikerülése végett, nem vehetünk fel. Köny-
vünk »Soha Aladár könyvkereskedő Odorheiuc cégnél 
is kapható. Hogy a népiskolai tanuló ifjúságnak, a ro-
mán nyelven tanítandó tantárgyak összefoglaló isme-
reteiből legyen egy kis kalauz a kezében az egybefog-
lalt Román Vizsgák Könyvét »kézirat-segédkönyv* gya-
nánt : a) »Román Nyelvtani Kivonatok* ; b) »Román 
Irodalom Történeti Kivonatok* ; c) »Romén Földrajzi 
Kivonatok* ; d) »Román Történelmi Kivonatok* és e) 
»Román Alkotmánytani Kivonatok* cimek alatt, kü-
lön-külön füzetekben is kiadjuk. Az első rész: a «Ro-
mán Nyelvtani Kivonatok* már készen van és tetszés 
szerinti példányszámban megrendelhető. A megjelent 
füzet bolti ára 15 L., mely szintén előre beküldendő. 
Tanitók, tisztviselők nehéz vizsgájának könnyítése és 
eredményessé tétele érdekében dolgoztunk: nagybecsű 
megrendelésüket kérjük! Odorheiu—Székelyudvarhely, 
1924 március hó. Kiváló tisztelettel Gyerkes  Mihály, 
áll. ig. tanító. Buna  Anna  ref. tanítónő. Az Uj Nép-
iskolai Törvény szövegét pontos és tökéletes magyar 
fordításban a Tanitók Lapja kiadóhivatala Odorheiu, 
szintén ki fogja adja. Megrendelési előjegyzést már 
most felvesszük. 

Felekezeti javaslat az aj közoktatásügyi 
törvényjavaslattal szemben. Anghelescu  dr.  köz-
oktatásügyi miniszter a most készülő uj közoktatási 
törvénytervezet szövegét, áttanulmányozás és vélemény-
nyilvánítás végett, átadta az egyházak fejeinek. A ref. 
igazgatótanács összegezett álláspontja, mely a többi 
magyar egyházaknak is véleményezése lesz, az alábbi: 

1. Románia minden vallásfelekezetnek elismeri azt 
a jogát, hogy az állami iskolákéval azonos feltételek 
mellett, az állami iskolákkal mindenben azonosjogu 
bármelyrangu, rendű és fajú iskolát tarthasson fenn 
a fenntartó egyház által megállapított tannyelvvel. 

2. Ha a tannyelv nem a román, e nyelv mint ál-
lamnyelv, az elemi iskoláknál magasabb iskolákban 
kötelezőleg tanítandó tantárgyul beállítandó akkora heti 
óraszámmal, mint az iskola tannyelvéé. Elemi iskolák-
ban is a harmadik osztálytól kezdve, az önkéntvállal-
kozóknak mód adandó arra, hogy az államnyelvet el-
sajátíthassák. . 

3. Az állami tantervet, mint minimumot elfoga-
dott bármiféle iskola, ha egy tanszemélyre legalább 
harminc román állampolgár tanuló esik, az iskola évi 
költségvetésének ötven százalékát igényelheti államse-
gélyül, ha 20—29 tanuló esik, 40 százalékát, ha 15—20 
tahuló, akkor 30 százalékát. Ennél kevesebb tanuló 
után államsegély nem igényelhető. 

4. A tantervet, tananyagot, tanrendszert, óraren-
det, tankönyveket iskoláiban a felekezeti főhatóság ál-
lapítja meg; a tankönyveket azonban az állam felülvizs-
gálhatja, hogy nem tartalmaznak-e államellenes tanokat, 

5. A tanulók és tanerők rendtartásai és fegyelmi 
szabályzatát az egyházi föhatóság állapítja meg. 

6. A magántanulók felvételi és vizsgáztatási joga 

biztosíttatik a felekezeti iskolákban is; a magánvizsgák 
állami ellenőrzés alatt. 

7. A bizonyítványok államérvénye és kvalifikáló 
ereje az állami ellenőrzés révén az iskola jogául bizto-
sítandó ; mindennemű vizsgálat az iskola tannyelvén, 
helyiségeiben és hatósága előtt tartandó, fenntartván az 
éJlamkormány azon joga, hogy a vizsgálatokon esetről-
esetre kiküldött ellenőrző közegével résztvegyen s vele 
a bizonyítványokat is aláirathassa. A modem nyelvek 
s így az államnyelv és irodalmaik az illető nyelven 
kérdeztetnek. 

8. Az iskola adminisztrációja az iskola tannyel-
vén történik. 

9. Minden román állampolgár szabadon járathatja 
gyermekeit oly iskolába, melynek tannyelve a tanuló 
anyanyelve; más tannyelvű iskolába, a nyelvtanulás 
érdekében legfennebb négy évig. 

10. Az iskolafenntartó egyházaknak joguk van 
külön-külön is, bármely csoportosulásban is tanáraik, 
Unitóik képzéséről és képesítéséről, a megfelelő állami 
szakellenőrzés mellett gondoskodni; a képesítő vizsga 
tárgyai közé a román nyelv és irodalom beiktattatván. 

11. Tanárait, tanítóit és minden iskolai hatóságait 
az iskolafenntartó hatóság maga alkalmazza saját ha-
táskörében és törvényei szerint. 

12. Iskolákkal szemben büntetéseket alkalmazni 
nem lehet, csak vétkes tanítóval, tanárral, hatósági kö-
zeggel és alkalmazottal szemben. 

13. Iskolabezárás hosszabb vagy rövidebb időre 
kizárólag közegészségi okból engedhető meg. 

14. Iskolanyitási engedély alkalmas helyiség és 
kvalifikált tanerők igazolása esetén meg nem tagadható. 

15. Költségkímélés tekintetéből, megengedendő, 
hogy egy iskola megfelelő furkáció utján több iskola-
típust is képezzen (gimn., reál és polgári iskolákat). 

Tisztviselői lakások építése. Nagy prob-
lema ez a tisztviselői karra és az államra egyaránt. 
Helyes megoldása az általános építkezés megindulását 
jelentené, amely az egész Vonalon éreztetné aztán jó-
tékony hatását. A tisztviselők házhelyeit az agrárreform 
a legtöbb helyen már kijelölte és birtokba adta, más-
hol útban van a kiszakitás. így a házhelyek tehát 
megvolnának; építésre azonban az állam, vagy ban-
kok hozzájáruló vállalkozása nélkül — gondolni sem 
lehet. Ennek tudatában, D.  Chirctdescn  munkaügyi 
miniszter tisztviselői lakásépítő törvénytervezetet ké-
szít a pénzügyminiszterrel egyetértőleg. A miniszter-
nek erre vonatkozó terve szerint: speciális bankot kell 
létesíteni, amely nagyon kis kamatra kölcsönöket elő-
legezzen : az építkezési vállalkozásoknak, megyei hiva-
taloknak, tisztviselői egyesületeknek. Az alaptőkét 
össze lehetne hozni: 1. A magánosok és egyesületek 
által be nem épített, de az államtól, megyétől, vagy a 
községtől építkezési célra vásárolt telkek utáni év-
járadékból ; 2. különböző büntetés pénzekből; 3. az 
uj építkezések lakbéreire vetett egyszázalékos illeték-
ből ; 4. a beépítetlen telkekre s megrongált vagy 
egészségtelen házakra vetett külön adókból; 6. ötven-
ötven százalékos illetéket kell róni azoknak a gyárak-
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nak tiszta nyereségeire, amelyek 1925-ig nem kezdik 
<«1 a munkások és tisztviselők számára szükséges la-
kások építését és azokra a részvénytársaságokra, 
amelyeknek alaptőkéje 5 miilón felül van, ha 1927-ig 
nem építenek saját székházat. Ezen illetékeken kívül, 
az állam, megye, község hozzájárulna évenként mint-
egy 120 millióval. A befizetések még a jelen évre 
megtörténnének. A munkaügyi miniszter törvényter-
vezete mindenesetre nagy lendülettel indítaná be az 
építkezést, s lakáshoz, raját tulajdonu házakhoz jut-
tatná a tisztviselők nagy tömegét és azonnal meg-
enyhülne a rendkívüli lakásínség. 

As egyházi adók hatósági aton la be-
hajthatók. A pénzügyminiszter az összes adóhiva-
talokhoz küldött rendeletében közli, hogy az uj köz-
igazgatási törvény megjelenéseig, legkésőbb azonban 
1924 dec. 31-ig az egyházi és iskolafenntartási dijak 
beszedési joga az egyházakat illeti meg és amennyi-
bén azok behajtásánál a hatóság közbelépése szük-
séges, azt a közigazgatás köteles foganatosítani. 

A tanítók llzetésrendesése. A bucureşti áll. 
tanitók közelebbről gyűlést tartottak és a tanitók fize-
tés felemelésének kérdésével foglalkoztak. Asiliu  sena-
nator közölte a gyűléssel, hogy 108 parlamenti tag 
együttes akciót határozott el a tanítói fizetésrendozós 
keresztülvitele érdekében. 

A megifjodás problémája. Dr.  Steinach  bécs 
egyetemi tanárral egyidejűleg Párisban hirdeted Dr. 
Voronoff  orosz származású sebészeti tanár felfedezé-
sét, hogy egyes majom fajokból eszközölt oltás utján 
a jelentkező öregség korai, vagy idejében jövő kelle-
metlenségeit ki lehet tolni 10—20 esztendővel. Voro-
noff e problémáról könyvet irt, melynek megjelenése 
után klinikáján egyre nagyobb a forgalom. Könyvé-
ben ismertett felfedezése szerint: az elernyedt izmok 
felfrissülnek, a memória megjavul, a szellemi és testi 
munkabíró képesség fokozódik, az életkedv visszatér. 
A műtét nagyon egyszerű; az operált egyén félóra 
múlva saját lábain távozik a klinikáról. A tudomány 
minden tért átfog hoditó karjaival: az ember éltetésére 
és pusztítására egyaránt. Mert, amíg Dr. Steinach és 
• Dr. -Voronoff azt fedezték fe, hogy a 70—80 éves em-
ber is fiatalon szálljon sirba, addig mások viszont azt 
találták ki, hogy repülőgépről ledobott gázbombákkal 
•gész vidékek életét ki lehet oltani, ugy, hogy még 
egér sem marad annak nyomában. 

Tutattkhamen sírjánál. Az egyiptomi fáraók 

(sok ezndév óta zavartalanul elrejtőzött sírját keresik, 
kutatják az európai egyiptologusok. A nagyhábonl be-
fejeztével egyik angol tábornok végzett e végett ásatá-
sokat és sikerült neki megtalálnia Tutunkhamen  fáraó 
sok ezred év óta pihenő mumia alakját. Az ásatások 
természetesen tovább folytatódtak és minden eredeti 
állapotában meghagyatott. Ma ezen simák látásáért 
milliókat áldoznak a milliárdosok és a közönség uj-
donsági vágyakozását kielégíteni akaró újság vállala-
tok. Az amari kai milliárdosok a mumia körül talált kis 
ékszerekért is egész vagyonokat kínálnak, de természe-
tein htábu, azokból semmit el nem adnak. 

Törökország reorganizálása. Törökország 
politikai szervezete a legutóbbi évekig teljesen az iz-
lám vallás egyházi befolyása és irányitá sa alatt állott. 
Az utóbbi évek háborús viszonylatai által felvetett 
angorai kormányzó párt azonban mindezeket az ó- vi-
lágból visszamaradt vallási és népszokási dogmákat el-
eitörülte, az országot köztársasággá alakította; a szul-
tánt, ki a vallás főpapja (Mohamed utóda) kalifa is 
volt, összes udvartartásával elűzte; a háremeket meg-
szüntette és elrendelte az egynejűséget és a török 
nőknek az utcákon arctakaró nélküli szabad közleke-
dést. Vagyis, a kelet ezen elmaradott országába, min-
den téren, a nyugati kultura modern élete költözik be. 

Kölosön népkönyvtár. Kuki  Zoltán áll. ta-
nító, a Bihari  Hangya  Szövetkezet  ügyvezetője indít-
ványára a Szövetkezet közgyűlése elhatározta, hogy a 
szövetkezeti tagok kulturigényeinek kielégítésére üzleti 
alapon kölcsön népkönyvtárat állit fel. A kivitel rész-
leteit alapszabályokba foglalják. A beszerzendő köny-
vek első sorozata az Erdélyi Gazdasági Egylet, kiad-
ványai. A nemes akarat, a céltudatos buzgó működés: 
a lehetetlenségekből is lehetőt teremt. 

óriási repülők. Eddig a vizek rettenetes pán-
célhajóiról beszéltünk, ma ez már lekerül a bámulat 
központjából. A levegő óriás hajói foglalják el a bá-
mulat összes felfogásait. Háromezer lóerővel, száz 
utassal és irtó sebességgel halad Európa-Amerika kö-
zött ez a szörny madár és 8 napos gyorsjáratú hajó 
útját a levegő hajója 21 óra alatt teszi meg. A tech-
nika vívmánya. 

UJ negyedév kezdetén a II. évnegyedi előfize-
tés megújítását kérjük. Legfőképpen a felszaporodott 
hátrálékok szíves beküldését sürgetjük. Az anyagiak nél-
külözhetetlenek a szellemi küzdelem megalapozásánál. 
Ne halogassák hát kartársaink az előfizetési hártálé-
kok beküldését és az előfizetések megujitását. 

Milliók úsznak el a mulatóhelyeken. Ki 
hinné, hogy milliókat könnyű szerrel lehessen elkölteni 
a mulató helyeken; nem ugyan egy ifjúsági élet lejáratása 
ideje alatt, de rövid néhány hónapon át, amíg t. i. a 
milliókat elköltő fiatal ur sikkasztását észreveszik. Buda-
pesten Dupona  István 26 éves vámhivatali gyakornok 
a pénztárból apránként négyszáznyolcvanmillió koro-
nát sikkasztott és azt a mulatóhelyeken költötte el. 
Ezért sok minden földi jót adhattak, jól mulathatott̂  
csak a felébredés lesz keserű. Condescu  Vasilie ugyan-
csak 26 éves és a C. F. R. kolozsvári üzletvezetősé-
génél ügyosztályfőnöki minőségben működő fiatal tiszt-
viselő szintén alaposan megdézsmálta az állam pénzét. 
Egy millió 700 ezer leüt emelt el s ennek javarészét 
pezsgős vacsorákra, nagy előkelőségi mutatásokra és 
autózásokra költötte, amíg rajta nem csípték, hogy 
3800 leu havi fizetésből nem lehet miliárdos jövede-
lemnek megfelelő költekezést, tenni s mégis a becsület 
utján maradni, önteltségében határt nem ismerő fia-
tal ember előbb a bolondok kázában igyekezett mene-
déket keresni, azonban mégis az ügyészség fogházába 
jutott. Egyidejűleg száll a hir, hogy Kolozsváron a 
fütőházi raktár la milliókká! .károsodott, amely sUsn 



szigorú vizsgálat van folyamatban. Az újságok hallat-
lan elsikkasztó*t összegekről adnak hirt A való igaz 
hihetőleg kevesebb lesz. Az azonban kétségbevonha-
tatlan igazság, hogy a lugosi pénzügyigazgatóság 14 
esztendő óta tisztviselőnője : Wechselberger  Lili és a 
vele együttélő Rosenfeld Géza nyergessegéd elemel-
tek négy és fél millió leüt és aztán nyomuk veszett. 
A hivatalnok kisasszonynak e pénzt a postára kellett 
volna vigye a szolgával, de a posta már be volt zárva 
és igy délután vitték le. Ott meg, egy addig elkészített 
hasonló külalaku ládával, az egyik pénzes ládát kicse-
rélték. A téglával terhelt ládát Bucurestibe a Banca 
Naţionalenak küldötték; a négy és fél millió leuval 
terhelt ládát pedig hazavitték * hazulról pedig rövide-
sen külföldre szállították. Az erkölcsi zülöttség, a meg-
tévelyedés hirdető oszlopai ezen alakok, kiknek tetteire 
csak szörnyülködéssel lehet gondolni ép eszű embernek. 

x Oloió függöny: iskolái,  irodák  és más 
munkahelyiségek  napsütéses ablakaira. A fel- és le-
csavaró szerkezet különleges egyszerűsége tette lehe-
tővé, hogy az, a függöny érintése nélkül működve, 
anyaga hengerre csavarodó, szürkés szinü, de igen 
tartós csonipapirból  készüljön. így jóformán csak a 
függöny fel- és lehúzó szerkezete kerül valamelyes 
összegbe, maga a pepir-anyeg alig jöhet számításba. 
S ha idők folytán a papir-enyagot romlás éri, a szer-
kezetre minden nehézség nélkül uj papirfüggöny al-
kalmazható. Tegyen megrendelést, (ha megtekintette 
azt): Kizstnárky  Ákos  szatlernél Odorheiu  (zöldség-
piac-sor). 

Kfluyviijonida R. c 0(lorht\iu. 

ÜT Megjelent és kapható: 
Román Vizsgák Könyve 
l-s5 része, a román nyelvtani kivonatok. 

Az irodalomtörténet, földrajz, történelem, alkot-
mánytani kivonatok nyomdai munkálat alatt állanak 
és a könyv megrendelőinek utánküldetnek. 

E könyvben az állam-nyelvi vizsgákra készülő 
tanitók és tisztviselők szükséges tudnivalóinak tan-
anyagát román-magyar nyelven, kérdések és feleletek 
alakjában feldolgozták: 

Gyerkes Mihály 
áll. lg.-tanitó. 

Buna Anna 
ref. tanítónő. 

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

divatüzletében vásárolhat, Odorheiu. 

Gallért mos, fényez 

SCHMITZ 
kelmefestő és vegyi tisztító Odorheiu. 

SOHA ÁLADAR 
könyv-, papír-, író- és rajzszerkereskedése, 
nyomtatványraktára és kSnyvktftéazete 

ODORHEIU — SZÉKEláYUDVflRHEUY. 

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

Gyerkea Mihály is Szabó Jánoa által szerkesztet 

Tananyagbeosztás! nyomtatványok ^ r ^ ^ Z 
szerint, roman nyelvű fejcimekkel ellátva, most jelentek meg 

és kaphaték, egy kiiliv 2 Lel, egy beliv (két tantárgy be-

írására) szintén 2 Lel előleges beküldése mellett: a Tanitók 

Lapja  kiadóhivatalában  is  Z.  Székely  Jánoa  könyvkereske-

désében Odorheiu 

Elemi iskolai tankönyvek, iskolai 
: térképek és nyomtatványok : 

kaphatók a 

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

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

»  Administraţia  Tanitók  Lapja  Odorheiuc 

cimére előre beküldendő. 

Legtöbb sikerrel hirdethet: a 

„Tanítók Lapja" 
tanagyi újságban. 

Megjelenik Odorheln. 


