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Irodalom.
Földrajzi olvasókönyv. I. rész. Magyarország. Szerkesztette : Lasz Samu dr 

Ara 3 korona. Budapest Lampel R. Kk. (Wodianer F. és Fiai) R. T. könyvkiadóhi
vatala 1912. 279 oldal.

Amit a Földrajzi Reformbizottság és vele együtt minden magyar földrajz-ta
nár türelmetlenül sürget, a földrajz tanítása egy lépéssel előre haladt. Nem arról van 
ugyan szó, hogy a jövő tanévtől kezdve mind a 8 osztályban tanítani fogjuk a 
földrajzot, mindössze egy könyv megjelenése okozta közöttünk az igaz örömöt. Az 
első fecske, amely talán joggal enged arra következtetni, hogy nem sokára a több; 
is megjön utána s a reformbizottság kívánságai hová-tovább pontról-pontra meg fog
nak valósulni.

Előttünk fekszik egy lelkes fölrajz-tanárnak szerkesztésében megjelent első 
magyar földrajzi olvasó könyv. A földrajzi iskolai irodalomban úttörő ez a munka, 
de Lasz Samu dr. munkásságában annak a negyedszázados irodalmi működésnek 
ércnél tartósabb emléke, amelyet hazai hírlapokban ezt a nálunk még nagyon mos
toha gyermeknek ismert tudományágat népszerűsíteni igyekezett.

Nagy jelentősége van e könyvnek a földrajzi tanítás szempontjából, mert olyan 
olvasmányokat közöl benne, amelyekben az egyes vidékekkel nagyon jól ismerős 
Írók rajzolják azt a sok szép és érdekes dolgot, amelyeket kutatásaik, utazásaik alatt 
maguk tapasztaltak s amelyekre Íróasztaluk mellett ülve is szívesen emlékeznek vissza 
mindenkor. Mennyivel élénkebb lesz ez a kép, amit ezekben az olvasmányokban 
kapnak a gyerekek, mint azok a színtelen, rövid leírások, amelyekre a szűkszavú 
tankönyv utalja a tanárt és gyermeket egyformán. S mennyivel több haszonnal jár 
ezeknek felolvastatása, mint olyan vidék természeti viszonyainak ismertetése, ame
lyet maga az előadó tanár sem látott soha.

A könyv 279 oldalon foglalkozik hazánk földrajzi viszonyaival. Hét nagyobb 
fejezetre osztja fel az egész könyvet, lehetőleg földrajzi egységek szerint, ámbár 
az egyes részek nem eléggé összefüggők a fűzetekben. Ez azonban hibájául nem 
róható fel, mert sokszor az egyes fejezeteken belül lévő földrajzi részek az iskolai 
tárgyalás alkalmával úgy is nagyon el vannak egymástól választva.

Az első részben ,a magyar föld és népe“ czímen általános földrajzi viszo
nyokkal foglalkozik, többek között Róna Zsigmond dr.-tól, Bdtky Zsigmond dr.-tól 
és Hermann Ottótól közöl olyan czikkeket, amelyek épen az ő munkálkodásuk kö
rébe vágnak.

A második rész „az alföld" szépségeivel ismerteti meg az olvasót. Az alföld 
keletkezéséről, a pusztai életről, az Ecsedi lápról, Aldunáról, a Deliblati homokpusz
táról stb. közöl czikkeket.

A harmadik rész „a halomvidékek“-ről szól, különösen szépek benne a Ba
latonról s annak közvetlen környékéről szóló czikkek, amelyeket egyebek között 
Lóczy, Cholnoky és Hermann Ottó tapasztalataik alapján Írtak.

A negyedik „a magyar tengerpart és a tenger" czimen kereskedelmünk legfon
tosabb s igazán egyetlen tengeri emporiumával foglalkozik Erődi Béla dr. és Ga- 
rády Viktor tollából.

Az ötödik dr. Havass Rezső tollából ismerteti .Dalmácia" viszonyait. Nem 
lehet eléggé kiemelni ennek a résznek közjogunk szempontjából való fontosságát s 
ennek a czikknek igazán helye van itt, hogy a tanuló már akkor, amidőn még nem 
foglalkozott a hazai történelemmel, tudja, hogy Dalmácia szorosan hozzánk tartozik.



Irodalom. 93

A hatodik részben a „hegyvidékek*'' szerepelnek. Ez az a rész, ahol tegtöbb 
czikk foglal helyet, ami természetes is, mert ezeken a részeken van hazánk legszebb, 
tájképekben leggazdagabb vidéke. Többek között a szép Vágvölgyet Jókai elbeszélése 
alapján ismerteti.

Pósa Lajos versével kezdődik a kötet s épen azért méltóbb befejezést nem 
is lehetett volna találni hozzá, minthogy az utolsó, hetedik részben „költőink és a 
magyar föld“-del foglalkozzék. Arany Jánosnak örökszép kis értékezésével fejezi be 
ezt az első kötetet, amelyet szerzője a közel jövőben folytatni kiván.

Mindent összefoglalva, földrajz tanításunk szempontjából annyira fontos e 
könyv megjelenése, hogyha Lasz Samu dr. előszavában köszönetét mondott a fiatal
ság lelkes barátainak, akik hivó szavára szeretetreméltó készséggel és gyönyörűség
gel vállalták a nehéz munkát, akkor a földrajz barátai részéről nemcsak a munka
társakat, de a fáradságot nem ismerő szerzőt is hála és köszönet illeti meg.

Dr. Banner János.

Dr. Ecsedí István : Karacs Ferenc térképmetsző élete és művei. (1770—1838.) 
Megjelent a „Magyar Földrajzi Társaság1* támogatásával. Debrecen sz. kir. város 
könyvnyomda-vállalata. 1912. 8.°127 lap, szövegképpel és 7 melléklettel.

Kunos Endre költő és iró a Karacs ravatala felett tartott beszédében a töb
bek között ezeket mondta : „Szeretném élőtökbe rajzolni az életpályát, melyet az 
elszenderűlt számtalan küzdés közt megfuta, hogy megmutatnám, minő a valódi 
honpolgár.** Amit ő rövid beszédében csak általánosan jellemezhetett, azt Ecsedi dr. 
részletesen, kimerítő életrajz alakjában most bocsájtja a nyilvánosság elé. Minden 
esetre érdekes, de talán nem egészen a véletlen dolga, hogy ez a könyv akkor je
lent meg, amidőn a Földrajzi Társaság élénk figyelmet fordít a hazai kartográfia 
alkotásaira.

Épen a kartográfia történetére vonatkozólag tartalmaz ez e kis munka meg
becsülhetetlen adatokat az által, hogy az első magyar térkép-metszőnek életét bő 
korrajzok kíséretében tárja az olvasó elé.

Mint előszavában mondja „a könyv tartalma szerint két főrészre osztható : 
az egyik rész életrajzi adatokat tartalmaz, mig a másikban a kisebb és nagyobb, 
jobb térképek egész sorozata fényes bizonyítékául szolgál az általa megfutott, fél
százados munkás művészi pályának**

Az egész munka 8 fejezetre oszlik, de ezeknek nem mindegyike foglalkozik 
Karacs személyével, hanem előszavának Ígérete szerint „egy kis korrajzot'* nyújt. 
Bár ezzel kitűzött célját eléri, mert a munka tényleg nem tartozik a száraz adat
fejtegetésekhez, mégis annyira el-el kalandozik a Karacs személyétől és a földrajzi 
dolgoktól, hogy szinte nehezen várja az ember azokat a lapokat, amelyeken vissza
juthat a mindenesetre érdekes és vonzó, rokonszenvet feltétlenül megérdemlő pálya 
ismertetéséhez.

Örömmel láttuk mindjárt az első fejezetnek azokat a lapjait, amelyeken a 
debreceni iskola földrajz tanításának viszonyaival foglalkozik; felemlíti azokat a kü
lönböző tanterveket, amelyek a XVIII. század folyamán különösen a „geográfia 
hivatott professorának". Maróthínak fellépésétől használatban voltak. Szívesen ol
vastuk azokat a részeket, amelyek a földrajznak és történelemnek térképről való 
tanítását sürgető mozgalmakról szólották. Általában véve azok a háttérül szolgáló, 
korrajzok, amelyek igazán a tárgyhoz tartoznak igen érdekesen világítják meg a 
fel-íeltünedező földrajz akkori helyzetét. E háttérnek alkalmazása nélkül igazán nem.




