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1 következtében visszaözönlenek és jelzá- j tűk teh át cikkünk címéül, hogy meddő
logbankjaink kénytelenek tőkéjüket fel- nyárban vagyunk, a melyben a közgaz
Még nem haladtunk elő ebben a nyár i halmozni, hogy a beözönlő papírokat dasági viszonyok változását váró rem é
ban oly előre, hogy m ár most felállítsuk visszaváltsa. E zért a vidéki takarékpénz nyeink éppen úgy elfogytak, m int ahogy
a m érleget, — de az bizonyos, hogy az táraknak visszleszámitoló intézetei nin az áprilisi fagy tönkre tette gyüm ölteróhajtott gazdasági veszedelm et ez a csenek. Es az a tőke, melyet ők for méseinket.
Ilyen viszonyok között hálás dolog
nyár se h árítja le rólunk. Hiszen igaz, gatnak, m ár régen ki van helyezve. E
helyenként a csodálatos időjárás ellenére m ellett a hazai betétek nem szaporod- i lesz a P ra n g er eszméjére visszatérni és
elég jó termés van, de még ha e rész ! nak. Hiszen a drágaság úgyis az igé- , a legszigorúbb takarékosság elvét emle
ben nagyobb term és lenne is, amig a 1 nyékét szállítja le. S mégis az emberek getni. H álás dolognak ez semmi esetre
közgazdasági feszültség, tart, addig jó gondja súlyos, kivezető pedig ma nincs j sem mondható, de viszont felette szük
séges, és kötelességét m ulasztja a köz
napokról, a gondok oszlatásáról nem belőle.
Széli K álm án a hazai pénzintézetek véleménynek minden orgánum a, a mely
beszélhetünk.
Igazán meddő nyarunk van, melyben országos ülésén, jóllehet.nem a k art Hi- ebben- a meddő nyárban éppen a leg
rem ényeink m eghalnak. Es valami fásult óbkónt vészhireket pengetni, — m aga szükségesebb takarékosság elvét nem
közöny fog karjai közé. Máskor a nyár sem tudja, hogy egyham ar a mai köz- említi.
A takarékosság elvének azonban fő
nak ezen a táján, m ár meg volt az a ra  gazdasági feszültség változik-e enyhébb
tás billansza és a pénzintézetek m eg lesz-e'? P ranger, az osztrák m agyar bank megvalósítója a m agitsztrátus, a mely
n y ito tták az olcsó hitel zsilipjeit. Most m agyar szárm azású vezértitkára nem a piaci viszonyok javításában tervszerű
való
intézkedéseket
még azok a hitelintézetek is zsilipet tud egyéb kivezetőt a közgazdasági I és egym ásután
¡7Árnak, a melyek eddig, habár vékonyan» veszedelemről, m int h ■>.‘ , hogy a m agyar tehet.
E lvárjuk ebben a nehéz közgazdasági
a hitelnek némi kis erecskéjét áteresz középosztály fokozza 1 * igényeit a m ini
helyzetben, a m a g isztrá tu stó l, hogy a
tették. Semmiféle vállalkozás nem len mumra.
És ha .két ilyen közgazgasági kapaci közlakosság megélhetési viszonyaiban
dülhet fel abból az egyszerű okból, m ert
semmire nincsen pénz. A jelzálogpiac tás ekként nyilatkozik, ki az az opti- ennek segélyére siet. Ma m ár elm ulasztterén vagyunk a legrosszabbul, hiszen 1 mistan. aki hisz a viszonyok gyors vál- hatatlan, hogy a mi városunknak is lezálogleveleink egész Európa pénzhiánya j tozásában. Erről szó smcs ! Méltán irhát- gyen közélelmezési politikája, és hogy
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székelység küzd a léiért. Onnan jöttek Bálinték
1 És mikor Éjország kipattant kapuján
Szökik a sok titolv, sejtelem, vágy, álom . . . és az ő tősgyökeres, eredeti, zseniális m ű 
H#
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vészetü k , amely egyént ős nemzeti és emberi,
azaz
igazi művészet.
| Imádom az esték illatos csendjét,
H ajnalváró ta v a sz i esték .
Ide jöttem a jó kövér gazdag Nagy Magyar
Csendjébe szövődő fülemile-dalát . . .
A
Hőidre,
ahol messze terjed a magyar nemzet
Irta : C sép lő István.
! Lelkemet a nagy csend álomba ringatja,
hatalmas
termékeny humüs-rétege. Jöttem
Szivembe szint, dalt lop az akác illata
Szeretem a csendes tavaszi estéket,
mint szerény közvetítő Erdély és NagymagyarS álmodozva várom a Holnap hajnalát...
Mikor a hold bujkál ezüstfelhők mögött,
ország közt, a Bálinték művészete és e város
intelligens közönsége közt.
Mikor fátyolosak, halványak a színek.
B
á
lin
t
B
enedek
m
űvészetéről.
Mikor titkos-némán gyöngyöznek a vizek
Nem oktatni, nem magyarázni jöttem. A
Dr. Herrmann Antaltól.*
költészet, a művészet, ha magyarázatra szo
Álmodé, virágos, szelíd partok között.
„Most jövök Erdélyből“ — mondhatom az rul, elveszti tomporát, Amiben itt szemünk
Szeretem a csendes tavaszi estéket,
ismert kuruc-nóta kezdő szavaival. Ahonnan gyönyörködik, az sem szorul magyarázatra.
a nap jön hozzánk. Ahol legkorábban voit Az közvetlenül, szuggesztiv bűvös erővel hat
Mikor a bús utcák némák, népteienek,
gondolatszabadság és legkésőbb hanyatlott le a lélekre. Ez a válogatott díszes közönség kiMikor álmadoznak a kerti virágok,
a szabadságharc zászlaja. Onnan keletről, aiiol vállóan intelligens, magától megérti, hogy amit
Mikor az utcákon őr tál ló akácok
a magyarság élő védőbástyája, a maroknyi itt szemlél, az abszolút szép. Es ez a közön
Világos ágai illatot lehelnek.
ség annyira szinmagyar, hogy leikével, vérével
megérzi, hogy ez a művészet abszolút magyar.
* T isztelt munkatársunk kérésünkre kivonatosan
^ Szeretem a csendes tavaszi estéket,
megirta előadását, m ellyel 19Uj. május hó 18-án a taJöttem, hogy mint műbarát, s mint Bálintnoncotthonban m egnyitotta Bálint Benedeknek és ne
Mikor fíilemile ver a bokorágon,
éknak nem mii,-Jianem igazi barátja, ismét
jének remek csipkékből, fafaragványokból, rajzokból és
Mikor az Éjszaka végigmegy az utcán,
fametszetekből álló kiálíitását. (Szerkesztőség.)
gyönyörködjem géniuszuk alkotásaiban. Minél

Meddő nyár.
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legmodernebb szabással, elsőrendű munkaerő, versenyképes árak.

Kizárólag megrendelésre

berendezett úri divatszabóság.

1913. június 1-től Erzsébet királyné-utca Horovicz-féle házba
helyeztem át Üzletemet.
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m indent megtegyen, a legszükségesebb
táplálékok minél olcsóbb megszerzésében.
De ez m agában még csak fél megol
dás. Igazában a mai nehéz időket csak
azok élik át válság nélkül, és szám ít
hatnak a jobb idők erőduzzadására, —
akik ebben a nehéz időkben minden
irányban a legszigorúbb takarékossággal
rendezkednek be.
Hogy a mostani meddő nyár ne soká
ig tartson, arról éppen a dolgozó tá rs a 
dalom nyugodt m agatartása, takarékossági szelleme és bizva-bizása segíthet.
A d ato k az o ro sh ázi állam i polgári
és leányiskola é rte s ítő ’éből.

fiu-

Polgári fiú- és leányiskolánk a vidék
egyik legnépesebb polgári iskolája. A
fiú iskola az 1912 — 13-ik tanévtől kezdve
kísérleti gazdasági irányú hétosztályu
reform polgári iskolává fejlesztetett. A
fiúiskolába beiratkozott 310 növendék.
Ezek közül levizsgázott 296 tanuló. Es
pedig 19 kitűnő, 55 jeles, 113 jó, 46
elégséges és 63 elégtelen. M egbukott 63,
vagyis 23 *28°|0. A bukottak közül jav ít
hat 52, vagyis 17‘570|0 osztályt ismételni
köteles 11, vagyis 3*71 °|0.
A leányiskolába beiratkozott 184, a
kézim unka-tanfolyam ba
10 növendék,
összesen 194. Ezek közül levizsgázott
160 növendék. És pedig 19 kitűnő, 47
jeles, 68 jó, 14 elégséges, 16 elégtelen.
A m egbukott 16 növendék közül osz
tályism étlésre u ta sittato tt 2, vagyis 1'25°| .
A két iskolába beiratkozott 4 78 rendes
és 26 magán, összesen 504 növendék.
A tanulók illetőségére nézve orosházi
,fiu 195, leány 128. Békésmegyei fiú 44,
teán}7 33, más vármegyei fiú 72, leány
33.
__________ '
i
többször szemlélem ezeket, annál több újat,
annál több élvezetet találok bennök.
Jöttem, hogy mint szakértő, mint a néprajz
egyetemi docense^ az erdélyi néprajzi muzeum
igazgatója, a milleniumi kiállítás népipari ré
szének főelőadója, rövid egyszerű szavakban
tanúságot tegyek, hogy Bálin lék munkája a magyár géniuszba* igazi gentefe?? revelációja. Bálint egyesíti az aikotó népiélek négy funkció
ját. Szemével magába toglal mindent, ami a
formák világában szép és magyar. Lelkében
mindezt egységes slilussá, eszménnyé, mű
vészi világnézetté tömöríti és hatványozza.
Képzeletével ebből konkrét alakokat projiciál
a tárgyak világába s végre a maga és fele
sége kezével megvalósítja azokat ezekben a
műremekekben.
A művészi alkotás sikerének és maradandóságának a titka : a stílus. E nélkül lellet
hatásos, de nem állandó. A stílus: természe
tesség és egyéniség. A mai divatos u. n. mii
irányok részben természetellenesek és áram
latosak. Termelő és fogyasztó (nem lehet őket
alkotónak és közönségnek nevezni) mintha
hiányos értékekkel appeicipiálnák a termé
szetet, illetőleg a képzetek,-» hangok, alakok
világát. Nem törődnek a múlttal: a jövő nem
fog törődni velők. Nem ismernek nemzetet,
nem válhatnak nemzetivé. Pedig a nemzeten
kivül még nem lehet ember. Nem egyének,
mert nagy tévelygőket utánoznak és az elfá
sult ösztönü tömegek perverz Ízlését követik,
vagy 1‘fitökkSíít Ízlését perverzzé teszik.
Bálinték művészetének főjelleme és főereje
a stilszerüség. SLilus: alak és tartalom teljes
harmóniája. Bálintnál a természeti és a miialak.a cél és az eszköz^egy; veleszületett szé
kely tennészetkultusszal meglesi a természet
legbensőbb lényegét, legmélyebb titkát, és a
géniusz bűvös erejével művészetté eszményíti
a természetet. Az ő stílusa egységes és egyé
ni, általános és eredeti. Egységes szellem él
fametszeteiben és rajzaiban, "íarugványaiban és

„Orosházi Közlöny“
1913. julins 13
Anyanyelv szerint m agyar fiú 281, fogja alapját képezni azon korszakot al
leány 186, német fiú 26, leány 6, tót kotó m unkának, mely a m agyar kisgaz
fiú 4, leány 2.
dát van hivatva ésszerű m ezőgazdasági
Vallás szerint ág. ev. fiú 186, leány oktatás által a végső pusztulástól m eg
82, róni. kath. fiú 86. leány 46, refor menteni.
mátus fiú 39, leány 20, izraelita fiú 27,
A tervezet készítésében az orosházi
leány 45, unitárius fiú 3.
reform polgári iskola egész tanári tes
A szülők polgári állása szerint birto tületé buzgón kivette a m aga részét.
kos vagy bérlő 115, önálló iparos 149,
önálló kereskedő 83, köztisztviselő vagy
Mimkásnő-otthonok.
egyéb értelm iség 78, szolgálatot tevő,
Amikor Bezerédj Pálnak, a földmivelósügyi
v^gy egyéb 80.
miniszterhez intézett, előttünk fekvő jelentését
L atin nyelvet tanultak 10-en, francia lapozgatjuk, meghatóban gondolunk arra a
nyelvet 6 leány és 10 fiú, német társal szerény kis selyemhernyóra, amelyet Rafael,
vagy egyik tanítványa rajzolt s amely az ür
gást 44 növendék.
öméi herceg jóvoltából került a vatikáni könyv
G yorsirászatot 28 növendék tanult.
tárba. Nem foglalt e! az országban senkitől
A tanulók egészségi állapota egész semmi földet, sőt nyomában országutjaink a
éven át kielégítő volt.
szederfák százezreivel népesedtek be. 1879-ben
Az iskola szorgalmas és jó tnagavise- a tenyésztők 7400 korona keresethez jutottak,
letü növendékei, akik a tanulásban ki 1912-ben pedig már 4.117-857 korona jövedel
tűnő eredm ényt m utattak fel és példás met jelentett a selyemhernyó Magyarország
földmivelő népe éppen legszegényebb rétegé
m agaviseletét
tanúsítottak
különböző nek. Már 1912. év júniusában fizették ki (1880
ösztöndíjakat kaptak. E tanévben 28 óta) a századik millió koronát a selyemtenyésznövendék 397 korona ösztöndíjat kapott, tőknek.
az alapítványok összege 10464 koronát
A selyemfonál legombolyitása nem nehéz
testi munka, de nagy figyelmet és gyakorlott
tesz ki.
A B udapestre rendezett tanulm ányi ságot igényel és éppen ezért selyemfonódáinkban nehézségeket okozott az állandó képzett
kiránduláson résztvett Pál Ernő h. igaz munkások hiánya. Időbelileg körülbelül össze
gató, 3 tanárnő és 3 tan ár vezetése ala tt esett ezekkel a nehézségekkel az a tervbe
51 fiú és 53 leánynövendók.
vett intézkedés, hogy az állam ezentúl csak
Részletesen beszámol még az értositő 12 éves korukig gondoskodik az elhagyott
gyermekekről, aminek következtében évente
a tanévben a tantestületben előfordult mintegy négyezer 13 éves gyermek kerül ki a
változásokról, az iskola ünnepeiről, a menbelyekből. A fiúk mint tanoncök még csak
könyvtái ak és szertárak gyarapodásai elhelyezkednek valahogy, de mi lesz a leá
ról, továbbá a kézügyességi oktatásról. nyokkal ezen reájuk nézve éppen a legfonto
sabb életkorban ! ? Szerencsésen oldották meg
Az értesítőt Pál Ernő h. igazgató á l a kérdést a selyemfonódák mellett épített
lította össze, melynek értékét nagyban munkásnő otthonok által. A tolnai otthon 120
emeli Nagy Lajos igazgató-szakfelügye leány befogadására 130.000 koronába került, a
lőnek az értesítőhöz mellékelt ,A kísér győri otthon 240 leány számára 200.000 koro
nába, a komáromi egyelőre 60, később szintén
leti hétosztályu reform polgári iskolának 240
leány «fémára re odáztál ik be, ¡-¡őt Lugotánitási tervezete“ eidifi rntinkTÍJái7 mtv 1 son, Újvidéken, Pancsován és Mohácson is
lyet gondos körültekintéssel és nagy ! terveznek hasonló .otthont az ottani fonodák
szaktudással állított össze. É tervezet nál. A gyermekmenhelyeken kivül a Liga, az

butorszerkezeteiben, s azokban a tündén ala
kokban. melyeket az ö képzelete tervez és
j kongeniális feleségének limdérujjai varázsol
nak a leheletszerű vászonra. Bálintnál egy a
koncepció, a kompozíció, a konstrukció, a de
koració.
j Művészete egyéni, mert az ő maga, mond
j hatni az ő spiritista fotografiája»olyan, amilyent
j más nem csinált, noha egyes ' motívumaiban,
csiráiban majdnem minden földije ugyanezt
csinálja. Egyéni, mert a legteljesebb összhangba
egyezteti a maga és a nemzet egyéniségét.
Lokális .mert a szülőföldben gyökerezik, és an
nak környezete őselemeiből szerveződik. Es
általános, mert a világul üvészet centrumaiban
csiszolódott és a primitívet az abszolút klassür
kussal egyezteti. Eredeti, nem mert soha nem
látott és létezett alakokat kohol, hanem mert
a legreálisabb alkotórészeket egészen sajátságos
módón a legideálisabb formába iktatja. Igazán
nemzeti és amellett, sőt épen ezért egyetemes
emberi is. A népiest nemzetivé emeli, a nem
zetit az emberiség számára általánosítja. A
múltból alkot a jelennek és ebből a jövőnek.
Még nincs igazi magyar művészi stílus, kivé- j
ve a költészetet, Bálint nem teremtette még
meg, de megsejtette a célt, megtalálta az esz
közöket, megjelölte az utat. Ezen haladva,
kifejlődhetik a nemzed/ stílus. Éneikül nem
lehet magasabb sza w S i értelemben vett ma
gyar stilusu élet sem.
A természeti vallási! népek azt hiszik, hogy
a természetben mindennek van lelke, a fának
is : a driadok. Bálint megérezte, megértette a
magyar fa egyetemes lelkét; a fa géniusza
alkot benne. Fában farag, fát farag, fából fa-1
rag. Rendeltetés, -esin, alak ; konstrukció és
ornamentika: mindenben a legteljesebb har
mónia. Mindennek van értelme, célja. Bálint
a magyar fa függetlenségének és önállóságá
nak apostola és hitvallója* Munkájában frigyre
lép a művészet az élettel. Ez az igazi iparmű
vészet, a határok egymásba folyása mindkét

fél előnyére. Ami szép, az hasznos is ; ami
hasznos, az szép is. Munka és Ízlés . egymást
emelve. A magyar slöjd sokat próbálgatott
problémájának legtökéletesebb és legpraktiku
sabb megoldása.
Tálán valami sejtelmes ösztön vezette Bá
lintot, a magyar fa nagymesterét ide, a ma
gyar fa másik nagymesterének Thék Endré
nek hazájába. En szerencsés óment látok ab
ban, hogy itt, a Thék alkotásában (az Iparos
tanulók otthonában) rendezte Bálint e gyö
nyörű kiállítást. Amint Thék müve egyénileg
és nemzetgazdaságilag fényesen sikerült, talán
sikerül a Bálintéké is.
Ez jórészt Orosháza müveit, vagyonos, jóizlésú, hazafias közönségétől függ. Kérem, ka
rolják fel ezt a művészetet, adjanak neki ter
mékeny talajt, élesztő levegőt, fejlesztő otthont.
Ezzel Orosházának előkelő helyet biztosítanak
a magyar művészet, a magyar műipar törté
netében'.
Bálinték székelyek. A székely a harcban hős,
a munkában zseniális. Tündórszépségü szü
lőföldjének erdős talaja sok fát ad neki, de k<evés kenyeret. A gazdag magyar Alföld ad^e-kenyeret a székely fáért, a székely fa művé
szetének.
t
Megragadom az alkalmat, hogy szives figyel
mükbe ajánljam Erdélyt. Amint minden igaz
hivő mohamedánnak vallásos kötelessége,
hogy legalább egyszer búcsút járjon Mekkába,
úgy minden igaz magyarnak hazafias kö
telessége volna, hogy legalább egyszer elza
rándokoljon Erdélybe. Aki egyszer ott volt,
elmegy aztán többször is, Menjenek Erdélybe.
Nézzék meg, hol terem ez a fa. Es azok az
emberek, akik ilyen remekeket alkotnak be
lőle.
Kívánom, hogy e kiállítás nyújtson minél
több élvezetet és tanulságot a rokonszenves
város müveit közönségének és hogy legyen
nevezetes állomása a Bálinték művészi diadalutjának.

