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s ez esetben a mostanihoz hasonló rendetlen állapotok többé nem 
ismétlődhetnének.

Itt csupán csak azon idősebb tanárok nyugdíjellátására nézve 
kellene rendkívüli modus vivendit keresni, akik koruknál fogva már 
be nem léphetnek az orsz. tanári nyugdíjintézetbe. Ha a kormány 
úgy intézkednék, hogy a kath. képezdék tanárai az orsz. tanári 
nyugdíjintézetbe lépjenek be, akkor a tanulmányi alap megszaba
dulna a jövőre nézve az általa nyújtott fizetések utáni nyugdíj 
biztosításától s ennek fejében elvállalhatná annak a nehány régi 
tanárnak s igazgatónak nyugdíjellátását, esetleg némi államsegély 
igénybevételével.

A felekezeti tanárok, fizetésügye ilykép a rendezés teljességét 
érné el s a közoktatási kormánynak a segélyezéshez kötött inten 
dóit jelentékenyen előmozdítaná. Felekezeti tanár.

Irodalom.

Krúdy Gyula új könyve. A bámulatosan gazdag invencióju 
Írónak, Krúdy Gyulának egy hosszabb lélekzetű, regénnyé széle
sedő elbeszélése és két kis kisebb novellája jelent meg most egy 
kötetben a Franklin-Társulat kiadásában. A kis regénynek A bűvös 
erszény a címe; eleven magyar milieuből vett tárgyat dolgoz fel 
érdekes történet keretében, pompásan jellemzett, eredeti alakok 
egész sorával. A bűvös erszényt, melyből kifogyhatatlanok az ara
nyak, az öreg Viczky hordozta magánál, egy különc, hóbortos 
magyar úr s a sírba is magával vitte. Az erszény keresése adja 
meg aztán fiának, Viczky Gábornak tragikumát. Tragikus befeje- 
ződésű, de mégsem sötét ez a történet, mert az írónak alkalmat ad 
egész sereg humoros alak és helyzet megrajzolására. A csöndes, 
megnyugvó humornak épp úgy mestere Krúdy, mint az elmúlás 
őszi melankóliájának; ennek hangulatát tükrözi a két kisebb novella. 
A jeles író híressé vált nyírségi történeteiből valók; az egyik egy 
özvegyasszony késői szerelmének ébredését mondja el, a másik 
meg egy új földesurat ír le, aki teleszítta magát külföldön szocialista 
eszmékkel s aztán feleségül kér egy parasztleányt, aki ezt a kérést 
csúfságnak veszi és elbujdosik. Kitünően meglátott és előadott két 
kis történet, Krúdy legjobb dolgai közül valók. A szép kötetet a 
Franklin-Társulat adta k i; ára 3 korona 60 fillér.


