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A népoktatási törvénytervezet 
és a nem zetiségi kérdés.

Turűczuzm t ni (Irton, jiniirn lni.
(F —) A nemzetiségi ügy minden barátja 

feszült érdeklődéssel követte e hó elején azon 
ankét tanácskozásait, mely Berzeviczy Albert- 
nek a népoktatási törvények reform álása tár
gyában kidolgozott törvénytervezete felett volt 
hivatva véleményt mondani.

n  szakképzettségnek és a  tudománynak 
minden árnyalatához tartozó kiváló szakférfiak 
gyülekezete alapvető elveiben, fölépítésében 
egyaránt helyesléssel fogadta a javaslatot s 
csak a részletek tekintetében merültek fel 
némi kiegészítést óhajtó indítványok.

A nemzetiségi sajtó ellenben szörnyű ja j
veszékelésben tört ki a  törvénytervezet felett, 
mely pedig abszolúte nem támadja meg a fe
lekezetek iskolatartó jogait, csu pán a vissza
éléseket szünteti meg s az államnyelvnek, a 
magyarnak tekintélyét védi.

Berzeviczy Albert közoktatási miniszter ur 
miniszterségének mindenesetre maradandó em
lékét állította fel ebben a javaslatban s a 
m ellett igen üdvös, igen szükséges munkál 
végzett; ami pedig úgy az ankettezők, vala
mint a  magyar közvélemény m agatartását illeti, 
az a lelkes érdeklődés netovábbja volt.

Azonban talán nem leszünk túlságos pesszi
misták, ha azt mondjuk, hogy Berzeviczy javas
lata úgy hatott a magyar közvéleményre, mint 
mikor valaki valami nyomasztó mulasztásának 
és felelősségének terhén könnyíthet egy kicsit.

A magyar közvélemény már kezdi érezni, 
hogy ég feje felett a tető s bár még nem 
„ér rá “ azt oltogatni, de készséggel adja bele
egyezését ahhoz, hogy segítsenek rajta.

Berzeviczy törvénytervezete nyom-n fel- 
lélegzett a haza, hogy no most már mégis 
történik valami, már nem kell aggódni s ha 
e javaslato t lelkesen megéljeneztük, elfogad
tuk, akkor ismét nyugodtan áthatunk.

Bedig voltaképen ami a népoktatási tör
vénytervezetet illeti, az csak azt jelenti, hogy 
a közoktatási miniszter tudja kötelességét, ö 
a maga részéről igyekszik nemzeti politikát 
csinálni s ami az ö hatáskörébe tartozik, azt 
megteszi, ámde ezzel még nem oldottuk meg 
a  nemzetiségi kérdést s igen nagy baj volna, 
ha nyomában ezen üdvös közoktatási munká
nak ismét a nembánomság és tétlenség kö
vetkeznék.

A közoktatás magyarrá tétele csupán 
egyik igen fontos módja és ága a nemzetiségi 
kérdés kezelésének, melyen kívül meg szám
talan ágazatai vannak e kérdésnek, melyek 
egyikét sem szabad elhanyagolni.

Az iskola igen sokat tehet, de minden jó 
eredm énye elvész, ha nem támogatja azt min
den oldalról egy olyan öntudatos nemzetiségi 
politika, mely a közélet minden ágába s min
den megnyilatkozásába beleviszi a nemzeti 
gondolatot.

Ma p. o. a nemzetiségi kérdés szempont
jából közgazdasági téren talán még sürgősebb 
felnilatok várnak megoldásra, mint ti köz 
oktatás terén.

Egyrészt a kivándorlás és a kivándorlás 
okainak m egszüntetése, m ásrészt a  nemzetiségi 
pénzintézetek ravasz m agyarellenes birtokpoli
tikájának ellensúlyozása például mind a nem
zetiségi kérdés körébe vágó dolgok, melyek 
közgazdasági téren oldandók meg.

De apró eszközökkel lehetetlen nagy ered
ményeket elérni s ennek tudatára jutva, ma 
már mind sűrűbben merül fel a politikai élet 
terén s a magyar publiczisztikában is Beksics 
(íusztáv nagyszabású földbirtokpolitikájának 
em legetése.

Ez az alföldi kötött birtok-kolosszusok 
széttörésével és a  hitbizományoknak az erdős 
perifériákra való áttételével első sorban a 
kitűnő alföldi magyar faj megerősítését czélozza 
s egyben a magyar uradalmak és uraságok 
révén a határszéli nemzetiségek lakta vidé
kekre is magyarosító befolyást óhajt vinni.

E kettős befolyással egyszerre hatalmas 
lökést adna úgy a magyarság emelkedésének, 
mint a magyarosításnak.

Mert egyrészt az alföldi magyarság föld
höz jutna, boldogulna s kifejthetné expansiv 
e re jé t s magyar rajokat bocsátana szerte az 
országba, m ásrészt a határszéli tót, oláh vagy 
ruthén, a  hegyvidéki ipart űző nagy magyar 
uradalmak révén keresethez jutna, magyaro- 
sodnék s kiszabadulna az apró városok nem
zetiségi intelligencziájának s pénzintézeteinek 
karmai közül.

Főleg azonban az alföldi magyarság eme
lése lenne értékes része ennek a nagyszabású 
birtokpolitikának, mert csakugyan képtelen 
dolog a nemzetiségeket m -gyjrositani akarni, 
mikor a legjobb magyarságot pedig pusztulni 
engedjük. Ez nem nemzeti politika. Az alföldi 
magyarság pedig pusztul, mert az óriási kötött 
birtok-kolosszusok útját állják földszerzési tö
rekvésének.

Ez megbénítja kedvét, erejét, fogyasztja 
számban, kivándorlásra készteti, gátolja szapo
rodását. s az internaczionális szocziálizmus 
karjaiba kergeti. Bármily szorgalmas, nem 
szerezhet földet magának, inig a tót. az Ameri
kában szerzett dollárokon gát nélkül vásárolja 
össze az egész Felvidéket, a román pénzinté
zetek pedig a magyar birtokokat mind oláh 
kézre játszák Erdélyben.

Hát ilyen viszonyok között hiába tanítunk 
magyarul az iskolában, ámde egy hatalmas, 
tudatos közgazdasági, közigazgatási és birtok
politika tám ogatása mellett aztán sokat hasz
nálnának az iskolák is, melyek ma ogymaguk
ban sok esetben csak hiábavaló erőlködést 
fejtenek ki.

Különösen pedig akkor használnának, ha 
a közoktatási politika nemcsak a népoktatás 
államosítása felé törekednék, de keresztülvinné 
a középiskolák államosítását, mert a nemzeti
ségi gimnáziumokban és tanítóképzőkben 
tudtunkkal és beleegyezésünkkel nevelik a 
legveszedelmesebb magyargyülölö nemzetiségi 
intelligencziát. Már pedig a nemzet gerincze 
az intelligenczia s ezért ma még fontosabb, 
hogy az legyen egységesen magyar, mint hogy 
a  tömegek magyarul tanuljanak valami keve
set, eredmény nélkül.

Erről különben már beszéltünk volt e lap 
hasábjain.

A pánszlávizmus kérdést* a Házban.
Az idők j  (déliek tokinljük és velünk egy Ilit biz. 

nyílra mindazok, akik a felvidéki nemzetiségi kérdéssel 
foglalkoznak, hogy a költségvetés tárgyalása alkalmából 
éviid éire felmerni a felvidéki pánszlávizmus kérdésé. 
Jele az annak, liogv ez a kérdés már megérdt arra, 
hogy ezzel az országos közvélemény és maga a korín 
is behatóan foglalkozzék.

képvisel. ,étiébe:Amiket Vietorisz Miklós orsz. 
omlott, azt lapunk hasábjain :

Ilik. A beszéd elmondásával azonban igy is hazafias és 
nagy szolgálatot tett az Ügynek, mert hozzájárult a kér-

Vietorisz beszédét aktuális voltánál fogva egész 
terjedőimében adjuk a kővetkezőkben:

T. képviselőházi Oly kérdéssel kívánok a t. ház 
s engedőimével, de meggyőződésem szerint sztlk- 

ségszerllleg behatóan foglalkozni, moly «7 óta, vagyis 
azon időn bellii, hogy ezen háznak tagja lenni szeron- 

’.agyok, a maga részleteiben többizben fölmerült, 
az 1902. évi költségvetés tárgyalása alkalmával Hodossy 

igen t. képviselőtársam által, úgy történelmi fejlő
dését illetőleg, mint még inkább jogászi szempontból a 
t. képviselőtársamtól megszokott alaposságai megvilágít- 
tatot!; de úgy, miként az a felvidéki magyarság és tót 
anyanyelvű közönség ma még a hazafias és gondolkodó 
részének a lelkében óliajképcn él, még alaposan tár
gyalva nem lett.

Es ha mint felvidéki képviselő magamat nemcsak 
hivatva, do sőt kötelezve is érzem, a t. házat az úgy
nevezett -  és ezen szóra kiváló súlyt holyozok, minek 
magyarázatát a továbbiakban inog fogom adni — tót 
nemzetiségi kérdés tekintetében még tüzetesebben tájé
koztatni, ez indokolását abban találja, hogy a pánszláv 
agiláeziót évek óta úgyszólván napról-napra figyelemmel 
kisérem <i hatásaiban mintegy tanulmányom tárgyává 
tettein, ha pedig ezen agitaczióban nagy veszedelmet 
látok, e li-kintelbeni nézetemmel elsősorban ugyan egyéni 
tapasztalataimra, de azonkívül őzen ügyben a házban 
lőném felszólalásokra, a törvényhatóságokban a nemző- 
•iségi törvény revíziója érdekében a ház asztalára annak 
idején letet' számos felterjesztéseire, a felvidéki köz- 
mUvolödési egyesület és az országos magyal szövetség 
alapításának indokaira és gróf .ipponyi Albert mélyen 
t. képviselőtársam ama akc/.iójára is támaszkodom, moly 
a Felvidékre kihalókig Eherliardon kelt közismeretit 
szózatával kezdeményeztetett, Nag\ szombaton elmondott 
beszédében pedig folytatást nyert azért, hogy uj ellent - 
állási erő öntessék a felvidéki magyarság és tót anya
nyelvű közönség ma még télre nem vezetett részének 
csüggedő leikébe.

De bármily kiváló és nagy fontosságot is tulajdo
nítok gr. Apponyi Albert mélyen tisztelt képviselőtársam 
kezdeményezésének, melybe egyéniségének súlyát és 
ragyogó ékesszólásának varázsát bevitte, de a nagy
szombati beszéd ama passzusával, mely szerint a jókkal 
a rosszak is felszabadullak, egyetérteni azért sem tudok, 
mert a rosszak, kik alatt ezen adott esetben csakis a 
magyar állam integritása ellen törő agitátorok loholtok 
érthetők, szabadok voltak onnokelőtlo is, meri ha nem 
úgy lett volna, a Felvidék a disszoluezió mai elszomo
rító képét nem mutathatná.

Azon hitből óhajtók kiindulni, miszerint mindnyá
jan a rosszat a politikában lehetőleg mellőzni óhajtjuk 
és mert minden igaz és hazafias ember politikájának 
végezélját és pedig bármely párton foglaljon helyet, 
csakis a magyar nemzeti állam hatalmi állásának fejlesz
tése és az oszthat lan magyar nemzet egységének szoro
sabbra fűzése képezheti, a pánszláv agitáczió pc lig épen 
ennek az ellenkezőjére, vagyis a i 
lazítására és ekként a magyar nemzeti ■ 
ponálására és végromlására irányul: ezt az .agiláeziót, a 
legdrákóibb eszközöktől som riadva vissza, mogakadá-

ségUnket képezvén, felszólalásom folyamán azon eszkö
zökre is rá fogok utalni, molyok nézetem szerint ezen 
czél elérésére alkalmasak ; elsősorban pedig annak a 
beigazolására vállalkozom, miszerint lót nemzetiségi kér
dés sohasem volt, sőt minden eddig elkövetett tévédé 
sitiik daczára még ma sincs még oly mértékben kidom-

lyan alkat-
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mázott eszközök alkalmazásával ezt a veszedelmet, 
mely úgy a magyarságot, valamint a tótságot egyaránt 
fenyegeti, mert hiszen az ezorévos érdekközösségnél fogva 
ezen kérdésben józanul másként distingválni nem is le
ltet — magunktól el ne háríthatnánk.

Igen természetes azonban, hogy ezen tétel Le
igazolására egyéni tapasztalataim elegendők nem lehet
nek és már a kérdés történelmi fejlődésénél fogva első
sorban magára a történelemre és ezen kérdéssel foglal- télrevezetet! tol nemes valami eszményért küzdött, hanem

példa, mely a hazához való hű ragaszkodásáról bizony 
ságot tesz. Más szláv elemekkel szolidaritást sohasem 
vállalt és a régibb időkről nem is szólva, csak a s z h Ii m I- 
ságharcz idejéről megemlékezve, inig az akkoron a 
Felvidéken toborzott zászlóaljak a magyar hadsereg lég- 
kiválóbbjai közé tartoztak, addig Hurbán csapataiban, 
melyek leginkább cseh és morva csőcselékből állottak, 
lielvt foglalt néhány, még ma is llurbánistának csúfolt,

kozott jelesebb Íróink némelyikére, mint kút fórt ásókra a 
kénytelen leszek hivatkozni, és ha ily módon olyanok | 
elmondásába is bocsátkoznám, melyek a t. képviseli 
urak előtt, egyébként Hodossy Imre t. képviselőtársam ; a

hol nem volt mitől tartani, rabolt és pusztított.
De tót anyanyelvit népünk, nemcsak a magyar hazá

hoz ragaszkodik, hanoin a magyar nemzethez is, mert 
mint az iró mondja, neki nincs külön története, neki

már említett beszédéből kifolyólag íöbbé-kevésbbé nincsenek nemzeti hagyományai és nemzeti hősei
ismeretesek volnának, ezért ugyan nagy kegy ü elnézé
süket kérem, de mcllőzhctőnek ezt azért nem tartom, 
mert ha egy szerintem nagyfontosságu kérdést lehetőleg 
alaposan egy beszéd keretében tárgyalni akarunk, nem
elegendő a fenyegető veszedelemre egyszerűen ráutalni, I ellentállást magában tót népünkben találta; és inig 
hanem annak eredetére, keletkezésére, annak fejlődésére tősgyökeres magyarság és pedig lakóhelye, tót népünk

mert az d hősei a magyar hősük ; az ü nagy emberei 
a magyar történelem kimagasló alakjai.

Így azután érthető, de csakis igy érthető, hogy 
a mikor a pánszlávizmus keletkezett, a legnagyobb

és indokaira is ráutalni kell, hogy viszont a t. kép
viselőház képesítve legyen bírálatot mondani a tekintet
ben, vájjon a veszedelem elhárítására általam ajánlott 
eszközök alkalmasak a czélravezctők, vájjon indokoltak, 
sőt jogosultak ama támadásokkal szemben, melyeknek 
állami és nemzeti egységünk a pánszláv agitáczió által 
ki van téve.

T. képviselőházMidőn 
got elfoglalták, úgy látszik í 
a legyőzőitekkel, mint a ma' 
ősei : hiszen már politikájuk 
legyőzőitekben nem bilincsekbe vert rabokat, 
szövetséges társakat találjanak. Tény, hogy

magyarok ezt az orszá
gokkal szclidcbbcn bántak 

más czivilizált nemzetek 
is arra utalta, miszerint c 

hanem Ilii 
sem a tor

séit porlyázó olt le-1 "épíajt értünk.
ezen különáilá> 
nak czélja és ideálj.

télielem, sem a legyőzőitek hagyománya az itt talált 
szlávok kipusztitásának emlékét fenn nem tartja, kiknek 
ellentállása egyébként már számuk csekély voltánál fogva 
is valami hathatós nem lehetett ilog\ pedig számuk 
csekély volt, igazolja úgy az Arpád-ház, valamint a 
vegyes házakból származott királyaink ama ténykedése, 
mely szerint a Felvidék nagy, nem lakott területeire 
nagyszámú németet telepítettek olyannyira, hogy a Fel
vidék nemzetiségi jeliige ama időkben német volt in
kább, mint tót — tény, hogy lót város nem létezett és 
minden nagyobb városi község német alapítás, sőt v 
tekintetbeni jellegét egyik-másik a legújabb korig is 
részben fentartotta.

A Felvidék nemzetiségi jellegénok tóttá átalakít-! 
lása csak az utolsó három században ment végbe, 
mikor ugyanis számos hitsszita 
telepedett és a németek is nagyrészt olszlávosodlak.

Ebből pétiig az tűnik ki, hogy a Felvidék lako
sága a maga nagy tömegében a magyarnál későbbi jö
vevény és ebből megérthető az is, hogy tót anyanyelvű 
népünk körében miért nem maradt fenn Szvatopluk 
morahán országának az emléke, de még annak az emléke 
sem, hogy valaha önálló nemzeti léte lelt volna, vagy 
hogy a magyarok által legyőzőiéit.

Az megerősítésre sem szorul, hogy a magyar az 
itt letelepedett fajok irán. mindig türelmes volt, egyet 
sem nyomott el erőszakkal, hogy nemzeti jellegéből 
kivetkőztesse; egyet sem pusztított el, mert nem lett 
magyarrá, hanem ellenkezőleg nemcsak egyenlő jogban, 
hanem még kiváltságokban is részesítette az általa ala
pított államban. Ezen elbánásból azután azon különös 
visszony fejlődött, melyről több jeles írónk, de leg- 
behatóbhan az 1870 bán megjelent. „A magyarnemzet
egység és az államnyelv történeti alakulása" czimtl müvé
ben Ipolyi Arnold értekezik, midőn a többek közölt a 
következőket mondja: „Történetünk legnagyobb és leg
dicsőbb korszakai nem ismerték soha a nemzetiségi 
mcghasonlást, nem a hazafiatlan vagy hazaellenes pártot*', 
és továbbá azt mondja: „ha viHohgott — t. i. a nem
zet — politikai pártokban és vallási kérdésekben, ab
ban az egyben még egy volt, hogy mindenki azon az 
egy ország és nemzet hívének, magyarnak és Magyar- 
ország Ilii és igaz liának vallo'ta magát. Ezeréves tör
ténetünk százezernyi okmányai közül, melyeknek le"-- 
nagyobb részét már átkutattuk, soha senki sem mutatott 
fel, soha senki sem látott egyet is. melv ellenkező 
adatot szolgál tat na. “

Ha vájjon, t. képviselőház, oz jó volt igy és nem 
lennénk-e erősebbek és hatalmasabbak, ha őseink egy
nyelvű országot hagytak volna ránk ? E felett most el
mélkedni, mert hiszen a múlton úgy sem változtathatunk, 
időszerűnek nem tartom.

Ila tót anyanyelvű népünket más szláv elemekkel
összehasonlítjuk, ....... bán kitűnik, hogy nem élt szláv
uralom alatt, hanem alkotmányos szabadságban a 
magyarr.il, és tót népünk nem is volt hazája iránt liála- 
datlan ; nincs a történelemben példa, hogy csak egyszer 
is feltámadt volna ellene, ellenben igen számos az a

lakta vidékeitől mennél messzebbre esett, annál kevésbé 
bírván megérthetni, hogy ezen szegény Felvidék, 
és ennek lakossága miként gyakorolhatna valaha a 
magyar állam sorsára döntő befolyást, —- bőségben és 
kényelemben élte napjait, addig minden nemzetiségi el
mélettől elférőleg, az idegen nyelvű, a lót nép »olt az, 
mely a magyar faj érdekeiért küzdött, — igaz — az 
akkori főurak, de kiváltképen az akkor még hatalmas 
birtokos középosztályival azon okoknál fogva, melye
ket iloránszky Eajos barátom tegnap ékesen és szak
szói llcn kifejteit, az nj idők viszonyaiba beilleszkedni 
képes nem volt és ha ma a felvidéki vármegyékben 
végigtekintünk, ezen hajdan oly hatalmas osztálynak 

:ik romjaival találkozunk, va 
kevés kivétellel puszi ülőiéiben 
sorban a pap, a tanító és a 
vezeti: de az utóbbi, mert a modern állam közigazga
tása a nagy közönségre néha nyomasztólag is hat és ig\ 
ennek végrehajtóját nem mindig a legkedvesebb szili
ben tünteti fel, a népnek csak akkor vezetője is, ha 
embeiszereteitel és politikai érzékkel is rendelkezik. A 
pop és tanító pedig, mi tagadás, a mi jó és könnyen 
vezethető tót népünket, nem kivétel nélkül helyes irányba 

j tereli.
Az eddig elmoiploUakliől néhai (iiilnwald Kólával 

1 volt képviselőtársunkkal és a felvidéki viszonyok leg- 
I alaposabb isme öjévol azonos követkoztotésro kell ju t
nunk abban: ha nemzetiség alatt oly nagyobbszámu 

icly különállásának tudatával bir és 
érvényesíteni is akarja, mely ün.uagá- 

szközökkcl is rendelkezik 
fejlődésének előmozdítására cs ideáljainak megvalósítására .- 
akkor bízvást állíthatjuk, hogy tót nemzetiség nincs, 
mert mind e törekvést tót népünkben még röviddel en
nek előtte Inába kerestük volna. A ki a felvidéki viszo
nyokat ismeri, annak arra a meggyőződésre kell jutnia, 
hogy Magyarországnak vannak lót. nyelven beszélő 
hazafias és ma már, sajnos, tetemes részben félrevezetett 
lakosai, de tót nemzetiség nincs és igy tőt nemzetiségi 
kérdés nem lehel.

az eddig elmondottakhan a felvidéki viszonyok 
fényoldalát volt szerencsém bemutatni. Sajnos, hogy a 
házat most árnyoldalaival is meg kell ismertetnem?

Mi tót népünk ragaszkodásában nagy kincset In
niuk, de vannak, kik bennünket e kincstől megfosztani, 

ragaszkodás érzetét gyűlöletté átalakítani türek-kik i
szenek és ma csak a teljesen tájékozatlan nem látja. 
h°K.' égj folyton növekedő és kiválóan szervezett párt
tal állunk széniben! Habár a nemzetiségi mozgolódás 
már II. József császár idejére vezethető vissza, de a 
Felvidéken pánszlávizmusról voltaképon csak a negy
venes évek elején szólhatunk, a mikor néliánv tanár 
Kollár tanain indulva, a tót anyanyelvű tanítványokat 
maga köré gyűjtve, a nagy szláv egyesület eszméjét 
kezdte terjeszteni. Ezen tanítványok utóbb mint papok 
i s tanítók az életbe kilépvén, az uj eszmének prozclilákat 
iparkodtak szerezni; az irodalmi tevékenység is meg- 
indult, néhány költő az uj szellemben irt, a sajtó utján 
is terjedt és kis tót körök alakullak. Politikailag ezen 
1‘árt csak a szabadságba!-ez idején kezdett érvényesülni, 
a mikor ugyanis az osztiák kormány a magyarok gyön- 
gilésérc a legcsekélyebbet is kihasználni iparkodván, 
ezen uj irányú tótoknak kalandokra vágyó részé* Ígéret
tel rábírta, hogy a magyarok ellen fegyvert fogjon, és 
a magyar állameszme hatalmát mi sem igazolhatja job
ban, mint az, hogy minden Ígéret daezára tót népünk
nek csak legproblematikusabb exisztencziáju elemeit 
volt képes megnyerni.

A szabadságharc/, leküzdése után ezen emberek 
jutalomban részesít tettek es aki csak némileg is alkal
masnak bizonyult, hivatalban helyeztetett el és különös,

hogy ezen hivatalokban olbolyezett szláv emberek soha 
szláv igényeket nem támasztottak, hanem a Kach-kor- 
uiány germánizálő törekvéseit tőlük tolhotüleg támogatták.

1800dián a magyar nemzői a gyűlölt Kach-korszak- 
lieli hivatalnokokat hivatalaikból eltávolítván, ezek, a 
mennyiben az országban maradtak, családjaikkal nagy- 
részben nyomorba jutván, természetszerűleg az elégedet
lenekhez csatlakoztak és a pánszláv propaganda karjai 
közé jutottak. Akkor történt, hogy Turóczszentmárton- 
ban több száz tagból álló gyülekezet, az ugynovozott 
moinornndisták, ogybogylllt és mintegy a lót nomzotiség 
nevében emlékiratot elkészítvén, ezt az országgyűléshez 
felterjesztették* Tót anyanyelvű népünk őzen emlékira
tot a legnagyobb ellenszenvvel fogadta és tümogescu 
tiltakozott azon vakmerőség ellen, mintha a Turóczszcnl- 
mártonban ogybegyült néhány ember hivu'va vagy jo- 
;osilva lett volna az összes tótanyanyelvü közönség 

kívánalmait fonnulázni. Az országgyűlésen pedig a tájé- 
anság oly nagy volt, hogy csakis feloszlatása aka

dályozhatta meg, hogy ezen memorandummal úgy fog
lalkozzék, mint az összes tót anyanyelvű közönség 
kívánalmait tartalmazó telterjesztéssel.

Az ezután következett Sohinorling-politika, mely a 
magyarok elszigetelésére törekedett, természetszerűleg 
ezen pánszláv pártot is czéljainak kihasználni iparko
dott és ez ezen párt fejlődésének legnevezetesebb idő
szakát képezi, mert most nemcsak az történt először, 
hogy törekvéseit a hatalom sok Helyütt támogatta, hanoin 
a róni. kalli. egyház is. Eddig ugyanis a pánszlávizmus 
majdnem kizárólag az ágostai evangélikus egyház köré
ben volt elterjedve, most azonban a róni. kalholikus papok 
körében is kezdett tért hódítani, mert Mojzos hesztorcze- 
bányai és Zabojszky szepesi püspökök •Selimorling puli - 

mar elpusztult, vagy í tikájának követői voltak. S különös, hogy habár a nyitnii 
an. Ma a népet első egyházmegyében Hoskoványi püspök kizárólag a tlieo- 
özigazgatási tisztviselő | lógiai tudománynak élve, az egyház vezetését oly férfi

akra hízta, akik az említőitekkel egy irányban [halad
tak, mégis ezen egyházmegyében kevésbbé találni ilyen 
pánszlávhajlamu papokat, mint inkább az esztergomi 
egyházmegye némely vidékein.

De a pánszláv pártvezeiőségek csakhamar belátták, 
hogy prosperálásuk nagyobbszámu inlolligciieziát. igényel 
és létesítettek a tót gininásiumok s állítólag irodalmi 
szempontból a Maticza Szóval minden megtörtént, még 
az iskolában tanított történelem is nieghaniisillatolt, csak
hogy a magyarok elleni ellenszenv annál inkább 
fojlcszlessék.

Es alkotmányunk helyreállott. A magyar nemzet 
képesítve lett arra, hogy az egybeolvadásnak proczcsz- 
szusát elősegítse, és a magyar törvényhozás az I8(»H. 
évi XLIV. t. czikket, az tt. n. nemzetiségi törvényt, 
szerintem a lemondás törvényét, létesítette. Mert ha en
nek bevezetésében az egységes magyar nemzet osztha
tatlanságának elve ki is mondaiik, de nem egy szakasza 
úgy magyarázható, hogy abból ezen elvnek megtagadását 

ki Ildiét magyarázni. Legnagyobb és tényleg törvény- 
bontó hatása leginkább abban nyilvánult, hogy már most 

pánszláv agitátorok a törvény alapjaira helyezkedve 
a törvény szakaszait a maguk szellemében értelmezve 

mételyt a mi tót köznépünk körébe bevitték. Iminen 
van az, hogy a Dmiáninnoii az ágostai evangélikus 
egyházban a pánszlávizmus uralkodik és terjed az a római, 
katholikus papok és tanítók körében is.

Alkotmányunk helyreállításával a magyar nemzet 
mintegy vissza Ibit adva önmagának. Ápolhatta ideáljait, 
fejloszthoUe intézményeit, élhetett állami, nemzeti és tár
sadalmi feladatának. Kétségtelenül elsősorban kötelessé
gévé vált, mielőtt Európa müveit nemzeteinek sorában 

méltó helyet elfoglalhatná s evégböl nemcsak o/.on 
folyton haladó nemzetekkel párhuzamosan haladnia, ha
noin annak a 20 évnek a mulasztásait is pótolnia kellett, 
amely alatt a kényuralom hatalmi a nemzet alkotmá
nyos jogait bitorolva, minden nemzeti önfejlődés ki volt 
zárva. Törvényeink részben elavultak s a kor szellemé
nek meg nem felelők valának. Az uj viszonyok uj tör
vények létesítését tették szükségessé, s mert a fejlődés 
szignálurája a rohamosság volt. némely törvényt más 
előrehaladottabb nemzetektől vettünk át, anélkül, hogy 
talán egy másikat ami viszonyainkhoz kellőleg álidouii* 
toltuk volna. Innen van az, hogy bár oly bírói karral 
rendelkezünk, amely bármely más nemzet bírói karával 
mcltáii vetekedhetik, igazságszolgáltatásunk mégis lassú, 
vontatott s azért költséges volt.

Közigazgatásunk, habár hazafias és ntóvégro kivé
tel nélkül kvalifikált tisztikar kezébe volt letevő, a büro
kratizmusban megfeneklett, Pénzügyi igazgatásunk, már 
fejlődésünk rohamosságánál lógva s/.tlkségszorüleg részben 
bonyolulttá vált, aminek hátrányait leginkább a tájéko
zatlanabb, tehát kisebb ember érezte meg, adórendszerünk 
pedig részben még ma is igazságtalan; de mind e hiá
nyok daczára az a haladás, melyet e nemzet rövid időn



F e l v i d é k i  H í r a d ó
belül tolt, óriásinak novezhotő ós természetesen igon 
nagy anyagi áldozatokat is igényűit, umulyut u fojlotlon 
iionr/.utnok inog kellett hoznia. Hogy azután ozon anyagi 
inoglorlioliutús az ország legszegényebb vi lókéin es igy 
a Felvidéken is legelőbb és lognagyolih inérléklion váll 
érezhetővé, az a dolog tonnészeléhen rejlik.

Fs ezt a pánszláv ngitácziő, nem a kltlöiduges 
viszonyok, hanoin a magyarok és a magyar kormányzat 
rovására és terhére jegyezlo tol. Hozzájárult ohhoz, hogy 
utóbbi kormányaink és törvényhozásaink a nemzetiségi 
törvény egyes intézkedéseinek káros volta tekintetében 
csakhamar tájékozódlak és igen természetesen ezt a 
törvényt nem abban a szellemben hajtották végre, mint 
az agitátorok óhajtották volna ; ez azután a mi tót né
pünknek, mint a magyaroknak a tót nemzetiség elnyo
mására irányuló törekvése szuggerálialolt és mindazon 
állapotok feletti elégedetlenséget képesek voltak a ma
gyarok elleni lángoló gyűlöletté átváltoztatni, aminek 
pozitív oldala is ma tót népllnk egy részének külön 
politikai párttá szervezkedés iránti óhajában és törek
vésében mindinkább kidomborodik.

És lm mindennek daczára valaki a nemzetiségi 
törvény revíziójának szükségességét hangoztatta, rend
szerint arra a megjegyzésre akadt, mintha ez visszaesést 
jelentene magában a liborálizmushan. Engedje inog t. 
képviselőim/., hogy ozon, szerintem teljesen tévos fol
tozást helyesbítsem. Köztudomás szorint a liborálizmus 
nemcsak kUlümbözö nemzeteknél, de ugyanazon egy 
nemzetnél is, ktllümhözü időkben, killombüző mértékben 
érvényesült; majd kijobbro torjesztolfo határait, majd 
holjebbre helyezte el mosgyéit, miként ezt az illető 
nemzetnek azon időbeni szükségletei és viszonyai kívá
natosnak tüntették fel, vagy. legalább látszottak föltűn- 
telni. Magának a liberálismusnak a fogalmát és tartalmát 
eddig Icgbeliatóbhan Széli Kálmán a főrendiház felirati 
vitája alkalmával fejtette ki; akkor az is mondatván, hogy 
a szabad elv őség az erőket összesíti és tömöríti. Amikor 
a nezoliségi törvény létesült, a Felvidék hazafias közön
ségét nemcsak begy elkedvetlenítette, de részben annyira 
elkeserítette, hogy visszavonásra is bírta, az agitátorokat 
pedig ki nőm elégítette, mert özeket, inig magyar nom- 
zeli állam mint olyan fennáll, kielégíteni nem lobot.

De meggyőződésűm szerint az a magyar politikus 
még meg nem született, aki e törvény (ennállásának 
3(5. évében azt a perezot meg tudná jelölni, melyben 
ezen törvény a liberalizmusnak hirdetett erőt összesítő 
és tömörítő hatását gyakorolta volna; ami nagyon ter
mészetes is, meri a mi viszonyainkhoz és politikai vég- 
czéluuklioz mérten a liberalizmusnak tiilbajtás.iit foglalja 
magában. És ha mi o törvénynek üti évi fennállásából 
magának a törvénynek a hatására nézve tájékozódást 
szereztünk, mely tájékozódotfsággal természetszerűleg 
a <J8-iki törvényhozás nem rendelkezhetett és ennélfogva 
ezen törvény túlzásait a kellő mértékre reszt rí egáljuk, 
ez se in mieset re sem jelenthet magában a liberalizmus
ban visszaesést, liánom a liberalizmus tanai követésének 
lehelő figyelembevételének. a törvénynek a mi mai vi
szonyunkhoz, szükségleteinkhez és a mi politikai veg- 
czéljainklioz mért czélszcrü cs ezért észszerű átalakítását.

De, t. ház. hogy is létesült ez a törvény? Az 
akkoron a kormánypár on levő valamennyi fel vidék i 
képviselő ama határozott kijelentése daczára, hogy erre 
nincs szükség, az akkori balközépnqk, igen természetesen 
magának a törvénynek üdvös hatására nézve a legna
gyobb jóhiszeműséggel folytatott sürgetésére, ami döntő 
támogatást nyert b. Eötvös József nemes és fenkölt 
gondolkodásában, de eszményi (elfogásában. Igy létesült 
ez a törvény, melyről az 1902. költségvetés tárgyalása 
alkalmával a volt I. kultuszminiszter ur a vetkezőképkö 
nyilatkozott.

„Annak a törvénynek nemcsak szavai vannak, ha
nem szelleme is van és ez mindjárt a bevezetésben jut 
kifejezésre, amikor azt mondja, hogy az államnak összes 
honpolgárai az alkotmány alapelve szerint politikai tekin
tetben egv nemzetet képeznek: az oszlatlui, egységes 
magyar nemzetet. Ezt az elvet tekintem mintegy devizül 
amelynek szövétnoko mellett kell a törvény minden 
egyes szakaszát magyarázni és ott. ahol az osztatlan 
egységes magyar nemzet veszélyeztetve van, a törvény 
szavát sem tudom végrehajtani, mert különben a törvény 
ellentétbe jönne magának a törvénynek szellemevei.*'

És Hodossv Imre t. képviselőtársam ugyancsak, 
midőn az egyes szakaszok magyarázatába bocsátkozik, 
segítségül hívja a bevezetésben levő szellemet. Hát ezt 
a magyarázatot elfogadom, t. képviselőház.

D ■ .i gyakorlati életben egészen mást látunk, meri 
a pánszláv agitátor, midőn a nép elé áll és a nemzeti
ségi törvény szakaszainak rideg belliit magyarázza, távol 
áll attól, hogy a bevezetésben rejlő szellemet, segítségül 
hívja, hogy egyáltalában ezt a szellemet, ezt a beveze

tést említse, hanem segítségül hívja a maga állam- és nom- 
zotegység rontó és bontó átkos szelleméi és önnek sege
delmével igenis beigazolja, hogy a magyar a tót 
noinzoliség elnyomására tör és azokban, akik jó- és Iml- 
sorsban egy évezreden át velünk testvéri viszonyban 
éltek, azt az érzést kelti, hogy nekik tömörülniük kell 
és védokozö helyzetbe kell helyezkedniük és kiviszi 
a törvény tiszteletlenségének hírét a küllőidre. IVdig 
hát, I. képvisolóház, valamely állam belső konszolidált- 
ságáuak, erejének, hatalmának és kifelé való súlya meg- 
bírálásának fokmérőjét elsősorban az állam polgáraimul 
a hazai törvény iránti liszlolote képezi, és igy annak a 
bitnek a keltése, mintha itt a törvények nem rospoktál- 
latnának, magának az állam tekintélyének csorbítását 
jelenti. Es lin Magyarország közönsége mindezen állapo 
lek és eredmények kutforrását a nemzetiségi törvény 
nem éppen szerencsésnek mondható konezopeziójában 
találja: akkor azon csodálkoznunk nem lehet, hegy 
Pozsonyvármegyo (elhívására a törvényhatóságok és 
ellenünk a közönség szino-javn a nemzetiségi törvény 
revíziója mellett állást foglaltak.

De hát, t. képvisolóház, kérdem : vájjon '.kvollonül 
szükséges-e, hogy ozon ultiina ráczióhoz nyúljunk?

Vájjon, t. képvisolóház, az állami kormányzat bölcse- 
ségének megfelelő volna-e, hogy a hazfiatlan agiláczió* 
nak módot nyújtsunk a hazlias, nem magyar anyanyelvű 
közönség körében a bizalmatlanság érzelmének bevitelére. 
Az államkormányzat bölcsoségénok nem inogfelolőhb-o 
a z : más törvények létesítése és a meglevők módosítása 
által oda hatni, hogy magának a nemzetiségi törvénynek 
szakaszaiba más, mint a bevezetésben rejlő szellem be
vihető legyen és ekként a liazaliatlan agitáozió és a 
hazafias, de nem magyar anyanyelvű közönség közé 
mintegy ék ültetvén, maga a nemzetiségi törvény azon 
magasztos feladat teljesítésére, amelynek czéljából ne
mes alkotói létesítették, alkalmasabbá tétessék.

T. ház! Éu erre az álláspontra helyezkedem és 
úgy vélem, hogy teljesen egy irányban haladok Hodossy 
Imre t. képviselőtársammal, aki általam ugyancsak emlí
tett emlékezetes beszédét a következőképen fejezte he 
(olvassa^: „A pánszláv agitátoiok már régen kivetették 
rájuk hálójukat, de Kullártól kezdve a legújabb időkig 
még nem sok sikerrel." T. i.: a tót anyanyelvű közön
ségről van szó. Kollár tudvalevőleg a pánszlávizmus 
élctrokoltöjo volt.u Az újabb időben, igaz, 1890 óla úgy 
veszem észre, hogy nagyobb sikerrel kozd működni, de 
a kormány feladata úgy intézkedni, hogy az iskolai ok
tatás kellő alkalmazása és jó és helyes adminisztráczió 
utján ezt az elemet teljesen és véglegesen, örök időkre 
idecsatolja az államhoz; ne engedje olt azokat az agi
tátorokat szabadjára; kísérje éber figyelemmel azoknak 
működését. Ha ez meg lóg történni, nagy eredményeket 
fogunk elérni, de ez most már csakugyan az utolsó óra, 
hogy ezt megtegyük."

Ezzel, t. ház, felszólalásom azon részéhez jutottam 
el, amelyben, miként azt már előre jelezni szerencsés 
voltam, utalni fogok azon eszközökre, amelyek az agi- 
táczió megszüntetésére nézetem szerint alkalmasak, de 
amelyeknek sürgős igénybevételét okvetlenül szükséges
nek tartom a Felvidéken napról napra tarthatatlanabbá 
váló helyzet szánalására.

Az agitátorok legtöbb tényezője a sajtó, de nem 
vetik meg az élőszóval folytatott izgatást som; dalos-és 
olvasókörök, miuduníélo néven nevezendő társadalmi 
egyesületek, szinielőadások, az iskola, — ideértve a pap
nevelést és a tanítóképzést is — újabban a pénzintéze
tek és legújabban a szövetkezetek és ipari vállalatok 
utján is izgatnak. Hogy a mindezekből eredő káros ha
tások ellensúlyozása szem pontjából eddigi kormányaink 
mit teltek, annak részletezésébe azért nem bocsátkozom, 
mert ezek közismeretit tények. Hogy azonban mindazzal, 
ami a nemzeti konszolidáczió érdekében eddig történt, 
nemcsak hogy távolról sem énük el a legnagyobb re
kordot, hanem hogy a Felvidéken a nép gondolkodása 
és érzolomvilága tekintetében a leghatározottabban vissza- 
fejlődtünk, az több, mint bizonyos, mert ha voltak is 
kormanyaink, amelyek a nemzetiségi ügvek kezcicsciiei 
szorosabbra fogtak a gyeplőt, ez bolellonsegeink térfog 
kilásában bizonyos ideiglenes stagnac/.iót idézeti is elő, 
de, épen mert állandó nem volt, állandó eredményt azért 
nem idézhetett elő, mert valamint minden kormány- 
akcziónak, úgy k.váltképen ezen a téren a kormány 
minden ténykedésének azon jeligék alapjára kell he
lyezkednie, amelyekkel a mull kormány a hatalom pól
ójára lépett, amelyokot a jelenlegi kormány is magáé
nak vall, ha nem is kifejezetten o szavakkal, de szerin
tem úgy értelmezve, hogy törvényeket kell létesíteni, 
melyek a magyar nemzeti állam és az egységes és osz
tatlan magyar nemzeti jogos követeléseket szolgálni 
nemcsak hivatvák, hanem alkalmasak is. Es ezen sza

batos, lélroérlietotlen és lélreniagyarásshalatlan törvények 
botüszoriiili értelmében, de soha politikai végezéluukat 
szem előtt nem tévesztve igazságot kell szolgáltatnunk 
az ország bármoly anyanyelvű polgárának.

Én elismerem, hogy a helyzet nehéz, de nem 
loküzdhetlen. Nehéz a helyzet azért, mert a szabadságot 
mindnyájan egyaránt szereljük. Itt eleve kérem a t. 
képviselő urakat, miszerint szavaimban semminemű 
agresszivitást keresni ne méltóztassanak, hiszen felszóla
lásom czélja nemcsak az, hogy a pánszláv izgatás 
veszedelmét ismertessem, do a magam csekély és 
szerény tehetségéhez képest ezen agitáczió megszünteté
sére, megsemmisítésére és megtörésére alkalmas eszközök 
tok ihletében a lehető összhangot a házban is létesítsem. 
Ezt a törekvésemet pedig akkor szolgálnám kétségtelenül 
a logkovésbbé jól, ha bárkivel szemben vagy • bármely 
irányban is agresszív akarnék lenni. Hanem az ügy 
sikere biztosításának tartozom azzal a leplezetlen kijelen
téssel, hogy azért is tartom nehéznek a helyzetet, mert 
e háznak számos, de igen számos oly tagja van, aki 
ezzel a kérdéssel nőm abban a mértékben foglalkozott, 
amelyben minden magyarországi képviselőnek és törvény
hozónak azzal foglalkoznia kellene. Es ezért ebben nőni 
is azt a veszedelmet látják, amelyet mi látunk, akik 
már önkéntelenül is, kényszerhelyzetben is arra voltunk 
utalva, hogy ozon viszonyokkal közelebbről megismer
kedjünk, do nehéz a helyzet azért is, mert tudjuk, hogy 
az elnyomás néha még veszedelmes lehet árra is, akinek 
érdekében az történik. Do ha voltakép arról van szó, 
hogy néhány arra úgy som érdemes egyén szabadságát 
korláiozzuk-e, vagy az állam létét koczkáztassuk-o ?

lliztos vagyok abban hogy minden igaz és haza
fias ember készséggel hozzá lóg járulni azok szabadsá
gának szükobb határok közé szorításához, akik a 
magyar nemzeti államtól nyelt jogokat a magyar nem
zeti állam ellen Használják fel. Köztudomás szerint a 
politikában, mely az oxigcncziák tudománya, változatlan 
dogmák nem léteznek és igy a sajtószabadság és a 
gyülekezési jog is, amely magyar vidékeken bajt nem 
okoz, vészihozó lobot ott, ahol az állam integritásának 
kárára cinek azzal vissza. Nem szabad teliát visszariad
nunk oly eszközöktől, melyek valamely egynyelvű 
nemzetnél a liberalizmus tanai szerint nem lennének 
alkalmazhatók. Meg kell már egyszer az agitátoroknak 
mulatni, hogy izgatásain ellen akarunk is, bírunk is, 
tudunk is hathatósan védekezni. És mert az a politika, 
amely nem e/.t az irányt követné, nem a liberalizmus
nak, hanem egészen más valaminek a kifejezésre 
juttatását képezné. Én nem is érzem magamat indíttatva 
keresni, vájjon ilyen szempontból megfololök-o, vájjon 
a liberalizmus elméletének, tanainak ezen a téren is 
lehető alkalmazása mellett czélra vozctök-c azok az 
eszközök, amelyeket ajánlani szerencsém lesz? Ma a 
biró, a közigazgatási tisztviselő az izgatóval szemben 
úgyszólván tehetetlen, mert igen ritka az az eset, hogy 
a mi viszonyainkhoz mérten tulliborális büntotötörvény- 
künyvbo az agitátor annyira beleütköznék, hogy ezért 
felelősségre vonható is legyen, büntetőtörvényünk 172. 
-5-ának 2. kikezdéséi tehát szigorítani kell úgy a bilu- 
totés mértékét tekintve, valamint a fogalommcghatározás 
tágiiásu tekintetében is, hogy a biró keze utolérhesse 
azokat az óvatosabb bűnösöket, akik máma büntetlenül 
gyűlöletet szítnak.

De ha az agitátor büntotötörvéiiykünyvünk 172. 
és 17Ü. §-ában körülírt izgatás és lazítás vétségét 
legritkább esetben is követi el oly mértékben, hogy 
ezért tulelösségre vonható is legyen, do eljut annak a 
legszélsőbb határáig, ozélját eléri, a baj bekövetkezett, 
mielőtt mi magunk azi észrevennünk. Mórt hisz ma a 
tömeg sem oly nehéz felfogású, miül hajdanában, de 
logkovésbbé a nemzetiségi kérdés terén, melyben év
tizedek óta sajtó utján és élőszóval preparáltalotl. 
Mondom, nem oly nehéz fellogásu, hogy mindent apróra 
kelljen megmagyarázni. Es ha mégis oly nehéz felfogású 
tömeg találkozik, találkozik viszont elég sok jóakaratu 
tolmács, ki a hatósági közeg előtt tuuhaiigon el nem 
moiiUoiiakat al.iUoniöan tovább adja és apróra meg
inogj uruzz.i. lvs ha mégis megesik, hogy valamelyik 
agiuuon licve onagadja, >agj ügyetlensége beleviszi, 
meg ttKkor is .i lulonyliu blluiules a lugruKdoo esetben 
eii, uiuri, es ezt, l. kepviseioiiaz, nem omluuui most 
kifogásul, meg kevesbbe ganeskepen. A mi bírósagunk 
a maga függd leusegoro kivalóképon kényes és minden 
oly esetben, midőn valamely politikai vétségről van szó, 
ennek esak legenyhébb oldalát, szokta figyelembe venni, 
nehogy a maga eljárásában és iielke/esebon a legtávo
labbról is politikáikig elfogultnak lássék. És épen azért 
is büntetőtörvény könyvünk említett két szakaszának 
idevonatkozó részét az általam jelzett irányban módo
sítani égető szükség van.
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T. képviselőim/! Ilyen erélyes eljárás mellett a 
Felvidéken az agitáczió nyomban alá fog szállani és 
egy két szigorú megíenyités után teljesen meg fog 
szűnni. Mert a pánszláv agitátor alig egy tizedrész, 
talán nem is annyi érzeményll ember és azért nem 
vértanúnak született. Szereplési vágyból, de leginkább 
túl és túlnyomó többségben rut anyagi haszonlesésből 
Űzi mesterségét. Mihelyt azonban a szereplés dicsőségét, 
vagy az anyagi előnyért és nyereségért való reményt 
szembe kell állítani a szigorú és biztos megbüntetéstől 
való felelemmel, kétségtelenül ez utóbbinak súlya nagyobb 
mértékben fog a mérlegbe esni. A mi tót népllnk pedig 
ma teljesen félre van vezetve. Évtizedek óta egyébről 
sem szerez tudomást, mint a maga elnyomásáról, a 
magyar állum ócsárlásáról és minden hivatalos tekintély 
lerombolásáról. És mindezt, t. képviselőház, úgyszólván 
büntetlenül látja megcselekedhetni és ennélfogva azt hiszi, 
hogy ez nem is tiltott cselekmény

I
bán. vngy lényegesen olcsóbban szerezhoti meg, mint | bo és ezeknek az eseményeknek itt egy egységes ma-

szövolkezotben, nme legyen jó az a fogyasztási 
szövetkezet ?

Megmondom. Arra, hogy az inkarnátus pánszlávok 
által létesített ilyen fogyasztási szövetkezetek helyi
ségébe a szövetkezethez tartozó vagy nem is tartozó 
közönség bármikor szövetkezeti ügyek megbeszélése 

jczimén egybecsődithetö legyen és itt aztán a közigaz
gatási hatóságtól ellenörizhetlen módon szabadon folyjon 
az izgatás a magyar állam és nemzet ellen.

En a nemzetiségi vidékeken a közigazgatási ható
ságot, a szabad ipar és k reskedelomtől eltérően, fel
hatalmaznám, hogy az ilyen gyanús szövetkezetek 
létesítését megakaszthassa, illetőleg a létező szövetkeze
teket. amelyek ilyen veszedelmes irányban fejlődtek, 
becsukhassa.

Végül még egyet! lla már a törvényhozás bölcse- 
sége jónak látta, hogy oly szigorú összoférhotlenségi

Mihelyt azonban az ily eljárásnak tiltott voltát be I törvényt létesítsen, akkor ezt még meg kellene toldani 
fogja látni a bekövetkezett megfenyitésekböl. mert tóti azzal, hogy aki a büntctötürvénykönyv 172. és 173. 
népünk nemcsak hazafias, de felelte törvénytisztelő is. 
az a nagy befolyás, amelyet az agitátor ina reá gyakorol, 
nyomban alá fog szállni, sőt idővel megvetett és gyűlölt' ennek a háznak tagja többé ne lehessen. Ilyen embernek

§-ában foglalt, a magyar állam és nemzet ellőni izgatás 
vagy lázitás vétsége miatt végérvényesen elítéltetett,

alakká fog sülyedni.
De, t. képviselüház. agitátorok hódítanak pénz- '

a magyar parlamentben nincs helye.
Mig azonban az agitáczióval szemben ily erélyes

intézetek révén is. Ugyancsak az 1902-iki költségvetés, intézkedéseket tartok kívánatosaknak, addig
alkalmával dr. Sebes Dénes t. képviselő ur egy nemcsak 
alakilag díszes, de tartalmilag érdekes és értékes beszéd 
ben azokat az állapotokat ecsetelte, amelyeket az általa 
ismert vidéken az u. n. oláh nemzetiségi intézetek léte- kívánatosnak amelyet eddi 
sitettek. A Felvidék pánszláv pénzintézetei épen ily 
irányban iparkodnak hódítani és az a kisebb ember, 
aki hitelét ily pénzintézetnél igénybe vette, az annak 
nemcsak anyagilag lekötöttje. de igenis az agitátor 
politikai törekvésének úgyszólván védtelen rabszol;

hagyományainknak és szabadságszeretetünknek mogfelo 
lóén nem magyar anyanyelvű polgártársainkkal szemben 
ugyanazt a lojális és liberális politika követését tartom 

is követtünk.
Hogy az agitáczió megszüntetésével a nemzetiségi 

kérdés még megoldást nem nyert, azt, úgy hiszem, 
mindnyájan tudjuk. Erre szükséges, hogy kormányzatunk 
minden ágazatában egy czéltudalos akczió induljon meg,

. „  , ^ **a>a kétségtelenül elsősorban az anyagiak torén, mert
lett. Hogy ez ellensulyoztassek. úgy magántanácskozás- • , • , i ... . . . . . .  . .J • ............... nehez fizikai munkával maganak megélhetést biztosítóbán, valamint a sajtóban is két eszme merült fél. A 
Felvidéken felállítandó u. n. nemzeti bank és a vidéki 
hazafias vezetés alatt és jól akkreditált pénzintézeteknek 
az államkincstár részéről olcsó betétben való részesítése, 
hogy ekként képesítve legyenek a leszámítolási kamat
lábat alászálliiani és mintegy konkurrenczia utján, a 
nem hazafias irányban haladó pénzintézetek klientúráját 
elvonva, ezen intézetek fennállh itását lehetetlenné tenni, 
vagy legalább megnehezíteni.

Lehet erről írni, lehet erről sokat beszélni és lehet 
a tájékozatlan publikumnál ezzel hódítani k  de én. aki 
a felvidéki intézetek viszonyait ép úgy ismerem, a mint 
a nép gondolkozását, meg vagyok győződve arról, hogy
ha ezek az eszmék megvalósíttatnának, ezek egvehet 
nem eredményeznének, mint a pánszláv agitátorok gunv- 
mosolyát. Egyszóval: eredménytelen volna az egész 
akczió.

Nem kívánóin ezt a nézetemet indokolni, mert 
igen messzire vezetne és igen soká kellene a t. ház 
terhére lennem, azonban ha ez eszmék nem is valósít
hatók meg, ez nem enged arra következtetni, hogy 
egyáltalában semmit se legyünk, mert ránk magyarokra 
közömbös nem lehet, hogy az a kétmillió tót anyanyelvű 
közönség abban a hűségben és ragaszkodásban, amely- 
lyel ezer év óta a magyar állammal és a magyar 
nemzettel fennállott, tovább is fenn fog-e állni, vagy az 
agitáczionális eszközök befolyásának védtelenül áten
gedve, idővel a magyar nemzeti állammal ellenséges j 
helyzetbe jusson-e ?

Nem kívánok konkrét indítványokkal előáll: 
hiszen nálamnál hivalottabb fö; 
egyet figyelembe kell venni

ember első sorban az anyagiak felé hajlik és mert 
állandó jólét biztosítása és értelmiség átlagának fejlesz
tése és emelése nélkül nem képzelhető. Igen természetes, 
hogy ennél a kérdésnél az iskolának ép úgy ki fog 
jutni a maga része, amint ki fog mini a gyors és olcsó 
igazságszolgáltatásnak és a kifogástalan közigazgatásnak.

Ezen kérdések egyenként is képesek egy terje
delmes beszéd kereteit, betölteni és mert a t. ház becses 
türelmét már úgyis soká voltéin igénybe é-; mert 
különben az egyes tározóknál is szükség esetén külön- 
klllön felszólalhatok, engedjék meg nekem, hogy még 
csak igen röviden, pár szót szóljak az u. n. magyarosodás 
vagy magyarosítás kérdéséről, ezt kapcsolatba hozva 
annak végindokolásával, hogy ebben a kérdésben volta- 
képen miért szólaltam fel.

Hcksics Gusztáv l. képviselőtárs,mi „Magyarország 
jövője" czimU müvének 58. lapján a következőket 
mondja: „Felesleges újra mondanom, amit már annyiszor 
igyekeztem érthetően megmondani, hogy a mi uemzcl- 
a lak elásunk czélja nem a más nyelven beszélő honfi 
társak nemzetiségének megsemmisítése, sőt minél több 
nem magyar anyanyelvit honfitársunkat igyekszünk 
megnyerni a magyar nemzeti eszmének. De a magyar
ságot úgy meg akarjuk erősíteni kultúráikig s meg 
akarjuk növelni számbelileg, hogy a nemzetiségi társa 
dalinak ellenséges kiformálódása tönkre no tegye 
nemzetogységUnket s majdan államcgységünket."

Eli teljesen osztom I. képviselőtársam ezen felfo
gását. Én is óhajtom, hogy nem magyar anyanyelvű 

rrc vállalkozni, de 1 J">lgárlársaink az állam hivatalos nyelvéi is elsajátítsák, 
hogy inig a külföldi!,l,erl ez.nemcsak a magyar nemzeti államhoz közelebb

gyár nemzeti államot kell találniuk, mert a legnagyobb 
magyar jövendömondása rajtunk csak ezen esetben 
következhetik be. Ha azonban azt az áldatlan és czélt 
tévesztett nemzetiségi politikát fogjuk folytatni, amely
nek eredményeként ki kell jelentonom, hogy a Fel
vidéken nemzeti konszolidácziónk tekintetében nemcsak 
haladtunk volna, hanem visszafejlődünk, azt a nemzeti
ségi politikát, amelynek értelmében nem magyar anya
nyelvű testvéreinket az agitátorok befolyásának úgyszól
ván védtelenül kiszolgáltatjuk, akkor ezek lolkülolükbon 
szükségszerüleg az egységes nemzeti államtól mindinkább 
el fognak idegenkedni és a ma még egységesnek liirdo- 
tott nomzeti állam idővel fiideralisztikus állammá fog 
sülyedni és olyan politikai megrázkódtatás esetén, mint 
aminél jeleztem, az ország határaitól elesvén az a ma
gyarság, amely ma az ország, hogy úgy mondjam, szivét 
lakja, mert azokra a magyarjainkra, akik ma idegen 
anyanyelvű polgártársaink között be vannak ékelve, ily 
rázkódtatás esetén azért nem számíthatunk, mert őket 

fogja sodorni ama feladatok teljesítésére, a 
melyekre a mai territoriális kiterjedéssel és lakossági 
számmal bíró egységes magyar nemzeti állam hivatva 
volna, képesítve nem lesz.

Én azt ugyan megengedem, hogy azok a t. politi
kusok, akik innen a házból, vagy a tősgyökeres piagyar- 
ságlakta vidékekről nézik az ország helyzetét, nem 
olyannak látják, mint én vagy Felvidékünk hazafias közön
sége. De nem is az a kérdés, hogy a távol vagy távo
labb állók a helyzetet minőnek látják, hanem az, hogy 
minőnek találjuk mi a közvetlen közelségben szerzett 
tapasztalataink után? Minőnek találtuk mi, kik a liarcz 
hevében fékevesztett, szenvedelmeket szó.uléljUk és békés- 
séges időben a nép le'kébe behatolva, megvallom, az 
agitátorok átkos munkájának teljes sikerét konstatálni 
kényszerültünk.

Az, t. képviselőim/, a ki ezen káros és veszedel
mes agitáczió ellensúlyozását és megfékezését a társa
dalomra akarja hárítani, e téren teljes tájékozatlanságot 
árul el, mert hol van az a társadalom, hiszen legtöbb 
tagjának önma ával elég a baja, azonkívül a pártpoli
tikai szempontok által annyira szilánkokra foszlott, hogy 
őszinte és igy áldásos működésre mág ebben a kérdés
ben sem képes. Társadalom és államhatalom váll vételi, 
czéltudalos. meg nem szűnő törekvésére van szükség, 
hogy megtartsuk azt, a mi a miénk és visszahódítsuk 

i mit a hazafiallan agitáczió tőlünk elrabolt.
A jelen kormány programújában határozottan 

kifejezésre van juttatva, hogy minden a magyar állam 
és nemzet ellen irányuló támadás nemcsak hogy vissza 

utasittatni, hanoin meg is fog loroliatni. Azon 17 
év alatt, hogy szerencsés vagyok a jelenlegi uiiniszler- 
Inök úrral a képviselőliázbau helyei foglalhatni, meg

győződtem, hogy ó akarni tud. és ott, a hol az ország 
és nemzet érdekeit veszélyeztetve, látja, akaratát 

l.szánlsággal érvényositeni is tudja.
En tudom, hogy a l. miniszterelnök 

dókon létező viszonyokra nézve teljesen tájékozva v.iii, 
ízért i i o i i i  is hiszem, hogy a mit itt elmondtam, a 
pusztába kiáltó szó gyanánt lóg nyomtalanul elhangzani. 
Visszhangra fog az találni a kormánynál, de a t. kép
viselőim/ minden tagjánál is párt különbség nélkül. Ezen 
bitben fogadom el a költségvetést általánosságban a 
részletes tárgyalás alapjául.

töke beüzönlésének és a szabad forgalomnak lehetőleg j '“rT1 hanem egyéni érdekükben is áll, sót
kevés gátat emelünk, addig viszont a magyar államra 
nézve jierverz helyzetnek tartom, hogy a maga területén 
oly pénzintézeteket tűrjön meg, amelyek nemcsak a mi 
gazdasági viszonyaink fejlesztésére szolgálnak, de amelyek 
akutomban, közvetve annak a megrontására törnek, 
amely minden magyar politikusnak kell, hogy legszentebb 
ideálját képezze, hogy törjenek a magyar nemzeti állam 
kiépítésének munkája ellen. Itt okvetlenül bo kell követ
kezni egy nagymérvű ellenőrzésnek és törvényt kell 
létesíteni, amely ily esetben a retorziót is megadja.

Amit jiedig őzen pénzintézetekre vonatkozólag 
mondtam, az természetesen teljes mértékben vonatkozik 
az önsegélyző hitelszővet kezelőkre is. A szövetkezeti 
eszmének én egyáltalában nagy hivő vagyok, hiszen el 
kell ismernünk, hogy az ország bizonyos vidékein a 
fogyasztási szövetkezetek áldásosán működnek. Hanem 
hogy a Felvidéken a inai kifejlődött közlekodés mellett, 
hol a községek is nem épen messzire esnek egymástól, 
n falvak meg éjienséggel egymásnak a hátára vannak 
építve, amelyek mindegyikében 1—2—3 szatócsüzlet is 
van, melyben a kisebb ember a maga háziszUkséglcli 
tárgyait — amennyire én tapasztaltain — sokkal olcsób-

okveletlenül kell, hogy az ide irányuló törekvésünk az 
eddiginél aránytalanul határozottabb módon érvényesüljön, 
anélkül azonban, hogy ez a legtávolabbról is annak 
még csak látszatával is bírjon, hogy tót anyanyelvit 
testvéreinket ezáltal a imguk jellegükből kivelkőZlolni, 
anyanyelvűkből kifosztani akarnék, mert ennek még 
csak a látszata is gyűlöletet keltene és a magyar 
nemzeti államnak nem hogy hasznára, hanem kárára 
válnék. Es ha figyelembe veszem, hogy tót népünk 
anélkül, hogy a magyar nyelvet bírta volna, a magyar 
nemzethez hü cs ragaszkodó volt és ha figyelembe veszem, 
hogy akárhány embert ismerek és kétségtelen,hogy a t. kép
viselőtársaim is ismernek akárhányat, akik a magyar nyel. 
vet tökéletesen bírva, mégis a magyar államnak és minden
nek, ami ezzel kapcsolatos, gyűlölködő ellenségei: 
akkor nem is a nyelv bírására fektetem a fösulyt, hanem 
az érzelmek azonosságára abban a tekintetben, hogy

kellő

Folvi-

Tót népgyülések.
A „Slov. Ty?,d,“ néppárti lót népgyülések rende

zését sürgeti, azt mondva o gyűlésekről, hogy oly szük
ség van rájuk, mint sóra és kenyérre. — Elhisszük azt I 
De nem a népnek, hanem a cseli-lót izgatóknak, hogy 
legyen terük a ucpholondilásra és az ezzel járó előnyök 
megszerzésére. Magyarország polgárai szabadon gylllé- 
sezhoSiiok, de a cseh-tót izgatok aegiso alatt népgylllé- 
sekre, a nép ámítására és izgatására semmi szükségünk 
sincs s igy bízvást hisszük, hogy közig, hatóságaink az 
ily népgyülések megtartását, ha azt bejelentenek vagy 
kérnék, nem fogják megengedni. Az 189(1. évi ncpgvü- 
lések, amiket a néppárt a Feividékon rendezett, felette 
sok erkölcsi kárt okoztak a lót nép között, — pedig 
hát Zychyék jó magyar hazafiak ; a mostani népgyülé* 
seket azonban úgy tervezi a „Slov. T y h o g y  azok 
néppárti és tót gyűlések legyenek, tehát nem a köz*
1.... . magyarjai rendezzék azokat. „Elvégre — úgy mond

:ip — mi lótok nem vagyunk kisgyerekek, akiknek
“  .k:::r:',iií“c';i"::k .,,,i.......  .................. «;* ’ *11 ,Ve 1 lm,D 0, I magunk lábán. Mert nem a czcntrumról és személyekről

1’edig, t. képviselőim/, ezen felfogásban nekünk ' vau itt szó, hanem a mi nemzeti és jiolgári jogainkról.*polgári jogainkról."
mert c világrészen A magyarság pedig résen legyen ; a hatóság no en* 

bizonyos territoriális hatalmi átalakulások következnek j godje magát hecsapatni az ultralót népáinitók hazudó*
szaporodnunk kell, ha élni akarunk,



F e l v i d é k i  l l i r a d ó

/Ásni állni, linnom kiiiiólotlonlll bánjanak velük, mint i 
ahogy azt megérdemlik, lm mindjárt kigyól-bókát kiűltu- ; 
nnk is az tí erőszakoskodásukra. Ha valamely gonoszság 
elkövetéséi erőszakkal meghiusilhaljuk, ez az erőszak 
helyén van.

H Í R E I N K .

— Az,,Uninia sziuliaiz Stiilmyafiinlöii".
A budapesti Uránia magyar tudományos színház 
í'. óv i jú liu s  hó 14. és 15-ón Stubnyafllrdőn 
az étteremben két rendbeli előadást szándé
kozik rendezni, mely alkalommal idei szezon
jának legújabb és leghatásosabb darabjai 
kerülnek színre és pedig 14-én „A m odern  j 
a sszo n y" , 15-én pedig „B e r lin i é l e t Az Uránia| 
színház, mely az ország minden városát fe l
keresi évente, hogy ku ltu rá lis  missziójához; 
híven tudományos és érdekes előadásait bemu
tassa, a nyári színházi szünidőt is felhasználva, i 
a magyar fürdőhelyeket keresi fel, hogy aj 
m üveit közönséget szórakoztassa. Az Urániának | 
ezt az elhatározását örömmel adjuk hírü l, mert 
teljes a meggyőződésünk, hogy erre az a lka 
lomra Körmöczbánya meg Turóezmegye m üveit 
elemei fognak Stubnyafürdön találkozni.

Nyitramegye a nomzotlségi kérdésről. Nyiir.i- 
vármegyo ;i nom/.oMségi törvény revíziója kérdésének 
napi romi re korlllto után egy bizottságot küldött ki a 
vármegye nemzetiségi viszonyainak tanulmányozására. 
Ez a bizottság eddig kél füzeiben számolt be munkás
ságáról, amely munkálatokat bő kiváltainkban ismer
tettük abból a őzéiből, hogy ezeknek a mintájára más 
vármegyék is megmozduljanak. Most jeleni meg ezen 
bizottság munkálatának III. füzete, mely a közgazdasági 
teendőket tárgyalja. A füzetet gróf Esterlany dános 
főrendiházi tag, az Országos Magyar Szövetség elnöke, 
a nemzetiségi kérdésnek alapos ismerője és irodalmának 
művelője irta. Ez már magában bizlnsüéka annak, liog.v 
ez a munkálni figyelmet érdemel, legközelebb ismerteim 
fogjuk.

Hivatalvizsgilat. Bolomami bajos besztereze- 
bányni kir. törvényszéki elnök Turóczszentmárlonbnu 
befejezvén a kir. járásbíróság megvizsgálását, Znió- 
váralján az oltani kir. járásbíróság üg.\ kezelését vizsgálta 
meg. Dr Skultety István kir. ügyész pedig a bírósági 
fogházat tekintette meg.

Jutalomdijak. v Kassa-oderhergi vasul igaz
gatósága mébányolva azt a körülményt, hogy a rutlkai 
állami elemi iskola növendékeinek több mint három 
ölödé a vasul alkalmazottainak gyermeke, évröl-évre 
jutalomdijat szokott engedélyezni a tantestület tagjai 
részére, Ruttlcai Rtith Péter udvari tanácsos, vezérigaz
gató ez évben is 000 koronái bocsátott a kir. tanfel
ügyelő rendelkezésére abból a őzéiből, hogy ezen összegei 
a tantestület tagjai között ossza szél. Ivzen összegből 
Rakilta SaulUné és Lehoczky Ilona tanítónők Idd - 100 
koronát, a testület nyolez tagja pedig 50 —50 korona 
jutalmad íjat nyerlek.

Tót okvotetlenkedós a templomban. E hét
elején tartotta esküvőjét a luróezszontmárloni ág. h. 
evang. templomban Vnulocits Béla losonczi kölaragó. 
l'aulovils az esküvő .előtt megüzente az evangélikus 
lelkésznek, hogy esküvőjét magyarul kívánja megtar
tatni. Skrovina Ottó segédlelkész azonban mégis csak 
tótul fogott az esketéshez és tótul olvasta az osküformát 
is, aminek utánmondását azonban Paulovits megtagadta, 
mire. a segédlelkész rá szól!: „hiszen maga ért tótul", 
csak amidőn ismételten megtagadta l’aulovits a tót 
csküiniuta utánmondását, kezdett hozzá kénytelen-kellet* 
len magyarul. Ebhez nem kell kommentál !

— Bírói vizsga. I)r. Ihulinyi Héla besztorcze* 
bányai kir. törvényszéki aljegyző, aki mint a helybeli 
járásbíróság aljegyzője működött városunkban, a bírói 
vizsgát jó sikerrel letette.

_Papi Jubileum. Túrok Károly szklonói rom.
kath. plébános f. hó 30-án ünnepelte meg áldozárságá* 
nak 25 éves jubileumát. Ebből az alkalomból nemcsak 
a luróezmegyoi, de a szomszédos vármegyék papjai 
közül is sokan személyesen felkeresték. A jubiláns 
gazdagon megvendégelte az üdvözlőket, n  hazafias 
szellemű papot mi is szívesen köszöntjük.

— őrült a vasútállomáson. Hétfőn délután kocsi 
állott meg a turóczszenlmártoni vasútállomás előtt, amely
ből bizonyos özv. Ucskóné neczpáli asszony szállt le 
néhány batyuval — Élénken kezdett kérdezősködni a 
vonal indulása meg a menetár felöl, mert Budapestre 
kívánt utazni. Egyszerre azonban nagy lármába kezdett 
és űzte a körülötte álldogáló ördögöket, akik minden
áron magukkal akarták vinni. Az állomás személyzete

csakhamar tisztában volt vele, hogy őrülttel van dolguk, 
a boldogtalan asszonyt megfékezték és gondoskodtak 
ró In, hogy hozzátartozói vegyék őrizet alá.

— á  balneologusok Ruttkán. Az országos Bal- 
noologusok Egyesülete a Tátrában tartja meg ez évi 
rendes közgyűlését, amelyro az egyesületnek számos 
tagja jelentette be részvételét. A nagyobbrészt orvosok
ból álló társaság vasárnap érkezett Jtui.tkára, ahonnan 
utjokat tovább folytatták Koprád fölé.

Záróvizsgák. Turóczszentmártonban az állatni 
elönti iskolában igen nagy közönség részvétele mellett 
tartották inog vasárnap délután a záró ünnepélyt, ainoly 
arról lett tanúságot, hogy a közönség bizalma mind
inkább fokozódik ezen iskola iránt. — Ruttkán szintén 
zsúfolásig megtelt az ünnepség terme úgy, hogy a 
közönségnek csak egyrésze juthatott be. A gyermekok 
szavalata, valamint egy páros énoks/.ám igen tetszettek. 
A vizsgálat befejeztével Rakitta Samu igazgató tartalmas 
beszédet mondott, Saager Eerencz felügyelő, a gondnok
ság elnöke pedig szétosztotta a jutalomkönyveket. Majd 
a gondnokság tagjai villásreggelit rendeztek a tan
testület tagjai részére, amolyan azon szép összhang, 
mely Ruttkán az iskola gondnoksága és a tantestület 
tagjai között fennáll, ismét kifejezésre jutott. Lelkes fel- 
köszöntők hangzottak el, amelyekben a gondnokság 
tagjait: Saayvr Forcnczet, Olsavszky Gyulát és Epstein 
Lászlót éltették. De kijutott ebből Pe.trir.sek János fel
ügyelőnek is, aki mint igaz tanügyimről ismeretes. ,A 
délutánra tervezett kirándulást a kedvezőtlen idő miatt 
szerdára halasztották. — Tuníczizentmártónban az áll. 
polgári és felsőkereskedelmi iskolában l’éter-l’ál napján 
fejezték be a tanítási évet. Bolti is Ignác/. igazgató 
megható szép beszéddel búcsúztatta el az iljuságot. A 
jobb tanulók között jutalomkönyveket osztottak szét, 
majd a Szózat eléneklésével szétoszlott a növeli léksereg.

Nyári mulatság. A „Follcusfalvi Ifjúsági Egye- 
siilrtu ma délután a „Lazi“ ijevü erdőben nyári mulat
ságot rendez. A tiszta jövedelem az ifjúsági egyesületi 
könyvtár javára íorditiatik.

Színészeink. Már mint a llalmay Imre. s/.in- 
larsulata jelenleg Zólyomban tartja előadásait, még 
pedig, amint a zólyomi újságok Írják, a közönség meleg 
pártolása mellett. Közönségünket talán érdekelni fogja, 
hogy Y'égh Gizellát, a társulatnak egyik kedves és kiváló 
tagját, Szabados László vitte feleségül. Mindketten a 
llalmay társulatánál vannak és igy őszszel viszont
látjuk őket.

A zsolnai állami íőreáliskola igazgatósága 
közhírré teszi, hogy a fokozatos fejlesztés alatt álló 
zsolnai állami főreáliskolánál a jövő 1IX)4 5. iskolai
évben az ötödik osztály is meg fog nyílni.

Tanítók segélyezése. A \Vechshnann*íélo 
alapítvány nemrég került szétosztás alá. összesen 34-1-en 
részesüllek ebből évi 200 korona segélyben. Ezek között 
találják Wiener Jakab szucsányi ny. igazg. tanítót, Fischer 
Eerencz Turánban lakó ny. izraelita iskolai tanítót és 
Kulin Jakab volt stubnyafürdői tanítónak özvegyét, akik 
éltük fogytáig élvezik az évi 200 korona segélydijat.

— Telofon Zsolnán. A telefonbovezetés munká
latai igen szépen haladnak Zsolnán. A külső hálózat 
már készen van, a belsőnek készítését a múlt héten 
kezdették meg. Az előfizetők száma 28. Ennyit talán 
Turóczszontmárlonban is össze lehetne hozni.

— Olvasóink figyelmébe. Friedinann Mór gyógy
szertárában Ruttkán kaphatók: Szájvíz, mely felülmúl
hatatlan, jóízű üdítő készítmény, mely a fogakat és fog- 
hüst ápolja és állandó h sználat mellett biztosan elejét 
veszi minden fogfájásnak. Egy üveg ára 1 kor. 10 
fillér. 1 íiyany mentes arrskeniies. Arczlisztilószer szeplő, 
májfoltok, personések ellen, valamint epemandnlakorpa 
szappan, mely az arczkonöcscsel egyetemben, használati 
utasítás szerint alkalmazva viruló, üde kinézést kölcsönöz, 
Egy tégely kenőcs ára 1 kor. Egy drb szappan ára 
7 0 fillér.

Hazafias ünnepség, l'rivigye és Rajmócz 
községek a Rákóczy-kor 200 éves fordulója alkalmából 
f. hó 10-én, mához egy hétre, nagyobbszabásu ünnep
séget rendeznek, amelyek részbon Eri vigyen, részben 
Rajmóczon fognak lefolyni. Beszédeket fognak tartani 
Kiss Héla magyarul, (Jregor Imre pedig tótul. Este; fi 
bajmóczi fürdőben Rálcosi Viktor fog felolvasást tartani, 
amelyet tűzijáték és tánczmulatság fog követni. Elszál
lásolásról és kocsikról a rendezőbizottság gondoskodik^ 
de f. hó 6-áig jelentkezni kell. Azoknak is, akik a 
l'iivigyén tartandó közeliében részi akarnak vonni.

A körmöczbánya! siketnéma intézet f. évi
uniiis hó 29-en tartotta évzáró vizsgáját nagyszáma- 
közönség jelenlétében. A vizsga Edray-Szabó .Sándor 
dr. miniszteri biztos elnöklete mellett folyt le nagy- 
érdeklődéssel és még nagyobb sikerrel, a mi tisztán 
H ercsu tb  Kálmán igazgatónak érdeme, ki rövid idő alatt 
— 1903 nov. 13. moslanig — oly eredményt ért el, 
mely nagy szakképzettségéről és lankadatlan szorgal
máról tesz tanúságot. Az intézetnek az elmúlt iskolai 
évben 7 fin- és 5 leánytanulója volt, kik közül 5 tiu 
és valamennyi leány igen jól vált be, két tiu pedig hü
lyének találtatott. Teljes elismerés illeti a felügyelő 
bizottságot buzgó elnökével, Pakkor,les Emil polgármester
rel az élén. A közönség szives jóindulatába ajánljuk 
ezen emberbaráti intézetet, mely öszszcl már a második 
évfolyamot nyitja meg szerencsétlen embertársaink 
művelődésére.

Helyreigazítás. Lapunk f. évi 25. számában 
névcsere fordult elő. Nem Juslb Andor, liánéin .Jmth 
Ödön tette l e j ó eredménnyel a jogi alapvizsgálatot!

Megbízás. Az igazságügyi m. kir. miniszter 
Milrh Gyula ügyvédjelöltet a znióváraljai kir. járásbíróság 
mellé ügyészi megbízottbólyöltésül nevezte ki.

Katonai tórképezö csapat járt Turóbzszent- 
Inárlouban a múlt héten. Szerdán érkeztek meg.

Hirtelen halál. Douáíh Vilmos, a Doni szálloda 
bérlője, f. évi június hó 27-én délután 2 órakor hirtelen 
meghall. 1 'ár porczczcl halála előtt még kiszolgálta a 
kávéházában időző vendégeket — kimenvén a pinezéhe 
annak rozoga ajtaját kijavítani — a pinezében egyszerre 
rosszul lőtt, a mellette levő cselédleány biztatására a 
pinezéből a szabad levegőre igyekezett, amikor nagy 
vérhányás fogta el s az amúgy is gyönge szervezőül 

I ember holtan összerogyott. Dr. Simkó járási orvos már 
csak a halált konstatálta. A boldogultál, aki csak 35 
éves volt, feleségen kívül két kis leányka és egy 
9 hónapos fiúcska siratja. Temetése f. é. június hó 
29 én a közönség nagy részvéte mellett ment végbe.

Ami nem tetszik. A „Nár. Nov". egyik 
közelebbi számában szóvá teszi azokat a felszólalásokat, 
amelyek egyes tanítók részéről a népokt. törvényjavaslat 
tárgyában tat tolt taiiácskozmányon elhangzottak. Idéz 
különösen Riszner József, Törköly József, Sárossy 
András, Kostyál Héla és Kropácsy István beszédeibe 
és „hazafias bukfonczozÖk“-nok nevezi őket, akik a 
sovinizmus terén egymásra Hezitálnak. Persze a „Nár. 
Nov." embereinek más a szája-izc; de erről az illető 
tanítók nem tehetnek; ha pedig valaki a politikai, 
nemzetiségi küzdőtéren bukfenczeket hány, úgy a „Nár. 
Nov." emberei azok, amint ezt nekik rajiunk kívül a 
„lllas" is szinte gyilkos realizmussal a fejükhöz vágta. 
Ez a lap, ez a nagy lap, ez a világlap, amely az orosz
japán nagy vindaldbaii is döntő szót visz, olyformán, 
hogy minden japán győzelmet az oroszok dicsőségének 
számlájára ir, persze csak kicsinyléssel beszélhet ennek 
ami kis hazánknak kulturmozgalmairól. Mit neki egy 
•anitói tanácskozmány V Mit neki magyar tanítók peda
gógiai véleménye, meggyőződése? Nos persze, a ki foly
ton bukfonczczik, mint a „Nár. Nov.“, az végre is az 
egész világot bukfenczczni látja.

Szerkesztői üzenetek.
S. S Sz. Kívánsága szerint fog történni. Amikor a/, 

uj pénzintézet megalakulása ellen szólaltunk 1'iil, ezt tisztán 
k géniekből tettük, mert ezt az intézetet ma sem tartjuk olyan
nak, amelyre szükség lenne. Közgazdasági szemponiliól fölös
leges ; politikai szempontl)ól pedig határozottan karos. Aztán 
nincs is mit takargatnunk. Igenis a Turóezi Kereskedelmi cs 
Hitelintézetet leltjük a czéltaían versengéstől, lvz az intézet, a 
melynek ón is hivatalnoka volt, évtizedeken keresztül liazalias 
irániban teljesítette feladatat; most is ezt teszi. Elég küzdeni 
valója vau ennek a helybeli két nagyobb tót pénzintézettel, 
miért állítsunk ennek mi magunk konkiirencziát. Teljes meg
győződésünk, hogy amikor ennek az intézetnek érdekéből ó* 
szililaltünk lél, akkor is a kótt-nb-kel szolgáltuk. Különben béke 
velünk I — Valaki Helyben. Nem olyan fekete az ördög, amilyen
nek ön festi. Különben annak a tótérzolniii urnák működését 
Tsztmartonbnu mindenki ismeri és igy nem mondanánk semmi 
újságot, ha ezt lapunkban leirnók. Van itt más érdekesebb tárgy 
is, válogasson ezek közül. — ti. J. Tótprónan. Sajnáljuk, de a 
mi május hó 15-ón történt, arról június hó végén nem emlékez
hetünk meg. Híreket frissen, melegében kell tcltálálni. -  W. J. 
Szucsány. Urventlek, hogy az urcdiiiénynycl meg volt elégedve, 
de a dicsérettel takarékoskodnunk ken. Majd jövőre!

Felelős szerkesztő : I te r o c x
Főmunkatársi I tá n li «fú ■■<>«.

Felhivás.
A  „ T u r ó e z i  m a g y a r  i p a r -  é s  k e r e s k e d e l m i  b a n k  

r é s z v é n y t á r s a s á g "  f o l y o  é v i  j u n i u s  h ó  2 5 - i k i  i g a z g a t ö -  

s a g i  i l l é s é n  h o z o t t  h a t á r o z a t  t o l y t a n  f e l k é r j ü k  a z  a l á í r ó ,  

u r a k a t ,  h o g y  a z  á l t a l u k  j e g y z e t t  r é s z v é n y e k  s z á m á h o z  

k é p e s t  t o v a o b i  3 U "  u - o t  f .  é v i  j ú l i u s  h ó  2 U - i g  ü r o s s m a m t  

A n n i n  i g a z g a t ó  u r n á i  T u r ó c z s z e n t m á r t o n ü a n  b e f i z e t n i ,  

i l l e t v e  a z  ő  c z i m é r e  b e k ü l d e n i  m é l t ó z t a s s a n a k .

Az igazgatósága

j  A R ic h te r -fó le

LINIMENTŐM CAPS. COMP.
[ f i i  J H o r g o n y - P a l n - E x p e l l e r

1 zta L  J ogv régi kipróbált háziszer, a mely már több mint 
l'N ®  I 33 év óta meghízható bodörzsölésfil alkalmaztatik 

* ^  'M  köizvtnjntl, csu/nal os meghűléseknél.
I IlltéS. Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor 
|  ' óvatosak legyünk és csakis eredeti üvegokot
I (tobozokban njorgony" védjegygyei ós a„Richler',czég- 
I jegyzéssel fogadjunk el. - sO í., 1 k. 40 f. ós 2 k.
J álban n legtöbb gyógyszertárban kapható.
(  Főraktár: T ö r ö k  J ó z s e f  gyógyszerésznél 
|  B u d a p e s te n .

. 11 F lic iite r  F . A.U. é s  tá r s a ,
I ' I {tP' ceáez. ea kir. udvari ozáUitók. ág.

Hinlol.Mmlj.
Vidéken kapható Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbányán, 

Toperczer S. -Megváltó" gyogyszortárában Turócz-Szt.-Mártonban 
ós Schönaich Viktor gyúgy9zertárában Zniováralján.
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Árlejtési hirdetmény.
A znióváraljai kir. járásbíróság hivatali és fogház- 

helyiségeinek 1905. évi fűtésére szükséges 102 köbméter 
bükkfa, valamint a világításra szükséges 50 kg. k<>- és 
30 kg. faolaj, nemkülönben az ugyanazon évi könyvkötői 
munkálatok (körülbelül 10 könyv bekötésének) biztosí
tása czéljából alantirt kir. járásbíróság hiv helyiségében 
1904. évi julius hó 27-én délelőtt 9 órakor nyilvá
nos szóbeli, illetőleg zárt ajánlati versenytárgyalás fog 
megtartatni.

A szállítás a fa felerészére 1905. évi január 1., a 
másik felerészére pedig 1905. október 1. napjára be
fejezendő. A könyvek 1905. márczius 1-ig bekötendők 
és a világítási anyag a szükséghez képest szállítandó.

Áriejteni szándékozók azzal hivatnak meg, hogy a 
fentebb kitett határidőig ajánlatukat Írásban és minden 
czikkre külön is beadhatják és hogy a megkötendő 
szerződés az államkincstár részéről a felsőbb jóváhagyás
tól feltételezetten jut érvényre, mig az ajánlattevőt a 
szerződés aláírásával azonnal kötelezi.

A leteendő bánatpénz a fa tekintetében 26 kor., 
a világítási anyag tekintetében 2 korona és a könyv
kötői munkálatok tekintetében 2 kor.-ban állapittatik meg.

A részletesebb feltételek ezen királyi járásbíróság 
vezetőjénél bármikor a hiv. órák alatt megtekinthetők.

Znióváralja, 1904. junius 23.
Eder, kir. jbiró.

A D A M C S IK  K ÁR O LY
mosó» és ruhatisztitó»intézete
T u ró cszen tm árto n .

Ajánlja magát a n. é. közönség figyelmébe 
biztosítván a legkényesebb igények k ie lég íté 
sét. Vidéki megrendelések a legnagyobb figye
lemmel és pontossággal intézteinek el.

F e l v i d é k i  H í r a d ó

e xi
IM'iul . liavonkint 1«h lictkoronáig ki

mindenki tisztességesen minden szakismeret nélkül 
Küldje be czimét K. 465. jelige alatt a következő 
czimre : Annoncen-Abteilung des „Merkúr" Mannheim. 

Meerfeldstr.

2114 1904. sz.

Árverési hirdetmény.
Körmöczbánya sz. kir. és főbányaváros képviselő- 

testületének 1904. évi junius hó 9-én 116. szám alatt 
hozott közgyűlési határozata alapján közhírré tétetik, 
hogy az alább nevezett majorságok s egyéb gazdasági 
tárgyak a folyó 1904. évi julius 18-án d. e. 9 órakor 
a városháza nagytermében nyilvános árverés utján 
1904. évi hovember 1-től hat évre bérbeadatni fognak.

Árverelők kötelesek az árverés megkezdése előtt 
a kikiáltási ár 10",„-ának megfelelő bánatpénzt az ár- 
verelő bizottság kezeihez letenni.

Az árverés csak szóbeli, — Írásbeli ajánlatok figye
lembe nem vétetnek

A bérbeadandó tárgyak részletes jegyzéke, az ár
verési feltételek és a szerződési tervezet a városi szám- j 
vevőségnél a hivatalos órák alatt betekinthetők, hol 
egyszersmind szóbeli felvilágosítás is nyerhető.

A bérbeadandó tárgyak a következők :
1. Cseremosnói malom.
2. Háj-i majorság és bartoskai korcsmaépület.
3. Alsóstubnyai majorság.
4. Mutniki „
5. Kolbai „
6. Pozseháji
7. Szklenói
8. Felsőstubnyai földbérlet.
9. Neuhoffi majorság.

10. Jánoshegyi Nassfeld-földek.
11. Körmöczbányai Tó (Teich) majorság.
12. Svábi földhaszonbérlet
Körmöczbányán, a városi tanácsnál, 1904. évi

junius hó 28-án.
Palkovics Emil, polgármester.

K é r je n  m in d e n k i

saját érdekében

Valódi Kaíhreiner-féle

Kneipp-maláta kávét

csak oly csomagokban. melyek a 
gyet és a Kath-Kneipp páter 

reiner nevet viselik, és kerülje gondo
san a silány utánzatok elfogadását.

T 7" i l  sl g 'ih . i r tjlí
I „It K K O |{ l)*‘ festészeti müinlézni a kiválóan sikerült 
élei nagyságú aiTzké|>eiről, melyekül elismert művészek 
állal készít. Számos (kir. közjegyző állal hitelesillelell) 

elismer/) levél a világ minden iájáról.
Elsömigii képek ára i:

Olaj-, aquarell- és pastellfestósben fent kép 
illan 4S — <>;{ cm. nagyságban ára 20 K

Legfinomabb kivitelű Brom, Platln és k ré ta ra jz  5 K
Részletes árjegyzék bérmentve.

Egy életnagysága festményt készítünk mindenkinek 
teljesen Ingyen, lm részünkre ő rendelést szerez és 

azokat egvonkint vagy egyszerre beküldi.

„R E K O R D“ mülntézet
Iluriiipcst, VII.. Ilotteulüller-utcza 1(1. sz.

Lamos Lajos
turóczszentm ártoni fűszer és gyarm atáru  keres

kedésében jó  házból való
-—  két fiú tanulóul

azonnal felvétetik.

PERLZWEIG J. órás 
ésékszerész Ruttka. 
Nagy raktár arany- 
és ezüstnemüekben, 
fali-észsebórákban.

A nagyérdemű közönség szives tudomá
sára hozom, hogy mindennemű

tá b la - éji tiik örü vegraktáram at
kibővítettem , m iáltal azon kellemes helyzetben 
vagyok, hogy úgy u j é p ü le te k , mint egyes 
a b la k o k  beiivegezését, ju tányos és legponto
sabb kiszolgálás biztosítása m ellett, e lvá lla lok.

Wix Miksa
liszt-, fűszer-, csem ege-, üveg- és porczellán- 

kereskedö

Turóczszentmárton.

A jtók, ablakok, cserépkályhák 
és különféle faanyag

egy nagy lakóház átépítése következtében olcsó 
á ro n  eladók. —  C zim  a k ia d ó h iv a ta lb a n .

Építkezés miatt csomagolópapírok 
és papírzacskók igen jutányos áron 
kaphatók H o s k ó c z i  P e r e n c z n é  
kereskedésében Turóczsztmárton.

SYEHLA JÁNOS
kárpitos és diszitőmester Turóczszentmárton

ajánlja a n. é. közönség figyelmébe 

u tonnan  b eren d eze tt

butorraktárát és 
temetkezési vállalatát.

Pontos kiszolgálás! Olcsó árak!
Nagy raktári érez* és ¥al<oporsól<ban,
szem fedelekben, koszorúkban, szalagok
ban, valam int a tem etkezéshez szüksé

ges ö sszes czikkekben.

F o n tos fe lh ív ás  a magyar' m ezőgazdákhoz!
Mintán az őszi trágyázáshoz Thomassalakot már most vesznek, 

ügy idejekorán becses tudomásukra hozom, hogy
az idén sokkal olcsóbbak az árak

cs kérem, liogv midig ne vásároljanak. inig hozzám kérdést nem intézlek. 
A Magyarországon *20 év óla bevezetnit és

le g m iig n siib l)  ( li jn lik iil k i t ü n t e t e t t  „ L ó h e r e ”  j e g y  il

cs eho rs zá g i .  T h o m a s s a l a k
a legjobb, leghatásosabb ős a legolosóbb foszforsavas műtrágya.
A eziiiMtlian ofdli.-uó loszlorsavlarluloniéri szavatosságot vúllaluiik, neiani 
hiányt megtérítünk. Teváhhá jogában áll a vevőnek a
próba-vogyclinczést a mi költségünkön Magyar-Óvárotl
foga natiisii.nii.

Arajánlnlokkal. szakmunkákkal és egyéb (elvilágnsilással a lég kész- 
segesehhen szolgál
I ÁQ7ln MQrP7P11 a csehországi Thomasmtivok eladási Irodájának 
LGOLIU nia iü í.C II -------  magyarországi vozórképvlselöje. __:_

lludiipcNt, VI., Teréz-kiirut 22.
O v  n i .  o i l j t i l t  l t  ü l l  ő  I l i i  T l i u m i t t > * i i l i i l ,  ■ i i i i i i r / i i l o l t  l o l .

Kiadótulajdonos: Bloskóczl Ferenczné. Magyar Nyomda Turóczszentmárton.
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