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Szabályrendelet
a m unkakeresés ü rü gye  a la t t i 
csavargás m eggátlása  tárgyában .

i-  §•
A vármegye területére munkakere

sés ozéljából bejövő s igazolványnyal 
birö idegeneknek kis községekben 24 
órai, nagyközségekben és rend. váro
sokban 48 órai foglalkozás nélküli tar
tózkodási idő engedélyeztetik olyképen, 
hogy a vármegye területén az összes 
tartózkodási idő 15 napnál tovább nem 
terjedhet.

2 . § .

A munkakereső idegen köteles a tar
tózkodási idő megállapithatása végett 
a legelső község elöljáróságánál igazoló 
iratainak felmutatása mellett jelentkezni 
s erről az előljárósági városokban a 
rendőrkapitány által rövid elismervényt 
kap, mely elismervény szolgál alapul 
a tartózkodási idő megállapításának.

3. §.
Azon esetre, ha az első szakaszban 

megszabott tartózkodási idő az illető 
ügyeinek ellátására elegendő nem vol
na, indokolt szóbeli kérelmére az elöl
járóság a tartózkodási időt erről adan
dó igazolvány mellett három napnál nem 
hosszabb időre meghosszabbíthatja, de 
csak akkor, ha az illető ezen idő alatt 
saját fentartásáről gondoskodni képes.

i -  §■
A munkakeresés czéljából vándor

lóknak a koldulás tilos, azonban olya
noknak, kik hossza betegség után min
den vagyon nélkül és munkaképtelen 
állapotban legfeljebb 8 nap éta hagy
tak el valamely közkórházat: a községi 
elöljáróság, vagy városokban a rendőr
kapitány megengedheti, hogy az első 
szakaszban megállapított tartózkodási 
időn belül könyöradomáuvokat kérhes
senek, mely engedély a tartózkodási 
elismervényben felveendő.

5. §.
A csendörség, vagy a községi, vá

rosi örök által letartóztatott, vagy bár
ki által bejelentett oly egyének, kik 
jelen szabályrendeletben elöszabott iga
zolványnyal nem bírnak, vagy az itt 
meghatározott időn túl a község vagy 
a törvényhatóság területén tartózkodnak, 
további eljárás végett a jár. főszolgabíró, 
illetőleg polgármester elé állitandók. 

b. §.
Mindazon vendéglősök, fogadósok s 

korcsmárosok, kik a fentebbiek szerint 
jogosulatlanul tartózkodóknak szállást, 
vagy menhelyet adnak, kihágást követ
nek el, s 5—25 írtig terjedő pénzbün
tetéssel, akik pedig ily egyének részére 
állandó tanyát tartanak, 10—50 frtig 
terjedő pénzbüntetéssel és öt napig ter
jedő elzárással büntetendők.

A pénzbüntetés végrehajt,hatlanság 
esetén az 1879. 49. t.-cz. 22. §-a ér
telmében megfelelő elzárásra változta
tandó.

A befolyandó pénzbüntetés azon köz
ségi szegény-alap javára fordítandó, hol 
a megbüntetett illetőséggel bir.

7 - §■
Azon vándorló, ki a jelen szabály- 

rendelet ellen vét, az 1879. LX. t.-ez. 
62. §-ban körülirt kihágást követ el 
és ennek rendelkezéseihez képest biin- 
tettetik.

8. § .

A jelen szabályrendelet alapján el
bírálandó kihágási ügyekben első fok
ban a járási íöszolgabirák, illetőleg 
városokban a rendőrkapitányok, másod
fokban a vármegye alispánja, harmad
fokban a rnagy. kir. belügyminiszté
rium bíráskodik.

Muraszombat, 1891. október 20.
Tekintetes Szerkesztő ur!

Engedje meg, hogy b. lipja hasábjainak 
egyikét ez egyszer én is igénybe vegyem, 
egy esetnek nyilvánosságra hozatalával, me'v 
velem, illetve nőmmel Stájerországban egy 
murecki vásár alkalmával történi; tán mem 
valaki t. olvasói közül belőle tanulságot, 
vagy — amidőn az illetékes hatóságok '«J- 
domást vesznek róla — üzlettársaim a ö. íz
ben legalább meg lesznek mentve hasonló 
kellemetlenségektől.

^ a ö ö

Levéltári forgácsok.
A „Vasmegyei Lapok" 83. számából vesszük át Balogh 
Gy. derék levéltárnok s hírlapíró alábbi czikkét, mely 

bennünket közelebbről érdekel.
Mindig kellemetlenül hat rám, ha jeleseink 

nevét hírlapokban, történeti munkákban és egye
bütt hibásan Írják

Leggyakrabban történik ez Szápáry, Széchenyi 
és Batthyáni nevével, mi ránk vasmegyeiekre nézve 
annál bántóbb lehet mert e három történeti név 
viselőit szorosabban a magunkénak szoktuk tartani.

Szapári, Szapáry, Szápáry.
Szécseny, S/.écheni, Széchenyi.
Battyáuy. Batthyány, Batthyáni.
Ily változatokban találkozhatunk e történeti 

nevekkel lépten-nyomon.
Melyik hát az igazi ?
Felbolygattam régi végrendeleteket osztály

én egyéb családi leveleket, iratokat, hogy meg
győződést szerezzek arról, miben állapodtak meg 
gyér név-monographiáink, s hogyan Írták maguk 
magúkat e nevek viselői.

Elvégre is nem válik dicséretünkre ha még 
azzal sem vagyunk tisztában, hogyan kell le
írnunk a nevét azon nagyoknak, kiket büszkeség
gel vallunk a magunkénak.

Szombathy Iguácz dr. 1888-ban „Szapáry vagy 
Szápáry* cziminel egy történelmi tanulmányt adott 
ki, mely a Szápáry név helyesírásával loglalkozik,

Lapunk

Szombathy úgy tudja, hogy a Szápáryak ne
vüket a veszprémvármegyei Szapár helységtől 
kölcsönözték.

Ennek a helységnek a régi lakói tótok voltak 
s falujuk nevét e tót szóból cap (bak) és az ár 
ragból képezték s igy lett Capár vagyis bakos.

A Capár után egy ideig a Szápáryakat is 
Czapáry-aknak nevezték, idővel azonban a Capár 
Szapár- ra, a Capáry pedig Szapáry ra változott.

A Szápáry név helyesírása tehát Szombathy 
szerint: Szapáry.

Szombatidnak látszik igazat adni e«y 1687. 
május 17-én kelt pörös irat, melyen az aláírás 
ez : Szapáry Peter.

Egy 17lo. február lü-án Pozsonyban kelt 
osztályos levélen azonban, mely szerint Szápáry 
Péter és Szápáry Miklós testvérek muraszombati, 
szécsiszigeti és vágbeszterczei javakon megosz
toznak, úgy találtam, hogy mind Péter, mind 
Miklós határozuttán Szápáry-nak Írják magukat.

De a család más tagjái is különböző időkből 
gyakrabban Írják magukat Szápárynak, mint Sza- 
párynak. s feltehető, hogy ez utóbbi aláírásoknál 
az első szótag ékezete csak szórakozottságból ma
radt el, — ennélfogva aligha tévednek azok, kik 
úgy vélik, hogy e grófi család neve helyesen: 
Szápáry-nak Írandó

Széchenyi Ferencznek, István atyjának, há
rom levele fekszik előttem 1810-ból. Mind hár
mon latinul Írja magát ilyképpen: C Fr. Széchény.

Széchenyi István, a legnagyobb magyar azon
ban a hasonlóan kezeim közt levő 1847. és 1848- 
ban kelt sajátkezű levelein s máshol is következe
tesen ekként Írja a nevét: Széchenyi.

Azt hiszem, hogy a Széchenyi név irásáná1 a 
nagy hazafi orthogratíáját kell elfogadnunk

Ami a Batthyáni nevet illeti e kiváló család 
tagjai közül a múlt században mind Batthyáni 
Lajos nádor, mind Batthyáni József esitorgomi 
érsek Batthyáuinak Írták magukat.

így irta nevét Batthyáni Eülöp is, várme
gyénk örökös kapitánya s 1809-ben a felkelő ne
mes sereg ezredese.

Most a Batthyániak: Batthyianynak írják 
magukat; igy irta Batthyáni Lajos is, az első 
felelős ministerium elnöke, de tekintettel az ősök 
névaláírására. — bizonyára helytelenül.

Történetíróink közül Horváth Mihály és Csu- 
day Jenő is azoknak adnak igazat, akik: Batthyánit 
írnak

Hazajáró lelkek.
— Elbeszélés. Irta: VÁKAD1 ANTAL. —

(Folytatás) „K. Cs. L.“ után 
A nézők vállvonogutva távoztak el, a zsidók 

összedugott fejjel nevettek a Iraja vásáron. A 
végrehajtó megcsinálta a jegyzőkönyvet, aláírták 
— punktum.

így lett a Pesti Mátyás háza Szikla Györgyé. 
Nem hasznait ellőne a Klára asszony imádsága.

A mint föl akarnak kelni az asztaltól, m-gint 
megüti a halk zokogás az ügyvédsegéd füleit. 
Már közelebb hangzott. Fölkelt a szegény árva 
s oda támasztotta Uönyes arczát a kmiyhaaitólél- 
fához s bámult be az üres házba, a jól ismert 
sarkokba, ahol nem sürög már az ő kedves édes 
anyja, és zokogott megiut keservesen.

m a i szám ához e g y  fé l  iv  m e llé k le t  v a n  c sa to lv a .



Becses lapja f. évi 21. számának hírro
vatában „Vásárosok figyelmébe" czim alatt 
jelent meg egy figyelmeztetés, a melyben az 
iparosok és kereskedők ama jogukra figyel
meztetnek, hogy az 1878. XX. tcz. 14. *-a 
értelmében a monarchia másik felében is vá
sárokat tarthatnak és hogy netán előforduló 
sérelmek esetén vagy a muraszombati tek. 
fŐszolgabiróságnál vagy pedig Regedében a 
és. és kir. kerületi kapitányságnál orvoslást 
keressenek. E közlemény történetét szándé- 
kom tpk. szerkesztő úrral ismertetni.

ISSkK év május 23-án történt, hogy nőm 
‘Múreckben akarta az e napi országos vásárt 
tartani. Alig hogy azonban áruit részben ki
rakta volna, az ottani csendőrállomás őrsve
zetője a sátor előtt termett és iparigazol
ványát kérte.

Nőm azt mondta, hogy ilyent már 1889. 
május 2-án szerzett ugyan, de — miként a 
többi kereskedők egyike sem — ő is magá
val nem hordja azt, létezését azonban kívá
natra sürgönyileg azonnal bebizonyíthatja 
Az őrsvezető azonban magyar igazolványról 
t udni mitsem akart, hanem stájert kért, bár 
— ha akárhogy is kutatta volna — a tőlünk 
odi.jött vásárosok egyikénél is ilyent felta
lálni képtelen lett volna.

Hiába volt nőm azon ellenvetése, hogy 
2 évi gyakorlata alatt számtalan stájer vá
sárt látogatott, anélkül hogy egyszer is tőle 
német igazolványt kértek volna és viszont 
onnan is ugyanannyiszor jönnek hozzánk 
üzérek, még saját szakmabelieiuk is, kiktől 
szinte ma g y a r  ipar-engedélyt soha sem kö
veteltek; — hiába volt többeknek ebbeli bi
zonyítása és kezeskedése, az őrsvezető nem 
tágított, a portékát azonnal becsomagolni és 
a bírósághoz szállíttatni rendelte és szuronyos 
fegyverrel kisérte a síró nőt a városon végig 
a járásbiró elé, ki jegyzőkönyvet véve fel 
vele, a 150 frt értéket képviselő és csupa 
megengedett magyar, német és vend nyelvű 
imakönyvekből álló készletét elkobozta nem- 
c ak, de még őt is — állításainak minden 
kétséget kizárólag leendő bebizonyításáig — 
a/.ou egyszerű okból, mert az akkori vásárra 
e l j ö n n i  merészelt, szabadságától is meg
fosztani akarta.

Juuius 28-ára azaz 35 nappal későbbre, 
mi után már a gráczi helytartóságot, Mur- 
eck-et és Regedét bejártam volna, volt végre 
a kezeinkhez juttatott idézés szerint kitűzve 
a tárgyalás, melyen a midőn Gráczbau a ki
küldött cs. és kir. járásbíróság előtt meg
jelentünk volna, azt kérdezték tőlünk: mit 
akarunk ma itt, hisz már el lettünk niaku- 
csolva juu. 8-án, a mai határidő pedig való
színűleg csak tolihiba lehet.

Messze menne, t. olvasóit azzal úutatni, 
mint lettem ezeu másolási hiba folytán egy

újabb tárgyalásra idézve, elég, hogy végül 
augusztus 12-én 6419(1317. sz. alatl 2 írt 
50 krnyi birságra és a könyveknek elvesz
tésére lettem Ítélve, azon megnyugtatással, 
hogy menjek csak haza, ezen Ítélet nőmmel, 
mint a kihágás elkövetőjével majd Írásban 
közöltetni fog, mi ellen akkor, I.a tetszik, or
voslássá! élhet.

Október 17-éig hiába várt nőm ez Ítéletre, 
mig végre helyette kapott egy ‘j4 Íves 2 f r t -  
ról szóló fizetési meghagyást, mely az itélet
béli összeghez hasonlítva valószínűleg szinte 
tolihibát tartalmaz.

Az Ítéleten kívül hiába várok arra is. 
hogy — miként engem a regedei cs. és kir. 
kerületi kapitányság biztatni szives volt — 
tudósitva leszek az elkobzott könyvek elár
verezésének határnapjáról, de úgy látszik ez 
sem történik meg s igy május 23-atól a mai 
napig az egész ügyről többet nem tudok, 
mint azt, hogy imakönyveim közel egy fél 
éve már Mureckbeu fekszenek, mely intézke
désről még jogerős Ítéletet sem kaptunk ; — 
hogy nem számítva a vásár meg nem tartha- 
tásából származott kárt, 2-szeri tárgyalásra 
történt megjelenésem körülbelül 20 irtomba 
került és hogy a nőmre kirótt 2 irt 50 kr 
pénzbírságból 2  irtot 8 nap alatt külömbeni 
végrehajtás terhe mellett lefizessek.

Ez a tényállás és folyamánya máig, most 
már csak azt kérdezem : ha az 187S. évi XX. 
t. ez. 14. §-a értelmében az iparos és keres
kedőknek meg van engedve, portékájukat a 
monarchia másik felében s igy Stájerhonban 
is szabadon árusítani; —

ha mi határszéliek még azonkívül ama 
kölcsönös megegyezésben állunk a stájerokkal, 
hogy mi át, ők pedig mi hozzánk jöhetnek 
minden háboritás nélkül, mint ahogy ez tény
leg évek óta gyakorlatban is van; —

ha továbbá a regede-járásbeli könyvkötők 
nemcsak a velük szomszédos Muraszombatba, 
hanem még Zalába is jönnek raiut biztosan 
állíthatom: magyar iparengedély nélkül, mily 
jogalapon mernek Mureckbeu — é s  é p e n  
filureckben, ahol ezelőtt 2 évvel Pecsics 
József csízmadiamester polgártársunkkal ugyan 
ezt akarták cselekedni, de vesztükre — egy 
Magyarországon adót fizető polgártól náluk 
beszerzendő iparengedélyt kérni és mi több 
ha csakugyan létezik is náluk ily értelmű 
törvény, szabad-e a stájeroknak egy magyar 
honpolgárt és még hozzá egy v é d te le n  n ő t 
törvény neiutudásból származó egyszerű ki - 
hágásért a városon végig szuronyosan hajtani 
és egy vagyontalan iparost egész árukészle
tétől megfosztani ?!

Magamat egyebekben stb.
GRÜNBAUM MÁRK,

küuyvuyouidatulajdouos és könyvkereskedő 
M u r a szo m b a tb a n

A muraszombati járási tanítókor
o k tó b er  bó 1-én t a r t o tt  k ö r g y ü lé sé n  fe lo lv a s o t t  m un k ák at  

o lv a s ó in k k a l n k ö v e tk e z ő k b e n  k ö z ö lj ü k :

T 5 
jegyző, n 
leletbell

r ö k E r n ő  muraszombati kir. köz- 
i vasmegyei tankerületi tanítótestület tisz- 
tugjának felolvasása

A fegyelemről.
Tisztelt Körgy ülés!

Nagyon is szerencsésnek és végtelenül bol- 
dognak érzem magamat, hogy rég óhajtott hálám
nak, ragaszkodás ómnak a tanítói kar irányában a 
nyilvánosság előtt leplezetlenül, őszinte és szívből 
fakadó magyar érzülettel kifejezést adhassak.

Én semmi áron sem vágyakozom elismerésre, 
dicséretre. A ki tudja kötelességét, az megy a 
puskatüz elé és nem kérdezi : jönnek-e utána 
mások is.

Nagy szellemek buktának el, őket koruk m-g 
nem értette; csak századok múltával — mondha
tom fájlalva — említik nevét a dicsőnek, a ki 
szembe szállott korának ferde felfogásával, előíté
leteivel, elfogultságával, bár törtek is ellene. —

„Es mégis mozog a föld*, moiidá ki egyko
ron az elvet, a csillagászat egyik kimagasló alakja 
Galilei tudós annyi megpróbáltatás után is. Kitört 
ielkéből az igazság ereje, a mit ma már mind
annyian tudunk s akkoriban őt üldözték miatta.

Nem vezetem az igen Tisztelt Kir gyűlést a 
csillagos egekbe, maradjunk mi az Isten idta földön.

Nem akarom bonezolui és a nap körüli séta- 
utjok változásaiban kísérni bolygóinkat.

Csillagok vagyunk mindannyian, b tlyguuk az 
élet viharos tengerén mindannyian.

No és ámde épen az a fő életkérdés : bölcső
től a sírig miként éljünk, miként munkálkodjunk, 
miként hassunk, alkossunk és gyarapitsunk a ma
gyarok Istene által ezer éven át, annyi vész és 
viszály után is feutálló, imádásig szeretett magyar 
hazánk üdvére.

En s z í v e s ö r ö inest maradok Unok körében és 
és élek Önökkkel és Önök jogos igényeinek ki
vívásáért. —

Engem erre kötelez a hála, melyet egy dip
loma tanúsít mindenkor irodámban, melyet 1882. 
évi november hó 1-jéről keltezve kaptam a vas
megyei tankerületi tanítótestülettől, mint tiszte
letbeli tag.

Magyar ember szavaként tehát teljes joggal 
ö n ö k  körében „Leteszem a garast.* Ne várjanak 
tőlein Uraim szakembert eláruló szakszerű érte- 
krzé„t : neiu vagyok csizmadia, nem tudok csizmát 
csinálni, de még csak (öltözni sem.

De hat vigasztalom magamat azon tudattal, 
hogy minden ember miniszter nem lehet, ; hogy 
kicsi csermelyből nő nagyra a mi fejedelmi Dunánk.

De vau ezen ki vili valami, a mi biztat és
bátorít arra, hogy a dilettáns álljon a szakéin-
berek elé. —

„A nagy világon e kívül nincsen számodra
Ez az én jelszavain, ez a kötelességtudás

alapja, fundamentuma! Mert ezen ezeréves véráz
tatta tőidet nekünk kell megtartanunk utódaink 
számára. E magasztos jelszóból indul ki fellépésem.

Voltam valaha én is kicsi emberke; azóta 
megnyúltam, meglehetős hosszú ember vált belő
lem, hogy egykori tanárom szavaival éljek.

Tisztelt Körgyülés! A múlt anyja a jelennek 
és a jelen szülője a jövőuek.

F o ly ta tá s  a m ellék le ten .

Az ügyvédsegéd megint a végrehajtóhoz 
fordult.

— Mit csináljunk azzal a szegény árvával, 
mondja ?

A végrehajtó még hidegebben felelt rá, hogy
— Kidobjuk — punktum !
Ez a szó fölrázta hallgatásából Szikla Györ

gyöt. A keményszívű ember, aki megelégedéssel 
látta tönkremenni a szegény családot, melynek 
vallásosságát, jámborságát nem szerette, csúfolta; 
melynek bukását megjövendölte, most azzal a 
szomorú diadalérzettel állt a puszta udvaron, me
lyet az az ember érez, a kinek ártó szava betel
jesült. Hanem nem érezte magát egészen jól az 
ó igazságában. Valami lelki szó, a melyet még 
nem hallott soha — mintha azt súgta volna neki. 
hogy része van a szerencsétlenségben, mert nem 
nyújtott elegendő segítséget, mikor tehette volna. 
Annak az árva gyereknek a sírása, szomorú né
zése a konyhaajtóban, meg épeuséggel rosszul 
hatottuk rá. Szorulni érezte a szivét, mintha félt 
volna valamitől.

Kezét ökölbe szorította, mintha ütni akart 
volna valakit s elfutotta a méreg, hogy miért 
van hát igy ? mért van itt ez az árva ? Mért nem 
örülhet ö diadalának zavartalanul ?

Szerette volna leütni azt a siró kölyküt az 
öklével . . . mikor jeges-hidegen hangzott föl a 
a végrehajtó szava .

— Kidobjuk! Punktum
Megfordult a harag, leesett a fölemelt kéz, 

megborzadt maga-magától a haragos ember. 11a 
hitt volna Istenében, azt hitte volua, hogy azt a

szót az Isten küldte. Így csak a fagyasztó, fáj
dalmas voltát érezte annak a szónak s azt hitte, 
hogy az ördög beszélt a végrehajtóból.

— Ne dobják ki! — mormogó küszködve 
magával.

A hivatalos emberek kérdőleg néztek rá, hogy 
mit akar hát ?

Valami jutott Szikla Györgynek eszébe, a 
mivel megmentheti keményszivüségének látszatát, 
melyet nem tudott igazáu megőrizni.

— Tudják az urak, nagyon nyavigán van ez 
a kölyök nevelve. Nem tud ez mást, csak imád- 
kozui, meg jajgatni. — Majd én nevelek belőle 
embert — a magam módja szerint. Elfogadom — 
ráadásuak !

A hivatalos emberek pedig bánták is nagyon, 
hogy fölfogadja-e Szikla György az árva Palit, 
vagy sem? A végrehajtó összeeső mózta az Íráso
kat, eltette a pápaszemét, kinyitotta a panipl ját, 
mert szemezni kezdett az eső s azt dörmögte 
maga elé. a mint Szikla György előtt elhaladt:

— Bolond.
Az ügyvédsegéd pedig odament hozzá, meg

fogta a kezét Sziklának, megrázta, megszorította 
és megindult hangon csak annyit mondott neki :

— Derék ember kend. Megáldja az Isten !
— No eltol ! — pattant föl Szikla György 

— az Isten ! engem bizony ne áldogassou. Nem 
áldásért tettem. . . Ne bizotiy. Meg vau ez a ház 
átkozva, hogy a mint valaki belép s valamit 
tesz benne, mindjárt Isten áldását emlegetnek P

Azzal a fiúhoz lépett.
—  P a l i ,  a k a r s z - e  u á l a t u  iu a r a d u i  P I t t  l a k 

hatni tovább is apád házában. Te viselsz rá gon
dot. Úgy sincs hozzá való cselédein.

Az árva csak annyit hallott, hogy itt marad
hat, a kedves, fájdalmas, üres szülői házbatt . . . 
Nem jut idegeu kézre. Nem döntik ősszé a rossz 
emberek.

Odament Szikla Györgyhöz s azzal a boldo
gult édes auyjatól tanult szép móddal, szelídség
gel, a mely a jó gyerekek tulajdonsága, megcsó
kolta a kevély ember kezét.

Szikla György majd hogy el nem kiáltotta 
magát! Az ő kezét megcsókolta valaki!

S épen ez az árva!
Égett a csók helye a kezéu . . .
— Elmaradsz rólam, gyerek?! Nem szereti m 

éu azt! dörrent rá.
Az pedig ráemeite könnyben ázott szemeit s 

csak annyit mondott :
— Áldja meg az Isten !
— Mar megint Isteuáldás? — förmedt föl 

Szikla. — Megbolondultál V No csak gyere velem. 
Majd leszoktattuk én téged az Istenáldásról. Má
tól fogva éu nevellek.

11.
A Pali gyerekkel valami uj szellem költö

zött be Szikla György házába. A véti isteutagadó 
folytonos korholása daczára sem változott annak 
a lelke semmit. Elmondta rendesen a maga reg
geli és délesti imádságát, kezet csókolt lefekvés
kor Szikla Györgynek s mindeu áldott nap az 
Isten mindeu áldását kívánta fejére azért a jóért, 
a melylyel ót, a szegény elhagyott árvát elhal
mozta (Folyt, köv.)



M e llé k le t  a  „M uraszom b at és V id ék e"  1891. é v i 43 . szám éhoz.
Vau-e családapa ős családanya, a ki no kí

vánná önmagának és dédelgetett csemetéjének üd
vét, jólétét, boldogságát?!

dó/.aII töve) ilyet ♦ 1 t.Hiiiii es gondolni néni 
leint: de hát a/ élet mégis igen sok ellenkező 
példáról ad tanúságot.

fis mert ez tagadhatatlanul igy áll és mert 
■x/ ember inkább százszor ördög, mint egyszer an
gyal, előáll a 1« gnemesebb hivatás : angyalt va
rázsolni elő a/, ördögből.

Mi teszi ezt, mily utakon és módokon ? A 
valláserkölcsös nevelés ikertestvére a fegyelem.

Fegyelem! Fegyelem ?
Rövid szó tele mélységes értelemmel! Akár 

egv bánya ismeretlen kincseivel, átkaival !
Áldás a fegyelem, de lehet néha átok is! És 

ni ég'" kell a fegyelem.
Nézzenek körül Uraim a nagyvilágban ! Fegy

verig zik minden állam, fegyverben az erő, a ha
talom. mely megfélemlíti a szomszéd országot ;
./ erősebb győz és „Va<- victis !* jaj a legyőzői
teknek !

Ezt mutatja a töitéoelem ! Igen is ám ! de a 
imufeutartó elem, a jövő reményi*, az apró nem- 
/ d k ellen és mellett micsoda fegyverrel éljünk ?

Bismarckot nevezték vasembernek; vasakarata, 
vasjelleme, vasból aczélozott, hajlithatatlan meg
győződése a diiib-darab herczegségekből teremtett 
•_'v ma uralgó, befolytra kimagasló békeállamot.

A \ asf. gyelem teremtette meg és tartotta
szánunkra a nyugalmat, a békés muiikál- 

kodhatást.
Beué/.ek isten nyílt templomába, a szabad 

természetbe, ott. is a vasfrgy»-|ein szigorát látom.
A zordon t*let követi az üdítő tavasz és nem 
megfordítva

„Ordo est aniina rerum !•* (Kend a dolog ve- 
ieje, I"lke.j Ezredéves jelige ez ! Es inéitáii C s u 
dái kozom Uraim, hogy a humannmus köpenye 
al i rejtőzve mai nap megrettennek a valódi n nd- 
löl ; álszavak ködébe burkolózva igen sokan fele- 
• i• k. hogy mi a rend, hogyan kelljen azt feiitar- 
t.int akkor, mikor nem a tanító egyéni szenvedé
ly  kerül az igazság mérlegébe, de egy gyermek, 
.--.tl.g egy csapat, sőt falán egy osztály növendé- 
ki iuek erkölcse vagy megmételyezése ?

Azt hiszem a választás a kettő között könnyű.
Csakhogy sok ut vezet Rómába! Már most 

melyiken haladjunk ?
S ik és nemes, eraberbaráti szempont, vezérelt

■ iigem azon kényes kérdés fes/.egetésére, vájjon 
van-e a fegyelemre szükség és miképen gyakor- 
b'iidó a fegyelem, hogy hatása áldástho/.ó legyen 
az iskolában. —

T o v á b b i  k é r d é s  a z ,  v á j jo n  k i k ,  h o l ,  m i k o r  é s
■ i,i módón folyjanak be a fegyelem gyakorlására 
és mi módon ?

Az I. kérdést illetőleg nem létezhetik kifo
gás : a fegyelem az iskolai élet elengedhetetlen 
alapkövetelménye.

A II. kérdést illetőleg : „Hogyan gyakoroljuk 
a fegyelmet? hogy hatása legyen, a hatás a várt 
sikeres eredméuyt szülje* — számolnunk kell a 
befolyó tényezőkkel.

Tartsuk meg a természet rendje szerénti fej
lődés in* nelét és lépjük át a családi szentélyt.

Ott találjuk a szerető édes anyát, aki a szive 
alatt hordott magzatot sirás közben a szeretetnek 
oly édes és megnyugtató csókjával árasztja e l; 
majd csititgatja, majd dudol neki valami édes 
altató bölcsődalt.

Ez ok első fegyelem és ez a szeretet müve.
A gyermek nő, fejlődik benne az ész világa,

ö ztöne sugallja, hogy szabadságra született, hogy 
van neki is akarata, megkezdi jogának gyakorlá
sát, sírva fakad, lármáz, makraiiczoskodik. Mit 
tesz ekkor a legszeretőbb anya, ha minden kísér
let a békéltetés iránt meghiúsult? ha türelmét 
veszteni kénytelen ?

Bizony — ha szép szavai nem vezetnek c/.élra 
— fenyitő eszközhöz nyúl.

Tisztelt Körgyülés! Még a főzőkanálnak is 
kijutott valamikor szelepe, a uiit igen sokan bi
zonyíthatunk, és még sem esett kár bennünk, ma 
is élünk virágzó egészségben. — Hála Istennek!

Majd a szülő leteszi gondját jó részben és a 
kedvenc/, csemetét iskolába küldi.

Itt kér-k kö/.b-n egy kis figyelmet.
A szülő örök kötelessége, elengedhetetlen 

feladata, hogy gyermekére akár személyesen, akár 
megbízott utján ügyeljen; a mit a szülő maga 
nem tehet, odaáll helyette és nevében a tanító, 
a ki az iskolában szeréntem valósággal apahelyet
tes. anyahelyettes

A mmt a gyermek az iskolába lép, mig a 
szülői körbe nem tér vissza, addig a tanító az ö 
szülője.

Marba most ismerjük a közmondást : „ Az alma 
nem esik messze fájától*, — a nemesen, józanul és 
okosan gondolkozó szülő kell, hogy szigorúbb le
gyen gyermeke iránt, mint az őt helyettesítő tanító.

Melyik szülő nem venné zokon, ha rá a meg
bélyegző, lealázó közmondást alkalmaznák : „Az 
alma nem esik messze fájától.* Pedig a világ 
ítél, — bár sokszor alaptalanul.

A gyermek beczézése, kényeztetése a leg
jobb családban szülhet lumpokat, hasznavehe

tetlen hereket és az alma igen is messze es
keti k fájától.

Ismertem egy előkelő, gr/, dug úri családot; 
egyel len fiók volt S'/emök fénye. — Szabadjára 
eresztették, ik iii fékezték, nem intették, semmitől 
viss/a nem tartották, sőt nevelőjének is ezen el
járást Írták elő.

A bogáncskóró is megnő; a gyermek is fel- 
cseperedett, fruuc/.ia neveléuü nrfieskává a 
miként büszkén mondogatták az öregek.

E'.ek behunyták szemüket s egy év Hullva az 
uifi a 200 ezer trt éltőkü vagyonnak nyakára 
hágott és így utszóli csárdában aludt el örökre 
elhagyatva, elzüllve, nyomorultan.

De llát. legyen szabad ellentétes példát fel
hoznom és czőlaiiüin magamról i:; e tárgyban.

Az elemi iskolát szülőföldemen, Zala-Égerszö
gen — távol a szülői felügyelettől _  járván, bi- 
zony járta a gombozás, a binczkézés, lapdázás, 
kihitós stb., csak a könyvet nem forgattam.

A Ill-ik osztály első félévében leltem utolsó 
előtti tanuló. Ha kalap volna fejemen o pilla
natban, szívesen levenném boldogult tanítóm, ltéfy 
Lajos emlékére. Legyen nyugodt és békés az ő 
siri álma!

Lekapott ujjúimról és éreztette rajtam a nád- 
pálczának sajátlagos erejét, befolyását.

Tisztelt Körgyülés! Ékkor jöttem rá, hogy 
vau ám a világon subordinatio. alárendeltség —, 
más szóval fegyelem és ismételve, hálaérzettol 
mondok nyiltan köszönetét elhunyt tauitómnak 
újólag is, mert áldást hozott reáiu az ő sújtó keze, 
nádpálezáját ma is tisztelem, majd később nevelő 
koromban magam is használtain és pedig — élő 
példával igazolhatom — teljes sikerrel. Legyen 
áldott volt tanítóin emlékezete !

Vége van Ott a fegyelemnek, a haladásnak, 
az iskolai oktatás sikerének, az iskola tekintélyé
nek is ám, a hol a fegyelmet c ak hírnévből is
merik, avagy holdvilágos éjszakán gyakorolják.

Ne ijedjen meg a t. Körgyülés! Nem mondom 
azt, hogy régi szokás szerént „sós vízbe mártott 
korbácsot* tartsanak raktáron. Isten mentsen attól.

Lelkem legszentebb meggyőződéséből csak 
azon szülőt üdvözölhetem, a ki felemelkedve lel
kében, a helyzetet kiismerve, gyermeke előtt iga
zat a tanítónak ád és megfeddi gyermekét, s uta
sítja a köteles tiszteletre, engedelmességre és éber 
vigyázásia. Ha a szülő taljiraesett gyermeket, 
majdan embert akar nevelni magzatából, akkor 
fogjon kezet a tanítóval s mondja el neki s/.eretet- 
és bizalomteljesen : „Tanító uram, gyermekem sor
sát, jólétét, jövőjét bizalommal teszem le kezébe!*

Ez ad erőt, bizalmat, szivet-lel két a tanító
nak a nehéz munkában: ily nyilatkozat mellett, 
les/, fegyelem és egy gyermek sem érzi, hogy a 
fegyelem fáj, avagy csip. —

Sokat mondhatnék a sziilökiől még, de a rö
vid idő haladásra int.

Ha Nzives türelmüket még ki nem merítettem, 
legyen szabad pár észrevételt tennem a tanító 
működésére az iskolában.

Már fiatal jogászkoromban előszeretettel lá
togattam be — a mint ügyeim engedték — az 
iskolába városon és vidéken egyaránt.

Jói eseit lelkemnek látni a gyermeket, mikor 
szem**, szája, lelke, szive ott cmggött a tauitó 
előadásán, meséjén, elbeszélésén.

Ölbe, vagy padra rakott kézzel, feszült figye
lemmel, mely csendben látni a gyermeket: iga
zán lélekemelő látvány az iskolában,

De mikor egyik csipi a másikat; mikor a 
rendhez szoktatott gyermeket u másik zavarja, 
oldalát taszítja, haját húzza, lábát rugdossa : 
beszélget, mikor a padsorban vetkőzik, lábúit a 
pad tetejére rakja, mikuek szemtanúja magam 
voltam, akkor igazán elborult lelkem.

Egy kérdés támadott bennem, tisztelt Kör- 
gyülés !

Mi, avagy ki lehet ezen tűrhetetlen állapot
nak oka ?

Elítélem először a túlhajtott és ma dívó hu
manizmust, melynek gyümölcse az, hogy ma már 
a bűnösök számára kell palotákat építenünk bör
tönrendszerünkben ; mert a lmmanisinust köpö
nyegnek ismerjük, mely nem fedheti el a far
kaslábat.

A statisztika - a humanismiis mellett is — 
a bűnesetek növekedésére vall.

Lépjen tehát a humaiiismus helyébe az emberfia- 
lati szeretettel párosult s annyiszor jogosult szigor.

Elítélem 2-szor azon oktalan szülők eljáróvá*, 
mikor azt sem tudják, vájjon gyermekük miként 
viseli magát, hogyan tanul, vájjon örömet hoz-e 
az aggódó és áldozó szülőkre az év végén, egy 
szóval be sem tekintenek az iskolába, otthon meg 
elég botorul gyermekeiknek fogják pártját, sőt 
rátauitják a dac/.ru, az engedetlenségre és arra, 
hogv szemébe mondják tanítójuknak: „Maga en
gem nem bűntől bet iueg“, mert az én apáin ez 
meg ez.

Oly helyeken a tanító kötött kézzel — bár 
szive vérzik, szive fáj — fegyelmet nem tarthat.

És fegyelem dolgában ily viszonyok között 
felmentem a tanítót.

Hiszen a tauitó szerény fizetése mellett is 
eltelve magasztos hivatásának tudatával belép

gyermekei* közé; otthon feledi buját, gondját és 
az élet minden nehézségeit.

Lo akar ereszkedni növendékeinek eszéhez, 
mert hiába röpködne gondolataival a felhők ha
tárúin túl ; keresi, kutatja éber észszel, vájjon 
melyik kérdésre nyil meg a kicsikének esze, gon
dolkozása. Keresi, kutatja, mily alapon férhet a 
kisded eszébe/, hogyan gyújthatja meg annak 
agyában Isten altul elhelyezett szikrát, hogy 
valaha a kis emberi csemétéból büszkén felemel
kedő fő legyen, mely hintsen jó magot, csináljon 
világosságot, teremtsen bármi hatáskörben üdvöl 
és boldogságot..

A tanítóban megvan a legszentebb akarat és 
találkozik, avagy találkoznak oly növendékek, a 
kik őt nem hallgatják, másokat az előadás, ma
gyarázat közben zavarnak, békétlenkediiek, ren
detlenkednek ; őket a tauitó- meginti, jóakarattal 
figyelmezteti, íeddi, kiállítja, letérdel teti, bezá
ratja és mind ez esetleg ner .ezet czélhoz.

Fgy megmételyezett ju. .,i a bajt megkapja 
az egész nyáj; pedig sok ragadós baj van és 
leghamarabb utánoz a gyermek előbb a roszbau, 
mint a jóban.

11a a tanító a szülőt figyelmezteti a gyer
mek gonosz magaviseletére, ez igen sokszor a 
beczézett gyermeknek fogja pártját; oda van a 
tanítói tekintély akkor már a gyermek előtt 
örökre.

Ha a tanító hallgat és szemet huny, a ne
bulók összesúgnak : „Nem bánt ám bennünket, 
mert neki minket bántani nem szabad."

Ez tisztelt Körgyülés tény, ismerem közvetlen 
tapasztalásból, de tudják Önök is igen jól.

Nem hagyhatok figyelmen kívül egy érdekes 
mozzanatot.

11a valahol egy iskolánál több tanító műkö
dik, ott első sorban követelem, hogy legyen tan
testületi szellem ; mindegyik erő mozogjon saját 
hatáskörében s ne akarjon nagyobbnak látszani 
egyik se társai fölött, mint a mi valóságosan.

A többi közül egynek kell leuni, a ki vele 
hasonraugu és hason-, olykor bizony magasabb 
képzettségű szaktársait vezesse, velők tanácskoz
zék, az iskolai kérdésekben őket az osztó igazság 
szerint képviselje.

Ámde ha az ily egyes magát muszka czárrá 
tolja föl, basáskodik, ellenvéleményt nem tűr, 
saját tx'reiu, felületes, tapintatlan, érthetetlen, 
indokolhatatlan nézeteit akarja előtérbe tolni, — 
a ki panaszos szülőket kihallgat és elf**l Ive a 
„de me sine me* elvét, szaktársa hát** ■”* 
áskálódik, meghallgatás nélkül birá*knd 
ázsiai kényur módjára — az tisztelt K<>*g 
élő megrontója a fegyelemnek, elvilá/ha' 
ellensége a rendnek, az ássa alá a tauitó í i 
szükséges tekintélyét és vele az iskola jövőjét.

Szomorú e kép; de az orvosnak nem szabaö 
visszariadnia az amputálás fárasztó műnk • 
lói sem.

Én szivem melegéből kisérem édes ftrü ni 
a tauitó meg nem hálált szenvedését a jobb - 
reményében.

Ha a szép szó nem basznál, ha erkölcsi «• 
tatása, buzdítása, figyelmeztetése kárba vész, b 
a rakonczátlan gyenueksereg örül az ő vergő
désének, ő pádig minden fáradózását veszve látja 
sőt tudja, hogy őt rójják meg, ha növendékei 
tudatlanok, Isteueuire mondom, nem csudálkozom, 
ha a fenyítés kézzel fogható, érzékenyebb mód
szeréhez fordul.

Lehetnek más véleményen is sokan, tisztelt 
Körgyülés! De azt is tudom, nincs oly szakácsa 
a világnak, a ki mindenki szája izére főzhessen.

De mert tényekről szóltam, téuynyel akarom 
álláspontomat bizonyítani.

A felsó-eőri kir. járásbíróságnál néhány év
vel ezelőtt megjelent egy panaszos apa és b*pn- 
rölte a tanítót, hogy fiát megvorte és rajta a 
könnyű testi sértés vétségét követte el, élese- 
hangsúlyozván, hogy a tanítónak verni nem 
szabad.

Az ügyet Mennyoy László, Meunyey József 
boldogult tanfelügyelő fia, kir táblai tanács gyző 
mint akkoriban bírósági aljegyző tárgyalta.

A bíróság meghozta Ítéletét és a panaszló 
apát elutasította minden igényével, mert a bün
tető törvénykönyv 313. §-a értelmében, a mely 
szóról szóra igy hangzik : „A házi fegyelemre jogo
sított személy által, amink gyakorlatában elkövetett 
könnyű testi sértés miatt büntetésnek nincs helye,* 
nem látta helyéi a jogos panasznak.

Ezen Ítéletet a felsőbb bíróság is helyben 
hagyta; mert az iskolában is szükséges a házi 
fegyelem, u nélkül tanító nem boldogulhat.. Akár 
a felekezet, akár a község, akár az állam e nél
kül hiába hozza meg a tanügy oltárára az ál
dozatot.

A súlyos testi sértés kétségkívül megtorlandó 
a büntető törvénykönyv alapján.

Itt igazán helyén találom és alkalmazandó
nak nyilvánítom a közmondást; „A czél szente
síti uz eszközöket."

Jóruvaló értelmes szülő, a ki maga is ke
resztül ment auuak idején a házi fegyelem erő
sebb tortúráján, s a tauitó, a kinek öntudata, 
lelkiismerete csak az annyi önfeláldozást igénylő



munka és tanítás elismert eredményében nyu- 
godhatik meg, nem riadhat vissza az elengedhe
tetlen fegyelem fentartása érdekében a keményebb 
eszköztől — nagyobb bajt elő nem idézve, ma
gáról meg nem feledkezve, mert e téren örök 
igazság marad: „A czél szentesíti az eszközöket.*

Berzsenyiként „Partra szállottam, bevonom 
vitorlára.*

Tisztelt Körgyiilés! A mit irtani, megírtam, 
a mit mondtam, megmondtam „síné ira et stú
dió*. harag és utógondolat nélkül.

11a valahol betegség van, kár azt eltitkolni, 
szebb az őszinte sző és hát tulajdonképen „Igaz
mondás nem emberszólás.*

Legkisebb okom sincs tartani attól : .Szólj 
igazat, betörik fejed.*

írni. beszélni e kérdésben még sokat lehetne, 
ámde higgadt lélekkel, szent meggyőződéssel mond
tam, a mit mondtam.

Szembesüli (ottani a félelemmel, a moghu- 
nyá-/.kodással, a közöuyösséggel; niegostromollam 
a rövidlátó észt, leálczáztnm a gőgöt, korbácsol
tam a túltengő hatalinaskodást, nevetségessé tet
tem az oktalan nagyravágyást, hiszen ismerjük 
„A béka és ökör* meséjét.

Midőn most már forró köszönetét mondok a 
tisztelt Körgyiilésnek, hogy engem a felolvasás 
szerencséjében részesíteni szíveskedett és mozaik
szert! apróságokból szedett eszméimet, véleménye
met, szilárd meggyőződésemet figyelemmel hall
gatták, engedjék meg, hogy kifejezhessem régóta 
ápolt, valamikor szerkesztő 'koromban nyíltan 
hangoztatott és tettekkel támogatott óhajomat:

Virágozzék és törjön fölfelé folyton Magyar- 
ország tanügye; legyen uralkodó a fény szelleme 
a sötétség országával szemben! A tudás szelleme 
hassa át hazafiasén a nemzet minden osztályát, 
minden rétegét s Kárpátoktól Adriáig egy bol
dog nemzet zengje: „A nagy világon e kívül 
nincsen számodra hely* és nagy Széchenyiként: 
„Magyarország nem volt, hanem lesz!*

És még egyet! Palotától le a kunyhóig emel
jen mindenki kalapot a nemzet napszámosai : a 
tanitói kar előtt!

*
E b e r l  R ó z a  muraszombati áll tanítónő, 

a kör tagjának felolvasása

A  szavalásról.
Midőn a felvett tárgyról szólni akarván, előre 

kijelentem, hogy nem óhajtok ugyan hosszas , 
tudományos dissertatióba bocsátkozni, hanem igen 
is szándékom e tárgy hasznosságáról szólni, nem
különben némileg kifejteni azt, mennyiben fontos 
képző-eszköz a szavalás a nevelésben is.

Vannak nevelők, a kik u szavalást nem mél
tatják a kellő figyelemben, vagy épen mellőzik, 
azzal mentvén magukat, hogy sok időt rabol el 
más fontos tantárgyaktól, már pedig nagyon té
vednek azok, a kik ilyen véleményben vannak, 
mert megfosztják magukat egy igen fontos neve
lési tényezőtől. A szavalás már csak azért is fon
tos, mert az valóságos művészet vagyis az ékes
szólásnak legfontosabb tényezője, mert valamely 
költemény, vagy prózai szónoki beszéd folyékony 
elmondását, szép előadását, ha az a szónoklat 
igényeinek megfelel : szavalásnak, declainatiónak 
neveztetik. A szónoklat igényei pedig abban össz
pontosulnak, hogy a szóbeli előadás élőképe le- 
gyen azon eszméknek, melyek a beszéd tartalmát 
képezik. A tapasztalás bizonyítja, hogy az ily 
művészeti előadás még a szerkezet és irály hiá
nyait is feledteti, s a középszerű müvet hatásossá 
teszi, míg a gyarló pongyola lelketlen szavalás 
által a legremekebb beszéd is unalmassá, a leg- 
feuségesebb gondolatok is nyomatóktalanokká 
lesznek.

Fentiekre hivatkozva mondom, ha a szava
lást kellőleg méltányoljuk, csak a nyelv művé
szeti irányát ápoljuk, már pedig a művészeti 
irány ápolása, minden nevelő s minden iskola fel
adata és kötelessége.

A szavalás baszna különösen a szép felolva
sásban tűnik fel. Például barátságos társasági 
műveltebb körökben oly kellemesen hat a jelen
levőkre az összbangzatu olvasás, hogy észrevét
lenül egyesülitek az olvasóval ^ hallgatók s köl
tők és viszonylagos érintkezésbe jönnek gondo
latokban, s érzelmekben teljesen osztakoznak.

Nemkülönben nagy baszna van a szavalásnak 
az egyházi, politikai, törvényszéki, akadémiai, 
taubeszédekben, értekezésekben s alkalmi emlék- 
beszédekben.

A szavalás leginkább és legnagyobb fényuye] 
mutatkozik valamely szónoki beszéd vagy költe
mény előadásában, mert minden beszélő szép mű
vészet. hogy terményeiket fölfoghassuk, világosan 
érthessük, csalt a szavalás szelleme által nyer 
élelet, jelentőséget, kell«met s valódi szépséget; 
mert a hang gyönyörű változékonysága, mely 
ugyancsak*eleven s mélyen érző lelkek sajátja, 
ez izgatja, ösztönzi és helyezi ,i szavaiét egész 
lényegében oly összliangzatba, mely varázsa által 
oly mélyen hat lelkünkre, hogy mi elbájolva a 
hang szelídségétől és szépségétől, a legkelleme
sebb lelki helyzetet tapasztaljuk.

Itt méltán idézhetjük egy világhírű szónok

nak a nyilatkozatát. T. i. C c*ro és Quintiliau 
tanúsága szerint egykor Demosib' -lestől kérdezték, 
mi az ékesszó fásnak legelső, mi a második s végre 
mi a harmadik legfontosabb kelléke? Demos- 
thenes mind a bárom kérdésre e szóval felele : 
Az előadás.

Ha csak egy futó pillantást vetünk a né
pek történetébe, azt fogjuk találni, hogy minden 
nemzet, a mely a szép iránt érzékkel bírt, a jó
ért s nemesért lángol!, a szabadság- s igazságért 
lelkesedett, mindazok törekedtek különösei) nyel
vüket s irodalmukat tökéletesíteni, minek életet 
ugyancsak az által adtak, hogy első söröm ki
válóan mivelték a szavalás vagyis az ék.-'szólás 
nagy művészetét

Azért is a görögök- s rómaiaknál különo-un 
Demostbenes és Cicero a szavalást jótevő befo
lyásánál fogva a szellemre, szívre és lélekre a 
fizépmüvészetok legfontosabbikának tárták, s az 
éles elméjű Quintiliau teljes igazsággal mondja, 
hogy egy középszerű kötött, vagy kötetleu be
széd, melyet a szép szavalás élénkít., sokkal na
gyobb hatású, mint. a legszebb Írott beszéd s 
költemény szavalat nélkül.

Ez az oka, a miért a görög és római nép 
legjelesebb tisztviselői és bősei a szavalást rend
kívül nagy becsben tárták, olyannyira, hogy azt 
életük végéig gyakorolták.

Az első nevelésnek fóeszközei közé tartozván 
a haugászat és a testgyakorlatok, hogy erőt, haj
lékonyságot, ügyességet, szilárdságot nyújtsanak 
úgy a testnek, mint a beszédbeli hangnak.

Francziaországbun is a tizenhetedik század 
elején a szellemek irányát jellemezte s általáno
sította, a nyelvet inagabau foglalta s az eszmékre 
és szavakra kiterjedt az ékesen szólás bűvös va
rázs igéje. Richelleu bib.írnok adta e szót XIII, 
Lajos szájába a frauczia akadémiai megalapító 
oklevelében. Az ékesszólás, — mondatik abban,
— a művészetek legiieinesebbike.

E szó töltött be minden képzelődést s kielé
gítette a legszigorúbb szellemeket is. Az ekes- 
szólás vagyis az a mesterség, mikép kelljeir mon
dania, a mit mondani kell, a rábeszélni arra, a 
mit tenni, vagy a mit hinni kell; igy értette e 
szót mindenki. A tanítás, az oktatás, az emberek 
cselekvésére való hatás, valamely igazság !)• bi
zony itásáuak a fogalma, nem volt elválasztható 
többé a szellemi müvek fogalmától. Az Írás egy 
módja volt a cselekvésnek; az ékesszólas így 
eszköze az iranyadásuak. „Ez a művészet,11— írtak 
akkor — „ad irányt valamennyi művészetnek ; 
nem éri be azzal, hogy tessék az irály tisztasága 
s a nyelv baja áltál, buueiu meggyőzni igyekszik 
a tanereje és az érvek bősége áltál.*

A férfin, ki annak ily szabatos éi tel mezesét, 
ily nemes s világos képekben adta, Balzac volt.

Ue nem csak az ókori görögök- s rómaiak 
nál; nemcsak az angolok- s fraucziákuál, hanem 
nálunk magyaroknál is az ékesszólas, a szónoklat 
művészete adta meg akadémiáinknak a íensőbb 
tekintélyt, melyre mindjárt kezdetben oly nagy 
szüksége volt, s ezt pedig egyedül Kölcsey Fe- 
renczuek köszönhetjük. Annak első ünnepélyes 
közgyűlésén mondta ő el emlékbeszédét Kazinczy 
felett s ötödik k i gyűlésén pedig B rzseuyi fe
letti i nilékbeszedét olvasták fel. Ezekről Vajda 
mondja: Ha e két akadémiai beszédet valamihez 
hasonlítani akarnék, úgy némileg csak ama fran- 
czia egyházi szónoklatokra hivatkozhatnánk, me
lyek a liossuet-k, a Bourdaleu-k, a Massilon-ok 
és Fénelou-ok alatt egész Európában figyelmet 
ébresztettek, felidézve az ókori nagy szónokok 
emlékét s .különösen Ív iziae«y felett mondott 
beszédében érezzük munkálni az urót, mely a 
hallgatót önkényt rangúval ragadja, melegségével 
a velőkig hat, lesújt és fölemel.

Kölcsey tehát első megteremtője a magyar 
ákesszólásnak mint művészetnek. „A szónokság
— úgymond — szabad nép körében támadt s 
szabad nép életéhez tartozik. Ének hangja szeli- 
dité meg a vad csoportokat : a in iveit nemzet 
tömegét szónoklat vezérli s ennélfogva nem bili 
gond az, melyet az ékesszólás elérésére szenteljük. 
Szó szavat bűz maga után; élő tanácskozásban 
fejük ki és tartatik fenn a szabadság szelleme; 
s jaj a nemzetnek, mely Írott parancsokat némán 
olvas és vakon engedelmeskedik ! Add hozzá hogy 
a szónokság sok és mely tudományt, sok és lélek
emelő gyakorlást, sok és szivrázó erőt kivau s 
mondhatod-e haszontalannak a fáradságot, mely 
annak megnyerésére éveken keresztül fordittalik ?“

Most azonban azt hiszem, hogy eleget be
széltem már e tárgy hasznosságáról s jelentősé
géről, szándékom tehát áttérni a tárgy gyakorlati 
részére, azaz arra a kérdésre: Mennyiben fontos 
képző eszköz a szavalás a nevelésben ?

A nevelőnek kötelessége ugyan minden képző 
eszközt fölhasználni a gyermek nemesebb lelki 
tehetségeinek felébresztésére ; már pedig zsenge 
ifjú korában hoz/á kell Iáim ehhez, minthogy a 
lélek akkor még legfogékonyabb. Ilyen alkalmas 
képző eszköz pedig a szavalás is. Egyaránt ntnie- 
sitóleg hat az úgy a/, értelmi-, valamint az érző 
tehetségek fejlesztésére. Első sorban is nagy mér
tékben képződik az emlékező tehetség az által, 
hogy a gy jfiuekek valamely szép kültnuéiiy könyv

nélküli betanulása által egészen magukévá te
szik azt.

Az ilyen, alakra és tartalomra nézve jól meg
választott költemény szép alakjával mintegy gyö
nyörködteti s ösztönözi a gyermeket a szavalásra, 
nemes tartalmával pedig fejleszti már gyermekben 
a 1 emlő lelkes hazafit, s a buzgó honleányt.. To
vábbá ilyen kitűnő költemények szavalása az is
kolában fontos elógyakorlatát képezi a férfin ké
sőbbi szabad előadásának — Tudjuk azt, bogy a 
gyér ni-k szemére leginkább a kiáltó színek hat
nak. úgy pliantaziájára is főleg az van hatással, 
a n i nagy zajjal jár, s minek eredménye kézzel 
fogható. Épen ennél fogva van hatással tehát a 
tanuló ifjúságra nézve is valamely vers. prózai 
vagy ..... . •rilib költői mű díszelőadása. Ha azon
ban a tanulónak sikerült ilyen müvet tökéletesen 
magáévá tenni, s képes azt kellő taglejtéssel, ün- 
nepi■ 'yos*éggel a magasztos érzelemnek megragadó 
hangi in szépen 8 lelkesen elszavalni : akkor át 
is .ntette a művet,, akkor ünkéuyteleiiüi működik 
benne Úgy a megfigyelő, következtető, valamint 
ítélő tehetsége. Kedélyét emelve érzi, Ízlése ne
mi.'vilik s fantáziája pedig hevesebb mozgásba jő, 
bő anyagot ny--rt a C'elekvésre, inobó vágygyal 
s érdekkel viseltetik egyszersmind ama lángelme 
megismerés,- iráut is, mely e remekművet meg
alkot, i, in. iy lelkének annyi élvet s gyönyört 
nyujta, s ime ezzel a zsenge, fogékony elméjű 
növendék egy óriási lépest tett: azaz magát egy
szerre a köllészet varázsvilágába, a nemzeti iro
da lom remek csarnokába bevezetve találja. így 
kezd m* gisnn rkediii lassankint nemzetének klasz- 
zikus Íróival es táplálkozik a költészetnek tiszta 

forrásából, mely hivatva lesz kiemelni őt a durva 
anyagiság és önzés posványából.

Mentői inkább I. merülve látjuk ennek fertő
jébe a mai kort, annál több okunk van sürgetni, 
bogy ezt az ideális irányt a nevelésben ne en
gedjük háttérbe fizorittatui sehol, tehát a szava
lásban sem. un rt egyedül az eszméuyiség érzelme 
te«z képessé az erény felfogására. Irodalmunk 
pedig elég gazdag tárházul szolgál a szép, haza
fias s lelkes költeményeknek, csak paedagogiai 
t'-kiiitetek szerint legyenek azok jól megválasztva. 
A szejurod iloiu éppen arra szolgál a szellemi 
tápláléknál, a mi a test, étkezésénél a fiiszer, 
mert ama jótékony befolyást, melyet a szépiro
dalom ismerete a képzelem élénkítésére, kiilöuö- 
• | p--dig a szépészeti érzelem finomítására gya

korol, tagad hatat! .inul elismerendő. Fentebb ernli- 
i. m Ugyan, hogy a szavalás művészet a művé
szet, j n ilig a legnagyobb Jelki élvek forrása, eii- 
10 k következtében p< díg hathatós előmozdítója 
az ues/.tetikai érzelem, azaz a jó ízlés fejlesztésé
nek. mely ismét a kedély nemesítésére f ulos 
befolyással van.

Mily szép és lélekemelő vallási érzelmet éb
reszt egyik-másik alkalmas költemény elszava- 
lása a gyermekben, tmlyben a költő nagy áhí
t a t t a l  magasztalja a Mindenható' véghetet Imi böl
cs .-egét, s jóságát, vagy egyik-másik vallási igaz
iigának üdv árasztó jóvoltat ismerteti meg. Ilyen

kor az előadásnak a heve és varázsa kell, bogy 
megiIllessen, mert h gjobb erőinket csak akkor 
használhatjuk, ha lelkünk a magasság felé tekint
het, gondolatával Istenhez emelkedik.

Már pedig Szt Pál apostoltól kezdve a leg
nagyobb költőink muiglau akár egy Gergelyt. 
Dantei, Miltont, Schillert, Madácbot vagy Eötvöst 
idézünk, mindezek müveiknek tartalmi szépségét 
a legtisztább keresztényi vallás érzelmének for
rásából menték. Például a tisztelet, igazság, öröm, 
szelídség és béke a tiszta lelkitek luindmegany- 
nyi ékessége nem-e éppen a költők által eszmé
nyivé lettek, és pedig az által, hogy mentek a 
rut önérdek salakjától, a saját énjükből mintegy 
kilépve a mindeuséget ölelik a saját én gyanánt.

Liliét egy másik elragadtatással festi le a 
természet szépségeit, a családi tűzhely boldogsá
gát; Isten, a szülök s haza iránti szeretet, miáltal 
a legnemesebb érzelmeket ébreszti, a lelket mint
egy nemesebb cselekedetekre vagyis az erények 
magasztos gyakorlására buzdítja. Ez az emberben 
ébredező öntudatos lelki élet, mely őt a véges 
sokszor nyomasztólag korlátozó világ porából a 
szellemi szabadság honába vezeti. — E szellemi 
szabadság utáni vagy készteti a lángészt terem
teni. mig a tömeg csak a készet élvezi; de ez 
elvezetheti a szemlélő lelke bár gyengébb öntu- 
d. ii'.l. mégis átéizi a teremtés diadalmas gyönyörét.

A művészet — mondják — nemesíti érzésün
ket. gondolkozásunkat s erkölcseinket. Ezt bátrait 
állít hatjuk tehát, a szavalás művészetéről is, mert 
nev.'ló hatását különösen a nemzeti életre vonat
kozólag el kell ösmernünk : minthogy ennek gya
korlásában az irodalmi nyelvünk egyik apostolát 
képviselve láthatjuk. Ha már a nyomtatott betű, 
mennyivel inkább képes az eleven szó éleszteni a 
honr./.eretet s nemzeti önérzet lángját; mert annak 
nyoma ott maradt a felhevült lélekben, úgy bogy 
az abban feukölt eszmék ismét erős alapot nyúj
tanak a nemes jellem képzésére és autiak meg
szilárdítására. Avagy egy történeti hősköltemény 
mintaszerű el szavalása, melyben a tanuló hazája 
nevezetesebb egyéneit, dicső nagy ősök tetteit 
és eseményeit magasztalva találja, nem fűzik-e 
ót újabban ezer meg ezer szállal hazájához ? —



De nem folytatom tovább érveléseimet e té
telről, minthogy egyedüli szándékom volt rámu
tatni, mennyire jótékony hatasu a gyermekek 
lelki művelésére, ha a szavalást is a népiskolá
ban kellő figyelemre méltatjuk.

Miután az emberek a zenében, a tánczban, 
öltözetben mindenütt csak a szépet, keresik, nem 
kellene elfelejteniük, hogy a kedves anyanyelv 
szépen bősz élése a szépek legs/ebbike, de köte
lessége is. Hogy e kötelességnek mentül jobban 
meg legyen fel,-Ive. óhajtandó lenne, hogy nem 
csupán az iskolában gyakorolnák a szavalást, 
hanem hogy városainkban, népesebb helységeink
be# ,s társaságok alakuljanak. Sót a/t
hiszem, a mi szerény tanítói gyűléseink ünnepé
lyét egy alkalmas szép szavalmány csak emelné.

1 rotort erre vonatkozólag igen jellemzően 
fejezi ki magát, mondván : .Ha igaz az, hogy a 
slyl az ember, még nagyobb mértékben igaz, 
hogy a beszéd az ember.* EBERL RÓZA.

Hirek és különfélék.
— Iíö s /.oim-i . Alulírott széchénvfalvi lakó

sok épületei 1891. évi szept. 26-án tűz martaléka 
lévén, gróf Széchenyi Tivadar ur ő méltósága 
nyomorunk enyhítésére 50 frtofc adományozni volt 
kegyes. Öméltósága számos jótéteményét ezen t* t— 
t“| gazdagítván, kötelességünknek tartjuk ezen 
nemesszivfiségért ezen utón is hálás köszönetUnket 
nyilvánítani. Kell Széchényfalván, 1891. október 
-I -én. F liszá r  M átyás s. k., M elin M átyás k. v., 
<ledér János k. v., Bokán Jó zse f s. k. néviró, 
Bácz M ihály s. k. Bokán  Jó zse f s. k. bíró, Obái 
M ihály s. k. körjegyző. (P. H.) — Mint halljuk, 
ugyan 50 irtot adóit grf. Széchényi Tivadarué szül. 
Erdődy Janka grófnő ő méltósága is. Aki a ke- 
rület. képviselője gróf Széchenyi Tivadar ur ő 
méltóságának e lapok utján is közzétett egyházi, 
iskolai, egyleti, humánus és egyéb kö'/Czélokra 
tett adományait figyelemmel kisérte. elfogulatla
nul is kell hogy azon kedves meggyőződésre jus
son. miszerint Ó Méltósága hivatásának nemcsak 
magaslatán áll. hanem emellett áldozatkészség és 
nemeRSzivüség tekintetéb- n példaszerű eljárást 
követ. A jó Éten tartsa meg 0 Méltóságát járá
sunk javára sokáig!

Szápáry Géza gróf a király m. főudvarmestere, a ki 
Mikos bárótól a sorokujfalusi birtokot megvette, mostan
tól fogva többször és hosszabb ideig szándékozik az aj 
birtokon tartózkodni. A bérlőtől már átvette a kastélyt, a 
melyet most rendeznek b“ számára A kastély és a többi 
átvett épületek helyett Szápáry uróf uj lakást építtet a 
bérlőnek Wálder Alajos, a kitűnő Ízlésű szombathelyi épí
tész által. A gróf kiherebe a kis-unyomi vadász-területet 
is, a melyen a fél folyamán nagyobb vadászatokat fog ren
dezni. Saját területén is egy nagy terjedelmű fáczános 
létesítésére adott ki Szápáry gróf ó nmltga utasítást. V.

— G róf lia flliy án y  Jó z se f  ur ó méltó
sága a tervezett Muraszombat — Gyanafalvai vasút 
törzsrészvényeire gróf Széchenyi Tivadar ur szives 
közvetítése és felkérése következtében 6000 frtot 
jegyzett. Midőn ezen jegyzést az érdekelt közön
ségnek tudomására hozom, nem mulaszthatom el 
a vasúti érdekeltség nevében a legmélyebb köszö
net. és hálás elismerést gróf Batthyány József ur 
ő méltósága irányában ezen utón nyílváuitaui, 
azért, hogy ő méltósága — habár a tervezett vas
útvonal által anyagilag érdekelve alig van s attól 
távol vidéken tartózkodik — mégis járásunknak 
a tervezett vasút által a vármegye székhelyével 
és hazánk fővárosával leendő közvetlen összeköt
tetésére irányuló törekvését méltányolni, ezirány- 
bani mozgalmunkat erkölcsileg és anyagilag tá
mogatni s ezen érdeklődése által bennünk a szán
dékolt vasútvonal létosithetése iránti bizalmat 
megszilárdítani kegyeskedett.. Muraszombat, 1891. 
évi október hó 21. Pollák Pongrácz, főszolgabíró, 
mint a tervezett, muraszombat — gyanafalvai vasút 
érdekeltségének elnöke.

— V a z u lu n k ra  újabban jegyeztek : gróf 
Batthyányi József Kőpcsényből 6000 frt, Fiiszár 
Mihály Kis-Szombatról 100 frtot, igy az összes 
eddigi jegyzés 133,201 frtot tesz.

— P olliik  P o n g rácz  főszolgabíró f. hó
hó 23-án kisbarkóc'i vadászterületén egy eddig 
vidékünkön soha nem látott és valószínűleg tyuk- 
fajhoz tartozó ritka szép madarat lőtt, melynek 
belső tollazata gyönyörű rózsaszínű. E különös 
madarat díjmentesen szolgáltatta be a nemzeti 
múzeumnak. r. I.

— T an ító i gyűlő*. A szombathely-egjhin. 
r. k. tanitó-egy.-ül. f tótsági köre f. é. őszi kör- 
gyűlését okt. hó 22-én d e 10 órakor Vas-Hi-
degkutou az iskola helyiségében tartotta meg. — 
Főt. Uátkovicb Vendel ez. kanonok ő nga igen 
szép beszédben fogadta a gyűlés tagjait, mire az 
elnök Völgyi Ferencz meleg szavakban üdvözli a 
jelenlevőket s örömének ad kifejezést a tagok 
ügybuzgalmának, kik 3 pártoló tagon kívül teljes 
számban jelen voltak, kéri őket, miszerint továbbra 
is ezen hivatásuk Teljesítésével az egyesület, ép 
úgy a tanügyitek hasznos munkásai legyenek, mire 
meg nem szűnő éljenzések közt a gyűlést rueg- 
nyitottuak uyilváuitá. A múlt tavaszi jegyzőkönyv 
felolvastatván, észrevétel nélkül elfogadtatott s 
eunek hitelesítésével Puhán József és Wilfiuger 
Károly muraszombati tanítók bízattak meg. — 
Szoliter József vashidegkuti tanító gyakorlati elő

adást tartott magyar nyelven „a beszéd- és ér- 
t elem gyakorlat®-ból a va<lrdegkut j aprósággal, 
kik valóban lekötött figyelemmel hallgatták végig 
tanítójuk sikerült előadását, mely fáradozó aért 
jegyzőkönyvileg köszönet szavaztatott. — Janicsek 
Nándor vwlendvai tanító bemutatta „h tizedes- 
szabály* gyakorlati alkalmazását, mi némi eszme
cserére adott okot.de különben gyakorlati oldala 
igen megnyerte a körgyülés megelégedését, miért 
jegyzőkönyvileg köszönet, szavaztatott. — WiIfinger 
Károly muraszombati tanító értekezése „a gyermek 
erkölcsi neveltetéséről* igen lekötötte a gyűlés 
figyelmét, ki előadásában a mai egyoldalii elfer
dített szülői nevelést koibácsolja s ezt, az általa 
összeállított 10 nevelési elv nyomán pótolni ki- 
vánja; Sikerült előadása él jennel fogadtatott s 
jegyzőkönyvileg köszönetét szavaztak. — Pu-ztai 
József mártonhelyi tanító bemutatja az altala 
összeállított vend-magyar rendszeres ének tárát s 
kéri a gyűlést, miszerint psrtolólag jóváhagyás 
végett ö inéit., megyés püspök úrhoz főiterjessze 
s az iskolákban a tankönyvek sorába fölvétessék. 
A munka sikerültnek bizonyult s pártolóig ő mél
tósága a szombathelyi megyés püspökh-z fölter
jesztetett s a fáradhat lan szerzőjének jegyzőköny
vileg fejezte ki köszönetét. -  Wilfiuger Károly 
muraszombati tanitó még a tanító fuvar és napi- 
dij kérdéséről értekezett, melyben a népiskolai 
közoktatásról szóló 1868. évi XXXVJ11. t. ez. 
147. §-a értelmében ugyanis 140.90. számú püs
pöki rendelet folytán határ zottan kimondja, hogy 
minden iskolát fentartö község fel. kezet évente 
két kör és egy közgyűlésre a tanítónak napi díj 
es fuvart, kiszolgálni köteles. Végre interpellálja 
a tantestület központi elnökét, hogy a jövőre 
nézve alapszabályainkat szigorúan hajtsa végre.
— Völgyi Ferenc/, körelnök indítványa, hogy 
jövőre a muraszombati járásban leendő magyar 
nyelvi jutalomdij kiosztásában minél többen ve
gyenek részt: indítványa egyhaiu/ulag elfogadta
tott. Jövő tavaszi gyűlés h-lye P. r. >tó. A tiszti 
mandátum lejárván,tiszlújítása került a sor,a rég ek 
egyhangúlag megválasztattak. u. ni : el .ők Völgyi 
Ferenc/ csendlaki. ablnök Horváth János sz.t.- 
sebestyéni, jegyző Pusztai József mártonhelyi, pénz
tárunknak Ficzkó Miklós vashidegkuti tanitók. -  r.

— S * o m h ath e ljl levelezőnk ertesit, 
hogy Erdélyi Sándor, a győri kir. itélő-tábla .1- 
nöke. .• hó 17-éfol 21-ig terjedő 4 napon át esz
közölte s fejezte be a szombatim1}i kir. törvény
szék és járat bíróság hivatalos megvizsgálását és 
a tapasztaltak felett a kir. törvényszék elnöke,

Hg.>’es bírák előtt is a legnagyobb niegelége- 
és elismerésének adott kifejezést. Ölömmel 

győződött meg arról, hogy Vasmegyj igazságszol
gáltatása sokkal jobb a hírénél. — 20-án e.slv** 
a Sabaria nagytermében egy díszes vacsora reu- 
deztetett tiszteletére, melyen a jogászközönség 
nagy része, mintegy 50 tag vett részt. — Ömél
tósága fe] köszöntőjében felejt helléneknek jelezte 
a napokat, melyeket .Szombathelyen töltött. — 
21 - éu d. e. Z ila-E'erszegre utazott, további hi
vatalos vizsgalatot teljesítendő. — Befejezett tény, 
hogy a szombathelyi kir. törvényszékhez legkö
zelebb két uj biró s egy jegyző lesz kinevezve; 
utóbbira • gesz bizonyossággal a muraszombati 
kir járásbíróság egyik tiszteletreméltó tagját 
emlegetik. K. K

— /.o iig o ia tiin itas . Jelenleg Muraszom
baton a szülők azon kellemetlen helyzetben van
nak, hogy gy.rmekeiket a zongora-oktatásba.i 
rendszeresen nem képeztethetik ki, a mi a mai 
korszakban elég hátrány. Igazán szerencse, hogy 
e bajon segíteni lellet. A napokban levél utján 
jelent kéz. It <-gy tanitó a I, i kai mester is volt, a 
zongorát és éneket 21 éven át szakavatottan ta
nította és ónálló zenemüveket is irt és adott, ki, 
a magvar és német, nyelvet szóban és Írásban 
b:rja. Felkérem a jelentkezőnek hozzám intézett 
sorai alapján az érdeklődő szülőket, hogy lehető
leg mihamarabb akar személyesen, akar Írásban 
velem közölni szíveskedjenek, vájjon az eddigi 
szokásos dijak mellett liajlaudók-u gyermekeiket 
a zongora-, esetleg énektanításban részesiteni, 
hogy a letelepülni szándékozó zongoratanilót a 
növendékek számáról és a várható jövedelemről 
mihamarább értesíthessem. — Azt is meg kell 
jegyeznem, hogy a jelentkező a zenéhez tartozó 
és a zene-elmélettel összefüggő tantárgyakat is 
előadni képes. Muraszombat, 1891. oki. 24.

T örök E rn ő , kir. közjegyző 
A /.síitahegyi állami iskolához Galambos Lajos 

csabrcndeki tanító áthelyeztetett.
— A fegyver nem  já té k sz e r. Folyó hó

18-án Kovács Pál felső-csalogányi 15 éve fiú 
Felső-Leiidvára ment a 16 éves Kerpics Mihály 
látogatására, a hol egy pisztolylyal játszottak, 
melyről állítólag nem tudtak, hogy töltve volt. 
Játék közt a pisztoly Kerpics Mihály kezében el
sült és az egész töltés Kovács Pál bal ezomjába 
fúródott n rajta súlyos s. bet ejtett. r. 1.

— aiiafún f. hó 17-én d u. 4 órakor 
Sebjauics János testvérét, a 2(j éves S- bjauics Ist
vánt nyakán késsel megszűrt a, amibe ez egy ne
gyed óra múlva belehalt. A gyilkosság oka bir
tok viszály, mert egyik a másik megyéjét elkapálta,
— tehát egy arasznyi föld! Oh ti gyarló em
berek ! r. 1.

— M unkára fe l ! Ez legyen jelszava min
den muraszombat-járási tanítónak. A f. tanéven 
a kötelességszülte szorgalmat az ambitió"ak kel' 
niegedzeni: mert az idén járásinkban s a szom
szédos szentgotthárdi- s német újváriban lesz ki
osztva a magyarnyelvi jutalom. Járásunk tanítói 
még eddig mindig dicsérettel állták meg a kü/d- 
teiet, hisszük, hogy a mostani alkalommal is be
mutatják, miszerint kötél, ss.gfikin k s a magya
rosi tás szent missiójának mindenkor dicsérettel s 
jutalmazásra méltóan felelnek ni. g Tehát mégegy- 
s/.er: Ki a küzdtérre! Fel a munkára!

Egy hazafi.
—  K&y Sckadl u c tf t korongi juhász okt.

17-én feleségével Barkőc/ou egy korcsmában idő
zött s ott bor mellett összeszóllalko/tak, mire a 
nő a szobából a kertbe futott ki s ott ma-

‘‘K.V késsel mellbe szúrta. Tettét valószínű
leg azonnal megbánta, mert segítségért kezdett 
kiabálni, mire többen oda siettek s ápolás alá 
vették. Úgy halljuk, sebe nem halálos r. 1.

— f i  kereskedelemügyi miniszter értesítette a fóldmi- 
velésügyi miuisztert, hogy az ipari munkának vasárnapi 
szüneteléséről szóló 1891. évi XIII. t. ez. határozmány r  
ki nem terjednek a gőzcséplógépek működésére, miután 
a cséplés mezőgazdasági munkának minősítendő.

Mai mellékleteink. Ilo^y t. olvasóink a mura
szombat-járási tauitókör október 1-én volt iiléséu taríoit 
két felolvasást egész terjedelmükben olvashassák, fél i» 
melléklettel kedveskedünk. — Veszik azonkívül az ill*r.ö 
t. előfizetők a „Magyar Kertész" 20. számát és reudes 
alöfizetóink a „Vasárnap* ez. szépirodalmi lapot, melynek 
ma a  tartalma: Molnár György (arczkóppel.) — „Gyűlölni 
fogja.* Elbeszélés Kovács Dezsőtől. — A falu rossza (Kép 
pel.) — Vándor czigányok (képpel.) -  „Élet és dicsőség* 
költemény Patyi Istvántól. — A „gyilkos* Mályvarózsától 
— Dal fraucziából Csilla Kálmán. — „Léna* regény foly
tatás. — „Elégia* költemény Deák Alberttól. — Fejtörő 
képtalány. — Koczkarejtvény.

Vegyes rövid hirek,
A megyéből. A Pozsony-Szombathelyi vasút ünnepélyes 

megnyitása nov. 8 ára balasztatott. -  Thurn Taxis Egon 
herczeg baltavári nagybirtokoson közelebb operácziót haj
tottak végre, miuuk következtében a herczeg jobb szemét 
elvesztette. — Néhány lókereskedö Gyanafalván f. hó 17-én 
19 darab l 1 ., éves csikót adott fel a vonatra, hogy a kő
szegi vásárra szállítsa őket. Mivel valamennyit egy kocsiba 
zsúfolták össze, inig Szombathelyre értek, 14 megfulladt. 
— A vasi-közép áy. ecany. egyházmegye Kund Samu espe
res és llupjirecht Tassilo együttes elnöklete alatt Kör
menden f. hó 0-án tartotta meg esperességi gyűlését, me
lyen a Budapesten f. évi deczember hóban tartandó orszá
gos zsinati ülésre képviselők gyanánt egyhangúlag Kund 
Samu és Rupprecht Tassilo választattak meg. A gyűlés 
további folyamán beterjesztetett a tót-maráczi gyülekezet
nek tervezete, mely szerint az általa megvásárolt Km üst 
Sándor-íéb* kastélyt olyformán kívánja átalakítani, hogy 
abból közepéi] a templom, jobb és balfelül pedig az iskola 
és papiak kerüljön ki. E terv 3 évi vajúdás .után végre 
valahára es* erességi helybenhagyást nyert, minek követ
keztében az átalakítási munkálatokat legközelebb foga
natba is veszik. — Az elmúlt héten Ilusa Kálmánnak Seress 
Imre szerkesztő elleni sajtóperében Szombathelyen tartót t 
esküdtszéki tárgyalás alkalmával vádlott 2 heti fogházra 
10 Irt pénzbírságra és 50 frt perköltség megfizetésére let t 
ítélve. — Neumann Henrik muraszombati illetőségű gráczt 
lakos részére külföldi útlevél adatott ki. i

A hazából. Os ik meg gében a Hargitának Szt-lmre község 
határában eső részbou gazdag arany, esttst és ólom tar
talmú érczekre akadtak. Kiaknázásukra részvénytársaság 
fog alakulni. — .1 veszprémi püspök br. Hornig Károly 
a Dunántúli kultur-egylet czéljaira 200 frtot ajándékozott, 
ezzel akarván megczáfolni azon ellene emelt alaptalan 
vádat, hogy a D K. E. iránt nem érdeklődik. — Lujza 
Antónia toskánai főherczegnőt az udvari szertartások mel
let eljegyezte Frigyes Ágost fóherczeg. — liezö, Ungvár- 
mejye legnagyobb községe semmivé lett! Folyó hó 11-éu tá
madott tűzvész egy óra alatt teljesen elhamvasziá. — 
Szápáry Gyula gróf miniszterelnök, leányának. Irma gróf
nőnek holnap tartandó esküvője alkalmából estély rende
zett, a melyre az egész arisztokráczia hivatalos volt. — 
Alsó-Lcndván a diphteritis dühöng, miért az iskolákat 
mind bezárták.

A külföldről. .1 prágai kiállítást okt. 18-áo zárták 
be. Mint Párisiéi távirják, Dél-Francziaországból nagy 
felhőszakadásokat jelentenek. — Felsö-Congo (Afrika) vidé
kén a vadak öt hittérítőt aivásközbeu megleplek 3 ókét a 
legiszonyúbb módon legyilkolták. — liauer báró hadügy
miniszter okt. 18-án ülte meg katouai szolgálatának ötven
éves jubileumát. — A hamburgi szivar és czigaretta gyár 
okt 18-áu éjjel leégett. — Parisban 1993 újság jelenik 
meg, napilap 87. - Oroszországban 32 millió paraszt szen
ved Ínségben — Az angol királynénak a napokban született 
meg a 111-dik unokája. — A halluini vámhivatalban óri
ási sikkasztást fedeztek fel. A kár meghaladja az öt milliót.

Kiadói posta.
- F. óv deczember hó 31-éig előfizettek: Grf. 

Széchenyi Tivadar orsz képviselő, — Malucsics István 
Benedekről, — Perkics István Tárhelyről, — Bors Mi
hály, körjegyző Proszuyákfáról, — Omischl Sándor, pos
tamester Gyanafalvárói, — Mocsáry János, nyug. járasbiró 
Bellatinczról, — Curanslalt Itadeiuból.

A nap és éj hossza.
A nap A ho ld

Okt.
kel nyug- kel uyug

szik szik
25. 6.35 4.53 11.34 2 35
26. 6.36 451 reggel 3 1
27. 6.38 4.49 0 42 3.22
2 H. 6-39 4.48 1 48 3.39
211. 6.41 4.46 2.54 2.54
30. ; 6.33 4.44 4. 0 4.10
31. 1 6.45 4.43 5. 5| 4.25

P ia cz i á -a k ;
A z  ü z le t  v a la m iv e l é lé n -  
keb b , a  k e r e s le t  k e d 

v e ző b b .
M a j e g y e z t e t ik : 

Búza 9 . —  9 . 2 0

Uj bu/.a —,— — 
„ r o z s  8 - 5 0  . —  

Zab 5 . 5 0  .—  

K ö l e s  4 . 5 0  5 . —  

Kukorica 5.— .—
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