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€rdőbénye ünnepe.
Hála, köszönet és dicsőség 

E rdőbénye derék magyar polgá
rainak, hogy hazafias lelkesedésük
kel legalább egy részét helyre
ütö tték  annak a szörnyű hálátlan
ságnak, annak az undorító kegye- 
letlenségnek, amivel Zemplénvár- 
megye m egsértette legdicsőbb 
fiának emlékét.

Örök dicsősége lesz ennek a 
kis városnak, hogy mig a megye 
székhelyén taktikáznak, huzakod- 
nak Kossuth emlékével, addig ő 
nem habozva, egyenes utón ha
ladva felállította s leleplezte 
első zempléni szobrát Kossuth 
Lajosnak.

S mindig emlékezetes lesz az 
is, hogy Erdőbénye hazafias buz
galmának köszönhetjük Kossuth 
Ferencz első látogatását Zemp- 
lénmegye székvárosában s neki 
köszönhetjük azt a kedves n a 
pot, amit ez a rég várt nagyon 
becses látogatás szerzett nekünk.

Áldja meg érte a magyarok is
tene azt a derék népet, árassza 
el minden jótétem ényével azt a 
hazafias községet.

A megye többi községei pedig 
ne csak zarándokolni járjanak az 
erdőbényei szoborhoz, de vegye
nek példát s igyekezzenek ők is 
szobfot állítani Kossuth apánknak, 
hadd legyen minden valamirevaló 
községben egy-egy szobor, hadd 
pótolják ezek a mindenütt álló 
kisebb szobrok annak az egy 
nagynak a hiányát, amit — isten 
tudja miért — bizonyára nagyon 
sokáig nem lógnak még felállitani 
Ujhelyben.

*
Vasárnap 12-én a reggel Budapest 

felől érkező vonattal jött Ujhelybe 
Kossuth Ferencz, titkára, Pallay Sán
dor kíséretében.

A liszka-tolcsvai állomáson csat
lakoztak hozzá a függetlenségi kör 
küldöttei: dr. Székely Albert ügyész 
és dr. Búza Barna titkár, s Tolcsvá- 
ról Kállay Ernáiméi és Constantin 
Géza.

Az újhelyi állomás perronján Ma- 
tolay Etele üdvözölte lelkes szóval 
a kedves vendéget, amire Kossuth 
meghatottan válaszolt. Azután az 
állomás előtti térre vonultak, ahol a j 
zászlók alatt kivonult függetlenségi 
kör s nagy közönség állott.

Itt Fried Etelka a hölgyek nevé- 
l . igen szép csokrot nyújtott át 
h ossuthnak, azután Székely Elek pol
gármester mondott a város nevében 
igen szép, lelkes és meleg üdvözlő 
beszédet.

Székely után Pekáry Gyula elnök 
üdvözölte Kossuthot a függetlenségi 
kör nevében a következő lendülete
sen előadott beszéddel:

Szeretve tisztelt vezérünk és disz- 
ehwkiink /

A már elhangzott üdvözletek után 
engedd meg. hogy egy pár szót in
tézzek én is hozzád.

En mint a Sátoraljaújhelyi Fiig- 
I getlenségi Kör ez idő szerinti el
nöke megköszönni akarom azt a 
megtiszteltetést, a melyben a kört 
részesítetted az által, hogy az egy
hangú lelkesedéssel felajánlott disz- 

; elnökséget elfogadtad.
Midőn a kör alakulásakor első te*

■ kintetünk reád esett, ez által nem 
csak eszméinknek óhajtottunk ily 
módon is kifejezést adni és nem csu- 

i pán azt kerestük, hogy a nagy Kos- 
j suth Lajos méltó fiát övedző nim- 
j buszból reánk is essék egy fényes 
sugár — de az ellenségeinktől itt-olt 
felhangzott s talán hozzád is eljutott 

I gyanúsításokkal szemben dokumen
tálni akartuk a szolidaritást az or
szágos függetlenségi párt vezérével 
és általad a politikai szoros üsszo- 
tartozandóságot az országos füg
getlenségi párttal.

Itt állok, hogy a magam és a 
saujhelyi függőt 1. pártkör nevében 
bizonyságot tegyek arról, hogy mi 
arra a zászlóra esküdtünk fel, a me
lyet a vezérleted alatt levő függet
lenségi párt kibontott, azokat az el
veket valjuk, azt a programmot kö
vetjük, ennél sem többet sem ke
vesebbet. Az a szentháromság az 
ideálunk, a mely e három igében 
„szabadság, egyenlőség, testvériségé 
nyer kifejezést Isten minket úgy 
segéljen !

Most pedig feléd fordulok tisztel
gő közönség és felhívlak, hogy ki
áltsuk egy szívvel lélekkel, hogy 
közös édes apánk, a nagy Kos
suth Lajos hozzá méltó vérszerinti 
édes fiát. Kossuth Ferencet az Ur 
Isten sokáig éltesse!

*
Kossuth lelkes éljenzéssel fogadott 

igen szép beszédben köszönte a ket
tős üdvözlést. Elmondta, hogy régen 
vágyott Ujhelybe, s hiszi, hogy nem
sokára módjában lesz nemcsak így 
átutazóban, hanem hosszabb időre 
is vendégül jönni ide. A polgármes
ternek köszöni, hogy kijött ide őt 
fogadni, s hogy eljön bizonyára Erdő- 
bényére is.*)

Ami pedig a fiiggetlonségi kör 
elnökének szavait illeti, szerinte is 
amint egy isten van az égben, úgy 
csak egy függetlenségi elv van a 
földön. Tudja hogy ezt az elvet. 
Kossuth Lajos elvét követi a füg
getlenségi kör, s azért köszönti vi
szont a kör tagjait testvéri szeretettel, 

x
Azután a vasúti étterembe vonult 

a társaság reggelire. A reggelinél jó
ízűen evett Kossuth a dr. Horváth 
Endre által hozott kitűnő szőlőből. 
Reggeli után pedig Kossuth a pol
gármester fogatán az alispán s a 
polgármester kíséretében bekocsizott 
a városba, megnézte az emléktáblát 
s érdekes véleményt mondott a Kos
suth szobor elhelyezéséről, amit la
punk más helyén közlünk.

A vasúthoz visszatérve együtt 
szálltak be a regeli gyorsvonatba, 
hogy Henyére induljanak. Mintegy 
százan jöttek Bényére a kör tagjai 
közül, köztük lelkes hölgyek is so
kan. Igen jól esett a kör tagjainak, 
hogy Kossuth Ferencz is feltűzte s 
egész nap viselte a függetlenségi 
kör nemzütiszinü jelvényét.

*) Azonban nőm jött. Szerk.

Nem tudjuk elhallgatni őszinte 
elismerésünket s dicséretünket Szé
kely Elek polgármester eljárása fe
lett. Nem azért, mintha azt himlők, 
hogy ő súlyt helyez, vagy ád vala 
mit erre a dicséretre, hanem mert 
nekünk jól esik ennek kifejezést 
adni.

Más szerencsésebb városokban 
egyáltalában nem érdemelne dicsé
retet ilyesmiért a polgármester. Mert 
hogy Kossuth Ferenczet, akármilyen 
városba megy Magyarországon, kö 
telessége a város fejének üdvözölni, 
az magátul értetődik. .

De olyan keservesen szégyenlete
sek nálunk a viszonyok, hogy itt 
valóban dicséretre méltó bátorság és 
hazafiság kellett ahhoz, hogy a ha
talom neheztelésével szembeszállva 
ki merjen jönni a polgármester Kos
suthot fogadni.

Amilyen nyíltan kárhoztattuk min
dig. ha nézetünk szerint rosszul cse
lekedett a polgármester, olya i őszin
tén dicsérjük inog most ezért a szép 
tettéért, s köszönjük, nagyon köszön- 

ijük neki.

A Kossuthot s kíséretét vivő vo
nathoz csatlakozott Sárospatakon 
Bal tagi Géza orsz. képviselő, Ldczay 

! László, s még többen. A vonaton 
.nagy érdeklődéssel hallgatta Ivos- 
í suth Matolai Etelének s dr. Schön 
| Vilmosnak visszaemlékezéseit dicső 
: atyjára, s családjára, akikkel isme- 
] i ősök voltak.

x
A liszka-tolcsvai állomáson szállt 

ki a társaság. Itt Szűcs Gyula üd
vözölte Kossuthot s Kossuth rövid 
válasza után kocsikra ülve hosszú 
kocsisorban vonultak • Erdőbénye 
felé.

Itt csatlakoztak a társasághoz Thu- 
.ránszky László, Nagy Barna, Csapó 
Lajos s még sokan.
, Érdekkel nézte végig Kossuth 

O.-Liszka várost, ahová való volt 
tudvalevőleg nagyanyja, Wéber Ka
rolina.

*
Erdőbényén diadalkapu várta a 

vendéget. Szilágyi József, a város 
derék főbírája üdvözölte lelkesen, a 
mire meghatottan felelt Kossuth. A 
kivonult leányok elhalmozták őt és 
kocsiját virágokkal.

Kossuth és kísérete Szűcs Gyula 
vendégszerető házához szállt, ahol 
kitűnő villásreggelit fogyasztott el.

*
10 órakor kezdődött a zsúfolásig 

megtelt református templomban az 
istentisztelet. A tokaji dalárda (a 
mely uj zászlója alatt vonult ki) 
énekelt, azután Ölbey János nagy- 
rozvágyi lelkész mondott imát s 
szent beszédet. Hatalmas, mély 
hangjával, nagy szónoki tehetségé
vel olyan remekül adta elő a gyö
nyörű beszédet, hogy minden temp
lomi szokás ellenére szinte megél
jenezte a közönség.

Beszédét itt közöljük :
Mélyen tisztelt ünneplő gyülekezet!

Alapige Zsolt, könyve LXXVIII. 
rész. 1 - 4  verseiből. „Hallgasd 
meg én népem az én besző- 
dimet. Nagy bőséggel szólok 
a régi dolgokról, melyeket a 
mi atyáink beszéltek nekünk, 
Nem titkoljuk el azokat azok
nak fiaitól és maradékaitól."

Ezen Kárpátoktól elterülő szent
föld — legnagyobb igaz fiának, a

L a p u n k  6  o lc l íU .

magyar nép valódi atyjának a ha- 
| zaszeretett lánglelkű apostolának —- 
Kossuth Lajosnak — e kisded de 
lelkes tagok által lakott városban 
emelt díszes emlókszobrát mint
egy felszentelni jöttünk mi most e 
szent ház falai közzé Ünneplő Gyü
lekezet !

£\. világ bölcsei között bizonyára 
vannak sokan Ü. Gy.! a kik vég
telen csekély dolognak — mintegy 
a hazafiság túlhajtott álláspontjának 
— tartják azt, hogy a mai korban, 
midőn a világ önmagának épit bál
ványt, hogy vannak még emberek, 
vannak még hazafiak, kik még most 
is azzal foglalkoznak, hogy porsze
met porszemhez rakva, követ kőre 
emelve szobrokat emelnek egy nagy 
név tiszteletére, kegyeletes emlé
kére, hogy annak örökké élő szel
leme — jelképileg folytonosan előt
tünk állva — mutassa nekünk az 
utat — föl a szabadságba — a sza
bad boldog élet hazájaba.

És te kicsiny, de dicső város la
kossága ezt cselekedted ! Helyesen 
és nemesen cselekedtél. Többet mon
dok, bölcsebben is cselekedtél a vi
lág bármely bölcseinél, mert letör- 
lötted mintegy a szég^enpirt e dí
szes nagy vármegye — Kossuth 
Lajos születési helye — arczulatáról.

Nagy és kicsiny, Öreg és ifjú, 
gazdag és szegény, ime mindnyá
jan itt vannak. — és pedig nem
csak e városból, hanem a közelebbi 
s távolabbi falvakból is, itt vannak 
e megye székhelyéről, itt vannak 
az ország fővárosából, itt van maga 
a Dicsőnek fia, itt vannak pe
dig mindannyian a felekezeti s 
nemzetiségi külömbség lelket gyil
koló bilincseit levetkezett testvéri 
szívvel és érzelemmel, mintegy an
nak jelölésié, hogy az igaz, a ne
mes és buzgó törekvés megnyeri a 
jutalmat is bizton emberektől — Is
tentől. „

És O, Kossuth Lajos meg is 
érdemli az egész nemzet soha meg 
nem szűnő háláját és tiszteletét, 
nemcsak, hanem az egész világ ke- 
gyeletes megemlékezését: mert hi
szen az ő neve ott ragyog már rég
óta ama kevesek és nagyok sorában, 
akiket az emberiség legnagyobb jól- 
tevői gyanánt tisztel az egész világ.

Magasztos eszmékért lángoló el
méje, végtelen honszerelme, hősies 
bátorsága, vas következetessége, hó
fehér tiszta jelleme, az emberiség ki
választott férfiává avatták őt. Ne
künk magyaroknak pedig több volt 
ő mindennél, ránk nézve az volt. a 
mi Mózes volt az Izrael népének : 
ragyogó tűzoszlopunk, mely a szá
zadok szolgaságában meggyötört 
nemzetet az Ígéret földjére, a sza
badság szent templomába vezette. 
Apostolunk volt. ki a szabadság és 
honszerelem magasztos igéit lángoló 
szavakkal hirdette utcflsó leheletéig; 
és nemzetünk atyja volt, ki gyer
mekeit, ezt a jó magyar népet úgy 
szerette, a mint csak egy jó atya 
szeretheti szíve magzatát. Csoda-e 
hát, ha a legközelebb múlt napok
ban az ő születésének százados ün
nepén — millió és millió gyerme
kei — e haza minden hű fia kebe
léből a hála, kegyelet és tisztelet 
nyilvánításai nyertek kifejezést?

Csoda-e ha világra szóló érc és 
kőszobrokat emelnek nagy neve em
lékezetének ?
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A kegyelet és tisztelet e megható 

külső jelei ha valakit, úgy Kossuth 
Lajost méltán megilletik. Azonban 
ő ércnél maradandóbb emléket ér
demel tőlünk, gyermekeitől: azt. 
hogy hálás szivünkben emeljünk neki 
soha el nem enyésző emléket; azt. 
hogy mig a négy folyam, s hármas 
bérez övezte földön magyar szó hal
latszik. az ő neve dicsőségét mind
addig. — vagyis örök időkig — há
lával és dicsekedéssel emlegesse a 
magyar.

Kossuth Lajos jellemképét meg
rajzolni, érdemeit elbeszélni nem egv 
rövid óra, nem egy gyarló emberi 
erő szükséges ! — azt majd a szá
zadok folyamán a történelem mú
zsája fogja igazán és híven megraj
zolni. Az én ajkaimról e napon 
csak az igazi lelkesedés szól hozzá
tok. midőn felolvasott alapigénk 
szavaival kérlek benneteket: „Hall
gasd me% én népem az en beszidi.net. 
Nagy bőséggel szólok a régi dolgokról 
melyeket a mi atyáink beszeltek ne
künk — de nem titkoljuk el azokat 
azoknak fiaitól és maradékaitól. “ Vagy is 
csak azt akarom én elmondani nek
tek ez alkalomból, hogy miért emel
nek az emberek Kossuth Lajosnak 
emlékszobrokat. És pedig nézetem 
szerint azért, mert ő

I- ör. Az igazság követe.
II- or. A szabadság apostola.
III- or. A hazaszeretet martyrja, 

volt és lesz mindörökké minden igaz 
magyarnak.

Mig ezekről röviden elmélkedem 
kisérjen becses figyelmetek.

I-ör.
Azért emelnek, s azért emelt e 

nemes város lakossága is Kossuth 
Lajosnak emlék szobrot mert ő az 
igazság követe volt és lesz mine
künk. *

Első nyilvános fellépésétől kezdve 
minden szava, minden tette oda 
irányult, hogy az igazságtalanság, 
mely az idők folyamán e nemzet 
fiai közt, a hatalom, az önérdek, és 
az előítéletek nyomán gyökeret 
vert, eltöröltessék ; a nemzet egyes 
rétegének osztályérdeke, kiváltsága 
leroinboltassék, s a népjog és az 
egyenlőség elve kiterjesztessék a 
haza azon mostoha gyermekeire is, 
kik hosszú századokon át csak ve
rejtékeiket hullatták e haza földjére, 
de attól szeretetet. meghallgatást és 
igazságot nem nyerhettek.

Az igazság lelke szólt általa, mi
dőn az országyülésen szavának el- 
lenállhatlan erejével megnyerte a 
hazafiak szivét, hogy ezek megért
vén a kor intő szavát, és hallgatva 
jobb meggyőződésük sugallatára is, 
önkényt minden külső kényszerítés 
nélkül, eltörölték a jobbágyságot, 
kimondották a törvény előtt való 
egyenlőséget, és törvénybe igtatták 
a közteherviselést.

Az igazság lelke szólott általa, 
mikor hosszú heves harc után ki- 
küzdöite a szólás és sajtó szabadsá
got, t. i. azt a jogot, hogy érzel
meit, gondolatait, beszédben és Írás
ban, minden ember, minden korlá
tozás nélkül nyilváníthassa és ter- 
jeszhesse. Nagy és örök becsű jog 
ez. — Alapja és feltétele az 
előhaladásnak, a művelődésnek a 
nemzeti közboldogságnak.

Az igazság lelke szólott általa ak
kor is, midőn ennek az ezredéves 
múltú nemzetnek vissza követelte 
önrendelkezési jogát a népkép vise
let és független minisztérium meg
alkotásában.

Az igazság lelke szólott általa vé
gül. hogy most egyebeket mellőzzek, 
akkor is. midőn belátva az ország
ban levő külöinböző vallás feleke
zetek között levő vagyonbeli arány
talanságot. több más nemes és fen- 
költ gondolkozásé hazafiakkal együtt 
megalkotta az 1848-ik évi XX. t. 
cikket: mely egyenlő kötelességek 
teljesítése mellett, egyenlő jogokat 
és egyenlő ellátást biztosit minden 
felekezetnek.

Kossuth Lajos élete maga az igaz
ság volt. keblében hordozta az örök 
igazság szeretőiét, halála napjáig. 
Beszédei, politikai, társadalmi iratai.

F E L S Ő M A G Y A R O R S Z A G I  H Í R L A P Szerda, okt. 15

mind-mind a lelkében élő igazság 
kisugárzásai. Sirhantja felett ingado
zás nélkül,, áll a mérleg, az igazság 
mérlege. 0  emelt homlokkal mehe
tett az ítéletre, s nemes bátorság
gal mondhatta el a Zsoltáriró ama 
szavait: * ítélj meg Uram engemet,
az in igazságom szerint fizess nekem.* 
(Zsolt. VII. r. g.)

Il-or.
Azért emelnek, s azért emelt e 

nemes város lakossága is Kossuth 
Lajosnak emlék szobrot mert ő 2-or 
a szabadság apostola volt és lesz 

! minekünk örökre.
A szabadság vágya, a szabadság 

1 után való törekvés, minden nemzet 
I kebelébe mélyen be .van oltva, de 
talán egyebe sem oly kiolthatatla- 
núl. mint épen a magyar nemzet 
kebelébe. Talán őseink még Ázsia 
pusztáiról hozták magokkal ez ér
zelmet: onnan, hol paripáik a vég
telen pusztaságokon versenyt nyar
galtak a rohanó széllel, és semmi 
sem korlátolta száguldozásaikat? . .
Talán a nagy alföld, hol a magyar 
nép zöme letelepedett, s hol ezer 
év óta él az ő végtelen rónaságá- 
val, a szemnek semmi határt nem 
ismerő egyenességevei fejlesztette 
ki a magyarság kebelében oly erő
sen a szabadságszeretetet ? . . . 'Pa
lán a független életmód? Talán a 
karjaikban áradozó erő ? . . . Tény 
az, s a történelem minden lapja bi
zon vitja, hogy ez a nemzet él-hal a 
szababadságért . . . Es különös meg
foghatatlan gúnyos játéka a sors
nak. hogy ennek a szabadságra te
remtett, idegen bókót nem tűrő, 
büszke magyar népnek már száza
dok óta nincs nemzeti szabadsága 
Nincs: mert a pártoskodás és viszály, 
ez a szintén a nemzet kebelében gyö
keredző átok. odaláncolta e nemze
tet negyedfélszázaddal ezelőtt, egy 
idegen hatalom lábaihoz; mely kész 
zsákmánynak tekintvén mindig ez i 

! ország gazdagságát, kész nyereség-1 
nek a fiai közt folyvást dúló vi-; 

j szályt, szegénynyé s elnyomottá 
I tette o nemzetet, bilincseket rakva : 
kezére és lábára, mozdíthatatlan kö- 

! veket hordva gondosan haladása, s j 
; boldogulása útjába.
} Ne gondoljátok azonban hogy j 
a magyar nép békén és zugo- \ 
lódás nélkül hordozta a reá rakott! 
idegen bilincseket!  Negyedfélszáza- j 
dós történelme nem egyéb e nem-; 
zetnek, mint a szabadságért való i 
örökös' küzdelem ! . . . Nincs en-' 
nek a talpunk alatt levő földnek | 
talán egyetlen göröngye sem. tne- j 
lyet meg ne festett volna már a sza-1 
badságért kifolyt magyar vér! — 
Beeskav, Bethlen, Rákóczy György, 
Il ik Rákóczy Ferencz, mind-mind a 
nemzeti szabadság és függetlenség 
bajnokai voltak. Mind diadalról- 
diadalra hordozták zászlóikat; de 

j küzdelmeik sikertelenek maradtak.
; Mett magyarnak magyar volt az 
! ellensége is.

De sohasem lobogott fel a nem- 
1 zet szivében oly erővel a szabadság 
j szent tűző mint 1848-ban, mikor 
• Kossuth Lajos a nemzeten elköve- j 
1 tett sérelem és méltatlanság miatt,
I lángszavával fellelkesitette, ellenál-'
; lásra tüzelte, a nemzeti becsületre 
! külömben is mindig féltékeny ma
gyarokat, Mikor a szabadságért olt- 
hatatlan lánggal égő lelkét beleön- 
tötte nemzetébe. Mikor lelkesítő sza
vaira a haza oltárára hordotta a 
haza minden hű fia a maga kincsét. 
A gazdag aranyát és ezüstjét, a 
szegény utólsó fillérét. Mikor egy 
szavára megmozdult a föld népe. 
hadseregek támadtak, és hősök nőt
tek a földből, hősök, a kik csak egy 
regulát ismertek : győzni vagy meg
halni !

De hát minek rajzoljam e hosszas 
küzdelmet, e véres harcokat?! Ott 
van az irás, forgassátok! Fogtok 
majd látni egy földrengető vihart, 
mely átsepert akkor a haza földén, 
a viharban magára hagyatva kuszáit 
hajjal, tépett ruhával egy nemzetet

a magyart . melyet hét oldalról 
támadt meg egyszerre az ellenség,

hogv elseperje a föld színéről. A 
maroknyi nemzet előtt egy hőst, 
Kossuth Lajost, aki mintha az ösz- 
szes elhunyt szabadsághősöknek a 
lelke és haragja beleszállt volna, 
ellenálhatlan erővel ragadta magá
val nemzetét. Szavára százezrek ro
hantak a dicső halálba . . . Nem is 
emberek, félistenek küzdelme volt 
ez. Úgy tűnik fel lelkem előtt Kos
suth Lajos ez ember feletti küzde- 

! lemben, mint az az óriás, ki a hit- 
| rege szerint hegyet hegyre halmo- 
í zott, hogy az Istennek lakát, az eget 
i megostromolja.

népet, ezt a hazát mindennél job
ban szerette. ,

Oh hazám, Oh magyar nemzet! 
Elfelejtkezhetnél-e valaha Kossuth 
Lajosról, az ő aláhulló könnyeiül? 
Elfelejtkezhetnél-e legigazabb. leghí
vebb gyermekedről.

Valahányszor utatok az ország 
ifjú fővárosába vezet, keressétek fel 
azt a helyet, hol a haza földje örök 
nyughelyét adott a nagy hontalan
nak, keressétek fel az ó sírját! An
gyalok állják azt körűi, az igazság
nak szabadságnak, s hazaszeretetnek 
őrangyalai. Hallgassátok őket, és ta
nuljatok e sírnál élni halni a hazáért. 
De nem is kell már odafáradnotok, 
hiszen itt áll már az ő emlókszobra, 
óh zarándokoljatok gyakorta ki oda, 
s ott az az emlékkő meg fog taní
tani benneteket arra, hogy: jog, 
szabadság s felvilágosodás Isten atyai 
adománya, s nem alamizsna, mit a 
fejedelmektől koldulni kell. Ezt nem 
értik meg az emberek, ezért van 
még annyi eget és földet rázó küz
delem után is szolgaság és sötétség 
a földön. Igen. Tanuljátok meg az 
ő emlékszobránál azt, hogy örökké 
él Kossuth Lajos szelleme közöt
tünk, féljünk azért, áhítozni cim, 
rang és kitüntetésekért, s különösen 
ne dobjuk oda ezekért olyan olcsón 
meggyőződésünket. Mert csodás ha
talom az a közvélemény, mely az 
egyesek meggyőződéséből alakul, 
mert ez által eszközli Isten azt, 
hogy hálákat adhatnak neki a sza
baddá tett boldog népek.

Minden embernek, nektek is 
közre kell működni, hogy álta
latok is, mint Isten eszközei által 
inegerősödjék a szabadság földje! 
Álljatok meg azért helyeteken hon
fiúi érzéssel, tiszteljétek a törvénye
ket, s a szent koronát felkent fején 
hordozó királyt, s legyen szent előt
tetek a honfiúi elv, meggyőződés 
ós nemzeti dicsőség; akkor annak 
leszesz ura óh magyar Izráel, akinek 
most szolgája vagy.

Te pedig haldoklani kezdő termé
szet, szedd össze még létező legszebb 
virágaidat a magyar földön, s azok
ból köss koszorút Kossuth Lajos ta
nítva lelkesítő emlékszobraira. És 
te őszi szePő, mely átrepülöd e szép 
magyar haza bérceit és síkságait, 
és szárnyaidra veheted a dalokat, 
melyeket a nép ajka az ő nevéről és 
dicső tetteiről zeng, oh szedd össze 
azokat, menj el hozzá, s pihenj meg 
sírja szélén, és regélj neki bús éj
jelén vidámitó regéket. Regélj neki 
szabad hazáról, regélj neki függet
len, szabad, dicső magyar nemzet
ről, hogy legalább álma legyen édes 
álma legyen boldogító. S mondd nek 
hogy :

„E porba omlott szép haza
Fel fog virulni még.
Van biró a felhők felett
S áll a villámos ég!“

Amen.
*

Templom után a szobor elé vo
nultak, amely épen a templom előtt 
nagyon szép helyen áll. Az eső ugyan 
csaknem folyton esett, időnkint szinte 
szakadt, de ez nem csökkentette a 
közönség lelkesedését.

Rövid szavakkal Szűcs Gyula nyi
totta meg az ünnepet, azután Búza 
Barna lépett az emelvényre, s a kö
vetkező beszédet mondotta:
Mélyen tisztelt ünneplő közönség !

Áhitatos megilletődéssel állok ez
előtt a lepel előtt, amely a magyar 
nemzet megváltójának kőbe vésett 
képmását takarja. Áhitatos megille- 
tődóssel állok meg itt, mintha oltár 
előtt állanék.

Mert oltár lesz ez a hely valóban 
ezután, oltára a hazaszeretetnek, a 
lelkesedésnek, a magyar nemzet 
szabad,- független jövőjébe vetett 
rendületlen hitnek és bizalomnak.

Ide jár majd a gyermek, álmo
dozni hősregék koráról, ide jön az 
ifjú hűséget fogadni a hazának, s 
ide jön a férfi, lankadatlan harchoz 
edzeni karját és szívét.

Elfogódottan állok ezen a helyen
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ennek, vagy annak a bírónak, s hogy 
nem hagyja magát ettől vagy attól 
a bírótól. Az ügyvédi diploma nem 
pátens arra, hogy csak feneketlen 
kapzsisággal bármily módon vagyont 
harácsoljunk össze, hanem köteles
séget ró az emberre, szent kö
telességeket a társadalom és a haza 
iránt. Aki ezt a legmagasabb (juali 
fikaciót megkapta, kötelessége tehet
ségét az irodalom, a szegény védelem 
terén is érvényesíteni, városa és egy
háza, megyéje és hazája ügyeinek 
előbbrevitelén dolgozni és közremű
ködni. Aki ezt nem teszi, az csak 

védmesterember! 
legegyezik-e az ügyvédi tisztes

séggel, hogy a törvényszéki pertár 
előtt lessék az oda beidézett alpere
seket, s ott elfogva a klienseket, 
vigyék haza az irodába? Egy ilyen 
parasztember levelének a másolata 
jutott véletlenül a kezemhez, aki 
azt elpanaszolja. A Zemplén főszer
kesztőjének, ki tisztességes gavallér 
er bér, bármikor kész vagyok meg- 
m «atni e levelet, kész vagyok neki 
m gmondani fent említett kereskedő, 
ügynök és ügyvédek neveit, ha 
megígéri, hogy nyilvánosságra nem 
hozza őket, de épen. mint igazán 
lovagias magyar embertől kérdem, 
vájjon összeegyeztethetőnek tartja-e 
azt a humanizmussal, az embersze- 
retettöl, hogy már most ezeket až 
ügyvédeket a nagy nyilvánosság 
előtt pellengérre állítsam? Ugy-e 
bár nem? Hisz ezek még nem teljes 
bizonyítékai a javithatlanságnak, de 
határozott kétségtelen tünetek, mi
ket csirájában el kell fojtani s ki 
kell küszöbölni éppen azért mert már 
a nagyközönség is beszél róla.

Az én becsületérzésem tiltakozik 
az ellen, hogy egy emberi eltéve
lyedés miatt az egész embert egy
szerre prédául oda dobjam a nagy 
nyilvánosságnak. — A büntetésnek 
nem az a célja, hogy megsemrait- 
sen, de az, hogy javítson.

Gálszécs, Homonna és K.-Helmecz- 
ről itt volt kartársaimtól hallottam, 
hogy korcsmárosok, ügynökök on
nan is ide szállítják Ujhelybe egy 
ügyvédnek a klienseket. Egy hely
beli kartársamtól hallottam, hogy 
egy vidéki ösmerőse levéllel egy 
fofitos ügyben küldött hozzá egy 
klienst, akit azonban az utcán elfo
gott egy peruzsorás, és vitte egy 
másik ügyvédhez, az illető, dacára, 
hogy látta a cimet, az iigvet a fél
től átvette, aki pedig azon liiszem- 
ben volt, hogy a címzett helyen 
jár. Hasonló esetben egy varannói 
ügyvéd barátom egy paraszt ember
rel levelet küldött Ujhelybe, de a 
borítékon nem volt semmi címzés. 
A paraszt ember véletlenül eljött 
irodámba, elmondta ügyét, mondha
tom, jogilag is, anyagilag is értékes 
perügy volt, aztán elővette a leve
let s ide adta. Felbontottam és a 
megszólításból láttam, hogy a levél 
nem hozzám van ífttézve. Bizonyít
hatom, hogy emberemet perével se
gédemmel elküldöttein az illető ügy
védhez. A »Z.« főszerkesztőjének 
ezen ügyvédek neveit is bármikor 
rendelkezésére bocsátom.

Az ilyen tünetek folytán erkölcsi 
kötelességem volt azt a kérelmet a 
lapban közzétenni s célom az volt, 
hogy az egész megyéből szolgáltas
sák át nekem az adatokat, hogy az
tán ón azokat az ügyvédgyűlés elé 
terjeszthessem és az ily eltévelye- 
dett ügyvédeket az ügyvédi kama
ránál közös akcióval feljelentsük. 
A feljelentésnek bübtétés, de .nem 
megsemmisítés lesz az eredménye, 
de ha aztán a büntetés sem tog 
használni, s az esetek ismétlődni 
fognak, akkor következik (’tsak fa 
gyakorlattól való felfüggesztóg.

Á „Z". felhívásának tehát semmi 
körülmények között sem fogok ele
get tenni, mert én még ellensége
met sem akarom a művelt közönség 
előtt erkölcsileg tönkretenni és anya 
gilag károsítani, hiába beszél tehát 
oly követelő s parancsoló hangon, 
de engem soha sem fog kopónak 
felhasználni senki, akit tetszés sze
rint rá lehet valakire uszítani.

Méltóztassanak közérdekű ügyben 
a tisztességes politikai ellenféllel 
karöltve harcolni, de nem oly han
gon, oly modorban Írni. mint azt a 
Zemplén velem teszi. Hogy melyik 
oldalról kezdették s űzték a szemé
lyeskedést, azt én nem kutatom, s 
nem vitatom, mert én csakis ma
gamért vagyok felelős, én sem szer
kesztő sem belső munkatárs nem va
gyok egy újhelyi lapnál sem és 
soha arról fogalmam sincs, hogy 
cikkeimen kívül mi fog megjelenni 
valamelyik helyi lapban, tehát en 
gém mások cikkeiért felelőssé tenni 
nincs jogában senkinek.

Micsoda előkelő hangon s modor
ban irt Dongó Gy. Géza az ő Zemp
lénjében, abban a Zemplénben, mely
nek néhai boldogult Boruth Elemér 
óta 20 évig voltam szerény munka
társa. -- A nagy közönség igaz 
élvezettel olvasta s most, ha az em
ber erkölcsi felháborodásban avval 
védekezik, hogy 22 évi hírlapírói 
működés alatt soha senkit szemé
lyében nem támadott és nem sér
tett, akkor azt merészük mondani, 
hogy siránkozik s ezt kétszer is is
métlik. hogy a nagyközönség figyel
mét eltöröljék s azt az erkölcsi ha
tást, melyet egy ily kijelentés ta
lán tehet, lerombolják. Az ilyen „si
ránkozás" aminőt én önöknek tet
tem, hogy soha senki becsületé
ben nem gázoltam, az ón lelkeinet 
önérzettel s boldog büszkeséggel 
tölti el és lelki erőt ád nekem, hogy 
személyes és politi kai ellenfeleim 
támadását visszaverjem. Siránkozni 
gyáva ember szokott, de nem férfiú. 
A művelt férfi tollal áll a küzdtórre 
az u. n. lovagias ember karddal. En 
már az egyéni becsületet és ügy
védi tisztességet tollal is, karddal is 
meg védelmeztem, mert sajnos, tár
sadalmunk ezt a vallástalan barbár 
szokást még ki nem küszöbölte.

Teljes tisztelettel vissza kell uta
sítanom azt a vádat, mintha én az 
ügyvédi testületet meggyanúsítot
tam volna, a nagy garral hirdetett 
ezen vád eltévesztette célját, mert 
ha ez való volna, akkor én megér
demelném, hogy velem kartársaim 
többé szóba ne álljanak s velem ke
zet ne szorítsanak.

Ellenkezőjét tettem, mint amit a 
„Z" állít, védekezésre szólítottam 
föl kartársaimat, hogy azt a becsü
letes, önzetlen, hazafias ügyvédi 
kart, melynek örök büszkesége volt 
a mi fényes csillagunk Kossuth La
jos, ne érhesse semmi szenny, hogy 
tekintélyén tapasztalatlan tévelygők 
csorbát ne ejtsenek, kellő kímélettel 
intéztem kérelmemet s ha a kor
mánypárti matadorok nem kötöttek 
volna belém, akkor ma már a ren
des mederben folyna a dolog, de a 
kormánynak s a kormánypárti urak
nak mindég fájt a foguk a függet
len ügyvédi karra, mert azok tart
ják ébren a közvéleményt, azok vé
dik a jogot, törvényt és alkotmányt 
a megtámadtatások ellen s védték 
évszázadokig a fekete-sárga béren- 
czek és a bécsi udvar által ránk 
uszított kópék ellen. 11a lett volna 
annyi lovagiasság és becsületérzés 
a mi osztrák elleneinkben, hogy 
a magukat pénzért odaidnálkozé 
árulókat kiebrudalják, dej sok ma
gyar vér maradt volna meg! De a 
helyett magukhoz emelték őket, be
szennyezték velük fegyverüket  ̂s 
mint a veszett kópékat ráuszították 
erre a szegény hazára.

Addig amig a z.-megyei ügy v. kar 
a jegyzői állásomtól meg nem foszt, 
vagy arról le nem mondok.jogom van 
ezt a cimet használni, semmiféle a 
„Z" által diktált felségjogot és hol- 
mi ministeri ellenjegyzési theóriát 
az ügyvédi karban el nem üsmerek 
Én mint az ügyvédi kar jegyzője 
irtain alá azt a „Kérelmet" és nem 
mint a „Z" mondja „felhívást," hogy 
dokumentáljam azt, hogy akit ev
vel a díszes állással megtiszteltek 
uz kötelességének tartja a saját és 
csakis a saját felelősségére felvenni 
a harcot és bátran szembe3zállani a 
peruzsorásokkal és tisztességtelen 
versenyével. Nem hiszem, nem hi-

hetem, hogy a „Z“ vezércikkét ügy
véd irta, de mivel a támadó czikkok 
névaláírás nélkül jelentek meg elle
nem s igy nincs kizárva a lehetőség, 
hogy azt mégis ügyvéd irta. vagy 
inspirálta, ennélfogva, ha csak egy 
kartársamnak is bizalmát mint akar 
jegyzője nem birom, a jegyzői állás
ról lemondok s azt karunk tisztelet
reméltó elnökének ma bejelentem.

Azonban korrektségre, noblosszre 
a »Z«. engem ne oktasson. Midőn 
Kossuth Lajos 100 éves ünnepélyére 
az ügyvédi kar meghívót bocsátott 
szót, azon a meghívón az elnök és 
jegyző voltak aláírva. Minden hely
beli lap mindkét nevet közölte, a 
„Z" személyem iránti gyűlöletből az 
én nevemet kitörölte és elhagyta és 
egyedül az elnök nevét irta ki. Isten 
látja lelkemet nem a hiúság beszél 
belőlem, de a nagy közönség tanú
ságát akarom felhívni a mindig kor
rekt és „noblessz"-ről discuráló „Z" 
kicsinyességeire.

Végre egy kérésem van a „Z"- 
hez. Miután szállingózó hírei szerint 
a támadó ellen vannak valakinek 
adatai, tartsa becsületbeli kötelessé
gének úgy a teljes szolidáris szer
kesztőség, mint bárki ezen a földön, 
a ki ellenem »adatot« tud, bog} en
gem az ügyvédi kamaránál azonnal 
feljelentsen, hogy ellenem a fegyelmi 
eljárás meginditassók. íme az ilyen 
modorú gyanúsításban rejlik a szemé
lyes hajsza, melyet ellenem a kor
mánypárti matadorok indítanak s 
melyre több mondani valóm nincs !

Dr. Székely Albert
a zoinplénmogyei ügyódi kar 

jegyzője.

E g y  a n a rc h is ta  újságról.
Azt hittük eddig a Hazánkról, hogy 

az agrárius mágnások lapja. Most 
mély megbotránkozással látjuk, hogy 
nem az, hanem közönséges anarchis
ta szennylap, akárcsak pl. a mi la
punk.

íme nem átallja megtámadni a 
zemplénmegyei uralkodó klikk min
denek felett való hatalmát, nem átalja 
gyanúsítani a megyei közgyűlést, 
hogy a tisztviselők hasznáért a me
gye érdekeit kockáztatja.

Ilyet mer tenni, holott tudjuk, 
hogy a megyegyülést a legtisztább 
idealizmus vezette az összeférhetet
lenségről hozott határozatában, ame- 
lyett egy megyebizottsági tagnak s 
a belügyminiszternek anarchista jel
legű kenyéririgysége provokált.

A Hazánk megbotránkoztató cikke 
igy szól:

Megyei összeférhetetlenség.
Zemplén vármegye legutóbbi köz

gyűlésén a megyei tisztviselők in
kompatibilitására kimondotta szó
többséggel. hogy a tisztviselőknek a 
pénzintézeteknél elfoglalt állása nem 
akadályozza hivatalos kötelességeik 
teljesítését. Határozatának főérve az 
volt, hogy harminc más törvényha
tóság hasonlóképpen határozott.

Érdekes volna tudni, hogy Zemp- 
lénvármegye ezen határozatának ki
mondását hány jegyző és megyei 
tisztviselő szavazata hozta létre és 
hány független képviselő volt jelen 
annak a határozatnak meghozása 
alkalmával ?

Mert mi azt tapasztaljuk régóta, 
hogy elkorcsosodott vármegyei rend
szerünk távol áll már az eszményi 
jogállam egészséges rendszerétől, 
mely részrehajlatlanul, szabatosan a 
közérdek javára, független emberek 
ellenőrzése mellett működnék. Fe
lette szokatlan és csak a lelkiisme 
retnek elzsibbasztására lehet alkal
mas a más törvényhatóságok hatá
rozatával való gyermekes indokolás, 
mert az egyik hatóságnak tévedése 
nem jogosíthatja a másikat hasonló 
cselekedetre.

x\. közigazgatás pártatlansága nél
kül egészséges közigazgatás nem 
képzelhető. Tekintetbe véve az em
beri gyarlóságot, olyan pártatlan 
közigazgatási közeg, melynek érdeke 
a helybeli pénzintézet talajába gyö
kerezik, -el nem képzelhető, még

akkor sem, ha azon pénzintézetnek 
érdeke a törvényekkel vagy a vi
dék közérdekével nem jut ellenke
zésbe.

Tudnánk olyan okmányt felmu
tatni, amely meglopőon igazolja, 
hogy Zemplónmegyének egy közsé
gében egy harmadik korcsma helyi
ség engedélyeztetett, ámbár erre a 
lakosság törvényes létszáma hiány
zott, ellene fölfolyamodások történ
tek ; az engedély mégis megadatott, 
azért, mert e réven a takarékpénz
tár oladhatott egy birtokába jutott 
falusi hazat és a takarékpénztár igaz
gatóságában ül a szolgabiró, aki az 
intézet megbízottjának turpisságait 
és a közadók aluli kimenekülését 
összetett kezekkel nézte. Ebből vi
lágosan meglátszik a tisztviselő rész
vételének káros hatása úgy az ál
lamra. mint a közönségre. Torontói
ban kiderítette Kaffka és márama- 
rosi vizsgálata éppen az összefórhet- 
lonségből származó bajokat látszik 
igazolni.

Zemplén vármegye határozatával
egy kis szócsín alapján vélte a köz- 
gazdasági tevékenységet még egy 
kis időre megmenteni, midőn azt 
határozta, hogy a pénzintézetüknél 
elfoglalt állása a köztisztviselőt nem 
akadályozza hivatalos kötelességé
nek teljesítésében. De nem csak a 
tisztviselő fizikai idejéről van ám 
szó, hanem arról, hogy ahol a pénz
intézet érdeke érintkezik a közér
dekkel és törvényekkel, ezeknek az 
érdekeknek őrizetére kirendelt köz- 
igazgatási tisztviselő a rószrehajlat- 
lanság követelményeinek meg tud-e 
felelni?

Miután számtalan példa ennek el
lenkezőjét panaszolja, sőt bebizo
nyult az is, hogy az állam akarata 
a végrehajtás alsóbb szálain megtö
rik, mert az inkább a bankocska ér
dekeit szolgálja, sem egy,  sem har
minc olyan vármegye határozata, 
mely létrejöttét az összeférhetlen- 
sógben élősködő alkalmazottjai sza
vazatának köszönheti, olyan meg
győző hatással nem lehet, hogy a 
törvényhozás az összefórhetlenséget 
a megyei életre is mihamarább ki 
ne terjessze.

Id. Egan Lajos.
Külömben a Hazánk kíváncsiságát 

kielégítendő tudatjuk, hogy annak a 
határozatnak a hozatalánál tudomá
sunk szerint 1, mondd: egy olyan 
megyebizottsági tag volt jelen, aki 
nem tisztviselő. Mivelhogy déli 12 
órakor vették elő az ügyet, miker 
már az elóbb ott volt 2—-3 ellenzéki 
bizottsági tag is hazament.

V izszabá lyozás.
Némi választ kaptunk a bodrog

közi Tiszaszabályozó társulat múlt
kori félhivatalos cikkére. Itt adjuk :

Kedves öcsém Barna!
Azt is ígértem, hogy a szabályo

zási pénzkezelésről is fogok valamit 
írni, de közbejött Révy főmérnök ur 
előterjesztése s igy első helyen arra 
vagyok kénytelen engedelmed mel
lett — valami keveset válaszolni.

A főmérnök ur előadta, hogy a 
technikai tudomány már most is 
mily magaslaton áll, s hogy mi min
denféle csudát lehet azzal előállí
tani s egyben vállalkozott is annak 
végrehajtására, csak pénzt kell adni.

ügy de kérem ez még mind semmi 
azon ajánlathoz képest, melynek ko- 
resztül vitelére az újhelyi csizmadia 
polgártárs tett ajánlatot, a midőn a 
biró az évi számadást előterjesztette 
s dicsérete elösmerése végett előadta, 
hogy a városházát is kőfallal körül
kerítette, mire az említett csizmadia 
azzal válaszolt, hogy »a más pénzé
ből Ő az egész világot körülkeríti.* 
Úgy hiszem, hogy arra már a főmér
nök ur pénzért sem vállalkozna.

Nem a szábályozás technikai ró 
szóre vártam én a választ, hanem 
arra, hogy mi akadályozza az ártér
fejlesztés keresztül vitelét, hogy 
mondja ki azt, ki akadályozza, hogy 
az ártéri költség a haszon aránya
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