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ben részesülnek. 7HLladó-tulaJ donoa „azaboloamegyel laplclado-táraulat.1'

Néhány békés sxó n ..közlöny" yy. jegyű 
Írójához.

O11 uram szives volt megtisztelni 
engem azzal, hogy a  „ K ö z l ö n y "  
33-ik számában napvilágot látott „a közös 
iskola" cziinü czikkére a „Szabolcs" 29- és 
30-ik számaiban tett szerény’ észrevételeim
ről a „Közlöny" 3 8 -ik számában tudomást 
venni s azokat feleletre érdem esíteni, sőt 
igénytelen soraim at az ildom osáig és tár
gyilagosság bókjával illetni szíveske
dett, miért is fogadja őszinte köszönetemet. 
Igen, nekem csakugyan nem polémia, de az 
eszméknek tisztázása, különösen am ennyi
ben azok városunk viszonyaira vonatkoznak, 
volt szándékom, s csak örülnöm  lehet tehát, 
midőn ön karom at, melyet önnek a nevelés 
szent ügyébe vágó eszmék kalászgazdag 
mezején teendő egy sétára nyújtottam , le
kötelező udvarias bókkal elfogadta.

Kiindultunk tehát a  fcntiicvcztcm me
zőre szépen, karonfogva s én legalább ré
szemről elmerülve am az arany kalászok 
szemléletében, melyek a nevelésügy mezején 
a jövő nemzedék boldogulásának feltételeit 
rejtik m agukban, igen jó l kezdém m agam at 
a séta a la tt érezni, midőn egy váratlan epi- 
sod majdnem kivett .sodromból.

E gy tisztás helyen ön egyszerre m eg
áll, elbocsátja karom at s eme kiáltással : 
„védd m agad" kardot ránt, ví-állásba teszi 
magát, s a „szándékos félremagyarázás" 
vádjának életveszélyes „tief-quari" vágását 
méri rám. De uram, hova gondol ön, hát 
nem tudja, hogy esak sétára indultunk ki, 
hát nem látja, hogy otthon hagytam  a  kar
dom at? hát önnek vérengző szándékai van
nak ?!

Igen, ön azt mondja, hogy czikke szel
lemét félreértettem  vagy „szándékosan ma
gyaráztam  félre" s ez utóbbi kifejezést zokon 
veszem öntől. Zokon veszem, mert nem ér- 
demlettcm  öntől s, m ert nem volt feljogosít
va hozzá s m ert nem volt szükség reá. Kein 
é r d e m  l e t t e m ,  m ert én nem ellenséges 
szándékkal közeledtem önhöz, n e m  v o l t  
f e l j o g o s í t v a  r e á ,  m ert parlamentáris 
vitatkozásoknál, s én csak a parlam entaris- 
tnus határain belül érzem jó l magam, egy
más felfogásának helyességét igen, de egy
más intentióinak tisztaságát kétségbe von
nunk nem szabad, legkevésbbé szabad pe
dig a szándékos félremagyarázás, tehát fer
dítés, ráfogás sújtó vádjával illetnünk egy
mást, n e  in v o l t  s z ü k s é g  r e á ,  mert ön
nek érvelése egy hajszálnyival sem lett volna 
gyengébb azáltal, ha csupán arra  szorítko
zik, hogy egyszerűen azt tételezi fel rólam, 
miszerint félreértettem  czikke szellemét, 
mely feltevésen bizonyára nem lett volna 
szabad felakadnom.

No de nem kívánom a dolognak mind
járt a legsötétebb m agyarázato t adni. Szí
vesen felteszem, hogy ön c kifejezésével 
nem akart engem szándékosan sérteni s in
kább vagyok hajlandó, habár a pscudonym 
széles karimáju kalapja a la tt egymás arcz-j 
vonásait nem is vehetjük ki teljesen, am a'

sok csatában részt vett veterán vitézek egyi
két tételezni fel önben, kik a  csaták zajában 
őszülvén m eg, azok riadó hangja annyira 
második term észetükké vált, miszerint még 
vidám baráti körben s enyelgés közt is oly 
vezénylő fen hangon beszélnek vejüuk>Hl int
im ágyút akarnának sütni ránk s 1 met, hogy 
a  nehezteltem szavak is régibb, a köztünk 
levőnél sokkal hevesb, sőt személyes term é
szetű összeütközések idejéből m aradtak  volt 
önnek tollában s cseppentek önkénytelenül 
a csekélységemnek szánt sorok lapjára.

No de ne időzzünk e helyt tovább, dugja 
ön hüvelyébe kardját, melyet kezének talán 
csak egy ösztönszerü mozdulatával rántott 
ki, ad ja ön karját, béke velünk, sétáljunk to
vább s folytassuk beszélgetésünk tárgyát.

A dolog érdem ét illetőleg igaza van 
önnek, hogy a községi iskola nem állami, s 
ezt én, ki egy megyei iskolatanácsnak több 
éven út valók tagja s tisztviselője, igen jól 
tud tam , de hogy csakugyan közelebb vi
szonyban áll az államhoz, m int a felekezeti 
iskola, az kiviláglik onnét is, hogy az állam 
amaz felett közvetlenül, emezek felett csak 
közvetve gyakorolja  a  felügyeletet, s hogy 
az 1868. X X X V III. t. ez. 43. §-a értelm é
ben ott, hol a községnek saját erejéből nem 
telik, az állam tartja  fenn, részben legalább 
a községi iskolát s tudjuk, hogy a ki mire 
költ, abban  rendszerint ő az ur, ő a rendel
kező. Ez volt az oka, a  miért idézett csik
kem ben felszólaltam, ne akarjunk korm ány
párti abbak lenni m agánál a kormánynál, 
m ert meg vagyok felőle győződve, hogy ha 
ma minden felekezet kim ondja, miszerint 
összes iskoláit átadja az illető községeknek, 
épen a m. korm ány lesz az, mely e hir hal
latára halálra sápad ijedtében, mivel a nép
oktatási törvény 35-ik §-ában m eghatáro
zott maximum t. i. az egyenes adó 5 % -ja  a 
községek óriási többségénél a  népiskolának 
feláll itására és fen tartására távolról sem le
ven elégséges, az államnak kellene számos 
milliókat előteremteni oly czélra, mely eddig 
a felekezetek hazafias buzgólkodása folytán 
az állam terheltetése nélkül lett elérve, s a 
cultusminister tavali körrendeletében a leg
határozottabban biztositá is a felekezeteket 
aziránt, miszerint távolról sem kiváu a fele
kezeti iskolákkal szemben ellenséges állast 
foglalni, sőt örülni fog, ha azok m entői több 
buzgósagot fejtenek ki a tan ügy körül.

Különben tévedne ön, u ram , ha a köz
ségi iskolák ellenségének ta rto tt engem. Le
hetnek esetek, helyzetek, m elyekben azok
nak nem csak czélszerü, de szükséges voltát 
is elismerem, p. o. ott, hol a felekezeti isko
lák a ezé Inak vagy meg nem felelnek, vagy 
az erőket szükségtelenül forgáesolják el, p. o. 
ha egy községben 4 külön felekezeti iskola 
tengene egyenkint 12— 15 tanítvány nyal, 
kik egyesítve egy tanterem ben is elférnek 
s tb .; én csak a községi iskola egyedül üd
vözítő voltának s a  még oly jó felekezeti is
kola feltétlen roszalásának egyoldalú tana 
ellen küzdők. E mellett m egengedem , hogy 
a felekezeti iskolának is lehetnek kinövései,

minő például a vallásügyekben! türelm etlen
ség stb.; nyesegessük ezeket bátran, kímé
letlenül, bizony feltalálhatjuk őket lielylyel- 
közzel akárm ely táb o rb a n ; ha ilyenre akad 
ön, uram, csak ostorozza bátran, akár éu is 
segítek, de azért ne törjünk pálezát egy 
egész oly intézmény felett, melytől a  m últra 
nézve taláu ön sem hajlandó megvonni az 
elismerés jutalm át, 8 melyet én, ha csak a 
kor követelményeihez simulni akar, életké
pesnek találok a jövőre nézve is.

(V ege kör.)

KÖZŰGYEK.

Szabó lesni egye py ülésterméből aug. 25.
Klnöklö Főispán ur által, f. hó 25-én a  megyei 

bizottmányt gyűlés megnyittatván, következő nevezete
sebb ügyek tárgyaltattak le, u. in.

Felolvastatott az alispáni időszaki jelentés, mely
nek úgy a közbintonságra, mint a közegészség ügyre 
vonatkozó s italában a megyei élet minden mozzana
tát beölelő értesítései megnyugtató tudomásul Tétet
tek ; hosszasabb vitát csak bárom tárgy idézett elő, 
jelesül, a kolera-árvák részére befolyt adakozásokból 
feumaradt 1204 frt hová fordítása; a hivatalától el
mozdított volt árva-törvényszéki elnök Rózsa István 
által jogtalanul felkezelt árva-pénzek biztosítása, és 
Nádudvar községnek iuségi kolcsünérti folyamodványa, 
mely tárgyak akként intéztettek el, miszerint a kolera- 
árvák javára begyült, s inég rendelkezés alatt maradt 
1204 írtnak, a szükséghez képest saját czéljára leendő 
fordítására Alispán nr felhatalmaztatok

Az elsikkasztott árva-pénzek mikénti megtérítése 
feletti határozat függőben hagyatott, azon okon. mert 
bár az ezen ügy felderítésével megbízott küldöttség 
napokon keresztül búvárkodott a postai jegyzőköny
vekben : mindazonáltal nem lehetett az összeget bizto
san megállapítani, azon okon, mert a posta hivatalok
nál csak az érték vezettetvén jegyzőkönyvbe, ez ideig 
nem volt kipuhatolható, hogy a hefolyt küldemények
ből mennyi volt a készpénz, és mennyi a másnemű 
érték, ennek felderítése a küldöttségnek kötelességébe 

1 tétetett. — Valóban óhajtandó, hogy ezen a bizalmat 
nagy mértékben megrendítő ügy ininélelóbb tisztázva, 
és a közönség megelégedésére elintézve legyen. Nád
udvar községben az ínség jelei már is mutatkozván, 
jó idejében gondoskodni kívánt, hogy az országos in- 
ségi alapból kölc'öut eszközöljön Folyamodványa azon
ban kellőleg fölszerelve nem lévén, a  szakasz szolga- 
bíró oda utasittatott. miszerint a  helyszínén megjelen
vén, szerezzen tudomást az Ínség nagyságáról, a szük- 
séglendó kölcsön összegről, a kölcsön visszafizetésének 
alapjáról, s indokolt jelentése tolytán Alispán ur fel
hatalmaz tatott a kérvénynek pártolólag leendő fölter

jesztésére.
Második tárgya volt közgyűlésünknek az árva

széki elnök választása. A jelölő bizottság id. Flek Gá
bor, Lóvéi Antal és László Alajos választott, Molnár 
Ágoston, Zoltán János és Gróf Ilozsewtly Aurél kine
vezett tagokból megalakittatván, a gyűlés tiz pereznvi 
szünetelése után 1 mtor Józset és Kubinyi László urak 

jelöltetvén ki. Fintor József nagy többséggel választa
tott meg Csak örvendenünk lehet e tapintatos válasz
tás fölött, valóban lelkiismeretesebb, szorgalmatosaid) 
és szakavatottabb ke/ekbo nem lehetett volna letenni 
az árva ügyet, s reméljük, hogy a közönség teljesen 
meg lesz nyugodva árvái sorsa felöl. A Fintor József 
ur elválasztása alkalmából megürült árva-tórvényszéki 
állomás jövő gyűlésen fog választás által betöltetni, 
vajha ezt n alkalommal is, ügybuzgó, szorgalmatos és 
jellemez emberre vetné szemeit a választó közönség !

A tankerületi iskolatanácsnak, a törvényben kö- 
rülirott hat évi muködési ideje lejárván, az újból ala
kíttatott. és pádig, az eddig működő tagok egyhangú
lag újból megválasztattak. Kómives Károly elhunyván, 
Kauzsay Károly és Szolioszlai Papp József urak pedig 
lemondván, helyükre GA1 F.lck, Lukács Ödön és Kállay 
András választattak tneg.

Az igazoló bizottmány is újból alakíttatván, volt 
tagjai ismét megválasztattak. Rózsa István kivételével, 
kinek helye Gál Klek úrral töltetett be.

A jegyzői nyugdíj-alapi ól alkotott rendszabály 2. 
3. §§-ait a minisztérium kifogásolván, azoknak módo
sítását hagyja meg a megyei törvényhatóságnak. Mint
hogy a neheztelt §§-okbab, a tiszti keresetet magok 
után még nem vonható kiesebb mulasztásokért az elöl
járókra s azok között a jegyzőkre is kiróható bünte
tés pénzeknek a jegyzői nyugdíj-alaphoz leendő csato-



I isii mondatik ki, minthogy u remLzubály a tör- 
vénynyel uem ju öszszeütkö-isbo, előbbi határozata 
mellett megmarad a bizottmány s a minisztérium által 
neheztelt pontokat a maguk épségében kívánja fönn
tartani

(Folyt. küv.)

Felelet t. GörOnibei Péter urnák a „Szabolcs4* 
f. augusztus Itó 2-ún megjelent számában levő 

k é t e/.ikkre.
(Vége.)

Czikkében megemlékezett t. Görömbei ur az iz
raelita iskolákról szóló részletes statisztikai kimutatás
ról és a  zugiskolákról, az elsőről mondván, „ilyet a 
zsidóktól kívánni nem lehet, mivel ott olyan vidéki 
vagy megyei iskolai felügyelőség nincs, mint a többi 
felekezetekncl. Itt minden egyes család, vagy egyes 
községekben több család által feltartott u. n. zugiskola 
magának áll s esik.14 *

Állítása ellenére a  dolgok igy állanak. 1870. évi

Íunius hó 14-én kelt királyi rendelettel jóváhagyatott 
latározványok alapján Szabolcsmegye és a Hajdúkerü
let 22050 izr. lakosával a magyarországi 2G kerület 
közzül a XX-ik kerületet képezi, melynek élén a 11 

előljárósági tagból alakult községi kerületi képviselet 
áll, — elnöke :M a n d e l  E d e  megyei iskolatanácsos 
E t e s t ü l e t  nem  c sa k  f e l e k e z e t i ,  hanem egy
szersmind k ö z o k ta tá s i  h a tó s á g  is ; tehát „nem 
senki ember fia,41 * * * * mint G. ur mondta, hanem az állam 
által elismert felekezeti hatóság őrködik felettük, mely
nek elnökével kell nekem is iskolai ügyekbeu hivata
losan érintkeznem, ki képes is az izr. iskolákról szóló 
részletes kimutatást elkészíteni, — mely azouban a 
megyei tanügyi statisztikában az illető községeknél, 
amennyire összeszámításuk lehetséges volt, pontosan 
feltalálható.

„Az egyes családok által feltartott zugiskolák som 
maguktól esnek," hanem a törvény rendeleté folytán 
a tanfelügyelő ejteti el azokat. — Jelenlegi nagy kör- 
utam alkalmával Szent-Mihályon, Polgáron, Dadán. T.- 
Lökön, Kenézlőn, /alkodon, Baltán, Yencsellön, Tímá
ron, Kakamazon, Nagy faluban, P.-Ladányon, Szobosz- 
lón, Böszörményben és Xúnáson a képviseleti közgyű
lésekben hozott határozatok alapján a községi hatósá
gok, — s a bajok rögtöni orvosolhatása végett velem 
együtt utazott és közreműködött t  Dobozy Ferencz 
szolgabiró és a hajdú városokban az izraelitáknál foly
tonosan velem volt rendürhadnagy urak által ö s s z e 
sen  =  33 z u g is k o l á t  z á r a t t a m  b e , s tanköte
leseiket szigorú büntetés terhe alatt a  inás ielekeze- 
tüek iskoláiba rendeltem be. — T.•Lökön, Böszörmény
ben és Náuáson nagy számuk és vagyonos voltuk miatt 
nyilvános felekezeti iskolák felállítására szorgalmaztam 
őket, mit ha nem teljesítenének, azon esetben tanköte
leseik a többi telekezetek iskoláiba fognak berendel
tetni. — A zugiskolák keletkezésének korlátozása és 
egyszer mindenkorra leendő megszüntethetése tekinte
téből a  vallás tanítását is csak a nyíregyházi rabbinus 
ur által (kit Nyíregyházán, a vizsgálatnál lehető leg
nagyobb szigor alkalmazására, személyesen magam kér
tem fel, ki becsület szavát adta aziránt, hogy egyedül 
csak képes embereket kvaliíikáland) szigorun megvizs
gált és kitünőleg képesített tanítóknak engedtem meg. 
Az egyes községekben alkalmazandó héber tanítók szá
mát a  tankötelesekéhez mérve határoztam meg, hogy

A „Szabolcs11 tárczája.

AKKOR ÉS MOST.
(8 ért baráti találkozásunk em lékére.)

Nyíregyháza, an g. 9 . 1R74.

(Vég*.)
Majd hogy végezte ez i( küldetését 
Jött egy ragyogó* gyémánton vitéz,
Hallatta messze az araay csörgését,
! .átszőtt szeméből, hogy alkudni kész. —
„Minő stegényes bútort.. O mi szégyen!
E rozzant a szta lt... Ez avult kossótI...
Tán munkálkodni nem szoktál serényen?)
S meggazdagodnod nincsen semmi mód"?

O volt idő, midőn en is nyomorgvs 
Száraz kenyérrel toltam a napot.
Silány portékám zsibvásárra hordva 
Viseltem rongyot, s hitvány kain pót I ..
S most milliókat forgatok naponta.
Kincsem tekintély túl a tengeren,
Előttem tárva a föld minden pontja,
És ami főbb: a pompa kényelem!"

„És honnan e kincs? Gondolnád apám ról?!,,.
Vagy a szerencse véletlen k egye?!...
Vagy csak úgy jött be ajtómon magától,
A tündér orsság mesés kincs hegye ?1 
O nem! Mindössze telkemet kötőm le,
És egy kicsit elvemből adtam el,
S hogy megfizették??! De azért kikérnie?!
Mindössze is csak neked mondom eb"

Jött meg aztán so k !... Ez köpenyt cserélni, 
á s  hízelegni késztet és tanít;
E< ravaszsággal a világot élni,
Amaz kutatni mások titkait.
Itt egy tudós, ki váltig prédikálja,
Hogy kell a hont eladni finomul;
S midőn beszél, figyelve körül állja 
A hű magyar nép, hallgat és tanul. —

I
. . . .  így tanítottak e vándor tanárok,
8 leczkéjökst bevette a világ 
S •  lá t  b ö lc s e s s é g  már nem csak szivárog,
I>e zug, s  előtts nincsen semmi g á t. . . .

u7. eUzaporodhatásnak útját elzárjam. — A legszelídebb 
kifejezéssel élve is túlságos bátorság kívántatik ahoz, 
hogy valaki sajtó utján valótlan és előtte teljesen is
meretlen dolgokat tehessen közzé. Az ily eljárás és 
modor szerény véleményein szerint: sem nem szüksé
ges, sem [ledig annak alkalmazójára nem hasznos, mert 
uisi utilo est, quod facimus, stulta est glória.

I „A második egyetemes magyar tanitó-gyülés elő
estéjén" czimü czikkében a megyei tanitó-egyletekre 
vonatkozó kővetkező állításaira: — „fájdalom, hogy 
megyénkben csak a nyíregyházai ev. tauitói kör tá r
gyalta (t. i. a központi bizottság által kitűzött hat) 
tételeket! és egyedül h nyíregyházai ev. egyháztanács 
gondolt reá, hogy a gyűlésen való megjeleuhetésro egy 
tanítónak anyagi segélyt nyújtson. Tanitó-ogyleteink 
csak névleg léteznek. — Nekünk nincs szükségünk az 
egyetemes gyűlésen való megjelenésre s okulásra? Ta
tán nálunk minden rendén vau? Meddig fogják még 
névleges tanító-egyletcink az igazak édes álmát aludni?! 
Mikor fogunk már felserkeuni a munkára?! stb. Vagy 
csak alszunk, szunuyadozuuk tovább?! No hát akkor 
cseudes nyugodalmas jó é jszakát!!!...."  — leginkább 
az illető tauitó-egyletek telelhetnének meg, minthogy 
azonban a tanfelügyelőségeket is rendes szokása sze
rint érinti, kötelességemnek ismerem az igen tisztelt 
közönség iránti tiszteletből, t. Göröuibei ur állításai 
iránti ö n tá j  é k o z h a tá s a  v é g e t t  o lm o n d a n i  a 
v a ló t  és a té n y e k e t  ú g y , amint azok részint ne
kem is tudomásomra jö ttek , részint pedig előttem 
történtek.

Az egyetemes tanitói-gyülés központi bizottsága 
által kitűzött tételeket tárgyalta az alsószabolcs-hajdu 
kerületi ref. egyházmegyei tanitó-egyletnek északi és 
déli köre, melyek közzül az elsőt M. Lakatos Károly 
és Fitos FereDcz szeutmibályi ref. tanító urak képvi
selték. A hajdúkerületből pedig a böszörményi és szo- 
boszlói ref egyház tanácsai 5 tanítót küldtek fel. — 
Nyíregyházról maga a város küldött fel 5 tanítót és :i 
kisdedóvodást az egyetemes tanító-gyűlésre 20—2«» fo 
rint személyenkénti úti átalánynyal — A szabolcsme- 
gyei felekezetnélküli tanító-egylet f. augustus hó l-én 
tartott közgyűlésében Szénffy Gyula nyíregyházi evang. 
tanító urat bízta meg az egyetemes gyűlésen leendő 

'képviselésével, ki a tanító-egylet által részére felaján 
lőtt, s önkéntes adakozás utján begyűjtendő utikültsé- 

1 get nem fogadta el azért, mert a város e czélra már 
neki 20 frtot adott.

A felhozott példák, ha többet nem idézek is 
nemcsak eléggé megczáfolják t. czikkiró ur állításait, 
hauem egyszersmind azt is világosan mutatják, hogy 
a szükség érzeténél fogva örömmel használták fe l az 
alkalmat „az egyetemes gyűlésen való megjelenésre és 
okulásra;" mert mélyen érezzük azt, hogy tökéletesek 
nem vagyunk, és nálunk niucs minden rendén I)e még 
a  t. G. ur által idézett Poroszbonban sincs minden ren
dén. pedig ott már az állam 111 év (csak az iskolai, 
törvény keletkeztet veszem) óta törekszik következete
sen végrehajtott törvények által azon ezé? elérésére, i 
mely nálunk az állam által ezelőtt coak hatodtél év
vel kezdetett meg. Egyszerre mindent a haladási foko
zatok mellőzése nélkid létesíteni nem lehet. Ezt azon
ban nem vigasztalásunkra és az eddigi állapotban való 
további maradás végett hoztam fel, s nem is azt teszi, 
hogy tétlenek legyünk, hanem hogy feszített erővel1 
munkálkodjunk a tetemes hiányok és bajok orvoslásán, 
az értelmi világosság és közműveltség minél nagyobb 
mérvbeni elterjesztésén. — Igyekezzünk meghonosítani..

Alant a kunyhó, fent a büszke csarnok 
Egy tant hangostat, egy cselért hévül; 
liind«'U szív öi.só, egy kis büszke zsarnok,
Kevés ki lát, hall ■ érez emberül.

Egy évtized még, vagy tar. annnyi ain<-*en!...
8 hogy megváltozott az élet kórul,
Az ember görnyed öncsinált bilincsben.
A s z ív  lassanként megfagy, megkövül. —
Önkény, erósaak sirt á*> itt a jognak,
Dicsők cm kke : alfa.* rágalom!...
Nehéz igával küzdenek a  jobbak;
Mig a gonosz jutalma kincs vagyon ü l

És mig e zajban szédült a miniszt«r,
S eladta lelkét, tollát a tudós;
S mig a hazafi aranyborjút tisztel,
8 albölrscsséggid telve annyi jós :
A jó  barátok meg nem randidének,
A bölcs tanárok ámító szaván,
Szegénységgel bár s nélkülözve élnek 
Fuggetlenscg, becsület asztalán! —

De mit beszélek, hiszen végre, végre
Hátik is bilincset vert egy hatalom.........
. . .  Langy, fűszeres lég csalt egy szehb vidékre,
Hol virágoké* volt •  völgy » halom;
Mámor fogott el. uj éreés kötött le,
A madár titkos élvet zengett.
Fejünket árnyas lomhaitor befedte.
Suttogva édes, lágy <-rzelmeket —

És jöttek ők a hajoló virágok,
Szép rőzsalánrzczal lejtettek felénk,
S inig átnyújtottak egy egy szép virágot :
Bilincsbe verve foglyaik tevénk.
8  m o s t  m ár r in g a t j u k  itt ott f r i s  g y ü m ö lc s é t '  
Híjába már ez nálunk így megyén!..
Csak neveti ac élet szoba bölcsét 
E balalom : az édes szerelem !....

—  8  most itt vagyunk! Jellemben mind a régi,
Bár homlokunkon ritkul már a haj, —
Egy két redö magat korán bevési,
Kivált ha aggaszt bu, gond és sóhaj!...
— De nyomjuk el m ost!.. Éljen a barátság!
Nevessen a dal! Csengjen a pohár!..
Ila fájna is! most tat mások ne lássák,
Ránk egy dicső nap öröm árja v á r! ...

ápolni mindet! oly üdvöt eszmét, intézetet és egyletet 
mely a nemzet szellemi felvilágosodását, újjá születé
sét mielőbb eszközleni képes. — Ezeket azonban nem 
üres frázisokkal és comicus felkiáltásokkal, & a meg
levő egyleteknek gunytárgyul tevésével, hanem azok
nak buzdításával, munkára való bátorításával és eszó- 
lyes eljárás által érhetjük el, lélektani elvek szeriut 
más eljárást követni nem lehet, ki annak ellenkezőiét 
eselekszi, az nem épit, hanem ront: — mindenekfelett 
pedig folytonos és kitartó munkásságra van szükségünk 

T. czikkiró ur következő kifakadásaira: „Meddig 
fogják meg névleges tanitó-egyJeteink az igazak édes 
almát aludni?! Mikor fogunk már felserkenni a mun
kára? Vagy csak alszunk, szunnyadozunk tovább?! No 
hát akkor csendes nyugodalmas jó éjszakát I ! I ..." fe. 
leletem az. hogy a  szabolcsmegyoi tauitó-egyletek közi 

[zül az alsószabolcs-hajdukerületi ref. egyházmegyei és 
a rakamazi rom. kath. t. e. nem szuunyadoznak, nem 
alusznak, hanem ébren vaunak és munkálkodnak, éven- 
ként többször tanitó-értckczleteket, felolvasásokat és 
az iskolákban minta előadásokat tartanak. — A sza- 
bolcsmegyei felekezetnélküli tanitó-egylet legközelebbi 
gyűlésében egy hozzá egyik tagja által headott pálya
munkának megbirálásával Pazar István, Szabó Endre 
nyíregyházi és Járdán ház. Miklós kemecsei tanító ura
kat bízta meg. — Jövendőre is a  tanfelügyelőség egy 
10 es egy 5 forintos pályadíjat tűzött ki, melyek köz
zül az egyiknek tárgya az oktatás-tan köréből leeud- 
a második pályadíj pedig a beszéd- és értelemgyakor- 
látókból a ház, utczák, térek stb. tauitásához készí
tendő helyrajzi térképek közzül a legjobbnak fog ki
adatni. —- A pályázatot a gyűlés határozata szerint a 
választmány fogja hírlapikig kihirdetni.

Arról senki sem tehet, ha t. Görömhci ur a tan- 
ügy érdekében alsószabolcsban. vagy a megyében má
sutt történt dolgokról magának tudomást nem szerez, 
mint nem szerzett egy év előtt som, midőn tanító- 

alakítása ükjében a  .Szabolcs hasábjain fel. 
szólalván, azt mondotta, hogy a nyíregyházin kívül 
nincsenek tanitó-egyleteink és egyleti könyvtáraink, 
holott mar akkor a megyében a nyíregyházin kívül G 
felekezeti tanító-egylet és 4 egyleti könyvtár volt — 
E tárgyra vonatkozólag körutaim alkalmával a nagyobb 
községekben, melyekben 3—8 vagy több tanító van, a 
tisztelendő lelkész urakkal egyetértöleg, hetenkénti 
tunitó-értckezletek és minta előadások tartását ren
deltem el, s az azokról szóló jegyzőkönyvek átnézés 
végett negyedévenként fognak hozzám beküldetni.

l'enntebb tisztelettel előadottakból megítélheti a 
nagyérdemű közönség, hogy igazságos és méltányos 
volt-e t. Görömbei Péter urnák huzamos idő óta több 
cikkeiben ellenein kifejezett megtámadásai és ócsár- 
lásai. Két évi és 3 hónapi hivatalos működésemnek 
fenn többiek ben rövid kivonatban előadott eredményét 
eljárásaimmal együtt nyugodtan bocsátom a  közvéle
mény ítélete alá azon tiszteletteljes kijelentéssel, mi
szerint o tárgyban többször lelolni és hírlapi vitákba 
bocsátkozni nem fogok.

K iss József,
tanfelügyelő.

Esdő szó a  ny íregyház i gym nasium  ügyében.
A nyíregyházi gymnasium magas jelentősége min

den discussio felett all; Nyíregyháza városára nézve, 
eltekintve attól, hogy ez intézet a város magyarosodé, 
sutiak egyik leghatbatósb tényezője kell hogy legyen-

Fel a pohárt! Legyen ra*g egyszer élet!
Mint akkor volt oh! Ujjcagj és nevess!...
Együtt vagyunk! A  szivem, lelkem éled, 
b'azd a gondot: „távozz messze"! „bem !...
Hah lomha szárnyát megmozgatta!.. szárnyal,
Derül, mit árnya homálylyal fedett!
Jertek, lőjjuk le aa öröm nyilával:
Több* ne dúljon életünk fe le tt! ...

Fel a pohárt felt É  jenek, ki nekünk 
Nyújtják az élvet, bár búval vegyestl 
Mi az övék és ők már a mi létünk,
A kedvet, élvet hát együtt keresd!
Éljenek «• ki-llemgasUag virágok!!!.......
Éltünk rótaai éljetek so k á l! !! ...
Nők! értetek háromszor felkiáltokI 
F el! ., zengjen öaase az „e(jen"! .Horráh".

É t e hasán, •  kónyáztatta főidőn 
Szabadságot bad hordjon szét a lég!
Mondd, — népek atyj* trónodnál könyörgöm:
„Elég a kényből, a vérből e lég !" ...
Kezet szorítva zuzzuk szét a lánczot,
M«'ly testet, lelkei hörtónéjbe dönt;
S mely fennrőpülést hitvány rogho' lánczolt :
Irtsuk e földről a f á s a i t  k ö t é n y t ! ! . . .

És ha megálltunk nagy napok tusáján,
Bár nélkülözve meddő éveken :
No ingasson meg ezután ae ármány,
Bizton evezaünk az örvényeken!...
Kövess* átkunk, azt ki lelket árul 
És ennek árán kincabalmot szerez!!..
A azüz becsület álljon o tt határul,
Hol a lélek tán gyöngül, tévédét!

Most Isten áldjon fiuk ötven évr*! . . .
Akkor találkánk már az égbe lesz!
É t ó lenn a föld nyirkot sir ölébe,
Nedut Tokajnak bereze nem növeszt:
Fel hát barátim! Éljen aa adott ázó,
Nevessen * dal! ('lengjen a pohár!
Értse e hangot minden a kihez ásói.
Ránk egy dicső nap örömárja vár!

Lukács Ödön.I



valóságos puliit dhouueur kénlése, hogy az ipar, ke- ( 
reakodés, társadalmi élet felvirágzását czélzó számos 
intézetei mellett a komoly múzsáknak egy templomát 
is képes legyen telmutatui, s az egész megyére nézve 
is mint az egyetlen eneroü tudományos tanintézet an
nak egész területén, szintén óletszükségnek mondható. 
S a gymnasium igazgató tanácsa, átértve intézetének 
eme magas jelentőségét, meg is tett eleitol fogva min
dent annak felvirágoztatására, mert nem csak hogy az 
eredetileg 4 osztályú tanintézetben az 5-ik osztályt is 
felállitá, sőt a tí-iknak felállításához is megtevő az elő
készületeket, de józan takarékosság által mintegy 12 
ezer frtuyi tartaléktőnél is teremtett volt már. Midőn 
azonban ezelőtt három évvel a mostani diszos gymna- 
a in in i épület 19,000 írton megvásároltatott, ezen, kü
lönben az intézetnek csakis szebb jövőt biztositó és 
helyeselhető vétel nem csak a gyűjtött alaptőkét emész
tette fel, de az intézetet még adóssággal is terhelő, s 
daczára annak, hogy egyesek úgy mint testületek ál
dozatkészséggel s tetemes összegekkel siettek az inté
zet terhein könnyíteni, az adósságteher még mostan is 
több ezernyi összeget tesz ki, s a mi még szomorúbb, 
oly nyomasztóan nehezül az intézetre, miszerint nem 
csak hogy a d ó s s á g a ib ó l  m its e m  tö r l e s z t h e t ,  
d e s ó t  r e n d e s  k i a d á s a i t  sem  b í r j a  f e d e z n i  s 
folyvást jobban és jobban m e rü l a d ó s s á g b a ,  clany- 
nyira, hogy már az 5-ik osztály további fenmaradása 
is kérdésessé vált, s csakis rendkívüli intézkedések és 
heroicus eszközök segítségével volt egy  é v re  id e ig 
le n e s e n  tentartható Hogy az intézetet e kényes pénz
ügyi zavarból kiemelje s hogy továbbá ne csak az 5-ik 
osztály feumaradását teljesen biztosítsa, Jesöt a ti-dik 
osztály mielőbbi felállít hatásának útját is előkészítse, 
az iskolatanács a nevezett gymn.javára egy jó tékony  
so rsjá ték n ak  rendezését határozta e l, melyre az en
gedély a m. m. kir. pénzügyőrségtől már leérkezett. A 
játékterv röviden ez : kibocsáttatik 10,0ü0 db 50 kros 
sorsjegy; nyereménytárgy lesz 400 db, c közt az első 
nyeremény 150. a második 100, a harmadik 50 írt ér
tékű, a többi 1 — 10 frt között váltakozik.

Üdvös czélu vállalatunk sikere a nagyérdemű kö
zönség pártfogásától függ. Mély tisztelettel fordulunk 
azért az iskolatanács nevében és megbízásából a mé
lyen tisztelt közönséghez, különösen pedig a minden 
jóért és szépért oly nemesen lelkesülő hölgyekhez, hogy 
vállalatunkat mentői számosabb nyerem ény  tá rg y a k  
felajánlása által támogatni, s azokat, ha elkészültek, 
alulirt felügyelő kezeihez juttatni uiéltóztassanak; mi 
minden egyes nyereménytárgyat a sajtó utján mély kö
szönettel s külőu-külön nyilvánosan nyugtatandunk.

Mély tisztelettel Nyíregyházán, 1874 aug. 24.
Kralovánazky <i)ula Farbak) József

iskolafi-liigyeló. ejryhiis-rejidt eluók.

VIDÉKI LEVELEZÉSEK.
Nyírbátor, augusztus 24.

Tisztolt Szerkesztő u r !
Városunkban minden józauul gondolkodó egyén 

méltó s a legnagyobb megütközéssel olvasta a „Sza- 
bulcsmegyei és hajdukerületi közlönynek- 39 ik szá
mában a Nyírbátorból beküldött czikkuek különösen 
azon részét, mely a „Szabolcs- mélyen tisztelt szer
kesztőjének becses személyére vonatkozik. A „Szabolcs* 
tisztelt szerkesztőjének, mi azt hiszszük, egészen feles
leges volna azou legaljasabb s a tegalávalubb szavak 
ellen magát védelmezni, — a német költővel mondva: 
„I)er eutrüstete Elephant zertritt M eu sch , aber nicht 
W i i r m e r . "  (A felbőszült elefánt csak e m b e r e k e t  
tapos szét, de nem f é r g e k e t )

Mi azonban a kérdéses ezikknek bennünket illető 
részére kénytelenek vagyunk a következő észrevétele
ket megtenni, — legmélyebb tiszteletünkkel kéne te
kintetes szerkesztő urat, méltóztnssék ezeu soroknak, 
nem mint a „zsidók szegődött uszálytartója.* nem is 
mint „fizetett béres.* hanem egyedül s kizárólag mint 
a tiszta szeut igazság szeplőtlen zászlóvivője, becses 
lapjában szívesen tért engedni.

Mindenekelőtt azon kérdést akarjuk egész vilá
gosan felderíteni, melyik a  t u 1 a j d o n k é po n i nyir- 
bátor fiatalság. Mi, kik I. évi julius hó 12-én az ala
kulandó tűzoltó-egylet javára a mulatságot rendeztük, 
egytől egyig büszkén mondhatjuk el, hogy törzs nyír
bátori polgároknak vagyunk a gyermekei, s vagyunk 
egyszersmind azok. kik a nyírbátori fiatalságot ezelőtt 
mindenkor képeztük, azt jelenleg is képezzük s képezni 
is fogjuk miudaddig. mig városunknak serdülő ifjai 
nyomdokainkba nem lépnek. — Azok ellenében, kik a 
„Hajdukerületi közlöny "-ben megjelent czikk alá & 
„nyírbátori fiatalság* aláírást bigygyesztették. egyene
sen s határozottan kijelentjük: azok csakis b i t o r o l 
j á k .  igeu is, még egyszer mondjuk: azok csak is bi
torolják azt a nevet, hogy „nyírbátori fiatalság.* Ezeu 
pseudo nyírbátori fiatalság nem egyéb, mint egy mozgó 
triumvirátus, mely ina itt van, holnap ott; ma Nyír
bátorban, holnap ki tudja az országnak melyik zugá
ban. A triumvirátus egyik tagja 3 hónapja hogy itt van 
városunkban, másika hat hét óta szívja (vagy rontja) 
a nyírbátori levegőt, a harmadikról pedig nem tudjuk 
vájjon látta-e már e g y s z e r  városunk égboltozatán a 
holdat megújulni? A triumvirátusnak két tagja pedig 
« napokban már is lerázza csizmájáról a port —-  odább 
áll. — És egy ilyen „perpetuum mobile* akarja aztán 
Helgát „uyirbátori fiatalság--nak nevezni?! Nem oda 
Boda! —

Mi tehát jövéro is, bármily mulatságot rendezen- 
óiink, meghívóinkra mindenkor a „nyírbátori fiatalság" 
nevet fogjuk kitenni az „izraelita* melléknév nélkül 
Önök adandó alkalommal meghívóikra kitehetik ugyan 
R .római katholikus* vagy „görög katholikus," a „gö
rög egyesült* vagy a „görög nem egyesült- mellék
nevet; de mi ezt önöknek nem ajánljuk, a hittelek*'- 
7-eti válaszfalakat a társadalomban már rég ledöntötte 
R felyilágosodott kornak a szelleme, ki azt most újra 
felépíteni törekszik, az sajnálatra méltó éretlenségét s 
kelletni szegénységét árulja el. De ha ónok mindamel
lett akarnak valami megkülönböztetést, ám legyen. —*

Tessék meghívóikra kitenni — igazság híven — az 
i d e i g l e n e s  uyirbátori fiatalság; mi is kitesz*zük 
meghívóinkra — szintén igazsághiven — az á l la n d ó  
nyírbátori fiatalság. — Jó lesz?

Czikkiró ur egész akaratlanul is elárulja magát. 
Valami „kimpulungi czigánynót* említ. Ismerünk ugyan 
egy Kimpuluug nevű oláh talut, do hogy mit akar a 
„kimpulungi czigányné“-val való összehasonlítás jelen
teni, azt ugybi-zszük nemcsak városunkban, de tulán 
egész Szabolcsmegyében nem tudja senki. Ajánljuk te
hát czikkiró urnák, hogy azt a hasonlatot csak majd 
akk->r használja, ha visszakerül szülőföldjére; ott job
ban meg fogják azt érteni.

A Mózessel való összehasonlításra pedig csuk auy- 
, nyit, hogy mai napság már nincs szükségünk Móze
sekre. Meglehet ugyan, hogy czikkiró ur agyában cgyp- 
tomi sötétség uralkodik, de az izraeliták — hála a 

I magyarok istenének — nem élnek többé egyptomi vi
szonyok között.

Hogy „miért nem jelentek meg az úri rend túu- 
iczosnöi*? A „Szabolcs- kérdéses ujdonsági czikkében 
egy betűvel sincs erulités téve valami otthonmaradás
ról. Talán czikkiró ur nem értette meg kellően azt a 
nehány sort?! Hölgyeket ez ügybe akkor sem kever
tünk s hogy olyanokat ezután se keverjünk bele, lova- 
gias kötelességünknek tartjuk ugyan, mindamellett ki
jelentjük, hogy „vereségnek- azt soha sem nézzük, ha 
valaki, legyen az bár egy menybeli angyal is, mulatsá
gunkat mellőzi.

1 Czikkiró ur az izraeliták intelligens osztályának 
otthoninál adását is felhozza. (A fuldokló egy szalma- 
szálba kapaszkodik.) Valaki otthonmaradásához semmi 
közünk. I>e kérdjük, látott-e czikiró ur az otthouma- 
rudt izraeliták közül cRak egyet is, ki a vendéglő ab
lakai alatt fel s alá sétálgatott s az ablakon út meg
jegyzéseket tett, melyek különben nem is utszaiak (sz- 
szel) hanem utczaiak (ez-vei) voltak. Egy kis ortho- 
graphia sem rontaná meg czikkiró ur gyomrát.

Ezek megjcgyzéseinK a „Hajdukerületi kö z lő id 
nek 39-ik számában megjelent czikk re.

A n y írbá to ri fiatalság.

ÚJDONSÁGOK.
(1) T anodái je len tés , a  nyíregyházi ág. hiv. ev.

V. osztályú gymnasiumban a beiratások szept. 1-jéu 
kezdődnek a gymnasium épületében A beiratásnál a 

í tanuló szülei, gyámja vagy ezek megbízottja kíséreté
ben személyesen megjelenni s a félévi tárni.jat előre 

| lefizetni tartozik; és pedig az V-ik osztályba lépők 20 
forintot, az alsóbb osztályokba & helybeli ágostai liit- 

| vallásunk 5 íonntot, más vallásunk és vidékiek 10 fo
rintot. Szept 1-jéu és 2-án tartatnak a pót- javító- és 

i felvételi vizsgák, szept. 3-án pedig a rendes tanítás 
veszi kezdetét. A gymnasium i-só osztályúba oly 10 
évet betöltött növendc-k vetetik tel, a ki valamely nyil
vános négy osztálylyal biro elemi tanoda 4-dik osztá
lyából legalább elégséges osztályzatú bizonyítványt mu
tat fel; a ki ilyennel nem bír, az csak felvételi vizsga 
alapján vétetik fel Erre nézve megkiváotatik, hogy ér
telmesen s hangsúlyozva magyarul és németül olvasson, 
hogy dictando magyarul és németül írni tudjon, hogy 
a magyar nyelvtan főrészeit, a beszédrészeket, az egy
szerű és bővített mondatokat ismerje, a számtanból a 
négy alaprniveletbcn egész és közönséges tört számok
kal jártas legyen, a mértanból a vonalakat és szöge
ket ismerje. Nyír egy háza, 1874. aug. 27. Az ig a z  ga- 

| tó  ság .
(! )  A d e b r m e n i  Pénzügy Igazgatóság kerü

letében a7. 1674-ik évre felállít’ tt joveTlein-adó fel - 
szólanilási bizottság üléseit folyó hó 19-én (C n gléd 
uteza í. sz. a. 13-ik szobában) megkezdette, miről az 
illetők tudomás végett azon hozzáadással értesittetnek 
hogy a községek sorrendje a l'én/ugy Igazgatóságnál 
a 4*ik szánni szobában megtekinthető.

( ) Az ep erje si ügyvédjelö ltek  és joggyakor
nokok kóréhen Meskó Easzló. Mar.dits Kde és Gold- 
berger ottani ügyvédjelöltek kezdeményezése folytán 
egylet alakult, melynek ez él a egyrészt a jog és állam- 
tudományok. m ísrésst a gyakorlati törvénykezés terén 
a kellő készültséget önművelés és társulás utján elsajá
títani Nevezett indítványozók az alakuló gyűlés által 
az alapszabályok kidolgozására kiküldetvén, s munká
latuk a 2-ik közgyűlés által elfogadtatván, az egylet 
tisztikara következőkéj) alakult meg: elnök lett egy
hangúlag Mcskó László, alelnok Tardy József, 1-só 
titkár Mandits Ede, 2-od titkár Szabó Ede, penztárnok 
(ioldberger. — A legközelebbi nyilvános gyűlés Szept. 
5-én fog megtartatni, programra ja következő: 1. „Me
lyik iskola bír több jogosultsággal a jogtudomány te
rén, az észjogi. vagy a történelmi.* Értekezés Meskó 
Lászlótól. 2. „Egy érdekes bűneset tárgyalása* mely
ben vádló Szabó Ede joggyakornok, védő Mandits Ede 
ügyvédjelölt lccn<l. x. y.

(v) Felhívás. A nyíregyház vidéki ref. papi kör 
f. hó 10 én tartott értekezlete, az egyleti alapszabá
lyok megállapítására, s átahiban a végleges szervezke
désre. szept 9-iko d. e. 11 óráját tűzte ki a nyíregy
házi ref. iskolába. Tisztelettel felhivatnak azért az ille
tők a megjelenésre, annyival is inkább, mert a fent- 
említett értekezlet elvül előre kimondta, hogy a jelen
levők határozni fognak. Buly, aug. 2€ 1871. I„ itk e i 
P é t e r  korelnók.

(r.) Vaddisznó v a d ász a t Az eperjeskei határ
ban, a mezőn járó-kelők előtt, a határnak hol egyik, 
hol másik részén tűnt elő négy darab vaddisznó aug. 
20. körül. E liő 23-án neliányan ki is rándultak, hogy 
vadászni fognak rá, azonban sikertelenül, l gyanazon 
hónap 24-én t. Pilisy Ferencz ur, esteli 8 óra tájon 
kirándult azon tengeri földek felé. hol sejtette, hogy 
tartózkodniok kell a vadaknak. Fáradsága nem volt 
haszontalan, mert csakhamar zörejt hallott, s lövésére 
a négy közül egy darab, fején találva földre terült; 
porbaesett a  jó vad pecsenye, a példabeszéd ellenére, 
a szó betüsserinti értelmében; szerencsére másod ma
gával volt s igy tudott kit szekérért küldeni haza. —

Le száditutlák haiiiaiosaJi a zs.ikmái.) t ( I’di.-y 
innál, — a többi ladászoknuk okot adván a hosszan- 
kodás és íejcsoválasokra. Bár r om volt ritka nagy pél
dány az elejtett vad, mindamellett 200 fontot nyomott. 
Mivel a tengeri földeken tanyázott, igeu szépen meg is 
javult! Ne hagyjuk a nyomot, s miénk lesz ama há
lómnak is a —- füle! így biztatgatják magukat a többi
vadászok. Majd megválik......

0 0  A „Szabolcs és Hajdukerületi Közlöny* 
40-ik szamának „Nyilttér* rovatában Lenes Lászlónó 
neve alatt közlött azon felszólamlására, miszerint alul
írott, Nnyíregyháza városa főkapitánya az ugorka-ügy- 
beu beadott fölebbezésembeu, Lenes Lászlőnét azzal 
vádoltam: hogy az ugorkát ö is segítette szedni, ki 
kell nyilatkoztatuom, hogy az csak pennahibából csú
szott he fölebbezésembe, mit azzal is igazolhatok, hogy 
én a küldöttség előtt telt nyilatkozatomban, de m a g a  
B o n cs  L á s / .Ió n é  e l ő t t  is , az ugorkaszedést nein 
a tisztelt asszonyság, hanem — a csősz vallomása foly- 
táu, — a fia Tregjár Ernőre mondottam, mely téves ki
tételt, amint az tudomásomra jutott, fölebbezési kér
vényemben azonnal ki is igazítottam. Kelt Nyíregyhá
zán, aug. 27-ón 1974. K ra lo v a& 6 zk y  G y u la ,  fő
kapitány.

O  N yílt ké rdés. E napokban múlt négy esz
tendeje, hogy szabolcsmegyebeli egészségügyi szakfér
fiúk — nem akarván végképen elmaradni a világtól — 
egyletet alakítottak, melynek központja Nyíregyháza 
volt, már csak azért is, mert ezen egylet tagjaihoz 
Nyíregyháza szolgáltatta a legnagyobb contingenst. — 
Azonban ezeu sem halni nem tudó, sem élni nem akaró 
egylet iránt első naptól fogva, épen némely nyíregy
házi tagok voltak legkevesebb érdeklődéssel, s igy nem 
csoda, hogy ezen egylet most m á raz  elenyészéshez 
közel áll. Az egylet megkísértette többször s mindany- 
nyiszor nyíregyházi képzett és szakértő kezekre bízni 
képviseltetésót és ügyvitelét, — s mindannyiszor kény
telen volt tapasztalni: hogy az illetők buzgósága leg- 
fólebb is csak szalmatűz volt, s nyilatkozataik, ígére
tük puszta hang maradt I Miután pedig az egyletnek 
vannak oly tagjai, kik az egylet iránt erkölcsi kötele
zettséggel és felelősséggel is tartoznak, s ezeket köte- 
lezettségeik teljesítésére szorítani az egylet jogosítva 

I is van, s lehet, hogy ők kötelezettségeik teljesítését 
megnyugtatás és önigazolás végett óhajtják is. Azon 
nyílt kérdést bátorkodom ezen egylet központi ügy in
tézőihez irányozni, szándékoznak-e ígéretük, többszöri 
nyilatkozataikhoz híven módot s alkalmat nyújtani arra, 
hogy egyrészt ezen egylet hivatalnokai a kötelezett 
számadást megtehessék, s magukat a jövőre nézve ezen 
felelősség alól felmentsék, másrészt pedig az egylot 
fennmaradása vagy feloszlása felől nyilatkozhasson. — 
Egy vidéki tag.

(!) Rendítő tű i  eset. Abaujmegye Vizsoly köz
ségében, múlt héten a legnagyobb szélvész közepette 
kigyuladt egy ház a falu derekán, 35 ház, 5 csűr és 
temérdek melléképület lett a lángok martaléka egy 
óra alatt. Egy ottani földbirtokosnak is kigyul&dt a 
háza ki épen otthon nem volt, midőn hazaérkezett fia
tal nejét C hónapos gyermekével, egy szolgálót és 
pesztonkát házában, mely be nem égett, megfutva ta 
lált. Mily sokat tehetett volna itt egy fecskendői? — 
Erről ju t eszünkbe, hogy Nyíregyházán is sokkal jobb 
volna a  fecskendők közül egypárt szabad helyen, pél
dául a  sétatér mellett tartani. Sokkal könnyebben hoz
zá lehetne igy férni, a  nctaláni szerencsétlenség a l
kalmával.

J Nagy mennyiségű hamis bankóra találtak
a  napokban Nyíregyházán. A rendőrséget V. Gy. tassi 
földbirtokos vezette nyomra. Egy pénzügyi biztos a 
minisztériumtól már lenn is volt. Készleteiről még nem
értesültünk.

Lrfller Sám uel helybeli segédlelkész s la
punk munkatársa f. hő 14-én megválasztatott tanárnak
a helybeli ág. ev. gymnasiumban. A Weisz és Kürtössi 
halála által megürült tanszékekre pedig Glauf János 
sup. káplán és Chotvács Ágost választattak meg. Segéd
lelkészül Zvorinyi Pál külföldi akadémiákat látogatott 
egyén lett elválasztva

Bek fi Idetett. László Józsefné felsőbbségileg en- 
geilélyezett, s egy évi sikeres működése által képesí
tett leány-nevelő intézetében a folyó évi szeptember 
hó 1-éu kezdetnek meg az előadások. — Az intézet tu
lajdonosod valamint eddig, úgy ezután is minden te 
kintetben óhajt a torvényszabta nevelésügyi kivánal
maknak megfelelni a a  nagyérdemű közönség megelé
gedését kiérdemelni. Ettől vezérelve: a tudományok 
kezelése körül négy tanerő s négy kézimunkás közre
működő egyénnel kezdendi meg uj pályáját Legyen 
szabad ez alkalommal a  nagyérdemű közönséget föl
kérni, hogy gyermekeiket a  rendes iskolai évre hala- 
déktalsuul bejegyeztessék; s legalább */4-ed évi mér
sékelt tandíj lefizetése által biztosítsák a növendékek 
képeztetését; megkívánja ezt a nevelésügy szent ér
deke. melynek nem szabad szükkeblüség-. vagy más 
anyagi érdekek miatt csorbát szenvedni; megköveteli 
az intézet létezése, mely csak nagy áldozatok utján 
tud megfelelni a törvény által előirt kivánalmaknak. 
A nevelés, — a leghasznosabb ismeretek és női kötel
mek hu megismerése által, a legszegényebb sorsra ju 
tott család gyermeke is biztosan léphet ki az élet küz
delmei közé s igy gazdagon megtenni a gyümölcsöt a 
nevelésre fordított, befektetett tóke. Hozza meg kiki 
gyermeke érdekében tehetsége szerint az áldozatot; 
a kivívott siker, a gyermekeik hálája leend jutalma az 
önmegtagadó buzgalom és szülői érdeklődésnek.

NEMZETI SZÍNÉSZET.
44  Augusztus 24-én : „A haza,* Sardounak

hatásos drámája adatott a bérlet első darabjául. Szép 
számú közönség gyűlt ismét össze, s mindvégig figye
lemmel hallgató e müvet, inelylycl Sardou először nyúlt 
történelmi anyag után. A kor, melyből ezt választó, 
világtörténelmi fontosságánál fogra, valóban mindnyá
junk rokonszenrét bírja. Egy maroknyi szabadságs/e- 
retö nép élet-halál harczát látjuk itt n spániel hűhó-



rnkkal szemközt, kiknek királyáról II. Fülöpről, Hugó 
Victor oly inesterileg irá :

__ — — — mosoly irá*>ra 
Úgy nem volna kepeit e huleg vas ajkkal 
Mint a pokol rácsát, nem deríti hajnal.
Kígyói fagyát, La leveti egy szóért: 
fsa k  azért történt, hogy biztassa a hóhért.
Szemének csak úgy volt fénye : ha a máglyák 
Tüze, amint futta, rávetette lángját.
Ember, eszme, szellem, jog  előtt felelmes

A fold nyögve hordta — ha méláz — ábrándját.“

Láttuk a leguemesb jellemeket, kik előtt oráuiai 
Vilmos neve volt a varázsszó, Egmont és Horn ekkor 
már elvérzettek. A hazafiak kis csoportja összeesküvés
ben keresett menedéket. K y so o r gr. (Kovács Mór) 
magaslik ki közülök. Rokonszenves, férfias alak, ki 
előtt a szenvedély magasabb hangja sem ismeretlen. 
A dráma bőse ő volna; arról persze nem tehet, ha az 
iró benne inkább a vértanút, mint a „Nemezis marta
lékát" tüntette ki a drámaiság rovására. Sikerült jele
nete volt : mikor nejének szemére lobbanta azt, mily 
alacsony sorsból, mily nyomorból emelte magához, s 
ezért mégis hűtlenséggel jutalmazza; mikor esküvel 
fogadja a „szerető" megölését. Kevésbbé sikerült: mi
kor a végzetes seb elárulja előtte a z t, hogy nejének 
kedvese az álnok csábitó senki más, mint — tulajdon 
barátja. E jelenet bágyadt, hatás nélküli volt. Féltenünk 
kellett volna a hőst, ki talán rögtön vérrel mossa le 
gyalázatát; ehelyett már előre sejtető velünk, hogy ö 
elég jó lesz neki megbocsátani. Mintegy fokonkint ve
zetett oda bennünket, hova váratlanul kellett volna állíta
nia : feltüntetve a szenvedő hazát, a kiért kész meg
bocsátani az álnok barátnak is, ha ennek karja a ha
za védelmére szükséges. Mellette nejét D o lo re s  (Bu- 
day Adél) illeti a legnagyobb dicséret. Katliolikus spa
nyol nő volt minden izében, ki nem szerethet egy fia- 
raaud protestánst, ki hűtlen hozzá, mert jobban szereti 
nálánál — a hazát. Előtte semmi volt a kötelesség, a 
haza, semmi volt önmaga; előtte a szerelem volt min
den. Mikor elárulja az összeesküvőket, nem gondol 
arra, hogy ezreknek, hogy férjének vére hull el Álba 
boszuja alatt; megtette azt azért, hogy kedvesét van 
dér Noot-ot megmentse férje boszuja elől. Látszik, hogy 
a kisasszonynak Dolores egyik legkedvenczebb szerepei 
közzé tartozik. Buzdítjuk a komoly tanulmányokra. A 
természettől meg van áldva mindazon tulajdonságokkal 
melyek előrehaladását bizonyossá teszik. Mai előadá
sával bebizonyitá, hogy nemcsak az egyes részletek ki
emelésén igyekezett, hanem hogy benne az egész alak 
lélektani öszhangrn törekedett. Öltözete finom ízlésé
ről tanúskodik. Figyelemmel fogjuk kisérni többi sze

repűiben i*. fsak arra kérjük : no essék ő is abba a , 
hibába, melyben társnői közzül annyian szenvednek; 
értjük : akarjon nem szép is lenni, ha szerepo így kí
vánja. Az első jelenet boldog, szépségben ragyogó I>o- 
loresét láttuk mindvégig. Lehetséges ez azon szenve
dések és zaklattatások után, melyeknek e no ki volt 
téve?! Különösen kitűnt ez Álba leányával (Rótt Mari) 
való találkozásakor, ki mig ellenkezőleg, a helyett hogy 
a beteges hervatag leánykáit ábrázolta volna : a halotti 
ágyat jut tata szüntelen eszünkbe. Van dér N oo t (So
mogyi) az első jelenetekben többet Ígért, mint a meny
nyire a későbbiekben képes volt. A darab folyamában 
nem tudta összhaugzatos alakká formálni azt a jelle
met, melynél „a szerelem és kötelesség, erény és vé
tek egybefolyt". Mintha az utolsó jelenetre hagyta 

1 volna erejét. Mert mikor megtudja azt, hogy kedvese 
árulta el okét Álba előtt, mikor visszaemlékezik barát
jának Kysoor grófnak adott esküjére, hogy az árulót, 
bárki légyen Í9 az, megöli; mikor fellázad benne a 
férfibüszkeség annak hallatára, hogy a máglyára lépők 
az ö novét hangoztatják árulóul : lelki liarczát szópeu 
tükröző vissza minden hangjával és mozdulatával. Á lba  
h e r c z e g  (Szeles) hű alak volt. Vad szörny, kinek a 
haldoklók jajkiáltásában telik minden öröme. Kit ezrek 
könyörgése meg nem indít : az beteges, a halál csirá
ját magában hordozó leányának minden kívánságát tel
jesíteni kész; kinek fülei zárvak a kesergő anyák jaj- 
kiáltásai előtt : saját gyermekének életéért egészségé
ért mindenét feláldozni kész; a ki előtt ezrek borul
nak térdre, s ő hidegen tekint rájuk mint egy kószo- 
bor : az kezét csókolja az orvosnak, kitől leánya meg
mentését reményű. Megdöbbentő ellentétek; a psycho 
logiai tanulmánynak egész tárháza ez a vadállat, akit 
mégis embernek hittak. Kár, hogy Szeles e vad szörny 
lényét az apai melegség szerotetével nem tudta eléggé 
keresztül szőni. Különben 6 is a társulat hivatottabb 
tagjai közzé tartozik. Még Czakónét említem, ki a vér- 
biróság előtti jelenetnél a kétségbeesésében őriilés szé
lére sodort szerencsétlen anya fájdalmát megrázóan 
adta elő. Pár sornyi szerepe volt; és mégis mily sokak 
szemében csalt ki könnyeket velő! A vérbiróság tag
jainak szerepe is ügyes kezekben volt letéve. A rende
zőnek azt mondjuk : hogyha egy szegény toronyért, és 
és még egy szál embert állít fel „összeesküvőkul- ma
gát a főszereplőt is nevetségessé teszi A toronyban 
való jelenet e miatt egyáltalában neui sikerüli; vau dér 
N'oot declamatioja a helyett hogy emelt volna, mosolyra 
indított. A többi szereplőről máskor.

— A vidéket még alig láttuk képviselve a szín
házi közönség közt. Figyelmeztetjük a műveltebb vidéki 
közönséget arra, hogy Mánnsberger társulata a legjobb 
erőket egyesíti magában, kiket nem a „kasza-kapa ke
rülés" — mint ez fájdalom a legtöbb vidéki színtár

sulatnál történik! — hanem a magasabb czél felé tö- 
rekvós egyesit. Városunkat ily jeles társaság még alig 
látogatta meg. Óhajtjuk, hogy jó véleményünk előlege- 
zését a b ú c sú  alkalmával se legyen okunk megbánni 

— V asárnap alig. 23-kán „ F o k ró l fokra*  
életkép adatott Müller Hugótól. Fordította: ?— A czi- 
met o szóval egészíthetjük k i : „sülyedhetünk " A da
rab meséje e z : Werner asszony leánya Mari (Rótt 
Mari) és ennek barátnéja Lisette (Zádorné) megunják 
& varrást s vele együtt a szegénységet; amaz fctark- 
hoz (Erezi ) egy alkalmazás nélküli kereskedő segédhez 
adja magát, a másik azonban már számítóbb, nagyobb 
halakra kezd halászni: Pepi gróf meg Stefi báróra. 
Persze eredménynyel, s kezdődik erre a „hetz.® Uszá- 
lyos selyem ruha, briisseli csipke, fogat, liberiás inas 
páholy, diner, souper, dejeuner, pezsgő, villa Baden-’ 
ben meg Yöslaubun, a Yolksgartenból a Neue-Weltbe 
onnan meg mit tudom én hova. Szóval: „Kin Stück 
Wiener Lobén." Eddig van a „hopp.* Jön azután a 
„kopp.- Zsibárustól vett ruha, korhely diákok és ke
reskedő segédek kozák csapata, „halb seitli," üres has 
rongyos parupli, czikóriás kávé, kalncsnyi, verkli, be
tegség, életuntság, anyai átok, hamis kártyajáték, zseb- 
metszés, policzáj, rongyszedés, kétségbeesés — öngyil
kosság. „Es ist eiue nlto Geschichte, <loch bleibt sie
ewig ncu.* A darab minden hibáit szívesen feledjük_
morálja miatt. Zádorné „a helyzet magaslatán* állott 
valóban. Természetes könnyűséggel dalolt; hangjának 
fris anyaga már magában is rokonszenves, a kifejezés 
még szebbé teszi. A kedves vidám dalokat hibátlanul 
a szerelem és pajzán édelgós, behízelgő kifejezésével' 
énekelte. E r c z in e k  szorgalom és kitartás mellett szép 
jövőt jósoltak már akkor is, mikor Aradi társaságában 
volt; túlzás nélküli kedélyes játékáért csak dicsérettel 
emlékezhetünk róla. Csinos színpadi alak, min íleröfi 
is, kiben a szorgalmatos egyszerű, becsületes munkája 
után élni akaró tidélis bécsi, jó szeméi)esitore talált. 
R ó t t  M ari jelentékenyen közrehatott a darab sike
rének emelésére. O szorgalmas színésznő; ugylátszik 
érzéssel is tud játszani. Mikor régi kedvesének bocsá
natáért esdve ígéri, hogy megtalálja benne azt a kit 
reményit, csak feledje el múltját: s mikor álmából fel
ébredve tükréhez siet és magát szépnek találja, az ér
zésnek oly tiszta hangján szólott, mely mindig megta
lálja az utat a hallgató szivéhez. — A zongora nem 
tutija teledtetni velünk a zenekar hiányát. A két tán- 
ezosnő szabatosan és könnyen tánczolt. Előadás előtt 
el nem tudtam képzelni, miért dugja zsebébe a guk- 
kort az én kedves uram bátyám, mikor itt Nyíregyhá
zán nem szoktunk azzal színházba járni. A táncz köz
ben azután megtudtam.

Felelős szerkesztő: Lukacs Ödön.

1LL1NCZ GYULA
könyv-, mii-, zenemű-, papír-, m is/erek-kereske-
áéne egybekötött ujon&n berendezett magyar és né
met kölesünkön) vtárral Nyíregyházán a főpiaczon 
özv. P ó lyák  A la jo s n é  házában; (október l->ötól a 
városháza alatt, a főkapunál balra az I. boltholyiség) 
tisztelettel ajánlja a t. ez. szabolcsmegyei nagyérdemű 
közönségnek mindennemű akadém iai, gymuasiiimi. 
reál és elemi iskolai könyvekből, valamint az iro
dalom terén megjelent minden újabb és régibb ter
mékek dúsan ellátott raktárát legjutáiiyosnlih árun. 
A helybeli tanintézetekben használatban levő könyvek
ről nyomatott hiteles jegyzékek dij nélkül bárkinek 
rendelkezésére állnak.

Vidéki megrendeléseket gyorsan és pontosan azon
nal eszközlök. (3—2)

Kiadó legelő s eladó széna.
Berczeltöl fé lórányira  esf> G yörgy  - 

talló pusztán 600 Imid kitűnő legelő 
van kiadó folyó évi november 1 - síi 
napjáig, valam int 400 szekér széna 
eladó. T ovábbá 1200 juh válla lta
i k   ̂felébe

Értekezhetni levél á ltal (utolsó 
posta G áva) B erczelen vagy szemé
lyesen a  G yörgy tallón (3 — 2)

Fráter Nándornál.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxl
Haszonbérlet.

A ptbnigyi határban levő mintegy 
1UOU holdat tevő nagyobb részt szántó és 
kaszáló földből álló tagos birtokom. — mely 
a tokaji indó háztól egy órányi távolságra 
van, az 1875-dik évi .Szent-ftyörgy naptól 
fogva több évre bérbe adandó.

A feltételek iránt értekezhetni t. Czu- 
kor József ur ügyvédemmel Nyíregyházán.

I*atay András.

Hirdetés.
Bérezel község közbirtokosai

nak tulajdonát képező királyi ki
sebb haszonvételi, úgy nem külön
ben a  halászati és révvám -szedhe- 
tési jogok 1875-ik évi január hó 
első napjától három egymásután 
következő évre folyó évi szeptem 
ber hó 20-ik napján d. u. 4 órakor 
a község házánál tartandó  nyilvá
nos árverésen haszonbérbe adatni 
fognak.

Az árverelni kívánók kötelesek 
tizszáztóli bánompénzt letenni, vagy 
is 260 forintot, mely az utolsó rész
letfizetésbe leszen betudandó.

O k n licsa iiv i L a jo s,
(3—2) közb. igazgató.

Makk-eladási hirdetmény.
Nagy méltóságú báró Sennyey 

Pál ur Zem plénm egyében fekvő 
Helyi uradalmához tartozó Battyú- 
nyi erdejében, hol a Lntorcza vize 
foly keresztül, m integy 700 hold 
területen levő gazdag  tölgy-m akk 
termés szabad kézből a Bélyi tit
kári hivatalnál —  hova a venni 
szándékozók fordulni szíveskedje
nek —  eladatik.

( 2 — 2 ) A  t itk á r i h iv a ta l.,MNMs

HAZ-ELADAS.
Az E gyház-utczának a  T okaji-ut-

felóli részén leve óli-dik szám ú
lak b a /, elónvös feltételek  m ellett.
áron eladó. É rtekezhetn i 
tulajdonossal.

ú g y :

É R T E S Í T É S .
Van szerencsém  a  tisz telt szülök 

tudom ására  hozni, m iszerint nőnevelo 
intézetem ben Kassán (Forgács - utvza, 
13. sz. a. lakásom on) folyó évi szep
tem b er hó  1-től a rendes tan ó rák  kez- 
d e tö k e t veszik , ahol is a  növendékek 
szakavato tt jeles tanárok  és nevelőnek 
által ugv az idegen nyelvek, valam int 
zene, rajz, női m unkák  és program - 
m om han elő irt kö te leze tt tan tá rg y a k 
ból nyernek ok tatást.

Egyszersm ind b á to r  vagyok a tisz 
te lt  szülők figyelmét felhívni a rra , 
hogy intézetem ben 15— Ifi éves nö
vendékek is felvétetnek az úgynevezett 
t o v á b b k  é p z  ö (Fortbiblungs-C lasse) 
osztályba.

A több ire  nézve, nálam  kapható  
program m om  szolgál sinórm értóküL

F e k e te  H edvig ,
Ö lte  P<>ri«'/iit'hl.ől.

N yíregyháza, 1874. Nyom atott Dobay Sándornál.


	35



