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Népnevelésünk haladásának akadályai

A legfőbb állami czélok egyike a tanügy 
előmozdítása és annak, ha mindjárt anyagi ál
dozatok árán is, azon fokra emelése, melyre 
más országok népei talán kevesebb erőfeszí
téssel, de kedvezőbb körülmények között már 
eljutottak.

Magyarország jövöjéuek csalhatatlan alap- 
feltétele a szellemi téreni elühaladás. a neve
lés, a tanodái ügy felvirágozása. Kzen magasz
tos czél elérését tűzte ki Magyarbon tői vény
hozó testületé is az ltí6h-dik évi népoktatási 
törvény által, ugyan e czél sikeresb elérését 
eszközlendő alkottatott az 187ő-ik évben az 
országos tanítói nyugdíjról szóló XXX Il-ik  tör- 
vényizikk, mely bár országos szűk anyagi vi
szonyok közt keletkezett, kevés előnyt nyújt a 
jeletdeg évek bosszú során működött tanítók
nak, de annál inkább remélhető, hogy fejlesz
teni fog az alap s több előnyt fog adni az 
ezután a tanpályára lépő egyéneknek.

Valóban bét év óta az ország minden 
irányában hatalmas szellemi mozgalom kelet
kezett, számos népnevelési egyletek, körök és 
hasznos tanintézetek alakultak és alapittattak 
a népuiiveltség terjesztésére, melyeknek mű
ködésétől a sikert és elismerést neiu lehet el
tagadni.

Így halad Nyíregyháza városa is évről 
évre fokozatosan a nevelésügyi téren, mit ta
núsít azon körülmény, hogy ha csupán az ág. 
ev. összes elemi iskolák mostani állását össze
hasonlítjuk az 1868-ik évi tanügy állásával, 
uagvmérvü eluhaladást észlelhetünk. Az 1867 8- 
dik tanévben 8 tautereuiben 8 rendes elemi 
tanító volt a városban, 8 ideigleues tanító a 
tanyán. Járt 1089 tanoniz a városi elemi is
kolákban, 475 a tanyákon, összesen 1&64 gyer
mek. Kgy tanítóra átlag esett 136 tauuló a 
városban, í>9 a tanyán. —  1874,5 tanévben a
VI. osztályú elemi ev. iskolákban 12 tante- 
i emben 12 rendes városi tanító 1101 gyerme
ket oktatott, a 0 tanyai iskolában 9 tanyai ta
nító vezetése mellett 582 gyermek nyert taní
tást, összesen 21 tanteremben 21 tanitó alatt 
1743 tanuló képezte magát. Kgy városi tanító 
átlag véve 96, egy tanyai 04 tanulót tanított. 
Szaporodott tehát az ág. ev. tanítok és az 
elemi iskolákba járó tanulók száma hét év 
alatt b tanerővel és 179 tanulóval. Kz tehát 
fokozatos haladás a tanűgy terén. Azonban még 
nagyobb leudületet nyert volna tanügyüuk. ha 
a közoktatási t ö r v é n y  s z i g o r ú n  li
b a  n v é g r e  h a j t a t i k  s az elemi osztá
lyokba fel nem hozott 192 tanköteles gyermek 
is szaporította volna a rendes tanulok foössze

T A l t C / A .

E g y  csal ád története.
(Regényes korrajz )

Il ik kötet.
II. Rész.

„Az é I • t m e nt A k.“

(Folytatás.)

Déli 12 óra volt már, s az ár még min
dig egyre növekedett az emelkedettebb helye
ken, a menekültek és megmentettek kénytele
nek valának folyvást ósszebb-ósszébb vonulni 1

Eladdig ármentes házakba csapott be a 
v íz  ! A Kolozsváiy uiam hajlékát is megke
rülte már az áradat, s az alantabb fekvő 
konyhaszobának padozatlan földje süppedezett 
a láb alatt. —  Kolozsváry uram legott a szi
lárdon épített emeletes magtárba szállította 
családját, maga pedig dereglyére szállott s 
nem kevesebb jót tett az általános veszélyben 
mint a lelkész

Az ár azonban gyorsan és réiiiiiletesen 
mindegyre emelkedett. A maglóinak alapja is 
vízben állott már, s valami cseléd, kit onnan 
hűt vmm és hozni küldöttek a lelkészlakba,

gét, különösen pedig, ha az ismétlő iskolákat 
sikerült volna a városnak felállítania! í'.s íme 
itt az első uagy akadály, mely az átalános 
tanügy elhaladására károsan hat vissza, hogy 
a törvényben foglalt nagy elvek jelen alakjuk
ban teljesen keresztül nem vihetők, mivel a 
végrehajtó közegek egyes felekezetek irányában 
csekély joggal bírnak, vagy soknak kevés az 
erélye és kötelességérzete, hogy a törvény szel
lemében a törvényt áthágok ellen szigorral el
járhassanak. A népiskolai törvény 44 §-a el
rendeli , hol állíttassanak fel népiskolák, de 
azért az országos statistikai kimutatás szerint 
még maiglau is számos helyen nincs iskola. A 
népiskolai törvény 34. §. azt mondja, hogy egy 
tanitó 80 tanulónál többet nem köteles taní
tani, hanem azért városunkban is van egy ne
hány, a ki 100-nál több gyermekkel küzködik. 
A népiskolai törvény 133. §-a határozottan 
meghagyja, hogy „ezentúl csak oly egyének 
képesittetnek a tanítói hivatalra, a kik vala
mely nyilvános képezdébeu az. egész tanfolya
mot bevégezték s tanítói oklevelet nyertek ;u 
hanem azért épen azok, a kik hivatvák a tör
vényt végrehajtani, kegyesen megengedik a 
törvény ellenére, hogy maiglan is avatatlan, 
kontár egyének léphetnek a nevelés terére.

Leginkább akadályozza a népnevelés elö- 
haladását a népiskolai törvény 141. §-ában ki
tett 300 forintnyi fizetési minimum. Ily szolgai 
nyomorult fizetéstől szorgalomképes. szellemi 
tehetségek visszariadnak, kevés egyén szánja 
el magát s ha igen, csupán kenyér keresetből 
e pályára, s mái napjainkban a tanügyi erőben 
elszomorító apadás mutatkozik.

A nép műveltségi állapotának legjobb 
hévinelője a tanítók képzettsége, mely viszont 
lényegesen függ a fizetések nagyságától. Ha 
tehát átalános népmiveltséget, szellemi elóha- 
ladást akarunk, javítani kell a néptanítók fize
tését, revideálni a népoktatási törvényt, különö
sen annak 141. §-át.

Akadályozza a tanügy előmenetelét né
mely egyházi és iskolai felügyelők tapintatlan- 
sága. —  a kik vagy nem fogták fel helyesen 
díszes állásukat, vagy önfejilleg visszaélnek 
vele, vagy egészen közönyösen viselik magukat 
a tanügy iránt, sokszor az elemi iskolák rová
sára a íelsob tanintézeteket pártolják.

Vannak olyanok is, a kik a tauitótól, szol
gái ulu/atosságot. csúszást és meghuuyászko- 
dast követelnek és született pedagógusoknak 
tartván magukat, csak azt helyeslik, a mit ők 
á l l í t a n a k ,  —  a mit magok kigondol
nak , —  habár fitogtatott tudományaikkal 
és túlságos követeléseikkel már sokszor fel
sőitek.

azon hírrel ijesztette meg a tiszteletes asszonyt 
és a mellette figyelő Jenőt, hogy ha pár óráig 
segítség nem megy számukra, összeomlik a 
magtái. s az oda menekülteket meg alá te
meti ; Kolozsváry uram pedig távol van vala
hol, s nem is sejti, hogy mily veszély kör
nyezi családját.

Midőn e rémhírt hallotta Jenő, zsebébe 
nyomta titokban kucsmáját s kiment a szobá
ból, oly természetes volt ez. hogy a különben is 
izgalmas pénzek alatt nem vette észre senki.

A Kolozsváry uram családja ucbány női 
cseléddel a közép emeleten a magtár egyik 
keletfelé eső rekeszében volt együtt, a leg
nagyobb aggodalomban . . . .  Az alsó ablako
kon már rémes zúgással folyt keresztül a viz 
folytonos rázkódásba tartva az egész épületet.

llalálsáppadtság fogott el mindenkit. Az 
auya kezeit tördelve futott egyik ablaktól a 
másikig, lesve, hogy honnan érkezik segély V 
Végre, midőn már épen a második emeletre 
akartak felköltözni, a hömpölygő ár felett fel
tűnt egy „lélekveszto," melyet egy hűséges 
cseléd elég gyorsasággal kormányozott a mag
tár felé. Nem sokát a ott volt már azon ablak 
alatt, honnan Kolozsváryné asszonyom intege
tett n szabaditó felé. A hü ember csuklyáját 
az ablak párkányába akasztá s bekiáltott :

„Tekintetes asszonyom 1 csoluakom csak 
három embert bir el egyszerre, tessék beszál
ltul két kisebb gyermekével 1 Fontolgatásra

Sok akadályt, gördítenek a nevelés útjára 
magok a szülök, —  gyermekeiknek rendetlen 
iskoláztatásukkal —  s az iskola és a tan
ügy itánti közönyös maguk viseletűkkel. Van
nak szülők, a kik a tanitó és nevelő munkás
ságát, vagy tétlenségét figyelemmel nem kisé
rik, s oly egyéneket részeltetnek pártfogásukba 
és halmoznak el méltatlan dicséretekkel, a kik 
semmi alapos tudoinánynyal, kevés műveltség
gel. kétes erkölcscsel és vajmi csekély köte
lesség érzettel birnak. Vannak egyének a kik 
azon odiosus elvet akarják meghonosítani vá
rosunkban is, hogy a „czél szentesíti az esz
közöket !“ s a helyett, hogy a nevelés elöha- 
ladására kitűnő tanerőkről gondoskodnának, 
mindenféle mesterkélt utakon ön érdekből 
megmarasztalnának oly egyént, a ki sohasem 
lesz képes a tanügy felvirágozásún működni, 
sem a város díszére nem válaud. —  £s ezen 
egyének, sajnos dolog! . . a tanügyi felvirágo- 
zás gátolói, s a népnevelés elöhaladásának 
akadályozói.

Pazár István
ág. ev. tanitó.

K Ö Z Ü G Y E K .

Oarvinitmus é l kereiztyénség

Közli: H o r v á t h  József .

A léterti harcz.

11.

(Folytatása.)

Még eddig könnyebb végét fogtuk a dolog
nak. A darvinismust, mint leszármazási tant 
fogtuk fel és úgy talá tűk. hogy ez a keresztyén- 
séggel egészen megegyeztetíieto. Most pedig 
már többnek tekintjük azt. A mi tulajdonkép uj 
benne, hogy úgy szóljunk, a mi darwini a daiwi- 
nismusban. nem a sokkal régebben felállított ki- 
fejlodési theoria. hanem az egész fejlődési folya
mat visszavivéso a l é t é  r t i h a r c z r a. 
mint kizárólag működő okra. Hogy n uagy angol 
természet vizsgáló, a létérti harcz által előidé
zett természetes kiválásnak tisztán mechanicai- 
lag ható törvényében a változások egyedüli okát 
mutatja fel, melyből korábban egy bölcs teremtői 
tervre vonni következtetést kényszerülve hitte 
magát a világ : ez az. a mi neki az ezen téren 
működő vizsgálódók elismerését megnyerte. £s 
tűig maga Darwin az ángol goldozóknál 'Hjáto- 
ineggondoltsággal elkerülte, hogy a természet 
vizsgálás hatáiait átlépje, és a vallásos szempon
tokat a vitába vonja, a német tudományosság 
sovárogva ragadta meg az alkalmat, hogy a dar- 
winismust tisztán mechanicus világnézetté ala
kítsa. Epén abban van az uj tan nagy előnye, 
hogy lehetségessé teszi a világ aélszerü beren
dezését megismerni, a nélkül, hogy kényszerülve

nincs idő, a magtár északi oldalán arasznyira 
megnyílt a fal. csak biztos helyre viszem, 
azután eljövök a kisasszonyokéit is."

Gondolkodásra nem volt idő, Kolozsvá
ryné Ilonát és Roriskát egy hűséges nő cse
lédre bízva, belépett a csolnakba s tovább 
eveztek.

Alig távoztak el az épülettől három-négy 
puskalövésnyire, nagy tompa zuhanást hallot
tak. Az anya íelsiko’ltott csaknem eszméletét 
veszté el.

„Gyermekeim I Kedves gyermekeim Ilonka ! 
Boriakat elvesztetek"! Kiabá kisdedeit erő
sen kulcsolva kehiére, mialatt könnyei hullot
tak. s keservesen zokogott .......

De mi okozta ama tompa zuhanást V 
A magtár északi szeglete, hol már meg 

volt nyílva a fal. csakugyan lezuhant. A ma
gas és izmos faldarab kifele dűlt ében nagyot 
csapott a vizen, az általa felcsapott hullámok 
bezúdultak az ablakokon, s az öreg dajkát át
ölelve taito remegő leányokat elborította, az
tán a rekeszben szépen elhelyezkedett, egy 
ábnyiia megtöltvén annak hézagát , azutáu 

lelohadtak a hullámok, s csak a felszálló sűrű 
buborékok mutatták, hol tűnt el a leomló fal.

A gyermekeken, az öreg dajkán s a még 
ott maradt pár cseléden lialálsápadtság ömlött 
el. L vízisíiéivel! nem maradhattak tovább, 
épen e rekeszből vezetett fel a lépcső a har
madik emeletbe, a kétségbeeséstől remegő,

volnánk valamely czélfogalmak szerint működő 
ész általi alakítását elfogadni.

A kép, melyet eddig a fold első állásáról 
rajzoltak, s a mely a vezető észt feltételezte, 
most más által pótoltatik, melynek nincs semmi 
más megfejtési alapra szüksége, mint az anyagra 
s annak mozgására. —  Kezdetben, körülbelül igy 
hangzik röviden a darwini teremtés történet —  
kezdetben vala a végtelen űrben híg állapotban 
szétterült anyag. Honnan vette az létét, ez oly 
kérdés, amely megfejthetetlen ugyan, de egy ér
telmes embernek sem ad gondra okot. Az anyag 
kezdett sűrűsödni, ezen mozgás által felszaba
dult a meleg, néhány ponton a tömeg egy uj köz
pont kőiül gowolvodott, előállottak a testek, 
melyek a mindinkább tömörülő főtömeggel saját 
mozgási viszonyba léptek. Egyike ezen testek
nek a mi földünk, egy elszakadt darabja c nap
tömegnek, mely kö; ül kereng s mint az egykor 
izzó állapotban vala. Idővel kevéssé hűlve szi
lárd kérget képezett, s midőn a folyós és szilárd 
alkat részek zagyva viszonya kedvezővé lett, 
megkezdődhetett az élet kifejlődése. Azon che- 
miui elemik, melyekből föld golyónk áll, az érint
kezés folytán öumaguktól az összetétel különféle 
viszonyaiba jöttek, történetesen a sok millió 
eset között egyszer előállott köztúk azon viszony 
is, mely az organismus képzésére szükséges 
vala. Előállott tehát az első fehérnye testecske, 
ebből lett a sejt a táplálkozás és növekedés ké
pességével, és ízzel megtörtént a nagy lépés, 
melyet önként követett a többi. Most már azon 
törekvés, hogy a lét minél inkább biztosittassék, 
egymásután előidézte azon változásodat, melye
ket körülöttünk a sokféle élőlényekben megva
lósítva látunk. Növény, állat, végre az ember 
fokozatosan sikerültebb kísérletek a végre, hogy 
a föld által nyújtott kedvező feltételeket kizsák
mányolják. és minden tökéletesebb organismus- 
sal bíró lény csak azon törekvésnek köszöni 
testi és szellemi felszerelését, melynek az ö 
törzse az ezredek folyamán sikeresen neki fe- 
kütt, oly czélból. hogy a többi lények közül mi
nél többet hatalmába kerítsen, s azokat vagy 
mint táplálékot, vagy mint szolgálattevő erőt 
felhasználja. Az embernél sikerült ez, s vele 
humánusabb alakot öltött a létérti harcz. Az erő
szak nem az egyedüli eszköznek bizonyult, csak
hamar létének előmozdítása végett megtanulta 
azon nagy igazságot, hogy egyesség által sokszor 
többre lehet menni, mint háború által, a társa- 
ságos életben megtanulta szenvedélyeit fékezni, 
hogy annál biztosabban élvezzen és megvetette 
a műveltség, tudomány, művészet és a vallás 
alapját. így végre oly eredményt írt el, milyen
nek reményére a kezdett nem adott jogot. De 
ennek sincs önálló becse. Esetleges következ
ménye ez is azon különös viszonyoknak, melyek 
földünkön a mi korszakunkban uralkodnak, ered
ménye egy kedvező esetnek a meleg és hideg, a 
nedvesség és szárazság s más körülmények azon 
viszonyában, melynek bolygónk jelenleg örvend. 
Jövőben ezen viszonyok kedvezőtlenebbül fog
nak nlnkului, a melegség fogyni fog s vele az. 
élet i> hanyatlik, és aztán . . . vége a játéknak, 
egy Üres ösztön volt az, melynek nincs további 
czélja, s ha le lesz játszva, nem marad fel még 
csak emléke seni. Nem volt czél, melyet elérnie

tántorgó léptekkel kapaszkodtak fel, midőn 
az utolsó lépcsőt is elhagyták, s a falba erő
sített gerendákon függő padozatra léptek, el
vált a fal s ók rémülve látták az épületnek 
egész keleti végét összcomlani. ók pedig ott 
maradtak az ég és vízözön között függő desz
kázaton. n melyről lecsüngő lípcsözetnek vé
gét a rohanó ár mozgatta ide s tova.

A leányok elvesztették cszméletöket, az 
öreg dajka térdeire borult. Szemei a rémület
től kidülyedtok, öszfürteit lépdelve kezeivel, 
ajkai nem bírtak bangót ejteui, kebléből össze- 
szoritott ajkain keresztül, zokogó, tompa nyö
gés hallatszott, a mint meredt szemeit a lo
csogó árba meresztő.

Közel volt már a pillanat, nielv vígkép 
kioltsa e néhány életet . . .  Az öreg dajka 
most keblére ölelte a leányokat s behunyt 
szemekkel várta a megsemmisülés borzasztó 
pillanatát.

Iszonyú kép volt ez. ! . Mintha minden 
hullámon ott iiit volna a halál sötét angyala, 
pusztítva, öldökölve mindent, a mit maga előtt 
talál.

Egyszerre azonban feltűnt egy kis lélek 
vesztő, benne egy gyermek, a mint végeről- 
ködcssel küzdött az elemekkel, az általa kor
mányzott csolnak csak csendesen haladhatott, 
a gyermek nrczáról a verejték nagy rseppek- 
ben hullott alá ; nehány perez múlva elérte a 
mái nagy részben összeomlott magtárt.



H I R D E T É S E K :

Árverési hirdetmény.
A nyíregyházai kir. törvényazék részéről 

közhírré tétetik, miként a Pich Hermán csőd- 
tömegéhez tartozó » az oroki 1016. sz. telek 
jegyzőkönyvben bevezetett szeszgyár az ehez 
tartozó épületekkel, nevezetesen pedig a 30(» 
és 307. sz. házakkal. 8 hold kert és 3 vé
kás gyümölcsös kerttel, miután előbbi vevő 
VVeisz Májcrné az árverési feltételeket inog 
nem tartotta, a folyó 1875. évi septumbcrhó 
(5. napján d. e. 10 órakor a hely szilién Oros 
községházánál, nevezett vevő költsége és ve 
szélyére tartandó egyetlen árverésen u legtöb
bet ígérőnek becsáron alól is el fognak adatni.

Kikiáltási ár 4000 frt
Bánompénz 400 írt.
Vevő a birtoknak azonnal birtoka és 

használatába lép.
A vételi ár 3 részletben, és pedig az első 

részlet a leütéstől számítandó 30 nap. a má
sodik részlet 3 hó, az utolsó részlet ugyan 
csak a Intéstől <1 hó aiatt fizetendő ka-
/Hattal, a bánompénz az utolsó) részletbe fog 
betudatni.

Kelt a nyíregyházi kir. tvszék telek
könyvi osztályának 1*75. július 31. tartott ülé
séből.

Pap p  L á s z ló .
(2— 2) ». telek könyvvezető.

"V st <* /. o  n, k a ]i t ji L a íi - ii t c r. a.
Azon kelendőség, melynél fogva mindennemű csinos, szolid és jutányos kocsijaim, hintáim Magyar* 

ország minden táján a legnagyobb kelendőségnek örvendenek, sőt négy készítményemmel maga a felséges kirá
lyi udvar megelégedését is sikerült kinyernem, bírt reá, hogy tizenöt év óta fonálló, s mindennemű kocsimunkára 
ellátott gyáramat megnagyobbítsam s újból felszereljem.

Azon helyzetben lévén, hogy kocsijaim, hintóim mindennemű alkatrésze saját gyáramban és felügyeletem 
alatt készül, azok szoliditásáért a kezességet jó  hittel elvállalom.

A t. ez. közönséget felkérem gyári helyiségem szives felkeresésére, hogy munkáim szoliditátáról személye
sen is meggyőződhessék.

Szívesen elfogadok uj megrendeléseket, úgymint mindennemű javításokat, és rajta leszek, hogy úgy pon
tosságom, mint áruim szoliditá«n, csinje és jutánvossága által üzletein jó  hírnevét tentartsani, és gyarapítsam, s a 
nagy közönség szives bizalmát kinyerjem és állandósítsam.

R e i t t e r  I s t v á n .

H  i r d e t m é n y .
Az 1534-ik számú n. dehreczeni- 

utczabeli házam, melyben van 6 szoba 
és alköven nagy konyha, kamara, nagy 
kőpincze. istálló, két szín. sertés ól, kút. 
elkerített, s pudszerüen kertnek beren
dezett lugassal, két utczára nyíló nagv 
telek szabad kézből eladó, vagy pétiig f  é 
sz.-mihály naptól bérbe vehető, feltételek 
iránt fel világosiéi st adatni a tulajdonos 
Palánszky Sámuel ügyvéd Nyíregyházán. 
Lakik a lluray télé emeletes házban, kál
lai uteza elején.

Hirdetés.
Orv. Ifvezda Sámuelnénél a legköze

lebbi tanév megkezdésével gyermekek 
számára jutányos feltételek mellett koszt 
és szállás fogadható, hrtekezhetni illető
vel saját lakásán az egyházutezán N-ik 
szám alatt, a rszarvas” kor- nával szem
ben. — (I—1)

HIRDETMÉNY.
T. Dr. Szabó Dávid urnák ke- 

reszt-utezai házánál egv lakosztály 
két nagy, két kisebb szólni Ind. pin
csié, kamara, páti és istállóból álló,l 
folyó évi sz.-niihály napjától bérbe 
vehető. Bővebb értesítést ád. — ' 
Palánszky Sám uel iijryvéd. I.nkik a
lluray-f’éle emeletes házban kállai- 
nteza elején.

Hirdetmény.
100 darab oleander virágfa 3 éves 

tői 14 évesig szabadkézből, jutányos 
áron eladó, s rögtön el is szállítható. 
Krtekezhetui líitli János tulajdonossal 
Nvir-Háthorhan l'tolsó posta Nyír*Bá
tor.

Nyír-Bátor, aug 10. 1875.
Ritli János.

(1—2)

Árverési hirdetés.
Néhai Megyery Pál hagyatéka elleni 

csődtömeghez tartozó, a Vasmegyeri htk 40. 
Il7 -ik lapjain jegyzett összes ingatlanuk a 
csödhitelezui választmány határozata, s a tek. 
csodbiióságnak ezen határozatot helybenhagyó
r .3 .M  *71 t. sz. végzése folytán nyilvános ár
verésen eladatni rendeltetvén. Áz elrendelt 
árverésnek Yasiuegyer község házánál leendő 
foganatosítására határidőül f. évi aug. hó 30 
dik napjának d. e. 0 órája tűzetik ki.

Kzen árveréshez a venni kívánók, azon 
megjegyzésseljhivatnak meg. hogy a/ árverés 
alá bocsátott ingatlanok s kir. kisebb haszon- 
vételi jogok becsértéke, a leteendő bánompénz 
mennyisége s általában az árverési feltételek 
alulírott tömeggondnoknál N káliéban, s vá
lasztmányi ügyvezető tek. Krasznay (.iábor 
urnái Nyíregyházán az árverési határideig is 
megtudhatók és megtekinthetők.

Kelt Nyíregyházán, 1*75. jul. Jő én.

D - 3 )

Megyery Gábor
tönieggondnoK.

j -0 22 24 Jő 27 kros eladás.

jog p ír *  i:i.nö

Budapesti nagykereskedői bizományi raktár
K  A  1' Z  T „ ♦w

Kubilczinö-féle házban, (iredik és Tester-féle ezukrászdának átellenéhen.

Van szerencsém a nagvérd. közönséget oTennel nd< sitani, miszerint ti
tw

cgv Pesten székelő, egrikc a legnagvubh é* legjobb hírnévnek orvendo közmű
r áru* nagykereskedő ezé ; —  he'vbeli bizományi i.ktáiávnl bízattam meg ICc Azon k e d v e i '  li-dvaetben vagyok. b ogra  t .  c f .  T e v ő i m e t ,  a k á r  n a g y o b b —

akár kisebbszerh Tételeknél "lv kedveimén vekben réaseeit hetem, a minőket
itt Ix-lvbeo senki s»m nvujthat — gazdag válaaatóku mindennemű luha. fiig* w«I- gúny és nadrág*' vet-k. (,’reton, Mousselin. Hattiste é* minden stinecetü tran-
reia ing. Percail, —  ÁT-*** szélességű rhiffbn vásznak, fonál, hollandi, creas -»
és pamutvászna — minden színezetű pámahajnaic vnló crérna kannvásznak.
törülköző a tánvéikend-'k. IYhmczL  M u*--lin é< angol ("liláid kendek, r-h<*r a

7> színes vászon z* -bkendök, teher a sziu«* barketok, harisnyák, szalagoz — es
még más többféle árukkal dúsan Jelszereit r» tálammal pedig, mind en hozzám

04 intetett megrendelésnek ai >nnal megfelelhessek.
A midón még kérném itt jegyzett árakból azon meggyőződést n e - %

rezni. hogy telem senki «em ál.hat ja meg a versenyt, nagybocsn látogatását.
74

k

kikérném - egyelőre a legszilárdabb kiszolgáltatásról b i z t o s í t o m  és kiváló 
tisztelettel maradtam

A nagyérdemű közönségnek.
Nyíregyházán. 1*75. év február hóban.

Alázatos szolgája.
<17- ?> K A T Z T. É

J®T' 20 22 24 25 27 kros eladás.

Debreczen, 1876. nyomatott a részv társ. könyvnyomdájában.
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SZABOLCS.C l / i l  i l t  i t  x i  d i j u k  •
■'S

V o g y o s  tartalm ú hetilap.
Megjelenik minden vasárnapon.

(E g y es  s z á in ú r a 10 kr.)

-

I A nyill tArb«n i

v  Az előfizetők,

inilen tiirom biaáboa

. a hirdetések meg
szabásánál, ‘iOV.-nji kedvezmény

ben részesfiluek.
l i .  i m l ó - t u l a  j t l o n o s o k  : I a i i k á e s  Ö d ö n  ó - »  \ i ! < » /  \ I  i liú l .>  .

Nyíregyháza, aug. 20. 1875.

Városunkban kitört a forradalom!
Meg ne ijedjenek t. olvasóink e 

forradalomtól. Nem lógnak trónok alá 
hullani!

Tehát nem is forradalom az, csak 
olyan forrongás V! Vegyük igy, vagy 
úgy, ne tartsuk soká függőben a kíván
csiságot, mondjuk ki mi történt.

A „Szabolcs** 32-ik számának ve 
zércsikkében a „ Magyarosodásu kérdése 
( ndiítélik fel, s e kérdésből folyólag 
közvetlen tapasztalatok nyomán el van 
mondva, hogy Nyíregyháza nyilvános 
helyein még a kelner is német nyelven 
fogadja a vendéget és alig hallunk más 
nyelven beszélni, mint németül, izraelita 
atyánkfiáit pedig zsidóul.

Aztán élesen róvja meg érintett ve- 
zérczikk azokat, kik e képen nem tö
rődnek a magyar miveltséggel.

Mi történik erre?! A szó teljes ér
telmében fellázadnak azok. kik érintve 
nem voltak, nem is hdicttek. kik ha bár 
zsidókul születtek is: magyarok nyelvre 
és gondolkodásra nézve; magukra ve
szik ti vádat, felhozzák, hogy náluk a 
magyarosodás teljesen jó  lábon áll, nem 
bagv fel semmi kivárná valót, s a ma
gok érdemét tulajdonítják azoknak, ki
ket a vád teljesen megillet, kik, —  vall
juk meg teljes higgadtsággal, —  bizony 
nem sokat törődnek a „ Magyarosodásu 
kérdésével. Mert hogy ilyenek vaunak, 
azt egy elfogulatlan izraelita sem fog
hatja megtagadni.

Es hogy támadnak pedig fel? . . . 
A sajtónak e féle nyilvámilnsait elneve
zik Istóczy-féle törekvéseknek, „Zsidó- 
falásu-nak. Holott teendőik épen nem 
az volna, hanem igenis az, # hogy egy 
igaz honpolgár morális erejével oda 
hassanak, miszerint ne legyen panasz 
nemzetük egyik tagjára se e tekin
tetben.

Mig a zsidó megvetett, netalán ül
dözött nép volt hazánkban, addig volt 
értelme annak, ha szívósan ragaszkodott 
nyelvéhes, de most, midőn jíz enianczi- 
patió őket a haza többi polgáraival egy 
sorba emelte: kötelességükké vált egye
temlegesen bebizonyítani, hogy csak
ugyan át vaunak hatva a magyar pol
gárság eszméjétől, kötelességük bebizo

nyítani az által is, hogy nyilvános he
lyeken a hazanyelvén beszéljenek. Nem 
csak a haza, de maguk iránti köteles
ségük is ez, mert ez által enyésztetnek 
el minden gyanút, szemben mind azon 
megtámadtatásokkal, melyek ellenükben 
az újabb ideiben több képzelődéssel, mint 
realitással felmerültek.

Van szerencsénk ismerni izraelitá
kat, kik tiszteletünket úgy is mint em
berek. ngy is mint honpolgárok teljesen 
kiérdemlik; sajnáljuk, hogy épen ezek 
közt is akadtak olyanok, kik a szenve
délyesség terére vitték e kérdést, ma
gukra vevén azon vádat, mely őket nem 
érinté, nem is érintheté, mert hiszen ők 
polgári kötelességeiket híven teljesitik, 

j Nemzetiségünket szeretni érdem, ele nem 
I annyira, hogy annak hibáit s ha vannak 
j bűneit is szeressük, és azokat sértett 
| indignatióval pahtstolgassuk.

Mindenkor első a haza és csak azu
tán következik a nemzetiség! —  Hazu
gságot tehát mindenek felett 21 nemze

tiség minden tagj2Ín;ik! Ez legyen jel
szavunk! Csak akkor lehet teljes az 

,óhajtott összeolvadás. Ebben beleüljön 
ki minden érdek, s ekkor nemcsak az 
úgynevezett magasabb intelligenst kő

im ben férünk meg barátságos egyetér
tésben egymás mellett, de ttz alsóbb kö
lnikben is, hol még bizony nagyon sok a 
kívánni való, meg lesz találva az egyet
értés kules2i

Ertenők tahin izraelita polgártár
sainknak sértődését, ha e kérdés csak a 

I „Szabolcs- hasábjain látott volna nap
világot. Azonban akkor, midőn alig mú
lik el egy bét, hogy a vidéki lapokban 
efféle czikkeket ne olvasmínk, alig egy 
hó. hogy a fővárosi sajtó tel ne szó
lalna 21 hazai nyelv elhanyagolása ellen, 
megváltjuk, hogy ebben puszt2Ín nem
zetiségi túl vitt érzékeny kedést látunk.

Tiívol van lapunk irányától minden 
sziik hitkörü nemzőigvülőiét, de 21 hibát 
ostorozni fogjuk mindenütt úgy a tár
sadalom. mint a nemzetiség terén. Yi 
gyek keresztül izraelita polgárt2Írsaiuk a 
m a g y a r o s o d á s  kérdését annyi buz
galommal és előszeretettel alant is mint 
fent, s legyenek meggyőződve, hogy el
sők leszünk, kik az érdem előtt kalapot 
emelünk, mint a hogy eddig is védel

meztük a valódi érdemet a szűk látkürü 
és otromba megtámadások ellen, 

liéke velünk.
Lukács Ödön.

K Ö Z Ü G Y E K .

F  e l s i e t
a ..Szabolcs* * 32-ik szamaban megjelent ve- 

zerczikkre.*)

Ha meleg nyári napon esőből képződött 
pocsolya előtt elballagsz nyájas olvasó, észre 
veszed, hogy a poshadó viz zöldes felszínén 
kis hólyagok támadnak. —  A napsugár fényé
ben azt hinnéd megannyi gyémánt, de a bu
borék kis ideig no. s csakhamar elpattan —  
elenyészett; s te —  befogod orrodat, mert a 
ragyogó tünemény nem egyébb, mint a rot
hadó viz mocsári ege, mely ekképen elillant.

A közéletben is, —  luíla Istennek nem 
mimleit eső után —  találsz ily buborékot ele
get. Ez kibugyau, egy vidéki lapon, vezér

ét E vála^/t. melyet szerző szemel)mén adott 
at s/.irkfszioMgimkl>cu, i zm iul ku/oijuk. m m azért 
l" di|í, unutka igazságot adu.cuk miudi-nbeu neki, haimni 
egyedül azért, hogy minden elfogulatlan izraelita he
kusa azf. hogy meg oljr esetben sem zárjuk el a v.i 
lasz elolt l:i|>uukai. midőn az első benyomás alatt a 
steuvedé'lytol félrevezetett nemzetiségi erzektny lodós 
nyilatkozik.

Lássuk mit rovott meg a „Szabolcs-  32-ik szá
mának vezérezikke ? Azt, hogy Nyíregyháza nyilvános 
helyein a nemet és zsidó nyelv a túlnyomó. — Tette 
ezt nem azért, hogy a hazafias kötelmeknek hódolókat 
bántsa, alakiban, hogy nemzetiségi gyűlölködés mellett 
deiuostráljou. hauein azért, hogy a negligenseket 
hazafiul kötelességre intse.

A „Szabolcs" iránya mindenkor a kuntaulsmua 
vala. 11a erényt talalt bár melyik osztályban, azt védte 
nyilvános sajtó utján a nieglainadtatasok elten, tett 
legyen az illető izraelita avagy keresztyén. Ezt fogja 
cselekedni ezután is, nem ügyelve szeme'yes helyben 
hagyásokra, vagy ellenvetésekre ott, hol magasabb el 
vekről, kérdésekről van szél, — ellenben ha hibát, 
viiszaelest lat. azt megfogja rovni ezután is ; és azt 
hiszem, hogy akkor volnánk megrovásra méltók, ha 
dicséretet mondanánk azoknak, kik a magyar allam 
törvény által is elismert nyelvét nem tiszteltek. Tol- 
sagos, majdnem szánalomig vitt érzekeuykedés az, mi
dőn izraelita polgártársaink a jogos felszólalásban is 
nemzetiségük iránti gyiilölséget veinek rejleni. s zsidó- 
falónak nevezik azt. ki a magyarnyclv tiszteletben tar
tása mellett huzgolkodik-

A Mindéi fa l megválás/.ta^ara vonatkozó köz
lemény hol is e fele következtetéseket vonnak le az 
izraeliták, legalább a „hzatxdrsi lapok" egy n* mely 
njdond.ia/a. (.•gyének meggyőződve, hogy azon eredeti 
okmányok közvetlen szemlélete után. melyeknek alap
ján a vizsgalat mar elrendeltetett, befogadtuk volna 
a némelyekre uezve sérelmes < /ikki-t, bármely keresz
tyen ellen épen úgy. mint Maiidéi Pál ellen tettük azt. 
Itt nem na a kérdés izraelita vagy keresztyen-e az il
lető V Hanem az. hogy törvényes, vagy torvenytelen 
eszközökkel lett-e megválasztva Ezt majd megmu
tatja a vizsgalat eredménye' Hsakkor méltó, sót jogos, 
hogy büntetését a bftnöa elvegye.

Addig pedig legyünk egymás iránt türelmesek, 
mint egy haza polgáraihoz illik, s ne lotibanjunk ha
ragra, lia egy más társadalmi visszaélés nyilvános szel- 
luztetese bennünket talán közelebbről is érint. Euuvi 
részemről feleletül l»r. Schwarrz Adolf urnák is.

Szerk.

czikkez. nemzetgazdászoz. megoldja a magas 
politika problémait, játsza a boninentőt, leg
szívesebben a zsidófalót V*)

Kun Pál a „Szabolcs- 32-ik számában 
„szomorú csoportnak- nevezi az Írókat átalá- 
ban. —  Elfogadom elnevezését, —  bizonyosan 
legjobban tudja e „szomorú csoportnak- „leg- 
szoinoruhh vitéze- —  mit gondolt az általam 
jelzett fajú „irók“ részére.

fis ezen kibugyant buborék mellett is 
elhaladnék szótlanul, ha ugyancsak a „Sza- 
bnlcs** be nem mutatja öt, mint „sárospataki 
ifjú nyelvészt és a nyugoti nyelvek tanárát,“ 
tehát tanár —  és ifjú nemzedékünk egy része 
kárhoztatva van tőle tanulni. Fájdalom, fent 
említett czikke kimutatja, hogy bizony csak 
olv nyelvész ő, mint p. o. a csóka, melyet 
sz.ntén megtaníthatunk némi szóra. —  l»e 
nem érti mit beszél. —  A nyugoti nyelvek 
szavait elsajátíthatja, de szelleme, irodalmá
nak vívmányai tanúságáról még csak fogalma 
sincs.

Ha „Istóczy- álmait „zsidó kérdés* há
borgatja. s attól fél, hogy a lipótvárosi Basi- 
lika a jövő század Salamon temploma lesz, —  
ártatlan hóbortja szánakozást gerjeszt, mint 
talán ('erventes lovagja. —  Nem tagadhatunk 
nála jóakaratét, rémképet lát —  s küzd el
lene. szegény sok mesét olvasott, s ez meg- 
zavart a.

De „szomorú vitézünk- tapasztalatait 
korcsmák lián, kuglizóban, ezukrázdáhau. nyil
vános tereken szedi fel, s az ott talált gyön
gyeit meri Nyíregyháza polgárának s „Sza
bolcs- müveit olvasó körének idegen szavak
kal tarkázott r/ikkében hoiimentokép előadni, 
még pedig oly kifejezésekkel, oly modorban, 
melyet nem valamely kitűnő német egyete
men. de csakis valamely „Bcisel,- —  magya
rul lebuj korcsma —  poshadt levegőjében sa
ját itba'ott el. F. térre tisztességes ember öt 
nem követheti. —  Badar gorombaságait tehát 
nem elemezem, de miután úgy látszik idejeko
rán ült a tanszékre, valamire meg kell ót ta
nítanom.

Menjen ön haza kis hamis ; s hogy „sós
tói- idézéséből nemcsak teste, baneui a  csap
szék levegőjétől már is mételyezett elméje 
részére i* vigyen magával némi orvosságot, 
írok önnek egy orvosi rondHinényt.*) Olvassa 
a történetet. —  Mert úgy látom, hogy ón fia
tal nyelvész, e tudományban még nagyon cse
kély haladást tett. —  Éreti olvasmány megta
nítja ont helyes következtetéseket vonni, s fő
leg népek feletti Ítéletében szerényebbnek 
lenni.

Hazánk küzdelemdus múltjából kiolvas
hatja. hogy a magyar zsidó éjien gennauizalni 
nem akart soha. ha egymás kórt nemeiül be
szélt is ; h«»uy az ország minden nemzetiségű

••) Ebbiu felett, csalódik II. M. ttr.
Sxerk

* 1 f. pitssus haiamzotlan mulatja, hogy valaat
. tollát szenvedély vetette, * M é n  K. P. ág i 

kitcj./.«get megrovja ugyanakkor «* is hasonló hí 
baba e*ik.

Szerk

T A H I  ; / A .

E g y  c s a l á d  t ö r t é n e t e .
( Ilegénye* korrnjz.)

Il ik kötet.

11. Kész.

„A z  é l e t m e n t ő  k “
(I oly tatás.)

l 'j  erőt kapott a küzdelemre Kolozsvár? 
uram, s kiadta a parancsot leányai felkerc 
sésére.

Kisérjük most lortiay Jenőt csoluuka 
drága terheivel.

Körülbelül egy jó negyedóráig pihenhe
tett Jenőnk, inig a tovább evezéshez uj erőt 
nyerhettek gyermek izmai.

F.kknr megindult ; —  elébb azonban a 
leányokat életre keltette, elmondván nrkiek rö
viden. hogy menekültek el . hogy szüleik és 
testvéreik biztos helyen vannak.

Egészen más utat kelle választani a 
visszatérésre, igen nagy kerülőt kelle tennie, 
mert arra. a merre jött, azért nem mehetett 
'issza, mivel a viz épen nagy erővel szembe 
folyt. Ki kellett térnie egészen a faluból. 
Imgy a víznek útjára kedvező folyását meg
találhassa.

Különös jó kedvvel és nyugalommal tár
salkodót t a leányokkal, oly jói esett szivének, 
hogy ily nagy tettet, ily nagy jótéteményt vé
gezhetett gyermek létére. —  1 sendosen kor 
mány zá a hajót, miközben :i falutól már meg 
lehetős távolban eveztek. —  Épen a kedvező 
folvas árjába siklott a parányi jármű, midőn a 
nap a tengernek látszó vizbe kezdett nláme- 
rülni. Az ég karimája haragos veres sziliben 
égett s nyugoti l>oll ozat ára szeszélyes alakú, 
sötét öblü fe bok kezdettek feltornvosulni.
aranyos szegélyzettel ékeskedve, felébb egy 
két tUllszerU bíbor felliodarab us/ntt. A hu 
esiizónap arany-sugarait végig fektette a vizen, 
s az esti szellőtől íelfodro/ntt vízfelületen a 
búcsúzó sugarak leírhatatlan szinpompában
ragyogtak : a barátságos habok édesen
csacsogtak a hajó orrával, mely előre haladá
sában pajkos örvény kékéi hagyott maga után 

Ilonka kihajolt a csolnakból s egy vesz- 
szöcskével játszott a hullámokban, gyönyör
ködve szemlélve a parányi örvénykéket, me
lyekhez oly hasonlatos kis gödörkék képződtek 
mosolygó nrczán.

Mondja csak kedves Ilonka, hogy 
tetszik magának e nagyszerű alkony itt a hig 
elem felett 't Nem fél-e e l»;lekvesztón a mély 
örvények felett járni V

—  Hogy félnék Jenő ! Hiszen nem na
gyobb veszélyből szahaditott-e meg minket 
hihetetlen bátorsággal '  Nem nem ! Aztán az 
Isten is velünk vau 1 .. . . Hanem jóságos tet
tét soha sem fogom elfelejteni, mondja mit

kivan tolom V F.n mindenemet képes leszek 
feláldozni magáért, szivemet, életemet ! . .
Ne f ne szóljon ! . . . Hát maga nem azt tet
te-e érettünk! A maga *7i\e oly jó. méltó 
reá. hogy kezét megcsókoljam.

Jenő oly pirulva rántotta vissza kezét, 
hogy majd kiejtő belőle az evezői, úgy tet
szett. mintha égni érezte volna azt.

Ne hozzon zavarba Ilonka ! Lássa ! 
Hiszen ez csak kötelességem volt. Vajon nem 
kötelességünk e segíteni azokon, a kik veszély
ben vannak V Vitán lássa Ilonka, én nem 
tudtam volna túlélni, ha valami szerencsét len- 
sée érte volna magukat V Nem tudom miért, 
de mitlon e hirt meghozták veszélyes helyze
tükről. szivem összeszorult, nem maradhattam 
tovább, s ha késön érkeztem volna, tálán ott 
ugrottam volna ki a csolnakból. hogy én is 
veszszek el.

Ilonka épen felelni akart, midőn egy
szerre erős északi szel kapta meg a kis jár
müvet. s úgy megnyomta azt. hogy oldalán 
majd becsapott a viz. A leányok sikoltottnk ; 
Jenőnek pedig nagy erejébe kei ült, hogy ha- 
rántosau a szél ellenébe forditsa a csolnak 
orrát.

Jenőnek nrczán halálsápadtság futott 
végig. O már nagyon jól ismerte a szélnek 
erejét ott kiint a sík viz tetején. Honka Jenő 
elsáppadt arczára tekintve, görcsösen ragadta 
meg a csolnak két oldalát. Boriska hasonlóul 
cselekedett.

Jenő összeszedte minden erejét és bá

torságát - Szavai remeglek ntár. de azért 
nyugalmat erőltetett

—  Ne teljenek llouka ! Fsak arra kérem,
hogy feküdjenek le a csolnakbu, mert ha fenn 
vannak, a szél annál nagyobb erővel fog elle
nünk áll. ui. elmúlik a vihar, s ekkor ismét 
biztosan evezhetünk.

Boriska halálos félelemmel feküdt le a 
csolnak 01 iába. llouka pedig elszánva haj
totta Jenő öléire fejét, halvány arezát elta
karva kezeivel.

A szel eközben mind jobban dühöngött, 
a viz. hullámai mindegyre növekedtek, s mint 
pelyhet hánylak vetették a veszendő jár
müvet.

Mintegy egy helyben látszottak állani. 
meri a mennyit előre lökött Jenő az evező
vel. annyit vagy talán meg többet lökött visz- 
sza a szél. E  mellett haránt kellett szelni a 
hullámokat, mert csak egyszer érte vala ol
dalt. vagy csak egyszer elintette volna a de
rék szög alatt a vadul hömpölygő hullámokat 
a C'olnak orra, menthetetlenül elvesztek 
volna, előbbi eset íren a hab felforditja, máso
dik esetben pedig kot te toppantja a csol- 
nakot.

Jenőnek ennyi vészszel szemben egy elo- 
nye volt, az tudnillik. hogy inár 5— 6 éves 
korában kezdette az evezést tanulni, tehát 
esnierte a csolnaknak és víznek minden moz
dulatát. s kitünóleg tudta kezelui az evezőt, 
melyhez tieui kell nagy erő. hanem annál több 
ügyesség és gyakorlat.
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