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K arácson y  napján.
Az ünnep jellegének megfelelő 

hangulatban akarjuk most e sorokat 
vezetni. Annak a napnak évfordulóján, 
amelyen a szenvedélyektől fölkorbá
csolt emberi telkekbe először szállott 
az isteni béke mindeneket elsimító 
szikrája, ünneprontó fegyverzörej ne 
legyen és a szeretet napján ne han
gozzék gyűlölködő szó.

Amikor tehát e helyen állandó 
kérdésünkkel ma foglalkozni akarunk, 
tesszük ezt az örökkévaló szeretet, 
a béke jegyében.

Elhárítjuk azért szemeink elöl azo
kat az akadályokat, amelyekbe sze
meink a befutható látóhatás mezején 
beleütköznének, eltoljuk az emberi 
ész véges számításával tuluan mes
terségesen fölállított színfalat, mely
nek alakjait a hagyományokon föl
épült napi politika rajzolta meg s 
nem fogjuk meglátni a színeket sem. 
amelyekkel a türelmetlenkedő érzés 
egyre hullámzó hangulata körülrakta 
azokat s azok mögött ne lássunk 
meg mást, mint az embert.

Az embert úgy, amint azt a nap 
jellege, hangulata kívánja meg. Azt 
az embert, akin nem vesszük észre, 
hogy ruhája selyemből, bársonyból 
készült-e, avagy rongyokban szaka
dozik le róla, azt az embert, akit 
nem Ítélünk meg ma belső érdemei 
szerint és akit el sem Ítélünk, ahol 
nem keressük a különbségeket, ame
lyek bennünket elválasztanak tőle, 
hanem azt az utat, ahol találkozva 
mindkét fél érezhesse, hogy részese 
annak a szeretetnek, amit a mai nap 
hirdet.

Ezt a hangulatot, ezt a mai nap 
jellege által meghatározott szellemet 
szeretnék itt uralkodóvá tenni.

Szeretnök, ha ezen a. lapon, ezen 
a helyen mindig olyan érzéssel Írhat
nánk, amilyen most vezeti gondola
tainkat. Most, amikor képzeletünk 
segítségével eltisztogattunk a látó
határ széles körében minden rögöt, 
minden akadályt, amelyen megütköz
nénk. Szeretnök, ha azon a mezőn, 
amelyen ma még ellenfelünk áll, aki
nek ellenszenvét a húsban és vérben

Vajha úgy lenne, hogy azt a lelki
szikrát, amely ma sziveinkben helyet 
talált, az idők tovóbbi folyamán is 
megőrizhetnők és bár úgy lenne, hogy 
ez az ihlet lenne vezérünk minden 
olyan találkozásnál, amely eddig el
lenfeleinkkel összehozott.

Karácsony! Ihlesd meg sziveinket 
meleg szeretettel. Szeretettel kölcsö
nösen önmagunk és mások: ellen

keresett különbségek, az örök szere
tet szemében a végtelennek tetsző 
gyarlóságok irányítják arra, hogy 
sem a mezőn ne lássunk többé olyan 
különbségeket, ne lássunk ellenszen
vet, gyűlöletet, mely amabból folyik, 
hanem a békében, a szeretetben való 
összeolvadással együttmunkálkodást 
csupán abban az irányban, amit a 
mai nap értelmében vett testvéries
ség határoz meg.

Most nem keressük azokat a pon
tokat, amelyek megközelítésével ezt 
lehetőnek tartjuk. Nem keressük, 
mert az ész, amely e munkára hiva
tott, mindig számit, mérlegel, taglal 
és boncolgat. Ezek a ténykedések 
pedig újabb ellentéteket támasztaná
nak csápán. Nem is engedünk ma 
teret annak az emberi szellemnek, 
amely éppen azért, mert emberi, 
minden körülményt, okot és okozatot 
egyaránt a saját és övéi szempont
jából, tehát merőben egyéni, önző 
érdekből Ítél meg és nem teszünk 
egyetlen lépést sem azon az ösvényen, 
amelyen ezáltal vezéreltetve lépten- 
nvomon a mások hasonló érdekeivel 
kerülnénk összeütközésbe, hanem meg 
állunk ott, ahol a mai nap tökéletes 
szelleme leszögez.

Vajha e napnak hangulata meg
ihletne bennünket, megihletne mind
nyájunkat s megihletné mai ellenfele
inket is.

feleink iránt is. Ihlesd meg, hogy 
Ítélni helyesen képesek legyünk és 
szálld Imeg ellenfeleink szivét, 
lelkét, hogy amikor mi békét, szere- 
tetet kínálunk, ellenszenvvel ne fizes
sék azt vissza. —ár.

portát hencegés.
Irta: VIzy Ferenc.

Mit is érthetnénk ezalatt, mint a 
horvátoknak a magyar országgyűlésen 
kierőszakolt arcátlan viselkedését, a 
horvát nyelvnek mint másik tanács
kozási nyelvnek a feltolatását.

Nem vagyunk elfogultak. Tiszte
letben tartjuk mindenkinek a nyelvét, 
a jogait; azonban ha visszaélés tör
ténik vele, még pedig az ország ér
deke ellenében, hazafias kötelesség 
ellene tiltakozni s visszautasítani oda, 
ahová az való.

Ismeretes, hogy a szabadelvű párt 
uralkodása idejében, a horvát képvi
selők horvátul kezdették meg beszé
deiket s magyarul folytatták s fejez
ték be. Senkisem ütközött meg rajta. 
Jelezték a jogot, de nem voltak olyan 
bornirtak, hogy olyan nyelven tár
gyaljanak, amelyet csakis ők, negy
venen értenek s tudnak, mig 413-an 
hozzá sem konyitanak. így tehát ez 
rendben volt mindig.

Jött azután a koalíció, a nagy 
hurvát-magyar ölelkezés. Justh ház
elnök, Deák Ferencnek a becsületes
ségével elnézte, hogy elpanaszolhas
sák jogtalan keserveiket, s horvát 
nyelven tartsanak órás beszédeket;
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bevétette azokat a Ház jegyzőköny
vébe s hogy mindig tájékozhassa 
magát, hogy mit beszélnek, hát még 
tolmácsot is rendelt maga mellé. A 
horvátok azonban visszaéltek eme 
szertelen engedékenységgel s horvát 
nyelven lövöldözték nyilaikat minden 
ellen, ami csak magyar s az önálló I 
horvát államról álmodoztak, miáltal 
félreismerték helyzetüket s közjogi j 
vitákat dobtak az ország házába s 
oly sérelmekkel állottak elő, amelyek 
a magyar alkotmánynak az alapelveibe 
ütköznek. A házelnök elnézése sok 
kritikára adott alkalmat. Uton-utfélen 
helytelenítették eljárását; azonban 
kemény nyakú ember lévén, meg
maradt álláspontja mellett dacára 
annak, hogy épen e sorok Írója, mint 
országgyűlési képviselő, az egyik 
pártértekezleten tiltakozott ellene s 
orvoslatot kért.

Természetes tehát, hogy a test
vérek vérszemet kapva, annál mo
hóbban ápolták s kezelték a hovátot 
mint tanácskozási nyelvet. Talán némi 
korlátot a jelenlegi házelnök fog 
szabni, mi mindenesetre igen kemény 
dió lesz; mert el vannak kapatva s 
kényeztetve; azonban itt az ideje, 
hogy véget vessünk neki. A horvátok 
szentül meg vannak győződve, hogy 
ók a magyar országgyűlésen horvátul 
tanácskozhatnak. Az 1868. évi XXX. 
t.-c.-et úgy magyarázzák, ahogy azt sem 
nem szabad, sem nem lehet magya
rázni, mert ellenkezik a józan ésszel. 
Vájjon a horvátok megengednék-e 
hasonló körülmények közt a magyar 
tanácskozási nyelvet a horvát ország
gyűlésen ? Dehogy engednék meg, 
hisz nem ettek bolondgombát. Egy

önálló állam sem engedhet meg ilyesmit, 
mert akkor önmagát teszi nevetsé
gessé. A gyávaságnak, az önérzés- 
telenségnek, a pipogyaságnak volna 
ez a tiszta jelel Az 1868. XXX. t.-c. 
alapján, hogy tekinthetik Horvátorszá
got önálló államnak, hogy követel
hetnek teljes államjogi paritást, per- 
szonáluniót, teljes pénzügyi önálló
ságot, Magyar s Horvátország közt 
delegációt, nádori intézményt, teljes 
Trializmust s Fiume bekebelezését, 
holott ez Magyarországhoz tartozik?

Dehát a horvát atyafiak jogra, 
törvényre hivatkoznak. Nézzünk csak 
azoknak a szemébe is.

A horvátoknak a magyar ország
gyűlésen magyarul kell beszélniük, a 
józan észre nem is hivatkozva, az 
1848. évi IV. és V. törvénycikkeknél 
fogva, amelyek szerint a magyar 
országgyűlés, a magyar állam egész 
területének a képviselőit s főrendéit 
foglalja magában. Hogy a tárgyalási 
nyelv a magyar, bizonyítja ezt az 
1844. évi II. t-c., mit a későbbi tör
vény fenntartott, mely szerint az 
országgyűlési nyelv ezentúl kizárólag 
a magyar; azonban a horvátoknak 
meg lön engedve, hogyha a magyar 
nyelvben nem volna jártasságuk a 
közelebbi hat év alatt tartó ország
gyűléseken szavazataikat horvát 
nyelven is kijelenthetik.

Már ebből csak világos, hogy a 
magyar országgyűlésnek más tárgya
lási nyelve hem lehet, hanem csakis 
a magyar s ennek csakis az lehet 
tagja, aki magyarul is tud. Ezek a 
törvények eddig hatályukat nem 
vesztették s nem is veszíthették,

mert hatályon kívül nem helyeztettek. 
Említsük ehhez még az 1885. évi 
VII. t.-cikket, a főrendiház reformjáról 
szólót? Mit mond ez? Azt, hogy ez 
a reform Horvátországra is kiterjesz
tetik s kimondatik, hogy a főrendi
háznak csak az lehet tagja, aki a 
magyar nyelvet érti. Ezt mondja a 
törvény 59. §-a. Ha áll ez a főrendi
házra, természetes, hogy okos ésszel 
állnia kell bizonyára a képviselő
házra is.

ő kelmék hivatkozni szoktak az 
1868. évi XXX. törvénycikkre s a 
jó öreg s mindenkit becsületes em
bernek tartó Deák Ferencre. Do eb
ben sincs igazuk. Mert ámbár ez a 
törvény az országgyűlésnek korábbi 
hatáskörén változtatott annyiban, a 
mennyiben a horvát autonómia körébe 
tartozó ügyekben a törvényhozást a 
társországok területére nézve elvonta 
a magyar országgyűlésnek a hatás
köréből; valamint, hogy ezután a hor
vát képviselőknek a választása a 
magyar országgyűlésbe nem kerüle
tenként történik, hanem a horvát 
országgyűlésből küldetnek s hogyha 
a horvát képviselők nem tudnák 
eléggé kifejezni magukat, horvát nyel
ven is szólhatnak azaz segíthetik ki 
magukat s végül, hogy az épületen, 
ahol a korvátokkal való közös ügyek 
tárgyaltainak a magyar lobogó mellé 
a horvát-szlavon-dalmát lobogó is fel
húzandó : tehát épenséggel nem kö
vetkeztethető s teljességgel nem ál
lítható igazságosan, hogy van magyar 
országgyűlés ugyan, de van közös 
országgyűlés is és horvát delegáció!

Azt az 1868. XXX. törvénycikket 
legjobban magyarázhatta s magyarázta

T Á R C A .

A kálvinista kétfejű sas.
Irta: Eötvös Károly.

Egykor Kaas Ivor irótársamnak egy szép 
vezércikke jelent meg a lapok hasábjain, 
mely Hurbánról s pánszláv irányú ünnepeiről 
szól s melyben mint furcsa dolog emlittetik, 
hogy Hurbánék egy most épitelt és fölszen
telt lutheránus templom tornyára a kétfejű 
sast tették föl.

Biz ez furcsa dolog a mi napjainkban, 
noha hajdanában a legnyakasabb tősgyöke
res magyar kálvinisták is országszerte sok 
templomuk tornyára oda illesztették az 
osztrák császári, vagyis inkább habsburgi 
kétfejű sast. S azt hiszem, ma is van még 
néhány kálvinista templom itt-ott, melynek 
tornya csúcsán a csillag a kétfejű sas nya
kára helyezett lándzsahegyen csillog.

Az én szülőfalumnak, Mezősztgyörgynek 
is szép sudaras kálvinista tornya volt gyer
mekkoromban, de a kétfejű sas ezen is rajta 
volt. 1848-ban elhatározta az eklézsia, hogy 
azt levétett onnan, de egy fehérvári ács
mester háromszáz forintot kért a levételért. 
Ezt már mégis sokalták érte s a nemes 
ifjak ehelyett azt határozták, hogy puskával 
lelövöldözik a torony csúcsáról. Vagy leg
alább is puskagolyóval úgy kilövöldözik 
alakjából, hogy senki sem ismer rá.

Persze nem lett belőle semmi. Néhány 
száz golyót rálőttek, de a kétfejű sas észre 
sem vette. Magasan állott, erős kalapált vas- j 
ból készült, a puskagolyó semmit sem ártott 
neki. Utóbb is abban hagyták a mulatságot I 
s akkor szabadultunk meg tőle, mikor ezelőtt ! 
harminchét esztendővel uj tornyot csinál- j 
tattunk.

Komárom megyében is csaknem igy járt | 
egyik kálvinista falu. Már nem jut eszembe 
a neve, csakhogy ennek derék presbiterjei 
okosabbak voltak, mert ők ágyúval akarták 
1848. áprilisban a kétfejű sast lelőni. De 
sokkal okosabbak még sem voltak, mert 
valami gonosz csont tanácsára a várkormány
zótól kértek hozzá ágyút és tüzért. Termé
szetesen huszonöt bot lett a vége, oly 
gyorsan és sommásan kiszolgáltatva, mintha 
a parancsnok valamikor makai kapitány lett 
volna.

A komáromiakról azt beszélik, hogy 
1848-ban ágyukkal lövöldözték le kálvinista 
tornyukról a kétfejű sast.

A győriek különösen megjárták a városi 
őstorony kétfejű sasával. 1848 és 1849-ben ! 
kétszer levették önkényt, midőn a magyar i 
sereg itt táborozott s az osztrák sereg két- . 
szer tétette vissza erőszakos fenyegetéssel, j

Láttam egy kálvinista templomban fész- 
kell kétfejű sast is.

Egerallyán vagy Adorjánházán a Marczal j 
mellett láttam ezt. A szép fehérre meszelt í

templom falán és pedig a karzat falán volt 
fekete szinnel fölfestve egy nagy istenadta 
kétfejű sas. Magassága, szélessége lehetett 
vagy fél öl. Ezen annyival inkább csodál
koztam, mert mint mindenki tudja, a kálvi
nisták semmi faragott vagy festett képet nem 
tűrnek szentegyházaikban. De a kétfejű sast 
megtűrték. 1848-ban, 1849-ben elfeledték 
bemeszelni, az 50-es években pedig már 
nem lehelt tenniük. Most azonban nem 
hiszem, hogy megvolna már.

Jól emlékszem, ez a sas még a régi 
alakú volt, aminőt Mária Terézia és József 
császár idejéből ismerünk. Az a kétfejű sas 
sokkal soványabb és ritkább tollú, mint a 
mostani és sokkal jobban hasonlít a mai 
német császári vagy porosz sashoz. Igaz, 
hogy a múlt században az osztrák császár
ság felállítása előtt körülbelül egy volt mind
kettő.

Nem emlékszem, hogy a kétfejű sast túl 
a Tiszán vagy a Tisza mellékén láttam volna 
kálvinista tornyokon. Igaz, hogy e vidéken 
48 előtt nem jártam, kakast azonban láttam 
s különösen sokat láttam a Felvidéken, lut
heránus templomok tornyain is. S bizonnyal 
a vén Hurbán, ha már úgy beleszeretett a 
madárvilágba, jobban teszi, ha kétfejű sas 
helyett, hitrokonainak ősi szokásához ragasz
kodva, kakast tétet temploma tornyára.

Egyébiránt valamikor ezelőtt száz évvel 
a tiszamelléki kálvinistáknál se volt gyöngébb
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is a jó Deák Ferenc, ő szerinte j 
ugyanis a horvátok az ő önkormány
zatuk körébeu joggal használhatják 
nyelvüket; de a magyar törvényhozás
ban a magyar nyelvet kell használ- 
niok s a horvát nyelv csakis kisegítő 
nyelvül használható.

De hogyan is lehet elképzelni egy 
olyan törvényt, mely megengedi, hogy 
egy nemzetnek az országgyűlésén 
olyan nyelvet használjanak, melyet 
csak néhányan értenek meg? Oiyan 
bolond állam nem létezik, amely 
ilyesmibe beletörődnék s ha volna 
ilyen, annak alapjai nagyon korhad
tak lehetnek s rövid időn belül be
harangoznak néki. Ilyen államnak 
képzelik x horvátok Magyarországot 
is? Osztrák járszallagon mozgattatva 
a többi nemzetiséggel ilyenné akarják 
tenni ezt a hazát? Ne ámítsák ma
gukat a horvátok 1 Ebből mi sem 
lesz. Még nem vagyunk egészen dög
rováson amint ők hiszik!

Igenis, elevenné fog válni minden 
jogunk s megőrizzük a magyar jo
got, a magyar fensőséget mindenkivel 
szemben!

A magyar országgyűlésen a horvát 
beszédek megsemmisítik a magyar 
ellenőrzést s a kormányzást, tehát a 
horvát nyelvnek csakis kisegítő sze
repe lehet és tárgyalási nyelvvé soha 
sem váihatik: mert ez ellenkezik az 
egységes magyar nemzeti állami szer
kezettel. A magyar nemzet birtok
állományából senkinek sem ajándé
kozhatunk. Ezt nem azért mondjuk, 
mintha a horvátok az ő nyelvűkkel 
nekünk valami nagyon sokat árthat

nának; de nem engedhetjük meg, 
mert nincs hozzá joguk és kifelé 
elhomályosíthatnák képviselőházunk 
magyar nemzeti jellegét is. A hor
vátok fellépése a horvát nyelv hasz
nálati jogát igaz vitássá tette s igy 
jó volna ezt is egyszersmindenkorra 
rendezni.

A horvátok nemzeti érzése s ön
tudata általában szép vonás. Ebben 
alkudni velük azonban nem lehet, 
ami még fontosabb. Életüket, vérüket 
készek feláldozni a horvátok nemzeti 
emelkedésük érdekében. Ez is szép, 
sőt igen tanulságos reánk nézve, akik 
bizony elernyedtek, meghunyászkodók 
lettünk s drága életünknek, a sze
mélyes boldogulásnak csak az imádói! 
Tanulhatunk e tekintetben tőlük.

A magyar alkotmány szép dolog, 
de sajnos, az idők, az emberek sze
gényt elég furcsává tették 1 Annyi 
lett benne a közértelmüség, hogy jo 
gász-nemzet létünkre éppen az elevenbe 
vágó közjogi kérdések jobbra-balra 
csavarinthatók; minek azután az a 
következése, hogy alkotmányos éle
tünk mindinkább személyektől, jó 
indulatoktól függi Temészetes, hogy 
igy alkotmányosnak csúfolt életünket 
mindinkább a feje tetejére állítjuk, 
mert ellenségeink még a sarkalatos 
törvényeket is nem a javunkra, hanem 
kárunkra magyarázhatják. Alkotmá
nyunkat udvaroncaink, akikből soha
sem fogyhatunk "ki, teszik s tették 
ingataggá, kétértelművé s igy a nem
zet mindig élvezhette a rabszolga
sorsnak azt az előnyét, hogy nem 
szabad magával törődnie!

a Habsburgok iránti loyalitás, mint túl a 
Dunán.

József császár 1781. október 19-én adta 
ki híres rendeletét a vallás szabadságáról, a 
christiaua tolerantia-ról, mint az egykoruak 
nevezték. Ez a rezolució december 26-án 
érkezeit és publikáltatott Debrecenben s a : 
krónikairó megjegyzi, hogy e napnál nem j 
ért Debrecen örvendetesebb István-napját.

Ez évnek utolsó és a következő évnek 
első hónapjaiban az egész országban felhar
sogott a protestánsok örömének vidám zaja. 
És az ünnepié- ., lakomák, hálaadások és 
áldomások omegesebbek valának, mint 
1848-1- a márciusi törvények ünneplése.

é , ez természetes volt.
A protestánsok, kálvinisták 1 túlnyomó 

nagy része jobbágy volt, igaz, hogy a köz
nemességé is.

1715-től kezdve is talán ezer protestáns 
templomot vettek el s az iskolák százait 
zárták be. Még nagyobb városokban is folyt 
az okkupálás. Veszprém 1716-ban, Pápa 
1752-ben vesztette el kálvinista templomát 
és iskoláját.

A kálvinistákat plébános anyakönyvezte; 
a protestánsok fizetni tartoztak a katholikus 
papságot ép úgy, vagy sokkal jobban, mint 
maguk a katholikusok. Ezenkívül fenn kellett 
tartaniok saját egyházaikat, papjaikat, isko
láikat.

Mária Terézia szabályozta az urbért,

József a vallásszabadságot. Mindkettő tette 
mindezt a rendek, a nemesség, az ország
gyűlés, a vármegyék ellenére. Bizony termé
szetes volt, hogy a protestáns nép, mely 
szabadságát és anyagi érdekeit és vallásának 
gyakorlatát a Habsburgoktól nyerte: ezek 
iránt túláradó hálát érzett szivében és 
demonstrált külsőleg is, ahogy tudott.

Igy kerültek a kétfejű sasok a kálvinista 
templomok csúcsára; 1781-től a század ele
jéig száz meg száz kálvinista templom épült 
s ezek nagy részére hálából odafészkelt a 
kétfejű sas, Jókai egyik legszebb regényében, 
az „Elátkozott család iban  leirt templomépi- 
tés és templompusztitás is ez időre esik. Az 
eset Komáromban történt s a komáromi 
kálvinistáknak is megvolt egykor a maguk 
kétfejti sasuk.

A „Gott «rhalte“-nak hallása ma például 
rosszul esik fülünknek. 1849 óta annyi 
keserű emlék támad fel lelkűnkben, amikor 
ezt halljuk. De 1848 előtt nem igy volt ez 
egészen. S én még jól emlékszem kálvinista 
népiskolai tankönyvekre, melyekből naponként 
tanultuk és énekeltük a „Gott erhalte" szö
vegét és dalát magyarul e kezdettel:

„Isten tartsd meg Ferdinandot."
Mennyit kellett vétkezniök az ország 

minisztereinek száz év óta, hogy e hangulatot 
kiverjék a magyar kálvinista nép szivéből! 
És a kétfejű sast a kálvinista tornyok tete
jéről. Ezt ugyan kiverték alaposan.

Hegyei és Községi ügyeK-

(§) Az állandó választmány Dlése. A
vármegye állandó választmánya a folyó hó
22-é.i délelőtt 10 órakor Beniczky Kálmán 
alispán elnttklése mellett Uiést tartott. Az 
Ülésen a folyó hó 30-ára kitűzött közgyűlés 
tárgyai készítettek elő.

(§) Megsemmisített választások. A 
vármegye igazoló választmánya a múlt hó 
29. és 30-án megejtett ruttkai bizottsági tagvá- 
lasztásokat megsemmisítette. A megsemmisí
tésnek szüksége beállott azért, mert az 1886. 
évi XXI. t. c. 37. § nak ama rendelkezése, 
hogy a leadott szavazatok mellé a szavazó 
lakóhelye is íeljegyzendő, be nem tartatott. 
De inegkellett semmisíteni azért is, mert a 
szavazói névjegyzék záradékolva s a választás 
vezetőségének aláírásával ellátva nem volt s 
teljesen nélkülözi a közokmány formáit. A 
többi kerületben megejtett választások igazol
tattak.

(§) Turóczszentmárton világítása. Ha
hinni lehet a hírnek, úgy a város világításá
nak kérdése az elmúlt héten megtartott elöl
járóság értekezletén nagy lépéssel haladt 
előre. Az elöljáróság értekezletén ugyanis 
elfogadtatott az a terv, hogy a jövő évben a 
város villamosvilágitását nyélbe ütik. Ezen 
az értekezlotou átvizsgálták a villamosvilági- 
tás Ügyére vonatkozó s Buocz Károly magán
mérnök által kidolgozott terveket is s bírálat 
alá veMéli a tervekkel kapcsolatban benyúj
tott ajánlatot is s azt mindenben kielégítőnek 
találták. Nehogy azonban kifogás tétessék ez 
egyoldalú eljárás ellen, a V&ros a villamos- 
világításra nézve nyilvános pályázat hirdeté
sét is elhatározta.

(§) Megsemmisített biróválasztás. A
közigazgatási bíróság legutóbb kelt határoza
tával a bellai biróválasztást kisebb szabály
talanságok miatt megsemmisítette.

J (§) Lemondás. Timkó Gusztáv tótprónai 
körjegyző, kit a most lefolyt bizottsági tag
választásokkor választották be a vármegye 
bizottmányába, e bizottsági tagságáról, a vár
megye alispánjához benyújtott levelében le
mondott.

(§) Vásártérkibővités. Szucsány község 
a vásártér szükségessé vált kibővítésnek 
céljából megvásárolta u Krasznecz-féle telket, 
mellyel az eddig fennálló t vásártéri mizériá
kon óhajt segíteni.

E lőfizetési fe lh ívás!
Tisztelettel felkérjük a t. előfize

tőinket, kiknek előfizetésük december 
végével lejárt, szíveskedjenek azt 
mielőbb megújítani.

Azon t. előfizetőinket, kik elő
fizetéseikkel hátralékban vannak, ez
úttal is tisztelettel kérjük, hogy hát
ralékaikat kiadóhivatalunkba mielőbb 
eljuttatni szíveskedjenek.

A  „Felvidéki H iradó“ előfizetési ára:

Egész évre — — — — — 8 kor. 
Fél é v r e ----------------------4 ,

A kiadóhivatal.
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A paraszt jogvédelme.
(V.) Jóformán azt lehet mondani, hogy 

soha nem mutatkozott még a törvényhozásnak 
a kisemberek egzisztenciáját érdeklő kérdések 
iránt pregnánsabban jóindulata és jogvédelme, 
mint most, az általános polgári perrendtartás 
hatalmas törvényalkotásánál. A XX-ik század 
küszöbén és valószínűleg az egész századon 
át fog lengeni a szélesebb néptömeget, a 
minden embert boldogító eszmeáramlat. Bi
zonnyal föl lészen jegyezve, hogy ezen törek
vések sorában a magyar törvényhozás polgári 
kodeksze, melyet a jogkereső közönség Plósz 
Sándornak köszön, — a kisemberek védelme 
terén nagy szeretetet és méltánylást tanúsít.

De valóban szükség is volt már erre a 
törvényre. Hány írástudatlan, a törvények 
rengetegeiben eligazodni nem tudó, a saját 
aláírásának jogi hatályát nem ismerő földmi- 
velő embert forgatta ki vagyonából a lelketlen 
kereskedelem, a lelketlen ügynök. Aztán 
hánynak vagyona nagy részét emésztette föl 
az oktalan pereskedés s ennek nyomában 
micsoda tenger keserűség nőtt abban az egy
szerű magyar szívben, amely a természet 
által beléoltott igazságérzetre; apellált, midőn 
torkát fojtogatták a sommás eljárás kötele 
és a bírósági végrehajtó hivatalos eljárása. 
Mennyi keserűség fakadt fel az urak ellen, 
akik^anyagi romlását oly kérhetetlenül okozták. 
És minden esetben a törvény ellen zudult 
a keserűség, mely az égrekiáltó igazságtalan
ság indítója. Azért reszket minden parasztnak 
a keze, mikor úri ember aláírását kéri és 
nincsen az a jámbor népszámlálási lapocska, 
amelyet azzal a gyanúval ne Írná alá a pa
raszt, hogy talán erre az aláírására a házacs
kája, a földje is rámegy.

Sokszor sajogjuk, hogy a földmivelö 
osztály nadrággyűlölete rémséges és egyre 
fokozódik, hogy az intellegencia egyre tért 
vészit a vezetésben és itt-ott az urak ellen 
való gyűlölet zendülésben, vagy paraszt
bojkottban nyilvánul; alig tévedünk, ha 
mindezeket a jelenségeket be tudjuk azoknak 
a vérlázitó nagy igazságtalanságoknak, me
lyeket a lelketlen kereskedelem és komisz 
pereskedés okozott. Amikor halljuk, hogy 
egy-egy kisgazdának udvarára annyi minden 
fajta ^mezőgazdasági gépet szállítottak, hogy 
egy nagybirtoknak sok lett volna; mikor 
olvassuk, hogy egy gazda, aki néhány má
zsa műtrágyát rendelt, vaggonszámra kapott 
belőle és mivel azt átvenni vonakodott, a 
vasúti fekbéren kivül egy hosszú eljárás 
összes perköltségeit fizette és az értékét 
vesztett műtrágya mégis a kezén ragadt; 
vagy mikor olvassuk, hogy egyszerű paraszt 
embereknek százkoronás diszmtiveket sóztak 
a nyakára és mivel azt átvenni vonakodtak, 
a megrendelő iv aláírásával bizonyították 
elleneik, hogy megrendelték a könyveket és 
kíméletlenül beszedték a könyv árát a per
költségekkel együtt.

Ilyenekről és ehhez hasonlókról a polgári 
törvénykönyv sokat emlegetett 31. és 32. §-a 
szerint a jövőben meg nem történhetnek.

De az egész vonalon az uj polgári tör
vénykönyv a kisembernek az érdekét óvja. 
Így, a többek között, az is nagy könnyebb
ségére lesz a szegény embernek, hogy a 
kétszáz koronán aluli váltóperekben az ügy
védi képviselet kényszere nem lesz meg. A 
modern humanizmus szelleme lengi át ezt a

törvényt és Plósz Sándort, aki egy ember
életen keresztül fáradozott megalkotásán, 
milliók elismerését és háláját érdemli meg.

Amit a törvényhozás ilyen dicsérendő 
sikerrel indít, védvén, gyámolitván a parasz
tot, azt nem kis szeretettel cselekszi a 
födmivelésügyi minisztérium, egy helyes és 
alkalmatos intézménye. Ez az intézmény az 
ingyenesen működő országos Tudakozó 
iroda, ahová ma már naponta százan for
dulnak levelekkel és személyesen, főleg 
olyanok, akik eddig a nagy város forgatagá
ban tanácstalanul bandukoltak, napokat 
vesztettek, végre is vak vezetvén a világtalant, 
dolga-végezetlen mentek haza. Mióta az 
iroda fönnáll, azóta Magyarország földmivelö 
népe a maga élethivatása felől, tellát gazda
sági téren a földmivelők országos irodájától 
szakbeli tanácsot, útbaigazítást kap. Szerve
zetével vaólban közszükséget elégítettek ki 
és csak az a kár, hogy valamennyi minisz
tériumban nincsen ilyen iroda felállítva, ahol 
az ügyes-bajos ember a maga dolgáról, 
beadványáról tájékozást kaphatna. Némely 
vidéken parallel a tudakozó irodával nép
védő irodák mükednek, szintén nagy sikerrel. 
Valamennyi a kis ember védelme jegyében, 
az emberszeretet törvényei szerint. Azért is 
van sikere és hatása; és éppen e sikert és 
hatást szemlélve óhajtjuk, hogy hasonló in
tézménye legyen a mi pátriánknak is.

Olvasóinknak és jóbarátainknak bol
dog ünnepeket kíván

a szerkesztőség és a kiadóhivatal.

H Í R E K ,

— Szilyeszterest. Kétségtelenül 
a tavalyi rendkívül szép siker által 
felbuzdulva határozta el a magyar 
társaskör néhány lelkes tagja, hogy 
a folyó évben is megismétli a Szil
veszterest rendezését. B tárgyban a 
folyó hó 21-én egy szükebb körű 
bizottság ülést is tartott s meghányták - 
vetették azokat a teendőket, melyek 
az est sikerét biztosíthatják. Mint 
értesülünk lesz néhány zeneszám. 
Felolvas N o zd ro v ic z fc y  Lajos és lapunk 
felelős szerkesztője. A bölgyszereplök 
és vállalkozásuk köre és terjedelme 
tnég nincs megállapítva, valószínű 
azonban, hogy egy kisebb egyfelvo- 
násos színmű kerül előadásra. Fellép 
B a r ta  Ferenc is az ő utánozhatatlan 
mutatványaival. Egy szóval ez a 
Szilvesterest sem marad a tavalyi 
mögött. A magyar publikum minden 
valószínűség szerint örömmel vesz 
tudomást az előkészületekről s a 
legmelegebb odaadással karolja fel 
annak az estnek ügyét, mely tulaj
donképen a publikum kívánságára 
rendeztetik.

— Személyi hírek. Rakowzky Irán dr. 
országgyűlési képviselő a múlt héten több 
napot töltött körünkben. Kedden visszautazott 
Budapestre ; a karácsonyi ünnepeket azonban 
újra körünkben fogja eltölteni.

— Áthelyezés. A földmi velésügyi m. kir. 
miniszter Koncevald Ferenc alerdöfelflgyelőt 
a helybeli, ordöf el ügyességhez helyezte át.

— Esküvő. Schwaroz Antal felső keres
kedelmi iskolai tanár a folyó hó 25-én vezeti 
oltárhoz Székely Piroska úrnőt a debreczeni 
izraelita nasry templomban.

— Református isteni tisztelet. Sedivy 
László református lelkész a karácsonyi ünne
pek alkalmából az ünnep másnapján, azaz 
hétfőn délután 3 órakor és december 31-én 
délután szintén 3 órakor Rultkán az állatni 
iskolák nagytermében isteni tiszteletet tart, 
melyre a református bivök figyelmét ez utón 
is felhívja.

— Küldöttség a főispán előtt. A vár-
megyei tisztikar segéd- és kezelőszemélyzete 
kérvényt nyújtott be a vármegye közönségé
hez, hogy a tűrhetetlen drágaság miatt ré
szükre drágasági pótlékot engedélyezzen, 
illetve a minisztertől a drágasági pótlék fe
dezésére szükségelt összeget eszközölje ki. 
A kérelem pártolása miatt a tisztikar a folyó 
hó 23- án a vármegye főispánjánál is tisztel
gett, ki a tisztelgés alkalmából a legmesszebb
menő pártfogását helyezte kilátásba.

— Adakozzunk a postás otthon ja
vára. Kétségtelen dolog, hogy alig van tiszti 
kar, melynek munkásságát, odaadó buzgalmát, 
a publikum annyira igénybe venné, mint 
a posta és táviró tisztikar. A közönség tehát 
csak e tisztikarral szemben fenálló kötelezett
ségének tesz eleget akkor, ha annak megél
hetési viszonyain, anyagi helyzetén könnyíteni 
törekszik s csekély áldozattal támogatja azokat 
a célokat, azokat az alapításokat, melyeket 
e nagy tisztikar saját jóvoltáért létesíteni "jó
nak lát. Ez utón is felkérjük tehát a közön
séget, de különösen a kereskedőket, cégeket, 
társulatokat, hogy tehetségük szerint mozdít
sák elő a „Postás Otthon* létesítésére célzó 
törekvéseket akként, hogy a most közelgő 
újév alkalmával az újévi üdvözlések után 
szokott összeget erre a nemes célú intézményre 
adják oda. Mi reméljük, hogy a felhívásnak 
— tekintve a humánus célt. — meg is lesz 
a kellő foganatja.

— A beszélő néma. A siketnémák 
körmöczbányai intézete, mely ez idén fejlődött 
ki VIII. osztályúvá, megható karácsonyi ün
nepélyt rendezett, siketnéma növendékeinek. 
Az ajándéktárgyakat, messze idegenből, 
Váradi Zsigmond igazgató gyűjtötte össze s 
az ünnepélyen, mely december hó 22 én tar
tatott meg, nemcsak a szeretet fája, hanem 
az apró kis siketnémák arca is csupa ragyo
gás volt, telerakva minden jóval, aranydió
mogyoróval s a körmöczbányai vidék kam- 
csatkai hidege ellen oltalmat adó meleg 
ruhával. Az ünnepélyen az igazgatón kívül 
beszéltek még Adamcnk I. int. tanár és Vizy F. 
volt országgyűlési képviselő s az intézet 
felügyelő-bizottságának ügyvezető alelnüko. 
Bartl József, Boncsek Pál, Zeinan Maria és 
Tekela Péter intézeti növendékek karácsonyi 
verseket szavaltak. A beszélő siketnémák 
könnyekig hatották meg az ünnepély kö
zönségét.

— Munkásszerencsétlenség. Pallaghy 
Antal ruttkai géplakatos egyik vasgyalunál 
dolgozott. Munkaközben a gép becsiple jobb 
kezét s annak két ujját teljesen leszelte. A 
szerencsétlenül járt munkást lakásán ápolják.

— Zsebmetszést követ el mindenki 
saját magán, ki karácsonyi vagy újévi aján
dékét másutt vesz, mint Steiner Lajosnál 
Turóczszentmártonban, kinek hirdetésére fel
hívjuk t. olvasóink figyelmét.
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A korcsmáros tolvaja. Marczulinecz 
Leó turáni gözfürészi munkás az elmúlt héten 
bemászott Tyroler Ármin turáni lakos korcs
májába s a söntésben talált ital- és étel- 
nemtteket magához véve, megugrott. A tettest 
azonban a csendörség kinyomozta és letartóz
tatva bekísérte a helybeli jbiróság börtönébe.

— Zsebmetszés. Chorvát József szucsányi 
lakos .gondtalanul idogált egyik szucsányi 
korcsmában s minden bizonnyal többet is vett 
be, mint amennyit elbírt, inért csak igy tör
ténhetett meg, hogy Faczuna Zsuzsanna 
cigánynő hozzáférkőzött s nadrágzsobéböl 
81 korona készpénzét kicsente. A tettes 
cigány nőt és társait a csend őrség letartóztatta.

—■ A kereskedelmi alkalmazottak 
akciója. Teljes dicséretünk azoknak a lelkes 
kereskedő ifjaknak, kik keresotképtolen szak
társaiknak emelendő „Menház" tőkéje szapo
rítására a jotékonycélu sorsjátékot támogatják. 
Úgy halljuk, hogy egy estélyt óhajtanak 
rendezni városainkban, amelynek belépődija 
között egy-egy sorsjegy közeleső váltása is 
tervben volna. Ezenfelül a Karácsony ünnepe 
alatt megalakul megyénk több helyén kereskedő 
ifjak körében a Meubázbizotlság, amely a 
népszerű sorsjegyeket fogja terjeszteni. Vá- 
zsonyi Vilmos orsz. képviselő, a kereskedő 
alkalmazottak egyesületének tb. elnöke a 
következő sorokat intézte több lelkes hölgyhöz 
és férfiúhoz: „A kereskedelmi alkalmazottak 
minden pártolásra méltó nemes ügyét bátor 
vagyok kegyes jóindulatába ajánlani.* Felhív 
juk a kereskedő ifjakat, hogy az országos 
bizottságnak ajánlják föl közreműködésüket. 
Iroda: Budapest, VII. Wesselényi utca 36.

Legszebb és legalkalmasabb

tolatni és újévi ajándék
egy kis fénykép után készült

é le tn a g y s á g u  fa lik é p ,
mely príma kivitelben már 5  f o r l x i t é i * t  

megrendelhető p. kerettel együtt

Steiner Lajos kép- és dlsz- 
müáruiizletében

T u r ó c z  s z e n t m á r t o n b a n .
Továbbá kis fénykép után készült fotoemail- 
képek, mint (medaillon, óraláncfüggő, brostü) 
potomáron megrendelhető. — Kéretik a 
pontos címre ügyelni! — Hasonlatos

ságért, la kivitelért garantálok.

Egy csinosan bútorozott kényelmes szobaolcsón kiadó,
bővebbet S t e i n e r  L a j o s  diszmüáru- 

üzletében Turóczszentmártonban.

— Halálos verekedés. A szucsányi és 
priekopai cigányok a folyó £hó 20-án össze
verődtek valahol a priekopai határban. A 
találkozásnak természetesen ivás lön a vége 
s miután kellőleg leitták magukat, régi 
cigányszokás szerint kiütött köztük a háborús
kodás. A szóharc és ordilozás után a furkós 
bot kerüit elő s miután úgy látszik, hogy a 
legbangosabb ellenfél Cziczkó Mária szucsányi

cigánynft volt, annak estek neki leginkább s 
a szóteljes értelmében lebunkózták. A szeren
csétlen véget ért cigánynöt a verekedés után 
agyonverve találták meg a vasúti töltés 
mellett. A priekopai váltóőr állítólag látta a 
cigányokat verekedni, de miután az ily 
csetepaté gyakran megesett, ügyet sem vetett 
a háborúskodó cigánybandára s csak akkor 
tett jelentést az esetről, midőn az asszany 
holttestét megtalálta. A csendőrség megindí
totta a nyomozást és keresi a tetteseket.

Délvidéki szalonkázások.
Irta: Nozdroviczky Lajos.

Nem egyszer jártam be az. Adria szigeteit 
s vadásztam kisebb-nagyobb szerencsével 
különféle vándorló és odavaló vadra, de én 
úgy gondolom, legszebb emlékeim Chiunchi 
vidékéhez fűződnek. Talán meri ott tartottam 
az első státiót, ott akadtam az első szalon
kabőségre s talán egyéb kedves emlékeim 
is vegyülnek közbe, mert hiszen öreg igazság, 
hogy csak ama vadászmulatságok domborod
nak oly szimpatikusán az ember lelkében, 
melyek kedves, szép milieuben születtek.

De szép is ám monte Ossero vidéke! 
Napkeleten az imponáló Velebitus övezi a 
láthatárt, északon kéklik a Maggiore és a 
kettő között óriási tavakat lát a szem, melyek
nek összefüggését oly ügyesen maszkírozza 
a természet az ott felejtett szigetekkel.

Nyugaton a beláthatlan tenger óriási zöld 
tükre csillog számtalan variátióban s végig
tekintve rajta, néha oda-oda tapad a szem 
egy távoli hajóhoz, követi, kiséri útjában, 
mig el-eltünik és addig oly sok szép gondo
lat bujkál az ember lelkében . . .

Chiunchi egy kis falu monte Ossero déli 
oldaltövében, lakosai olaszul beszélnek, dal- 
mátoknak mondják magukat, voltaképen pe
dig a Margraviáto d’ Istria csöndes polgárai. 
Egy kis vendéglőjük is volt, melyben édes 
vörös dalmát bort mértek, de ennivalót jó 
pénzért sem adtak. Teljes fölszereléssel 
utaztam és nem igen törődtem a korcsma 
szegénységével, egyetlen kívánságom egy 
tiszta szoba vott, melyet meg is kaptam a 
hoszteriás bácsi jóvoltából. Aztán berakód
tam, kirakódtam; s mert a Licenza di Caccián 
kívül a vadászati engedély is zsebemben 
volt, nem maradt egyéb hátra, minthogy 
megkezdjem a mulatságot.

A hegy és falu között sok kővel kerített 
olajfa van, olyik már kipusztult és elhagyot
tan tűnik szembe üres, füvei s Erikával be
nőtt helye. Azon alul zöldéit ama szikla
tölgyes, melynek hire engem is odacsalt. 
Mert ritka ám azon a vidéken a tagolt erdő, 
de ahol van, százával népesedik szalonka
vándorlás idejében, egy bóra, tramontana, 
vagy a heves grecco alkalmával.

Ámbár tudtam, hogy idejében érkeztem, 
mert előzőleg táviratot váltottam lussini és 
chersoi ösmerősömmel, mégis, mintha ideges 
kíváncsisággal indultam volna másnap va
dászni.

Aprófüves bokrosból, nem messze az 
utolsó ház tájékától, rebbent föl az első sza
lonka; alig méter magasan szállt 40—50 
lépésig, aztán hirtelen levágott egy bokor 
tövébe, vizslám pedig egy azon helyben még 
két hosszucsőrtlt állt és rebbentett föl, me
lyeket ugyancsak könnyű mesterség volt le
dupláznom.

marná** ~

A vadászat további epizódjaira már alig 
emlékezem, de azt tudom, hogy mihamar 
kellett legényemet a vadzsákért hazaküldenem 
mert az akasztó-szijjak megteltek.

Estére volt mit csomagolnom. Én ugyanis 
ne hogy céltalanul és természetesen kedvet
lenül durrogassak, minden utomon vadkeres
kedőkkel szerződtem s csakis oly vidéken 
vadásziam, ahol vagy honnét a lőtt vadat 
értékesíthettem.

Egyszer a monte Osserón vadásztam 
szirli fogolyra és barlangi galambokra s mi
kor a hegyről leértem, a régi római ut men
tén egy társaságot pillantottam meg, mely 
palackok és kosarak körül telepedve azon 
iparkodott, hogy tüzet gyújtson.

Hölgyek, urak és matrózszolgák sürgö
lődtek ott nagy hangon, de mikor engem és 
és a lőtt madarakkal kőrülgarnirozott legé
nyemet észrevették, egy percre elhallgattak. 
Úgy látszott, mintha kopott tiroli bőrnadrá
gom és összekarcolt meztelen térdem miatt 
nem igen tudlak volna engem hamarosan 
„meghatározni", de aztán utánam küldtek 
egy matrózt, hogy „szíveskedjek" egy pár 
szóra közibük.

Egy valking breches-szes, tetőtől talpig 
angol elegenciával öltözött szőke ur jött 
elibém és elmesélte, hogy lent az öbölben 
horgonyoz a gőz Yachtja, itt ő ösmeretlen 
s másnap a hegyre óhajtana egy kirándulást 
tenni. Később bemutatott feleségének, sógor
leányának és egy fiatal házaspárnak, akik 
vendégei voltak, végül pedig bevallotta, hogy 
a zsákmányom izgatja és megkért, ha időm 
engedi, ciceronézzam őket a kiránduláson.

Másnap alaposan összebarátkoztunk; egy 
nappal később pedig már a hajó vendége 
voltam, mert uj ösmerősöm rövid utón cte- 
vardjaival hozatta át Yachtjára cókmókomat.

Minden napra tudtam egy uj programmot; 
szalonkáztunk, delfinekre vadásztunk, elkísér
tük a chioggiai halászokat, hogy a száz
méteres nagy háló kihúzásában részt vegyünk. 
Közbe pedig kirándulásokat tettünk a környék 
fürdőibe stb.

A hölgyek szenvedélyesen turistáskodtak, 
vadászatainkon velünk tartottak, Yachtgazdám 
felesége is igen jól lőtt, szóval mesésen 
szórakoztunk.

A delfin vadászata sem utolsó mulatság. 
Bukdácsolva játszadoznak a nyílt tenger vi
zében s bizony nem volt könnyű a mozgó 
födélzetről expressgolyóval a delfin fejét el
kapni. Némelyiknek a testén szaladt át a 
golyó és mégis úgy tűnt el, mint a kámfor 
a feneketlen mélységben. Egy ilyen másfél 
métermázsás halkolosszust mégis sikerült 
úgy meglőnöm, hogy a matrózok kifoghat
ták. A babonás hajósok nem eszik a delfin 
húsát s mivel a Yacht szakácsa is kimon
dotta a szentenciát, hogy az állat nem ehető, 
egy rövid zoológiái előadást tartottam a 
hölgyeknek, hogy t. i. mi a külömbség a 
delfin és a halak között, aztán odaajándé
koztam egy szelvei bárkásnak, aki örömében
— legényember létemre — leendő gyerme
keimet is megáldotta minden képzelhető jóval.

De ezer érdekes látnivalót nyújtott a vi
dék is, hiszen kezdve az osserói múzeumtól,
— melynek könyvébe Rudolf királyfi is be
írta nevét, — tele van az egész Adria régi 
dicsőséggel.

Fehér márványba vésve díszeleg a dogé 
jelvény, a velencei oroszlán és számtalan

i.
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palazzo portálisan regél az elhagyott címer 
bflszke múltú conté-k és principé-krSl, Zára 
kOrül pedig Arpádházbeli királyleány szelleme 
k ísé rt. . .

Egyszer aztán elérkezett a bucsuzkodás 
ideje. Meleda szigetén tettek ki a partra.

A Yacht angol kapitánya megadta a tisz
telgés jelét, harsány hip-hip-hip-hurráh-val 
üdvözölt a matrózsereg, hosszút szólt a hajó 
ködkUrtje és dübörögve, nagy habot verve 
indult útnak a Yacht, hogy aztán soha többé 
ne lássam . .

N y i l t té r .
(E rovatban közlöttekért nem felelős a szerkesztő.)

/Vghivó.
A stubnyafürdői agyagárugyár rta .-tá rs.

1910. évi december hó 31-én tartja

II. ren d e s kö zgyű lé sé t,
melyre a t. c. részvényesek tisztelettel 
meghivatnak.

A közgyűlés tárgya:
1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság 

jelentése.
2. Alapszabályszerűen beadott indítványok 

tárgyalása.

A zárzsámadások a gyáriroda helyiségé
ben bármikor megtekinthetők.

A z  i g a z g a t ó s á g .

IS K O L A I  Ü G Y E K .

Értesítés. Az epejesi jogakadémián az 
1910—1911. tanév Il-ik felére a beiratások 
1911. január 8-ikától 19-ikéig eszközlendők, 
az előadások január 23-ikán veszik kezdetüket. 
Utólagos felvételnek január 20—22. napjain 
dékáni-, azután pedig tanári-kari engedéllyel 
lehet helye. A kik jogi tanulmányaikat csak 
most fogják kezdeni, azok érettségi bizonyít
ványt, akik pedig az egyetemekről vagy 
más jogakadémiákról lépnek át, azok eddigi 
leckekönyvüket és távozási bizonyítványt 
tartoznak a beiratkozásnál felmutatni. A félév 
tandíj 50 kor. Evangélikus lelkészek, tanárok 
és tanítói fiai — tekintet nélkül vagyoni 
viszonyaikra — minden további folyamodás 
nélkül a tandij felét fizetik. A jogakadémiai 
hallgatók vallásfelekezeii külömbség nélkül 
részesülhetnek a Collegiuin kebelében fennálló 
újonnan épített s kényelmesen felszerelt táp
intézet kedvezményében ; ebéd- és vacsoráért 
a második félévben 108 kor. fizetendő. A 
joghallgatók a tápintézetbe havonként is be
léphetnek, mely esetben ebéd- és vacsoráért 
19 kor. fizetendő. A reggeli dija havonkint 
(tej) 3 kor., (kávé) 5 kor. E mellett a táp
intézettel egy telken levő collegiumi theol. 
Otthonban mintegy 15 evang. vagy református 
vallásu joghallgató 60 koronáért lakást, fűtést, 
világítást és kiszolgálást kaphat; ez eset
ben teljes internálusi ellátást élvez. Jelentkezni 
lehet az Otthon felügyelő-tanáránál. Az arra 
érdemesek igényt tarthatnak a Collegiuin által 
évenkint kiosztatni szokott ösztöndíjakra; 
valamint a szegénysorsuak tandíjmentességre,

tápintézeti dij elengedésre s a jelentékeny 
alaptőkével rendelkező „Jogász segélyegylet" 
támogatására. A jogakadémiai ifjúsági, vala
mint a collégiumi nagy-könyvtár a hallgatóság 
rendelkezésére áll. A karácsonyi és félévi 
szünidőben mindennemű felvilágosításokkal, 
levélbeli megkeresésre, szívesen szolgál az 
akadémia igazgatósága.

Főraktár: MIHALUSZ JÁNOS
fűszer-, csem ege- és ásványvfzkereskedő Zsolna.

K Ö Z G A Z D A S Á G .

Montagnerozs.
Ismeretes dolog, hogy a rozs az összes 

gabonafélék közül a leghamarább fajtázik el. 
Válfajai nem igen vannak, közöttük az első 
helyre állítható a még mindig nem eléggé 
elterjedt Montagnerozs.

A Montaguerozsot az óvári akadémia 
gazdasága nagyban cultiválja a legjobb ered
ménnyel; Óvárról elterjedt az egész kis 
magyar alföldön, hol a kedrezőtlen, szeszélyes 
climatikus viszonyok között a Montagnerozs 
bizonyult a legjobbnak.

Számos összehasonlító kísérlet tanúsága 
szerint hasonló mivelési és talajviszonyok 
között a Montagnerozs ád a legnagyobb 
termést. Megbokrosodási képessége igen nagy, 
szalmája hosszú és erős, úgy hogy megdőlés 
sohasem vagy igen ritkán fordul csak e lő ; 
kalászai feltűnően nagyok átlag 14—15 cm. 
hosszúak, de nem ritkaság, ha 18—20 cm .-re 
is megnő.

A Montagnerozsot csak úgy kell mivelni 
mint a többi rozsot; szeptember elején vetik 
katasztrális holdanként elegendő 120 liter.

Túlságosan sovány talajba azonban kár 
vetni Montagnerozsot, mert ez a trágyát igen 
meghálálja, nagy termést ád és a megdüléssol 
nem fenyeget.

Ép ezért a búzaföldre szánt istállótrágyát, 
inkább adjuk a Montagnerozs alá, csak arra 
legyünk tekintettel, hogy a trágya ne a vető
szántással kerüljön a talajba, hanem korábban, 
mert az egészen nyers trágya ártalmára van 
a rozsnak, bármily sovány is legyen a talaj. 
Jó erőben lévő, jól cultivált talajon azonban 
nem célszerű a rozsot friss trágyába vetni, 
mert sok lesz a szalma a szemtermés rovására. 
Ilyen esetben nélkülözhellonnek tartjuk a 
foszfortrágyákat, amik a túlságos nitrogén 
hatását jobban érvényesítik azáltal, hogy a 
magképzést tökéletesebbé fejlesztik.

A Montagnerozs Pétor-Pálra bizton aratható 
és holdanként az óvári tiz éves átlag után
15—16 hlter termés remélhető.

1881-ben 17 hl. 29 liter szemet és 23 q. 
28 kg. szalmát adott Magyar-Óvárott.

Néhány szó a közös legelőkről. Tagad- 
hatlan, hogy a mezei gazdaságnak alig van 
ága, a melyben más birtokosnak több kárt 
lehetne okozni, mint a legeltetés. Törvényhozá
sunk is elismerte az igazságot s az 1894. évi 
XII. töryénycikkben — bár rövid vonások
ban — megllapitotta ama szabályokat, melyek 
a mezei gazdaság érdekeinek megóvására 
úgyszólván elkerülhetetlenek s a melyeknek 
mellőzése több tekintetben nagy hátrányára

lehet a birtokosoknak. De bármennyire is 
örvendhetünk a törvényhozás ezen intéz
kedésének, örömünk nem lehet teljes, a 
mennyiben sajnálattal látjuk, hogz a közös 
legelők dolgában rosszul áll az egész ország 
s ennek következtében állattenyésztésünk sem 
vehet olyan irányt, mint a minő mezőgazda
ságunk érdekében kívánatos volna. Köztudo
mású ugyanis, hogy a népies állattenyésztés 

a közös legelés Ugye egymással karöltve 
járó fogalom. Ahol nem törték fel a közös 
legelőket, ott megvan a virágzó állattenyésztés 
is, ahol ellenben eke alá kerültek, állattenyész- 
>ésről nem is beszélhetünk, mert bizony nein 
pótolták a legelőt mesterséges takarmánnyal, 
hanem bevetették a feltört részeket gabonával. 
VIost siratja ugyan már a nép a legelők elvesz
ését s próbálgat itt is ott is lépéseket tenni az 
iránt, hogy legelőre tehessen szert, de legtöbb 
esetben sikertelenül. Véleményünk szerint a 
bajon csakis úgy lehetne segíteni, ha a köz
ségek olcsó kamat mellett juthatnának pénz
hez a közös legelők alapítása céljából. S a 
mennyiben ily utón sikerülne a közös legelők 
kérdését sikeroson megoldani arra kellene 
törekedni, hogy az idézett törvény 19. §-a 
alapján elkészítendő törvényhatósági legeltetési 
szabályrendelet nemes.'k a pásztorokra, vala
mint az állatok legeltetésénél való felügyelet 
módozataira nézve tartalmazzon intézkedéseket, 
hanem a legelők mikénti ápolására is. Mert 
nem elegendő az állattenyésztés szempontjából 
az, hogy közös legelő létezik, hanem ba már 
létezik, úgy gondoskodni kell azok karban
tartásáról is. Hogy az ország legtöbb helyén 
a még létező közös legelők a valódi célnak 
meg nem felelnek, az csakis a legelők 
elhanyagolt kezelésének tulajdonítható. Foga
solás, elhullatott trágya elteregetése, gyomir
tás, műtrágyák alkálmazása stb. hasonló kér
dés úgyszólván teljesen ismeretlen fogalom a 
közös legelők tulajdonosai előtt s igy nem 
lehet csudálkozni közös legelőink szánalmas 
állapotán.

Szerkesztői üzenetek.
Gy. Gy. Helyben. Kívánságod szerint csele

kedtem.

Felelős szerkesztő: Dugovich Tltus. 
Helyettes szerkesztő: B oldizsár Boldizsár. 
Kiadótulajdonos: Moskóczi Ferencné.

U l t J l A  S l .
p

fűszer- és csemegekereskedése 
T úróczSzeotnjártoi}, fő tér .

v>
u Karácsonyi v á sá r! 2

w
<9
p

>
V) T«aSüten>éi)Y, c u k o r k á k , <T>-

d ílig y ő n jö lc sö k , lik őrök -*»
<*-
CB é s  b orok . a

c
O K a r á c s o n y f a d í s z e k

5
■arc
N

CB l e g o l c s ó b b  b e  V á s á r -
■a 1 á s  i f o r r á s a -  <■>



FEL VI D E 'K  I HTRADÓ 7

a hasznosat a Jóval összekötő

karácsony i  a j á n d é k

EREDETI SINGER' 
„66"

a legújabb 
és legtökéletesebb 

varrógép.

Kényelmes fizetési feltételek.

EREDETI SINGER
varrógépek

Brtisselben 1910. évben 

a legmagasabb 
dijat nyerték el.

Készfizetés esetén árengedmény. 
Árjegyzéket és utasításokat ingyen és bérmentve küld a

Singer Co. varrógép részvénytársaság
------------------ T u r ó o z s z e n t m á r t ü n .  ____________

A legalkalmasabb kará
csonyi ajándék úgy fel
nőttnek mint gyermeknek

A KÖNYV!

M élyen'leszállitottTárak 
M o s k ó c z i  F e r e n c n é  
könyv k e r e s k e d é s  ében 
T urócz s z e ntm ártonban.

I ------------------------------------ 1

Ne törd a fejedet!
M it vegyek karácsonyi vagy új
évi ajándékul ? — Mi mást, mint 

órát, gyű
rűt, nyak
éket, más 
ékszert v. 
egy szép 
ezüst vagy 

chinaezüst-tárgyat. Ezeket pedig

legjobban «s legolcsóbban Veheted 
Mausenberger Gusztáv

órás és aranyművesnél 
l ’u i ’ó c z s z e n t m á r t o n b a n .

200/1910. vh. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a stubnyafürdői kir. járás
bíróságnak 1910. évi V. 116. számú végzése 
következtében a közalapítványi kir. ügyigazga
tóság javára 209 korona 01 fillér s jár. ere
jéig 1910. évi szeptember hó 15-én fogana
tosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt 
és 1850 koronára becsült következő ingósá
gok, u. m. marhaállomány nyilvános árverésen 
eladatnak.

1 201/1910. vh. sz.

HrVcrési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a stubnyafürdői kir. járás
bíróságnak 1910. évi 121. számú végzése 
következtében a m. kir. tudományegyetemi 
alap javára 209 korona s jár. erejéig 1910. 
évi október hó 3-án foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt és 2350 koronára 
becsült következő ingóságok, u. m .: marha- 
állomány nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a stubnyafürdői kir. 
jbiróág 1910. évi V. 121/2. számú végzése 
folytán 209 koront 12 fillér tőkekövetelés, 
287 kor. 95 fillérnek 1910. évi április hó 
1-ső napjától járó 6% kamatai és eddig 
összesen 73 korona 49 fillérben biróilag 
már megállapított költségek erejéig, Szlován 
községben végrehajtást szenvedő lakásán 
leendő megtartására 1910. évi december 
hó 29-ik napjának délutáni 12‘/s órája : 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán- j 
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 1 
évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek 
szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le- és felulfoglaltatták és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. évi XL. t.-c. 120. §-a ér
telmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Stubnyafürdő, 1910. évi november 
hó 25. napján.

Goldbrunner Gyula
kir. birósági végrehajtó.

mmEBBmBBBBBBm
Védjegy: „H orgony t4

A Linimenf. Capsici comp., 
a H o r g o n y - P a i n - E x p e l l e r

pótleka
egy régjónak bizonyult liáziszer, mely már 
sok év óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult 
kö8zvénynel, osúznál és meghűléseknél.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „ Horgony" vcdjcgygyel és a Richter 
cégjegyzéssel ellátott dobozba van csoma
golva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és 
K 2.— és úgyszólván minden gyógyszer- 
tárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest.
Dt. Richter oyögyszertára az „Arany oroszlnitioz",

Prágában, ELisabethstrasse 5 ueu.

V eszek  m indenféle

r é g i s é g e k e t ,
u. m .: bronz, porcellán, berakott és be 
nem rakott bútorokat, fegyvereket, mü- 
és dísztárgyakat, arany és ezüstnemüeket

a legmagasabb árakon.
Szives ajánlatokat kérek e címre:

S C H I L L E R ,  Budapest, I. Attila-körut Zl.

Mely árverésnek a stubnyafürdői kir. 
járásbiróság 1910. évi V. 116/2. számú vég
zése folytán 209 korona 01 fillér tőkeköve
telés, ennek és pedig 207 korona 75 fillér 
után 1910. évi január hó 1. napjától járó 
6%  kamatai és eddig összesen 73 korona 
69 fillérben biróilag már megállapított 
költségek erejéig, Szlován községben végre
hajtást szenvedő lakásán 1910. évi decem ber 
hó 29. nap jának  délelőtti 128A ó rája  
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hi
vatnak meg, hogy érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai 
értelmében készpénzfizetés mellett, a leg
többet Ígérőnek, szükség esetén becsáron 
alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságo
kat mások is le- és felulfoglaltatták és azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi XL. t.-c. 120. §-a értelmében 
ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Stubnyafürdőn, 1910. évi november 
hó 25. napján.

Goldbrunner Gyula
kir. birósági végrehajtó.

í T % 7 &  'tei '" 'ü f T f í ■

1 W  A 1  H  II )  Á l Ú j d o n s á g -  1

A Lecithin Cognac 1
 ̂ tápláló ereje folytán elsőrendű erő-

sitő gyógycognac. SS
■< A Lecithin Cognac testileg visszamaradt

egyéneknél, úgy gyermekeknél mint fel- 2:
Mlr 1 lHi\~ x /  \ nőtteknél, de kivált lábadozókban lévő
i f  1 In £ QSV m gyengélkedőknél csodálatos hatással bir, g

mert a hanyatló erő rövid használat után
tökéletesen helyre áll, miért is az orvosok g.

i n T nagyon ajánlják. Kizárólagos egyedüli el- s
j  árusító hely: Turóczszentmártonban ^

b HÉDA B.
fűszer-, csemege- és cognackűlön- 1

W • % w / ' M  « ]  8 J legességek üzletében. 1
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L ega lk a lm asab b  kará
csonyi és ojévi ajándék!

csak  elsőrendű, 
m ű vészi k ivitelű

Nincs többé csúz, reuma, köszvény
ha állandóan a

Síubnyai Fenyő Sósborszesz Fix fizetés és magas jutalék

fényképek, nagyítások készülnek 
minden kis és régi kép után

bedörzsöléseket használja.

HEGEDŰS

Minden hülésből eredő fájdalmat már rövid 
használat után szüntet. Kapható mindenütt I 
Nagy 6 üveg vételénél portómentesen a készí
tőnél : Detrich Endre, gyógyszerész Stubnya- 
ürdö, V4 üveg iO f., Vs ü. 1 kor. Vi ü. 2 kor. 

o o

zunk vi léki ügynököket, sorsjegy ész- 
letfizetésre való eladásához. Havonkint 
elérhető jövedelem 300—600 korona. 
HECHT BANKHÁZ RÉSZV.-TÁRSASÁG 

Budapest, Ferencziek tere 6.

m ű t e r m é b e n  Turóczszentmár- 
tonban. (Főtér, Moskóczi-féle ház.) 
A műterem állandóan tütve van.
Specialista tuskivitelü nagyítások 
bán. — Nagyításhoz szükséges g 

f e l v é t e l  g r á t i s z .

Semmi mást ne

v á s á r o l j  á t o k

rekedtség, kafarus, elnyálkáso- 
dás, görcsös és szamárköhögés 

ellen, mint a jóízű

K A 1 S E  R-féle
m e ll-k a r a m e llá k a t
a  „ h á r o m  f e n y ö < ‘ j e l l e l .
f í Q f í f k  közj. hitelesített orvosi ésOííUU magánbizonyitvány bizto- 

: sitják a föltétien sikert.
C s o m a g j a  3 0  é s  4 0  ü l i .  
' l'éu«* i.v je  6 0  f a l i .  Kapható : 
Burda János özv. gyógyszertárá
ban Szucsány és Chladek Kornél 
gyógyszertárában Znióváralja

Schuiz Gőztéglagyárak
Részvénytársasága

Szúc&áoy (ks.-Od. Vasút 
és T úróczSzgotnjártoi}

gőzléglagyárai
sznllifnnok:

Francia  kettőshornyolt-, hor- 
nyolt- és hódfarkú fedélcserepet, 
alagcsöveket, nyersfalazati és 
idomtéglákat vízhatlan , fagyel
lenálló, egyenletes minőségben. 
Minden iparágnak megfelelő cha- 

m otte és tűzálló  téglákat.

Építési vállalata
szerkeszt és épit: minden alakú 
gyári kéményeket, kazánbe
falazásokat és tüzelési beren

dezéseket jótállás mellett. 
Központi iroda: S z u e s á n y .  
Elárusitóhely T u r ó c z s z e n t -  
m á r t o n b a n  S C H Ü L Z  

L ^ I I ’ Ó 'X ' c é g - n é l -

Óvás!
Aki varrógépet akar vásárolni, ne befolyá- 
soltassa magát olyan hirdetések által, a 

melyeknek az a céljuk, hogy

S  I N G E
név alatt használt vagy régebb rendszerű 
gépeket hozzanak forgalomba. Inkább azt 
vegye figyelembe, hogy varrógépeinket 
nem viszontelárusitók utján, hanem saját 
üzlethelyiségünkben közvetlenül adjuk el 

a közönségnek.

[sah oly 
iizletehheu, 

melyek ezen 
cimerrel 
vannak

szerezhetők 
be Eredeti 
S I NGEf i  
varrógépek

SINGER Co.
varrógép részvénytársaság 

T u r ó c z s z e n t m á r t o n ,  L é v a ,  
P o z s o n y ,  B e s z t e r c e b á n y a ,  
S e l m e c b á n y a ,  R ó z s a h e g y ,  

Z s o l n a ,  A l s ó k a b i n .

|  \  Vv 1 1 VA IX. 1 V L-l 11 L l 1 IX (A 1 X/ I l l a
T u l h a l m o z o t t  r a k t á r o m  m i a t t

m é l y e n  l e s z á l l í t o t t  á r a k
m e l l e t t  r e n d e z e m  a . z  e z i c l e i

1 karácsonyi vásárt.
A legalkalmasabb karácsonyi ajándékot, mint 
zsebórát, fali órát, gyűrűt, kar- vagy nyakéket, 
fülbevalót s minden más fajta arany, ezüst,
vagy chinaezüst dísztárgyat most mindenki
r e n d k í v ü l  o l c s d  á r o n  veheti meg nálam.

SiiiiLk TESZAK  S.
órás- és ékszerészüzlet Turóczszentmártonnan.

Köhögés, rekedtség
s elnyálkásodás ellen gyors s biztos hatású

Megfojt ez az átkozott 
köhögés 1

az étvágyat nem ron tják  és kitűnő izüek.

Doboza I és 2 korona. Próbadoboz SD fillér.
Fö- és szétküldést rak tár:

„Nádor" gyógyszertár
Budapest, VI., Váczi-körut 17.

KAPHATÓ: Tnróczszentmártoü: Toperoaer Sándor j Csákóvá: Negru Dénes, 
Tikáts Rlohárd, S. Vnits; DJarad: Tormajajó 0. örök. gyógyszertárakban

Nyomatott a Magyar Nyomda gyorssajtóján. Turdcíszontinánon, 1910.

í  A
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Karácsony.
Itt a karácsony, a mi népünknek 

legmeghittebb s legbensőségteljesebb 
ünnepe, amelyet egyaránt ülnek meg 
a kunyhóban és palotában s amely 
egész esztendő rideg kenyérharcában 
elfásult emberi szivekből a legnemesebb 
érzést, a szeretetet váltja ki. Jászolban 
született a Megváltó, világraszólóan 
hirdetvén, hogy azok, akik az emberi 
nem megújhodására végeznek világra
szólóan dicső munkát, azok nem a 
trónok bíborából, nem büszke, gőgös 
nagyok ágyékából kerülnek ki, hanem 
mint az óriási tölgy, amely gyökereit 
a föld mélyébe ereszti, alulról, az 
istenadta népből kerülnek ki. [Mentek 
a három napkeleti királyok, országok 
urai, hadseregek vezérei, mentek a 
csillag után, amely ott ragyogott a 
bethlehemi jászol fölött, hirdetvén, 
hogy jászolban született meg a leg
igazibb, a legnagyobb király. Igaz 
hitet szomjuhoztak a napkeleti kirá
lyok, [csoda történt velük, megihlette 
őket a tudat, hogy van valami arany
nál, bíbornál ékesebb, fegyvernél, had
seregnél erősebb, gyarló, múlandó 
embernél örökkévalóbb, ami kiemel a 
földi lét szűk köréből és megvilágítja 
a sirontulnak rettenetes éjszakáját. Ez 
a valami a megfoghatatlan Istenbe 
vetett hit: a bethlehemi jászol kisded 
vendége, a világ megváltója, jézus 
Krisztus.

Abban a nagy egyenlőtlenségben, 
amelyben szegények és gazdagok, 
hatalmasok és elnyomottak élnek ezen 
a világon, fölemelő és megnyugtató 
tudat, hogy egyformán kicsinyek és 
gyöngék, egyformán szeretettek vagyunk 
az előtt a fölérhetetlen hatalom előtt, 
amely Jézus Krisztust adta e bűnös 
világnak. Megváltásra szorulunk egy
formán mi bűnös emberek, koldusok, 
királyok. Szeretetre szorulunk egyfor
mán mi hatalmasok és nyomorultak. 
Hitre szorulunk valamennyien, hitre, 
amely abból a kis jászolból sugárzott 
ki az emberek szivébe, amely suga
raknak fénye és melege meg van még 
most is. [Hit nélkül céltalan, meddő 
küzdelem az élet, de hittel soha el 
nem múló reménységgel és bizalommal 
teljes. Hittel, szeretettel kell nekünk 
embereknek élni, hogy különbek le
gyünk az állatoknál és az élettelen 
tárgyaknál.

Magasztos érzések hozzák rezgésbe 
szivünket, midőn átérezzük az emberi
ség leggyönyörűbb legendáját, Jézus 
Krisztus jászolban való születésének 
egyszerű történetét. Ma, amidőn a

természettudományok haladása, a kü
lönféle uj tanok, amelyek az emberi
ség egy részét ujl céok és uj irányok 
felé terelik, ma, amidőn a hitetlenség 
oly rohamosan terjed az emberek kö
zött, dupla értéke van a karácsony 
ünneplésének, nemcsak azért, mert 
nehéz dolog a divatos, rohanó áram
latnak ellentállani, hanem azért is, 
mert példát mutatunk vele azoknak, 
akik elszakadni készülnek atyáik hité
től és azon az utón vannak, hogy 
kivetkőzzenek a jó érzésű ember termé
szetéből. Ti, akik hisztek, bíztok és 
reméltek, akik megvagytok győződve 
róla, hogy világot megváltó hivatása 
volt a jászolban született Istennek, 
üljétek meg karácsony ünnepét benső 
áhítattal úgy, ahogy azt hitünk tör
vényei előírják. Tartsátok fönn a modern 
erőszakos, Istentől távolodó világáram
latok közepette a keresztény hitet, a 
Megváltó kultuszát, a mártírok vére 
által megszentelt vallást, mert jönni 
fog, jönnie kell egy időnek, midőn az 
emberiség tévelygő része ki fog ábrán- 
dulni a realizmus mámorából és vissza 
fog térni az Istennek egyedül üdvözítő 
kultuszához.

Fehér, havas világban, karácsony 
ünnepén a hit tavasza nyíljék a szivek
ben és zengjétek, hirdessétek büszkén, 
bizalommal, hogy megszületett a világ 
Megváltója 1

Báró Révay Farkasné sz. Balassa 
Konstantia karácsonya 1 6 8 9 -ben.

Irta: Bráz Béla.

[Hatásban, virágok szinpompájában áll 
méltóságteljesen az ősi kúria. Századok vi
harai, zord idők rémképei vonultak át e 
hatalmas alkotmány felett. Jó és balsorsban, 
béke és dúló csaták napjaiban együtt ünne
pelt, együtt sirt gondos gazdájával. Most 
csendes a kastély környéke, csak a ház 
körül elterülő fenyves álmatag csendjén 
surran át sóhajtva a szellő, de e bús szim
fóniába belezengnek a lombos kert dallos 
lakói.

Az ősi kastély verandáját sünien beár
nyékolják a gondosan ápolt repkények és a 
vadszőllő. A szabad téren jól gondozott 
virágágyak, melyeknek közepén egy-egy 
virágzó rózsatő pompázik. Az utakat finom 
homok fedi be, melyen mélázó gonddal 
lépked az ősi kastély bánatos úrnője. Fiatal 
még s arcán az álmodozó szerénység hamva, 
de mélyen érző szivében bús gondolatok 
honolnak. A gyászoló fiatal urinő br. Révay 
Farkas „elárvult özvegye" Balassa Konstantia 
Susanna de Gyarmatin A boldogság reggelén 
hagyta őt el „szivének szerelmes jó ura", 
boldogságuk s szerelmük két rózsácskája, 
Miklós és Emerencia, a két kis árva mély
séges bánatának egyedüli vigasztalója.

A dűlő csaták veszedelme hervasztá el a 
i délceg katona báró Révay Farkas boldog

életét 1686-ban, a hazaszeretet árvákká tette 
a szeretet íeslő bimbóit.

A bánatos hölgy megáll kedves virágai 
közt. „Óh, mily boldogok vagytok ti, a ter
mészet fenséges gyermekei, hazátok a nagy
szerű természet lágy öle. A napsugár reggel 
és este bucsucsókjaiva! éltet, feldíszít s illa
tos leheletet bűvöl belétek. Boldogok vagytok. 
Hisz a természet illatos remekeit megkíméli, 
még a durva emberi önkény is, mely milliók 
vérébe mártja kezét. Közietek nincs dőlyf, 
nincs rang és vagyonkülönbség, a szerény 
ibolya a dudvák árnyékában, a csalány 
szomszédságában is otthon érzi magát s a 
magasra törő liliom ártatlanságának érzeté
ben oly szelíden tekint le alacsony szárma
zású testvéreire, az árvácskákra. De ti nem 
vagytok árvák, a kedves természet hazátok 
s mindnyájan egymásközt édes testvérek 
vagytok."

A szabad természet bűvös ölén magasz
tosan zeng a madár, csicsergő dalban dicséri 
urát- A magasból mint a villám sihongva 
röppen le a vérszomjas vércse. Mély gondo
lataiból feleszmél a hölgy s kiáltásával elűzi 
a véi szomjas ellent. Két kis gyermeke a 
kiáltásokra az édes anyához sietnek. Mi baj, 
kedves mama? Egy csúnya madár akarta 
elrabolni a kis madárkák édesanyját. Ugye 
kedves mama, téged nem szabad bántani, 
mint a madárkák anyját? Nem kedvesiml A 
jó Isten nem hagyja az árvákat, de valamely 
sejtelmes gondolat szállta meg a jó anya 
lelkét s könnyező örömmel emelte magához 
két gyermekét.

Égbetörő bérc oromalján óriási vadon, 
melynek szikláira madár is alig téved, csak 
a felhő jár rá pihenni. Évezredek moraját, 
zaját dacosan szemléli, alatta sőtétlik a 
sztrecsnóóvári völgy, mely a bércekről lesza
badult óriási sziklatömbjeivel s egymásra 
omlott ős fenyőivel olyan vad, mint a pokol 
tornáca. A völgyben a Vág vize zúgva rohan 
sziklákon megtört hullámaival közelében a 
„margittai örvény". Az erdők zugó mélysége 
tovább visszhangozza a nagy titkot, a szép 
Margit gyászos esetét, midőn a szép rabnő 
a várból a hullámok közé vetette magát. A 
tutajos legalább keresztet vet magára, ha az 
örvény mellett evez.

Fenséges rom már ma Óvár, melynek 
minden egyes darabja évezredek haldoklását 
mutogatja. Romokban hever ugyan, de mú
landóságában is századokról tud regélni.

Sziklavára volt ezen fenséges rom ama 
haldokló nagyságnak, melynek óriási köveire, 
midőn azt rakásba hordták, bizonyára töm
érdek könny és verejték hullott. Lehet, hogy 
könnyekkel oltották a rengeteg mészanyagot 
is, mely a köveket összetartja, talán azért 
kapaszkodnak oly erősen egymásba.

Lelkem visszaszáll ama daliás múltba, 
midőn az előttünk elterülő völgyben trüsszögő 
paripák vágták az ut porát s felettük a Turul 
madár csattogtatta szárnyait.

Ősök vérével szentelt romhalmaz s régi 
dicsőségről álmodozó romfalak 1 Hova tűnt 
dicsőséged nagysága? Egykor a tárogató 
reggeli imára megszólalt s a havasi bércek 
fenséges akkorddal viszonozták a hajnal üd
vözletét. Most . . . Tündér szép tájék csak 
a rengeteg fagyos sóhajtása hallatszik, mintha 
a romok alatt eltemetett hősök feljáró pana- 

I szos sóhaja volna az . . .
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1689-ben történelmi elbeszélésünk idején 
Óvár, a „sasfészek" ura szentmiklósi óvári 
Pongrácz Ferenc volt, kiérdemült hőse az 
álomba merült nemzeti felkeléseknek. Szivé
ben, lelkében még lángolt a haza felszaba 
ditásának vágya, de tettét megtörték a harci 
szenvedések és küzdelmek. Thököly Imre 
utolsó reményfoszlánya is meghiúsult s 
Pongrácz a hatalmas várur a nagy nemzeti 
temetkezés után sziklavárába vonult vezekleni 
a nagy nemzeti bukásért. . .  Ki ne sajnálná 
a kőszáli sast, amely nem tud kiszállani 
sziklafészkéből, hogy szembe repüljön a vi
harral, hanem ott gubbaszkodik összetört 
szárnyakkal és bámulja börtönének arany
rácsait . 11 .

„Kiveszett a magyar szivből a bátorság 
— mond az öreg ur—, remegő kezeimből 
kihullott a fegyver. Pusztul ez az ország! 
Nem a vihar Toppantja törzsökét, nem az 
ég villáma töri le büszke koronáját, hanem 
megemészti a lassú posvásodás. Ahová csak 
nézek, mindenütt süpped alattam a talaj. 
Gyalázatlan a nemzet, melynek élete a gyá
moltalan szolgai lélek tengődése! Ily szomorú 
csalódások emléke hervasztja agg napjait. 
Öregségének reménye volna két fiában, 
Gáspár és Jánosban, de fájdalommal gondol 
mindkettőre. János a nádor fogságában sin- 
lődik; Gáspár az élvezetek utján az udvari 
bohócok dicstelen pályájára lépett 111 Eltűnt, 
elhomályosulta büszke Pongráczok energiája, 
megromlott az ősi vér!: Az elnyomatás sa- 
nyaruságaiban ellenkezésbe jött a két fiú 
őseinek s atyjuknak tradíciójával. Eme meg
rendítő gondolatokra a csaták hőse, az öreg 
Pongrácz könnyezik. A könyek enyhítik lelke 
fájdalmát s némi megnyugvást adnak a 
balsorsban. 11!

1687. tavaszán a vármegye közönsége 
Turóczszentmártonban közgyűlést tart báró 
Révay Ferenc főispán elnöklete alatt. Ngos 
báró Pongrácz Jánost, Ferenc fiát a vármegye 
táblabirájává nevezte) ki. A főispán rokonait, 
a vármegye előkelőit s Pongrácz Jánost is 
vendégül látja priekopai kastélyában. A ven
dégek közt ott volt történelmünk hősnője 
báró Révay János özvegye Ballassagyarmathy 
Konstantia, a kiváló szépségű urhölgy. A 
magnum áldomás feloldotta a nyelveket s 
mig a vendégsereg komolyabb tagjai a haza 
aggasztó sorsáról beszélgetnek, Pongrácz 
János lelkét lebilincselte, elragadta a fiatal 
úrnő elbájoló szépsége s hízelgő szavak 
áradatával rajongta körül „Nemes testvérét".

Az ifjú szép külseje, lovagias bánásmódja, 
kicsiszolt ízlésének finomsága s vidám ötletei 
nyomtalanul hangzottak el a bűbájos özvegy 
bánatos lelke előtt! Később az ifjú merészebb 
fellépése s nyilatkozatai elől kitért s a sza
badba vágyódott az özvegy báróné. Kastélya 
a főispán úri lakának szomszédságában volt 
egy közös parkterületén s az egyik kastélyból 
a másikba virágszegélyü serpentinutak ve
zettek.

Konstantia észrevétlenül tűnik el a mula
tók közül. Az alkonyat kiterjeszté szürke 
leplét a szép parkra. Lágy és ozóndus szellő 
rezgette meg a fenyők örökzöld lombjait, a 
virágok szirmaikat csendes megadással hú
zogatták be. Konstantia bárónő bús éltének 
örömeihez, gyermekeihez menekül. Hű szol
gája Lamoss Kristóf, ki férjével együtt küz
dött labanc és török ellen, őrizte jó úrnőjét. . .  
Az est homályában sietve surran az özvegy

szentélye felé Pongrácz János s bebocsátásért 
esd, hogy lelkét feltárja a bárónő előtt, de 
elutasító választ kap. A mámor s az elutasítás 
gonosz szelleme felizgatta a könnyüvérü 
ifjút s be akar hatolni, de a hü szolga 
Lamoss visszatartja „Paraszt ne merészelj 
nyúlni egy Pongráczhoz", „Nemes ember 
vagyok s úrnőmnek parancs szava 'szent 
előttem s a házi szentély védelme feljogosít 
a fegyveres védelemre is". Az ifjú megelőzte, 
tőrét döfte a hatalmas termet hátába s Lamoss 
„meggyilkolt" kiáltással összeesett.

A báróné segélykiáltásaira összeverődött 
a kastély népsége s a menekülő gyilkost el
fogta. A báróné fájdalmas lelkén átrezgett a 
kerti jelenet mélységes érzése.

A megye a gyilkost, dacára a nagy név
nek s fényes származásnak, árestomba tette 
s „in contumaciam" halálra Ítélte. Gr. Eszter- 
házy Pál nádor a halálos Ítéletet fogságra 
változtatta.

*

1689. év március 8-án Turóczszentmár
tonban a közgyűlésen egy hófehér szakálu 
gyászruhás aggastyán jelenik meg. Öreg 
arcvonásairól lesir a fájdalom, szemeiben 
könnyek csillognak, reszkető s megindult 
hangon kéri idősb Pongrácz Ferenc a nemes 
nemzetes és vitézlő karokat és rendeket, 
hallgatná meg egy elhagyatott aggastyán 
esdeklő szavát. A palatínus fogságában 
sinlődő fiáért esd a fájdalmas atya. Mély 
meghatottság vesz erőt az univerzitáson s 
az atya fájdalma előtt meghajol a közgyűlés 
s elhatározta, hogy Ngos és tekint, báró 
Pongrácz Ferenc esdö kérelmét pártolólag 
terjeszti fel a nádorhoz és a királyhoz, 
kérve, hogy a palatinális fogság helyett 
menjen Pongrácz János a hitetlen török ellen 
harcolni, igy vezekeljen s ha kell, vérével 
mossa le a „homicidiumot". Könnyezve s 
megkönnyebbülve mond az atyai szív köszö
netét a nemes státusoknak s visszavonul 
óvári szikla magányába. Ezen közgyűlés ol
talmat kér a nádortól Kis Pandúr György 
— Egregius Georgius Kis Pandúr antesig- 
narius Czoboríanus — szabad katonái ellen. 
Összeszedett bujdosó kurucaival a vármegyé
ben portyázott s azon ürügy alatt, hogy az 
üldözött protestánsokat megvédi, sarcot 
vetett ki a városokra és falvakra. Rövid 
időre Kis Pandúr eltűnik kurucaival, de nem
sokára ismét találkozunk velők.

Pongrácz János nem tudta feledni fog
ságát s habár a nádor előtt tett becsületszó 
és fogadalom visszatartotta őt a személyes 
bosszuállástól, de testvérét, Gáspárt, cs. kir. 
kapitányt rávette, hogy a családján ejtett 
szégyent boszulja meg. Tervének megnyerte 
Kis Pandúrt, akit ezen levélbeli üzenettel 
küldött Gáspárhoz „Constantia frangitur 
constantia, si non violentia vincitur". (Ha 
Konstantia kitartással meg nem törik, az 
erőszak legyőzi.)

1689. év december 3-án szent Ferenc 
Unnepe.^Havas világ! Halotti szemfedő borítja 
a tájat, alig van ereje a napsugárnak, oly 
bágyadt, mint a kiégett szív. Hóhegy emel
kedik a köd foszlányaiból, csipkés zúzmara 
nyílik a lombtalan fákon. Itt-ott sir a cinke 
az utakon élesé get keresve, a fákon gunyaszt 
borzas tollal egy-cgy éhes szarka, károg a 
kóbor varjú mint a rongyos vándor. Éhesen 
dideregnek az alvó természet koldusai. A hó 
sivatagján egymásután surranak el a szánok,

vendégek gyülekeznek báró Révay Ferenc 
főispán prékopai kastélyába, szeretettel üdvö
zölni őt névnapján.

A vendégseregben ott látjuk a b. Révay 
család ifjú és öregebb tagjait, a főispán fiai 
László és Gáspár, továbbá Zsiga, Ádám és 
Miklós fiatal katonatisztek, a volt főispán 
Imre özvegye, Ujfalussy Kata, b. Révay Kata, 
Szidónia férj. Ostrossithné, a bájos Konstantia 
édes atyjával, Balassa Györggyel, Konstantia 
sógornői, Leopoldina férjével, Beniczky Lász
lóval, Eleonóra férjével, Forgách Farkassal 
és Emerentia b. Révay Elekné. Az ünneplők 
vig hangulatban töltik az időt, az öregebbek 
a sivár jelenről politizálnak. A vendégek 
lovai s a szolgaszemélyzet nagyobb része a 
prékopai erőségben (Hradistye priecopensis) 
vannak elhelyezve. Az est homályában 
Prékopán kívül a mezőn felfegyverezett lova
sok csoportosulnak s csendben haladnak a 
község havas utcáján. A csapat élén halad 
Pongrácz Gáspár cinkostársaival, u. m. Iffiu 
Pál, Pap György, Mussik György, Szmre- 
csányi Zsiga, Szakmán, Radi, Komáromi, 
Marcsek és még mások, kiket az éj homá
lyában nem lehetett felismerni. A lovasok 
egyrésze a főispán kastélyát veszi körül s a 
cselédséget halálfenyegetéssel elhallgattatja, 
m isrésze pedig a szomszéd kastélyba hatol 
be. A névnapi ünnepély fesztelen zaját rém
kiáltások zavarják fel. „Gyilkosság, rablás."

A szerelemittas Pongrácz Gáspár ölében 
viszi ki az elálélt Konstanliát négylovas szán
jába, gyorsan betakargatják s vadul vágtat 
a négy tüzes paripa a szép zsákmánnyal. A 
vendégsereg kardjait kötözgeti, az öregek 
tanácstanul megrettenve kérdik, mi az, mi 
történik. A cselédség jajveszékelve kiabál 
„gyilkosság, a. bárónét elrabolták". Rémsé- 
gesen szól a vészkürt, mely a község job
bágyait fegyverre hivja. A vendégek lóra 
kapnának, de Pongrácz emberei előre gon
doskodtak s magukkal vitték. A kastélyban 
s az udvaron a legnagyobb zűrzavar. Meg
érkezik a priekopai vár helyőrsége is Kossuth 
István, Ádám és András vezénylete alatt. A 
gyermekétől megfosztott apa, Balassa György 
vezeti a csapatot, kinek még „forgos süve
gét" is elvitte jegy ajándékba Pongrácz. A 
priekopai jobbágyok vasvillákkal s fejszével 
rohannak a rablók után. De Priekopa és 
Ruttka között a mezőségen uj ellenre buk
kannak. Kis Pandúr György szegény legé
nyeivel, a hontalan kurucokkal útját állja az 
üldözőknek. A kürt támadóra szól s a kara
bélyok durrogása s az üldöző csapat hanyat- 
homlok, fegyvert elhányva rohan vissza 
falujába.

A boszu müve befejezve, Pongrácz Gáspár 
siet zsákmányával Óvárra. A vár felvonó 
hídja leereszkedik a Vág vizén keresztül s 
Pongrácz csatlósai gondosan viszik a kedves 
terhel a várba, a legszebben berendezett 
terembe. Az öreg Pongrácz Ferenc csendesen 
fekszik körágyán, vég napjain az „Istennel 
társalog" s mit sem tud a merényletről.

A ragyogó hajnali csillag sugarai átfutnak 
a sötétségen s hidegen csókolják meg a 
végtelenség gyászruháját. A halványabb csil
lagok egymásután alusznak ki. A csillagokkal 
együtt virrasztott, a fájdalomtól megtört 
Konstantia, ki csendes imában kesereg 
gyermekei után. A derengő hajnal fényénél 
megszólal előtte a rabló lovag esdö szava: 
„életével szerelmét ajánlja Konstansának"
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„Férjem emléke és gyermekeimnek szeretete 
szent előttem s inkább halál mint egy erő
szakos, nem is lovag, hanem rabló felkínált 
szerelme. Tudja meg kegyelmed, hogy aljas 
merénylete életébe kerülhet még egy Pongrácz- 
nak is. Anyósom Pállfy Franciska testvére 
Pállfy Miklósnak, gróf Eszterházy Pál nádor
nak pedig rokona s kegyelmességednek a 
gyilkossággal határos merényletet nem en
gedik el. Kegyelmed s testvére örök becs
telenséget hoztak a Pongrácz névre. Ha nincs 
emberi érzése, legyen meg ami a vadakban 
is megvan, az ártatlan gyermekek iránti kö- 
nyörület". Ezután fuldokló zokogásba tört 
ki. „Tekintse haldokló! atyjának utolsó nap
jait. Szabadságom után én leszek közben
járója". A kétségbeesett nő esdő szavai 
érintetlenül hagyták őt. „Szivemnek nem 
tudok parancsolni szép báróné s jöjjön bár 
ezer ördög, szembeszállók a halállal is“.

Gyors futár vágtat a nyitrai hágón át 
Pozsony felé, mert a sztrecsnói ut veszedel
mes. Eszterházy Pál nádor a hallatlan me
rényletre indulatba jött s kérte Karaffát, „hogy 
a sasfészek füstöltessék ki, a báróné szaba- 
dittassék meg s Pongrácz Gáspár vinkulum- 
ban Pozsonyba hozattassék".

A kurucz világ bár utolsó napjait élte, 
de még is sok munkát adott a királynak, a 
hadsereg pedig ekkor a Dunántúl harcolt a 
török ellen s igy a sürgős segítség késett 
s a szegény báróné már harmadik hete 
szenved Óvárban.

Pongrácz Imre nyitrai prépost s főespe
res (praepositus S. Joannis de Zambik) ma
gához hivatja Bonaventura szerzetest, a fel
vidéken közkedveltségü kolduló barátot. 
„Fontos missiót bízok rád fiam, amelyért 
nagy jutalmad lészen.^Ösmered Óvárat s bá
tyámat, vidd ezen levelet s szóval is mond 
meg neki, hogy a nádor leromboltatja várát 
s fiát halálra Ítélteti, ha a báróné azonnal 
nem nyeri vissza szabadságát. „Deus te ad- 
juvat Bonaventura et bona ventura tibi‘‘.

Karácsony vigíliáján kopogtaPBonaventura 
Óvár kapuján. Ismervén őt, könnyen bejutott, 
de a levél elkésett. Rendkívüli esemény, 
szomorú karácsony köszöntött Óvárra. A vár 
ezüst csengetyüje szomorúan hirdeti a vár 
urának haláltusáját. Térdre ereszkedik a ba
rát imádkozni a haldoklóért. A halál angyala 
surran el mellette s szárnyaival megérinti. 
Az utolsó sóhaj elrebben ajkairól „Üdvöz légy 
elárvult hazám1'. ^

A tágra nyitott szemek tükrét kezdte be- . 
vonni az a végső homály, amelynek mélysé
gében ott rezeg az ember utolsó vergődése. 
„Consummatum est“ mondja Bonaventura.
A harci riadókat s szerelmi dallokat zengő 
tárogató most mélabusan viszhangozza a 
várfokáról a gyász búcsúztatót s a vég 
akkordnál beleszólnak a vár ágyúi. A halál 
angyala itt elvégezte gyászmunkáját s egy 
másik ajtón kopogtat. Pongrácz Gáspár az 
elhunytnak fia öntudatlan lázban fekszik kór
ágyán. A vigadalmak s tulélvezetek súlya 
alatt töredezőben az életerő. Bonaventura 
felkereste őt is s imát mond bűnös életéért. 
De küldetése sietős. A terembe hivatta a 
várnagyot s előadta küldetését s felmutatta 
a prépost levelét. „Intézkedjék rögvest kigyel- 
med, ha élete kedves s ne vonja magára a 
nádor indignációját s bocsáttassék szabadon

a báróné. Gáspár ur életéhez kevés a remény 
s igy kigyelmed salválva lészen.“

Rövid idő múlva Balassa Konstantia 
ott állott égő arccal a ravatal mellett. A ki
állott szenvedés után mintegy megdicsőült 
szent az ő fényes aureolájával. Engesztelő 
imát rebeg rezgő ajaka.

A nap hatalmas tüzkoronája a Kisfátra 
jéghegyei körül lángpirosan emelkedik. Su
garait egyszerre szétönti a havas bércein s 
beszüri a Vág völgyébe. A havasokról éles 
szél dudoráz s millió hócsillagocskát kerget 
nesztelenül a levegőben.

A hegyi utón egy kocsi halad sietősen. 
Darócruhába öltözött ember jókedvűen nó
gatja a lovakat, a hátsó ülésen egy fiatal 
szerzetes jól beburkolva. Távolból a hó 
ködéből lovas alakok tünedeznek elő. A 
lovas vitézek pajkosan Udvözlik az utasokat. 
„Messze van-e még (az óvári bagolyvár?" 
Siessenek vitéz urak, hogy el ne késsenek, 
mert a sas könnyen elröppenhet. . .  jobb 
világba. Ruttka községben pihenőt tart a 
szerzetes, hogy ott várják be az alkonyt. 
Ruttkay György viceispán uram házánál áll 
meg Bonaventura, aki bár erős luteránus, de 
kedvelte az örökvidám barátot. Micsoda hal
szél kergetett ide barát? „Ezt a fiatal szer
zetest szállítom hazafelé, mond hunyorítva 
Bonaventura. Ergó jó lesz egy kis melegítő 
s harapni való. Genesose Due viceispán uram 
én szívesen veszem, de a fiatal testvér, ina 
böjt lévén, sem nem eszik, sem nem iszik."

„Szegény barát, talán valami szerelem
csalódott, hogy igy vezekel." A fiatal szer
zetes titkolt mosollyal hallgatja viceispán 
uramat.

A nap pihenőre siet s a nyugati égbolt 
takaróját rózsaszínre festi. Szürke ködbe 
borulnak a havasok s rájok borul a zordon 
téli est. Bár dermesztő a hideg, de oly meg
lepő s fenséges ma e természet misztériuma 
karácsony estéjén. Prékopa szegényes házai 
boldog kivilágításban ünnepelnek. Boldogok 
ma még a szegények is, utcahosszat vígan 
zengedezik a megváltó születését s hull az 
elemózsia. . .  Csak egy ház gyászol, báró 
Révay Farkas özvegyének, Konstantiának 
árván maradt kastélya.

A két kis árvát, Miklóst és Emerentiát 
nem tudják felvidámitani a gazdag karácsonyi 
ajándékok. Gróf Pállfy Franciska könnyeivel 
imádkoztatja két kis árva unokáját, „kis Jézus 
hozd haza már a jó anyát". Epedve várták 
már, hogy a „rokoni látogatásból" hazajön. 
A falu szegényei sorba énekelnek a kastély 
előtt mézes, mákos kalácsért.

A kastély előtt kocsi áll meg s Bonaven
tura lesegiti a „fiatal szerzetest". Az öreg 
mély hangja megszólal: „Jézus Krisztus szü
letett, örvendezünk, kis gyermekek vigadjatok, 
megérkezett jó anyátok, Alleluja."

A fiatal szerzetes a meghatottság öröm
kitörésével rohan a szobába, a csuklya alól 
kiviláglik Konstantia fájdalmas szép arca, 
gyermekeit felöleli s anyósa, gróf Pállfy 
Franciska karjaiba elálél. . .

„Óh boldog újjászületés öröm napja, 
mely annyi örömet hoztál ma e gyászos 
házra. Áldott az ur, ki visszaadta a legjobb 
leányt és anyát", rebegi Balassa György, 
Konstantia apja.
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„Áldás, dicséret, dicsőség a megváltónak, 
ki szerencsésen ide vezérelt", feleli rá 
Bonaventura. A gyász örömünnepé változott 
s boldog karácsony estét tartott az összes 
egybegyült báró Révay rokonsága. Másnap 
a vármegye nevében Rutlkay György vice
ispán uram egy kissé zavarva üdvözölte a 
bárónét. „Ej magnifica Baronissa, ha tudtam 
volna, hogy nagyságod az a fiatal szerzetes 1 
Engedje meg, hogy most csókolhassak kezet 
a „tisztelendő barátnak", Konstantia boldo
gan mosolygott s szelíden köszönte meg a 
jó kívánságát. . .  Bonaventura, te hamis 
barát, mond az alispán, de kijátszottál, ezért 
még megmosdatlak, ha eljösz.

Meglátogatta nemsokára az alispánt Bo
naventura, de mint házfőnők . . . jutalomért 
a nemes tettért kapta a zárdafőnökséget. . .

Óvárra homály borult. Bomladozó falai 
kísértetiesen meredeznek a Vág folyó felett. 
A „ma" a múlt rémálmait alussza; a rom- 
réseken keresztül dudáló szél évszázadok 
hatalmi foszlányait kacagja.

Óvári Pongrácz János a „labanc gene
rális" büszkén veszi át a májtényi síkságon 
a gúlákba rakott fegyvereket, az eltemetett 
magyar szabadság symbolumait. Bájyja Gáspár 
felgyógyulása után Lengyelhonba menekült 
s Bercsényivel jött haza a szabadságért har
colni . . . testvére ellen ott küzdött Trencsén- 
nél . . . de a kuruc dicsőséggel ő is elment 
temetkezni . . . messze . . . messze.

*
A márvány tenger tükre álmatag, a ten

geri levegő oly puha . . . mint bájos asszony 
ölelése . . . Rodostó két lakója sétál a tenger 
partján, egy tiszt karöltve vezet egy elaggott 
tisztet . . . jobbjával mankójára támasz
kodva . . . Valami bánatos, ábrándos csend 
rezeg a mindenségben . . . Látod fiam — 
igy szól b. Pongrácz Gáspár báró Révay 
Miklóshoz (Konstantia fiához) — . . .  a nyu
gati szellő sokáig nem hoz hirt Hungária 
felől!!

A hazaszeretet jegyében testvériesen egye- 
I sültek ők a haza száműzött hitvallói . . .
' Rodostó remetéi ! ! 1

„A két vitézezredes hős csaták után zarándok 
A tenger habcsapásival lelkűk a honért felzokog“ .

Hogyan lettem én detektív?
Irta : Fröhlích János.

Hat esztendővel azelőtt történt, hogy egy 
budapesti nagy napilap rendőri rovatvezetője 
meginterjúvolt. Azt kérdezte, hogy melyik 
esetem volt az, amely detektivi működésem 
alatt a legeslegérdekesebb volt.

— Hogy tetszik ezt érteni ? — kérdeztem 
az újságírótól.

— Azt az esetet szeretném hallani, amely 
önben az érdeklődést legjobban fe'csigázta 
és olyan nyomozási menetet, mely önben az 
ambiciózus törekvést a végletekig fokozta.

— Ilyen eset prakszisom alatt nagyon 
sok volt s nagy fejtörést okozna kiválasztani 
azt, amilyet ön kíván. S ha el is mondhat
nék önnek egyet, ezt talán sablónosnak 
találná ön. Azonban van egy esetem, amely 
bizonyára érdekes lesz. Ha tetszik, elmondom 
önnek, hogy miképen lettem detektív. Illetve, 
mi adta azt az elhatározást, hogy a detek
tivi pályára szánjam magam.
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Magam csak az elemiből jöttem ki, de 
azért élénken emlékszem a mi házunk leg
nagyobb bánatára. Elveszett az Ilonka. Az 
én három éves kis húgom, aki oly szép volt, 
mint Murilló angyala.

Soha oly kínos, könnyekbe fűlt éjszakát.
Elhatároztam, hogy' megvigasztalom az 

édesanyámat.
S csakugyan húgomat én találtam meg 

elhagyatva a szülővárosunk sáncárkai közt. 
Füléből kilopták a gytirüt.

Már ez eset után elneveztek kis detek- 
tivnek.

Három nappal Ilonka elveszése után két 
kéményseprő ballagott be az udvarunkba. A 
létrákat lennhagyták s anyámtól elkérték a 
padláskulcsot. Mint aféle kiváncsi gyerek, 
felballagtam utánuk, hogy megnézzem, mi
képen megy végbe a kéménytisztítás.

A kéményseprők hangos beszélgetés köz
ben láttak munkához és fültanuja voltam a 
következő diskurzusnak.

— Te, mit csinál az Éva?
— Szolgál, Jó helye van.
— Hol szolgál ?
— Egy pénzügyi titkárnál.
— Te, tudod mit hallottam ?
— Nos?
— Azt hallottam, hogy Éva kitartott 

téged, mikor munka nélkül voltál.
— Az nem igaz.
— Ugyan, mit tagadod. Van abban szé- 

gyelni való ? Hiszen nekem is volt már 
szeretőm, nem is egy, se nem kettő. Volt 
egy szakácsném, aki egyszer harminc forin
tot is adott kölcsön, mikor facér voltam. 
Visszaadtam a pénzt neki természetesen. 
Aztán, ha egypárszor megvacsoráztatott, nem 
következik abból, hogy kitartott.

— Szó sincs róla.
— Mit tagadtál hát az előbb, hogy Éva 

nem segített. Ugyan kinek kell az olyan 
szerető, aki csak addig hü az emberhez, 
amig pénze van s mihelyt bajba kerül, a 
faképnél hagyja ? Nincs igazam ?

— Persze. Én se tagadom, hogy nem 
segített volna. Az ősszel egyszer négy forin
tot kaptam tőle, pedig akkor ő is hely nél
kül volt.

Gyerekeknek korántsem válik dicséretére, 
ha ilyen párbeszéden sikerül ellesniük, nekem 
azonban csak hasznomra vált.

Engem tudniillik érdekelt a diskurzus, 
mert az apámnak legkedvesebb barátja épen 
a pénzügyi titkár volt és mintha emlékeztem 
volna arra, hogy cselédjüket Évának hivják. 
Meg is kérdeztem az anyámat, aki bizonyí
totta, hogy tényleg az a neve. Faggatott, 
hogy miért kérdem ezt, mire megjegyeztem, 
hogy a kéményseprők éppen róla beszél
gettek. Az anyám rám intett, hogy a mások 
beszélgetését nem illik hallgatni. (Hej! Pedig 
mennyi beszélgetést kihallgattam már azóta. 
Tudniillik detektivi működésem alatt.)

Márciusban, egy vasárnapi délelőtt ez az 
Éva eljött hozzánk és kérte az anyámat, 
hogy délután látogasson el a titkárnéhoz.

A cseléd édesanyámmal beszélgetett s én 
ezalatt a kis nővéremmel kinn játszottam az 
udvaron. Amint a cselédleány a kapu felé 
igyekezett, felénk tekintett és akkor láttam, 
hogy egy pillanatig megáll, mintha megüt

köznék valamin, aztán sietve oson ki a 
j kapun.

Délután az anyámmal együtt elmentünk 
a titkárék lakására. Hat óra tájban pedig, 

i mikor az apám is eljött oda, a titkárné ei- 
; küldte Évát hozzánk a kis Ilonkáért, hogy 
I hozza el. Azt akarta ugyanis, hogy az egész 

család együtt legyen. Különben is nagyon 
szerette kis nővérkémet, mert a házaspár 
gyermektelen volt. A leány el is ment s kis 
vártatva Petra nénivel és Ilonkával együtt 
visszatért.

Petra néni nevetve jelentette, hogy a kis 
lány, mikor a cseléd el akarta vezetni, el
kezdett sirni és a világért sem engedte volna 
magát elvezettetni, tehát neki is vele kellett 
jönni.

Petra néni nevetett, mikor ezt elmondta 
s a titkár megjegyezte, hogy a gyermekek 
nem mindenkit kegyelnek, mert sokaktól 
idegenkednek.

— De Ilonka senkitől sem szokott félni, 
sőt a legbarátságosabban vonzódik minden
kihez. Jegyezte meg az anyám.

Mindenki tekintete Évára esett, aki za
varodottan, kipirult arccal sietett ki a szo
bából. Igen jót mulatunk azon, hogy húgom 
Éva kezéből semmit sem akart elfogadni.

Akkor este igen érdekes dolgot tapasz
taltam. Az apám hazaküldött valamiért s 
amint a titkárékhoz visszatértem és benyi
tottam lassan a konyhába, láttam, hogy Éva 
a szobába nyíló ajtóhoz teszi füleit és úgy 
hallgatőzik.

Amint észrevett engem, gyorsan félre- 
ugrott. Benyitottam a szobába, ahol csak
hamar rájöttem, hogy a beszélgetés éppen 
Ilonkáról folyt.

A következő hét vasárnap délutánján 
ismét ellátogattunk anyámmal a titkárékhoz. 
Évának kimenője volt délután és én kis 
nővéremmel a konyhában játszadoztam. Játék 
közben az ablak párkányán egy szép skatu
lyát pillantottam meg, amely Éváé volt.

Nagyon érdekelt a doboz tartalma s csak
hamar felnyitottam a fedelét. Egy fésű volt 
felül s alatta sok levél és levelezőlap. Négy 
képeskáitya kéményseprőt ábrázolt. Amint 
sorra kiszedegettem a leveleket, két zálog
cédulát találtam köztük. Az egyik egy pár 
fülbevalóról szólt, a másik pedig egy 
gyűrűről.

A fülbevalóról szóló cédula módfelett fel 
ébresztette bennem a kíváncsiságot s mind
járt a nővérkém elveszett függőjére gondoltam.

És ekkor meglehetős vakmerőség volt 
tőlem, hogy a zálogcédulát zsebretettem, de 
nem szóltam róla senkinek egy szót sem.

A titkáréktól haza mentünk s éjszaka 
nagy tettre határoztam el magam. Volt egy 
hetven-nyolcvan koronáról szóló takarékbetéti 

í könyvecském s eltökéltem magam, hogy ki
veszek ebből húsz koronát, mert a cédula 

í kilenc forintról szól, hogy ki fogom váltani 
’ a függőt, hátha a kis nővéremé.

! Úgy is tettem. Másnap délelőtt azon 
i ürügy alatt, hogy egy pajtásomhoz megyek, 

végrehajtottam a tervet. A bankból kivettem 
a tiz forintot és a zálogházban kiváltottam 
a fülbevalót. Reszketett a kezem, mikor át
vettem a zálogháztulajdonostól.

A függőben felismertem az eltűnt ékszert. 
Szivdobogva siettem haza és odaadtam az 
anyámnak, aki szörnyüképen elképedt. S 
mikor elmeséltem a cédula történetét, szinte 
megijedt.

— Hogy mertél ilyesmit cselekedni. 
Hátha az Éva fülbevalója is épen olyan, 
mint az Ilonkáé volt?

Petra néni kezébe vette és megjegyezte:
— De bizony az Ilonka fülbevalója az. 

Hiszen meglátszik rajta a horpadás, mikor 
egyszer kiesett az Ilonka füléből és a nagy
ságos asszony rálépett. Mdglátszik rajta a 
horpadás.

Csakugyan, az egyik fülbevaló meg volt 
egy kicsit görbülve.

El lehet képzelni, hogy milyen nagyot 
nőttem egyszerre. Most már büszke vcütam 
a „Kis Detektív" címre. A nyomozás további 
fonalát az apám vette a kezébe és most már 
ő követelte tőlem, hogy mondjak cl mindent, 
amit Éváról tudok.

Elmondtam mindent, mindent, még a 
kéményseprők beszélgetését is. Az apám 
megtudakolta az egyik kéményseprő tartóz
kodási helyét az általam adott személyleirás 
alapján s megkérte a rendőrkapitányt, hogy 
citálja be azt az embert és kérdezze meg 
tőle, hogy mikor kapott pénzt Évától.

A kéményseprő megjelent a rendőrségen 
s a faggatásra előadta, hogy a múlt év 
szeptemberében, mikor Éva hely nélkül volt 
s ő is meg volt szorulva, négy forintot 
kapott Évától.

E vallomás alapján kihallgatták Évát is, 
aki eddig a legkonokabbul tagadott és be
vallotta, hogy egy Tóth Anna nevű barátné- 
jával együtt követte el a fülbevalólopást.

Tóth Annát rögtön becitálták, mert ápám 
mindjárt kijelentette, hogy ez a lány már 
szolgált nálunk s Ilonkát ismerte.

Szembesítették őket és ekkor kivallották, 
hogy a kérdéses szeptemberi napon éppen 
a mi házunk felé mentek, a kapun kiszaladó 
kislányt megállították, elcsalták egy Nagy 
Imréné nevű özvegyasszonyhoz és ott kivették 
a füléből a függőt. Ilonka náluk volt azon 
az éjszakán és reggel kivitték az aradi sán
cok közé.

A fülbevalót elzálogosították s ebből a 
pénzből adott Éva négy forintot a kémény
seprőnek.

A vallatások során az is kiderült, hogy 
Nagy Imrénének és a cselédeknek egyéb 
bűneik is vannak. Kisült, hogy több ilyen
fajta ékszerlopást is elkövettek a helynélküli 
cselédleányok s a felbujtójuk s orgazdájuk 
épen Nagy Imréné volt.

A rendőrségen engem is kihallgattak s 
úgy itt, mint később a törvényszéki tárgyalá
son a közbámulat tárgya voltam.

*

íme, ez az az eset, amely arra ösztökélt 
engem, hogy a titkosrendőri pályára szánjam 
magam. Így lettem én detektív — tizenöt 
évvel a történtek után — s még most is 
szívesen gondolok vissza a kis Ilonka eltű
nésére és a fülbevaló történetére. A kis 
Ilonkából asszony lett azóta, de a fülbevalót 
még mindig hordja.


