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SZERELT ÚJSÁG 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bethlen-utcza 7. szám, 
hová a lap szellemi részét érdeklő közlemények, vala-
mint az előfizetési  és hirdetési dijak is küldendők. 
Megjelenik minden csütörtökön 8 oldal terjedelemben. 

A kibontakozás alapjai. 
Ha a jelek nem csalnak, rövid 

időn belül formailag  is bekövetkezik, 
azaz teljessé lesz az absolut kormány-
zás. »Illetékes helyről« nyert értesülés 
folytán  irják a hírforrások,  hogy a 
kormány az országgyűlést csak ak-
kor fogja  összehivatni, a mikor a 
békés hangulat bekövetkezik. Ez bi-
zony olyan bizonytalan határidő, a 
mely akár egy évtizedre terjedő ab-
szolutisztikus kormányzásnak is utat 
nyithat. 

Hogy mely teltek  fogják  követni 
ezt a nyilatkozatot, természetesen 
nem tudhatjuk. Egyet azonban tu-
dunk, tudjuk azt, hogy az abszolút 
kormányzás tartós nem lehet és tar-
tósságát minden rendelkezésre álló 
törvényes eszközzel meg kell aka-
dályozni és egyben keresni a kibon-
takozás alapjait. Olyan alapokat gon-
dolunk, a melyek a mostani állapotok 
ismétlődését, az alkotmány válságát, 
az ország fejlődésének  megakasztását 
legalább is hosszabb időre lehetet-
lenné teszi. 

FÜGGETLEN POLITIKAI HETILAP 

Felelős szerkesztő : Társszerkesztő : 

Dr. TÖRÖK PÁL. CHALUPKA REZSŐ 
Kiadótulajdonos : A kiadó bizottság. 

Előfizetési  árak: egy évre 8 kor., félévre  4 kor. 
negyedévre 2 kor., lelkészek, tanitók, községi elöljárók 
fele  áron kapják, Hirdetési dijak a legjutányosabb árak 
mellett, nyílttéri czikkek soronkint 30 flll.  számittatnak. 

Ilyen kibontakozási alapul szol-
gál Deák Ferencz müve, vagyis a 67-es 
alap egyrészről, a szabadságjogok 
legszélesebb körű kiterjesztése és in-
tézményes biztosítása másfelől.  Va-
gyis: Deák Ferencz és Kossuth Lajos 
politikai örökségének egyesítése. Nap-
jaink politikai eseményei igazolják, 
hogy igazi kibontakozás más alapo-
kon el sem gondolható. / 

Az uralkodó (és családja) a 67-
ben kötött kiegyezéshez ragaszkodik. 
Annak épségben tartásáért kész ha-
talma egész súlyát latbavetni. Ez 
nyilvánvaló tény, melylyel szemben 
a personális unió álláspontjára helyez-
kedni megfelelő  hatalmi eszközök 
nélkül, ezek röktönös biztosithatásá-
nak reménye nélkül semmi egyéb, 
mint lelkiismeretlen hazárd-játék a 
nemzet sorsával. 

A ki tehát ezt a játékot nem 
akarja, maradjon a 67-es alapon, 
vagy térjen arra vissza, ha eltávo-
lodott róla. Bárki mit mondjon, a 
67-es alap alkalmas az erőgyűjtésre. 
Ezen az alapon dolgozva a szebb 
jövendőért elérhetjük azt, hogy a 
teljes függetlenséget,  ha akarjuk, min-
den koczkáztatás nélkül biztosithat-
juk. Jól értsük meg, a nemzetről van 
szó, a ki várhat, mert élete örök s 
nem a „vezérek'-ről a kiknek élete 
arasznyi lét s a kik azért nem vár-
hatnak, mert az ő politikai életük a 
sikernek legalább a látszathoz van 
kötve. 

A kibontakozás másik alapja a 
szabadságjogok legs-élesebb alapra 
helyezése. Az olyan alkotmány, mely-
nek nincsen széles alapja, az elemek 
játéklabdája. Az osztályalkotmány 
soha sincs biztonságban, mert nincs 
a ki védelmezze. Ezt napjaink törté-
nete szomorúan igazolja. 

A mai állapotnak nem az a 
tragikus vonása, hogy 4 szuronyos 
baka szétkergetheti a nemzetgyű-
lést, hanem az, hogy ugy ez a szét-
kergetés, mint az országyülés nélkül 
való állapot hidegen hagyja a nép 
millióit. Ezzel a nyugalommal  nincs 
mit dicsekedni se ellenzéknek, se 
kormánynak. Nem az öntudatos erő, 
hanem a lethargia nyugalma ez. Min-
den nyugalom között a legveszedel-
mesebb nyugalom. 

Hát ennek a nyugalomnak véget 
vetni minden igaz hazafinak  legfőbb 
kötelessége. A nyugalom megzavarása 
azonban nem történhetik meg a siker 
kilátásával idejüket mult hazug jel-
szavakkal, népbolonditó frázisokkal. 
Ilyen eszközökkel kravalokat lehet 
csinálni, alkalmat lehet szolgáltatni 
abszolutisztikus cselekedetekre, de nem 
lehet a közszabadságokért áldozatok-
ra kész elhatározásokat kelteni. 

A nagy elhatározások, melyek 
által nagyszerű cselekedetek váltatnak 

ki, csak a szabadságjogok légkörében 
érlelhetők meg. 

A „nemzet" kebelébe kell íogadni 
az egész népet, hogy a nemzet al-
kotmánya az egész népnek, tehát az 
igazi s nem a kiváltságos nemzetnek 
legyen alkotmánya. A ki ez ellen 
küzd, tudva, vagy öntudatlanul nem-
zete ellen tusakodik. 

Az egész népnek az alkotmány 
sánczaiba való befogadása  azonban 
magában véve nem elég. Meg kell 
szerezni a többi szabadságjogokat is, 
melyek a szabad mozgást a politikai 
és társadalmi közéletben biztosítják 
(teljes sajtó-szabadság, gyülekezési 
jog stb.) 

íme ezek a mi felfogásuk  szerint 
a kibontakozás igazi alapjai. 

E. J. 

POLITIKAI KRÓNIKA. 
A hét szenzációja a vezcrlőbizottság 

föloszlatása. 
Hacsak arról volna szó, jó izü kaczajra 

fakadhatna  a derűs dolgokat kedvelő közön-
ség, hogy a nagyszájuságával magát »ellen 
kormánynak« feltolt  vezérlőbizottságnak, mely 
nagyszájuságán, tehetetlenségén és jogok 
arrogálásán kivül egyéb tulajdonsággal alig 
dicsekedhetett, — körmére koppintanak. Ha-
csak arről volna szó, nagyon csiklandozná 
a komikai ért a közönségben, mikor a .ma-
gas emelvényen koklerkedő oligarcha nagy-
urak alól, kardnyelésök és tüzokádásuk köz-
bnn, kirúgják az emelvényt, s a publikum 
közézuhant feudális  szájhős hasravágódása 
közben kiderül, hogy a lenyelt kardpenge a 
markolatba visszatolható papir máséból 
van, s a kiokádott tűz, egyszerű szelid gö-
rögtűz hőszigetelő burkolatban. 

Nos hát országos baj, országos kár, 
sem a nemzetet, sem a népet nem éri azzal, 
hogy néhány színfalhasogató  szinész alól 
kirángatták a magas tribünt. 

Dehát a kérdés nem ez. Magunk is 
ugy vélekedünk, hogy a kormány ezen el-
járása nem törvényes és ezer éves alkot-
mányunk szellemével ellentétben áll. Hiszen 
szabad talán, legalább mig nem állam-
ellenes vagy a fennálló  törvények és állam-
rehd ellenni izgatás a czéljuk, politikai pár-



toknak alakulni és fennállani  azoknak elnö-
köt, vezért választani. Különböző pártoknak 
egymással érintkezni, együttes bizottságokat 
küldeni ki stb. stb. De gyakorlatilag épen 
a kormány szempontjából sem találjuk 
helyeselhetőnek a kormány ezen eljárását. 

A vezérlőbizottság tekintélyt vesztett, 
ő magában meghasonlott testület volt már 
csak. Szószátyár fecsegése  csak ártott a 
koalicziónak, de nem használt. Már bomla-
doztak, veszekedtek, marakodtak. A dicstelen 
elmúlás, a rothadásos pusztulás várt reá 
mielőbb. Minek tehát alkalmat adni, hogy a 
bukásra megért oligarchia, martiromság ál-
fényével  feldíszítve  még egy időre folytat-
hassa szemfényvesztő  üzérkedését. 

Igazán felháborító  az az eljárás, amit a 
koaliczió most Bánffyval  szemben tanúsít. 
Amikor a tavalyi választásokra megcsinálta 
a koalicziót, akkor a koaliczió egyik vezérét 
tisztelte Bánffy  Dezsőben, teljes egy eszten-
dőn keresztül, egészen a legutóbbi időkig. 
Most pedig, miután kilépett a koalicZíóból, 
ime egyszerre csak az egész koalicziós sajtó 
nekiront, elnevezi hazugnak, perfidnek,  csa-
lónak, hazaárulónak, gazembernek és Zeysig-
urnak. Amig a koaliczió szekerét tolta, addig 
derék ferfiu  és nagy hazafi,  most, hogy ott-
hagyta a szekerüket a sárban, egyszerre 
kigyót-békát kiáltanak reá. Ámde Báró Bánfty 
Dezső, nem ugy van teremtve, hogy zsebre-
vágja a támadásokat. Egy interjú alakjában 
felel  a koalicziónak rágalmaira. Alapos fele-
let a koaliczió nemzetrontó üzelmeiről. 

Bánffy  fejtegetéseivel  bizonyítani kí-
vánja, (és kívánsága teljesül) hogy a koali-
cziós felirat  domborító frázisa  sohasem je-
lentette a magyar vezényszó mostani köve-
telését. A minthogy Bánffy  megállapítása 
szerint, a koaliczió  kibontakozási  tárgyalásá-
nak  során  soha  a magyar  vezényszót  nem 
is követelte.  Jogosan vádolja tehát Bánffy 
volt koalicziós fegyvertársait  azzal, hogy mást 
csináltak  és mást  hirdettek. 

Különösen érdekes és minden izében 
bizonyítottnak látszik az interjúnak követ-
kező része : 

»Egyáltalában nem tudom meg-
érteni a koalicziós sajtónak felháborodását, 
melyet szegedi levelemnek a katonai kér-
désre vonatkozó részével szemben tanúsított. 

Mit mondok én itt ? Azt mondom, hogy 
a katonai kérdésekre nézve, a nélkül, hogy 
a nemzeti követelések tekintetében lemon-
danánk, ne  erőltessük  tovább  az  egyenlőtlen 
havczot,  hanem  keressük  a megoldást  a fel-
irat  keretében. 

S mit mondanak a gróf  Andrássy-féle 
pontozatok ? Azt, hogy a koaliczió elveinek 
feladása  nélkül elvállalja a kormányt már 
csak azért is, hogy az alkotmányos ténye-
zők szabályszerű működését helyreállítsa és 
a megegyezést előkészítse. Értvén ez alatt 
azt, hogy Ő Felsége ne követelje a koali-
cziótól elvi álláspontjainak a megtagadását. 
Hol van itt az ellentét köztem és a koaliczió 
között? A szavak lehetnek mások, de az 
értelem egy és ugyanaz. 

Nem itt van az ellentét, hanem ott, 
hogy a koaliczió  és a vezérlő-bizottság  nem 
egy  tényezője  mást  fogadott  el  a vezérlő-
bizottságban  és mást  hirdetett  a választók 
előtt. 

Nekem azonban azt sem engedik meg, 
hogy ugyanazt hirdessem választóim előtt, 
mint amit elmondottam a vezérlő-bizottság-
ban és a minek kifejezést  adtam a képviselő-
házban és a sajtóban. A koalicziós sajtó 
egyszer hol ezt, hol azt hirdeti. így például, 
mikor gróf  Andrássy Gyula a koaliczió vá-
laszával a király elé járult, akkor a koali-
czió egyik vezérlapja azt irt: »A vezényszó, 
az önálló vámterület, a paritás stb csak 
többé-kevésbbé fontos  részletkérdései a ha-
talomnak«. S midőn gróf  Andrássy külde-
tését siker nem koronázta, ezt irta : »A kom-
mandóval vagy győz az alkotmány, vagy 
elbukik s önmagának árnyéka lesz« . . . 
majd : »az a nyolezvan szó nekünk az egész 
alkotmányt jelenti, voltaképen csakis azért 
folyik  a harcz«. 

Hát persze, azoknak, akik máról hol-
napra személyi okokból ilyen ellentélesen j 
tudnak irni, vagy azoknak, kik a vezérlő-
bizottságban felfelé  a kibékülést keresték, 
kifelé  pedig a vezényszót mint conditio sine 
qua non-t állították oda, lehet irni és beszélni; 
csak nekem, aki már 1903. évben mikor 
képviselő sem voltam, megmondottam, hogy 
az 1867. évi XII. t.-cz. 11. szakaszában biz-
tosított jog daczára a politika tanácsolja, 
hogy a kérdést  most  ne  erőltessük,  nem 
szabad őszintén és nyiltan beszélnem. 
Kossuth  Ferencz  maga  is  nekem  egy  czik-
kében  a leghatározottabban  kijelentette,  hogy 
ez  a harcz  a katonai  kérdés  dolgában  nem 
vezet  czéllioz  s a mult  napok  egyikén  a ve-
zérlőbizottság  tagja,  Rakovszky István is, 
választóihoz intézett levelében kijelentette, 
hogy: »meg voll győződve, hogy ez idő 
szerint nem birjuk azokat megvalósítani s 
az ország válságos helyzetbe jut«. 

Bánffy  szerint túlságosan nagyok az 
ellentétek a 67-es pártok és frakeziók  közt, 
sem minthogy egészséges együttműködésük 
képzelhető legyen. Rá is mutat Bánffy  ezekre 
az ellentétekre majdnem minden vonalon. 

Az  általános  szavazati  jogban  a 67-es 
pártok sohase tudnának megegyezni. Ő híve 
a reformnak,  melyet már elódázhatónak nem 
tart, csak magyar nemzeti szempontból keres 
korlátozást. 

Az alkotmánypárt Bánffy  szerint kon-
zervatív, sőt  feudális  felfogással  korlátozza 
a jogkiterjesztést. 

A gazdasági kérdésben is igen nagy 
ellentétek forognak  fönn.  Bánffy  ugyanazt 
követeli, amit az Andrássy-féle  válaszmemo-
randumban a koaliczió. Ez pedig az önálló | 
vámterület előkészítése 1917-re. 

Tisza István a közösvámterülel hive. 
Az pedig, mondja Bánffy  : »közismeretes  do-
log,  hogy  az  alkotmánypárt  és elsősorban 
annak  földbirtokos  eleme,  az  Ausztriával 
való  gazdasági  közösség  álláspontján  van«. 

Még élesebbek az edentétek felekezeti 
téren, ahol a néppárt egyoldalú felekezeti 
törekvései útját állják annak, hogy az 
1848-iki 20. t.-cz. alapján az ujpárt felekezeti 
követelményei kielégítést nyerjenek. 

Bánffy  fejtegetései  további folyamán 
bebizonyítja véglegesen, hogy a koaliczió 
nem  akarja  és soha  nem  is akarta:  sem  az 
általános  szavazati  jogot,  sem  az  önálló-
vámterületet,  sem  az  \84S.  XX.  végrehajtását! 

A választásokkal kapcsolatosan igy 
szól Bánffy: 

»Miután már a választásokról beszélek, 
mindjárt meg is jegyzem, hogy igazán na-
gyon sajnálom, hogy a legközelebbi válasz-
tások, bármikor és bárki által tartassanak is 
meg, még mindig a mostani választási tör-
vény alapján lesznek megtartva. Beteg poli-
tikai állapotaink orvoslása parancsolólag kö-
veteli a parlamenti reformot.  Ugy, mint ed-
dig, az ország nem vezethető tovább és 
nem is szabad ezentúl igy vezetni. Az  álta-
lános  választói  jogot  meg  kell  adni.  A poli-
tikai  életből  eddig  kizárt,  nagy,  széles,  poli-
tikailag  érett  rétegek  bevonandók,  hogy  közre-
működhessenek  az  erős  magyar  nemzeti  állam 
kiépítésében.  És be kell őket vonni, hogy a 
nemzeti  szabadelvű  demokráczia  küzdelmét  a 
feudál  klerikalizmussal  megvívhassuk.  His-

j tóriai napokat élünk s még sem akarják be-
látni azt, hogy az a harcz, ami most vivatik, 
nemcsak a felszínen  levő politikai kérdések 
miatt és az alkotmány helyreállításáért folyik, 
hanem ezek mellett döntésre kerül az a nagy-
kérdés is, ami a magyar állam szempontjá-
ból a legfontosabb  ; a feudál-klerikális  hege-
mónia  küzdelme  az igazi nemzeti szabad-
elvüségnek mindinkább tért foglaló  hegemó-
niája ellen.« 

A Fejérváry kormány megezáfolta  azon 
ráfogásokat,  hogy demokratikus és radikális 
Programm jávai fel  szándékszik hagyni. Uj-Pest 
küldöttsége előtt hosszasabban nyilatkozott 
a miniszterelnök. Beszédében világos egy-
szerűséggel megismételte azokat az argu-
mentumokat melyeket a népjogok harezossai 
már régen hangoztatnak, hogy t. i. egyenlő 
teherviselés, egyenlő politikai kötelességek 
mellett egyenlő politikai jogok is követe-
lendők. 

A küldötség tisztelgésének lefolyásáról 
alábbi tudósítást vettük. 

Újpest választópolgárainak egy száz-
ötven főnyi  küldöttsége tisztelgett e hó 12-én 
Felérváry Géza báró minisztereinönéi. A 
küldötség vezetője üdvözölte a kormányt 
ama szilárdságáért, amelyei a magyar  állam-
eszmét  a népjogok  kiterjesztése  utján  kiváltja 
izmosítani.  Hangsúlyozta, hogy a koaliczió 
Magyarországot válságba sodorta s a több-
ség jogait csak bitorolja, mert összes vá-
lasztói a népnek csak csekély töredékét 
teszik. Végül biztosította a miniszterelnököt 
a valódi magyar értelmiség rendithetetlen 
ragaszkodásáról eme harezban, mely a köz-
jogi frázisok  uralmának megtöréséért, a nép 
szocziális és gazdasági jólétéért és jogaiért 
folyik. 

Fejérváry Géza báró miniszterelnöknek 
e beszédre adott válaszából kiemeljük a 
következő részt : 

»ürömmel hallottam szónokuktól, hogy 
önök helyeslik a kormánynak az altalános 
választói jog megvalósítására irányuló törek-
vését. Valóban elképzelhetetlen, bármilyen 
megoldás, amely tultenné magát a korszel-
lemnek azon az immár elutasithatatlan és 
halaszthatatlan követelésén, amely szerint a 
politikai jogokat ki kell terjeszteni a széles 
néprétegekre. A munkásnép megteszi köte-
lességét az állam iránt, fizet  adót és elmegy 
katonának. Én, láttam, uraim, az alsóbb nép 
gyermekeinek tízezreit a csatatéren', amint 



golyózápor közepette nekimentek az ágyuk-
nak és lelkesen ontották vérüket királyért 
és hazáért. (Zajos éljenzés). Nos, én azt 
mondom, uraim, hogy akik ily hősiesen tel-
jesitik polgári kötelességeiket, azoktól nem 
lehet és nem szabad a politikai jogokat meg-
vonni. (Zajos éljenzés). Ezeket a néptöme-
geket az alkotmány sánczaiból kirekeszteni, 
a legnagyobb igazságtalanság. Meg kell tehát 
valósulnia az általános választói jognak. 
(Éljenzés). Már csak azért is, mert az igaz-
ságon felül  még a politikai okosság is ezt 
követeli. Hiszen a széles néprétegeknek a 
parlamentbe vonulásával előtérbe jutnak a 
szocziális és gazdasági kérdések s akkor 
vége szakad az örökös közjogi viaskodásnak 
és helyreáll tartósan a béke a korona és az 
ország között. 

Jólétet és jogot a népnek: ez az én 
jelszavam«. 

Folyó hó 19-én Borsod- és Hevesvár-
megyék iparosainak kereskedőinek és gaz-
dáinak mintegy 300 tagból álló küldöttsége 
tisztelgett a miniszterelnöknél, hogy bizal-
máról biztosítsa a kormányt. Mely alkalom-
mal Fejérváry szintén a népjogok kiterjesz-
tésének szükségességét hangsúlyozta. 

Az Alföldön  uj párt van alakulóban. 
Achim András, aki felismerve  Mezőfi  Vilmos 
gazségait, otthagyta az ujjászervezetteket és 
Schriffert  József,  aki viszont a függetlenségi 
pártban gyűjtött kellemetlen tapasztalatokat, 
együttesen parasztpárt szervezését tervez-
getik. 

A »Nap« munkatársa beszélgetett Achim 
Andrással s tőle magától kért informácziókat 
a parasztpárt tervei dolgában. 

— A mi népünk egyre pusztul — 
mondotta Achim — s a borzasztó vesze-
delemmel szemben a nép megmentésére a 
kormány sem tesz semmit, az urak sem 
tesznek semmit. Csaba városából havonkint 
vagy háromszáz ember megy ki Amerikába, 
elszegényedve, lerongyolódva. Az elégedet-
lenségük bizony jogosult. Schriffert  barátom-
nak, meg nekem az a tervünk s ezt alapo-
san megvitattuk elvtársainkkal, hogy meg-
alakítjuk a magyar kisgazdák pártját. A neve 
Paraszt-párt lesz. A programmunk termé-
szetesen minden előtt az általános választói 
jogot, meg a progresszív adórendszert kö-
veteli. Tessék megmondani, igazság-e, hogy 
a mi városunkban a rengeteg Wenckheim-
birtok után néhány krajczár adót fizet  az 
uraság, a kisgazdára pedig tiz annyi adót 
vetnek ki. 

— Az Önök mozgalmát a független-
ségi párt kebelébe kell terelni — toldotta 
hozzá a Nap buzgó munkatársa. 

— Nem lehet — felelte  Achim. — 
Beszéltem én a mi népünk kívánságáról 
Apponyi Albert gróffal  is. Apponyi gróf  azt 
mondja, hogy mindenek előtt a jogfolyto-
nosságot kell helyreállítani s csak ha az al-
kotmány sánczait felépítettük,  akkor kerül-
het a sor a mi követeléseinkre. Erre a mi 
népünk azt feleli,  hogy mit ér neki a sán-
czok felépítése,  ha akkorra nem marad egyebe, 
csak a vándorbot, meg Amerika. 

A főváros  folyó  hó 14-én tartotta köz-
gyűlését. 

Polónyi Géza és társai már napokkal 
megelőzőleg tanácskoztak, hogy miképpen 

forgassák  fel  a főváros  belső békéjét és az j 
autonomia rendjét. Már előzetes tanácskozá-
suk is, amelyet kerületközi értekezletnek 
neveztek el, de amelyen — és ez jellemző, 
hogy Polónyiékat a főváros  polgársága 
milyen komolyan veszi — összesen tizenhat 
városatya vett részt, csúnya kudarczot vallott. 
Előre megállapított taktikával készültek a 
mai közgyűlésre, de a bejelentett forrada-
lomban szégyenteljes vereséget szenvedtek. 
Budapest székesfőváros  törvényhatósági bi-
zottsága mai közgyűlésén hozott határozatai-
val méltó formában  válaszolt Polónyinak és 
ami a legjellemzőbb, az ellenzék jobb izlésü 
tagjai is, élükön Vázsonyi Vilmossal, elitél-
ték Polónyi viselkedését. Mert, hogy min-
denki tisztában legysn Polónyi szereplésével, 
rá kell mutatnunk arra, hogy amikor a fő-
város tisztviselői csak nemrégen az adókér-
désben az ellenzékkel szavaztak, Polónyi 
volt az, aki éltette a »hazafias«  tanácsot, 
sőt bankettet akart rendezni a tiszteletükre, 
ma pedig a leglovagiatlanabb módon támadta 
az elnöklő polgármestert és a tanácsot, sze-
mükre hányva, hogy fizetésért  mindenre 
vállalkoznak. Polónyi vádjait a közgyűlés 
nagy többsége erélyesen visszautasította és 
egyes közbeszólások az általa alakított »jó-
léti bizottság« eredményére ozéljztak. A pi-
káns jelenetekben bővelkedő közgyűlésnek 
egy másik érdekes része dr. Andreánszky 
Jenőnek malicziózus indítványa volt, hogy 
Rudnay királyi biztost válasszák meg Buda-
pest díszpolgárává. Mikor az indítvány fel-
olvasására került a sor, a bizottsági tagok 
ezt kiáltották: »Andreánszky a főbohócz! 
Ezt a komédiát nem hallgatjuk meg!« És 
ezzel kivonultak a közgyűlési teremből. Az 
elnöklő polgármester szavazásra bocsátotta 
az indítványt és tiz bizottsági tag kérelmére 
(ezek között volt Polónyi is) névszerinti sza-
vazást rendelt el. A névszerinti szavazás 
eredménye az volt, hogy a Polónyi által pár-
tolt Andreánszky-féle  indítványnak tárgyalása 
mellett heten, a tárgyalás ellen pedig kilenczve-
nen szavaztak. 

Csak egy indítvány ment szerencsé-
sen keresztül és pedig a Szebeny Antalé, 
aki a községi választások összeírásának tár-
gyalására rendkívüli közgyűlés egybehivását 
kérte. Ehez a közgyűlés hozzájárult és a 
rendkívüli közgyűlést ma fogják  megtartani. 

BELFÖLD. 
— Józanodás. — 

Honivármegye  jóléti bizottságainak dön-
tenie kellett a tisztviselők fizetéseinek  fede-
zéséről. Egy pénzintézet hajlandónak mutat-
kozott folyósítani  a megkívánt összeget, ha 
a bizottság tagjai egyetemes kötelezettséget 
vállalnak, ezek azonban abban nem egyez-
tek bele. Az így támogatás nélkül maradt 
tisztikar megbízásából Czobor László alispán 
tárgyalásokat folytatott  Kaffka  államtitkárral, 
és kijelentette neki, hogy a tisztviselők újra 
elfoglalják  hivatalukat, ha Szabó Mihály fő-
ispán távozik. Kaffka  ezt tudomásul vette 
és ma a belügyminiszter Szabó főispánt 
szabadságolta április 11-ig és a főispáni  te-
endők ideiglenes ellátásával Czobor alispánt 

bizta meg. Czobor már elfoglalta  hivatalát 
és értesítette a rezisztáló tisztviselőket a tör-
tént változásról s arról, hogy a vármegye 
megvont dotáczióját folyósítják  és a tisztvi-
selők fölvehetik  a fizetésüket.  Az alispán e 
hó 24-ikére összehívta a vármegye közgyű-
lését, amelyen el fogják  határozni, hogy az 
önkéntes adókat kiszolgáltatják és az önkén-
tes ujonczok számára a belépési nyilatko-
zatot kiállítják. 

Szegeden  Nagy Mihály főispán  a feb-
ruárban felfüggesztett  közgyűlést e hónap 
20-ára hivta egybe. Ma délelőtt a köztör-
vényhatóság számos tagja értekezletet tar-
tott, melyen konstatálták, hogy alkotmányos 
kötelesség a közgyűlési tárgyalások szabad 
menetét a terrorizmustól megmenteni és el-
határozták, hogy a koalicziós pártállásu vá-
rosi bizottsági tagokat az irányban kapaczi-
tálni igyekeznek, hogy a közgyűlésen a sza-
bad vélemény nyilvánítását ne akadályozzák. 

Székesfehérvár  város tanácsa a pénz-
ügyigazgató ismételt felszólítására  az adó-
hivatalnak beszolgáltatta az ötezer és néhány 
száz koronát kitevő, önként fizetett  állami 
adót. 

Kolozsmegye  közgyűlése magáévá tette 
Dózsa alispán azon előterjesztését, a mely 
szerint a kormánybiztos a hatáskörébe eső 
cselekedeteiben a megye támogatni fogja, 
azonban hatáskörén kívül eső ténykedései 
ellen eleve tiltakozik s kimondta, hogy el-
lenállási határozatait fenntartja,  a tisztvise-
lőknek ellenben lelkismeretükre bizza, hogy 
törvénytelen cselekedeteket ne hajtsanak 
végre. 

Makón:  Farkas László alispán indítvá-
nyára a közigazgatási bizottság az uj minisz-
tereket feliratilag  üdvözli és egyhangúlag 
kijelenti, hogy e nehéz viszonyok között 
törvényes eljárásukban közreműködésükkel 
szívesen támogatják. 

Zemplénvármegye  főispánja  Kispál Sán-
dor helyébe Kazay László borsodmegyei al-
jegyzőt nevezte ki alispánhelyetesnek. »Az 
Ország« és több más koalicziós lap erre ma 
dühösen konstatálja, hogy Kazay gazember, 
mert még néhány nappal ezelőtt koalicziós 
vezérember volt és mégsem átallotta, hogy 
a kormány zsoldjába szegődjék. És valóban 
ez a tény igen alkalmas a koaliczió kompro-
mittálására, mert éles fényt  dérit a koaliczió 
elvhüségére és akcziójuk végső indító okára, 
a hivataléhségre. 

Gömörmegye  törvényhatósága ma lá-
togatott közgyűlést tartott, amelyen egyhangú-
lag elhatározták, hogy a vármegye Hámos 
László főispán  15 évi működése felett  elis-
merését fejezi  ki és érdemeit jegyzőkönyvbe 
iktatja, a távozó főispán  képét a gyülésterem 
részére lefestetik,  majd a megye előkelőségei-
ből álló 50 tagu küldöttség tisztelgett a fő-
ispánnál s a közönség nevében Putnoky 
szép beszédben kérte Hámost, hogy a megye 
békéje és nyugalma érdekében maradjon 
meg a megye élén, amig csak lehetséges. A 
főispán  a közóhajnak engedve, állását meg-
tartja. A főispánnak  ezen eihatározásását a 
közgyűlés nagy lelkesedéssel vette tudomá-
sul. A közgyűlés a belügyminiszter meg-
semmisítő rendeletét azzal vette tudomásul, 
hogy a katonai szolgálatra jelentkezők be-
lépési engedélyének kiadásától tisztviselőit 



nam tiltja el, tisztviselői hazafias  gondolko-
zásában megbízik és elvárja, hogy a törvé-
nyesen meg nem ajánlott ujonczok tényle- I 
ges előállításában s a meg nem szavazott 
adók behajtásában segédkezni nem fognak. 

Nyitravármegye  tisztikara 19-iki érte-
kezletén az összes járási és központi tiszt-
viselők résztvettek és egyhangulak elhatá-
rozták, hogy a jóléti bizottság ama felszólí-
tásának, hogy megyebizottsági tagságukról 
mondjanak le, ném tesznek eleget, továbbá, 
hogy hazafias  köteleségüknek tartják a hiva-
talos állami munkát mindaddig elvégezni és 
erről le nem mondani, míg tőlük törvénybe 
nem ütköző cselekményt nem kívánnak. 
Végül elhatározták, hogy a legközelebbi 
megyei közgyűlésen teljes erővel azon lesz-
nek, hogy a megyei tisztviselői kar a me-
gyei ellenállás alól felmentessék. 

A „babiloni gróf legújabb 
kiadásban. 

Andrássy Gyula grófot  1903-ban még 
»babiloni grófnak«  csúfolták  mai fegyvertár-
sai, mert a jeles politikus 1903-ban még 
babiloni zűrzavart jósolt a hadseregnek arra 
az esetre, ha a német vezényszó egysége 
megbontatik. Ma Andrássy Gyula többé már 
nem a régi józan, megfontolt  elméjű »babi-
loni gróf«,  hanem egészen más valami. Olyas 
valami, a minőre a »babiloni«-nál sokkal 
inkább ráillik ez a diszitő jelzés: »kalei-
doszkóp«-gróf,  vagy — Schőberl-féle  »nap-
pal szék, éjjel ágy« változatos szerkezetére 
— talán éppenséggel »S?hőberl«-gróf. 

Lapunk utóbbi számaiban meglehető-
sen csoportosítottuk ama szembeszökő ellen-
mondásokat, amelyek Andrássy Gyula gróf-
nak 1903. február  5-ikén és 7-ikén elmon-
dott parlamenti beszédei, a 67-es kiegyezés-
ről irt könyve, valamint ugyancsak 1903-ban 
egy bécsi lapban megjelent czikke és a mai 
intranzigens álláspontja között fennál. 

1903. február  5-iki beszédében a ne-
mes gróf  ezt mondotta : 

»Én azt állítom, hogy szigorú köteles-
sége minden állampolgárnak ezt (t. i. a ki-
rálynak ama parancsát, hogy német legyen 
a szolgálati nyelv) tisztelni, azért, mert nem 
törvénytelen, mert a törvényes korláton be-
lül mozog! Elismerem azt, hogy a király 
épp ugy más nyelvet, a magyart határoz-
hatta és állapíthatta volna meg. És ha ezt 
nem tette, tisztán csak katonai, czélszerüségi 
okok vezették, mert nem akarta, hogy a se-
regből egy babiloni  torony  váljék«. 

1903. február  7-ikén elmondott beszé-
dében igy szól: 

». . . világosan azt mondottam, hogy 
az egész 1867. évi XII. törvényczikket meg-
változtathatja a magyar törvényhozás, — 
természetesen a király szentesítésével — és 
éppen ugy megváltoztathatja ennek egyes 
alkatrészeit is, például azokat, amelyek a ve-
zérletre, vezényletre és belszervezetre vonat-
koznak.« 

Ez tudvalevőleg teljesen azonos értelmű 
az 1904. évi kilenczes-bizoitság álláspontjá-
val. 1903-ban megjelent könyvében azonban 
Andrássy még ebből az álláspontjából is 

enged a mikor igy ír: 
»A kiegyezés jelenlegi magyarázatának 

a korona jogainak hátrányára való módosí-
tása nem szükséges, sőt káros. A sereg bei-
szervezetéhez tartozó minden ügyet, a nyelv-
kérdés megállapítását, az oktatás vezetésével 
együtt, a király jogkörében kell ezentúl is 
meghagynunk.« 

Ugyanaz időtájt megjelent bécsi czik-
kében pedig már egészen harcziasan eképen 
száll síkra a német vezényszó mellett: 

»Mindent, ami árt a hadseregnek, elle-
nezni fogja  tehát. A jövőre  nézve  is  har-
czolni  fogok  a közös  és egységes  hadseregért. 
Belső szolgálati viszonyait ugy akarom szer-
vezve látni, hogy a szerves részek gyors és 
pontos együttműködése biztosittassék. Éppen 
ezérl  vagyok  a német  szolgálati  nyelv  mel-
let  is.« 

És gróf  Andrássy Gyula mégis azt ál-
lítja, hogy az ő kiindulási pontja a magyar 
vezényszó követelése volt! Nyilt levelében 
a katonai kérdésről most mégis igy gyilat-
kozik : 

»Én a királyra és a nemzetre a legüd-
vösöbbnek azt tartottam, hogy ezen kíván-
ság a maga teljességében érvényesüljön és 
a magyar csapatok szolgálati  és vezényleti 
nyelve,  valamint a magyar nyelv tudása a 
tisztikarban kellőleg elterjedt, magyar  legyen.« 

Csodálatos, de nem megmagyarázha-
tatlan, 1903-ban tudniilik, amikorról Andrássy-
uak idézett beszédei, bécsi czikkei és könyve 
származnak, gróf  Andrássy Gyula kombiná-
czióiban volt a miniszterelnökségre. Ezért 
védelmezte akkor körmeszakadtáig a német 
vezényszót. Ma pedig gróf  Andrássy Gyula 
örökre elvesztette még a reménységét is arra, 
hogy Magyarország miniszterelnöke lehessen. 
Ezért követeli most a magyar vezényszót. 

Hogy pedig csakugyan ez a nemes 
gróf  meggyőződésváltozásának az egyedüli 
oka, arra nézve szolgáljon bizonyítékul az 
a deklaráczió, amelyben a gróf  Andrássy 
Gyula vezetése alatt 1905. november végén 
megalakult »alkotmánypárt« fejti  ki a kato-
nai kérdésre vonatkozó álláspontját. 1905. 
novemberében Andrássy Gyulának szintén 
és újból vérmes kilátásai voltak arra, hogyC 
a királytól megbízatást kap a kibontakozásra, 
következésképp 1905. november végén kia-
dott alkotmánypárti deklaráczió ugyanazt 
mondja amit a felségjogot  illetőleg a kilcn-
czes bizottság már 1904-ben kimondott s 
amit gróf  Andrássy Gyula 1903-ban is kije-
lentett. A deklarácziónak idevágó része igy 
hangzik: 

»Az alkotmánypárt ragaszkodik azon j 
alapvető jogi felfogáshoz,  amely már 1903- ' 
ban a szabadelvüpárt  kilenczes  bizottságának  \ 
javaslata  alapján  az akkori kormány hoz- j 
zájárulásával kifejezésre  jutott, hogy a mi-
nisztérium felelőssége  és a parlament befő-  j 
lyása az 1867. évi XII. törvényczikk alapján j 
a hadügy terén ő felségét  illető alkotmányos I 
fejedelmi  jogokra is kiterjed. A hadügyi fel-1 
ségjogok ugyanolyan természetűek, mint min-1 
den többi felségjog  s alkotmányosan, a nem-1 
zettel egyetértésben gyakorlandók. Csakis  j 
ezen  magyarázat  felel  meg  alkotmányunk! 
szellemének, az 1848. évi III. törvényczikkl 
által megállapított felelős  parlamenti kormány-J 
zati rendszernek és Magyarország ősi sza-l 

badságának. Csakis  ezen  magyarázat  mellett 
várhatni,  hogy a nemzet az 1867. évi XII. 
törvényczikket épen fentartani  igyekezzék és 
ne keressen fejlődése  biztosítására uj alapot.« 

Ugyanaz az Andrássy Gyula gróf  te-
hát aki 1903 ban a német vezényszóért szál-
lott sikra, aki ugyanakkor már a későbbi 
kilenczes bizottság álláspontjával megegyező 
elvi alapra helyezkedett, ma — amikor már 
veszett ügye van — a magyar vezényszót 
követeli, holott az 1905. novemberében kia-
dott .de.klaráczióban — amikor még mindig 
volt reménysége a királyi megbízatásra — 
egész pártjával együtt éppen ugy a kilen-
czes bizottság álláspontjára helyezkedett, 
akárcsak Tisza István, vagy Fejérváry Géza 
báró. 

Nyilvánvaló ebből is, hogy micsoda 
közbolontitást üz a nemes Andrássy Gyula 
gróf  a katonai kérdésben is az egész alkot-
mánypárttal egyetemben kizárólag aszerint, 
vájjon van-e kilátásuk a miniszterségre, vagy 
sincs. Ha van rá kilátás, akkor: »éljen a 
német vezényszó !«, mert ez menti meg a 
hadsereget a babiloni zűrzavaroktól, ha pe-
dig nincs kilátás, akkor :. »éljen a magyar !«, 
mert ezzel a jelszóval lehet viszont Magyar-
országban babiloni zűrzavarokat előidézni. 
A nemzet pedig, a szegény jóhiszemű, áhí-
tattal tekint föl  a kegyelmes grófra  és azt 
hiszi hogy amikor Andrássy Gyulát látja, 
őszinte, következetes és elvhü magyar poli-
tikust lát. Pedig nem lát egyebet, mint egv 
hatalomszomjas, gőgös, önző és örökkön 
örökké önminiszterelnökjelölt oligarcha Schö-
berl-lovagot. aki ma szék, holnap ágv, ma 
intranzigens hazafi,  holnap pedig — ha ne-
talán ismét reménységei támadnának — ta-
lán már újra a német vezényszó legbuzgóbb 
legyezgetője, éppen ugy, mint volt minden 
egyes alkalommal, valahányszor csak némi 
kilátása is volt a hatalom elnyerésére. 

Ilyen politikai stréberek Magyarország 
mai »vezérei«, és ilyenektől engedi a magyar 
nemzet az óránál fogva  vezettetni magát. 

Világosság, jöjjön el a te országod ! 

I Mért mentek el a fiuk? 
Beteg-Pálék siratják a székely fiukat, 

a kiket a székelyudvarhelyi ev. ref.  kollé-
gium tanári karának hazafiatlansága  idegenbe 
űzött a hazafiságukért.  És a hazafi-szivek 
nem repednek meg a bánattól az ifjaknak 
ily korai mártíromsága mián és a hazafi-
karok nem ragadnak csákányt, hogy követ 
kövön ne hagyjanak abból az épületből 
melyből eddig az az ének hangzott, hogy 
»Erős várunk nekünk az Isten, meg a 
hazafiságunk«,  most pedig a Gotterhalte 
hangzik . . . 

Nem, nem történik semmi. Nem pedig 
azon igen egyszerű oknál fogva,  mert a 
közönség tudja, vagy legalább is sejti, hogy 
mint rendesen, ez úttal sem igaz, a mit 
azok zokognak. 

A tények  agyonütnek minden müzo-
kogást. Beszéljenek hát a tények! 

A fiuk  elmenetelének igaz története, 
mely tényeken, ténykörülményeken épül 
ime ez: 



Február hó 24-ikén nálunk is mentő-
dött a haza. Koalicziós reczipe szerint: 
Kossuthnótával, kurjantgatással, ablakbeve-
réssel. Az effajta  hazamentés a diáknak tilos; 
a református  diáknak itt kétszeresen  az.  Elő-
ször tilos, mert ellenkezik az iskola fe-
gyelmi  szabályaival,  másodszor tilos, mert 
ellenkezik az internátus  nevelési rendjével. 
Internátus rend és fegyelem  nélkül fenn  nem 
tartható. Ez az internátusi nevelés ABC je. 

A diákok ezt a kétszeres tilalmat meg-
szegték. Nem egyenesen, nem nyiltan tették, 
a mint az ifjú,  ha hazafi  heve elragadja, 
cselekedni szokott, hanem áluton, ravasz-
kodva, mintha máris prókátorok lennének. 
Összebeszélés  folytán  akként  szöktek  ki  az 
internátusból,  hogy  elrontották  a zárat. 

Mikor 25—30 percznyi honmentés után 
visszasompolyogtak, a felügyelő  tanár meg-
csípte őket, mivel hogy hát kötelessége volt 
megcsipni őket, még ha sérelmet is szenved 
ezen megcsipés által a Beteg-Pál-Ernő-féle 
.szenthazaffyság. 

A fiuk  először tagadtak. De hogy is 
rontották el ők a zárat ! A kapu nyitva Volt. 
Bátran kisétálhattak. Minthogy azonban a 
»legkerekebb tagadom« sem használt, kény-
telenek voltak beismerni, hogy közös meg-
állapodás szerint egyikük  feltörte  a kaput és 
tényleg részt vettek a beteg-páli honmentés-
ben. Azt azonban nem árulják el, ki volt az 
ajtónyitó. A nyilt beismerést tiltja a honffy-
becsület. 

Ám a tanári kar két fontos  okból sze-
rette volna tudni, ki volt a tettes, tehát a 
hibásabb a hazaffy-kalandban.  Először azért, 
hogy az illetőnek alkalmat adjon arra, hogy 
magyar  fiúhoz  illő nyilt, bátor jelleméről 
bizonyságot tegyen, másodszor meg azért, 
hogy a büntetés kiszabásánál a lehető leg-
igazságosabb eljárásra tárgyi alapot kapjon. 

A fiuk  szolidaritása (minden ép erkölcsi 
érzékkel biró ember előtt erkölcsi alap nél-
kül való, tehát hamis szolidaritás) az ily 
irányban megejtett vizsgálatot teljesen ered-
ménytelenné tette. A tanári kar tehát kény-
telen volt a büntetést (mert hogy ilyen két-
szeres fegyelmi  vétséget büntetés nélkül nem 
hagyhatott, az talán még Beteg-Pál-Ernőék I 
is hajlandók koncedálni) egyformán  szabni 

, ki minden fiúra. 
És ki is szabta. Még pedig tekintettel 

: ama, még eltévelyedésében is tiszteletreméltó 
motívumra, mely a fiuk  kétszeres vétségét 
okozta, a lehető  legenyhébben.  Még a terro-
risztikus természetű szövetkezést, mely a 
vétség palástolására irányult, sem vette olyan 
sulyosbbitó körülménynek, mely a meghozott 
határozatot, a mint különben kellett volna, 
jelentékenyen befolyásolta  volna. A tanári kar 
febr.  hó 27-én tartott ülésén törvényes hatás-
körében a következő tartalmú határozatot 
hozta : 

1. A kapu feltörésért,  engedelem nél-
kül történt kimenetelért, mint az internátus 
nevelési rendje ellen elkövetett vétségért 
minden részesnek a magaviseletből kapott 
fokozata  egy fokkal  alább szállitatik és a 
nyerendő bizonyítványba beiratik. 

2. A középiskola fegyelmi  szabályai 
által tiltott politikai demonstráczióban való 
részvétel büntetése: a részesek szabadságá-
nak megszorítása húsvétig, a mi egész vilá-

gosan azt jelenti, hogy az »internáltak« az 
igazgató engedélye nélkül az intézeten kivül 
szórakozásokban részt nem vehetnek. Azaz : 
a szabadsággal történt visszaélés után a sza-
badság megszorittatik. 

3. Ezen  büntetés  sem  most,  sem  a jö-
vőben  nem  vonja  maga  után  a jótétemények  el-
vonását  és nem  befolyásolja  azoknak  ado-
mányozását,  valamint  a jövő  tanévi  fel-
vételt  sem. 

Ezt a 3-ik pontot olyan komolyan vette 
a tanári kar, hogy ösztöndijat adományozott 
a 'büntetés  kimondása  után  több, egyéb-
ként érdemes tettesnek. 

Mielőtt egy lépéssel is tovább mennénk, 
meg kell kérdeznünk minden nevelőt, min-
den szülőt és minden igazságot szerető em-
bert: tulszigoru  volt-e  ez  az  itélet;  járha-
tott-e  másként  el  — helyesen  — a tanári 
kar,  mint  a hogy  eljárt  ? 

A fiuk  a határozatot túlságosan szigorú-
nak vélték. A kihirdetés után (febr.  28. d. e. 
10—11.) a 4-ik órára már be nem mentek 
az osztályba, "hanem magukkal ragadva 
osztályuknak a fegyelmi  vétségben nem ré-
szes tanulóit is, az alsó udvaron tanakod-
tak, azaz sztrájkoltak. 

Az igazgató közéjök ment. Ismét meg-
magyarázta nekik a dolgot. Az ő ismert jó-
ságos atyai modorában intette, sőt kérte 
őket, hogy ne tetézzék vétségüket ujabb 
vétséggel, térjenek a kötelesség útjára ; ha-
joljanak meg a tanári kar igazságos, egyben 
humánus határozata előtt. 

Az igazgató e ténykedése közben az 
egyik tanuló olyan tiszteletlen magaviseletet 
tanúsított vele szemben, hogy ez megtáma-
dott nevelői, vezetői tekintélyének köteles 
védelme  érdekében kénytelen volt az illetőt 
az órák látogatásától ügyének elintézéséig 
eltiltani. 

A fiuk  márcz. 1-én, mintha megnyu-
godtak volna a tanári kar által rájuk mért 
büntetésben, tényleg bementek az osztályba 
és hallgatták a tanítást. De a tilalom ellenére 
bement kitiltott társuk is, a kit az igazgató 
— érvényt szerezvén tilalmának — kiuta-
sított. 

A fiuk  szolidáritása 23 tanuló sztrájk-
jában nyilvánult. 1-én délután már nem 
mentek iskolába. Táviratoztak Debreczenbe, 
Marosvásárhelyre, H.-Böszörménybe a »7-ik 
osztály« aláírással. Kérdezősködtek a fel-
vételűk iránt azzal a megokolással, hogy itt 
nem maradhatnak, mert »hazafias  tüntetés-
ben történt részvételük miatt túlságos szi-
gorral* sújtja őket a tanári kar. 

Ezen ellenszegülés, a büntetés kiállása 
helyett sztrájkba-lépés, az expiálás helyett 
dacz és elmeneteli szándék szükségessé tette 
a tanári szék másodszori összehívását eb-
ben az ügyben. A határozat ilyen tartalmú: 
Az igazgató újból világosítsa fel  a fiukat  a 
kimért büntetésről, figyelmeztesse  őket a 
sztrájknak rájok nézve válságossá válható 
következményeire és adja tudtukra, hogy ha 
a tanári szék határozatát magukra nézve 
sérelmesnek találják, felfolyamodhatnak  az 
ellen  az  iskola  elöljáróságához. 

Ez történt márczius 1-én d. u. A ha-
tározat kihirdetése megtörtént ugyanazon a 
napon az esti órákban s a fiuk  kivétel  nél-
kül  megígérték,  hogy  másnap  a tanításon 

lesznek  az  osztályban. 
Az  éj  folyamán  azonban mást gon-

doltak. A helyett, hogy munkába állottak 
volna adott  szavuk  szerint, vagy hogy fel-
folyamodtak  volna a sérelmesnek vélt határo-
zat ellen, egy 4 tagu deputácziót küldtek az 
igazgatóhoz, azzal a megbízással, hogy a 
Tanári  Karhoz  czimzett »Nyilatkozat«-ukat 
adja át. A 21 tanuló által aláirt nyilatkozat 

• tartalma: a 7-dik osztály »volt« növendékei 
arra kérik a tanári kart, hogy tekintse őket 

! az intézetből kilépetteknek attól a percztől 
i kezdve, hogy sztrájkba léptek addig  is,  mig 
a szülői beleegyező nyilatkozat megérkezik. 

A tanári kar ugyanazon a napon 3-ik 
ülésre jött össze. Egyebet nem tehetvén, 
tudomásul vette a kilépési szándékot azzal 
a kijelentéssel, hogy nem zárkózik el az 
elől, hogy a tanulók ügyét á szülék esetle-
ges kérésére tárgyalás alá vegye az intézet 
elöljárósága. 

Ugyancsak márcz. 2-ikán délután tár-
gyalta az ügyet az elöljáróság. A tanári kar 
határozatát mindenben  igazságosnak  s a lehető 
leghumánusabbnak  ismerte  el  és megerő-
sítette. 

Határozatának kihirdetése előtt meg-
kérdezett minden kilépni szándékozót, mi a 
sérelme s miért ment sztrájkba ? Eljárásukat 
megindokolni vagy nem tudták, vagy nem 
akarták. Hallgattak. — Arra a kérdésre 
azonban, hogy fenntartják-e  kilépési szán-
dékukat, igennel feleltek. 

Ezen felelet  leadásra a fiuk  Dr. Vá-
lentsik  Feren.cz vármegyei tiszti főügyész  ur 
házából jöttek, a hol ozsonnán voltak és 
észrevehető  jó ellátásban részesültek. 

Ezzerkapcsolatban ki kell emelnünk, 
hogy a fiuk  erre a megvendégelésre nem 
voltak  rászorulva,  sem egyesek étel és 
egyéb adományára, mert az intézet őket 
ügyük végleges eldőltéig (vagyis a szülei 
beleegyező nyilatkozatok beérkeztéig,) növen-
dékeinek  ismerte,  tartotta  s mint  az  előtt 
mindennel  ellátta.  A mártír-ellátásra tehát 
ráutalva nem voltak. 

Az elöljáróság ezen nyilatkozatok el-
lenére — a fiuk  érdekében — felhatalmazta 
az igazgatót, hogy akár önkéntes, akár 
szüleik kérésére visszalépő tanulókat ideig 
lenesen fogadja  vissza, a végleges vissza-
vételt az elöljáróság magának tartván fenn. 

A távozni szándékozók közül vissza-
vonták kilépésüket 5-en, maradtak a távozni 
akarók 16-an. 

Márczius 3-ikán Válentsik  Ferencz tár-
gyalt az igazgatóval a fiuk  ügyéről, miként 
mondá, a fiuk  érdekében. Az ő befolyá-
solására-e a mult esteli ozsonna  után  nyil-
vánított távozási szándék feltűnő  voltának 
palástolására, vagy önkét, nem firtatjuk,  a 
fiuk  mind  a 16-an  a tanári  karhoz  czimzett 
kérést  adnak  be, melyben  bocsánatot  kémek 
s visszavételüket  kérik;  4-nek kivételével 
valamennyinek a szülői is támogatják a ké-
relmet. Az igazgató felveszi  az elöljáróság 
megerősítése reményében ideiglenesen vala-
mennyit és márczius 12-én meg is jelenik 
az osztályban mindegyik. 

Ugyanazon a napon délután, az elöl-
járóság is ülést tartott a felvétel  dolgában 
és véglegesen visszafogadta  mindazokat a 
tanulókat, a kiknek szülei a visszavételt kér-



ték, feltételesen  és ideiglenesen azt a 4-et, 
a kiknek a szülei a visszavétel iránt még 
nem kérelmeztek. 

A kiszabott büntetés természetesen ér-
vényben maradt, a sztrájk csak annyiban 
súlyosbította azt, a mennyiben kimondatott, 
hogy az elsztrájkolt órák igazolatlanok a 
nélkül azonban, hogy az  igazolatlan  mulasz-
tásnak  az  intézet  fegyelmi  szabályaiban  meg-
állapított következményeit  maguk  után  vonnák. 

Az elöljáróság ezen határozatának ki-
hirdetése függőben  tartatott a jegyzőkönyv 
hitelesitéséig. 

Márczius 13-án az összes tanulók meg-
jelentek a tanításokon, 14-ikén azonban már 
elmaradt az a 4 tanuló, a kiknek a szülei 
a visszavételt még nem kérték. 

A végleges visszavételről szóló előljá-
rósági jegyzőkönyv 14-én hitelesíttetett. 15 én 
a nemzeti ünnep miatt a tanítás szünetelt. 
Az előljárósági határozat kihirdetése márcz. 
16 ikának d. e. 9 órájára volt kitűzve. 

Ámde ezt megelőzőleg már 15-én este 
és 16-án reggel 8 óra előtt régebb  idő  óta 
a zsebükben  hordott,  tehát  ütőkártyának  tar-
togatott  szülői  beleegyező  nyitatkozatokkal 
ismét  kilépési  nyilatkozatot  tesznek  a fiuk  s 
azt az előljárósági határozat kihirdetése után 
is fenntartják. 

E nyilatkozatok  akkor  is  a zsebeikben 
voltak,  amikor  visszavételüket  kérték  ők  és 
szüleik  / 

A tanári testület ebben az ügyben 
márcz. 16-án tartotta utolsó ülését; kimon-
dotta, hogy a fiuk  kilépését véglegesen  el-
fogadja.  Rendezzék tartozásaikat 12 óráig 
és távozhatnak. Megtörtént. Márcz. 16-án déli 
12 órakor 12 hetedosztályu tanuló megvált 
az intézettől. 

Kaptak olyan iskolalátogatási bizonyít-
ványt, a minőt igazság szerint, a nevelés kö-
vetelése szerint és az ő jövendőjük szem-
pontjából kapniok  kellett.  Ok nem a székely-
udvarhelyi kollégium fegyelmi  szabályát 
és nevelési rendjét sértették meg, hanem a 
magyar  középiskola  fegyelmi  szabályát és 
nevelési rendjét. Az erkölcsi rend követelése, 
hogy vétségüket bárhol vannak e magyar 
hazában, expiálják. 

De az igazság is megköveteli a ma-
gáét. A nevelő intézet meg kell, hogy adja. 
A fiuk  azzal a hamissággal akartak innét 
távozni, hogy megvádolták tanáraikat a ha-
zafiatlanság  vádjával; maguknak meg már-
tirkoszorut fontak.  Ezt a vádat a való 
tényállás megismertetésével az igazság  érde 
kében vissza  kellett  utasítani, a hamis mar-
tir-koszorut le kellett  tépni. 

Végül a fiuk  jövője  érdekében van, 
hogy az  életnek  csaknem  a küszöbén  ne  ta-
pasztalják  azt,  hogy  hamissággal  czélt  lehet 
érni,  az  igazságnak  járó  erkölcsi  jót  meg 
lehet  kaparitani  ! 

Ez a fiuk  • elmenetelének mindenben 
igaz, mindenben hü, mindenben becsületes 
története, melynek minden szaváért, minden 
forum  előtt helyt áll az írója. 

Érdekes és tanulságos kis történet. Igen 
érthetően beszél mindazok előtt, a kik psy-
chologus fülével  hallják a tények  beszédjét. 

Szólaltassuk záradékul meg ezt a be-
szédet, hacsak egy szóra is. 

Az előadott ténykörülmények lánczola-

tában rendkívül feltűnő  az, hogy az  egyenes-
séget,  határozottságot  elveinél  és hagyo-
mányainál  fogva  érvényesítő  »magyar 
hit«  neveltjeiben nincs semmi  nyíltság, 
semmi  őszinteség,  semmi  határozottság.  Szá-
nalmasan vacillálnak napról-napra, sőt óráról-
órára. Ezek a fiuk  vagy született jellem-
gyöngeségben szenvednek, vagy idegen  be-
folyás  alatt állanak! A jellem előbb említett 
degeneráltságát nem észlelte a tanári kar, 
nincs tehát más megoldása a rejtélynek, mint 
az, hogy idegen  kezek  rángatták őket ide-
oda ! Hazafi  érzésüknek üstökét ragadták 
meg ezek a lelketlen kezek és rángatták a 
dolgokat még mérlegelni nem tudó ifjakat 
jobbra-balra, míg végre kirántották  őket  a 
Székelyföldről,  hogy aztán elsirathassák, 
mint mártírokat. 

Ezért  mentek el a fiuk  ! ^ 

A „Székelyudvarhely" hazu-
dozásai. 

A »Székelyudvarhely« czimü izé, — 
egy régebbi számában az ujjából szopott 
adatok alapjain, szédületes hazugságokat 
közölt az állami erdőkezelésről. Csak ugy 
dobálózik a milliókkal s erdei lopásért pedig 
szerinte Udvarhelyvármegye lakosságának 
82°/0-a volt elzárva. 

Már megírtuk, hogy mindazokból egy 
árva szó sem igaz, három izben is felhivtuk 
a »Székelyudvarhelyt«, hogy bizonyítson! 
álljon  elő  az  adatokkal! 

Most negyedízben és utoljára hívjuk 
fel  : Tessék  bizonyítani! 

Alljon elő azokkal az adatokkal már 
csak saját  érdekében  is,  mert hiszen azzal 
legelső sorban, saját megfogyatkozott  olvasóit 
sérti meg, ha oly rövidlátóságot tételez fel 
róluk, hogy minden szemérmetlen hazugsá-
got — bizonyítás nélkül — el lehet velük 
hitetni, na de e vármegye székelynépének 
sem tesz valami kedves szolgálatot, ha 
olyant állit, hogy e vármegye lakosainak 
S2')ju-a  be volt  csukva  lopásért. 

A Székelynép becsületének beinocsko-
lását meg nem engedhetjük. Tessék a »Szé-
kelyudvarhely« nek beösmerní, hogy hazu-
dott  s mossa le saját maga a székelynépről 
a sarat, mivel megdobálta. 

Ugyanazon »Székelyúdvarhely«-nek az 
oltáregyesület hangversenyéből kifolyólag, 
Ugrón Jánosra vonatkozó hazugságát meg-
czáfoltuk.  Megczáfoltuk,  oly hangon, milyenre 
komoly férfiak  nem szoktak hazudni. — A 
»Székelyudvarhely« erre kertel, csür-csavar 
és szoknya megé szeretne bújni. Persze 
most már, nőről lévén szó, discrét fog  lenni. 
De hát ilyen nő nem létezhetik. Ne tessék 
tehát kertelni. Tessék bizonyítani s megne-
vezni az illetőt. 

* 

Nagy zajt ütött a »Székelyudvarhely«, 
hogy a vármegyei tanfelügyelő  a néptanítók 
utján, a koalicziót gyalázó naptárakat ter-
jeszt. Kiderült, hogy ez nem igaz. Ilyen 
naptárakat a tanfelügyelő  nem is látott, a 
néptanítók sem láttak, talán más sem látott 
a vármegye területén. 

Hacsak azon nyomtatványok között 
nem található, melyeket Lokodi Gergely 
szentéletü szerzetes mindennapi csomagok-
ban kap. 

Ugy látszik ez olyan forma  zajütés-
volt a beteg Pál részéről, mint a mikor a 
budapesti csirkefogó  (bocsánat a csirkefogó-
tól ezen összehasonlításért), hogy nyakon • 
ne csípjék, maga kiáltja leghangosabban:.: 
»fogd  meg, fogd  meg!« 

El akarta terelni a közfigyelmet,  a 
nyomdájában megjelent s a vármegyében 
több ezer példányban szétosztott Luther és-
Kálvin czimü röpiratról, mely gyalázkodás-
sal támadja a nagy reformátorokat  s a 
felekezeti  viszály magvát hinti szét a vár-
megye népe között. 

Lapunk más helyén szemelvényeket 
közlünk azon röpiratból, hogy lássa meg 
végre a »Székelyudvarhely« leolvadt olvasó • 
közönsége is, mi mindent kotyvasztanak a 
»Székelyudvarhely« konyháján. 

Mig a beteg Pál nyomdája első ajtaján, 
át a nemzeti keretben foglalt  »Székelyud-
varhely« jelent meg Márczius idusán, az 
alatt a hátulsó ajtón, az éj leple alatt több • 
ezer számban hordják szét suttyomban a 
felekezeti  harczot szitó ocsmányságokat. 

Ilyen különben az egész koaliczió. 
Mig a bolt előtt nemzeti zászló alatt veri a 
nagydobot a Nagyméltóságú nemes gróf  s-
a kirakatban is nemzeti dolgok pompáznak, 
bent a boltban, hajh, de milyen egészen • 
más portékát árulnak az elvakított közön-
ségnek. 

* 

A tejszövetkezetek ügyében üt csak 
nagy lármát a »Székelyudvarhely«. — Be-
csapott székelyek czimmel azt a nagyszabású -
felfedezést  teszi, hogy a kormány beugratta 
a népet a tejszövetkezetek megalakításába,. 
de az ígért államsegélyt megtagadta s a 
szövetkezetek részére megérkezett gépek ki-
adását betiltotta. Persze e miatt most már 
a székelyföld  tönkre jut s egész nemzedé-
kek fognak  éhen veszni. 

Szép a »Székelyudvarhely«-től, hogy a 
kormányra az államsegélyért emígy ráugat,. 
mig alattomban arra izgat, hogy az állami 
támogatást a nép visszautasítsa. 

Nohát egész híréből egy árva szó 
sem igaz. Az előirt alakszerűségek teljesítése 
után, ki is kapták a gépeket a »Székelyud-
varhely«-ben megnevezett községek; a tej-
szövetkezetek dolga pedig éppen ellenke-
zőleg áll. 

Miután a vármegye székely népe érde-
kében fáradhatatlanul  munkáló egyik tekin-
télyes megyei férfiúnak,  — a ki iránt mi 
féltétlen  megbecsüléssel viseltetünk s inten-
czióit tiszteljük — az a jelszava : »Hallgass 
és tégy« és az a nézete, hogy a jó cseleke-
deteknek legszebb belső varázsa vesz el, ha 
azok kídoboltatnak, következetesen mi is 
hallgatunk mindarról, a mi legújabban a 
székelynép érdekében történt. Dehát a »Szé-
kelyudvarhely« szemérmetlenkedéseí láttára, 
mégis meg kell említenünk a tejszövetkeze-
tek ügyét. 

Igenis, a vármegye területén meg lett 
alakítva nem egy-két, de 15 tejszövetkezet, 
melyek rendkívüli kedvező befolyást  fognak 
gyakorolni mezőgazdaságunk fejlődésére  és> 



«előnyös átalakulására. 
A vármegye területén foglalatoskodó 

vajmester, a szövetkezeteket egyenkint be-
oktatja a kezelésbe; erre az alkalomra a 
szövetkezetek már megkapják a gépeket s 
.a mint a vaj készítését megkezdhetik, azé 
.államsegélyt is. E czimen mintegy 30 ezer 
korona segélyt kap, vármegyénk székelynépe. 

A kobátfalvi  tejszövetkezet, mely a té-
len kezdette működését, már 7—8 méter-
mázsa vajat szállított külföldre,  s több ezer 
.koronát osztott ki tagjai között. A magyarosi 
--szövetkezet első havi tiszta nyeresége a jó 
•árban értékesített tej árán felül  168 korona. 

Tisztességes emberek a valódi érdemet, 
leggyülöltebb ellenfeleiben  is megszokták 
tisztelni. 

Mi erre beteg Pál és czinkos társait 
: nem is kérjük, de legalább ne hazudozzanak 
.állandóan oly szemérmetlenül. 

* 

Ugyancsak megtámadja lapunkat s el-
halmozza itt reprodukálhatatlan s az Aka-
démia szótárában nem található kifejezé-
sekkel. Ezekért, valamint a czikében foglalt 
rágalmazásokért a »Székelyudvarhely« fele-
lőtlen szerkesztőit majd felelősségre  vonja a 
biróság. Ezek a szerkesztők ugyanis sérte-
getni és gyalázkodni tudnak, de elégtétel 
adás elől gyáván elbújnak. 

* 

Ama arczátlan rágalmakra pedig, a 
mit Török  Albert személye ellen intéz, csak 
azt feleljük,  hogy egész élete komoly mun-
kában telt el s működését megbírálni, a 
Beteg-Pál-Ernő-féle  urak sem hivatva, sem 
jogosítva nincsenek. 

TOLLHEGYGYEL. 
Párbeszéd. 

A. Hallotta kérem, hogy Válentsik 
íFerencz az alkotmánypártból a 48-as pártba 
lépett át. 

B.  Nem én. Honnan tudja ? 
A. A márczius 15-iki ünnepi lakomán 

tartott pohárköszöntőjéből. Abban felhívta 
Ugrón Gábort . . . . 

B.  (Ijedten közbevág): a hatszáz-
ezer 

A. Nem. Abban felhívta  Ugrón Gábort, 
hogy »továbbra is legyen vezérünk«  s ve-
zesse diadalra a függetlenségi  elveket. 

B.  Na na ! Hát a lapokban pártállása 
változtatásáról nem nyilatkozik ? 

Ä. Nem szokása. Akkor nagyon gyak-
ran kellene nyilatkoznia. 

B.  Ugy ? s vajon miért most e tüne-
ményesen gyors és váratlan fordulat. 

A. Mert most már a város többsége 
48-as. 

B.  Tehát ő is mindég olyan vallású 
mint a falu  ? 

* 

Az uj franczia  kormányelnök Sarrien 
e hó 13-án mutatta be a franczia  parla-
mentnek kabinetjét. A kabinet a szabadelvű, 
demokratikus eszmék legkipróbáltabb baj-
nokaiból áll. 

Inkább is rettegnek tőle a reakczionáriu-
sok mint a volt Ronvier kormánytól. Na-

ponta olvashatjuk a lapokban, mily példát-
lan gyű őlettel támadják a naczionálizmus 
álruhájába bujt feudális  ultramontán lapok a 
radikális Sarrien kormányt. Semmi sincs 
egyedül a nap alatt. E példát látjuk nálunk 
is a koálicziós sajtónál. Csakhogy Franczia-
országban tapasztaltabbak ám az emberek, 
s nem ülnek fel  oly könnyen a feudális  oli-
garcha komédiásoknak. 

* 

A koalicziós urak nyilt levelekben tesz-
nek beismeréseket. Kisül, hogy mindenik 
látta és tudta Kossuth  Ferencz elnöklete alatt, 
hogy a küzdelem nem vezet czélhoz, csak 
a többségnek  engedett, mint hű bajtárs. 

Hol van a többség? A Kossuth és 
pártja tudta, vagy sejtette, Rakovszky  és 
pártja tudta, Andrássy  és pártja tudta, Bánffy 
és pártja annyira tudta, hogy oda is hagyta 
őket ? 

A többséget most senkisem meri ma-
gára vállalni. 

Egyedül Ugrón  Gábor tudta, hogy a 
vezérbizottság tudja s ezért hagyta ott őket 
az egyedüli konzekvens férfi. 

A vezérbizottságban az urak nyilván 
összetévesztették a hazafiságot  a politikával. 
Kívántak a hazának miden jót s azt hitték, 
hogy ez politikai programm. Pedig a politi-
kusnak nem rajongani kell; mint a szegény 
embernek a főnyereményért.  Mindig azt néz-
ték, mi a hangzatos, nem pedig, hogy mi a 
politikai czélszerüség, lehetőség és kötelesség. 

* 

S:inak, hogy piszkolódásuk daczára is 
milyen népszerű a főispán  s hogy a székely-
keresztúri bikakiállitás bankettjén annyian 
vettek részt vele együtt, s lekicsinylik újra 
a falusi  jegyzőket, tanítókat és harisnyás 
székelyeket a »Székelyudvarhely« czimü fér-
czelményben 

Hát az is igaz, hogy a koalicziós urak 
Gyárfás  Endre őméltóságánál kosztoltak, (nem 
tudjuk mi sem, hogy menynyi napszámot 
Ígértek azért). 

Hogy hányan voltak azonban, nem 
lehetett megállapítani. Elfeledték  ugyanis 
magukkal vinni az alkapitány urat, az egy-
séget s igy a méltóságos társaság értékét 
kifejező  számjeleket az egység hiányában 
hiába irtuk le, reális összeget nem kaptunk. 

HÍREK. 
Kinevezés. A vallás- és közoktatás-

ügyi miniszter Simon  Ferencz bibarczfalvi 
áll. tanítót a naszódi áll. el. isk.-hoz he-
lyezte át. 

Batthyány hallgat. A »P. H.« tud-
valevőleg leleplezte Batthyány Tivadar gró-
fot.  Elmondotta róla, hogy Bécsben járván, 
osztrák politikusoknak felajánlotta  a függet-
lenségi párt teljes leszerelését Appanyi nevé-
ben is, ha az osztrák politikusok egyengetik 
magatartásukkal a koaliczió hatalomra jutá-
sát. Azóta, 10 nap telt el, de Batthyány nem 
nyilatkozott, mert megfelel  a valóságnak. 
Konstatáljuk ezt a hallgatag beismerést, hogy 
rámutathassunk, valahányszor a független-

ségi párt megint adni fogja  a meg nem al-
kuvó kuruczot. 

Birtokvásárlás telepítési czélra. 
A délvidéki Földmivelők Egyesülete meg-
vette a hg. ypsilanti-féle  birtokot kilenczmil-
lió koronáért, holdanként ezerszázhusz ko-
ronárt. A birtokon nagyarányú telepítési és 
parczellázási akczió veszi kezdetét a közeli 
időben. 

E j akar kölcsönt? A ki birtokára 
jelzálogkölcsönt akar felvenni,  forduljon  bi-
zalommal a Kisbirtokosok Országos Földhi-
telintézetéhez, Budapest, V. Géza-utcza 2. 
szám (saját ház). Az intézet főczélja,  hogy 
közép- és kisbirtokosokon segítsen, ezért 
kölcsönöket már 300 koronától kezdve ad. 
Az előző hitelezőket az intézet a kölcsönből 
fizeti  ki s mérsékelt díjért minden kölcsön 
körüli teendőt ellát. Kölcsönök a földbirtok 
fele  értékéig 20, 30, 40, 50 évi törlesztésre 
engedélyeztetnek. Az intézet a kölcsönt föl 
nem mondhatja, az adós azonban tartozást 
akar egészben, akár részben bármikor min-
den dij nélkül visszafizetheti.  Az intézet je-
lenleg 4" 0-os és 4'/a °/0-os záloglevél kölcsö-
nöket ad s a 4'/2 százalékos kölcsönök 
egyik módozatát minden levonás nélkül kész-
pénzben fizeti  ki. Parczellázásoknál az inté-
zet egyszerű levélre bárkinek szívesen ad 
felvilágosítást. 

Fidibusz. Ötlet és vidámság köszön-
tött be a »Fidibusz« czimü uj fővárosi  érc-
lappal, a mely csupán vidámság, elmésség, 
ragyogó jókedv, pajkos guny. Képei és raj-
zai is nagyszerűek. Minden pénteken délben 
már kézhez kapja a vidéki olvasó is. A »Fi-
dibusz« t a fényes  tehetségű Heltai Jenő 
szerkeszti; főmunkatársai:  Ambrus Zoltán 
és Molnár Ferencz, ez a két brillians talen-
tum. Karikatúrái javát Cserna Rezső, Csók 
István, Garay Ákos, Gulácsy Lajos, Fényes 
Adolf,  Ferenczy Károly, Kerntock Károly, 
Márk Lajos, Linek Lajos, Vesztróczy Manó, 
ezek a kitűnő magyar festőművészek  raj-
zolják. A lap állandó munkatársainak sora 
is fényes:  Ábrányi Emil, Herczeg Ferencz, 
Ignotus, Gergely István, Pásztor Árpád, Hajdú 
Miklós, Kemény Simon. Lövik Károly, Nádas 
Sándor. A »Fidibusz« legalább 16 oldal ter-
jedelemben a legolcsóbb élczlap. Mesésen 
olcsó ! Előfizetési  ára : egy évre 6 korona, 
fél  évre 3 korona, negyedévre 1 korona 50 
fillér  egy hóra 50 fillér.  Egy szám ára (5 
krajczár) 10 fillér.  Mutatványszomot kész-
séggel küld a »Fidibusz« kiadóhivatala (Bu-
dapest, Rökk-Szilárd utcza 9 szám). 

Nyilatkozat. 

A »Sz.-Udvarhely« f.  é. márcz. 15-iki 
számában azt irta rólam, hogy én több ezer 
példány koalicziót gyalázó naptárt kaptam 
terjesztés végett. Ebből a hirből egy  betű 
sem  igaz.  Abból az állítólagos naptárból 
hozzám egy példány sem érkezett. Létezé-
séről is, (ha ugyan van), csak a Székely-
Udvarhely-ből vettem értesülést. 

Ellenben, mint az Általános választói 
jog Ligájának tagja, kaptam egy kisebb 
gyűjteményt a liga kiadványaiból, a mint az 
a nálam és a postán az érdeklődők által 
megtekinthető adatokból megállapítható. Ilyen 
füzeteket  kapott Ugrón János főispán  is, 
mint a liga 100-as bizottságának már meg-
alakulásától kezdve tagja. A Székelyudvar-
hely spionját tehát cserben hagyta a szi-
matja, midőn kalendáriumnak szagolta a 
népet szerető mindan  igaz  magyar  érdeklő-



désére számot tartó, társadalom tudományi 
alapon álló s minden nyelvöltögetéstől men-
tes brosürákat. 

Ez lévén az igazság, a »kalendárium«-
hoz fűzött,  éjfélutáni  hangulatban állítólag 
tett nyilatkozaloknak sincs semmi positiv 
alapjuk. 

Székelyudvarheiy, 1906. márcz. 20-án. 
Ember János. 

Márczius 15. 
(A »Nép« czimü lapból.) 

Széttörte bilincsünk 
Kossuth apánk karja, 
Népjogok áldását 
Hinté a magyarra. 

Kossuth apánk meghalt, 
Szavát elfeledték, 
Szentelt örökségét 
Kora sírba tették. 

A törpe utódok 
Örökébe léptek, 
S bilincsekbe verték 
A jó magyar népet. 

Ne türjük, hogy népünk 
Jogától megfosszák  — 
Ahol a nép szabad, 
Ott szabad az ország ! 

Mutatványok 
a Betegh Pál könyvnyomdájában Luther és 

Kálvin czim alatt megjelent röpiratból. 
»Apa. Mindenesetre igen fontos  egy 

dologról akarok nektek beszélni. A tizenha-
todik században vagyunk, abban a hires 
században, amikor a protestáns név alatt a 
tévtanitóknak egész tömege lázadt fel  a ka-
tholika Egjház ellen és megmérhetetlen ká-
rokat okozott annak. A protestáns felekezet 
magát reformált  egyháznak szokta nevezni, 
mert e felekezet  alapitói azt állították, mintha 
a katholika Egyházat reformálták,  vagyis 
helyreigazították volna. E felekezet  tagjai 
magukat reformátusoknak  nevezik, szerzőik 
pedig a reformátor  nevet használták. 

Kiu. 0 hóbortosság  ! és kik voltak azok 
az emberek, akik merészkedtek Jézus Krisz-
tus Egyházának reformálására  vállalkozni ? 

Apa. Többen voltak ily hóbortos  és 
vakmerő emberek. Mindezek feje  Luther 
Márton volt, akinek nyomába egy másik 
tévtanitó  Kálvin János lépett. 

Fiu. Óh jó atyánk. Már annyi sokszor 
hallottuk emlegetni Kálvint és Luthert; most 
hát légy oly jó és mond el nekünk az ő 
életüket, nagyon óhajtjuk azt ismerni. 

Apa. Szívesen elbeszélem nektek ezen 
hires  tévtanilók  életét, hogy megismervén az 
ő gonosz  életüket  és az  ö istentelen  tanaikat 
azoktól, óvakodni  és azokat  kerülni  tudjá-
tok. De előbb elmondok egy pár körülményt, 
melyek mintegy anyagot és táplálékot szol-
gáltattak annak a borzasztó  tűznek,  amit'  re-
formácziónak  csúfoltak  jel. 

Fiu. Mond el hát, mik voltak ezek a 
körüimények ? 

Apa. Az a körülmény vagyis ok, ami 
a 16-ik században nagy számú keiesztényt 
a katholika Egyháztól való elszakadásra 
birt, nem  volt  más,  mint  a szabadabb  és 

feslett  élet  vágya.  Ártatlan gyermekem ! egy 
nagy igazságot ismétlek, ne feledjétek  el azt. 
Mindazok közül akik különböző időben a 
katholika Egyháztól elszakadtak, egyetlen 
egy sem szakadt el azért, mintha erényesebb 
élet után vágyakozott volna, hanem csak 
azért, hogy rendetlen  életet  élhessenek  és 
hogy oly erkölcsi törvény alatt éljenek, mely 
az  emberi  szenvedélyeket  szabadjukra  eressze. 

* 

»Fiu. Tehát a reformátió  első oka a 
kevélység volt és az a vágy, hogy az em-
berek szeszélyük szerint éljenek. És mi volt 
a második ok ?« 

* 

»Fiu. No végre Luther Mártonhoz jutot-
tunk, Nagyon szeretnők ismerni ezen hírhedt 
tévtanitónak életét. 

Atya. Ez minden tekintetben kicsapongó 
egy ember volt. Született Szászország Eis-
leben városában szegény szülőktől; már 
gyermekkorában oly gonosz természetűnek 
mutatta magát, hogy sok iró nem habozott i 
azt hinni, hogy ő az ördögnek fia.« 

»Fiu. De hát Luther nem jár-e el jóhi-
szemüleg ? Vagy legalább nem mutatta-e, 
hogy meg volt győződve arról, a mit má-
soknak tanított ? 

Atya. Bizonyára nem ! Luther az ő 
hitszakadása után, mint mondtam nektek, 
lábbal taposta az ünnepélyes fogalmakat  és 
miután az ő bűneinek nem szabott határt, 
átadta magát a legundokabb részegségnek, 
mely őt néha oly dühőssé tette, hogy ör-
dögnek látszott. Szentesitette, helybenhagyta 
a templomok kirablását és halálbüntetést 
szabott arra, aki az ő tervének ellenszegülni 
merészkedett. A fejedelmeket  és népeket test-
vérgyilkosságra lázította és csupán 1535-ik 
évben, az őrjöngő reformátorok  segélyével 
több, mint százezer egyén lett leölve, hét 
védtelen város, nagyon sok templom, kas-
tély és zárda lett kirabolva, lerombolva, vagy 
elhamvaszva. Ezt a vért — igy írt az ál-
latias Luther egy pusztító háború után — 
én ontottam ki Isten rendeletéből.« 

* 

»Atya.- Én ezt a példabeszédet arra aka-
rom alkalmazni, a miről most beszéltünk. 
Nem feledtétek  el, hogy a szakadárság, va-
gyis a keresztények egy részének elszaka-
dása a katholika Egyháztól Görögországban 
kezdődött és onnét Luther által átáradt Né-
metországba. Hát ez a konkoly, ez a kon-
koly, ez az eretnekség, ez a szakadás Né-
metországból egy Kálvin nevezetű ördögi 
ember  által  átáradt  Francziaországra, Spa-
nyolországra, Olaszországra, Piemontra és 
sok más országra. (Fájdalom, elterjedt Ma-
gyarországban is.)« 

* 

»Atya. Kálvin atyja, miután rosszul vi-
selte magát, többször el lett ítélve, anyja 
pedig, mint  tudjuk  rosszhírű  asszony  volt. 

Kálvin nem nyerhetett szent nevelést, 
másrészt nyugtalan és vakmerő természete 
arra indította őt, hogy még alig tizennégy 
éves korában neki induljon a világnak. Rö-
vid idő alatt megromlottak erkölcsei és az 
ő élete romlottságbá és feslettségbe  merült. 
Perbe fogták  és bűnösnek találták s elitélték 
egy undok bün miatt (a mit szégyenlek meg 
is nevezni) és enek folytán  rásütötték a 

gyalázat bélyegét; ezt is csak a püspökök 
és a tanácsosok különös kegyelméből, mert 
a bűntényre, a mit elkövetett, rendesen a 
kemenczében megégetés volt szabva. Komoly 
egykorú irók azt állítják, hogy őt erkölcsi 
romlottsága miatt száműzték hazájából. 

* 

Az infámis  Kálvin — így ír róla 1648-
ban De Rnorai franczia  miniszter Bernben 
—  ez  a piszkos  ember,  a ki  szégyenbélyeg-
gel  lett  megjelölve  Francziaországban, ágyast 
tartva Strassburgban, lopáson  érve  Metzben,. 
Szodomita bűnön kapatva Baselben, eszelős'-
és kegyetlen Genfben  . . . ez hirdette a 
vallás szabadságát és kiabált. 

* 

»Atya. E közben Kálvin gonoszsága a 
tetőpontra hágott és ezen állapomban meg kel-
lett jelenni Isten ítélőszéke előtt. Ekkor bá-
torságát vesztette. Majd Istenhez fordult 
imajava!, majd borzasztó káromlásokban 
tort ki. Segítségül hivta az ördögöket, me-
gátkozta életét, tanulmányait, iratait mig; 
vegre testét sebek födték  és undok férgek 
marták, a miért is nagyon bűzlött, igy halt 
el nyomorultan 1564. évben 54 éves.korában.« 

* 

»Fiu. Azt kell mondanunk, hogy a pro-
testánsok, mikor elismerik a mi vallásunk; 
igaz voltát, kénytelenek megvallani az ő té-
vedésüket a reformátns  vallásban, melyet a 
római katholikus Egyház, mint hamisította^ 
mindig kárhoztatott « 

* 

Kell-e ezekhez kommentár ? 

Wem: mit csaK lehet, hazai gyártmányt: 
- tartani. -

Iieszállitott árak idényi árukból 

Barcsay Károly 
férfi  és női-divat áruháza — — 

Székelyudvarhelyen (Főtér) 
Márczius elsejétől . . . * l , en I*>»z4llif»<t  árakban 
a n r , „ m r h a t . ° Ten"is-Uaneleket no fillértől,  Par-
chetok 40 fillértől,  női ruhaszöveteket ÜO fillértől  120 
«L!ZrnSf i„  -í"^ : l leedivaK>^b MineVben 80 cm. 
szeles fiO  fill-rtől  Betizok cs ka tonok 40 fillértől  felfelé. 

H a z a i J l r a s s ó i é s zsolnai posztóbol 1 rend:: 
' feriiruha  készen 3 « kor. H a z a i «epességi vásznak 23 meter 1 vég 
* » koromtól felfelé 

175 cm. I kor. IO fill. H a Z a i lepedő-vászon 

H a z a i t 0 r 0 n t á l i sz5nye8ek egyedüli nagy-
' raktara. 
H a z a i k ö t ö , t harisnyák, férfi  kalapok, angol 
* nyakkendők nagyválasztékaan. 

písztetnetljczísi intézetem 
elismert szolid és olcsó kiszolgálásáért több köszönő 
— — é s elismerő levél megtekinthető. 
Közönséges temetkezéshez I festett koporsó, 
I felső szemfedél, I alsó pergál lepedő, 2 ' 
párna, I pár harisnya őszesen csak 13 kor. 
Hazai és Angol gyárakból beszerezve • 

Elismert szolid és pontos kiszolgálás. 

A székelyföldi  minisz-
teri kirendeltség tulaj-
donát képező 9 éves 

angol félvér  ménló szem hiba miatt e hó 
27-én. kedden reggel 9 órakor, Székelyud-
varhelyen a városház udvarában, nyilvános 
árverésen a legtöbbet ígérőnek fog  eladatni. 
A ló nyereg alatt és kocsiban jól jár. 
Miután a ló hibája közölve lessz, a lóért az 
eladó semmiféle  szavatosságot nem vállal. 
Vevő a lovat födöztetésre  nem használhatja. 
Bővebb fölvilágositás  Dorner  Béla kirend. 
intézőnél nyerhető. 

Ló eladás. 
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