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Az iskola-felügyelet.
A közoklalási kormánytól kezdve, az egész 

tanügyi világ foglalkozik az iskola-felügyelet 
reformjával. A kir. tanfelügyelők egyenesen 
megvannak bízva e tárgyban. teendő javaslat
tétellel. Nem akarjuk éppenséggel elitélni a 
tán ügyi kormánynak ezen fontos ügyben telt 
iniciativáját, de némi aggályunk van a várt 
siker elérését illetőleg. Úgy gondoljuk, hogy 
ilyen fontos kérdésben a tanfelügyelői kar 
véleményezésén kívül meg kellene hallgatni a 
tanügyi világot is, aztán meg a munkálatokat 
a teljes nyilvánosság előtt kellene végezni. 
Mert elvégre is az ország lakosságát a maga 
egészében nagyon is közvetlenül érdeklik az 
ily természetű újítások, s így joga van az egész 
közönségnek előre tudnia, miért akarnak 
reformot, s mit akarnak az újítással elérni.

A nagy közönség, mely az iskolaügyi 
igényeket és érdekeket közvetlenül nem tanul
mányozhatja, legeslegelőször mindenesetre arra 
kiváncsi, hogy tulajdonképen szükséges-e az 
iskola-felügyelet reformja, s ha igen, miért ? 
Ennek a tisztába hozása után ismét az a kérdés 
következik,hogy az iskolafelügyelet terén micsoda 
új célokat akarunk elérni. Ha mindezt tisztába 
hoztuk a magyar társadalom előtt, a közönség 
csak akkor fogadhatja teljes megnyugvással a 
bekövetkező konkrét újítást, s csak így remél
hetik az új intézmények az egész közvélemény 
hathatós támogatását.

Hogy miért szükséges az iskola-felügyelet 
reformálása, azt a laikus közönség lájékozásáúl 
a következőkben mondhatjuk el röviden:

A tanítóság munkája egész nemzedékek 
szellemi, erkölcsi, sőt gazdasági éleiére is kiha
tással lévén, ilyen nagy fontosságú munkakör 
munkásait a legközvetlenebb és legszigorúbb 
szakfelügyelet nélkül hagyni nem szabad. Mert 
bármily lelkiismeretes, bármily kötelességtudó 
legyen is a tanítói osztály, pusztán az egyesek 
jóakaratára, kölelességérzetére bízni ily dolgot 
nem lehet. Intézményes biztosíték kell arra, 
hogy a tanítók mindegyike az ismert leghelye

sebb módon s a legnagyobb lelkiismerettel 
végzi kötelességét.

És ez a biztosíték a jelenlegi viszonyok 
mellett csaknem teljesen hiányzik. Az iskolák 
mai helyi hatóságai — a legtöbb helyütt — 
semmi kvalifikációval . sem bírnak arra, hogy 
a köznevelés belső menetének helyes irányú 
szabályozására befolyhatnának. A közigazgatási 
és egyházi helyi hatóságok éppen úgy, mint 
az iskolaszékek és gondnokságok az iskolának 
csak külső ügyei rendben tartására lehetnek 
hivatva. Magára a nevelés- és oktatásra való 
befolyásuk több kárral jár mint haszonnal, 
mert sokszor nem a lelkiismeret halározotlsága, 
hanem a laikus beleokoskodás önkénykedése, 
vagy a személyek iránt táplált rokon- és ellen
szenv megnyilatkozása jellegzi működésüket. A 
megyei kir. tanfelügyelők pedig, még ha egytől 
egyig a legkiválóbb szakférfiak volnának is, 
megyéjük nagy terjedelménél fogva, mindezek
nek a helyi tökéletlenségeknek a megváltoz
tatására fizikai lehetőséggel nem rendelkez
hetnek.

Tehát az iskola-felügyelet reformálása 
szükséges. De kérdés miért most; mily célok 
lebegjenek hát előttünk az intézmény refor
málásánál ?

A mai állapotoknak imént vázolt képe 
adja meg reá az irányt.

Az iskola-felügyelet reformálásánál célunk 
háromféle lehet : 1 közvetlen és gyakori ellen
őrzés által biztosítékot nyerni az iránt, hogy 
minden iskola minden tanítója a neveléstudo
mány színvonalán álló becsületes kötelességet 
teljesít; 2. hogy laikus tényezők az iskolát, 
illetőleg a tanítói nem zavarják, nem zavar
hatják ilyen munkájukban ; 3. hogy az ország 
összes népiskoláiban a magyar nemzeti érde
kek lelkiismeretes ápolásra találnak.

E célok elérésére pedig a következők 
szükségesek múlhatlanul.

A lehetőleg legapróbb területek képezzenek 
iskolafelügyeleti kört, hogy e kör felügyelője 
a lehetőség szerint, úgyszólván mindennapossá 
lehesse az iskolalátogatásokat.

E felügyelők csak olyan hosszabb ideig

szolgált érdemes tanítókból neveztessenek ki, 
a kiknek a tanítóság körében ismert nevük 
van arra nézve, hogy szavuk, véleményük, 
utasításuk az elismert szaktekintély súlyával 
bírjon.

A felügyelő a helyi hatóságoktól teljesen 
független helyzetű legyen, sőt állása, fölé 
helyeztessék mindezeknek, a kiktől az iskolák 
belső szakügyeire való rendelkezési jog meg
vonandó s a szakfelügyelőkre, illetőleg ezek 
testületére ruházandó.

A nemzeti érdekek szemponljából viszont 
elengedhetetlen, hogy az összes iskolák: ál
lamiak, községiek, felekezetiek és magániskolák, 
ugyanazon felügyeleti kör területén, úgyanazon 
egy felügyelő rendelkezése alatt álljanak.

E végből legcélszerűbbnek mutatkozik az 
összes iskolákra az állam-költségén nevezni 
ki állami iskola-felügyelőket, a kiken kívül ne 
tűrjön meg a módosítandó törvény semmi néven 
nevezendő más helyi szakfelügvelelet.

Ha már az iskolák államosítását ez idő 
szerint kivihetetlennek tartják financiális kér
dések miatt, annyit meg kell tennie az államnak, 
hogy legalább az iskolai felügyelel szerveztessék 
államköltségen, az állami érdekek szigorú meg
óvása szempontjából. Ennyit megtenni köteles
sége az államnak: meg joga is van ahhoz, 
hogy e haza földjén bárki tartson is fenn nép
iskolát, az az állam felügyelő közegeinek köz
vetlen rendelkezése alatt álljon a nevelésok
tatás irányára nézve.

Csak röviden vázoltuk ezekben az irány
elveket, miket az iskolafelügyelet reformálá
sánál szem előtt tartandóknak vélünk. Teltük 
ezt nemcsak a közönség tájékozása végett, 
melyre pedig szintén súlyt fektetünk, de külö
nösen azért is, hogy felhívjuk rá a tanfelügyelői 
karnak s a közoktatási kormánynak figyelmét.

A  „szegény*1 paraszt.*)
Mindennek meg van a maga divatja; egy időben 

divat volt a takarékpénztárakat, mint a hitelt keresőket 
az uzsorától megmentő intézményeket dicsérni, ma pedig 
divatban van ugyanezen takarékpénztárakat ócsárolni

*) A »Magyar Pénzügy* f. évi 26-ik számából.
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El ne temessetek.

(Paródia.)

A  halas tó partján,
A bús füzek alján,
Jegenyék tövébe,
Hogyha meg nem halok: —
El ne temessetek,
El ne sirassatok,
A  síromra halmot,
A  végibe fej fát,
Semmit se rakjatok.

S ha a szabóm mégis 
Rám találna lesni,
Savó fél szemével 
Meg tudna könnyezni:
Akkor a sírjára,
Sírja közepére 
Ültessetek két szál 
Mauthncv féle dinnyét.

Zniói Sándor.

Történelmi pikantériák.
— Ősanyáink toileltc-litkai. —

Bocsássanak meg tisztelt hölgyeim, ha kíméletlen 
kezekkel, őskorban élt dédanyáink toilettc asztalkáinak 
titkaiból egyet mást a nyilvánosság elé hurcolok.

Mentsen ki az, hogy nem az indiskréció csúf, sárga 
üvegén keresztül szemléltem a dolgokat, hanem a tudás 
és tudni vágyás tiszta kristályt! prizmáin keresztül, mely 
színez ugyan, de nem nagyit.

Nem csuíolódni akarok ; hanem mesélni.
Mesélni egyet mást, mit a régen múlt idők asszo

nyairól a tudomány számunkra megőrzött.
Különben is úgy hiszem, hogy az egész hölgyvi

lág iránt való meleg érdeklődésem mellett tanúskodik 
az, hogy nemcsak korunk üde szépségei, hanem régen 
porrá és hamuvá vált ősanyáink is érdeklődésem tárgyát 
képezik.

Imhol a meséim.
*

Schesgh Teta, az első cgyptomi királyné anyja, 
tehát az első királyi anyós, az ó-vilag leghíresebb szép
sége volt.

De minden múlandó lévén a földön, az ő dús fekete 
hajfürtjei közé is ősz szálakat lopott az idő.

A  hiú királyné szívét fájdalom szorítja össze az 
öregség eme első jeleire. Könyáztatta arccal sokáig 
bámul maga elé, majd ingerülten kiált fel >ncui aka
rok még megvénülni. <

Összehivatja udvarának összes papjait s így szólt 
hozzájuk :

— Máguszok! azt mondjátok, kezetekben élet és 
halál, ismeritek a természet minden titkait, bűvszerei- 
tek csodákat művelnek, mutassátok meg tehát és készít
setek nekem oly szert, mely eltünteti fejemről ősz haj
szálaim.

Hajlongva távozának Egyptom bölcsei s művészei.
Hét nap és hét éjjel maradtak bezárkózva vegyi 

műhelyeikben és a nyolcadik napon a királyné fekete 
haja fényesebb és tiindöklőbb volt, mint valaha.

Az ebédnél a királyné vejc nem fojthatta el bámu
latát s mosolygó bókkal jegyzé meg.

—  Asszonyom, ön még ma is Egyptom legszebb 
asszonya.

Ez az első udvarias vő és ez az első hajfesték 
története, melynek receptje évszázadokon keresztül for
gott közkézen Egyptom előkelő hölgyeinél. Ez egyszers
mind az első recept, melyről az orvos-tudományok tör
ténetében említés tétetik.

*
Az egyptomi udvarhölgyek szerelmi kalandjaiból 

izlelítőt ad a biblia, hol cl van mondva, mikép akarta 
a császári királyi kamarás és főpohárnok neje, Potifár-né, 
a tapasztalatlan Józsefet bűvhálójába keríteni.

Én csak annyit akarok elmondani, hogy mily áta
lakulásokon ment ál Potifárné arca, mielőtt a szerelmi 
légyottra sietett.



furőc-Szent-Márlon,
és úgy tűnteti fet, mint amelyek folyvást lesben állanak 
és hiuz-szemekkel várják az alkalmat, hogy a szegény 
parasztot megkárosíthassák. Beszélnek törvényellenesen 
kirótt kamatokról, kUlömbüző elmeken szedett kezelési 
díjakról, sőt még arról is, hogy a vidéki pénzintézetek 
leginkább akkor szorítják a kölcsön visszafizetésére a 
szegény parasztot, midőn a pénz dolgában meg van 
szorulva.

Különösen a >lefolyt gazda-kongresszus* * alkalmá
val — persze az egyedül üdvözítő hitelszövetkezetek 
érdekében — halmozták el a vidéki takarékpénztárakat 
efféle vádakkal és nem akadt senki a gazdák közül, 
aki a saját tapasztalataira való hivatkozással védelmére 
kelt volna a takarékpénztáraknak. Hogy pedig miként 
bánnak el a vidéki takarékpénztárak azzal az úgyneve
zett szegény paraszttal, ezt jobb lenne a vádaskodóknak 
nem feszegetni, mert ha a takarékpénztárak a jogos 
önvédelem érdekében a világ elé tárják annak a bizo
nyos »szegény* parasztnak a jellemét, ez köznépünk 
erkölcsiségét és műveltségét nagyon szomorú színben 
fogná feltűntetni. A dolog voltaképen úgy áll, hogy nem 
a takarékpénztár csapja be a szegény parasztot, hanem 
megfordítva, a >szegény* paraszt igyekszik a vele jót 
tevő, őt az uzsora karjai közül kiszabadító takarékpénz
tárt a hol és a hányszor csak lehet, megkárosítani. E 
részben a mi köznépünk szinte csodálatos képességek
kel van felruházva és furfangja annyira szövevényes, 
hogy azon a népet már közelebbről ismerő takarék- 
pénztári igazgatók is csak ritkán képesek keresztül látni. 
A  váltónyargalásban a falusi köznép már jóformán 
gyakorlottabb, mint akárhány nagyvárosi szédelgő; 
vagyonátruházás, csere-berc, hamisnév bemondása, az 
aláírás eltagadása ma már annyira gyakori esetek, hogy 
fel sem tűnnek és a takarékpénztárak vezetőinek ugyan
csak leleményeseknek kell lenniök az eíléle fogások 
elhárítására alkalmas módozatok kigondolásában. A  leg
több vidéki takarékpénztár e célból az utóbbi időkben 
azt a szokást alkalmazza, hogy csakis a községi elöl
járóság, illetve a jegyző és községi bíró által kiállított 
igazolvány ellenében szavazza meg a kért hitelt és fogad 
el váltóaláirásokat, de ez az eljárás sem sokat ér, mert 
a »szegény* paraszt túljár a bíró, a jegyző, sőt a pap 
eszén is és ezek közbelépte dacára gyakran rászedi a 
takarékpénztárt.

A  sok közül álljon itt ennek bizonyítékáúl nehány 
példa: Egy községben, mint rendesen minden magyar 
községben, sok Tóth nevű parasztgazda lakik. T. Tóth 
István uram vagyonos parasztgazda, F. Tóth István 
pedig már elitta mindenét és mindössze egy rozoga 
házból áll összes vagyona. Utóbbinak sikerül — hogy, 
hogy nem, azt ő tudja — a községi elöljáróságtól oly 
bizonylatot kivenni, amelylyel igazolják, hogy T. Tóth 
István egész telkes gazda, adóssága nincs, s akár 
két-háromezer forintig hitelképes. A  T. betűből nagyon 
könnyű F. betűt csinálni, amit F. Tóth István meg is 
cselekszik s az ekként meghamisított bizonylattal beál
lít a takarékpénztárba, csak 300 forintocskát kér köl
csön, amit persze a bizonylat alapján legott megszavaz
nak és kifizetnek. A  takarékpénztár csak 4 hó múlva 
ébred annak tudatára, hogy F. Tóth István uramon és 
feleségén 30 irtot sem lehet behajtani. Az okmányhami
sítót az intézet elzárathatja, de a 300 frtot is felírhatja 
a behajthatatlan követelések számlájára.

Másik faluban három Nagy János lakik és pedig 
idősb Nagy János apa, ifjabb Nagy János fiú és legif-
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jabb Nagy János unoka. Mind a három egy telken lakik,
de a birtok a telekkönyvbben ifjabb Nagy János nevére 
van írva. Ez az ifjabb nagy János — tehát a telek
könyvi birtokos — beállít a jegyző úrhoz és bizonylatot 
kér arról, hogy neki ingatlanai vannak, sőt megszerzi 
a hitelesített telekkönyvi kivonatot is. Ezekkel felsze 
relve, nem ifjabb Nagy János, hanem legifjabb Nagy 
János megjelenik a közeli város takarékpénztárában, 
200 frt váltókölcsönt kér és kap, miről a váltót ő és 
felesége aláírják. Négy hó múlva a váltó lejár, az elfo
gadó nem fizet, a takarékpénztár ovatol és pert indít 
iíjabb Nagy János ellen, a ki azonban kifogásokkal él 
és tagadja, hogy a beperesített 200 frtos váltót aláírta 
volna. És a törvényszék igazat ad alperesnek, mert a 
váltón levő aláírás egy cseppet sem hasonlít ifjabb Nagy 
János ákombákomjaihoz, mivel a váltót nem ő, hanem 
legifjabb Nagy János, aki egészen vagyontalan, írta alá.

Érdekes a következő eset is. Egy szegény paraszt 
jelzáloggal biztosított 600 frttal volt adósa a takarék- 
pénztárnak. Egyszer az illető beállít az igazgatóhoz, 
nagyokat köszön és töviről-hegyire elmondja, hogy 
nagyon jó  áron venné meg a takarékpénztár köve
telésével megterhelt birtokát egy ember, ha a birtok 
tehermentes volna, mivelhogy máskép a vevő szóba 
sem áll vele. Ezen pedig, úgymond, könnyű volna 
segíteni; itt van a falujokból Faragó Kiss István 
meg Muszáj Kovács András, mindkettő féltelkes 
gazda, ezek készek a 600 frtért a kezességet elvál
lalni, ha a nagyságos urak váltókölcsönre fordí
tanák át a jelzálog-kölcsönt és a váltó ellenében 
kiadnák a törlési engedélylyel ellátott jelzálogos köt
vényt. Az igazgató urak tanakodnak és mivel a 600 írt 
az adós rossz földjeinek értékével gyengén van fedezve, 
annál kevésbbé idegenkednek az adós által óhajtott 
pénzügyi művelettől, mivel a községi elöljáróság bizony
latából és a felmutatott telekkönyvi kivonatokból ala
posan meggyőződnek arról, hogy a váltókezesekül fel
lépő E'aragó Kiss István és Muszáj Kovács András 
csakugyan fél-fél tehermentes paraszttelek birtokosai. 
A váltó tehát kiállíttatik, aláíratik, adós visszakapja a 
jelzálog-törlését engedélyező nyilatkozattal ellátott köte
lezvényét és a takarékpénztár emberei szentül megvan
nak győződve arról, hogy ezt az ügyet humánusan és 
az intézetre nézve is előnyösen intézték el. De a váltó 
lejár, fizetés nem történik, sőt nincsenek perelhető váltó
kötelezettek sem, mivel az elfogadó és kezesei időközben 
eladták birtokaikat és azok árát a szűrújjába rejtve, 
Amerikába vándoroltak.

Számos, a felsoroltaknál is furfangosabb eseteket 
lehetne még elmondani annak bizonyítékáúl, hogy a mi 
»szegény parasztjaink* —  tisztelet a kivételnek — 
bizony nem csinálnak lelkiismereti kérdést a takarék- 
pénztárak megkárosításából. Jó lesz ezeket figyelembe 
venni ama vádaskodóknak, akik önzésből vagy sértett 
önérzetből a vidéki takarékpénztárak jó hírnevének 
lerontására törekesznek, nem véve figyelembe, hogy ha 
ezek az ócsárolt pénzintézetek nem léteznének, nem a 
szegény paraszt szedné rá a hitelezőt, hanem a szegény 
parasztot fosztaná ki mindenéből az uzsorás hitelező.

L. H.
takarékpénztári tisztviselő.

Kiállítási hiénák.
Erősen készülünk a millenium megünneplésére az 

országos kiállításon. Ha az ezredéves nemzeti ünnepre

"íctfba hozott égyébb alkotások és tervek elposványod- 
nak is, a kiállításon egész erővel dólgóznak és az elő- 
haladás építkezésekben, berendezkedésekben már oly 
mérvű, hogy az országos tárlatot kétségkívül meglehet 
nyitni pontosan és fényesen, amint kívánja és előmoz
dítja ezt a sikert minden jó  hazafi.

Már meglehet állapítani, hogy az ezredéves kiállí
tás sikerülni fog, mert mindenben meg vannak erre az 
előzetes feltételek és a mi különösen a természetszerűleg 
domináló igazi kiállítást illeti, a tárlatnak e részében 
biztosítva van az egész ország számottevő ipari ténye
zőinek részvétele és az, hogy a kiállítók a legmagasabb 
ambícióval mennek erre a versenyre, mely egyúttal a 
fölemelő ünnepnek színtere is, a bemutatása egy viszon
tagságos ezredév küzdelmes haladásának és a próba 
arra, hogy meg tud már állani az ország a maga lábán, 
csak legyenek kormányférfiai és törvényhozói, akik a 
közgazdasági önállóságot követelni és elérni tudják.

Bizonyára ennek a törekvésnek szolgálata vezette 
az ország gyárosait és iparosait, mikor súlyos anyagi 
helyzetükhöz képest nehéz és nagy áldozatokat hoznak 
az ezredéves kiállításra, mert azt akarják, hogy a meg
jelenésük egyenkint és együtt impozáns legyen és hogy 
elérjék a kettős czélt, melyet oly helyesen szem előtt 
tartottak. Azt, hogy a magyar ipart a maga nem 
kicsinyelhető értékében mutassák be a külföldnek, mely 
kétségtelenül tömegesen lesz képviselve az ezredéves 
kiállítás látogatói között és azt, hogy a magyar ipart 
bemutassák — a magyaroknak, kik még mindig elfő- 
gúltak vele szemben és előnyt adnak a külföldi készít
ményeknek.

Nagy szolgálat az, melyet a magyar iparosok tesz
nek ezen a kiállításon a közérdeknek és ezt természete
sen méltányolni fogja a kiállítási igazgatóság, méltá
nyolni fogják a zsűrik teljesen önkényt, mindenkinek az 
érdeme szerint és az őt megillető mértékben, anélkül, 
hogy bárkinek is szüksége lenne valami közvetítésre, 
protekcióra, vagy éppen holmi milleniumi irodák, lapok 
támogatására, melyek már is gombamódra teremnek a 
fővárosban, hogy mindenféle czímeken kiszolgálják a 
hiszékeny közönséget.

Mire megnyílik a kiállítás és megkezdődik Buda
pestre a remélt népvándorlás, az ottani rendőrség kifüg
geszti megint azokat az ösmert táblákat, melyekről fel
tűnő betűk hirdetik a világ minden nyelvén h o g y : 
»Óvakodjunk a zsebmetszőktől.*

De mi már most kifüggesztjük ezt a táblát és nem 
hangsúlyozhatjuk eléggé az érdekeltek előtt, hogy az 
istenért: óvakodjanak már is azoktól a zsebmetszőktől, 
kik írott és nyomtatott körlevelekben ajánlkoznak az 
érdekeik képviselésére, kitüntetések szerzésére és min
denre, amivel előleget, pénzt eszkamotirozhatnának ki 
a zsebeikből.

Messze vagyunk még a kiállítás megnyitásától, de 
a tolvajok és szédelgők már is megjelentek az ő harc
terükön, ahol megtámadják a becsületes és hiszékeny 
közönséget. Egymásra akadnak a fővárosban a kétes 
értékű vállalatok, melyek a kiállítók megzsarolására 
pályáznak, fölajánlván szolgálataikat, hogy a kiállítandó 
tárgyak számára, a legjobb elhelyesést, az eladást, a 
kitüntetést biztosítják és ezért nem kérnek sokat, csak 
valamely szerény jutalékot és egy kis előleget; mert 
jól tudják ezek a szédelgő gazok, hogy semmi szolgá
latot nem képesek tenni, hogy tehát csak egy bizonyos
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A tudomány kutató szemei előtt nem maradhatott 
titokban, hogy a Hennevirág piros gyökfejének porá
val, piros rózsákat festett arcára, melyet előbb vízben 
permetezett illatos balzsamokkal megmosott. A  piros- 
ság környékét a Henna fehér virágjának porával liliom
fehérre mázolta. Előttünk ismeretlen összetételű kenőcs 
megadta ajkainak korall pírját. Haját illatos olajban 
áztatá, majd kondorítá egy külön e célra készült esz
közzel.

Tégelyt vett elő, mely kén-antimon volt, ezzel 
bekente szemhéjjal szélét, hogy a szembogár fénye 
tündöklőbb legyen. Csak aztán kelt fel toilette asztala 
mellől, hogy aranynyal átszőtt fényes, nehéz mezét 
magára öltse, melyet illatos virágvizekkel áztatott.

Nemcsak Potifárné, hanem összes kortársnői készül
tek így a Campagnera, melynek végcélja egy férfiszív 
meghódítása volt.

A régiségbuvarok megtalálták az edényeket, melyek
ben szépítő szereiket tárták Egyptom hölgyei, és azok
nak praktikus alakja bizonyságot tesz ez irányú nagy 
képzettségük mellett.

*

A  Tigris és Euphrát közti völgy nemcsak az embe
riség bölcsője, hanem az asszonyi hiúságé is.

Az Isten választott népe Izrael, mely már itt 
kezdte történelmi szereplését, asszonyainak s leányainak

szépségéről már a történelem előtti időkben is híres 
volt. Csakhogy az egyszerű nomád nép hölgyeinek még 
nem volt alkalmuk, hogy elsajátítsanak oly dolgokat, 
melyek már Egyptom nagyvilági hölgyeinél általános 
használatnak örvendettek.

Az isteni gondviselés azonban az asszonyokról 
sem feledkezett meg, rabságba vitte Izrael népét Egyp- 
tómba, hol azután Juda leányai úrnőiktől sok mindent 
megtanulhattak, s a sütés és fonás mellett különösen 
hajuk sütését és fonását s arcuk kendőzését is.

S mikor ütött a szabadulás órája, ha mindenüket 
Egyptomban hagyták is, s csak a legszükségesebb holmi
jukból készült batyut vették vállaikra, a keletien tész
tán kívül, e batyuban a kendőző szerekből is akadt egy 
egy tégelylyel, amit, kelet asszonyainak hiúságát ismerve 
furcsának senki sem fog találni.

Negyven esztendei bolyongás következett a pusz
tában, negyven kinos, Ínséges év, és a nyomorúság e 
nehéz napjaiban is, ha megpihenhettek a zsidó nők, elő
szedték festékjeiket, s kipirosított arccal táncoltak lopva, 
Mózes háta megett, az aranyborjú előtt.

És mikor megérkeztek a tejjel-mézzel folyó országba: 
még a honalapftás ténye alig van befejezve, szomszé
daiktól, a megvetett .gojoktól. máris eltanulják, amit 
Egyptomban nem tudtak, hogy kell a hajat kondorltani, 
mivei kell a homlokot bekenni, hogy tündöklő legyen ?

Jeruzsálem elpusztulásáig alig van lapja a zsidók 
történetének, mely az asszonyi kendőzés ellen keserű 
kifakadásokat nem tartalmazna. Mennyi keserűség szól 
Jezekiel próféta szavaiból, melyeket Izrael leányához 
intéz : »Lám, mikor ők jöttek : fürödtél, bekented magad 
szépítőszerekkel, hogy diszitsd magad az ő tisztele
tükre. . .«

Ugyanitt a courtisaneokhoz hasonlítja az igy cico- 
mázott hölgyet, jeléül annak, hogy a társadalom ezen 
osztálya már akkor is megkisérté mesterséges bájakkal 
hatni a környezetre.

Sok minden megváltozott azóta, de a courtisaneok 
ma is a régiek.

Micsoda irónia az a bibliában, hogy a szegény sze
rencsétlen Jóbnak leányát kendőző fazéknak (Keren 
hapuch) nevezi a történetiró. Amaz a szemétdomb pos
ványában fekélyektől borított testének fájdalmait ipar
kodik csillapítani; emez asztala előtt ül és festi arcát, 
hogy Izrael ifjúságának tetszését kinyerje.

•
Ahasvcr, a nagy király bővelkedett mindenben.
Voltak országai, alattvalóinak száma millió, kik 

csak szemének mozdulatait lesték, vagyonának se szere 
se száma.

Környezetének hölgyei mindent elkövettek, hogy 
mélabús arcára egyetlen mosolyt lophassanak. És a



nekik: az az előleg, a mit ki tudnak zsarolni egy-egy 
hiú és hiszékeny embertől.

Az avatottabb kiállítók már tudják, a többiek 
pedig vegyék tudomásul, hogy az országos kiállításon 
nincs szüksége protekcióra senkinek, sem a tárgyai 
elhelyezésénél, sem a zsűri ítélkezésénél, sehol. Ha 
valakinek jogos kívánságai vannak, forduljon azzal a 
kiállítás igazgatóságához, mely mindenben eljár köteles
ségből és maguknak az érdekelteknek megtesz minden 
lehető szolgálatot, de természetesen elvből vissza kell, 
hogy utasítsa mindazoknak a szédelgőknek közvetítését, 
kiket találóan csak kiállítási hiénáknak lehet nevezni, és 
akikre a fővárosi rendőrségnek kötelessége ügyelni, 
nehogy folytathassák aljas kalózkodásaikat.

Jól megértsék hát az iparosok: semmi, de semmi 
közbenjárásra nincs szükségük, legföllebb a kerületi 
bizottságokéra, vagy a saját helyi bizottságaik támo
gatására, a mely nem kerül egy krajczárba sem. És 
ha e szerint akárki, akárminő ürügy alatt az iparo
sokhoz fordul, ha szolgálatait ajánlgatja pénzért, vagy 
ingyen, ha szaklapot, kiállítási közlönyt, ha reklámot 
kínál: nehogy lépre menjenek és bár csak egy forintot 
is kidobjanak képzelt szolgálatok fejében. Ellenkezőleg, 
még azzal se elégedjenek meg az üldözött kiállítók, 
hogy félre lökik a fosztogató nyomtatványokat vagy 
írásokat, hanem küldjék azokat vagy a kiállítás igaz
gatóságához, vagy a kerületi bizottságaikhoz, melyek 
kötelességükhöz képest üldöztetni fogjak a szerencsét 
próbáló hiénákat és lehetetlenné teszik nekik, hogy 
áldozatok kerüljenek a körmeik közzé.

Nagy fontosságú dolog, hogy ezt az óvást tudo
másul vegyék és kövessék a vidéki kiállítók, mert a 
hol az ezredéves kiállítás iránt elkedvetlcnedés mutat
kozott, mindenütt az 1885-ik országos tárlat drága 
emlékeire hivatkoznak az iparosok és kizsákmányolta- 
tásnak ismétlődésétől félve, inkább távol maradtak most 
egészen. Egyszerűen rajiunk áll pedig, hogy megőriz 
zük magukat a zsebmetszőktől, főleg mert azok csak 
levelekkel férnek hozzánk és csak rajtunk áll, hogy 
ne kotorázhassanak a zsebeinkben.

Egy elvet tanuljon meg az érdekelt közönség és 
ezzel meg van védelmezve minden szédelgés ellen. Az 
elv az, hogy a kiállítás igazgatósága és a zsűri előtt 
minden egyes kiállító képviselheti önmagát legjobban 
a saját becsületes értéke szerint, hogy tehát csak el
rontja ügyét, ha akármilyen jogosulatra, képviseletre 
bízza magát, mely költséges és megszégyenítő is. Mert 
végre is kinőhettünk volna már abból, hogy a vakmerő 
zsebmetszők lefőzzenek bennünket és a mi pénzünkön 
ivott pezsgő mellett kikaczagják a bolondságunkat.

33. szám. Turóc-Szent-Márton,

Lapszem le.
A független és a fizetett magyarizátorok állandóan 

azt kürtölték a világba, hogy a nemzetiségi kérdés 
Magyarországon már teljesen el van intézve, hogy itt, 
néhány »ágitátoron« kívül, mindnyájan elégedettek, sőt 
a chauvinista hazug emberek már azt is beszélik, hogy 
itt nemzetiségi kérdés általában nincs is, hogy itt csak 
egyetlen egy magyar nép van s az »idegen nyelven 
beszélő polgárok* bizonyos száma. És sokan annyira 
beleélték magukat ezen hazugságba, hogy ennek már 
maguk is hitelt adtak s azt hazudták önmaguknak, 
hogy >a magyar állam* már itt van az egységes nem
zeti állam összes föltételeivel.

nagy király üresnek érzé az egész világot s főkép 
üresnek érzé szívét.

Ábrándos szívében a tiszta szerelem vágya kél 
és nincs aki betöltse. Nem keres vagyont, előkelő ősz* 
szeköttetést, (oh boldog kor) hanem keresi a tiszta, 
igaz, ideális szerelmet — és nem találja.

Végre bölcsei tanácsát követve kihirdetteti, hogy 
egy év leforgása alatt országának összes hajadonjai 
előtte megjelenjenek, s ki szívét megnyeri, királyi 
nejévé teszi.

Mire keilett egy egész esztendő ? kérdezik önök 
hölgyeim. Az akkori írók megadják rá a választ. 
Egy év kellett ahhoz, hogy korának hajadonjai illő 
pompával s kellőkép praeparálva ő felsége szine előtt 
megjelenhessenek s szerelemért versenyezhessenek. Hat 
hóig valóságos kurzusokat tartottak a lányoknak, 
hogyan kell a szépítő-szerekkel élni, s taníták őket az 
öltözködés nemes művészetére s más hat hó kellett 
ahhoz, hogy a tanlutak alapján illő pompával, vágyva 
és félve, megjelenhessenek a nagy napon az iskolázott 
hajadonok a király szine előtt, hogy értéküket meg
ismerjék.

És ime, a történelem példája megtanít, hogy az 
egyszerű és a mesterkéletlen báj többet ér minden 
kendőzésnél. Az iskolázásban nem részesített zsidó 
hajadon, Eszter nyeri meg a király szívét és neje Ion.

S a nemzetiségi kérdés, ha mindjárt elnyomva, 
eltitkolva is, itt van teljes terjedelmében, ki nem oltva, 
el nem rendezve, s a nem magyar nemzetiségek erélye
sebben mint valaha, keresik megbecstelenített s meg
gyalázott jogukat. S ezen visszhang nem fog elcsende
sedni, törjön ki bármilyen terrorizmus, s teljenek bár 
meg az összes új s régi börtönök a nem magyar nem
zetiségek vezérférfiaival s védőivel.

A  józan politikusok rég elismerték, hogy a nem
zetiségi kérdés nemcsak Magyarország, hanem az egész 
monarchia belpolitikájának legnehezebb problémái közé 
tartozik. 1861. évi július 2 i-ről kell királyi kézirat is 
e'ismeri ezt, a midőn kimondja : Továbbá szükségesnek 
tartjuk a felső s a képviselőház tagjait fölhívni, hogy 
részint a királyi előterjesztéseink, részint az országgyűlés 
határozata folytán oly törvény tárgyalásához lássanak, 
a mely magyar királyságunk nem magyar nemzetiségű 
lakosainak jogait, s úgy nyelvük s nemzetiségük fejlő
dését, valamint a közkormányhoz való viszonyaik ter
jedelmét határozottan s világosan formulázva tartal
mazzák.

S az országgyűlés 1S6 1 . évi augusztus hó io-én 
a Deák-féle feliratban a többi között kimondotta : 
»Mi azonban tudjuk, hogy a mindinkább kifejlődő nem
zeti érzelem figyelmet érdemel, s hogy nem lehet azt 
a múlt idők s régibb törvények mértékével mérni. Mi 
nem feledjük el, hogy Magyarország nem magyarajkú 
lakosai szintén Magyarország polgárai s készséggel 
akarjuk törvény útján biztosítani mindazt, a mit e tekin
tetben érdekük s a haza közjava követel.*

Ezen ünnepélyes ígéretet »a nemzetiségek egyen
jogúsításáról* szóló 1868. évi 48. t.-cikben kellett volna 
beváltani. A  nem magyar nemzetiségek soha sem mon
dották igazán, hogy ezen törvénynyel teljesen meg 
lettek volna elégedve, annál kevésbbé, minthogy hatá
rozatai éppenséggel nincsenek »határozottan és vilá
gosan formulázva* s éppen azért tág teret nyújtanak 
az önkényes magyarázatra, ezen törvény azonban leg
alább a megérthetés s kibékülés lehetőségére nyújtott 
alkalmat, ha lelkiismeretesen betartották volna s ha a 
kormány élén álló férfiak a legelső magyar embereknek, 
gróf Széchenyi Istvánnak s Deák Ferencnek intenciói 
szerint legalább egy kis jó  akaratot mutattak volna, 
ahhoz, hogy a nem magyar nemzetiségekkel szemben 
méltányosak s igazságosak akarnak lenni.

Ha ezen törvény, megalkotójának szellemében lett 
volna fölfogva, s keresztül véve, ezzel nem lett volna 
ugyan végleg a nemzetiségi kérdés elintézve, de bizo
nyára sok belső zavar s nyugtalanság maradt volna el. 
Elismerték ezt a románok is 1892. évi Memorandu
mukban. Ezen jóakarat azonban nem volt meg, — ellen
kezőleg a törvényt rosszakaratúlag magyarázták s vak
merő módon lábbal tiporták ; papirosra került s papi
roson maradt. Egyes határozmányai nem csak hogy 
soha nem voltak bevezetve az éleibe, de a későbbi 
törvényekkel s rendeletekkel éppen teljesen tönkreté
tettek.

Azok, akik jó pénzért terjesztik a hírnevet a kül
világba, nem szűnnek meg bizonyos dőlyfösséggel hir
detni azt, hogy hol van a világon a nemzetiségeknek 
annyi jog biztosítva, mint Magyarorsrágon, a nemzeti 
ségi törvényben 1

S ez vastag csalás és ámítás, minthogy erről a 
praktikus élet mit sem tud. Mások ismét azt mondják, 
hogy ezen törvényt tulájdonkép nem lehet keresztülvinni 
s azért mint ártalmast és veszedelmeset el kell távolí
tani, jóllehet nincs bizonyítékuk arra, hogy hol és 
miként győződtek volna meg keresztülviteléről, magától 
értetődik, a későbbi említett törvényekkel szemben.

A mint mondva volt, a nemzetiségi törvény a mai 
formájában távolról sem fejezi ki a mi kívánalmainkat, 
de annak keresztülvitele kétségtelenül mérsékelte volna 
az ellentéteket. A nemzetiségi kérdés erősen kopogtat 
az ajtóra, a nem magyar nemzetiségek hangosan köve
telik jogukat s a minap is a fővárosban, az ország 
szine előtt nyíltan a nyilvánosság elé léptek panaszaik
kal. Vájjon az irányadó körök képesek lesznek-e föifogn 
s megbecsülni ezen patrióta-lépést ? Fölötte kívánatos 
lenue, mert a nemzetiségi kérdést Magyarországon 
mieiőbb méltányosan s igazságosan kell elintézni, minél 
előbb, annál jobb, minél később, annal rosszabb.

* *

Azt hisszük, a magyar kormány elég bizonyítékát 
adta annak, hogy minden honpolgárt egyenlő szabad
ságban, és jogokban részesít. Nem a magyarokon múlik, 
hogy a béke s nyugalom, mely közöttünk honolt, lel
ketlen izgága emberektől megzavartatott. Éppen a nem
zetiségi korifeusokon a sor, hogy józan viselkedésük 
által megmutassák, miszerint e hazának hű fiai. Becsül* 
jék meg magukat s a közbecsülés mások részéről azután 
nem fog elmaradni !

f e l v i d é k i  h i b á d  ó . 1896. augusztus 18. 3

h í r e i n k .
—  Uhlyárik Szende, a turóc-szent-mártoni áll. 

elemi iskola tanítóját a tanügyi kormány a ruttkai 
állami elemi fiú- s leányiskola s uz óvoda igazgató
jává léptette elő. Hogy a mártoni elemi iskola mit veszít 
Uhlyárik eltávozásával, azt a ruttkaik hamarosan meg
fogják tudni. Régen kimondta Simay,a híres magyar pae- 
dagógus, hogy »az iskola én vagyok!* Ha igaz a mondás, 
ha igaz, hogy az iskola a tanító — pedig igaz —, akkor a 
ruttkai állami iskola hova előbb a legrendezetlebb, 
a legmintaszerübb e nemű iskolája lesz a felvidéknek. 
Uhlyárik ernyedetlen munkássága, kötelességérzete, pae- 
dagógiai ismeretei és tapintatossága okvetetlenül ki fog
nak domborodni a vezetésére bízott fontos intézet életé
ben s amikor gratulálunk Uhlyáriknaka váltig megérde
melt előléptetéshez, egyben gratulálunk a ruttkaiaknak 
is új igazgatójukhoz. A munkában kifáradt vezetőt 
ambiciózus, modern igazgató váltja fel, aki hamar ki fogja 
vívni magának az elfogulatlanok elismerését, nagyra
becsülését. S megvagyunk győződve, hogy rövid időn 
büszkén fognak dicsekedni a ruttkaiak iskolájukkal . . . 
Mi a magunk részéről reméljük, hogy az új igazgató 
ezentúl sem fogja munkásságát elvonni lapunktól. 
Ez önző reményünk kifejezésével veszünk búcsút 
szorgalmas munkástársunktól s szívből kívánjuk, 
adjon Isten erőt, egészséget új munkaköréhez; szívből 
kívánjuk, hogy ne találjon olyan akadályokra, melyek 
ambícióját s energiáját meglankasztanák!

—  Átholyezés. A vallás- és közoktatási miniszté
rium Schiller Irma turóc szt.-mártoni állami polgári 
leányiskolái rendes tanítónőt Nagykikindára helyezta 
át. Áthelyeztetése nagy meglepetést okozott, mert 
azt nem várta a közönség, de úgy tudjuk, ö maga sem. 
Eltávozása által a polgári leányiskola egyik legbuz
góbb munkaerejét veszíti el. Kívánjuk, hogy új ottho
nában kárpótlást találjon a nem várt meglepetésért.

—  A kis-kriváni turistamenház felavatása. A 
»Magyar Turista-Egyesület* Vágvölgyi Osztálya folyó 
évi augusztus hó ‘20-án azaz Szent István napján 
tartja meg a Kis-Krivánon, 1400 mtr. magasságban 
épült s Gróf Majlálh György úr ö méltóságáról elne
vezendő >Majláth menháznak* ünnepélyes felavatá
sát. A turista kirándulással egybekötött felavatási 
ünnepély programmja a következő: Augusztus hó
19-én a délelőtti személy- vagy gyorsvonattal indulás 
Zsolnára. Innen délután 3 órakor kocsikon Tyercho- 
vára, élszállásolás, közös vacsora, meghálás. Augusz
tus 20-án reggel 6 órakor indulás gyalog a vadregé
nyes Vrátna-völgyön át, mindenütt igen jó l járható 
utakon, a menház magaslatáig. Itten a forrásnál pihenő, 
villásreggeli. Reggeli után fel a kis-kriváni csúcsra 
(1714 mtr.), onnan visszatérve 12 órakor a menház 
átvétele, annak ünnepélyes felavatása, Va2 órakor 
turistaebéd. Ebéd után le Tyerchovára, onnan Zsol
nára, az éjjeli vonattal kiki haza.

— Nagy tűz volt e hó 11-én Biszlricskán ; éjfél 
előtt fél 12 órakor kigyúlt Révay József földbirtokos 
istállója s mire észrevették, az egész tető lángten- 
gerben állott, úgy, hogy a padláson alvó béres alig 
tudott menekülni. Csakhamar kigyúlt az összes gaz
dasági épület tetője a csűrrel együtt s a lángnyelvek 
bevilágították az egész turóci völgyet. A mártoni, 
biszlricskai, trebosztói és kostyáni tűzoltók minden 
erejüket megfeszítették, mire a tüzet lokalizálni tud
ták; de az istállókban elhelyezett állatokat így sem 
lehetett megmenteni. Benégett 150 juh, 7 szép tehén, 
nehány borjú; továbbá az összes gazdasági eszközök, 
gépek, szekerek, stb.; a csűrben 100 kereszt rozs, 
takarmány; a kár vagy 6000 frt. A kárvallott nemes 
lelkét mi sem bizonyítja jobban, mint az a felelete, 
amit részvétem kifejezésekor adott: t A jó  Isten adta, 
elvette ; remélem, még visszaadja. A kár, mely ért, 
nem bánt annyira, mint amennyire azokat a szegény 
szerencsétlen állatokat sajnálom.* Aki ilyen esetben 
is képes az állatokon sajnálkozni, bizony megérdemli, 
hogy az Isten visszaadja, amit tőle elvett.

—  Daxner Samu zongorája. A tiszolci hírhedt 
pánszlávról, Daxner Samuról olvassuk a Rozsnyói 
Hiradó-ban a következő érdekes sorokat : A hírhedt 
tót vezér Daxner Samu dr. tiszolci ügyvéd évek hosz- 
szú során keresztül, csak a törvény kényszerítő hatal
mának engedve, végrehajtás utján fizeti meg évi 3 
forint iskolaadóját. Hogy milyen fifikus egy agitárocska 
s hogy vezeti évek óla orránál a végrehajtó hatósá
got, fényesen igazolja az a tény, hogy az évenkint 3 
forint erejéig lefoglalt zongoráját mindenesetben 
Maniea András biróvál veteti meg, miután arról, hogy 
a »komédiából« lefoglalt zongora mikor és milyen 
körülmények között fog elárvereztetni. soha semmi
nemű szabályos hirdetés közhírré nem tétetik. így azu
tán Daxernek mindig sikerül megmuiania, hogy csak 
végrehajtás után fizet; de viszont sikerül neki az is, 
hogy iskolaadójába már számtalanszor lefoglalt zon
goráját minden nehézség nélkül, a vele egy kézre dol
gozó Manicaval újra birtokába csempészi.

—  Kereskedelmi es iparkamarai közlemény. Több 
oldalról nyilvánult óhajtásnak megfelelőleg. az áru
forgalmi statisztikáról szóló 1881. XIII. és 1895. 
XVIII. törvénycikkek végrehajtása tárgyában f. évi 
június hó 21-én 2605. eln. szám alatt kiadott keres
kedelemügyi miniszteri rendelet német fordításban 
jeleni meg és a »Pesli Könyvnyomda részvény-tár
saságnál*, Budapest, V., Hold-ulcza 7. szám példá
nyonként 20 krért kapható.

—  Különös végrendelet. í.ondonban nemrég egy 
ember halt meg. ki végrendelelileg megtiltotta fiainak a 
bajuszviselést; ellenkező esetben elvesztik az örökséget. 
Ez u dicaöült úr aligha volt nagy barátja a magyaroknak.



—  Kivándorlási ügynökök Árvamegyében. Missler
brémai kivándorlási ügynök régóta titkos összeköt
tetésben áll a felvidék községeinek lakosaival, taní
tóival, a kik aztán jó  bérért ügynökösködnek és 
segédkeznek Misslernek üzérkedéseiben. A felvidéken 
már számtalan olyan csalást követtek el, hogy a 
szegény nép utolsó vagyonkáját eladja s az árának 
egy részét előlegül küldi meg a kivándorlási ügy
nöknek, hogy részére hajójegyet szerezzen, az illető 
szegény ember aztán vár egy-két évig a jegy, vagy 
a pénze után, utóvégre koldulni indul. A trsztenai 
szolgabiróság a napokban fölfedezett Jablonkán két 
ilyen üzérkedő ügynököt, a kik szép ígéretekkel 
rávettek néhány embert a kivándorlásra. Az egyik 
Vojth János jablonkai lakos, a másik pedig Laltyák 
István chizsnei tanitó. Ezeknél az embereknél a 
trsztenai szolgabiróság házmotozási tartott s számos 
oly levelet talált náluk, a melyek azt bizonyítják, 
hogy üzleti összeköttetésben voltak a brémai kiván
dorlási ügynökkel. Az iratokat elkobozták s úgy 
Vojth, mint Lattyák ellen megindították a vizsgálatot.

I r o d a l o m .
Milleniumi történelem. Az Athenaeum r.-társaság 

kiadásában megjelenő A  magyar nemzet története című 
tíz kötetes nagy munkának (milleniumi kiadás) harma
dik kötetéből (Anjouk-kora) megjelentek egymásután a 
33m 34-. 35- számokkal jelzett füzetek szebbnél-szebb 
szövegképekkel és műmellékletekkel. Mindjárt a 33. 
füzethez pompás műmellékletek vannak csatolva, az 
egyik ábrázolja »Contarini András visszatérését Velen
cébe a chiogiai diadal után,* Paolo Veronese világhírű 
festménye után, melynek eredetije Velencében a dogék 
palotájában van; a másik II. Albert osztrák herceg 
arcképe az ambrasi gyűjteményből. Ugyanebben a 
füzetben öt szép tájképet találunk eredeti felvételek 
után u. m. Dörre Tivadartól: >Déva vára* ; »Lubló« ; 
>A rozgonyi csatatér* ; Cserna Károlytól: >Sáros vára* 
és »Szepes vára,* mind megannyi történelmi nevezetes
ségű helyek. A 33. füzethez mümellékletűl van csatolva 
»Ozorai Pipo* arcképe Andrea Del Castagno firencei 
festménye után és > Anjou Károly, Martell Károly és 
neje Klementina síremlékének* fotográfiája, Nápolyban, 
a Szent-Januárius templom főbejárata feletti sírkőről 
véve. Ugyancsak ebből a temblomból »Endre nápolyi 
király síremlékének* fényképe; valamint >IV. Károly, 
neje Valois Blanka és fia Vencel arcképei, a karlsteini 
vár Mária-kápolnájának falfestményéről levéve, vannak 
a 35. füzethez mümellékletűl csatolva. Ennek a két 
utóbbi füzetnek remek szövegképeiből ki kell még külön 
emelnünk nehány szép tájképet, u. m. Cserna Károly 
eredeti rajzai után : »Sólyomkő« és »Pécs látképét* ; 
Dörre Tivadar rajzában: »Trencsén vára* ; Székely 
Árpád eredeti rajza után: »Visegrád« ; »Sebenico« ; 
»A  königsfeldeni apáczakolostor< látképeit. A  35. fü
zetben kitűnő tollú korrajz- és történetíró, Poór Antal 
megkezdi az »Anjouk-korának* második könyvét, mely
nek czímc >KároIy Róbert külpolitikája*. Az első feje
zetben Zára és Velence, valamint a horvát-dalmator- 
szági zavarokról ; a második fejezetben pedig a Szer
biával való összeköltetésröl és a havasalföldi hadjá
ratról ; a harmadik fejezetben aztán a nyugati poli
tikáról ; végül a negyedik fejezetben Károly király 
családi viszonyairól és utolsó éveiről szól a tudós

__4 _______Turóc-Szent-Márton,
szerző rendkívüli alapossággal, vonzó és világos to1 tc' 
nelmi stílusban. Egyes füzet ára 30 krajcár.  ̂ l'éievre 
(24 füzet) 7 frt 20 kr. Kapható minden hazai könyv- 
kereskedésben. Az előfizetők minden szombaton kapnak 
egy-egy füzetet.

CSAE2T0K.
A  kézfogásról.

Mi is tulajdonképen az. mikor valakivel kezet 
fogunk? A közhit szerint kölcsönös baráti erzetea 
kifejezése. Tehát udvariassági tény, mint n tengeren 
találkozó hajók lobogó jelzése. Az az. megálljunk csak. 
A dolog talán még sem Igv áll Az a hadihajó tisz- 
tán csak udvariaskodik, míg a mi kézfogásunk érzel
mek kifejezése, amely érzelmeknek legtöbbször nyoma 
sincs bennünk. Igen is. A kézfogás is, nálunk a civi
lizált emberek egyik hazugsága.

Szörnvüségesen elterjedt ma ez a szokás, a mi 
tulajdonképen a naiv, primitív embereknél dívó érint
kezés módja. A müveit nyugaton már kevésbé dívik; 
a messze keleten, vagy délen a szoniáliknál ha két 
kaszinói találkozik, egymáshoz értetik az orraikat. 
Mi már csak a kezeinkkel teszszük. Mert mi már 
alkotmányos nép vagyunk. A müveit nyugati udvaria
san megbiccenti fejét, mosolyog, hajlong plasztikai 
kecsesei, de kezet csak akkor nyújt, ha messze löldre 
távozik, avagy kiváló alkalmak adtán, mint pl. mély 
gyász, vagy nagy öröm kifejezésének szükségét érzi

Egv nap megolvastam, nyolezvanhárom emberrel 
fogtam kezet. Ezek közt kiienc volt olyan, akiket 
sohse láttam, nyolc olyan, akiket megvetek, harminc
négy, akik rám nézve egész közönyösek, csupán har
minckét egyén volt olyan, akiket őszintén óhajtottam 
üdvözleni.

A legtöbb kézfogás tehát hazudozás. A nagy 
urak ezt szokták mellékelni semmitmondó ígéreteik
hez, nyomatékül; mi után szavaik — olykor egész 
erkölcsi lényük — egy nagy »nesze semmi, fogd meg 
jól* barátságos mosolylyal nyújtják kezüket, mint a 
mészáros az ökör csontot, nyomaték gyanánt. Az 
ökörcsontnak azomban tartalma van; a nagy urak 
kézszorílásában a legtöbbször még az sincs.

A földműves, a kisiparos szörnyű buzgalommal 
nyújtogatja a kezét. Hja, ki akarja aknázni teljes 
mérvben az epochalis »negyvennyolcat* S uraink is 
szörnyű mód sűrűn nyújtogatják kezeiket. U 'óljára is 
semmibe sem kerül. Az iparos szívesebben vár 0 
számlával, ha kezet fognak vele s azt mondják, hogy 
pár nap múlva jöjjön. A doktor silány díját is ez a 
kézfogás van hívatva, hogy tisztelet díjjá tegye. A 
királyi ügyész, a pap, a hóhér, mind mind kezet fog
nak az elítélttel. Gróf Lemezánról beszélik, hogy 
1876-ban. mikor I’ rancescanit a hóhérnak átadta, 
kezet fogott vele s így szólt: Eeben sie w o h l! Sőt 
magam is emlékszem, hogy mikor egyszer, a többek 
közt egyik végrehajtó —  nem tudom hányadszor — 
felírta remek Slreicheremet és én a poklok legalsó 
extra fűtésű helyiségében kívántam s óhajtásomnak 
hallgatólag is kifejezést adtam. Ő befejezve funkcióját, 
eltette Íróeszközeit és — — kezet nyújtott.

Ez a szörnyű mánia azt hiszem a parlamenti 
élet posztulátuma. A honatyák népszerűségének ez a 
fő eszköze. Mert gondoljuk el csak, mennyi mindent 
össze kellene beszélniük, holott egy kézfogás mi min
dent kifejezni képes. S azután a kezét megmossa az 
ember.

Itt volna valóban az ideje, hogy ennek az örö 
kös pantomimikai hazudozásnak, a társadalom müveit 
része véget vessen, vagy azt legalább korlátozza. Ez

F E I, T ■ D I? H ■ H I BAB #. a szokás így, mint nálunk is túlzott mérvben, azon
kívül, hogv nevetséges, még — antihigienikus is.

Az esztétikai érzéssel bíró emberre nézve, kell, 
hogy kellemetlen legyen idegen emberek kezét tapo
gatni Eehet, hogy az a kéz. mely most az övét szo
rongatja, néhány perez előtt unesztetikus funkciót 
teljesített; lehet, hogy pénzt olvasott, mely valami 
ragályos egyéntől eredt, vagy épp egy perez előtt egy 
ragályos ember kezét szorongatta. Teljesen jogosult, 
indokolt, az az ellenszenv, a mely legtöbbször kéz- 
nyújtások alkalmával bennünk keletkezik; s ha ala
kulhat oly egylet, mely egészségi szempontból a 
kalap levételével járó köszöntést perhorreskálja, sok
kal indokoltabb lenne a kézfogas kiküszöbölése, vagy 
legalább annak korlátozása.

A kéz nyújtása csak abban az esetben kellemes, 
ha valamely szilfid gyöngéd, sima kezét érinthetjük’ 
ilyenkor eltűnnek a bakteriológiai akadályok is.

Alkottassák tehát egy tizenegyedik parancsolat: 
Felebarátodnak, ne nyújts kezet, kivéve, ha vízbe esett. 
Felebarálnödnek ha az szép. persze fiatal s feléd 
nyújtja, megcsókolhatod — - -  — eh bien, akár az 
njakát is. Sz— i.

1896. uguszlus 18. 33. szám.

N y i l t t é r .
(Az e rovatban foglaltakért nem vállal felelőséget a szerk.)

Henneberg-selyem csakis akkor valódi, ha köz
vetlen gyáramból rendelik — fekete, fehér és színe
seket 95 krtól 14 frt 65 krig méterenként —  sima, 
csikós, kockázott, mintázottakat. damasztot stb (mint
egy 240 különböző minőség és 2000 mintázatban stb) 
postabér és vámmentesen a házhoz szállítva és mintá
kat postafordultával küld: l le i i i i c ^ l ie i* # ;  i * .  (cs. k. 
udvari szállító) s e l j e m g j t i r t i  X iir ic lih c ii. — 
Svájcba címzett levelekre 10 kros és levelezőlapokra 
5 kros béiveg ragasztandó. Magyar nyelven írt meg
rendelések pontosan elinléztettnek. 1

142. sz. 1895l

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezennel 

közhírré teszi, hogy a znióváraljai kir. jbiróság 1895. 
évi 1195. számú végzésével Árkay Kálmán budapesti 
ügyvéd által képviselt Sebőn Mór Manó villányi lakos 
felperes részére Kovácsik Milosláv znióváraljai lakos 
alperes ellen 102 frt 41 kr. követelés és jár. erejéig 
elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 
lefoglalt 611 frt 50 kr. becsült ingóságokra, a fenl- 
idezett kir. jbirósági 1969. számú végzéssel az árverés 
elrendeltetvén annak leendő megtartására batáridőül 
1895 évi augusztus ho 27-én d. e. 10 órája tűzetik ki, 
a mikor biróilag lefoglalt 1— 45. folyó tétel alatt 
szobabútor, házi felszerelés, különféle italok, 1 kocsi, 
1 szekér s egyébb ingóságok a legtöbbet Ígérőnek 
készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul 
is el fognak adatni.

Felhivatnak mindazok kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtó követelését meg
előző kielégítéséhez tartanak jogot, amennyiben 
részükre foglalás korábban eszközöltetett volna és 
ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik elsőbb
ségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alólirt 
kiküldöttnek vagy Írásban beadni, vagy pedig szóval 
bejelenteni tartoznak. A törvényes határidő hirdet
mények a bíróság tábláján kifüggesztését követő 
naptól számíLtatik.

Kelt Znióváralján, 1895. évi augusztus hó 6-án.
S z i b n e r .

krr. bir.' végrehajtó.
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csodálatraméltóan hat! Úgy öl, mint semmi más szer, mindennemű rovarokat,
éá e z é r t  m in t  e g y e t l e n  a m aga  n e m é b e n  d i c s é r t e t i k  és k e r e s t e t i k .  I s m e r t e t ő  j e l e i :  1 . a l e p e c s é t e l t

p a l a c k ,  2. a » Z a c h e r l «  n év .
T n r ő c - K z t . - M a r i o n i  Grabcr Miksa és Fin 

* Schwarz Kálmán
» Soltész L.

■ .Ip lo -N rt. MllilÓNi Modickv O. M.
» l’ álka Péter
» Schavcrnocli G.

I . ip io  v /.i . ll iit io H  t Trnowskv József 
H im iü it  fiái Emil
fcziM'ftuny t Burda János

Turóc-szt.-mártoni Magyar Nyomda — Moskóczi Ferencné. "
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