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Negyedszázad.
I r ta : Dugovich Titus.

Egy negyedszázad lelkiismeretes 
és önzetlen munkáját ünnepli ma a 
Felvidéki Híradó, s vele együtt mind
azok, kik eme küzdelemteljes munkás
ságában akár anyagilag, akár szelle
mileg támogatni szívesek valának.

Minden öndicsekvés nélkül azzal 
a megnyugtató érzéssel tekinthetünk 
vissza e huszonötéves múltra, hogy 
lapunk betöltötte azt a hivatást, melyre 
a zászló kibontásakor vállalkozott.

Egy nagy, egy mindenek felett 
való eszme törhetetlen szolgálatát, 
a magyar érdekek hűséges és önzetlen 
védelmét tűztük magunk elé célul 
akkor, midőn első számunk megszü
letett, s e küzdelmes huszonöt év alatt 
e céltól el nem tántorodtunk soha, 
egy pillanatra sem, sőt szivünk minden 
dbbbanásával, igaz magyaros lelkünk 
egész melegével, sokszor talán egyéb 
ügyek rovására, csak ezt és kizáró
lagosan csak ezt az irányt szolgáltuk.

Ez volt s ez ma is fennállásunk 
létalapja, habár a fegyvertársak száma 
azóta, hála a magyarok istenének, 
megszaporodott! Ma már egy kis tá
bor küzd azokért a nagy eszmékért, 
melyekért való küzdelemben hajdan 
egyedül állottunk.

írásainkban nem a pártok sokszor 
kicsinyes és alárendelt szerepet játszó 
politikája irányított bennünket, hanem 
tisztán a magyarság, a magyar faj 
lángoló szeretete s az a szent meg
győződés, hogy ennek a nemzetnek, 
mely ezer év előtt fegyverrel, kiön
tött vér árán szerezte meg e hont, 
teljesen és kizárólagosan úrrá kell 
lennie e szent földön, egységessé 
nyelvben és érzésben.

Ehhez a nagy, talán még hosszú

ideig tartó küzdelemhez iparkodtunk 
mi segédkezet nyújtani akkor, midőn 
e negyedszázad alatt kíméletlenül os
toroztuk azokat az üzelmeket, melyek
nek kizárólagos célja az vala, hogy 
a magyarságtól elidegenitve nem ma
gyar ajkú testvéreinket, gyűlöletet 
ébresztve a nagy célt szolgáló állami 
intézményeink iránt, az egységesítés 
a nemzeti konszolidáció fenséges mun
kája elé akadályt gördítsenek.

Másodsorban figyelemmel kisértük 
a nemzetiségi sajtó túlkapásait és 
bűnös izgatásait, s ezek ellen felemelt 
szavunk nem egyszer talált visszhang
ra ott, ahol e sokat szenvedett nemzet 
ügyeit irányítják.

Igaz, lelkiismeretes őrei voltunk 
a felvidéki magyarság érdekeinek, 
nemes szándékú ostorozói gyengéinek, 
önzetlen szószólói minden oly moz
galomnak, mely a magyar eszmét, a 
magyarság ügyét kívánta szolgálni.

Amik voltunk a múltban, azok kí
vánunk lenni a jövőben is, azzal a 
rendületlen elhatározással és hittel 
szivünkben, hogy ezen a földön, hol 
ma még annyi az ellenség, teljesen 
úrrá kell lenni a magyarnak.

Ebből a szent hitből, ebből a tel
jesen átérzett meggyőződésből merí
tett tudattal folytatjuk munkálkodá
sunkat ez uj negyedszázadban is, és 
meg vagyunk győződve, hogy a fel
vidéki magyarság szeretetteljes tá
mogatása mellett betöltjük azt a hi
vatást, mely lapunkra a jövendő idő
ben is vár.

Pedig ha valaha, úgy ma, midőn 
egy áldatlan korszak újból tevékeny
ségre serkentette a magyarság gyü- 
lölettöt áthatott ellenségeit, fokozot
tabb munkásságra lesz szükségünk, 
hogy a nemzet nagy jövőjét illetőleg 
erőt és önbizalmat öntenünk a csügge-
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dők leikébe, hogy kitartásra serkent
hessük azokat, akik a vezetésre hivatva 
vannak, hogy szeretetteljes meg
győződéssel visszahódíthassuk azokat, 
akik hivatásból konkolyhintök.

De mindezt csak akkor tehetjük 
kellő eredménnyel, ha e szent ügyet 
felkarolja a felvidéki magyarság és 
segédkezet nyújt mindabban, ami a 
teljes eredményt biztosítja, ha mellénk 
sorakozik azzal az erős elhatározás
sal, hogy annak a fékevesztett- izga
tásnak, mely ma a hárpátok völgyei
ben folyik, gátat kell vetni minden 
áron.

Vetkőzzük le tehát az előítéle
teket, hagyjuk abba a pártoskodást 
akkor, midőn a legszentebb ügyről, 
a haza egységének megbontásáról van 
szó, s tanuljunk azoktól, kik rossz- 
érzésüek egységesítésében mesterek, 
tanuljunk ellenségeinktől és egyesül
jünk mi is, áitörhetetlen falánksszá, 
midőn küzdenünk kell azok ellen, kik 
édes hazánk szétdarabolását, a magyar 
nemzet megrontását tűzték ki felada
tukul. Mutassuk meg azoknak, kik a 
mi gyalázásunkból, a mi lekicsinylé
sünkből élnek, hogy ez a sokat le
gyalázott nemzet erős, hatalmas és 
félelmetes.

Sorakozzék zászlónk alá tehát 
mindenki, kiket e szent célok lelke
sítenek, s mi megvagyunk győződve, 
hogy a jövő negyedszázadban még 
több eredmény kiséri működésűnket, 
az elmúltban.

És most, midőn az uj negyedszá- 
zed küszöbét átléptük, hő fohász kél 
ajkunkról, kérve az Egek Urát, hogy 
terjessze áldást osztó két kezét sokat 
szenvedett nemzetünk felé, adjon 
neki erőt, hogy megküzdhessen mind
azokkal, akik megrontásánfáradoznak!

3 '6 0 ,

Karácsonyi occasio!
Női szaloncipő.......................................... - 3#50 korona

„ „ legfinomabb ... ...............  7 „
„ Chevreaux-cipő, téli bélés ...............  9 „

„Boák", valódi szőrme, minden elfogadható árban. 
Szalon-szőnyegek 2 X 3 , ezel'tt 80 K, most 55 korona 

„ „ 3 X 4 , „ 200 „ „ 120 „
u u n iu p  nui y a l l t í r  . . .  —  —  . . .  —  s  n  A I  A 4

LÁNG M. és FIA divatáruházában Turócszentmartonban



F E L V I D É K I  H Í R A D Ó2

A feWiiMISi fliradó 25 W«j tSrUnetc.
Irta: Boldls Dezső.

Mily merészség kellett egykoron 
ahhoz, hogy valaki a vidéken újságot 
merjen alapítani. Mily vakmerőség, 
hogy elmerje hinni, hogy lapja néhány 
évre alapul. Anyagi és erkölcsi bátor
ság, a közönség gunyjának, rosszakara
tának csöndes tűrése, fáradhatatlan 
szorgalom és leleményesség kellett 
egy vidéki lap szerkesztőjének, ha 
egyáltalán létezni akart.

Mily csodálatos, hogy a vidéki 
közönség a legnagyobb örömét leli 
abban, hogy saját sajtóját éicei cél
táblájává tegye, hogy nem mulaszt el 
alkalmat, hogy lapját lesajnálja. Pedig 
valljuk meg az igazat, egy kissé 
mégis jól esik, ha van saját lapunk, 
hogy igen szeretjük, ha a világese
mények mellett saját kisebb érdekű, 
de nekünk jelentőségteljes dogokkal 
is állandóan foglalkozik valaki. S ne 
resteljük beismerni, hogy a vasárnapi 
reggeli nem is esnék jól, ha nem 
olvasnék melléje vidékünk lapját.

De hát ez mindennel igy van. 
Ami egészen a mienk, aminek fejlő
dését, küzdelmeit közvetlen közelből 
észlelhetjük, az sohasem tetszik any- 
nyira, mint a távollévő, az idegen. 
Sőt megvagyunk győződve róla, hogy 
ma már igen sokan a vidéki sajtónak 
nagy fontosságot tulajdonítanak s 
szivvel-lélekkel osztják azon eszmé
ket, melyeket a vidéki sajtó terjeszt, 
de ezt megvallani nem egészen fair.

Igazságtalanság azt állítani, hogy 
csak a fővárosi sajtó áll színvonalon, 
csak itt találkozunk egy lap komoly 
hivatását szolgáló tényezőkkel. Ma 
már a vidéki sajtó is önálló, komoly 
orgánum, amely buzgó feladata komoly
ságát teljesen átérzö munkatársak 
erejére támaszkodik. De sőt a loká
lis, vidékenkénti kérdéseknek sem 
elegendő helyet nem adhat a fővárosi 
sajtó, sem azokat igaz alapossággal 
a távolból nem tanulmányozhatja. A 
vidéki hírlapíró tagja a társadalom
nak, benne él s érzi azon hiányokat, 
melyek orvoslásra szorulnak. Köny- 
nyebben kifürkészheti a bajok forrá
sát s ajánlhat azokra orvosságot. Igen 
sok haladás évtizedekkel elkésett 
volna, ha a vidéki sajtó nem dolgo
zik mellette. Társadalmi mozgalmak, 
egyesülések s igen sok jótékony 
intézmény meg egyáltalán létre sem 
jöhet a vidéki sajtó támogatása nélkül.

De az általános társadalmi fela
datok mellett sokkal nevezetesebb a 
vidéki lap azon szerepe, amelyet a 
magyarság szempontjából ekszponált 
helyeken van hivatva teljesíteni. A 
fővárosi sajtó részben nem ér rá, 
részben pedig csekélyebb fontosságú
nak tartja, semhogy a nemzetiségi 
dolgokkal állandóan foglalkozzék. S 
igy a vidéki lapok ellenőrzése, kriti
kája és harca nélkül úgyszólván 
szabadon tombolhatna a nemzetiségi 
sajtó. Ennélfogva, ha a vidéki sajtó 
mást sem tenne, minthogy rámutat a

magyarságra veszélyes tanok tartha
tatlanságára, a nemzet elleneinek 
áskálódásaira, máris betöltötte hivatá
sát, megfizethetetlen hasznot hozva a 
magyarságnak.

Annál szebb, ha még a harcot is 
felveszi a nemzetiségekkel s korholva, 
támadva, intve terjeszti a magyar 
eszmét s tettre serkenti a tétovázó
kat, megnyeri a tévelygőket.

Kétségtelen, egy vidéki lap hely
zete nehéz. Elismerésről lemondva, 
egyesek haragját nem félve, szükség 
esetén érös eszközökkel is kiáltani 
igen kényes, sokszor szinte lehetet
len. S ezt a nehéz helyzetet a közön
ség rendszerint még súlyosítja rész
vétlenségével, érdektelenségévél.

A közönség érdektelensége egy 
fővárosi lapnak is halálát jelentené. 
Hát még egy vidéki lapnak, amely
nek anyagi körülményei még arány
lag sem hasonlíthatók a fővárosi 
sajtó bármely zuglapocskájához.

Ily viszonyok mellett negyedszá
zadot betölteni nagy buzgalom, ügy
szeretet, önzetlenség, munka, kitartás 
és tudás kell. Lapunkban mindeddig 
megvoltak mindezen feltételek, mert 
im elérte fönnállásának 25 éves 
ünnepét.

25 é v ! Egy ember életében mily 
kevés! Egy lapnál a létjogosultság 
igazolása, az életképesség jele. Meny
nyi munka, mennyi küzdelem a kitű
zött cél elérése felé, mennyi lemondás, 
mennyi fájdalma a sikertelenség 
érzetének, mily fölemelő tudata az 
eredményességnek. Mennyi támadás, 
éle, gúny és rosszakarat.

A lap átélte, átszenvedfce, bizto
san haladt a kitűzött cél felé.

Nagy az alapítók érdeme, de még 
nagyobb azoké, akik a megkezdett 
munkát erőssé, harcképessé, számot
tevő intézménnyé tudták fejleszteni
s a mai napig virágzóban tartani.

*
* *

A „Felvidéki Híradó" egyike a 
Felvidék legrégibb lapjainak. 1882-ben 
indult meg Selmecbányán. Akkori 
cime „Selmecbányái Híradó “.Alapitója, 
első szerkesztője és kiadója Vörös 
Ferenc volt.

Kezdetben Selmecbánya város és 
a Magyar Kárpát Egyesület érdekei
nek előmozdítását célzó hetilap volt. 
Mégpedig társadalmi, kereskedelmi 
és szépirodalmi lap. Négy és fél évi 
fennállása után azonban szerkesztője 
a lap működési körét ki akarván 
terjeszteni s abban lehetőleg a Felvi
dék összes kérdéseinek teret nyitni, 
elhatározta, hogy a lap székhelyét 
Turócszentmártonba teszi át. Hogy ez 
lehetővé legyen, érintkezésbe lépett 
Lehotzky Lajos alispánnal és Nagy 
István polgári isk. tanárral. Lehotzky 
Lajos alispán azonnal felfogta azon 
nagy jelentőséget, amelyet egy lap a 
felvidéki magyarságra nézve magában 
rejt s minden jóakaratával az eszme 
leghathatósabb támogatójává lett. S 
az ő érdeme, hogy a lap Turócszent
mártonba jött.

A tárgyalásoknak az lett az ered
ménye, hogy Vörös Ferenc a szer
kesztőséget gyorssajtójával együtt 
áthelyezte Turócszentmártonba.

Természetes, hogy ezen neveze
tes lépésnek a szerkesztésben és 
címben is jelentékeny változással 
kellett járnia. S csakugyan 1886. 
június 13-án „Felvidéki Híradó" 
címen megjelenik az első szám. 
Turócvármegye első magyar lapja. 
Szerkesztői Vörös Ferenc és Nagy 
Istváu. Megjelenését úgy a megye, 
mint az egész Felvidék magyar közön
sége osztatlan örömmel és lelkese
déssel fogadta.

A közönség már eddig is hiányát 
érezte egy érdekeit szolgáló lapnak 
s annál inkább részesítette támoga
tásában a szerkesztőket, akik prog- 
rammjukul tűzték ki, hogy a pán
szlávizmus fészkéből hathatós mozgal
mat fognak indítani a magyar eszme 
érdekében és a felvidéki megyék 
eseményeit híven kommentálni. A 
közönség minden oldalról a szerkesz
tők segítségére tollat fogott s a fel
szólamlások, hazafias munkálkodások 
teljes erővel kezdették visszahódítani 
a tót sajtó eddig zavartalanul terjesz
tett eszméi által megingatott tért.

A lap a kijelölt utón serényen 
munkálkodott. Nem volt hiány sem 
munkatársakban, sem pártolásban. A 
megyék, bíróságok és egyesek min
dent elkövettek az élénk szellemű és 
hivatása magaslatán álló lap támo
gatására.

A Felvidéki Híradó sikere annak 
egyes munkatársait arra buzdította, 
hogy megyei érdekű lapok szerkesz
tését megkíséreljék. Így keletkeztek 
egymásután az Árvamegyei Közlöny, 
a Liptó és a Felvidéki Újság. Igaz 
ugyan, hogy ezáltal a lap legképesebb 
munkaereit elvesztette, de a szerkesz
tők fokozott munkája föntartotta ed
digi nívóját.

1884. évben Révész Lajos szemé
lyében kiváló munkatársat nyer. — 
1888. január 1-éu a szerkesztést Nagy 
István veszi át, inig Vörös Ferenc 
főmunkatárs lett. Ugyanakkor Vörös 
Ferenc a nyomdát is el akarja adni, 
ami esetleg végzetes lehetett volna 
a lapra. Beniczky Kálmán akkori fő
jegyző áldozatkészsége azonban a lap 
ezen nélkülözhetetlen tényezőjét meg
menti azáltal, hogy a nyomdát meg
vette s azt a lap uj kiadójának: 
Moskóczi Ferencnek átadta. Nagyobb 
anyagi erőhöz jutván igy a lap — 
szemmelláthátólag lendületet is vett, 
amihez talán az is hozzájárult, hogy 
Vörös Ferenc helyébe, aki távolból 
(Selmecbánya) nem lehetett a lappal 
közvetlen összeköttetésben, Révész 
Lajos lép mint fömunkatárs.

1889. szeptember havában, vagyis 
Nagy Istvánnak Turócszentmártonból 
való távozása után a lap szerkesztője 
a távozó szerkesztő óhajára Révész 
Lajos lett. A közóhaj is őt tartotta 
legméltóbbnak ez állás betöltésére, 
mert már kiválósága a lapnak Turóc-
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szentmártonban való megjelenésétől 
kezdve ismert volt. Révész Lajos 
vérbeli iróember, aki az újságírásnak 
minden csínját alaposan ismerte. A 
lap az ő kezében tényleg nagyot fej
lődött. Ismerte a lap eddigi irányát, 
át volt hatva annak igazi céljától, 
ismerte a vidéki munkatársakat, akik 
eddigi működése iránt olyképen mu
tatták ki elismerésüket, hogy buzgón 
támogatták nehéz munkájában.

A lapot az ő szerkesztése korá
ban bizonyos üdeség, könnyedség 
teszik élvezetessé. Tartalma igazán 
változatos, mindig Ízléses, sohasem 
személyeskedő. Szépirodalmilag ver
senyezhet kisebb fővárosi lapokkal. 
Révész maga kiváló elbeszélő, aki 
témák kitalálásában kimeríthetetlen. 
Minden számban egész csomó vers, 
elbeszélés, amelyeknek javarészét 
maga a szerkesztő szolgáltatja. De 
ezek mellett olvashatunk igazán sike
rült müveket nagynevű Íróktól s vi
déki tehetségektől is.

Nagy súlyt helyezett a szerkesztő 
a hírrovatra is, amely talán az ő 
korában volt a legbővebb; s még a 
hírek is mindig humortól duzzadnak.

A „F. H.“ akkor igazán szépiro
dalmi és társadalmi lap. Bár a lap 
ekkor még nem volt politikai 
lap, mégis minden számában polemizál 
a tót sajtóval s Lapszemle cimen a 
Národnie Noviny tót újság már akkor 
sem fuvolahangu kitöréseit repro
dukálta kellően kommentálva, s a 
pánszláv felfogások túlzásainak tart
hatatlanságát bizonyítva. Ez időtől 
kezdve a Felvidéki Híradó az eddi
ginél is határozottabb irányt mutat a 
tót túlzások paralizálása tekintetében.

De nem mulasztja el a lap, hogy 
kellő alkalommal a felvidéki magyar 
társadalom mulasztásait feltárja, mely 
mulasztások esetleg alkalmasak arra, 
hogy tót túlzóknak tápot nyújtsanak.

Révész Lajos szerkesztőnek mun
káját nagyon megkönnyítette az a kö
rülmény, hogy a távozó Nagy István 
helyébe Fehér János tanár jött, aki
nek a nemzetiségi eszmék elleni harc
ban már előbb nem csekély szerepe 
volt Nyitravármegvében. Természetes 
tehát, hogy igyekezett Fehért mun
katársául megnyerni, ami sikerült is 
neki, mert az 1889. évi november 
hóban megjelent 45-ik számban már 
mint társszerkesztő szerepel.

A két szerkesztő mindenkor a 
a legszebb egybtértéssel. vállvetve 
munkálkodott a lap nívójának föntar- 
tásán.

Révész Lajos azonban e lap 3 évi 
kiváló vezetése után belefárad a lap 
szerkesztésén ugyan kivüleső, de ma
gával a lappal mégis szoros össze
függésben álló kellemetlenségekbe 
és 1893. évi február hó 19-ével vissza
lépett a lap vezetésétől.

Utódja Fehér János lett, mig Ré
vész megmaradt a lap főmunkatár
sának. E szerkesztőcsere azonban 
nem hozott semmi különös változást. 
-hehér János kiváló szakértelemmel
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szerkeszti a lapot 11 éven át, amikor 
is Turócszentmártonból Szegedre he
lyeztetett át.

Az 1900. évi szeptember hó 2-án 
megjelent szám szerkesztője már Berecz 
Gyula kir. tanfelügyelő. A lap szerkesz
tésében nagyot lendült. Politikai irány
zata határozottabb, szépirodalmi közle
ménye gondosan megválogatvák, hírro
vata igen bő. Munkáját könnyűvé 
tették kiváló belmunkatársai: Bánfi 
János, aki 1901-ben a lap fömunka- 
társává lett. Dugovich Titus, aki szép 
fővárosi újságírói múltra tekinthet. 
Boldizsár Boldizsár, Boldis Dezső és 
Párvy Endre s más számos tudósító. 
Berecz igaz ambícióval szerkesztette a 
lapot s minden törekvése az volt, 
hogy a lap politikai hetilappá alakul
hasson át. Ez a lapkiadó Moskóczi 
Ferenctié áldozatkészsége folytán 
lehetővé is válik, s 1901. évi decem
ber hó 22-én már mint politikai heti
lap jelenik meg. Ez időtől a lap egész 
határozottsággal lép sorompóba a nem
zetiségekkel szemben. Az alapítás
hoz kitűzött cél felé halad biztos 
léptekkel. Berecz Gyula szerkesztő 
távozásának szerkesztöváltozás lett 
következménye, s 1906. évi július 
hónapban a Felvidéki Híradó szerkesz
tősége a következőképpen alakul 
m eg: Felelős szerkesztő Dugovich Titus, 
segédszerkesztő Boldizsár Boldizsár. 
Főmunkatárs Boldis Dezső. Közgazd.
rovatvezető: Steiner Samu.*

25 év múlt el az alapítás óta. Hogy 
beváltotta-e lapunk az alapításkor tett 
Ígéretét? Hogy van-e nyoma műkö
désének ? Hogy valóban kapcsot ké
pezett-e mindenkor a megye hazafias 
magyarsága között? Hogy vájjon ki
vette-e részét a bomlasztó idegen 
szellem elleni harcból? Mindezekre 
válaszolni nem a mi feladatunk. Hisz 
mi csak késő folytatói vagyunk annak 
a munkának, amelyre eleink vállal
koztak ; de hogy ők is derék munkát 
végeztek s hogy a negyedszázad nem 
röpült el eredménytelenül, annak leg
jobb bizonyítéka, hogy lapunk a mai 
jubiláris számot megérte, és hogy ma 
erősebb, mint valaha — erkölcsi érte
lemben, mert anyagi haszonra ezentúl
sem tartunk számot.*

Talán nem lesz érdektelen felso
rolni a Felvidéki Híradó 25 évi fönn
állása alatti m unkatársait: Szüllő
Géza, Boldis Ignác, Somogyi Géza, 
Mohar József, Farkas Sándor, Derszib 
Béla, Fetés István, Bátori Ármin, 
Molnár Gyula, Uhlyárik Szende, Ozoray 
Árpád, Fekete A., Riszner József, 
Szepesi (Scbwöder) Ervin, dr Csősz 
Imre, Mikler Gusztáv, Kutnyánszky 
Jenő, Matunák J., Turóci (Tugendhat) 
Szigfrid, Rudnyánszky Gyula, Miskolczy 
Henrik, dr. Zányi Kálmán Cselkó J., 
Braun Soma, dr. Czambel Samu, Bitó 
Lajos, Párvy Endre, Török István, 
Csippék Ferenc, Frank Zoltán, Kacz 
Henrik, ClementErnő, Herczegh Jenő, 
Farkasné Siposs Erzsi, Patsch Vilmos,
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dr. Lencsó János, Leitersdorfer József, 
dr. Lax Adolf, Gregorovich József, 
dr. Láng Ernő, Dr. Lax Ernő, Péoh 
Dezső, Moskóczi József, Bluraenfeld 
Fülöp, Wolf Hugó, dr. Haáz Simon, 
Hackl József s“ még számosán.

A nemzetiségi pénzintézetek.
(ir.) Féligmeddig már réunt közönségünk 

őzen téma tárgyalására s mi ennek dacára 
újból és újból írunk erről a dologról, talán 
sikerUI társadalmunkat nerabáuomságából föl
rázni s végrevalahára hozzá lát a baj orvos
lásához.

Nem szabad közömbösen néznünk a nem
zetiségi pénzintézetok terjeszkedését, mert ezt 
nem tekinthetjük egyszerű kereskedelmi vál
lalatnak, mivel igen nagy vélyeket rejt 
nemzeti létünkre minden egyes uj nemzeti
ségi pénzintézet. Hogy ezen állításunk közön
séges frázisnak ne tekintessék, hamarjában 
csak nehány oldalát mutatjuk be a nemzeti
ségi pénzintézetek veszélyes működésének.

Nemzetiségeink különösen azon okból 
nem bírtak eddig kellően érvényesülni, mert 
a müveit középosztályt teljesen nélkülözték, 
pedig a mai korban minden ország politikai 
jellegének legfőbb kifejezője s a nép vezetője. 
Eddig úgy volt nálunk, hogy nem magyar 
ajkú polgártársaink a müveit középosztály 
fokáig emelkedtek, a magyar társadalomba 
teljesen beleolvadtak, mert úgy társadalmi 
igényeik, mint megélhetési visszonyaik erre 
vonzották.

Az utolsó évtizedekben, sajnos, kezd 
kedvezőtlen fordulatot venni ezen folyamat, 
amennyiben az edd'g érintetlen középosztályba 
erős éket vertek a nemzetiségiek.

Ezt rendkívüli módon gyorsítják a nem
zetiségi pénzintézetek, mert tisztviselőikben 
egy intelligens osztályt kötnek politikai érdek
körükhöz, kik a bár nem ott alkalmazott, de 
egyforma társadalmi osztályhoz tartozókra 
szintén nagy vonzerővel bírnak s a nemzeti 
érzést nagyban egyengitik. Azonkívül kölcsön
ügyleteikkel is egy hatalmas néptömeget 
tudnak magukhoz kötni. Legeklatánsabb példa 
erre nézve Zólyom, hol néhány évvel ezelőtt 
a pánszlávokat csak hírből ismerték s az 
ottani „Népbank* keletkezése óta már tekin
télyes pártot képeznek.

Ezen intézetek ügykezelésükbe a nemzeti
ségi nyelvet vezetik be s ezzel kereskedelmi 
nyelvünk megmagyarosodása elé nagy nehéz
ségeket gördítenek. De a tót nyelv hivatalos 
használata által a nemzetiségi öntudatot is 
erősen ébresztgetik s nép fogékonysága meg 
érdeke a magyar nyelv iránt csökken.

Birtokpolitikai tekintetben is természete
sen a nemzeti állam ellen törnek.

Még egyről nem szabad megfeledkeznünk 
és pedig arról, hogy ezen vállalatok jövedel
meinek egy része nemzetiségi agitácionális 
célokra fordittatik.

A nemzetiségi pénzintézetek céljuk érde
kében semmiféle eszköztől sem riadnak vissza 
s csakhogy a közönséget magukhoz láncolják 
s a vidéket uralják, józan ésszel föl nem 
fogható hitelműveletekbe bocsátkoznak, úgy, 
hogy a magyar pénzintézetek abszolúte kép
telenek velük o téren a versenyt fölvenni. 
Ezen üzleti eljárás legszebb példája gyanánt, 
fölemlítjük a „Tátrabank* iparvállalati érde- 
kellségeit.
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Már most az a ^kérdés, hogy mi képen 
volna elhárítható ezen baj terjedése? Néze
tünk csak az állam és társadalom együttes 
működése.

A törvényhozás első feladata hogy a 
kereskedelmi törvényt oda módosítsa, misze
rint nyilvános számadásra kötelezett vállala
tok üzleti könyveiket csak magyarul vezet
hessék. Ezzel a leghatalmasabb csapás 
méretnék a nemzetiségi pénzintézetekre, mert 
a nemzetiségi nyelv alkalmazhatóságának egy 
nagy terrénuma bezárulna előttük s a nem
zetiségek nyelvének tekintélye alászállna a 
nép szemében. Másrészt társadalmunk köte
lessége volua ezen intézeteket bej kottáink 
Tekintélyes magyar embereknek vannak 
betéteik a tót intézetekben, pedig ezen pénz 
a magyarság letörésére szolgál.

Sőt részvényeik jog) zésében és az igaz
gatóságok meg felügyelőbizottságokban is 
tündökölnek nevükkel, mi csak a kevésbbé 
tájékozottak félrevezetésére szolgál.

Reméljük, hogy akad valaki olvasóink 
közül, ki még életrevalóbb eszmét is tud ez 
ügyben fölvetni, de a legfontosabb az, hogy 
legyen bennünk kitartás annak keresztül
vitelére.

Megyebizottsági tagválasztások.
Kostyán, 1906. december 28-án.

Híres község a Felföldön ez a kis Kostyán ! 
Pedig nemcsak hogy „Bazilikája", de talán 
még haranglábja sincs. Híressé lett a megye
bizottsági tagválasztások révén ; mert Túróé* 
vármegyében itt szokta erejét összemérni a 
nemzetiségi párt a magyarsággal. Ilyenkor ott 
szaladgál a tót ügyvédi kar, elén Halasa 
Andrással, a községben. Biztat, bujtogat, terro
rizál jelöltjeik érdekében, mert hát a „Slov. 
Tyzd." Halenája is úgy akarja, hogy össze 
kell törni azt a pártot, mely a tótságot igába 
hajtotta! ? ? 0  sancíissiina simplicitas!! Hanem 
hát gazda nélkül számolt ez a szegény Halena. 
Ezúttal a magyarság sem maradt tétlen azzal 
a  szertelen izgatásokkal szemben, melyet 
ilyenkor a nemzetiségi urak véghez visznek 
s a tisztesség határai közt megtett mindent, 
hogy győzelmét biztosítsa.

Nem használt sem az előre kifundált 
kortesnóta, sem a zsámbokréti reggelig tartó 
dorbézolás, sem a hadi jelszó: za lú na§u 
slovencinu, megbuktak. „Halena" pedig irhát, 
most már egy elégiát, a téma inogván !

Pedig hát megteltek mindent, ami meg
tehető volt. Hoztak egy választót, egy beteg 
82 éves embert, akit darabokban szedtek le 
és raktak újra vissza a szánkóra! No ehhez, 
tekintve a rettenetes időt, már lelkiismeret 
is kellett! De hát ilyenkor nem igen szoktak 
törődni a „mások bőrével".

Persze lesz megint egy kis förmedvény a 
nemzetiségi sajtóban! De ehhez már hozzá
szoktunk s legfelebb mosolygunk egyet a 
minden alap nélküli kirohanásokon !

A választás reggel 9 órakor kezdődött, 
mely kezdetétől végig oly rendben folyt le, 
hogy a nemzetiségiek bizalmi férfia, Páricska 
András ur is néhányszor kifejezést adott leg
teljesebb megelégedésének. Köszönettel nyug
tázzuk.

Ad vocem, Páricska! Páricska András 
korcsmáros Kostyánban! Helyiségei rendes 
gyülhelyül szolgálnak a nemzetiségi korte
seknek. Itt történt, hogy a legutolsó képviselő
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választás alkalmával visszatérőben levő magyar 
szavazókat az ittas nemzetiségiek, kirohanva 
a korcsmából, kövekkel megdobálják s nohá
nyat küzülök véresre vertek. Itt történt 
tegnap is. hogy midőn a válásztási elnök 
visszatért Mártonba, az utcán szánra szálló 
zsámbokrétiek le „zsivány magyarozfák" s 
oly kifejezésekkel illették a vele egy szánon 
ülő magyar urakat is, amelyeket reprodukál
nunk tiltja a szemérem és a tisztesség.

Hát ezután szabadjon kérdeznünk a köz- 
igazgatósági hatóságoktól, hogy lehet tűrni 
ezt a darázsfészket, hogy lehet tűrni azt, 
hogy ez a korcsma tovább is fennálljon, 
mikor a vonatkozó törvények módot adnak 
arra, hogy ily esetekben a tulajdonos a ki
mérési jogtól megfosztassák ! ? Mi nem aka
runk jogtalanságot, de ami sok, az sok 
Kesztyűs kézzel tigriseket szelídíteni nem 
szokás! Ezt a korcsmát he kell záratni, ezt 
megköveteli az állam tekintélye !!

A választási helyiség környékén oz alka
lommal meglehetős csend uralkodott. A sza
vazók csak gyéren jelentkeztek, különösen 
11—2 óráig. Nagyobb tömegek csak a dél
után folyamán érkeztek.

Nyáry Károly grófot, ki szintén csak a 
délután folyamán jött szavazni, a magyarság 
lelkesen megéljenezte.

Pont 4 órakor zárta lo az elnök a válasz
tást, mikor is a szavazatok összeszámítása 
megkezdődött. Beadatoft összesen 143 szava
zat, melyből Mudrony János dr. és Vanovics 
Lajosra 68 szavazat, Buocz Károly és Dilitert 
Gyulára pedig 75 szavazat esett s igy a 
magyar jelöltek 7 szavazattöbbséggel győztek.

A magyarság lelkesen megéljenezte az 
eredmény kihirdetését s szeretettel tüntetett 
a jelenlevő alispán mellett, akit Halena ur 
„sodmoslirkár"-iiak keresztelt el, habár jól 
tudja, hogy Beniczky Kálmán a lajblija kis 
zsebéből kifizetheti Halena urat perepuHvos- 
tói s még akkor is marad neki annyi, hogy 
a kostyáni választás halotti torára meginvi- 
tálja a tót Okolie elöharcosait s őket. jól
lakassa.

*
Turócszentinárton, 1906. december 28-itn.

A választás még ezúttal egyhangú volt, 
mert a magyar párt jelöltet nem állított. A 
beadott 98 szavazat mind dr. Ferdinandy 
Béla ügyvédre esett. De biztosíthatjuk a nem
zetiségi urakat, hogy ez volt az utolsó egy
hangú választás, mert a választók megnö
vekedett számaránya mellett itt is fel vesszük 
a küzdelmet. Mert hát „boli Sasi boli, aló sa 
minuli" ! Megjegyezzük, hogy a beadott szava
zatok között több magyar szavazat is volt.

Tolstoj a magyar kultúráról.
A helyben megjelenő tót újságban a kö

vetkező újságot, olvastuk :
Jasznája-Polnáján december hó közepén 

Nikolajevié Tolstoj Leó egy este felbontó 
postával jött leveleit. Levelével váratlanul 
csak belép a szomszéd könyvtárban levő tár
saságba és fennhangon olvasta a levelet. 
Német volt a levél s a budapesti „Magyar 
Szó" szerkesztőségétől jött. Tolstoj gróf ki
ejtette : „madBar", mely ankétet akar tartani 
e kérdésről: mit tartanak a legkiválóbb euró
pai szellemek a magyar.kulturáról — „Unga- 
rische Kultur".

— Semmit sem tartok! — monda Niko-

lajeviö Leó mintegy zavarszerüleg. — Fogal
mam sincs, mi az — mondá, itt-ott belete
kintve az „Ungarische Kultur" levélre. — 
Kijük is van ? Juttassátok eszembe !

— Jókait... kétségtelenül ismeri — mondá 
a jelenlevők egyike.

— Próbáltam olvasni. Üres, romantikus, 
ügy rémlik, sokat irt és nemrég iniut aggas
tyán halt meg.

— Egész halmaz regényt. Volt jó ballada
költőjük, Arany. Magasztalják Madách Ember 
tragédiáját; egy évvel ezelőtt oroszul is meg
jelent. Elolvashatná.

— Mi is az ?
— Egész sora a kívánságoknak; mi után 

áhítozott az emberiség egyes történeti kor
szakokban és mivé lett a törekvése.

— És a művészek !
— Magyar volt Zichy Mihály, orosz ud

vari festő.
— És hát mit, tett ő V
— Azután volna Koppai, naturalista sza

tirikus.
Tolstoj nem szólt semmit. A magyar vi

szonyok ismerője pedig hozzátette:
— A magyar irók és művészek közül 

sokan tótok és németek, általában nem ma
gyar eredetűek. Liszt Magyarországon német 
szülőktől származott.

— Leginkább a zenészeiben tűnnek ki — 
mondja Nikolajevié Leó és kiment a terembe, 
hol családja és vendégei voltak. Onnan a 
könyvtárba még hallatszottak szavai:

— Én éppenséggel semmit sem tudok az 
ő kultúrájukról. Ha volna valamijük, akkor 
ismerném.
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Mi ezt azonban nem vagyunk hajlandók 
elhinni Tolstojról, mert tudjuk jól, hogy a 
helybeli tót újság inspirátora aligha más, mint 
Makovicki dr., ki néhány év előtt Tolstoi 
mellé szegődött. Nem vagyunk hajlandók el
hinni azért sem, mert Tolstojt sokkal nagyobb 
szellemnek ismerjük, mintsem igy blamirozná 
magát. Ha mondta, akkor nagy ostobaságot 
mondott.

H Í R E K .

Boldog uj évet! Olvasóinknak 
és munkatársainknak ezúton kívá
nunk minden jót a beköszöntő új
évre !

Eljegyzés. Dr. La.r Ernő orvos eljegyezte 
Moskőczi Margit kisasszonyt, lapunk kiadójá- 
jának kedves leányát. Az eljegyzéshez Őszinte 
szeretettel gratulálunk.

á  zniói kópezde Qgye. A in. kir. vallás
os közoktatásügyi miniszter í. évi december 
hó 19-én 105377. sz. alatt kelt rendeletével 
értesítette a vármegye közönségét, hogy a 
zniói képezdének Stubnyatürdőre leendő át
helyezését elhatározta s felhívta az alispánt, 
hogy az építkezésre szánt telket jelölje ki s 
annak térképét az áüamépitészeti hivatal által 
készíttesse el. — Úgy vagyunk értesülve, 
hogy a járásbíróság áthelyezése ügyében 
hozott döntés is legközelebb leérkezik.

Jubileum. Lencsó János doktor, a mosóc- 
zniói járás orvosa a folyó hó 27-én ünnepelte 
orvosi működésének negyedszázados évfordu- 
dulóját. Ez alkalommal számtalan tisztelője 
üdvözölte a jubiláló orvost, kiknek jó kíván
ságaihoz mi is őszinte szívből csatlakozunk.
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Hangverseny. A helyboli műkedvelő 

zenetársaság és a férfialoskör f. hó 13 án 
d. u. 5 órakor az állami iskolák tornacsar
nokában házi hangversenyt rendez. Belépő 
dij: minden Ülőhelyre 1 kor., állóholy 50 fill. 
Karzat jegy 20 fill. Miisor: 1. Mendelssohn. 
Nagy induló. Előadja a zenekar. 2. Báláin I. 
Vadászdul. 3. Monolog. Előadja Józsáné Kos
suth Ella. 4. Moskowsky: Valso brillanté. 
Előadja: Moskóczi Margit. 5. Magyar dalok. 
Tárogatón és zongorán előadják : Martincsek 
Károly és Bo/dis Dezső. 6. Tréfás férfinégyes. 
7. Grieg. Menolto. Előadja a zenekar- Énekli 
a dalárda.

Közösvacsora. Kacsszvinky Ká'mán bős/, 
tercebányai pénzügyigazgató, kir. tanácsos 
tiszteletére, abból az alkalomból, hogy Ő Fel 
ségo az érdemdús pénzügyigazgatót a VI. fize
tési osztályba kinevezte és neki a királyi 
tanácsosi címet ajándékozta, fényes közős 
vacsorát rendezett a pénzUgyigazgatóság tiszt
viselői kara. A kitűnően sikerült vacsorán, 
vármegyénkből részt vett, Dugovich Titus, 
Algeij István és Kiss Gyula. Főispánunk távi 
iratilag üdvözölte az ünnepeltet.

Patsoh Ignác f .  Egy derék, s mindenki 
által szeretett férfit ragadott el ismét a halál. 
Patsch Ignác helybeli nagy vendéglős hosszú 
szenvedés után a múlt hó 30 án, 56 éves 
korában elhunyt. Régi torok baja vitte a sirba, 
melyre hiába keresett enyhülést és gyógyu
lást. Lelkében, szivében, dacára német, ere
detének, igaz meggyőződésű magyar volt. mi
nek számtalanszor adta jelét akkor is, ha 
meggyőződésének nyilvánítása reá nézve 
hátrányokkal járt is. Őszinte részvéttel fogják 
olvasni halálhírét mindazok, akik valaha 
vele érintkeztek és becsülni megtanulták. 
Temetése a f. hó 2-án d. u. 0 órakor lesz.

Hirtelen hálál. Szvrcsek Anna bel la i 16 
éves leány, a mr.lt hó 25-én egyszerre rosszul 
lett, s miután orvosi segítség a közelben nem 
volt, néhány perc alatt kiszenvedelt. A meg
ejtett vizsgálat kiderítette, hogy a halál oka 
szivszélhüdés volt.

Juriga pőre a Kúrián. A pozsonyi es- 
küdtbiróság a múlt hónapban Juriga Nándor 
volt szől<isi plébánost, országgyűlési kepvise- 
löt, :i magyar nemzet ellen sajtó utján elkii 
vetfiit izgatásért két esztendei államfogliázra 
itélle. Juriga az ítélet ellen semmiségi panaszt 
adóit lie. melyet a múlt héten tárgyalt a Kúria 
első büntető tanácsa Bér, <iih Géza elnök- 
lésével. Az ügy előadója Tornai János volt, a 
vádhatóságot Braumgarten Izidor dr. korona- 
Ügyész helyettes képviselte, iránt védő Lichter 
Jenő dr. szerepelt. Miután az előadó az 
ügyet s a vádlott semmiségi okait kimerítően 
ismertette, a védő hosszasabba, fejtegette az 
ítélet sérelmes voltát. Semmiségi panaszai 
részint alakiak, részint anyagi. Az alákkiak 
közzé sorolja azt, hogy a bírósága cikkek hi
teles fordítását későn terjesztette elő, az 
anyagiak küzd lsedig azt, hogy a bíróság 
nem mérlegelte kellőképpen az enyhítő kö
rülményekkel ellenben súlyosító körülmé

nyeket lát ott is, a hol nincsenet. Végül 
kifejti, hogy Juriga nem izgatott, csupán a 
túlzóit sovinizmus ellen kelt ki. Ez pedig 
nem hűn, mert hiszen Széchenyi Istvái gró-.

nevetségesnek mondta a sovinizmust, s ugyan
ezt irta meg Andnlm j Gyula gróf, a jelenlegi 
belügyminiszter is az Akadémiai által pálya- 
koszoruzott munkájában. Kéri az Ítélet 
megsommitésétés enyhébb büntetés kiszabását.

Baumgnrtm Izidor dr. koronallgyész-lielyct- 
les röviden válaszolt a védőnek. Kifejtene, 
hogy a semmiségi panaszok annyira alaptalanok, 
hogv már az osklliilhiróságnak kellett volna 
azokat visszaút,isiíaiii. De ha nem tette meg, 
mindenesetre meg kellett volna tennie a Kúri
ának már előzetes tanácsülésében.

A Kúria a sem m iségi panaszt vissza-  
utasíto tta , mer: azt elkésettnek, helytelennek 
és alaptalannak találta és Így határozatával 
ho-zájáruit a pozsonyi eskililthiróság marasz
taló Ítéletéhez,

Véletlen öngyilkosság. F. hó 25-én 
Szucsányh.-tn Fizd  Mária 20 éves hajadon 
öninüiétet végezvén, belső vérzés következ- 
•' bon meghalt. A járásbíróság a nyomozást 
"'"-"jtotto de senkire nézve terhelő körűi
mén volté- nem talált,

Nyugtázás. A :urócaiogvei jótékony nö- 
eg.Vlot által a tűreseki tllzkárosultak gyerme
keinek felruházása s a részükre József-gőz- 
fllrészen felállítandó karácsonyfa költségeire 
Cepcsdnyi Sámliimé gyüjtőivén a következők 
adakoztak : Itnkovszky Iván 10 korona ; Özv. 
Soesr. Olióné 4 korona ; Kiimó Vihnosné, 
Klimo Ella, Benic/.ky Gizella, Újhelyi Gusz
táváé, Labátli Józsefné, Kirlovszky Ivánné, 
Rutlkay Béláné, Grossmann Miksa, Csopcsányi 
Sándorné, Kontsok Józsofné 2—2 korona : 
lllavnya Bál, Langor Róza l  — l korona. 
Összesen: 36 korona. Utólag adomáiivozott 
még Michnik Gyuláné úrnő 10 kor. — Dr. 
Láng Ernftné és ifj. Jőzsa Mihályné úrnők 
gyüjtőivén történt adakozásokról múlt szá
munkban közöltük a nyugtái, azonban ki
maradt Kertész Jánosáé úrasszony és Gáffor 
Dezső ur neve, kik 3 —3 koronát .adomá
nyozlak.

Használ ön Is maláta kávét? Ez a kér
dés, ha női társaságban felvetik, rendesen 
szánalmas mosolylyal találkozik. Ilyen balvé- 
loményt még sokan táplálnak a malátakávé 
iránt. S ez erészben érthető is, mert a mit. 
malátakávé név alatt árulnak, többnyire nem 
s malátakávé, hanem majdnem mindig csak 
egyszerűen pörkölt árpa, vagy pirított maláta, 
ez pedig csak egy édeses, fád izü főzetet ad. 
melynek semmi kávéize sincs. Sokan épen 
még nem tudják, vagy még nem győződtek 
meg arról, hogy csakis a Kathreiner-féle 
Kneipp-inaláta kávé egy oly gyártmány, mely 
maga is zamatos kávéizzel bir, mert ennek 
szemeit a kávécseresznyéböl nyert olyan ki
vonatban áztatják, mely a gyarmatkávéban 
levő koffein nevű mérget nem tartalmazza. 
Tehát egyedül a Kathreiner-féle Knoip-mn- 
láta kávé egyesíti magában nagy mértékben 
a gyarmatkávé kedvelt izét és zamatját a 
maláta ismert egészségi előnyoivol. Aki a 
valódi Kathreinerr próbálta, az meg is győ
ződött ennek a malátakávénak jó minőségé
ről és nem fog többé előítélettel iránta visel
tetni. A valódi Katliroinert azonban csak zárt 
csomagokban árulják, melyok a Katlireiner 
névvel vannak ellátva, s azért szükséges is a 
vételnél mindig a Katareinor nevel hangsú
lyozni.

KÖZGAZDASÁG.
A szDvethezési elv szerepe a társadalomban 

ás a fogyasztási szösetbezeteb.
Irta: Révész Emil.

V. befejező közlés.
Fejírgetésoinkhen végre oda jutottunk, 

lioi-y az egész inlézinén.vről — föltéve tor- 
mészolesen az egészséges fejlődés alapfelté
teleit — elmondhatjuk az összefoglaló tanul- 
Ságokat.

A fogyasztó szövetkezetek gyors terjesz- 
kedése azt igazolja, hogy a fogyasztóknak a 
valóságban előnyöket nyújtanak, vagy nyújt
hatnak. A kiskereskedés üzleti költségeit 
mindenesetre mérséklik, illetve leszállíthatják. 
Egyrészről a nagyban való bevásárlás előnyeit 
élvezik, másrészről biztos vevőkörre támasz
kodhatnak, amely lehetővé teszi az élénk 
főutcákon a nagy bérösszeget igénylő üzleti 
helyiségeknek mellőzését és az ezzel össze
kötött hirdetési költségek megtakarítását. 
Pl. Krügernek 468 német fogyasztási szövet
kezethez tett kérdezősködese szerint az üzleti 
költségeknek a forgalomhoz mért középará
nyosa 7.O4°/0 Az angol szövetkezetek íüzleti 
költsége is körülbelül ezen szám körül mozog, 
7—8%-ot tesz ki. Az üzleti év végével fel
osztásra kerülő csábitó osztalék sem tekint
hető ajándéknak, mert azt a vevötagok az 
áru vételárával együtt megfizették, az árak 
azonban igy sem magasabbak a kiskereske
dés árainál, az osztalék mutatja tellát szám
szerűleg a fogyasztási szövetkezettel elérhető 
előnyt.

A szállítókkal való állandó összeköttetésük 
révén a hibás, romlott árut visszaadhatják, 
mert a saját érdekükben óvakodni fognak 
ilyet a fogyasztó nyakába varrni. Az, hogy 
a nagyobb forgalom az áru jó minőségének 
is javára szolgál, alig szorul bizonyításra.

A készfizetés elve úgy az egyes, mint az 
összesség javát célzó rendszabály; ezzel a  
háztartásokat a bevételek és a kiadások kö
zötti helyes és kívánatos egyensúly betartá
sára igyekszik szoktatni és ezzel őket a 
gyakran káros és mogokolatlan hitellel járó 
függőségtől megszabadítani. — A fogyasztó 
szövetkezetek egy részének határozottan ne
velő hatása van. A németországi fogyasztó 
szövetkezetek nagyrésze az elsőrendű fogyass 
tás tárgyát tevő cikkeknél, pl. kenyér, liszt, 
vaj stb.-nél a beszerzési árakhoz csak egy 
nagyon csekély, addig a finomabb és 
egyéb áruknál nagyobb pótlékot szárait.
A fogyasztó szövetkezőtök egy része lehetővé 
teszi tagjainak, hogy a nyári hónapokban 
történő kisebb befizetésekkol a téli fűtőanyag 
már jó eleve biztosiltassék. Ilyen tényezők a 
kereskedő számításában természetesen nem 
szerepelnek.

Az alkalmazottak helyzete a fogyasztó 
szövetkezeteknél általában kedvezőbb, a  
munkaidő szabályozottabb s nem túl bosszú, 
az alkalmazás és felmondásnál nem a rokon- 
szenv vagy ellenszenv után indulnak és 
aránylag jobb díjazást adnak. Az angol és 
német szövetkezetek alkalmazottaik Vészére 
nyugdíjalapokat létesítenek és a tiszta nye-

Gróf Eszterházy Géza-féle Cognac mindenütt kapható.
Főraktár STEINER SAMU-nál Turócszentmártonban.
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reségUk 2—25% -át rendszerint jólékonv 
célra ionlitják.

A fogyasztó szövetkezeteknek a legna
gyobb árnyoldala az önálló elemeknek elnyo
mása. Ez az általános statisztikában ugyan 
kevésbé jut kifejezésre, mint inkább a nagyobb 
városokban észlelhető, t. i. ott, ahol régebb 
keletű fogyasztó szövetkezetek vannak. Pl. 
Hamburgban 1886-tól 1898-ig a gyarmatáru
kereskedések 985-rŐl 1056-ra, tehát 13%-kal 
szadorodtak, de ugyanakkor a lakosság lélek- 
száma 40%-kal emelkedett. A már említeti 
Görlicben pedig a fogyasztó szövetkezetek 
által teremtett helyzet kövelkezményekép 
alig van már gyarmatárukereskedés. Különös 
viszásságok okozói lehetnek a tisztviselő 
szövetkezetek is, amelyek ellen gyakran azt 
a  panaszt emelik, hogy vezetőik, akik esetleg 
magasabb alkalmazású hivatalnokok, befolyá
sukkal alantasaikra hatnak, hogy megnyerjék 
őket a fogyasztó szövetkezeteknek, más ol
dalról az igazgatóságokban tilő tisztviselők 
a  beszerzési forrásokat és egyéb Üzleti titko
kat a saját javukra hasznosíthatják. így pl. 
panasz tárgyát képezte, hogy tisztviselők 
Ügynökségeket alapítottak és szolgálati idejük 
egy részét használták fel mellékfoglalkozásuk 
ellátására. A gyári fogyasztó szövetkezeteknél 
is közelfekvő annak a veszélye, hogy ha az 
igazgató, vagy magasabb tisztviselő a veze
tője, — hatalmával visszaélhet. Végül az a 
körülmény sem hagyható figyelmen kívül, 
hogy a fogy asztó szövetkezetek igen gyakran 
egyes politikai pártok, irányok szolgálatába 
szegődnek. Utópikus álmodozók a fogyasztó 
szövetkezetekben egy uj rendszer hajnal- 
hasadását látják, mert azt hiszik, iiogy az 
áruk szövetkezés utján való előállítása és 
szétosztása egy uj világrend elveit ejti ma
gában, pedig a múlt ebben a tekintetben is 
kiábrándító képekkel szolgál. Révai Sámuel 
„A társadalmi jólét feltételei" cimlt müvében 
a Revue de deux mondes 1898. évi május 1. 
számában M. Maurice Telmeyer által megirt 
cikkely nyomán megrázóan mondja el a 
carmauxi munkás üveggyár sorsát. A carmauxi 
Uvegfonók sérelmesnek találták, hogy egyik 
társukat a gyárból elbocsátották. A munkát 
beszüntették és la verreries aux verriers ön
tudatos és büszke jelszava alatt gyárat ala
pítanak. A kormány, a sajtó bátorítja őket, 
a nagyszerű vállalat hírével van telő a levegő. 
Egy emberbarát azzal a feltétellel, hogy a 
gyár igazán a munkásoké legyen, 100.000 
francot ad az alaptőkéhez. 300 szövetkezeti 
taggal, de alig félmillió frankkal meginduló 
gyári vállalat a régi segélypénztár helyett az 
ly gyárban takarékpénztárt létesít, hogy a 
fizetendő magas osztalékot ott gyümülcsöz- 
tesse, de ezekre valójában sohase került a 
sor. A munkások az olső perctől kezdve 
sajnálattal tapasztalják, hogy a munkabér egy 
centimével sem emelkedik.

A nagyon csekély tőke mellett mérnököt 
sem alkalmazhatnak, — mert annak legalább 
6000 írc fizotést kellene adni. Az üzemben 
hibák állanak be, sok kár éri a vállalatot. 
Utóbb átlátják, hogy tulsokan vannak, de a 
munkások egyszersmiud szövetkezeti tagok 
lévén, nem lehetett senkit elbocsátani. A 
munkaidőt, mint a bért tehát a felényire 
szállítják le. A jövedelem útóbb fél bért sem 
enged meg. Az adósságokat törleszteni kell, 
ezen a címen a redukált bérekből újabb 
levonásokat tesznek. Lassacskán beköszönt a

nyomor a maga teljes borzalmaival. Az egész 
telep a züllés, pusztulás képét mutálj'1- Csa
ládok mennek tönkre és jutnak koldusbotra. 
A kiüldözöttek és nyomodba ju'oftuk vissza
sírják a régi időket, átkozzák .« szövetkezetei 
és a társakat, akik őket a jólétből a nyo 
mórba kergették. A szociáldemokrácia minden
esetre azt a gyakorlati következtetést vonta 
le magának, hogy eszméi elterjesztésének, 
szervezete megerősítésének igon alkalmas 
eszköze lehet a fogyasztó szövetkezet. Hollan
diában is határozottan e mozgalom jegyébon 
vannak. Németországban a szociáldemokrácia 
o téren is igyekszik uralmát érvényesíteni. 
Hogy a fogyasztó szövetkezet föltétien kedvező 
talaja volna az ily irányú politikai törekvé
seknek — általánosságban mégsem mondhat
juk. Ahol munkások a szövetkezeti tagok — 
ott azok politikai felfogása, a vezetőségre is 
kiható lesz, de ezek a szövetkezetek ellen
súlyozást találnak a más hivatás, foglalkozási 
osztályokból alakult szövetkezetekben, akik
nek politikai felfogása éppen ellenkező lehet.

A szövetkezetek gyors előrenyomulását a 
kereskedőosz'.ály — amely bennük létérdekét 
látta megtámadva — nem nézte egészen 
tétlenül.

Angliában a szövetkczetellenes mozgalom 
elé először a munkás , azután pedig a tiszt
viselő szövetkezetek ellen irányult. 1872-ben 
a parlament ki is küldött egy vizsgáló bizott
ságot, de kevés sikerrel és maga a mozga
lom is fokozatosan veszített erejéből. Német
országban számos lokális védszövetséget szer
veztek a kereskedők, legjelentősebb azonban 
e szervezetek központi köteléke vagy 200 
egyesülettel és 20000 taggal. Ez a központi 
kötelék számos folterjesztést intézett a parla
mentbe, kívánságaik között persze azok a 
jelentősebbek, amelyek az egyenlő elbánás 
elvét kérik kimondani, megszüntetését min
dennemű állami adómenteségnek és kedvez
ménynek, megtiltását állami helyiségeknek 
szövetkezetek céljára való átengedését és az 
állami tisztviselőknek a szövetkezet vezeté
sében való részvételét illetőleg. Ezirányu ál
landó fáradozásaiknak volt is némi eredménye, 
amennyiben az 1896. évi augusztusXII. tör
vénnyel odamódosiíották az 1889. évi gaz
dasági és ipari szövetkezetekről szóló német 
törvényt, hogy a nem tagoknak való eláru- 
sitás pénzbírság terhe mellett tilos és a szö
vetkezeteknek adandó italmérési engedélyek
nél mindig a valóságos szükségletet fogják 
megvizsgálni. Az 1891. évi julius 24. tör
vénnyel pedig Poroszországban mondották ki 
a fogyasztó szövetkezeteknek fokozatos adó 
alá vonását. ; sőt újabban progresszív adó 
megállapítása körűinek folynak az eszmék. A 
nem szövetkezeti tagoknak való árusítás 
megtiltása egyes szövetkezeteknél a nem ta
gok számának rohamos megszaporodását 
vonta maga pján, Hasonló mozgalmakkal 
találkozunk Ausztriában és Hollandiában is, 
ahol az 1898. évi törvénnyel megszüntették 
a szövetkezetek adómentességét és tilalmakat 
állítottak fel a katonatiszteknek és tisztvise
lőknek részvétele tárgyában.

Általános direktívákat a fogyasztó szövet
kezetekkel szemben a követendő gazdasági 
politika terén nehéz megállapítani, mert az 
egyes gazdasági jnlenségek tárgyilagos meg

ítélése nem mindig könnyű. A szövetkezetek 
elnyomása semmi esetre sem ajánlható, mert 
fontos gazdasági szerepet töltenek be és

amint a kereskedőnek az önállóság ir4nti 
törekvéso a legtoljesebb mértékben jogosult 
épugy megokolt a munkásoknak, tisztviselők! 
nek, akiknek aránylag csak nagyon keveset 
emelkedő és inkább állandó bére, díjazása 
nem mindig áll arányban az élelmiszerek 
megdrágulásával; az az igyekvése, hogy szük
ségleteiket a legolcsóbb módon szerzezzék 
meg. Különös kedvezmények nyújtása, mini 
már említők több alkalommal, nem igazsá
gosak, mert a fogyasztó szövetkezet volta- 
képen nem egyéb, mint a kiskereskedésnek 
egy különös forgalmi alakja és az államnak 
lehetőleg kötelessége egyazon forgalmi alak
zatoknak versenyföltételeit ogyenlővé tenni. 
Azért megadóztatásuk jogosult, sőt helyesel
hető egy oly progresszív adónak behozatala, 
amely a fogyasztó szövetkezet életképességét 
nem veszélyezteti. Tisztek, tisztviselők rész
vétele csak annyiban korlátozandó, hogy a 
visszaélések meggátoltassanak és hogy az 
illető tisztviselőkar állása tekintélyének kárára 
ne váljék. Fuvarengedmények, mint amelyek 
ugyancsak az egyenlő verseny elvébe ütköz
nek, szintén megkárosítják az önálló keres
kedőt. Az egyenlő verseny feltételeinek ki
egyenlítése jogosulatlanná teszi, de meg is 
szünteti a kereskedők részéről felhangzó pa
naszokat és az önálló kereskedésnek minden 
időben még igen nagymükődési tere marad, 
különösen akkor, ha a nagy üzem előnyeit 
az önsegély elvére támaszkodva ugyancsak 
szövetkezéssel, egyesüléssel kellően ki tudja 
használni.

Apozsonyi kereskedelmi és Iparkamara
támogatni óhajtván kerülete kereskedőit és 
iparosait abban, hogy üzleti hirdetéseiket, 
számláikat és egyéb a fogyasztéközönséggol 
való érintkezés során basznál! fontosabb nyom
tatványaikat helyes magyarsággal és szakszerű 
magyar kereskedelmi n}7elv«n szövegezzék 
meg, felhívja a kamarai kerület érdekelt kö
reinek figyelmét arra, hogy ezirányu meg
kereséseikkel a vonatkozó szöveg bemutatása 
mellett Írásban vagy szóral fordulhatnak a 
kamarához. Az útbaigazítások és illetve ma
gyar fordítások díjmentesen adatnak ki.

Szerkesztésért felelős: Dugovich Titus.
Helyettes szerkesztő: Boldizsár Boldizsár.
Kiadótulajdonos: Mostóczi Ferencné.

Nagyságos asszony,
tudja-e, higy a maláta-kávé vásár
lásánál miért kell Önnek a »Kath- 
reiner* nivet hangsúlyozol?

Mert különben annak 
az eshetőségrek teszi 
ki magát, lugy kétes 
értékű utánzatot kap, 
mely a »Kdhreiner*-t 
kitüntető, min (len előnyt 

nélhülöz.
Csakis a

K athreiner- fé le  K neipp- 
malÁta kávé
blrii, különleges előállítási 
módszere révén, a gyar- 
mitkávó Izét és  zamatját.

Méltoztassék azért, Nagyságos 
aszeny, jól emlékezetébe vésni, 
hogy a valódi »Kathreiner« csakis 
zá’t eredeti csomagokban kap
ható >Kaihreiner-t'éle Kneipp- 
naláta  kávés felirattal 
Kneipp páter arcképével, m int 

1  védjegygyel.



F E L V I D É K  I H Í R A D Ó

A n. é. közénség szives figyelmét 
felhívom elösmert elsőrangú kész

Turócszentmárton, 1907. január 1.

Bindfeld Ármin.

Kedves barátainak és [ismerőseinek

buldog uj é v e t  k iv in
Znióváralja, 1907. január 1. 1 |

a Köttl család.

Összes szives vevőinek és ismerő
seinek

k e l é i !  uj é v e t  k íván
W ix Miksa,

füszerkereskedő
T urócszen tm árton .

„Egyesült czeglédi 
szőlősgazdák 

boreladási társasága1* 
CZEGLÉD.

Egyenlősiti, bepincézi és áruba bocsájtja 
a termelők tisz tán  kezelt legkitűnőbb 
borait.

Nyilvántartja és közvetíti ezentúl az egyes 
termelők m agánpincéiben , sa já tkezü leg  
gondozott boraikat is.

Különösen előnyös szövetkezeteknek és 
vendéglősöknek a nálunk való bevásárlás, 
mert egész éven á t  egyform a és akármi

lyen nagy tömegben folyton egy és ugyan
azon bort kaphatják

Ezúttal áruba bocsátjuk a legkitűnőbb 
siller színű „ K a d a r k a "  és zöldesfehér 
„Ez erjó", „Rizling" stb. fajokat is, melyek 
több  vaggon vételénél igen m é r s é k e l t  
árb an kaphatók.

LEVÉL- vagy SÜRGÖNYÖM: 
Egyesült szőlősgazdák társasága 

CZEGLÉD.

PopOFF
LEG ELŐ K ELŐ BB

O R O S Z ?  \ 
1 E A M A R K A .<

Tisztelt vendégeimnek és kedves 
barátaimnak

ni
Turócszentmárton, 1907. január 1.

Röszler József,
a  „DOM“-szálló bérlője.

Sülije?, ps'idliíj sí hurut ellen nincs jobb a

RÉTHYpemetefii cu k ork án ál
V ásárlásnál azonban  vigyázzunk' 

és h a tározo ttan  RÉTHY'-félét k é r
jünk, mivel sok haszontalan  

u tán za ta  van.

I doboz 60 fillér.
Csak RÉTHY-félét fogadjunk el!

Nem kidobott pénz,
hanem határozottan gyümölcsöztetö tőke az, amit a 
S co tt-fé le  E m u ls io -é r t  kiadunk, mert a jó, erő
teljes egészség mindig többet ér a vagyonnál. — A 
S c o tt- fé le  E m u ls io  a legjobb norvégjai gyógy- 
csukamájolajat tartalmazza és kizárólag csakis ezt a 
minőséget használják a S c o t t - f é l e  E m u l s i o  
készítésére. A magában sajátságos S c o t t - f é l e  
készítési eljárás 30 éven át gyűjtött tapasztalatoknak 
és tanulmányoknak az eredménye. Ezen szer rend
kívüli hatáserővel bir és ott, ahol betegséget gyógyí
tani, vagy a betegség pusztító következményeit kell 
leküzdeni, gyors és biztos sikert ér el. A közönsé
ges csukamájolajjal megközelithetőleg sem lehet oly 
kedvező, biztos eredményeket elérni, mint a S co tt-  
f é l e  E m u 1 s i o-val.

A S co tt-fé le  Emul s i o  valódiságá
nak jele a „hátán nagy csukahalat vivő 
halász" védjegy.

Ezen lapra való hivatkozással és 75 
fillér Icvélbélyeg beküldése ellenében 
mintával bérmentve szolgál:
Dr. BUDAI EMIL „Városi gyógyszertára*4 
BUDAPEST, IV., VÁCZI-UTCA 34/50.

Egy eredeti üveg á r a :  2 kor. 50 érll.lf

Kapható minden gyógyszertárban.

CSEKÉLY HASZON !

S® F •i r síé ni
NAGY FORGALOM !

•  r

O L C S Ó  ÁRAK! NAGY VÁLASZTÉK !

Fali-, inga- és z s e b ó rá k ; arany  és ezüst ék
szerek ; valódi ezüst és k inaezüst tá rg y ak  stb .

Mindenféle precíziós órák kezesség melleit! Kaphatók:

TESZÁK S. ÉKSZERÉSZ

üzletében Turócszentmártonban.

Az ösnss mnmldéli........ .
dc5S2erkuHorRáH, teasiitem ényei;, Valódi an gol ram , o rosz  
és  f iiu s i iea, fran cia  és m agyar p ezsg ő i;, eredeti tokaji a sz ú -  
b ír ó i;, b el' és Külföldi UKőrSK, m agyar é s  fran cia  cognacoH

a legjobb n)ii)ös«gbei) kaphatók

Schwarz Kálmán kereskedésében

Turócszentmárton.Pontos kiszolgálás! | | Jutányos ára
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Legolcsóbb káYébeyásárlási forrás! A közelgő k a r á c s o n y i  ünnepekre 
ajánljuk  dúsan felszerelt rak tá ru n k a t:

Hengermalmi lisztraktár!
karácsonyfadiszitésekben, KUGLER- és HELLER-féle cukorkákban stb, 
és legfinomabb teasüteményekben, valamint díszes ajándékdobozokban.

fűszer- és csem egeüzletében  

TURÓCSZENTMÁRTON

C ö  l é g i i n u i n I t a ű U l V U i v u j f v w w v i * ,  , -----------------  ----

MIKES és TÁRSA
Figyelmébe ajánlom a n. é. hözönségneh

i p i f f i c l i  i r o d á i !
Turóczszentmártonban.

Elvállalok föld-, erdő- és határtagositási mérése
ket, térképrajzolást, ÉPÍTKEZÉS-, alagcsövezés-, 
csatornázás-, mezőgazdasági ésTpari gépberen
dezések-, vizi erőmüvek és villanytelepek-, acze- 
tylén- és villanyvilágitásról tervek és költség- 
vetés elkészítését vagy felülvizsgálását, ta lál

mányok szabadalm aztatását.

—  Levelezés: magyar, német és tó t nyelven. —  

Hivatalos ó rá k : kedden és csütörtökön 
délelőtt 9-től 12-ig és délután 3-tól 5-íg.___

Ifj. Buócz Károly mérnök. —-

1 ó b  j a j ! Köhögés, rehEdtség, és elnyálkásodás 
Ellen gyors és biztos hatásúak

r  11 I M I M

é u « o !

I I 1 0 1 1
az étvágyat nem rontják és kitűnő izüek. 

Doboza 1 korona és 2 korona. 
—  Próbadoboz 50 fillér. —

Fö- és szétküldési rak tár:

„NÁDOR" gyógyszertár, Budapest
-------VI., V áczi-körut 17. " -

Megfojt ez az átkozott
k ö h ö g és!

Kapható Turócszentmártonban
T o p e r c z e r  S á n d o r

gyógyszertáróban.

EGGER m ellpasztilla | |  
h am ar m egg y ó g y ito ttlH

' 4,.^  K atjuSny-féie

I f l l- rérltetii6.|( LENyáSZ0H

Ü A K I A S

j T j í i f  VSUhZEOL.'iVSÉO, ETVAOVTALANSVO, li 
Asü^SJógyltására a leghatásosabb készítmény a KRÍ

szörp
|  i V.-at!'án szer minden bőrbajn; 
í ti; jakórnál. Vérbőségben szei 
' jknek nélkü lözhetetlen , 

vérjaviíó és vértisztitó, 
’ N.^y üveg ü kor. 3 üveget 

3 ken*, utánvéttel küld :
REQU1NY ATTILA gyógyszerész. 
Budapest, VII, Kiil-ö Kerepesi ut 24 
A híre* RÁKÓCZI GYOMORKESERŰ

^  ogyeúúil kéultője 

Érdekes p ro 8p e k t n 8 Ingben !

i-M
I; y  r  íVu m o  íí -

áruk csak akkor valódiak,1

tc Hy zipstó'

S ha ezen védjegygyei vannak ellátv

T O K A J I  C H I N A - V A S B O E .
Rendkívül kellemes izü, erősít, tisztiIja a vért.

Ki8 üveg ára 320 kor. Nagy üveg 6 kor. Kapható gyógytárakban.
( Postán küldi. KORONA-GYÓGYSZERTÁR Budapest, Kálvin-tcr.

<q  » v / 9  / y c v  iív<5* f o  ov-a S3BS3UH' V V&SSXEO&Xi _
j jo b b  ó r á k a t  ' " > 9

v* legsiolidíbb óe lagdivatntabb f  k n a r r e U e t ,  úgy készpénzért, mini

'  R É S Z L E T F I Z E T É S R E ,
izlgoruan szabott Arakon szállítja Magyarország e nemben 

első és legnagyobb üzlete

M «l Se roiu .

d
p*r^G

í <f'tn-A “í J *  i

BRAUSWETTER JÁNOS
&  l .  8 Z E G E D E H .

A /Jlit  g Árjegyzék 2000 képpel ingyen éa bérnemJX '■ ^ 1 j

elismert legolcsóbb, legszolidabb
FÉRFI- és GYERMEK-ruha áruháza
Budapest, IV., Központi Városház. (Károly-körut).

Melyik vendéglőben étkezik Budapesten?^

S C h U L L E R  F E R E N C Z j j
v  újonnan berendezett elsőrangú éttermeiben 

B u d a p e s t ,  VI., A n d rá g s y -u t  31
ott jó magyar konyha, valódi tiszta borok 

pontos kiszolgálás van

aiápi-féle hársfamézszörp
MintaUveget 8 koronáért küld #

APOSTOk-GYÓGYSZERTAR
BUDAPEST, l6Z8EF-KÖnUT 6<.___

Írógép
K ia á r ó la c o s  e lá r u s í tó k  i |

F A R A G Ó  T E S T V É R E K
Budapest V., Arany János-u. 8.

K é r je n  m in d e n k i p r o s p e k t u s t !  |

b a b y m ir a -créivT
le g jo b b  i i e r  kioténeb, dtTtr, ráoook, 
feldőruőlt és klpéilolt bőr gyé^ltésára.

Egyedüli kisülő: f —

k’WOSÍ'r'&l’' BR0DJ0W,M H- flyóoysz. zAgrAb^
b. Mf/ftA V  3 dobol ár. bérre. > K 20  f, |Q doboz a  K 8 0  r

ADBEZDál MOTORGYÁR
részvénytársaság
g*4*'1 •*,v4*á**«0ioval b a n a ln  lo k o m o b llja i  szakkörökben elle- 

mert legjobbak az ö m e s  gyártmányok között.

kápvteen: GELLERT IGMÁO és Tsa
B o d a p r o t ,  V t ,  T e rS a -k ö ra S  41.

- Proepetiiue ingyen

májfolt, pattanás, miteszer, ránctok 
eltűnnek az arcáról a  valódi 

angol

A f é l e

E g y  ü v e g  A ra  2 k o r o n a .
K ,  p ú d e r  1-20 K.

gyógyizerAn 
Bpest, »ndrá8«y-ut »•

Budapest. Ó-utcza 42, 44 isa- 
, iát ház), 45, 46, és Új-utca 43.K  a  i n  iuuf, no, e s  u j - u r c a  a j . 

l g  L  Katzer szőrmeárúi az egész világon el 
g g = 5 1 lg ~ -  g terjedve és elsőranguak.

•féle részv. társaság 
megóvó-intézete
az első és legnagyobb 
>/• millió résivéoy- 

lóke: a
vannak fi

t o j é a e i r g t j a  h e ly e t t  
SaaznAlaedó ■ aotéa ó t fözAenél.

" a g y  m e g t a k a r í t á s .
Kapheló minden fOeterflrlotben 

* ó« drogériába* ——  KóRritl i

J J S T R 0 BENTZ TESTVÉREK. R.-T.j
•- vogyéneU gy*ro, 8U0ÍPES T "**

, , Z s o r n a '’-féle

NE FEL EJTS
n y a k k e n d ő ,

kitűnő

■ m a g y a r  i p a r i
\
íu£-£<r:ai

SsillodáM Simon ^  .
B u d a p e s t ,  V I ..V á c a l-k ö ru t  a á  |
100 szoba 220 ív-tői feliebb, kiírói ;á!ah- 
nnl ás v i l l a n y v i i . j .w l  t ryitlC r-I-'k. ■ 
(Ocgátis kavöhá:, áttérőm. Villamos vasúti D 

■ftgállóhely az ’ ,<á!yau<Jv :i<'k í* A;

JN̂  üinatoiL a  Alíiji^ar JN)uimia ^.yoiissajiojaii. T moc/.»y.entiiianunf 1WUÜ.



ÜNNEPI MELLÉKLET

Egy i>«n>zet, ?gy haza.

Ir ta : K aas Ivor báró.

Voltak már a csehek Magyarorszá
gon s rombolták a magyarság várait, 
saroltak s raboltak, rabló-lovagok 
voltak. De mikor a magyarság erejét 
összeszedte, a Felföld népét a betörők
től megszabadította. Romok jelzik most 
is dulásukat.

Másodszor is behozta őket az osz
trák. Előbb Várna, utóbb Világos ve
szedelme után, hogy elvegyék a Fel
földet a magyaroktól. — Kóbor cseh 
hivatalnokok, pánszláv papok és püs
pökök uralkodtak hazánk északi részén. 
Lázadó pórok a császár nevében öltek 
és gyújtogattak és felbérelt izgatok 
hirdették, hogy vége Magyarországnak. 
Még se lett tót Okolie s a csehek 
visszavándoroltak hazájukba, mikor a 
magyarok jöttek. A becsületes tót nép 
pedig örvendett, hogy megint szabad 
lett és magyar honpolgár, nem pedig 
osztrák alattvaló.

Valahányszor tótok között jártam, 
derék, dolgos, egészséges és vig népet 
találtam, nem rabszolgákat, nem haza
árulókat, ragaszkodnak földjükhöz és 
nem gyűlölik a magyart. A tót nép 
kedves és nem akar elszakadni, hogy 
a csehek vagy a lengyelek sorsára 
jusson; a németnek, vagy az orosznak 
hódoljon, mikor az ezeréves Magyar- 
országban egyenlőséget és szabadságot 
élvezhet velünk, magyar testvéreivel.

Ámitók és csábítók, kik ellenkezőt 
állítanak, üzérek vagy fanatikusok, az 
egyik irigy, a másik gyűlölködő. Jár
nak Bécsbe, járnak Prágába, amott 
árulkodnak, emitt pénzt kérnek. Elhi
tetik a némettel, hogy megtörik a 
magyarságot; felbiztatják a cseheket, 
hogy megcsinálják nagy Csehországot, 
hogy a Tátra, Mátra, Fátra cseh hegy
ségek lesznek, mint a Cseherdő és az 
Óriáshegyek és a Hernádtól a Mold
váig minden föld Csehország lesz és 
cseh királyság. Nem hiszik maguk se, 
de minden őrültségnek jellemző tulaj
donsága a rögeszme.

Ugyan mi sors várna a magyar 
tótokra, ha sikerülne Magyarországot 
feldarabolni és tőlünk elszakadni ?

Felfalná őket a német s germanizálná 
igazán. Nézzenek csak át osztrák vagy 
porosz Sziléziába. Tekintsenek körül, 
nincsen-e köztük német elég és német 
szó bőven. Visszasírnák a magyar vi
lágot, ha 50 millió német árja zúdulna 
rájuk és német világ lenne megint a 
magyar Felföldön, osztrák vagy porosz 
egyenruhában. Hej, hogy szidnák 
Bécset és Berlint!

Vagy hogyha a pánszlávok ideálja 
beválnék, hogy az orosz cár kancsukás 
kozákjai szabadítanák fel a tótokat, 
akkor lenne még csak sorsuk szomorú! 
Nem olvastak semmit az orosz parasz
tok Ínséges állapotáról ? Ismeretlen 
előttük az orosz tisztviselők igazság
talansága és megvesztegethetősége; 
nem tudják, hogy ott a cár parancsa 
törvény? Szabadság csak a börtönök
ben van és Szibériában. Vérfürdő lett 
a hős lengyelek hazája s a magyarok 
szabadságát is az oroszok ölték meg. 
Akkor a tótok értünk és velünk har
coltak Branyiszkónál; megint velünk 
fognának fegyvert a hazáért, ha jönne 
a muszka, hogy mindnyájunkat el
nyomjon. Nem kívánkoznak a tótok 
Oroszországba, csak a nálunk szaba
don járó izgatókat kívánjuk oda Kron- 
stadtba és az uráli ólombányákba.

Ettől pedig a tótságot megmenti 
Magyarország, hogy amint megtartot
ták őseiktől a szántót és rétet, legelőt 
és erdőt, megtartották nyelvüket és 
dalaikat, atyáik jó erkölcseit és szoká
sait, a magyar hazában van a tótok 
hazája s más hazájuk nincs és nem 
lehet. Mi tartjuk meg azt számukra, 
mi magyarok.

Ne legyenek hát idegenek tőlünk, 
legyen úgy, mint régen volt, tartsunk 
mi össze. Mi azt mondjuk, hogy ők 
is magyarok, mondják azt ők is, értsünk 
együt. Értsük meg egymást s az ősi 
alkotmány intézményeiben legyünk 
honvédek. Közös várunk a vármegye 
és közös törvényhozásunk az ország
gyűlés. Tiszteletet érdemelnek azon 
férfiak, kik a tót Felvidéken a magyar 
állam egységét vallják és vélik. A 
pánszlávok politikája a polgárháború, 
a magyar hazafiaké a béke!

Tisztelt Szerkesztő Ur!
A nehéz, de szép és áldásos hiva

tásukhoz erőt és kitartást kívánok.
Hazafias tisztelettel 

Bpest, 1906. dec. 12.
Ábrányi Kornél
ministeji tanácsos.

Turócszentmárton, 1906. dec. 12.

Tisztelt Szerkesztő Ur!
Bár a jubilálásnak nem vagyok 

barátja, a „Felvidéki Hiradó“ negyed- 
százados fennállását igaz megelégedés
sel ünnepelem, mert örömmel tölt el, 
hogy a lap minden viszontagság dacára 
fennállhatott és most tisztelt Szerkesztő 
urnák szakavatott s a közelmúlt súlyos 
küzdelmekben megedzett és az igaz 
ügytől el nem tántorodott egyéniségé
nek becsületes vezetése mellett, biztató 
kilátással tekinthet a jövőbe.

Hazafias üdvözlettel 
Justh Ferenc.

Tisztelt Szerkesztő Ur!
Egy eszményért küzdünk mind

nyájan, kik a Felvidék érdekében a 
tollat forgatjuk. Őszinte törekvésünk, 
nemes vágyunk, hogy a Kárpátok alján 
lakó tót nép edzett legyen a magyar 
haza szeretetében és szerény, céltuda
tos és okos munkával biztosítsa anyagi 
jólétét, boldogulását. Egy szebb, jobb 
jövőt óhajtunk, midőn végkép meg
szűnik az ádáz nemzetiségi harc s a 
felvidéki értelmiség vállvetve a Fel
vidék népével oldja meg azokat a 
feladatokat, melyeket az élet küzdelme 
eléje szab. Ezt a célt követte a „Fel
vidéki Híradó" huszonötévi pályafutá
sán. Ez legyen vezérlő csillaga a kö
vetkező negyedszázadban is.

Budapesten.
Dr. Pechány Adolf,

a Slovenske Noviny szerkesztője.

Egykoron éles acéllal, tollal máma kezébe 
Védi a hont a magyar, a tiszta, a szent, a dicsőt. 
Ámde, ha más is a fegyver, erőt a nehéz

[küzdésre
Egy ad csak m égis: forró honszerelem.

Rakovszky Iván.
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Kél kérdés helyes megoldásától függ 
országunk nagyságának biztosítása.

Ezen két kérdés a gazdasági és a nem
zetiségi kérdés; az előbbi a nemzet jobblé
tének, az utóbbi azonban a magyar nemzet 
létének kérdése!

Mintkettő egyaránt fontos a magyar 
nemzeti áltam kiépítése szempontjából s ezek 
megoldásánál csak az egész hazafias társa
dalom belevonásával lehet sikert elérnünk.

Ezen tömörülés szüksége főképen a 
nemzetiségek lakta vidéken forog fenn.

Éhez hathatós segédkezet vannak hivatva 
nyújtani az iskolák és hazafias pénzintézetek, 
de talán még ezeknél is hathatósabb emeltyű 
lehet: a hazafias sajtó.

Ennek a magasztos célnak szolgálatában 
áll már 25 év óta a „Felvidéki Híradó", 'a 
magyarság őrszeme, a hazafias elem buzdi- 
tója, a hazafiatlan elem ostora!

Az ezen tevékenységhez szükségelt tulaj
donságok teljes mértékben megvoltak e lap
nál, mely a legnagyobb lelkiismeretességgel 
és fáradságot nem kímélő kitartással teljesítette 
dicső nemzeti misszióját!

Örömmel ragadom meg az alkalmat, 
hogy mint a Felvidék szülöttje, szivem leg
bensőbb melegével üdvözöljem e lapot 
ünnepe alkalmából.

Világítson továbbra is a helyes hazafias 
irány útmutatójaként és térítse a tévélygőket 
az igaz útra !

Monoron, 1906. évi december 14-én.
Dr. Lehotzky Antal.

Nem a nemzetiség, vallás vagy a 
név teszi a hazafit, hanem a tiszta, 
önzetlen hazaszeretet. A hazaszeretet 
lelkes ápolásáért üdvözlöm én tehát a 
„Felvidéki Hiradó“-t 25 éves fennállási 
jubileuma alkalmából.

Csecsotka Károly.

Húszoiyöt —  f?gyv/erbeg.
Az az igazság, hogy voltaképen uem is 

a Felvidéki Híradó fönállásának negyedszá
zados ünnepét, de újságírói küzdelmeinek 
félszázados jubileumát tiunepeljük ma.

Mert ha a rosszmájú agglegényeknek 
szokott mondása is, hogy a „házasságban 
és a háborúban duplán számítják az eszten
dőket", — mi, vérbeli újságírók, a kikhez a 
Felvidéki Híradó ez idő szerint való felelős 
szerkesztője is tartozik s akik újságírók is, 
házas emberek is vagyunk, a legjobban tud
juk, hogy még a házasságnál is nehezebb 
szolgálat az, amit a közvélemény szolgála
tában, az éjjeleket is napallá téve komoly 
munkában eltöltünk.

Valóságos kombattáns szolgálat ez, akár
csak háborúban a katonáé. Minden bokorban 
ellenség leselkedik reánk.

Én még tovább is megyek, azt állítom, 
hogy az újságíró külömb, mint a katona. 
Mert a katona, hacsak megsebesül, fölépül
het s újból kombattáns lehet. Az újságíró 
sorsa más, ő csak győzhet vagy eleshetik. 
Mert aki megsebesül, az már elesett. Nem 
lehet kombattáns többé soha.
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Erdélyben zseniális ember szerkesztett 
egy zseniális újságot. De kevés volt a pénze 
és az előfizetője. Nem tellett a török—orosz 
háború külön távirati tudósításaira. És gon
dolt merészet és nagyot. Leközölte a rivális 
újság „saját külön" táviratait, mint a magáét. 
Egy szép napon azután a rivális újság kegyet
lenül megtréfálta az ellenfelét. Külön újságot 
nyomatott a számára és ebben a külön új
ságban közölt egy táviratot, amely megfor
dított betűrendben olvasva, kétségtelen bizo
nyítékát adta mindazoknak, hogy az a zseniá
lis újság tényleg a riválisa drágán fizetett 
távirataiból él. És a zseniális újság másnap 
hűségesen közölte ezt az áruló táviratot is. 
Erdély pedig kacagot a sikerült tréfán. Any- 
nyira kacagot, hogy Htobsa generális egészen 
elvesztette a lélekjelenlétét is elmenekült 
Kolozsvárról, ahol mindenki csak kacagni 
tudott rajta. A nevetségesség öl. Vele pusz
tult a lapja is. Nem is olvasta volna többé 
senki.

A másik a politikában még ismertebb 
eset. Publicista volt, hírneves férfiú, aki újság
írói pályája és dicsőségének delelő fokán 
állott. Egy egész ország ünnepelte bátor 
szókimondásáért. A nagy Kossuth méltó 
utódját vélték föltalálni benne. Egyenlőség, 
testvériség, szabadság volt a jelszava. Mikor 
újságot indított, vele volt az egész magyar 
közvélemény. Keresztény és szidó egyaránt 
sorakozott a zászlaja alá. Mert az egyetlen 
igaz programmot hirdette, a magyar demok
ráciát. Egész ország tapsolt neki. Tiz millió 
magyar üdvözölte hozsannával. És mi, ujság- 
iró-bajtársai a küzdelemben, valóságos rajon
gással vettük őt körül. Sokat, okosat, bölcset, 
igazat tanultunk tőle. Mindenek fölött meg
tanultunk igazságot írni, azt az egyedül való 
igazságot, amely nem ismer különbséget 
ember és ember között. Az egyetlen igazságot. 
Az isteni, vagy ha úgy tetszik, az általános 
emberi igazságot. Üldöztetésben is volt ré
szünk bőven. A hatalom mindent megtett 
ellenünk, hogy megtörje az ellenhatalmat. 
Vezérünket párbajban lőtték le. Halálos sebé- 

i bői azonban fölépült. Mert csak párbajban 
terítették le s vele volt az igazság. És újra 
fegyverbe állott és küzdött és szenvedett az 
igazságért. Évek múltán ismét párbajt vívott. 
De akkor már az Igazság volt az ellenfele. 
És megsebesült, és nem lehetett többé kom
battáns so h a . . .

A Felvidéki Híradó negyedszázados kom
battáns szolgálatára büszkén és önérzettel 
tekinthet vissza a mai évfordulón. Mert ha 
ellenfeleit nem is győzte még le egészen 
csatát nem vesztett velük szemben soha. Sőt 
ellenkezőleg. A negyvennyolcas piros sapkás 
hősi példájára, szuronyt szegezve megy előre, 
mindig előbbre. Mert vele van az igazság: 
a magyar nemzet ezeréves történeti múltja 
és joga.

A magyar nemzet győzelmét is ez az 
Igazság hordja a méhében.

Clair Vilmos.

A „Felvidéki Hiradó“-t, amelynek bölcső
jénél állottam, — teljeskorusága elértekor 
igaz szívből köszöntőm.

Az eszmét, amely néki létet adott, szol
gálja tovább is híven, lankadatlanul és tör- 
hetlenül.

Lehotzky Lajos.

A „Felvidéki Hiradó“-oal<.
Jubiláló laptársának üdvözletét küldi 

a „L ip tóm elynek  jelszava: La garde 
meurt et ne se rend pás.

Egy negyed évszázad folytonos 
munkában, erős küzdelemben a ma
gyarságért abszolút értékben fölér egy 
fél, sőt egy egész évszázaddal is, ha 
ezt a közönyösség és lanyhaság jel
lemzi. A „Felvidéki Hiradó“ a maga 
kis gárdájával többet cselekedett, mint 
töprengő államférfiak és diplomatás- 
kodó politikusok serege. Mi tanúi vol
tunk és vagyunk rendületlenségének, 
mi, a Végek fiatal újságírói, ezt most 
büszkeséggel valljuk, tanítványai is 
voltunk. Tanultunk tőle, — és vala
hányszor toliunk a magyarság, az erős 
magyar nemzeti állameszme védelmé
ben ontja sorait, Turócmegye erős 
kardjára gondolunk, a „Felvidéki Hir- 
adó“-ra, mely híven megállotta helyét 
25 éven keresztül egyforma lelkesség
gel és egyforma kedvvel és ezért si
kerrel is.

Sikerrel. Milyen nehéz a z ! Mi 
vidéki újságírók tudjuk azt; miértjük, 
hogy milyen nehéz az vidéken, hol a 
magyar társadalom is csoportokra ta
golódik széjjel. — És a „Felvidéki 
Híradó" gárdája nem adta meg magát 
— és nem is halt meg. Él huszonöt 
év sikerével. Él az erős jövendő Nagy- 
magyarországba vetett hitével, — és 
og élni. Erős szívvel és erős tollal, 
mint most!

Liptószentmiklós, 1906. dec. 19-én.
Steier,

a „Liptó" szerkesztője.

Egy negyedszázadon át a „Felvi
déki Hiradú“ volt egyetlen orgánuma 
a turóci maroknyi magyarságnak, 
egyetlen harcosa, terjesztője a magyar 
állameszmének. Minden kicsinysége 
mellett is benne, általa éltünk: érzé
seink, vágyaink szószólója, szenvedé
seink, örömeink, sikereink hangos hir
detője volt.

De az igazi misszió még nincs 
betöltve!

Tekintse a „Felvidéki Híradó" leg
közelebbi s legfontosabb feladatának 
a turócszentmártoni „Magyar Ház" 
megteremtését, társadalmi életünk ez 
égető szükségét, legnagyobb, legszámot
tevőbb védőbástyáját. Ne szűnjék meg 
erre izgatni, lelkesíteni s ha kell, os
torozni s talán koldulni is.

Ez lesz a lap negyedszázados fenn
állásának legszebb, legméltóbb s leg
maradandóbb emlékoszlopa!

Párvy Endre.



Huszonöt ív  a tupücszentmártoni magyar 
társadalmi álét történetéből.

A „Felvidéki Híradó" jubileuma alkalmá
ból emlékezzünk meg arról is, aminek e lap 
25 éven át mindenkor nemcsak hü tükre, 
hanem sok tekintetben és első sorban is 
ébresztője, majd lelkes buzditója volt: emlékez
zünk meg a magyar társadalmi életről az 
elmúlt 25 év alatti, itt a lap megjelenési 
helyén, Turócszentmártonban. Régi emlékeim 
gyűjteményéből előkerestem a „Felvidéki 
Híradó" egyes régi, elsárgult számait, vala
mint az annak idején gondosan eltett és 
megőrzött különféle meghivókatés programmo- 
kat. És mily csodás világ tárul elém I Mily 
élénk pezsgés, mily kellemes órák, mily 
nemes társas szórakozások! Ám tudom, hogy 
ez ünnepi szám keretében nincs hely arra, 
hogy az elmúlt idők dicsőségét zengjem s 
dicsőítve a múltat — mint azt már az öre
gedő, vagy öreg emberek szokták — kese
regjek a jelenen : egyszerűen, a lehető leg- 
egyszerüebben, de hűen előadom több 
vonásokban a magyar társadalmi élet törté
netének főbb mozzanatait, összefoglalván Így 
az adatokat, amelyek a „Felvidéki Híradó" 
egyes évfolyamaiban és számaiban találhatók.

E 25 év magyar társadalmi életéből 
különösen 3 mozzanat emelkedik ki fontos
ságával és a magyar társadalmi életre 
gyakorolt nagy hatásával s ezek a turócszent- 
mártoni magyar dalos egyesület, a népszerű 
felolvasó esték és a turóci magyar olvasó- 
egylet és társaskör „szín ügyi bizottsága" által 
rendezett műkedvelői előadások. Időrendben 
Így keletkeztek egymás után s a 80-as évek 
vége felé egyszerre és egymás mellett 
működtek és virágozlak.

Szóljunk tehát először a „Turócsztmártoni 
magyar dalos egyesületről". A többi kettőről 
pedig majd más alkalomkor.

1884. évi február hóban történt, hogy e 
sorok Írója a magyar daloskör eszméjét és 
szükséges voltát pendítette meg. Az eszme 
felszínre kerülését kedvezően fogadta mindenki 
s hogy létre is jöjjön, különösen az akkori 
alispán: Leliotzky Lajos, főjegyző: Beniczky 
Kálmán és főszolgabíró: Leliotzky Vilmos 
fáradoztak. Február hó végével megtörtént 
az alakulás, elnökké Leliotzky Lajost, alel- 
nükké Leliotzky Vilmost választottuk s e 
sorok írója magára vállalta a karmesteri 
állást. írjuk ide emlékül mindazoknak a 
neveit, akik a daloskörnek első működő 
tagjai voltak. Az I. tenor-szólamot énekelték: 
Bukó Kálmán + tanár, dr. Girtler Aladár kir. 
járásbirósági aljegyző, Jeszenszky Teofil f  
közigazgatási gyakornok, Leliotzky V ilm ost 
főszolgabíró, dr. Pollacsek Mór ügyvédjelölt 
és Tabiczky Lajos + telekkönyvvezető. A
II. tenor-szólamot énekelték: Barthos István t 
tanár, Gráber Károly ügyvédjelölt, Kölni Emil 
ügyvédjelölt, Kubala Alajos postafőnök, 
dr. Lax Adolf ügyvéd (ő volt a pénztáros is), 
Tóthi Szabó Sándor, erdőfelügyelő és 
Szinnyay László állatorvos. Az I. basszus
szólam tagjai voltak: Donszky Lukács tanár, 
Kertész János tanár, Nagy István t  tanár 
(ő volt a jegyző is), Toperczer Lajos gyógy
szerész, Turner József t  fanár, Rosenzweig 
Arnold tanító és Vladár Imre árvaszéki jegyző.
A II. basszus-szólamot énekelték : ifjabb 
Bulyovszky Simon vármegyei pénztáros,

Friedmann Gyula takarékpénztári igazgató, 
Graber S am u t tb. tiszti főügyész, Kellner 
Gusztáv t  erdőfelügyelő, Ormai József orvos, 
Ruttkai Géza erdőgondnok és Záthureczky 
Károly megyei tisztviselő. És mily lelkesen 
folytak az első próbák I Aki nehezebben fogta 
fel a kótás éneket, mily szívesen jött el 
külön órákban is a polgári iskolába, ahol a 
próbákat tartottuk! Voltak közöttük kiválóan 
jóhangu és könnyen tanuló énekesek is, mint 
Bukó Kálmán, Jeszenszky Teofil (mind a 
ketten kedvelt magánénekeseink) és a leg
lelkesebbek: Lehotzky Vilmos és Kellner 
Gusztáv. Mintha most is látnám magam 
előtt e 17 derék magyar em bert! S alig 
22 évvel a daloskör alapítása után közülök 
9 már örök álmát alussza!

1884. évi május hó 25-én a megyeház 
nagytermében a F. M. K. E. javára tartottuk 
első nyilvános hangversenyünket, amelynek 
első száma a Hirnnus eléneklése volt. A 
hangversevyről a „Budapesti Hírlap" május 
hó 28-iki számában olvassuk:

A turóc-szen t-m árío tii dalegyesület,
— Írja levelzőnk, f. hó 26-áról — tegnap 
mutatta be először eddigi működésének ere
dményét. Meg is hódította a megye közönségét 
részére. Ez egyesület van hivatva Túróéban 
a magyar dal művelése és terjesztése mellett 
a társadalmi életben szoros kapcsot képezni, 
s működési körébe vonni mind azokat, 
kiknek törekvése oda irányul, hogy a magyar 
dal s a gyakori érintkezés által meghódítsa 
azokat is, kik eddig nem talátak arra alkalamat, 
hogy a politikai élet terén ejtet csorbák 
a társadalmi téren elsimittassanak. A műsor 
minden egyes számát a közönség lelkes 
éljenzéssel fogadta, a dalegyesület egyes darab
jait meg is ismételtette. Különösen tetszettek 
„Hunyadi László" nyitánya, melyet Lehotzky 
Lajosné és Boldis Ignác adtak elő négy kézre 
zongorán, a „Keserű bordal“-t, a „Népdalok" 
-at és a „Vadász-dal“-t meg kellett ismételni 
is, s ez utolsónál a szerzőnek, Boldis Ignácnak 
is kijutott a megérdemlett taps. Szóval az 
egész előadás azt a benyomást tette, hogy 
a dalegyesület eltalálta azt az irányt, mely 
által a közönségre hatni lehet. Élismerés 
illeti a dalegyesület megteremtőjét s az 
estély redezőjét: Boldis Ignác polgáriskolai 
igazgatót, a dalegyesület karnagyát. A közön
ség lelkes éljenzéssel adózott az ő érde
meinek. Kiváló köszönettel vette a közönség 
Lehotzy Lajosné úrnő közreműködését is, ki 
mindenkor szives készséggel ajánlja föl 
szolgálatát s élvezetes játékával már nem 
egy kellemes estét szerzett a turóciaknak. 
Az előadás alatt a Justhok, Rakovszkyak, 
Lehotzkyak, Beniczkyek körében ott voltak 
mind azok, kik Túróéban az előkelő 
közönséget képezik.

Következő hangversenyünket nagyobb és 
művészibb műsorral 1885. évi január hó 
17-én rendeztük a „Turóci Jótékony Nőegy
let" javára, igen nagy közönség előtt. A 
dalosokon kívül a zeneelőadásokban részt 
vettek Lehotzky Lajosné, Beniczky Izabella, 
Bock Ilona és Schwimmer Edith urhölgyek 
és a karmester.

Ugyanez év őszén a daloskör megerősö
dött, az akkkor ide kinevezett Derszib Béla 
és Farczádi József tanárokban oly kitűnő 
tenor-énekeseket kaptunk, hogy bármelyik 
nagyobb városi daloskör is méltán megiri
gyelhetett bennünket. Az 1885. évi november 
hó 21-én — ismét a nőegyesület javára — 
rendezett előadásunk a műsor változatosságát 
és érdekességet tekintve jóval felülmúlta az 
eddigieket. A „Budapesti Hírlap" november 
hó 24-ik száma ezek Írja (kivonatosan):
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Dal- és zeneestély Turóc-Szt-Márton- 
ban. Levelezőnk Írja: Turóc-Szt-Mártonban 
másfél évvel ezelőtt alakult egy magyar dal
egyesület, mely rövid fennállása óta e hó 
21-én harmadszor lépett nyilvánosság elé. 
A turóc-szt-mártoni magyar dalegyesület már 
eddig is szerzett arra érdemeket, hogy a Fel
vidék magyar társadalmi életében tényező 
gyanánt ismertessék el. A legutóbbi előadás 
alkalmával a nők és férfiakból alakult ve
gyes kar is bemutatta működésének ered
ményét. A közreműködő nők nem kímélték 
a fáradságot hogy emeljék az egyesület si
kereit s a közönség műélvezetét. A vegyes 
karban közreműködő nőkezek: Bock Ilona, 
Boldis Ignáctié, Gruber Vilma, Hegedűs Vil
ma, Ji11y Vilma, Nagy Istvánná, Riszner Ma
riska, Schvimmer Edit. A müsorozat is nagy 
tapintattal volt össeállitva. A férfikar nyitotta 
meg az estélyt a Rákóczi-indulóval, Beniczky 
Izabella és Bock Ilona Dinorah nyitányát 
játszották négy kézre zongorán igen szépen 
s közbe a vegyes kar énekelt harmónium- 
kisérettel, mely nagy hatást tett. Justh Anna 
zongorajátéka, ki Liszt II. magyar Rapszódi
áját játszotta művészettel, megérdemelt tap
sokban részesült. Úgy a vegyes, mint a férfikar 
által előadott népdalok a közönség meg- 
megujuló tetszésével találkozott. Boldis Ig
nác karnagy, ki lelke a dalegyesületnek, mél
tán lehetett büszke sikereire. Az előadást 
tánc követte, mely jó hangulatban tartott vi
lágos reggelig.

Az 1886. évben a házi hangversenyek 
jöttek divatba. Ezek közül kiválik a március 
hó 9- én és december hó 31-én rendezett két 
társas összejövetel, amelyeken az ének- és 
zeneszámokon kívül kisebb vígjátékok elő
adásával is megpróbálkoztunk. Mint műked
velő színjátszók különösen kitűntek: Fekete 
Miklósné, Kertész Jánosné, Nagy Istvánná, 
Schwimmer Edith, Jilly Vilma, Bock Ilona, 
Derszib Béla, Révész Lajos és Nagy István. 
Ezenkívül a daloskör még a „népszerű felol
vasó estéken" is énekelt több Ízben.

Az 1887. év őszén telepedett le Turóc
szentmártonban Riszner Nándor, a znióváraljai 
tsnitóképző intézet nyugalmazott zenetanára. 
Kiváló, jó és szakszerűen képzett zenész, 
kihez képest e sorok Írója igazán csak 
műkedvelő-számba mehetett. Neki adta át 
tehát a karmesteri pálcát és Riszner Nándor 
tanár kiváló szakértelemmel, e mellett nagy 
buzgósággal vezette a daloskört. Az 1887-ki 
„Szilveszterest" minden izében jól sikerült. 
És mégis e derék egyesületnek napjai akkor 
már meg voltak számlálva. Egy-két jó énekes 
eltávozása, majd pedig a működő tagok 
közönye folytán az oly nagy hévvel felkarolt 
eszme nemsokára szomorú hanyatlásnak 
indult, annyira, hogy a daloskor 1888. évi 
március hó 15-én kénytelen volt beszüntetni 
működését. A magyar olvasóegylet március
15-ki estéjén szerepelt utoljára. Egy nagyon 
nehéz s énekeseink képességét messze túl
haladó darabot gyakoroltak be ez alkalomra, 
ennek éneklése közben a daloskör egyszerre 
csak megakadt s nem énekelt tovább. 1891. 
évi február hóban a minden oldalról jövő 
felszólításnak engedve újból a jelen sorok 
Írója próbálkozott meg az alvó egyesütet 
felébresztésével, a daloskör fellépett a szín- 
ügyi bizottság által rendezett március 15-iki 
ünnepélyen, akkor énekelte legelőször e sorok 
Írójának szerzeményét, a „Talpra magyart", 
majd a turócszentmártoni állami polgári és 
(akkor még) közép kereskedelmi iskola 
április hó 26-ki felolvasó estéjén, de a jobb 
sorsra érdemes egyesületet már nem lehetett 
megmenteni. Az újság varázsa megszűnt, a
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lelkesedés lelohadt és a dalosok hosszú időre 
elhallgattak. Az 1904. évi január, vagy február 
hóban Boldis Dezső vette kezébe a kar
mesteri pálcát, külön férfi- és vegyeskart 
szervezett. A gyakorló órák és próbák sok 
kellemes szórakozást nyújtottak a nagyszámú 
tagoknak, nagyobb részt fiatal hölgyeknek 
és uraknak; az első fellépés: 1904. évi 
március hó 15-én az olvasóegylet ünnepélyén 
minden várakozást felülmúlt, már-már a leg
szebb reményekkel voltunk eltelve, azt hivén, 
hogy most egy egészen fiatal vezénylő kezé
ben ismét a régi szép napok ismétlődnek: 
de a fiatal karmesternek 1904. évi október 
hóban önkéntesi évének kitöltése céljából 
egy évre való eltávozása miatt ismét csak 
elnémultak a magyar dalosok.

De a szép és nemes eszmét soha sem 
lehet végleg elhantolni! Ki-kitür az a kopor
sóból is s uj életet kíván. Ez évi szeptember 
hóban Beniczkv Kálmán alispán kezdeménye
zésére ismét megalakult a magyar daloskör, 
ismét megszólalt a magyar dal. Szakképzett, 
fiatal karmester: Wunder József kezébe 
került az annyit vándorló karmesteri vezény- 
pálca, a dalosok szorgalmasan járnak a 
gyakorló órákra, október hóban már fel is 
léptek, még pedig nagy sikerrel.

Az újonnan megalakult daloskor tagjai 
gondolják meg, hogy nálunk, Turócszent- 
mártonban, a magyar dal éneklése nem 
tekinthető pusztán csak szórakozásnak. Ennek 
is a legnemesebb faja, de itt a dalnak j 
hazafias jelentősége is van. És tanulják meg i 
a turócszentmártoni magyar dalos egyesület I 
történetének eme vázlatos előadásából, hogy 
a nemes eszmét kizárólag csak a dalosok 
önfeláldozó szorgalma és lelkes kitartása 
mentheti meg és virágoztathatja fel. A közön
ség szereti a dalt, a daloskör előadásai a 
legszélesebb körű pártolásra számíthatnak, 
csak a dalosok maguk ne lankadjanak.

Isten áldása !.isérje az újonnan megalakult 
hazafias egyesület működését!

Boldis Ignác.

Az ország központjából nem látni a 
messze vidékre; de mi, akik az ellenséges 
nemzetiségek között élünk, közvetlenül érez
zük azt a veszedelmet, amely a magyarságot 
fenyegeti.

Ennek a veszedelemnek az elhárítására, 
az ellenségek megtörésére és az egész ország 
felvilágosítására nagy és nehéz munkát 
végzett és végez egy negyedszázad óta a 
„Felvidéki Híradó". A magyarok Istene áldja 
meg érte.

Rakovszky István.

Eiplék«z«&.

Körülbelül ekkortájt kezdtem a „Felvidéki 
Híradóba" irogatni, mikor ez a honmentés 
derekasan befejezett munkája után a borter
melés és a turócszentmártoni községi elöl
járóság megmagyarositásának nehéz problé
máival foglalkozott, a tárca rovatában folyó 
novella hősei pedig már elfeledték amit a 
novella elején mondottak, úgy hogy aztán 
jónak vélték befejezés nélkül abbahagyni 
az érdekes diskurzust. Hogy mindezekkel a

dolgokkal micsodás összefüggés lehetett az 
előfizetők száma rohamos apadásának és a 
lapkiadó ezüst hajszálai szembetűnő soko- 
sodásának, ezt ma már megállapítani nem 
tudom, de arra még emlékszem, hogy egy 
érdekes özvegyasszonyka, aki a lapkiadóval 
azonos, bizonyos, bizalmas perekben, amikor 
négyszemközt voltunk egymással, őszinte 
vallomásokra ragadtatta el magát érzelmei 

! hevében s kipirulva hangoztatta, hogy „ez 
; Így nem mehet tovább". Valami conjuratió 
i is készült akkoriban, de én nem akartam a 

Catiüna szerepére vállalkozni. — Nos, a 
„Felvidéki Híradó■ ezt a krízist is szerencsé
sen kiáiiotta, — mivel pedig éveken át mun
katársa, főmunkatársa s közbe-közbe helyet
tes szerkesztője is voltam e lapnak a bor
termeléssel folytatott elméleti kísérletek utáni 
időkben s Így abban, hogy most 25 éves 
jubileumát ünnepli (bár én is ünnepelhetném 
a magamét!) nekem is van némi csekély ré
szem, szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy 
ez a lap nem élt hiába eddig s ez okból 
kívánom neki, hogy rendeltetését a felvidéki 
magyarság fokozott erkölcsi, szellemi és 
anyagi támogatása mellett ezentúl is híven 
betölthesse.

Zayugróc, 1906. december hó 11-én.
Bánfi János 

áll. polg. isk. igazgató.
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Lelki szemeimmel magyar honomat 
egy óriási várnak képzelem s benne e 
vidéket résnek, melyet legelkeseredet- 
tebb elleneink támadnak. A rés tánto
ríthatatlan, nemes védőjét, a „Felvidéki 
Hiradó“-t önzetlen küzdelmének 25 
éves fordulóján testvéri szeretettel üd
vözlöm s szivemből kívánom, hogy a 
további védelem nehéz munkáját sok 
szerető honfisziv támogatásával meg
édesítve érezze.

Turócszentmárton, 1906. dec.
Hazafias üdvözlettel 

Csanaky József 
róm. kath. segédlelkész.

25 éves fennállását ünnepli a „Felvidéki 
Híradó", városunk, megyénk eme nemcsak 
magyar nyelvű, de valóban minden izében 
„magyar" politikai hetilapja.

— Asszony vagyok, szűk a látóköröm, 
bár ez a vidék szülőföldem, mégis még a 
helyi politikáról sem beszélhetek, sőt a lap 
rendeltetéséről sem szólhatok. Azt azonban 
sejtem, tudom, hogy a „Felvidéki Híradó" 
nagy hivatást teljesített és Isten segedelmével 
még teljesíteni fog.

— Hivatása teljesítését, céljainak elérését 
első sorban szerkesztői mozdították elő és a 
jelenlegi szerkesztőt, Dugovich Titus urat, ha 
látom, megtestesül előttem a „F. H.“ magyaros 
személyében, igaz hazafias törekvésében, 
társadalmat összehozó, modern, igazságos 
szellemben. — Isten tartsa meg őt és lapját 
sokáig I

__________ 5. 0 .

A túród fiáriakültösz.
A megváltó születésének misztériuma az 

Istenanya személyében összpontosul, ki a 
katholikus egyház dogmái szerint természet
feletti utón hozta világra a megváltót.

Mária volt az, ki az emberiséget a leg
drágább kincsesei ajándékozta meg: az 
Üdvözítővel, az emberszeretet és erkölcsiség 
ősforrásával.

Embertársai boldogulását előmozdítani, 
ez képezi azon nők magasztos hivatását, kik 
nemük nagy mintaképét szem előtt tartják.

Ritka esetek ezek, mert csak nagy tulaj
donságok, a lélek nemessége, a s z ív  jósága 
és az önzetlenség minősiti az embert ily 
tevékenységre.

És Íme Turóevármegyének van ily 
Máriája, kinek szellemi és lelki előkelősége, 
szivének és lelkének összhangja immár az 
emberszeretet dicsfényével övezi fejét, mert 
ernyedetlen buzgalommal karolja fel a szüköl- 
ködők és szenvedők ügyét, lelkesedéssel 
serkenti a vármegye asszonyait közös mun
kálkodásra a nemes szatnaritánusi tevékeny
ség tág mezején, szüntelenül támogatja a 
szegényeket, ápolja a betegeket, vigasztalja 
az özvegyeket, fölemeli az elhagyott földi 
angyalokat: a gyámoltalan árvákat, azoknak 
pedig, kik az árnyékvilágba készülnek, — a 
gyógyíthatatlan betegeknek utolsó földi 
állomásukon pihenő helyet nyújt.

A szenvedők, az elhagyottak, a boldog
talanok hálatelt szívvel tekintenek fel nemes 
jótevőjükhöz — ez a turóci Máriakultusz I

x.

A felvidéki újságíró feladata mindig ter
hes, de igen világos. Mivel megállapított 
tény, hogy szétforgácsolt partikuláris egyedek 
képtelenek ara, hogy ez államban a köz
szabadságot, közerkölcsiséget és közbizton
ságot minden polgár részére feltétlenül biz
tosítsák : a kulturális fejlődés és közjó elvi- 
tathatlan érdeke, hogy ezen feladatokat az 
egységes államhatalom biztosítsa. Már pedig 
egységes államhatalom ezen a földön a Kár
pátoktól az Aldunáig csak a magyar faj al
kotott, melynek alkotmánya ezen a földön 
kezdettől fogva általános érvényű és folyton 
hasonuló élő szervezet: bizonyos, hogy az 
egységes államszervezet — a magyar állam
eszme — megcsorbítása, szűkítése vagy 
megbontására törekvő nemzétiségi agitáció 
súlyos vétkezés politikai szempontból, maga
sabb emberi tekintetekből pedig, mivel aka
dályozza az államot szociális kötelezettségei
nek hatékony teljesítésében, egyenesen bilnüs 
merénylet.

Ebből szükségszerű következetességgel 
folynak a felvidéki újságírók köletességei, 
melyek teljesítésében dicsőséggel előljárt egy 
negyedszázadon át a „Felvidéki Híradó" és 
kívánom, hogy jelen szerkesztője, Dugovich 
Titus, továbbra is mintaképe legyen a felvi
déki újságíróknak.

Zsolna, 1906. december 14-én.

Őszinte tisztelettel 
Szőgyi Gusztáv,

a „Felvidéki Újság" szerkesztője.



A n?agyar be?«njói)ia biztosítása.

Századokon át biztos alapokon nyugodott 
a magyar faj hegemóniája Magyarországon. 
Volt idő, midőn megtámadta hazánkat a mon
gol, a török, rávetette vaskezét a német, 
megrendítette magának a nemzetnek pártokra 
oszlása, véres testvérharca, de hogy bárme
lyik meghódított — nemzetiségnek is eszébe 
jutott volna más államot helyezni az ország- 
alapitó magyarok által emeltnek helyébe, erre 
az Árpádok ideje óta alig történt számba- 
vehető kísérlet. Nem történhetett pedig azért, 
mert a magyar nemzet a természetében rejlő 
beolvasztó képességénél fogva mintegy ma
gába felszívta a meghódított nemzetek kivá
lóbb elemeit. És ez a nemzet testébe való 
felszívódás volt a magyarosodásnak első 
fázisa. A magyarosodás e lassú, észrevehe
tetlen menete oly régi, mint a magyar tör
ténelem. Nem más ez, mint az érvényesü
lésre törekvő egyéneknek és családoknak az 
uralkodó osztályhoz való önkéntes csatlako
zása.

E csatlakozásnak nem állotta útját semmi. 
A magyarság nem zárta be sorompóit a hozzá 
tartozni akarók előtt soha, mert hiszen a ma
gyar nem mint magyar uralkodott, hanem 
mint nemes. A magyarosodás terén csak 
akkor jelentkezett az első szünet, midőn a 
német uralkodók provinciává kezdették vál
toztatni hazánkat. A nemzetiségi érzés ekkor 
még a valláshoz és osztálykülömbséghez 
Trépest jelentéktelen volt. És e veszély is el
múltnak látszott, midőn a másik tűnik fel a 
látóhatáron, mely megteremti a nemzetiségi 
kérdést és előidézi a fajok harcát. A francia 
forradalom az egyenlőség elvét tűzvén zász
lajára és ezen elvét kiterjesztvén a népekre 
és nemzetekre is, ledönti a történelmi álla
mot, hogy annak helyébe a nemzetiségi álla
mot tegye. A népek közé dobott tüzes csóva 
lángra lobban s tovaterjedve elérkezik ha
zánkba is, ahol a nagyszámú, de addig poli
tikai és műveltségi élettel nem biró szláv és 
oláh fajok, a saját erejük fejlésében és törzs
rokonaik támogatásában bízva, már többé 
nem akarnak az állami élet talpköveiül szol
gálni, hanem mint az államnak nyelvileg, 
hatalomban egyenlő részesei jelentkeznek, 
vagy épen mint uj államszervezet alkotói a 
magyarnak romjain.

Aki a nemzetiségek közt él, évtizedek óta 
kénytelen tapasztalni, hogy az izgatottság, a 
türelmetlenség, sőt a gytilölség minden ellen, 
ami magyar, fokozatosan növekszik. Nem 
használ semmit a magyar hazafiak abbeli 
törekvése, mely a nemzetiségi kérdést szere
tettel, gyöngédséggel óhajtja a sikeres meg
oldás felé terelni. Nem használt semmit a 
magyar nemzetnek ama jóhiszeműsége, midőn 
megalkotta 1868-ban a IX. törvénycikket a 
görögkeleti vallásnak ügyében, vagy a 44-ik 
törvénycikket a nemzetiségi egyenjogúság tár
gyában. Nem használt semmit, midőn a 
hatvanas években magyar pénzen felállította 
a tót gimnáziumot és tanítóképzőket. Hiába
való erőlködés volna ma is, ha hasonló esz
közükkel akarnók a nemzetiségi kérdést csen
desebb mederbe irányítani.

A nemzetiségi kérdésnek megoldása eddig
i é  azon kényesebb természetű kérdések között 
foglalt helyet, amelyeknek megbolygatása nem 
volt tetszetős a legfelsőbb körökben. E ké
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nyes feladat legtöbbnyire a kulturegyesüle- 
tekre és magára a magyar társadalomra volt 
áthárítva. Ámde mióta a nemzetiségi képvi
selők bevonultak az ország házába, ama fel
sőbb körök is belátták már, hogy itt maga 
a társadalom nem oldhatja meg a neki szánt 
feladatot. Belátták, hogy az állam közbelé
pése ma már el nem ódázható. Az állam és 
a magyar társadalom együttes működése, még 
pedig öntudatos, tervszerű, következetes, min
den erőszak nélkül való, mindamellett azon
ban minden engedékenységet és megalkuvást 
kizáró együttes működése szükséges a nem
zetiségi törekvések ellensúlyozására, meggát- 
lására és az izgatások megfékezésére.

Első sorban a közoktatásnak jut a vezér
szerep. A közoktatásnak kell oda hatni, hogy 
a jövő nemzedék magyar nemzeti öntudatban, 
magyar nemzeti szellemben legyen felnevelve. 
Az eddigi tapasztalatok szerint a nyelvhatá- 
rokon, a vegyes nyelvű községek- és váro
sokban, valamint a nemesség lakta falvakban 
felállított iskolák érték el a légszebb sikere
ket. A nemzetiségek által lakott területeken, 
az úgynevezett zárt területeken felállított is
kolák csak igen csekély mértékben közelítet
ték meg a hozzájuk kötött reményeket. Nem
zeti feladata tehát a közoktatásügyi kormány
nak, hogy minden rendelkezésére álló erővel 
a magyar tömegek között élő nemzetiségi 
szigeteken, a városokban és nyelvhatárokon 
állítson iskolákat. Innen kell kiindulnia a be
olvasztás nagy, de dicső munkájának. Erősí
teni keli a nemzetiségek közé ékelődött ma
gyar szigeteket, hogy azok kultúrában és 
közgazdaságban fölötte állván az őketkörnyező 
nemzetiségeknek, necsak megmenthetők le
gyenek a nemzet számára, hanem segítsék 
és támogassák a nyelvhatárok felől előre
nyomuló magyarosodást.

A magyar társadalom szerepe, úgy a 
nyelvhatárokon, mint a vegyes nyelvű köz
ségekben és városokban, valamint a nemze
tiségi szigeteken, a közoktatás után követke
zik. Műveltségével és öntudatos tevékenysé
gével hivatva van a nemzetiségieket magához 
vonzani és azután magába felszívni. Ennek 
a missziójának teljesítésére számtalan alkalom 
kínálkozik s azok nem is ismeretlenek már, 
itt-ott alkalmazásban is vannak, csak a ki
tartás ne csökkenjen. Erős, intenzív, lüktető 
magyar társadalmi életet kell teremteni s azt 
minden áron fenntartani. A mai viszonyok 
közt különösen kívánatos, hogy oly társadalmi 
szervezkedéseket létesítsünk, amelyek a nem
zetiségieket az élet többféle viszonylataiban, 
de főleg közgazdasági viszonylataiban lekös
sék. A közgazdasági szervezkedések létesítése 
ma már elódázhatlan feltétele minden kultu
rális mozgalomnak.

Az állami beavatkozásnak közoktatásügyi 
részét már szóvátettük s habár erre helyez
tük a fősulyt, mégis szükséges még meg
említenünk, hogy az igazságszolgáltatás és 
közigazgatás, valamint a közgazdasági ténye
zőknek a magyar nemzeti eszmét szolgáló 
fejlesztése oly tényezők, amelyek a sikert ta
lán még jobban biztosítják a társadalmi moz
galmaknál is.

A jó és megbízható közigazgatás tiszt
viselői a néppel való érintkezésükben fel
használhatnak minden eszközt arra nézve, 
hogy a közigazgatás iránt teljes bizalommal 
viselkedjék a nép s ügyes bajos dolgaiban 
ne lósson-fusson a nemzetiségi izgatókhoz,
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hanem oda, ahol jóakarattal intézik el azo
kat. Itt csak az kívántatik a tisztviselőktől, 
hogy hivataloskodásuk egész tartalmát a ma
gyar állameszme szolgálata képezze ; beszél
jenek a néppel az ő anyanyelvén, de ha az 
illető magyar nyelven is beszél, akkor az 
alkalmat használják fel s érvényt szerezzenek 
a magyar nyelv használatának is.

Az igazságszolgáltatástól ugyanazt kíván
hatjuk, mint a közigazgatástól. Kétségen felül 
áll, hogy a bírói kar hivatásának magaslatán 
áll, midőn biztosítja minden honpolgár igaz 
jogát, de egyúttal gondosan megőrzi a ma
gyar állami jelleg kidomboritása mellett an
nak tekintélyét és méltóságát.

Az államnak a nagy magyar nemzeti állam 
kiépítéséhez még számos eszköz áll rendel
kezésére. Ilyenek az állami kezelésben lévő 
vasutak, kincstári birtokok, vállalatok; igen 
fontos tényezők a kir. adóhivatalok, az állam 
felügyelete alatt álló közgazdasági intézmé
nyek stb. Kell, hogy ezek is erős bástyái és 
terjesztői legyenek a magyar nyelvnek és 
magyar szellemnek.

Ha a felsorolt tényezők öntudatos, terv
szerű, következetes tevékenységet fejtenek ki 
az erőszakoskodás mellőzésével, de mégis 
minden engedékenység és minden megalku
vás kizárásával, akkor a magyar hegemónia 
biztosítása lesz a biztos eredmény.

Fehér János.

A bú&zoQöt ét/fordúlóboz.
MOTTÓ: Ki honáért semmit nem te tt 

Gyalázat a léte annak 
Boldog aki neki élhet. . .

Tóth Kálmán.

Huszonöt év nagy idő, nemcsak az ember 
életében, hanem egy lap fennállásában is. 
Ha a mellett ez a lap ilyen hosszú idő alatt 
következetes maradt önmagához, következe
tes maradt azon célhoz, melynek létét 
köszönhette: híven és önzetlenül kitartani a 
magyarság szent ügye mellett és könyörtele
nül ostorozni mindent, mi az egységes 
magyar állameszmével ellenkezik I az fenkölt 
és dicső dolog s arra vall, hogy azok, kik 
eddig a lap élén állottak és annak tartalmát 
irányították jó magyarok voltak és hazájukat 
szerették.

Mi is az a honszeretet? a magyarság 
szeretete ? annak a maréknyi népnek rajongó 
szeretete ? hévvel, lelkesedéssel felkarolni 
mindent, mi magyar? utálni, megvetni min
dent, mi nem magyar?

A jó Isten a megmondhatója, ki az emberi 
szív minden zugába egy-egy külön érzést 
rejtett! A magyarság lánglelkü költője: Petőfi, 
a honszeretetet elébe helyezi minden más 
emberi érzésnek. A honszeretet az az erő, 
melytől a gyenge erőssé, a gyáva hőssé 
válik. A honszeretet az isteni szikra, mely az 
embert Isten képmásává teszi.

Teljes szivemből kívánom, hogy a 
„Felvidéki Hiradó“ ama hivatásának, hogy 
ezt az isteni szikrát ébren tartsa és ne hagyja 
soha kialvóba — ezután még fokozottabb 
mértékben feleljen meg, mint a huszonöt 
éves évforduló előtt! soha le ne térjen a 
soviniszta magyarság útjáról I a lap olvasása 
pedig olyan hatást gyakoroljon a turóci 
magyarságra, mint a jóféle tokaji aszú : hevít
sen, gyújtson és a lelkesültséget a végtelen
ségig fokozza. Péch Dezső.
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Általános szavazatjog és népnevelés.
„Az általános szavazatjog egyete

mes népnevelés nélkül bohózat, mely 
szomorú játékká válhatik" (Universal 
sutfrageris a farce, and may proire a 
tragedy without universal instruction) 
mondja Wintrop, a nagy amerikai 
Szabody népnevelési alap első gond
noka.

Az emberek polgárokká sem szü
letnek, de azzá kell neveltetniök. — 
Korántsem minden gazdasági, társa
dalmi és politikai bajnak forrása a 
rendi alkotmányban gyökerező iskola- 
szervezet.

Ha tőlem függne, én egy három 
cikkből álló törvényt hoznék és pedig 
a következőt:

1. §. A népiskolából a növendéket 
a hat osztály elvégzése előtt halálos 
büntetés terhe alatt (vagy ha a halálos 
büntetésnek ellenségei vagyunk — tiz 
évi hetenkint egy napi böjttel szigorí
tott fegyházbüntetés terhe alatt) az 
iskolától elvonni tilos.

2. §. A népiskola hat osztályát 
végzett hadköteles csak egy évi, az öt 
osztályát végzett két évi, a négy oszt. 
végzett három évi . . . a népiskolába 
nem járt hat évi tényleges szolgálatra 
köteleztetik: azaz a mily mértékben 
nem tett iskolakötelezettségének eleget 
—- oly mértékben pótolja ezt a had
kötelezettséggel.

3. §. Szavazatjoga csak annak van, 
aki fel tudja mutatni a népiskola el
végzéséről szóló bizonyítványt.

Meg vagyok győződve, hogy egy 
ily törvény minden bajnak forrását 
bedugná: a nemzetiségi kérdést is 
megoldaná, a tanítóknak sem kellene 
fizetésük rendezéséért rimánkodni, — 
megtenné ezt helyettük a társadalom.

Somogyi Géza.

Kedves Szerkesztő Uram!
Tegnap este lapozgatás közben 

mondtam éppen az uramnak, hogy 
kezdem szeretni a „Felvidéki Hiradó“-t. 
Utóbbi időben némi átalakuláson ment 
keresztül — meglátszik rajta a hivatott 
szerkesztő keze.;

Örömmel ragadom meg az alkal
mat, hogy véleményemnek Írásban is 
kifejezést adjak.

Fogadja őszinte elismerésemet!
Stubnyafürdő, 1906. dec. 10.
Szívélyesen üdvözli

Roth Emilné.

A M«gt/áltó a SzociáliznyíiS.

Az egész emberi társadalom nagy átala
kulásnak néz elébe. Európa államai alatt 
rejlő vulkán jobban és jobban érezteti meg
rázkódtató hatalmát. Hogy lángjai mikor, hol 
és mily arányban fognak felcsapni, vájjon 
ki tudná megmondani ? Kitörését sokan vár
ják mint hajnalhasadását egy régen óhajtott 
jobb jövőnek, sokan pedig reszketnek tőle, 
félvén, hogy szerzett javaikal, örömeikkel és 
élvezeteikkel együtt általa a megsemmisülésbe 
fognak döntetni. Kétségen kivül oly átalaku- 
lássnak nézünk elébe, mely a társadalom képét 
teljesen meg fogja változtatni, és a társadalmi 
rétegeket csoportosítani. Hogy az Így alakult 
társadalmi rend jobb lesz-e a mainál, az 
csak attól függ, mily elvek lesznek irányadók 
az átalakulás foganatosításánál, s vájjon ez 
vérrel és fegyverrel, vagy az eszmék halai
méval vagy az emberi törvényhozás vagy 
pedig a keresztény vallás örök és megmá- 
sithatlan igazságéinak és elveinek alapján 
fog-e eszközöltetni. Ezen, hol reménységgel 
üdvözölt, hol félelemmel és irtózattal környé- 
kezétt vulkán a szociálizmus.

A szociálizmus alatt, mint sokan értel
mezik, nemcsak a töke és munka viaskodása, 
nemcsak a munkások bérharca, nemcsak a 
kényelmesebb megélhetés biztosítása értendő, 
hanem egyúttal harc a meglevő társadalmi 
rend ellen, harc a minden néven nevezendő 
„tekintély" ellen.

A népfajok vérmérséklete és különleges 
viszonyai szerint a szociálizmus különféle
képen nyilatkozik meg jés talán nemzeten- 
kint különféle névvel is illettetik. Az o lasz: 
anarkista ; a francia: kommunista; a ném et: 
szociáldemokrata ; az orosz: nihilista; a ma
gyar : túlnyomó részben agrarszociálista. Min
denütt azonban egy a végcél: a tekintély 
elvének lerombolása.

A szociális eszmék annyira el vannak 
terjedve hogy nincs társadalmi réteg, mely 
többé-kevésbbé ezeknek ne hódolna. A 
szociális kérdés oly általános, hogy annak 
megoldása elől kitérni többé nem lehet. Ezért 
tapasztaljuk, hogy az összes államok törvény- 
hozásai, az egyház erkölcsi működése, magá
nosok és társulatok intézkedései is ezen 
kérdés megoldására törekesznek.

Hogy társadalmunk beteg, azt senki sem 
tagadhatja. A szegényeknek a gazdag által 
való kizsákmányolása és elnyomatása, a tő
kének egyes kezekben a munkások verejtéke 
által való összepontositása, az ember, illetve 
a felebaráti szeretet hiánya, a lehető legna
gyobb fokban elterjedt élvhajhászat, a féke
vesztett szenvedélyek tombolása, a minden 
téren észlelhető erkölcsi züllés, az elharapód
zott vallási közöny, a vallás és Isten gyűlö
lete, a felsőbbséggel szemben tanúsított en
gedetlenség, a túlságos kényelemszeretet, a 
kiolthatatlan szomj a pénz után, melylyel 
minden megengedett és meg nem engedett 
élvezet megvásárolható, mind olyan jelen
ségek, melyek az emberi társadalom legna
gyobb rétegeit a szociálizmus karjaiba vezetik.

Ha ezen kóros tüneteket számba vesszük, 
be kell látnunk, hogy társadalmunk beteg, 
hogy orvosra és orvosságra van szüksége: 
hogy a szociális kérdést meg kell oldani.

Nem fogja ezt azonban megtenni a szo
ciálizmus követelle vagyonközösség, sem

a munka és vagyonfelosztás, sem a tévesen 
magyarázott szabadság, egyenlőség és test
vériség, nem a vallásnak magánügynek való 
nyilvánítása, nem a haza fogalmának eltör
lése, nem tisztán humanisztikus alapon léte
sült jóléti intézmények, nem a törvényhozás, 
hanem a szeretet parancsolatának betartása 
a társadalom minden rétegei alól.

Ezen szeretet megszemélyesztője a Meg
váltó, aki, tanítása által, különösen a szeretet 
parancsolatának tanítása által megvetette az 
emberi társadalom alapját, megtanítván ben
nünket miként kell Istent mindenek felett, 
felebarátunkat pedig mint önönmagunkat 
szeretni. Ezen szeretet megnyugtatja a szen
vedőt, megvigaszlatja a szegényt, megerősíti 
a lankadót, lelohasztja a szenvedélyek láng
ját, kiirtja az önzést, lelkesít az örök javak 
elérésére, melegágya az erénynek, az önmeg
nyugvásnak és az önmegtagadásnak, meg
nyitja a gazdagok szivét a szegényeknek, 
elősegíti az igazságosságot, eltünteti a gazdag 
és a szegény közötti különbséget, megteremti 
a valódi szabadság, egyenlőség és testvéri
séget. Minél jobban eltávolódik a társadalom 
a boldogulás ezen egyedüli alapjától, annál 
jobban fognak előtérbe nyomulni a társadalom 
kóros tünetei, a szociálizmus különféle nemei.

A társadalom rekonstrukciójánál vissza 
kell térni a Megváltó tanította szeretet paran
csolatához, és a szociális kérdés az egyedül 
lehetséges helyes alapon meg lesz oldva.

Felsősfubnya, 1906. december hó 19-én.

Holbay Lajos.

László följadíjagy ?s?tg.

Irta : Révész Lajos.

— Főhadnagy urnák alássan jelentem, a 
gróftól elhozták a sárgát.

— Jól van, Gábor. Körülnézted?
— Igenis, megnézegettem.
— Nos, hogy fest ?
— Maradhatós, instálom; csak egy kissé 

nagyon is vékonyak a lábai.
— No, ezt nem törjük le szolgálati lónak. 

Ezt a versenyekre akarom kikészíteni. Azért 
vettem.

— Úgy már igen. Arra elég könnyűnek 
látszik. Majd meglátjuk, lesz-e benne virtus?

— Lesz, Gábor, lesz. — S cigarettára 
gyújtva indul el hazulról, hogy a kaszárnya 
istállójában levő uj szerzeményt megnézze.

László Ödön honvédhuszár főhadnagy 
egyike volt a hadsereg leghíresebb lovasai
nak. Azaz nem is jól mondtuk. Nemcsak 
mint lovas volt ő hires, hanem mint lóido- 
mitó valósággal páratlan volt a hadseregben. 
A legvadabb paripát úgy megtörte hat hét 
alatt, hogy a díjlovaglásokon első dijat nyer
hetett vele.

Azt tartották, a szemeiben valami btiverő 
van, amellyel a legdühöngőbb bestiát is meg 
tudja fékezni.

S a főhadnagy ur egészen rendszeresen 
foglalkozott az állatszelidités e nemével. 
Összevásárolta azokat a lovakat, melyeket a 
helytelen bánásmód elrontott; féktelenekké, 
szilajokká, makacsokká tett; s ezekből ido
mította a maga nagy tudásával, törekvésével 
azokat a kitűnő szolgálati lovakat, melyeket 
drága pénzen kapkodtak el tőle tiszttársai.



K E L V I  U E K I H Í R A D Ó

Mert a ló olyan ám, kérem, mint a 
gyerekember. Amiképen a gyermekiélek el
durvul, ha gyakran van része indokolatlan 
megrovásban, azonképen a ló is makrancossá 
válik, ha ok nélkül durván bánnak vele. És 
végre is, csak a szeretet a leghatásosabb 
nevelő eszköz gyermeknél, lónál egyaránt.

És mennél hevesebb hév lángol a gyer
mekben, annál érzékenyebb a méltatlansá
gokkal szemben. Épen úgy van a ló is; 
mennél tüzesebb, annál türelmetlenebb; és 
ha durván bánnak vele, bizony ehnakranco- 
sodik az.

László főhadnagy épen az ilyeneket vá
lasztotta ki s ha ezeket sikerült engedelmes
ségre bírni, a legjobb lovak váltak belőlük.

Lehet, hogy csakugyan volt a szemében 
valami büverő. De lehet, hogy csak bánás
módjában s az akaratában rejlett az a hata
lom, mely a legmakrancosabb állatot is 
megtörte.

Különben azt, hogy veszedelmes szemei 
vannak, leginkább az asszonyok állították.

Olyan Ilire volt, hogy nem jó hosszasan 
nézni acélsziirke szemeibe, mert abból nagy 
baj támad.

Ki tudja, támadt-e ? Néha rossz hírét 
költik az embernek, anélkül, hogy okot szol
gáltatott volna rá.

Az azonban bizonyos, hogy neki semmi 
baja nem volt, akármilyen önfeledten néztek 
is szemébe az asszonyok. Egy-kct napig 
— mondjuk: egy-két hétig - egy kis izga
lom, aztán vége. Újra az a hitdeg gavallér 
volt, aki minden szép asszonynak, szép leány
nak egyformán kurizált.

Azaz mégsem.
lm, a szép Barray Katának soha nem 

kurizál még annyira sem, mint a többinek. 
Ellenkezőleg, úgy látszik, mintha kerülné, 
mintha félne tőle.

Aminthogy kerüli is, mert csakugyan fél 
tőle. A feltűnően szép leány izzó szemei 
olyan hevületbe hozták, hogy megijedt kelet
kező érzelmei hevességétől.

Nem tette ő fel magában, hogy nem lesz 
szerelmes soha. Sőt ellenkezőleg. Mindig jól 
esett ereinek kellemes bizsergése, ha egy-egy 
kaland egy-két hétre felizgatta. De a dús
gazdag Barray Katába nem akart beleszeretni.

0  maga szegény legény volt. Költséges 
passzióira mindig volt ugyan pénze, a lovai 
elég szépen jövedelmeztek; de soha nem 
csinált belőle titkot, hogy szegény legény. 
Azonban azt is tudta róla mindenki, hogy 
acélszilárd karakter.

Nos, hát soha senki szemeire ne vethesse, 
hogy a gazdag leány pénzére pályázott.

Ezért kerüli a szép Barray Katát.
Hiábavaló azonban erőltetett hidegsége, 

a szép Kata annál jobban keresi az alkalmat, 
hogy vele találkozhasson.

lm, most is, alig lép az utcára, szembe 
kerül a szép leánnyal.

— No, maga ugyan felültetett engem 
tegnap! — Ezzel kötött bele; úgy, hogy 
kénytelen volt csatlakozni hozzá, ha csak 
durva nem akart lenni.

— Én ? Magát ?
Nem jött el a Kollárék zsurjára, pedig 

az előző két héten ott volt. Talán azért nem, 
mert tudta, hogy én is ott leszek? S lángoló 
fekete szemei odatapadtak a főhadnagy acél
szürke szemeibe.

A szép szemek lángjától szikrát vetett a

mindig hideg szempár s hirtelen elhatáro
zással felelt meg a főhadnagy a nem várt 
támadásra.

Akarja, hogy őszintén feleljek?
— Akarom.
— Nos, hát igen. Azért nem mentem, 

mert tudtam, hogy maga is ott lesz.
Ahelyett, hogy a nyersen hangzó szava

kat sértésnek vette volna, valami pajkos 
öröm cikázott át a leány arcán.

— Annyira fél tőlem?
— Tehát igen. Végre is magyarázattal 

tartozom. Igen, félek magától. Vagy talán 
önmagámtól. Ha valaki valaha szemembe 
mondaná, hogy én a pénzéért jártam maga 
után, megölném az embert, bárki legyen.

— Értem, László; megértem. — És meg
állód, hogy szemébe nézzen partnerének, 
mialatt ezeket m ondja:

Én, lássa, nem vagyok ennyire büszke. 
En megmondom magának, hogy keresem 
magát, hogy járok maga után, hogy meg
hódítsam magát. Nem azért, hogy megtörve 
lássam, hanem mert . . . hanem másért . . .  I 
— És az imént bátran csillogó szemeit le
sütve, megindult.

A főhadnagy hideg szemei föllángolnak 
s meglepődve suttogja;

— Katóka . . .
— Majd elmondom magának délután — 

felel a hirtelen magához tért leányka —, ha 
eljön hozzánk. Eljön ?

— Elmegyek!
— Tehát a viszontlátásig is Isten vele, 

édes Ö dön! Megszorította kezét s a leg
közelebbi üzlet ajtóján eltűnt.

László főhadnagy lelke egészen belezava
rodott a gyorsan és váratlanul lefolyt jele
netbe. Hiszen ez formális vallomás volt. És 
fölujjongott lelkében, hogy igy történt minden.

Mig istállójához ért, élénken festette ki a 
délután történendő eseményeket.

Pedig délután egészen más jelenetek ját
szódtak le, mint amilyent ők ketten elkép
zeltek.

Isten tudja! Az egész lelkét eltöltő nagy 
indulat tette-e szórakozottá ? Vagy hogy 
megtört az a neki tulajdonított büverő, amint 
halandót engedett úrrá lenni lelke fölött?

Végeredményben mindegy az, mi volt a 
katasztrófa oka.

A tény az, hogy borzasztóan megcsufolta 
a gróftól vett sárga, melyen próbalovaglást 
akart tenni.

A bestia hányát vágódott vele s aztán 
felugorva, végigvonszolta a kengyelbe akadt 
főhadnagyot a kaszárnya udvarán. Mire el
fogták a megvadult állatot, szegény László 
főhadnagy emberi roncsnak látszott.

Most ott fekszik a kaszárnya egyik szo
bájában. Az orvosok toldozzák-foldozzák, mert 
élet még van benne.

A másik szobában ott sir a szép Barray 
Kata, ki -  világgal mit sem törődve — 
anyját magával hozva, rohant szerelmese kór
ágyához.

Az orvosok nem eresztik be; hanem a 
főtörzsorvos azzal vigasztalja:

— Nem kell kétségbeesni. Acélember a z ; 
játszva heveri ki ezt a bajt is. Két hónap 
múlva személyesen fogja megköszönni nagy
ságotok kegyes érdeklődését.

. . . Vájjon igaz lesz-e?
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A t ű z e t i  ellenállás történtté 
T ú ró cV á rn jeg y éb en .

Az 1905. évi január hóban megejtett ál
talános választások eredménye, a Tisza-kabi- 
net sorsát végleg eldöntötte. A kormányéinak 
be se várva a választások végső eredményét, 
meghajolva a nemzet Ítélete előtt, február hó
1-én már benyújtotta lemondását, melyet a 
király el is fogadott, de az ország ügyeinek 
tovább-vezetésével, mig a folyton reménylet 
kibontakozásra való módus találtatik, a le- 
mondot kabinetet bízta meg.

Andrássy és Kossuth sikerteln kihallga
tásai után azonban, mivel a király, a katonai 
kérdésekben elfoglalt merev álláspontjából 
engedni hajlandó nem volt, a nemzet vezé
rei pedig, politikai reputációjuk sérelme nél
kül eddig elfoglalt álláspontjukat, a kormány- 
alakithatás kedvéért fel nem adhatták, a békés 
kibontakozás lehetősége végleg meghiúsultnak 
volt tekinthető, melyen már sem Burján, sem 
a Kvassay-féle kísérletezés nem segíthetett.

Mig ekép a magyar politikai világban a 
jövőt illetőleg teljes tájékozatlanság uralkodott, 
addig maga a nemzet egész határozottsággal 
készült arra a nagy harcra, melyet az ezer 
éves alkotmány védelmében volt megvívandó, 
mely harcra az első impulzust, a Fejérváry 
kormány kinevezése adta meg.

Az újonnan kinevezett kormány, tekintet
tel arra, hogy a Házban nemcsak egyetlen 
pártra, de a képviselők jelentékeny .töredé
kére sem számíthatott, julius hó 21-én tör
tént bemutatkozása alkalmával, az országgyű
lés nemcsak alkotmányellenesnek bélyegezte, 
hanem majdnem egyhangú határozattal, eltil
totta őt minden közfunkciótól, a végrehajtó 
közegeknek pedig meghagyta, hogy a kor
mány rendeletéit, mint törvényteleneket, foga- 
natositaniok nem szabad.

A Ház ilyetén határozata következtében, 
a Fejérváry kabinet, rákövetkezőleg junius 
hó 23-án beadta ugyan formális lemondását, 
de ami előre látható volt, a korona nem 
fogadta el a demissziót, s a kabinet továbbra 
is kormányon maradt.

A kormányelnök julius hóban, ha jól 
emlékszem 1-én, még egy közvetítő kísér
letet tesz a vezérbizottság megnyerésére, de 
ezen akciója is sikertelen maradván, kiadja 
híressé vált „Intő szózatát", melyben meg
fenyegeti az ellenállásra eltökélt vármegyéket, 
hogy minden oly irányú határozatukat, mely 
az önkéntes adó és újonc megtagadását tar
talmazná meg fogja semmisíteni.

Ezen időponttól kezdve, de főleg a kor
mány másodszori kinevezése után, a belügyi 
kormány részéről megindult a hajsza az el
lenálló vármegyék letörése végett s a minisz
térium eltökélte, hogy mindazon tisztviselőket, 
akik rendeletcinek ellenére a törvényhatóságok 
tiltó határozatainak engedelmeskednek, állá
suktól felfüggeszti.

Vármegyénk közönsége, eltekintve ama 
körülménytől, hogy ifj. Justh György volt 
főispánunk, mindjárt az inparlamentáris kor
mány uralomra léptekor beadta lemondását, 
csak az október havi közgyűlésben foglal
kozhatott az ekép kialakult politikai helyzet
tel, s mindjárt az első olkalommal, habozás 
nélkül követte azon törvényhatóságokat, ame
lyek őt megelőzve, az ellenállásban példát 
statuálhatni szerencsések valának.
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Az október havi közgyűlésben került 
ugyanis tárgyalás alá a Fejérváry kormány 
leirata, melyben a megye közönségével kine
vezését tudatja s melyben a közönség támo
gatását a maga részére kikéri.

A bizottsági tagok majdnem teljes szám
ban jelentek meg a közgyűlési teremben s 
feszült érdeklődéssel várták a történendöket.

Valamivel 10 óra után lépett a főispán a 
terembe s a szokásos rövid megnyitó helyett 
ez alkalommal hosszab beszédben emlékezett 
meg a politikai helyzetről s miután úgy mond 
nincs kilátás arra, hogy a helyzet jobbra 
forduljon, lehetséges, hogy a mai közgyűlés 
az utolsó, amelyen föispáni minőségemben 
eljárni hivatva vagyok.

A föispáni megnyitó után kitört a beszéd 
közben visszafojtott lekesültség s zugó él
jenzéssel adóztak a főispán hazafias felfogá
sának. Ez a lelkes hangulat uralta ezután 
az egész közgyűlés lefolyását, s ezzel a 
Fejérváry kormány leiratának sorsa is meg 
volt pecsételve.

Midőn a föispáni megnyitó után Beniczky 
Ákos doktor főjegyö felolvasta a kormány 
leiratát, Beniczky Kálmán alispán emelkedett 
szólásra s megdönthetetlen logikával mutatta 
meg azt, hogy a jelen kormány törvénytelen 
és inparlamentáris, miért is azt a vármegye 
közönsége semmi szin alatt nem támogat
hatja. Beszéde végén a következő határozati 
javaslatot nyújtotta b e :

A vármegye közönsége az értesítést tu
domásul veszi, egyúttal azonban kijelenti, 
hogy a nemzeti akaratra, illetve a parlamenti 
többségére nem támaszkodó Fehérváry kor
mány iránt bizalommal nem viseltetik s azt 
sem jelenleg, sem a jövőben támogatni nem 
fogja: annál kevésbbé pedig, mert az általa a 
jövőre nézve megállapított politikai program- 
inot az ország érdekeivel összeegyeztethető- 
nek nem tartja.

A határozati javaslat benyújtása után csak 
Mudrony Pál nemzetiségi bizottsági tag kért 
szót, aki beszédében kijelentette, hogy nem 
fogadja ugyan el az alispán által benyújtott 
javaslatot, de a kormány iránt ők sem visel
tetnek bizalommal, mert előreláthatólag a 
nemzetiségi követelésekkel szemben a most 
uralomra jutott kormány sem leend engedé
kenyebb elődeinél.

A zaj lecsillapultával, mely a felszólamló 
Mudrony beszédét követte, az elnöklő főispán 
a bizottsági tagok lelkes éljenzése közt hir
dette ki, hogy a törvényhatóság közgyűlése 
az alispán javaslatát határozattá emelte, a 
kormány „Intő szó za tjá t pedig egyszerűen 
irattárba tétetni rendelte.

A kocka el volt vetve. Törvényhatóságunk 
fentebb közölt határozatával beállt az alkot
mányosságért küzdő vármegyék sorába. Le
számolt a következményekkel. Tisztában volt 
azzal, hogy itt visszavonulásnak helye nincs, 
a jelszó: Előre!

Ezen időponttól kezdve vármegyénket 
illetőleg az események csak lassan fejlődtek. 
Midőn október hó 19-én a Fejérváry-kormány 
újbóli kinevezése megjelent, Ifj- Justli György 
ismételten megsürgette már benyújtott lemon
dásának gyors elintézését, amit a kormány
elnök kilátásba is helyezett, csak arra kérte 
a főispánt, hogy mig utódja személyét ille
tőleg megállapodás jön létre, a legszüksége
sebb adminisztrácionális ügyeket lássa el.

Ezt követőleg november első napjaiban,

valószínűleg 4-én, a vármegye alispánja 
magánlevelet kapott a belügyminisztertől, 
hogy nála mielőbb jelentkezzék.

Az alispán, hogy a felhívásnak eleget 
tegyen, még aznap este Budapestre utazott 
s másnap audienciára jelentkezett a minisz
ternél, ki affelől tudakozódott, hogy a meg
üresedett föispáni állásra a vármegyében ki 
volna legalkalmasabb és ki volna hajlandó 
azt el is fogadni.

— Vármegyémben — felelt az alispán — 
olyan embert, ki a jelenlegi viszonyok közt 
ezen állásra vállalkoznék, nem ismerek.

— Miért? — kérdezte a miniszter.
— Azt hiszem, hogy ez a kijelentésem, 

tekintve a mai politikai helyzetet, bővebb 
magyarázatra alig szorul.

Így hát a küldendő főispán személyét 
illetőleg egész november és december hóban 
teljes bizonytalanságban éltünk. Mert egyes 
kombinációba vett nevek alig voltak egyéb
nek tekinthetők, mint rosszakaratú híreszte
lésnek, mellyel e nevek tulajdonosait valaki 
a nyilvánosság előtt megbélyegezni igyekezett.

A decemberi köigzazgatási bizottságban 
már Justh György, tekintettel a kormány foly
tonos alkotmányellenes üzelmeire, már nem 
elnökölt, sőt dacára annak, hogy felmentése 
hivatalosan még nem érkezett, egész hatá
rozottan kijelentette, hogy a címére megkül
dött hivatalos ügyeket, felbontatlanul ott 
hagyja eljövendő utódjának.

Ezen időben már országszerte dúlt a 
lángra lobbantott szenvedély a kormány tör
vénytelen rendeletéi, a Ház alkotmányellenes 
elnapolásai, és a vármegyék nyakára küldött 
törvénytelen főispánok erőszakoskodásai miatt.

Mi nem természetesebb, mint az, hogy 
nálunk is napirendre került az elkövetkezendő 
jövőben teendő intézkedések megbeszélése. 
A közönség, a közvélemény és a tisztviselői 
kar határozott állásfoglalása kétségtelenné 
tették, hogy a kinevezendő megyefőnökre itt 
sem várnak valami rózsás napok. Hogy még 
sem történt Így minden, alább majd látni 
fogjuk.

A karácsonyi ünnepek alatt egész várat
lanul szárnyra kelt a hir, hogy a megyefőnök 
személyét illetőleg megállapodás történt, sőt 
kinevezése már a Felség elé is terjesztetett 
s hogy ez nem más, mint Köcsön Lajos 
címzetes pénztigyminszteri osztálytanácsos, a 
pénzügyminisztérium retteget Kafkája. Voltak 
sokan, kik kétkedve fogadták a hirt, mert 
lehetetlenségnek tartották, hogy a viszonyok
kal teljesen ismeretlen egyén vállalkozzék 
oly állás betöltésére, mely az általános is
mereteken kívül, helyi tájékozottságot is fel
tételez.

A „Budapesti Közlöny" december 29-iki 
száma azonban rácáfolt a kétkedőkre. E szám 
hozta meg újévi ajándékul, az uj főispán 
kinevezését s e szám adta tudtul köztiszte
letben és szeretetben álló főispánunk felmen
tését is.

E napon kettős érzelmek ragadták el a lel
ket. Mig egy részről szomorúsággal gondol
tunk ifj. Justh György távozására, addig 
másrészt az alkotmányellenes kormány kül
döttjének kinevezése s az a tudat, hogy itt 
az ellenség gyors tevékenységre sarkalta 
azokat, kik az ellenállás szervezésére és 
vezetésére hivatva valának.

A tisztikar a vármegye alispánjának meg
hívására, december hó 30-án reggel 9 óra
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kor összegyűlt az alispáni hivatal helyisé
geiben, hogy az uj főispánnal szemben 
követendő eljárásról tanácskozzék. E gyuig. 
sen ott volt Justh  Ferenc is az ellenállás 
későbbi szervezésének lelke és támogatója

Az értekezletet maga az alispán nyitotta 
meg, megfestve a közelgő napok eseményeit, 
vázolva az ellenállás miatt egyesekre háromol- 
ható hátrányokat, s lelkére beszélve minden 
tisztviselőnek, hogy mielőtt valaki közülük 
ilyen vagy olyan állást foglalna, számoljon 
előre a jövő bizonytalan eshetőségeivel. A 
maga részéről kijelentette, hogy ő az ellen
állásban elmegy a végletekig, de az ő fel
fogása, mindennek dacára senkit ne irányítson.

A jelen volt tisztviselők, egyhangú lelke
sedéssel csatlakoztak az alispán felfogásához 
s kimondották, hogy a veszélyekkel számolva, 
az alkotmányellenes főispán uralma ellen 
teljes erejükkel küzdeni fognak, s rendeletéit 
nem teljesitik.

Az napra, azaz december 30-ára meghir
detett közgyűlés, melyen a főispán kineve
zése a közönség tudomására volt hozandó, 
egyetértő lelkes hangulatban folyt le.

Az elnöki széket ezúttal az alispán fog
lalta el, akit az egybegyült bizottsági tagok, 
miután állásfoglalása már köztudomásúvá 
vált, lelkes ovációban részesítettek.

Az alispán megnyitván a közgyűlést, év- 
negyedes jelentésében gyönyörű szavakban 
emlékezett meg a távozó főispán érdemeiről. 
Ennek végeztével bejelentette a közgyűlésnek, 
hogy az inparlamentáris kormány Köcsön 
Lajos címzetes pénzügyminiszteri osztálytaná
csost, a vármegye főispánjává nevezte ki.

Ezután Így folytatta:
Az inparlamentáris kormány tehát talált 

embert ide főispánnak.
A főispán pedig a kormány bizalmasa, 

vagyis politikájának letéteményese lévén, 
ennélfogva egész természetes, hogy a bizal
munkat nem biró kormány bizalmi embere 
iránt bizalommal nem viseltethetünk.

Valóban megdöbbentő, hogy alkotmá
nyos országban létezhet és uralkodhatik oly 
kormány, mely a képviselőházban még 
törpe kisebbséggel sem rendelkezik.

És még megdöbbentőbb az hogy az a 
kormány, az országos válttság jobbra for
dultának csendes várása helyett, ugylátszik, 
állandósítani kívánja magát.
Úgy látom, nem marad más hátra, mint 
tűrni úgy mint őseink tűrtek és bízni egy 
jobb korban: a magyar alkotmányosság 
teljes érvényesülésében.

A bizottsági tagok és a jelen volt nagy
számú hallgatóság lelkes tüntetésének lecsi- 
lapulta után, a következő határozati javasla
tot nyújtott a b e :

Mondja ki a vármegyei közönség, hogy 
az alkotmányellenes kormány közreműködé
sével kinevezett uj főispán iránt bizalmatlan
sággal viseltetik s ennélfogva őt sem a je
lenben, sem a jövőben támogatni nem fogja.

A közönség a javaslatot kitörő lelkese
déssel emelte határozattá.

Az alispáni jelentés befejezése után Justh 
Ferenc emelkedett szólásra s lelkes beszéd 
kíséretében a következő határozati javaslatot 
nyújtotta b e :

„Határozza el a vármegye közönsége, 
hogy a küszöbön álló föispáni beiktatásnál 
követendő eljárás megállapítása céljából 1906 
január 8-án rendkívüli közgyűlést tart."
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A határozati javaslat ellen — partja ne
vében — Vanovics János dr., a tót nemzeti
ségi párt egyik vezéralakja foglalt állást, aki 
a főispán kinevezését törvényesnek és jogos
nak ismervén el, a vele szemben követendő 
magatartását is ezen felfogáshoz képest fogja 
irányítani.

A közgyűlés mély megbotránkozással hall
gatta a tót ügyvéd allegálását, ki a hazafias 
felfogással szembe helyezkedve, a közgyűlés 
lefolyását ily disszonáns hangokkal igyekezett 
megzavarni.

Justh Ferenc indítványa mellett, mint egy 
test, egy lélek emelkedett föl az egész ma
gyar tábor, mig a tót urak, névszerint: 
Vanovics János dr., Pietor Ambrus, Obuh 
János és Kohut József ülve maradtak. Ellen
ben Melfelber Zsigmond a magyar párttal 
szavazott.

E közgyűlésen szóba került még egyszer 
a Fehérváry-kormány kinevezéséről szóló 
rendelet is, melyet e vármegye közönsége 
— tekintettel arra, hogy a kormánynak a 
közgyűlés már októberben bizalmatlanságot 
szavazott — egyszerűen irattárba tétetni ren
delt. Hasonló sors érte a Fehérváry-kormány 
figyelmeztető köriratát is. Ellenben Vasvár
megye ama köriratához, melyben az inparla
mentáris kormánynak Pestvármegye szék
házában véghezvitt erőszakoskodása ellen 
tiltakozik, vármegyénk közönsége is csatla
kozott s e tárgyban a következő határozatot 
hozta:

„Turócvármegye közönsége szintén kife
jezést ad felháborodásának azon súlyos sé
relmek felett, melyeket a kormány közegei
1905. évi november hó 24. és 25-én Pest
vármegye székházában elkövettek és tiltako
zik ezen nyers és törvénytelen erőszakoskodás 
ellen.

Egyúttal a vármegye közönsége mély el
ismeréssel üdvözli Pestvármegye közönségét 
azon önfeláldozással folytatott ellenállásért 
és hazafias küzdelemért, melyet alkotmányunk 
megvédése érdekében oly példaadó módon 
kifejtett."

A közgyűlés után úgy éreztük magunkat, 
mint a katona, ki az első ütközet veszélyein 
túl van. Több önbizalom szállta meg a lel
keket.

December 31-én Justh György volt fő
ispánunk végleg búcsút mondott hivatalának, 
ügy a vármegye pecsétjét, mint a főispáni 
helyiségeket átadta a megye alispánjának, ki 
azokat a maga számára tartotta fenn. A tiszti
kart pedig felkérte, hogy távozása alkalmával 
mellőzzenek minden tüntetést, így is történt.

A beköszöntő újév a leglelkesebb hangu
latban találta az egész magyarságot. Révay 
Gyula báró, turóci nagybirtokos, a következő 
táviratot intézte az alkotmányellenes főispán 
kinevezése alkalmával a vármegye alispán

jához :
„A lapokban olvastam az uj főispán ki

nevezését. Reményiem, Turócmegye megállja 
helyét és nem installálja az uj főispánt. Mint 
régi szabadelvűpárti, követem pártvezéremet 
s vele együtt ellenzéke vagyok a jelenlegi 
kormánynak. Üdvözöl barátod Révay Gyula."

A főispánváltozás megtermelte a maga 
költészetét is. Nyilvános helyeken vig poha
razás közben alig hallott egyebet az ember, 
mint az alkotmányellenes főispánra készített 
gunyverseket. A legsikerültebb ezek közül a 
következő:

Debrecenbe kéne menni,
Főispánnak kéne lenni,
Installálni nagyon bajos,
Erigy haza, Köcsön Lajos.

Ezen időben már csak egy kérdés fog
lalkoztatta a tisztikart és a nagyközönséget. 
Mikor jön az uj főispán? Január hó 2-án 
Androvich Lajos dr. tótprónai körorvos azzal 
a kéréssel fordult Patsch Ignác helybeli 
nagyvendéglőshöz, hogy 3-án este két jó
barátja érkezik Turócszentmártonba, tartson 
fenn számukra két jól kifutott szobát. A két 
jóbarát meg is érkezett, még pedig erős 
csendőrfedezet mellett. Az egyik volt Köcsön 
Lajos turóci, a másik Baditz Zoltán soproni 
megyefőnök, kik négy csendőrtől kisérve, a 
nagyvendéglő hátulsó kapuján tolvajmódra 
lopták be magukat az udvarra.

A meglepett nagyvendéglős mit tehetvén 
egyebet, kénytelen kelletlen kinyitotta a 
jó barátok részére feuntartott szobákat, lent 
az ivószobában pedig, hol csakhamar hire 
futott a kiváló „notabilitások" érkezésének, 
rázendült a nóta:

Installálni nagyon bajos,
Erigy haza Köcsön Lajos.

Másnap azaz január 4-én, már tudta 
nemcsak a város, de az egész vármegye, 
hogy Köcsön Lajos megérkezett. Gyönyörű 
napos, de hideg idő volt. A nagyvendéglő 
körül csendőrjáratok cirkáltak. A piacon né
hány ember ácsorgott, kik a „kormányhata
lom képviselőjével" szerettek volna megis
merkedni. Különben a város képe alig mu
tatott egyéb változást.

Ez alatt pedig fent a vendéglő első eme
letén serény munka folyt: az installáló köz
gyűlés előkészítése.

T íz óra után egy sápadt igénytelen alak 
lépett ki a kapun, egy elhízott magas ter
metű egyén kíséretében, s egyenesen a me
gyeházára tartott. Az egyik Köcsön Lajos, a 
másik Baditz Zoltán volt. A vármegye alis
pánjához igyekeztek.

Baditz, ki valamikor jogásztársa volt 
megyénk alispánjának, ezen ismerettség révén 
vállalkozott a puhító szerepre. Fáradozásuk 
azonban kárba veszett, mert az alispán egész 
határozottan kijelentette, hogy úgy ö, mint 
a tisztikar szigorúan ahhoz fog alkalmazkodni, 
amit a megtörtént kinevezéssel szemben, a 
január hó 8-án megtartandó közgyűlés, a 
jövőre nézve elébe szab. Ebben a kérdésben 
tehát kár és hiábavaló pur-parlékát folytatni.

A „jelen urai" tehát b ^ sz u  orral távoztak 
a megyeházról. Baditz urnák nem sikerült a 
közbenjárás.

Január 4-én megérkezett Besztercebányá
ról Szigeti Vilmos pénzügyigazgató is, hogy 
amint ő mondta, régi jó barátjánál „tiszte
legjen". Állítólag felsőbb meghagyás folytán 
vállalkozott arra a szerepre, mely személyét 
e vármegye területén utáltá és gyülölté tette. 
De az a nemes igyekezett, mellyel a reábizot- 
takat teljesítette, arról tett tanúságot, hogy 
minden kényszer nélkül is, az uj irányzat 
alázatos szolgái közzé szegődött volna.

Alig hogy a boldog viszontlátás édes 
örömein túlestek, a „Nagyságos ur“ pénzügy- 
igazgatói mivoltának tudatában, mint egy 
nyomon lévő kopó végig szaladgálta a hely
beli szeszfőzdéseket, korcsmárosokat, trafi- 
kosokat, hogy a főispáni installációnak ilye
tén „őszinte híveket" szerezzen.
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Személyesen volt Kufier Zsigmond hely
beli nagytrafikosnál, kit a trafik elvételével 
ijesztett. Perl Zsigmond szesz-szabad-rak- 
tárost, szintén a szabad-raktár elvesztésének 
kilátásba helyezésével akarta hazafias elha- 
tárázásától eltéríteni. Haas Jakab megyei fő
orvost valósággal megeskedtette, hogy részt 
vesz a főispán installációján. Borbély Kálmán 
kir. főmérnöknek oly előnyöket helyezett ki
látásba, melyekről a főmérnök odanyilatko
zott: „Restellem, hogy engem valaki oly 
ostobának tarthatott, hogy én ily képtelen
ségeknek felülök." Láng Ernő kir. járásbiró- 
nak kúriai tanácsjegyzőséget helyezett kilá
tásba stb.

Mig maga itt a városban puhított, addig 
a pénzügyőri személyzetet a vidék puhitására 
küldte szét. Végig járatta a ruttkai korcsmá
rosokat s minden kigondolható eszközzel 
iparkodott az inparlamentáris kormány kül
döttjének helyzetét megkönnyíteni, még oly 
ügyekben is, melyekhez semmi köze sem volt.

Ez az ember, ez a „turóci Herosztratesz". 
mig itt gálád módon szolgálta az inparla
mentáris kormány céljait, addig otthon adta 
a nagy hazafit. A besztercebányai kaszinó
ban szinleg nem volt nálánál nagyobb 48-as. 
Pirulás nélkül járt-kelt az utcán, mint valami 
rossz szellem. Futkosott fühöz-fához szere
tett barátja érdekében. Még attól sem riadt 
vissza, hogy a nemzetiségiekkel egyezkedjék. 
Az installáció sikere érdekében személyesen 
járt Dula Máténál és Mudronyéknál.

Tanácsokat osztogatott a viszonyokkal 
teljesen ismeretlen Köcsönnek. Résztvett a 
megyeház nagytermének feltörésénél s a 
termet gyertyával a kezében maga kutatta 
át, hogy nincs-e valahol pokolgép elrejtve?

A pénzügyőri személyzetet kényszeritette 
az alkotmányellenes főispán installációjához 
szükségelt meghívók címzésére és szétkül
désére. Hivatalos állását ott használta aljas 
kortescélokra, ahol ez éppen szükségesnek 
mutatkozott.

Ezek után csodálkozik-e még valaki, hogy 
ezt az embert meggyülölték vármegyénk 
irányadó körei? Azt hiszem, nem. Aljas és 
szemérmetlen viselkedése kimagaslik mind- 
azoké közül, kikel e gyászos korszakban a 
hazaárulás ocsmány jelzőjével megbélyegeztek.

Az igy megerősödött triumvirátus a dél
után folyamán mégegyszer szerencsét próbált 
a vármegye alispánjánál, de az alispán szi
gorúan ragaszkodott a délelőtt mondottakhoz 
s igy a nemes kompánia kirándulása ismét 
kudarccal végződött.

Okosabbat alig tehetvén, szétküldték tehát 
a január 13-ára kitűzött installáló közgyűlés 
meghívóit, melyeket a főispán már Budapest
ről magával hozott s hogy a kézbesítés biz
tosabban eszközöltessék, minden meghívó 
ajánlottan adatott fel.

A meghívó szövege ez volt:
„Meghívó. Ő császári és apostoli királyi 

Felsége 1905. évi december hó 26-án kelt 
legfelsőbb elhatározásával engem Turócvár
megye főispánjává legkegyelmesebben kine
vezni méltóztatván : az 1886 évi XXL t.-c. 
46. §-án alapuló jogomnál fogva 1906. évi 
január hó 13-án délelőtti 10 órára Turóc- 
szentmártonban a vármegyeház közgyűlési 
termébe az idézett törvénycikk 60. §-ában 
előirt főispáni eskü letétele céljából rendkí
vüli vármegyei közgyűlést hivok össze, 
amelyre a. t. bizottsági tag urat ezennel van
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szerencsém tisztelettel meghívni. Turócszent- 
márton, 1906. évi január hd 4-én. Köcsön 
Lajos főispán."

Minden meghívóhoz belépőjegy volt mellé
kelve, melynek előmutatása nélkül a köz
gyűlési terembe belépni nem lehetett.

A belépőjegy a következőkép szólt: 
„Belépőjegy N. N. törvényhatósági bizott
sági tag ur részére, Turócvármegye székhá
zának közgyűlési termében folyó évi január 
hó 13-án délelőtt 10 órakor tartandó rend
kívüli vármegyei közgyűlésre. Turócszent- 
márton, 1906. évi január hó 4-én.“

így elkészülve a felavató közgyűlésre, re 
bene gestis, január hó 5-én Köcsön társaival 
együtt Budapestre utazott.

A történelmi hűségnek tartozom a követ
kező jelenet megörökítésével. Köcsön és társai 
a vasúti állomás másodosztályú termében 
gyűltek össze, várva a vonat érkezését. 
Eközben több tisztviselő és bizottsági tag 
— köztük Justh Ferenc is — kimentek az 
állomásra, hogy a nevezetes kompániát 
szinről-szinre láthassák.

Mig ezek összedugott fejjel, szégyentől 
kipirult arccal tanácskoztak, az alatt Justh 
Ferenc belépett a terembe, tekintetével végig
mérve őket, egész hangosan ennyit mondott:

— Gyönyörűséges kompánia. Pfuj!
Szigetiben még ezek után is volt annyi 

szemérmetlenség, hogy kezet akart nyújtani 
Justh Ferencnek, de ez hátat fordítva ott 
hagyta őket, mint szent Pál az oláhokat.

Mig Köcsönék ekkép készültek az installá
cióra, addig a vármegye sem maradt tétlen. 
Már december 31-én a következő meghívókat 
küldte szét az alispán:

„4405/1905. sz. A vármegye közönségének 
határozata folytán van szerencsém Uraságo- 
dat az 1906. évi január hó 8-án délelőtt 
10 órakor Turócszentmártonban, a vármegye- 
háza nagytermében megtartandó rendkívüli 
vármegyei közgyűlésre tisztelettel meghívni. 
A közgyűlés tárgya: Megállapodás a küszö
bön álló főispáni beiktatás körül követendő 
eljárás ügyében. Turócszentmárton, 1905. évi 
december hó 30-án. Beniczky Kálmán, s. k. 
alispán."

Ez a közgyűlés volt ugyanis hivatva 
dönteni a tisztikar és a bizottsági tagok 
magatartása felett Köcsön Lajos alkotmány- 
ellenes főispán installációját illetőleg, habár 
jólehet, e gyűlés határozatával, eleve tisztá
ban volt mindenki.

A közgyűlést megelőző nap délutánján, 
január 7-én, a vármegye alispánja a főispáni 
helyiségekbe még egyszer összehívta a tiszti
kart, hogy a 8-ki közgyűlés teendőit velük 
megbeszélje. Ezen az értekezleten megjelent 
Justh György volt főispán is.

Vármegyénk alispánja a tisztikar előtt 
mégegyszer megfestette a jövő esélyeit. 
Midőn pedig látta, hogy a tisztikar hűen 
kitart a december 30-án tartott értekezlet 
határozmányai mellett, az ellentállásra nézve 
háromféle módozatott terjesztett elő.

1. A tisztikar nem jelenik meg az instal
láción, de elismeri a főispán joghatóságát.

2. A tisztikar nem jelenik meg az instal
láción, és nem ismeri el a főispán jogható
ságát.

3. Nem ismerik el a kormány joghatóságát.
Maga részéről kijelentette, hogy bármelyik

formát választja is a tisztikar, ez neki töké

letesen mindegy, de ő a legcélravezetőbbnek 
a második formát tartja.

Többek hozzászólása után, az alispán ál
tal ajánlott módozatot fogadták el. Az érte
kezlet után a tisztikar elkészülve mindenre, 
a leglelkesebb hangulatban oszlott szét.

Felvirradt a történelmi nevezetességű 
január 8-ka. A közgyűlési termet zsúfolásig 
megtöltötte a hallgatóság, ugyannyira, hogy 
a vidékről beözönlött bizottsági tagoknak 
alig jutott hely a különben is kicsiny teremben.

A nevezetes közgyűlés a következőkép 
folyt le :

Viharos éljenzések között lépett a vár
megye alispánja a zsúfolásig megtelt közgyű
lési terembe. Elfoglalva az elnöki széket, a 
közgyűlést a következő szavakkal nyitotta meg:

-  A mai közgyűlést, melyet a vármegye 
tekintetes közönségének múlt évi december 
hó 30-án hozott határozata értelmében hiviam 
egybe, ezennel megnyitom. (Éljenzés.) A 
jegyzőkönyvet Benicky Ákos dr. megyei 
főjegyző fogja vezetni, a szólni kívánókat 
Csepcsányi Sándor tb. főjegyző fogja jegyezni.

Tekintetes vármegyei közönség!
A múlt közgyűlésünkben megemlékeztünk 

vármegyénk volt főispánjának, ifjabb Juslh 
Györgynek felmentéséről, valamint Köcsön 
Lajos pénzügyminiszteri címzetes osztályta
nácsosnak főispánná történt kinevezéséről is. 
Akkor a felmentés és kinevezésről szóló hi
vatalos irat nem volt kezeink között, csakis 
a hivatalos közlönyből bírtunk azokról tudo
mással. Időközben hivatalosan is értesittetett 
a vármegye közönsége ifjabb Justh György 
felmentéséről, mely belügyminiszteri leiratot 
a főjegyző ur fel fogja olvasni. (Olvassa.) A 
felolvasott leirat sajnálattal tudomásul vétetik. 
(Helyeslés.) Tessék felolvasni most a kine
vezésről szóló leiratot. (Olvassa.)

Ezek szerint már hivatalosan is értesittet- 
tünk arról, hogy Köcsön Lajos vármegyénk 
főispánjává neveztetett ki, sőt az is köztu
domású dolog, hogy az újonnan kinevezett 
főispán beiktatását a f. évi január hó 13-ára 
egybehívott közgyűlésre már ki is tűzte. 
Miután bekövetkezett annak szüksége, hogy 
a kinevezéssel szemben a vármegye közön
sége állást foglaljon, felkérem a bizottsági 
tag urakat, hogy ez ügyben nyilatkozni mél- 
tóztassanak. Cserei bizottsági tag ur kíván 
szólani.

Cserei Emil: Aki engem közelebbről ismer, 
már hivatásomból kifolyólag is tudja rólam, 
hogy én békeszerető ember vagyok. Hivatá
som a szeretet igéinek hirdetése, nem pedig 
a gyülölség és egymásközötti békétlenség 
gerjesztése.

Hanem az életben gyakran fordulnak elő 
esetek, midőn a külső körülmények behatása 
alatt a legbékeszeretőbb ember is elveszti 
lelke egyensúlyát, főleg akkor, midőn az 
általános, a közvéleményben megérett igaz
sággal valaki, vagy valakik szembe helyez
kednek.

Á jelenlegi kormány esete is ilyen. 
Eszembe jut egy régi latin közmondás, me
lyet a helyzetié apiikálok: Si vis pacem, 
para bellum. Ilyen helyzetben van jelenleg 
az ország is. Nem akarom megfesteni ezt a 
helyzetet, mert hisz ez mindnyájunk előtt 
eléggé ismeretes, csak annak a kijelentésére 
szorítkozom, hogy sok tekintetben maga a 
kormány mérgesítette el a helyzetet agresz-

sziv fellépésével még ott is, ahol különben 
csend és béke volt.

Méltán és joggal kérdezem, hogy miután 
a mi volt szeretett főispánunk eltávozott 
volt-e szükség arra, hogy vármegyénkbe', 
tekintve az ország általános helyzetét — uj 
főispán küldessék? Hiszen Turócvármegye 
tojálisan viselkedett mindenkor! Mert habár 
a kormánnyal szemben bizalmatlanságának 
adott is kifejezést, az önkéntesen fizetett 
adók beszállítását, a sor alá önkéntesen 
jelentkezők belépését meg nem akadályozta.

Ebből láthatja a tekintetes vármegyei kö
zönség, hogy a vármegyén méltatlanság esett 
s épp azért abban a véleményben vagyok, 
hogy a kinevezett főispánt a vármegye 
közönsége hivatalába be ne iktassa.

E célból a következő határozati javasla
tot ajánlom egyhangú elfogadásra:

„A vármegye közönsége az 1905. évi 
december hó 30-án e tárgyban hozott hatá
rozatával kapcsolatosan és annak kiegészíté
séül kijelenti, hogy a jelenlegi kormányt sem 
törvényesnek, sem alkotmányosnak, sem 
felelősnek nem tartja. Nem tartja törvényes
nek, mert a képviselőház már két Ízben 
jelentette ki törvénytelennek: nem tartja 
alkotmányosnak, mert parlamenti többségre 
nem támaszkodik, sőt amennyiben számba- 
vehető kisebbséget sem tudott maga köré 
tömöríteni, még a létjogosultság látszatával 
sem bir; nem tartja végül felelősnek, mert 
az országgyűlés folytonos elnapolása által, 
magát a jogi és politikai felelősség alól 
kivonja.

A vármegye közönsége ennélfogva a je
lenlegi kormányt az állandóság jellegével 
biró intézkedések megtételére, melyek közé 
a főispán kinevezése is tartozik, hivatottnak 
nem tartja s ehhez képest Köcsön Lajos c. 
osztálytanácsosnak a vármegye főispánjává 
történt kinveztetését törvényesnek s magára 
nézve kötelezőnek el nem ismeri. Ezek folya- 
mányaként kijelenti, hogy a kinevezett főis
pánt hivatalába be nem iktatja, tőle az esküt 
ki nem veszi és az általa folyó évi január 
hó 13-ára törvénytelenül hirdetett beiktató 
közgyűlésen részt nem vesz, tisztviselőit és 
a községi tisztviselő megyebizottsági tagokat 
pedig az ezen való megjelenéstől a legszigo
rúbb törvényes és erkölcsi következmények 
terhe mellett eltiltja.

Továbbá kijelenti, hogy a kinevezett fő
ispán joghatóságát el nem ismeri és ezért 
tisztviselőit és a községeket utasítja, hogy 
annak netáni intézkedéseit, rendelkezéseit 
érvénytelennek és semmisnek tekintsék. Uta
sítja továbbá az alispánt, hogy a megye
házában eddig a főispánok részére föntartott 
helyiségeket Köcsön főispánnak át ne adja, 
hanem a helyiséget ossza meg ama hivatalok 
között, amelyek jelenleg elegendő helyiséggel 
nem bírnak. Nemkülönben utasítja az alis
pánt, hogy a megyeházát, illetőleg annak 
tanácstermeit a 13-ára hirdetett főispáni be
iktatás céljaira át ne engedje. A vármegye 
közönsége végül elhatározza, hogy 23-án 
rendkívüli közgyűlést tart, amelynek napi
rendjét az alispán fogja megállapítani."

Most pedig, midőn a határozati javaslatot 
megismertettem, azokkal a szavakkal fejezem 
be felszólalásomat, melyet egykor Nelson 
mondott: „Tegye meg mindenki a haza 
iránti kötelességét!“
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Justh Ferenc: Azok után a szavak után, 
melyeket Cserei bizottsági tag ur imént el
mondott, a felszólalásra okom nincs, csak 
azt akarnám a tisztelt közgyűlés figyelmébe 
ajánlani, hogy a beterjesztett határozati javas
latot tegye egyhangú határozattal magáévá. 
A vármegye közönsége csak úgy marad kö
vetkezetes magához, ha azt a bizalmatlansá
got, melyet a múlt évi decemberi közgyűlésen 
hangoztatott, továbbra is fentartja.

Felszólalásom egészen más irányban ta
lálja magyarázatát. Mi ugyanis, t. közgyűlés, 
tudjuk azt, hogy a tisztikar, ha a vármegye 
közönsége a benyújtott határozati javaslatot 
elfogadja, üldöztetéseknek s talán némi te
kintetben a szenvedéseknek és nyomornak 
lesz kitéve. Ép azért a vármegyének, a vár
megye közönségének kötelessége, hogy azok
ról, kik az ö hűséges szolgálata miatt eset
leges nélkülözéseknek lehetnek kitéve, meg
felelő anyagi kárpótlással gondoskodjék.

Ennélfogva indítványozom, hogy a vár
megye alakítsa meg a jóléti bizottságot, 
melynek feladata leend a tisztikar anyagi 
helyzetéről való gondoskodás. Méltányos 
indítványomat ajánlom elfogadásra.

Mudrony P á l: Hosszasan kezdi fejtegetni 
a főispáni kinevezés törvényességét s állí
tásait törvények citálásával igyekezett támo
gatni. Végül kijelentette, hogy beszédjében 
hangoztatott elveknél fogva ő és pártja az 
installáló közgyűlésen részt vesz.

Klimó Vilmos bizottsági tag rendkívül 
szép beszédben cáfolta le Mudrony okosko
dásait s kimutatta, hogy Mudrony és pártja 
következeden előbbi kijelentéseihez. A fel
szólalót beszédjéért a bizottsági tagok és a 
közönség megéljenezte.

Duschek János bizottsági tag indítványozza, 
hogy a bizottsági tagok becsületszóval köte
lezzék magukat arra, hogy a beiktató köz
gyűlésen meg nem jelennek.

Ezek után felszólalni senkisem kívánt, a 
vita bezáratott. Miután pedig — mondja az 
elnöklő alispán — a tisztikar a határozatban 
személyesen érdekelve van, nem fog szavazni, 
de nem azért, mintha az előterjesztett hatá
rozati (javaslatra szavazni félnének, hanem 
tisztán és egyedül azért, hogy ne mondhas- 
sák, hogy önmagunk érdekére akarunk 
szavazni.

A névszerinti szavazás megejtetvén, igen- 
nel, vagyis a javaslat mellett szavazott 51 
magyar bizottsági tag, ellene 11 tót bizott
sági tag. A nemzetiségiek közül a magyar
sággal |szavazott Melfelber Zsigmond és 
Szkalák János bizottsági tag.

A benyújtott határozali javaslat ekkép, 
Justh Ferenc országgyűlési képviselő által 
hozzáfűzött toldalékkal együtt, határozattá 
emeltetett.

A határozat publikálása után a jóléti bizott
ság alakíttatott meg. Elnöke lett: Révay Ferenc 
báró, alelnöke Révay Gyula báró, tagjai: 
Nyáry Kálmán gróf, Rakovszky István, Prónay 
Dezső báró, Justh Ferenc képviselő, Kon- 
csek György, Velits Kálmán, Schultz Lajos, 
lom asek János és Kafenda Frigyes lettek.

A bizottság megválasztása után az el
nöklő alispán indítványozza, hogy a vármegye 
közönsége utasítsa az alispánt, miszerint a 
f- hó 23-ára hívjon össze rendkívüli közgyü- 
'ást, melynek tárgysorozata a helyzet fejle
ményeihez képest lesz megállapítandó.

Most pedig — folytatja az alispán — 
mielőtt a közgyűlést bezárnám, kijelentem, 
hogy azt a két kötelességet, melyet a vár
megye a mai közgyűlésen hozott határoza
tával a tisztikarra rótt, t. i., hogy az instal
láló közgyűlésen meg ne jelenjék s hogy az 
újonnan kinevezett főispán rendeletéit ne 
foganatosítsa, ezt a tisztikar, biztosítom a 
megye közönségét, meg is fogja tartani.

A közgyűlés bezárása után a bizottsági 
tagok, a jelenlevő hallgatósággal egyetemben 
a Kossuth-nóta éneklése mellett, távoztak a 
vármegyeházról.

A vármegye magyar közönségének lelke
sedése, midőn a határozat köztudomásúvá 
vált, szinte leírhatatlan volt. A közönség 
köréből többen cigányzene mellett az alispán 
és Újhelyi főszolgabíró lakására mentek, hol 
lelkes szónoklatokban ünnepelték mindkettőt.

A történtek után nap-nap után összegyűlt 
a tisztikar a Patsch nagyvendéglő helyiségei
ben s egymást buzdították a kitartásban." A 
megyebizottsági tagok is sűrűn fölkeresték a 
társaságot, az ellentállásra megkezdett gyűj
tések pedig a legszebb reményekkel biztatták 
mindazokat, akiket az ellenállás következ
ményei anyagi oldalról sújthatott volna.

Azonban a közelgő installáció is előre 
vetette árnyékát. Majdnem minden vonattal 
érkezett egy-egy csendőrcsapat, kik itt össz
pontosítva, a „kormányhatalom képviselőjé
nek" személyét voltak hivatva megoltalmazni 
Tizenegyedikén már úgy nézett ki a város, 
mintha hadijog lépett volna életbe. Az utcán 
hemzsegett a csendőr és katona. A csendőr
ségen kívül, melyet Szilágyi csendőrszázados 
vezényelt, megérkezett az 5-ik huszárezred 
két szakasza, a 19-ik gyalogezred egy meg
erősített százada és a 19-ik vadászzászlóalj 
egy megerősitelt százada.

Köcsön és társai, névszerint Baditz Zoltán 
soproni főispán és Szigeti Vilmos, a foga- 
dallan prókátor, 11-én délután a gyorsvonat
tal voltak megérkezendők. Jóval a vonat 
érkezése előtt a katonaság a megyeház és az 
iskola előtt elvezető utcán végig az állomásig 
sűrű sorfalat állt, a csendőrség pedig elzárta 
a vasúti állomáshoz vezető összes utakat.

Midőn a vonat berobogott, elsőnek Köcsön 
szállt ki a kocsiból, utána a gyászos kiséret. 
Midőn az állomás előtt várakozó fiakkerokon 
elhelyezkedtek, megindult a menet, mely lát
ványosságnak elég szép volt. A három alkal
matosságot, melyek közül az elsőn a csendőr
százados és a királyi ügyész, a másodikon 
Köcsön és Szigeti, a harmadikon pedig Baditz 
és Androvich ültek; körülfogta lovasság, a 
kocsik előtt és után pedig egy-egy szakasz 
csendőr haladt komor tekintettel.

A házak ablakait, melyek előtt a gyász
menet haladt, ellepték a kiváncsiak tömegei, 
s ajkaikról sűrűn hangzott az „abcug Köcsön" 
kiáltás. A piacon ezerek tolongtak, ugyannyira, 
hogy a katonaság alig tudta a rendet fenn
tartani. A megyeház környékén azután tető
pontra hágott az abcugolás.

Köcsön halotthalványan szállt ie a kocsi
ról s gyorsan felrohant a főispáni helyiségekbe, 
hová követték őt hűséges szatallesei is. A 
megyeházat és környékét pedig csendőrség 
szállta meg s oda, még a tisztviselőknek is, 
csak kellő igazolás mellett volt szabad be
menni.

A bevonulást megelőzőleg, még pénteken 
reggel, Szilágyi csendőrszázados távirati meg-
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hagyást kapott Köcsöntől, hogy a főispáni 
helyisegek kulcsait, ha kell karhatalommal is, 
szerezze meg, ha pedig ez nem sikerülne, 
úgy a helyiségek ajtait erőszakkal nyittassa fel.

A meghagyáshoz képest Szilágyi százados 
felkereste még az ebédnél az alispánt, ki 
kereken kijelentette, hogy a kulcsokat csak 
kellő karhatalomnak adja át. Ennek folytán 
Szilágyi hat csendőrt vett maga mellé s kö
vette a lakásába távozó alispánt s ott újból 
felszólította a kulcsok átadására. Az alispán 
ekkor kijelentette, hogy az erőszaknak engedni 
kénytelen s Justh Ferenc jelenlétében, rá
mutatván az asztalán heverő kulcsokra, iev 
szólt:

— Ellenkezésem a csendőrséggel szem
ben úgy sem volna eredményes, ott vannak 
a kulcsok, vegye át. Ismétlem, csak a kar
hatalomnak engedtem.

Szilágyi csendőrszázados szemében kö- 
nyek csillogtak, de erőszakot téve fellángoló 
érzésén, magához véve a kulcsokat, csend
őreivel távozott a szobából. Midőn csendőrei 
kint voltak az előszobában, az ajtóból vissza
fordulva, szinte fuldokló hangon igy szólt:

— Hat csendőrrel vettem el a kulcsokat, 
de tizenkettővel fogom visszahozni azokat.

Köcsön és társai a délután folyamán az 
installáció esélyei felett tanácskoztak. Estefelé 
járt az idő, midőn az eszükbe jutott, hogy 
a megyeház tanácskozási terme, a közgyűlés 
határozatának megfelelőleg, zárva van. — 
Csendőrök szaladgáltak az alispán után, hogy 
a kulcsokat átvegyék, de a megye alispánja 
nem volt található sehol. Végre rászánták 
magukat az ajtók feltörésére. Előhívták a 
kéznél tartott katonai fegyverkovácsot, Kesze- 
rits József 25. ezredbeli közlegényt, ki Köcsön 
Lajos és Baditz Zoltán főispánok, Szigethy 
Vilmos pénzügyigazgató, Skuitéty József kir. 
ügyész jelenlétében elkövette a zártörést.

Éppen 6 órát fújt a gyár kürtője, midőn 
az operációt végrehajtották. A műtétnél mint 
nézőközönség jelen volt Justh Ferenc, Újhelyi 
Attila és Beniczky Ákos főjegyző.

Másnáp már jóval 9 óra előtt fölvonult a 
kirendelt karhatalom, hogy az installáció 
keresztülerőszakolását biztosítsa. A megye
ház kapujától jobbra állt fel a 19-es bakák 
egy százada, balra pedig a 19-es vadászok, 
mig a főtéren lovascsapat állt kivont karddal.
A csendőrség egy része pedig az utcát zárta 
el, mig a másik rész a megyeház lépcsőin, 
a kis- és nagyteremben vont kordont.

Kilenc óra után már benépesült a főtér.
A magyarság kaszinóhelyiségeinek ablakaiból 
nézte a történendőket. Egyik vendégszoba 
ablakában felharsant a cigányzene: „Kossuth 
Lajos azt iz e n te ...“ s a nép kórusban zúgta 
utána a 48-as idők eme lelkesítő nótáját.

E közben az utcán egyik zajos jelenet 
következett a másik után. A közgyűlésre siető 
tót bizottsági tagoknak kijutott az abzugból 
is, meg a záptojásból is.

Miután a jelenetek megörökítése szorosan 
véve nem tartozik a leírás keretébe, csak azt 
jegyezzük meg, hogy az installációra vonuló 
tömeg utcahosszat a „Hej Slováci“-t énekelte, 
mely már magában véve is jellemző a főis
páni beiktatás lefolyására.

Pont 10 órakor lépett a főispán a terembe, 
hol ekkor már ott ültek az installáló bizott
sági tagok is, névszerint: Haas Jakab dr. 
megyei főorvos, Kuffler Zsigmond nagytrafi- 
kos, Ruttkai Matusovich József, Mudrony
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Pál, Dula Máté, Vanovics János dr., Pietor 
Ambrus, Kucharik Samu, Kohut József, Fábry 
József, Obuch János, Csajda András, ifjabb 
Valocky János és Hrivnyák Mihály, kik és a 
túlnyomóan tót hallgatóság, zajos zsiviózás- 
sal fogadták a belépőt. Itt az igazság ked
véért megjegyzem, hogy szórványos éljenek 
is voltak hallhatók.

Az installáció már ugyahogy megtörtént, 
s Köcsön az eskü letétele után még pro- 
grammot is adott.

Délután a gyorsvonattal társaival együtt 
elutazott. Előbb azonban kiadta a szigorú 
parancsot:

— Bárki rám követ emel, vagy egyéb
ként bántalmazni merészel, vasraverve kísér
jék elém, ha az maga Justh Ferenc vagy 
Cserei Emil plébános legyen is.

Az installáló közgyűlésről a következő 
jegyzőkönyvet vették föl:

„Köcsön Lajos főispán ur délelőtt 10 
órakor a megyeház nagytermében meg
jelenvén, az elnöki széket elfoglalja, üdvözli 
az egybegyült megyebizottsági tagokat, az 
ülést megnyitottnak nyilvánítja és előadja, 
hogy őt Őfelsége koronás apostoli kirá
lyunk 1905. évi december hó 26-án kelt 
legfelsőbb elhatározásával Turócvármegye 
főispánjává legkegyelmesebben kinevezni 
méltóztatott, amiről egyébként a magy. kir. 
belügyminiszter ur 8111 1905. szám alatt 
kelt rendeletével a vármegye törvényható
ságát értesítette.

Az 1886. évi XXI. t.-c. 60. §-a intéz
kedéséhez képest a főispán hivatalos eskü
jét a közgyűlés előtt teszi le.

Hogy ezen intézkedésnek megfelelhes
sen, hivta egybe főispáni esküjének lete- 
hetése céljából a mai napra kitűzött rend
kívüli közgyűlést, melynek egyedüli tárgyát 
a főispáni eskü letétele képezi.

Ezek előrebocsájtása után az esküt le
tenni kész.

Mire jelen jegyzőkönyvhöz csatolt minta 
szerint megállapított esküt fenszóval s 
a jelenlevők által tisztán hallhatólag letette 
s ezt követőleg magát Turócvármegye tör
vényesen fölesküdött főispánjának kijelenti, 
s ezen minőségben BUttner Miklóst Turóc
vármegye tiszteletbeli főjegyzőjévé kinevezi, 
ki a hivatalos esküt nyomban letévén, a fő
ispán által megbizatott, hogy a jelen köz
gyűlés lefolyásáról a jegyzőkönyvet szer
kessze meg.

Egyben felkéri a törvényhatósági köz
gyűlést, hogy a jegyzőkönyv hitelesítése 
céljából személyes elnöklete alatt két tag
ból álló hitelesítő bizottságot választani 
szíveskedjék.

A közgyűlés a fentieket helyeslőleg tu
domásul vevén, a jegyzőkönyv hitelesíté
sére dr. Haas Jakab és Mudrony Pál biz. 
tag urakat küldi ki, kik is ezen megbíza
tást elfogadták.

Elnöklő főispán egyszersmind kijelenti, 
hogy a jegyzőkönyv hitelesítése a mai 
napon délelőtti 11 órakor a főispán hiva
talos helyiségében történik.

Elnöklő főispán ur helyesléssel kisért 
székfoglaló beszédjének elmondása után 
megköszönve a bizottsági tagoknak a köz
gyűlésen való részvételét, az ülést be
rekeszti. BUttner Miklós mint jkv.-vezető.

Hitelesíttetett Turóc-Szent-Mártonban,
1906. évi január 13-án délelőtt 11 órakor
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a kiküldött hitelesítő bizottság által.
Köcsön Lajos főispán, Dr. Haas Jakab 

mint a hit. bizottság tagja, Mudrony Pál 
mint a hit. bizottság tagja."

Ezt a jegyzőkönyvet még aznap felküldte 
a főispán a vármegye alispánjához, mire 
Beniczky Kálmán alispán nyomban össze
hívta az örökemlékü január 23-ki közgyűlést, 
szétküldve a következő szövegű meghívót:

„185 1906. sz. Van szerencsém Uraságo- 
dat a folyó évi január hó 8-án megtartott 
vármegyei közgyűlés határozata folytán folyó 
évi január hó 23-án délelőtt 10 órakor 
Turócszentmártonban, a vármegyeháza nagy
termében megtartandó rendkívüli vármegyei 
közgyűlésre tisztelettel meghívni.

A közgyűlés tárgyai: 1. Alispáni jelen
tés. 2. Köcsön Lajos levele, mellyel az általa 
folyó hó 13-ára törvénytelenül egybehívott s 
megtartott főispáni beiktató közgyűlésről fel
vett jegyzőkönyvet megküldi. Turócszentmár
tonban, 1906. évi január hó 15-én. Beniczky 
Kálmán s. k. alispán."

Köcsönnek Budapestre történt távozása 
után a kirendelt karhatalom, kivéve a csend
őrség egy részét, a következő nap, azaz 
január 14-én eltávozott városunkból, csakis 
erős csendőrjáratok cirkáltak az utcán.

Köcsön Lajos egy hétig pihenve 13-án 
szerzett babérain, csak a következő hét vasár
napján, azaz 21-én érkezett vissza „szék
helyére", azzal az erős elhatározással, hogy 
a 23-án megtartandó közgyűlésen — ha 
törik, ha szakad — törvényadta jogánál fogva 
elnökölni fog.

A vasúton gyönyörű meglepetés várta, 
valóságos csendőrszuronyerdő.

Kilépve a kocsiból, a sok csendőr láttára, 
égtelen dühre fakadt. Először a kirendelt 
csendőrség parancsnokát támadta meg, hogy 
a kormányhatalom képviselőjének személyét 
ily karhatalommal kell megoltalmazni, de 
bensőleg alighanem jólesett neki a kakas
tollas hadsereg látása, mert midőn a kocsira 
szállt, szem- és fűltanuk szerint egészen ki
kelve emberi mivoltából, igy kiáltott fe l:

— Aki hozzám közeledik, vagy rám követ 
emel, lelövöm, bárki legyen is. Önnek pedig 
megparancsolom, hogy aki abcugol, rögtön 
verjék vasra és kisérjék elém.

Azután szép csendesen megindult a kor
mányhatalom képviselőjét szállító jármű s 
száz csendőrtől körülvéve, minden bántal
mazás nélkül eljutott a megyházig.

Köcsön, mint már emlitettük, azzal az 
elhatározással jött, hogy a 23-iki közgyűlésen 
elnökölni fog. A közgyűlés napján már kora 
reggel csendőrség szállta meg a megyeházát 
s oda bejutni a közgyűlési meghívó előmu- 
tatása nélkül teljes lehetetlenség volt.

Január hó 23-án reggel nyolc óra felé már 
gyülekezni kezdetlek a megyebizottsági tagok, 
akiknek nagyobb többségét a mosóc-zniói 
járásból érkezet tagok képezték. A szomszédos 
községek és a Ruttka felé lakó bizottsági ta
gok csak 9 óra felé érkeztek és a Patsch- 
féle vendéglőben telepedtek le. A hangulat 
általában lelkes volt bár, mindenki tudatá
ban volt annak, hogy a mai rendkívüli köz
gyűlés határozata nemcsak végleg megpe
csételi a megye magatartását, de a vármegye 
életében is nevezetes fordulatot fog előidézni. 
Bizalmas tárgyalások folytak, amelyek során 
némelyek azt hiresztelték, mintha a vezérek 
megalkuvásban “ ál . I < t . 1 volna meg.

azonban senkisem hitte el, mert mindenki 
bizonyos volt felőle, hogy a bizottsági tagok 
már egyszer meghozott határozatukhoz ra
gaszkodni fognak.

A megyebizottság tagjai fél liz felé Be
niczky Kálmán alispán hivatalos helyiségébe 
vonultak föl, ahol előértekezletet tartottak. 
Beniczky Kálmán ismertette a helyzetet és 
kérdést intézett a megjelentekhez, hogy fenn
tartják-e eddigi határozataikat a belügymi
niszter megsemmisítő rendeletével szemben, 
mire élénk diskusszió fejlődött ki, amelyben 
Justh Ferenc, Újhelyi Attila, Klimó Vilmos, 
Csepcsányi Sándor, vettek részt. A vita a 
körül forgott, hogy a tisztviselők kikapcsol- 
tassanak-e az obligóból, vagy sem. E mel
lett voltak Újhelyi, Klimó és Csepcsányi. 
Mire azonban szavazásra került a dolog, kü
lönösen Justh Ferenc azon kijelntésére, hogy 
a tisztviselők kártalanítása bizonyosnak te- 
kinhető, a kikapcsolás mellett csak 2 — 3 
ember szavazott és igy a tisztviselők az el
lenállás folytatására köteleztettek.

Mig az alispánnál folyt a tanácskozás, az 
alatt a csendőrség megszállta a kis tanács
kozási termet, nagy szárnyas ajtói nyitva ha
gyattak, valószínűleg azért, hogy a teremben 
felállított szuronyok kellő hatást gyakorolja
nak a rebellis bizottsági tagokra.

A tótság ugyanis, miként ezt Mudrony 
Pál előre bejelentette Köcsönnek, ezen a 
gyűlésen nem jelent meg.

Valamivel 10 óra után, a főispán a kis 
termen keresztül a közgyűlési terembe ment, 
s az üres teremben elfoglalta a főispáni 
széket.

Már már azt hitte, hogy a bizottsági ta
gok távol maradnak a közgyűléstől, midőn 
a csendőrök sorfala között, beözönlött a me
gyebizottsági tagok tömege, némán, szótlanul.

Amikor az elhelyezkedés megtörtént, 
Köcsön Lajos főispán, ki az elnöki székben 
foglalt helyet, a bizottsági tagokat üdvözölve 
a vármegye közönségének a mai napra egybe
hívott rendkívüli közgyűlését megnyitottnak 
nyilvánította.

Erre Beniczky Kálmán alispán, aki a fő
ispán jobb oldalán állva maradt, körülbelül 
a következőket m ondotta: Minthogy Turóc
vármegye közönsége f. évi január hó 8-án 
tartott közgyűlésén kimondotta, hogy az alkot
mány- és törvényellenes kormány által kine
veztetett főispánt el nem ismeri, én, mint a 
vármegye alispánja, sem ismerem el Méltósá
godat Turócvármegye főispánjának. Ezért 
ezen a közgyűlésen az elnöklés joga törvé
nyesen csak engem illethet meg. Méltóságod, 
csak ott a szuronyok között elnökölhet, 
ennélfogva felkérem Méltóságodat, hogy az 
elnöki széket hagyja el. Erre hatalmas és 
szűnni nem akaró éljenzés következett, amely 
Beniczky Kálmán alispánnak szólt.

A zaj lecsillapultával Köcsön Lajos főispán 
kijelentette, hogy miután őt Ö Felsége apo- 
toli királyunk Turócvármegye főispánjává 
legkegyelmesebben kinevezni méltoztatott; 
továbbá, mert hivatalos esküjét itt e terem
ben törvenyszerüen letette (Közbekiáltások, 
nem hallottuk, zsivió.) ennélfogva a fennálló 
törvények értelmében a közgyűlésen való 
elnöklés joga őt illeti meg, az elnöki szék
hez tehát ragaszkodik és azt át nem adja, 
s egyben felkérte a jegyzői kart, hogy a 

Eztjegyzőkönyvet vezessék.



Erre ismét Beniczky Kálmán alispán szó
lalt föl és kijelentette, hogy miután a vár
megye közönsége tisztviselőinek megtiltotta, 
hogy a törvénytelen kormány bizalmi embe
rének, a főispánnak engedelmeskedjenek, a 
jeyzői kar sem fog engedelmeskedni és a 
közgyűlés jegyzőkönyvét nem fogja vezetni.

A főispán erre, nagy derültség közben, 
kinevezte Márffy Istvánt Turócvárinegye tisz
teletbeli főispánjává, azaz főjegyzőjévé és 
megbízta őt a jegyzőkönyv vezetésével.

Most újból Beniczky Kálmán alispán vette 
át a szót és a következőket mondotta:

Miután törvényes jogaink gyakorlásá
ban Méltóságod bennünket karhatalommal 
úgyis megakadályozna, távozunk a teremből, 
mert az ön elnöklete alatt semmiféle ügy 
tárgyalásába bele nem bocsájtkozunk.

Erre felállott a bizottsági tagok összes
sége s a „Hymnus" hangjai mellett vonultak 
az alispán helyiségeibe, hol folytatták a köz
gyűlést, melyet Beniczky Kálmán alispán 
nyitott meg.

Az alispán előadja, hogy a belügyminisz
ter a vármegye közönségének január hó 8-án 
hozott határozatát, melyben a főispáni kine
vezést törvényesnek el nem ismeri, meg
semmisítette s jelen rendelkezésének azonnali 
végrehajtását követeli.

Az alispán indítványozza, hogy a vár
megye közönsége a miniszter ezen rendel
kezését utasítsa vissza s egyben a következő 
határozati javaslatot terjeszti elő elfogadásra:

A vármegye közönsége a belügyminisz
ter rendeletét visszautasítja s a folyó évi 
január 8-án tartott közgyűlésben 2/4422. 
szám alatt hozott határozatát egész terje
delmében fentartja, tisztviselőit és a közsé
geket pedig újból utasítja, hogy Köcsön 
Lajos törvénytelen főispán intézkedéseit és 
rendelkezéseit érvénytelennek és semmis
nek tekintsék s ehhez képest való elbánás
ban részesítsék.

A javaslathoz a vármegyei bizottsági tagok 
lelkesedéssel járultak hozzá s miután az al
ispán a közgyűlést bezárta, a Kossuth-nóta 
szívhez szóló hangjai mellett, a vármegye
házáról távoztak.

Budapest, 1906. december 20.

25 éves jubileumukhoz őszintén, 
tiszta szívből gratulálunk. — Büszkék 
vagyunk, hogy Központunkhoz ilyen 
nagymultu, előkelő újság tartozik és 
biztosítjuk Önöket, hogy továbbra is 
épugy szem előtt tartjuk becses lapju
kat és annak érdekeit, mint ahogy 
eddig tettük és kívánjuk, hogy a lap 
mindinkább virágozzék.

Teljes tisztelettel

Vidéki Lapok Központi Hirdetési 
Osztálya

Lenkei, igazgató. Lenpold.
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Kossútb Lajosról.
(Kossuth Lajos Turócvárrnegyében. — Kossuth Lajos 

öröksége. — Két kiadatlan levél.)

Irta: Dugovich Tltus.

Az 1861. évi december havában, a bécsi 
lapok utján, Ilire futott, hogy Kossuth Lajos, 
a bujdosó kormányzó egyik magyarországi 
rokonának végső akaraból „dúsgazdag" örök
séghez jutott. Rászállt a kossuthfalvi ősi 
dominium.

Ez a híresztelés az előadott formában 
igen sokáig tartotta magát, mert a valódi 
tényállásról a közvetlen érdekelteken kivül 
alig volt valakinek hiteles tudomása. Még az 
osztrák kamarilla is felült az újsághíreknek 
s amint alább látni fogjuk, megtett mindent, 
hogy a „domínium" birtokbavételét tőle tel- 
hetőleg megakadályozza.

Most, annyi idők múltán, — kutatásaim 
közben — ráakadtam az örökösödési ügyre 
vonatkozó összes iratokra, melyekből kitűnik, 
hogy a híradásnak Kossuth Lajosra vonatkozó 
része teljesen téves, az örökség nagyságát 
illetőleg pedig maga a nagy bujdosó jegyzi 
meg levelében, hogy a lábrakapott mende
mondák a szúnyogot elefánttá növelték. Így 
s volt, mert hisz az örökölt „dominium" 
tényleg alig tett ki 26 magyar holdat s a 
végrendeleti örökös nem Kossuth Lajos, ha
nem ennek két fia, Ferenc és Tódor volt.

De lássuk, hogy jutottak a Kossuth fiuk 
az örökséghez.

A terebélyes hársakkal beárnyékolt kossuth
falvi kúrián, Lajos atyai nagybátyja, György, 
és ennek áldottlelkü felesége, az osztrák 
származású Zolnenszüz Anna gazdálkodott. 
Minthogy gyermekük nem volt, rajongó sze
retettel csüngtek a rendkívül eszes és virgonc 
Lajoson, kinek jelenléte valósággal megéde
sítette egyhangú falusi életüket. Ép ezért 
nem is mulasztottak el egyetlen kínálkozó 
alkalmat sem, hogy a kis Lajost az atyai 
házból magukhoz édesgessék.

De viszont a tulélénk gyermek miatt 
nem egyszer álltak ki halálos aggodalmakat 
is. Egy ilyen eset szóhagyomány utján máig 
is fennmaradt. A nagynéni kicsiny virágos
kertjében babrálgatott, midőn a gazdasági 
épületek felől a kis Lajos velőtrázó sikoltása 
hasította át a hársfaillattal telített levegőt. A 
halálra ijedt asszony fejvesztetten rohant a 
hang után s rémülten látja, hogy a kisfiú a 
hosszas esőzéstől megtelt trágyagödörben 
éviekéi, hova valósziniileg ugrálás közben 
belezuhant. A gyenge teremtés összeszedve 
minden erejét, partra rántja a már-már fulla
dozó gyermeket s ölbe kapva, befut vele a 
családi házba, hol az aggódó szeretettelteljes 
ápolás folytán csakhamar túl esett minden 
veszélyen.

Ezzel az esettel kapcsolatban emlegetik, 
hogy midőn később Kossuth Lajos eszméi 
hódítani kezdtek s pozsonyi fellépésének 
Ilire eljutott a nagynéni fülébe is, az erősen 
osztrák érzésű nő Így kiáltott fe l:

— Ha tudtam volna, hogy ilyen ember 
lesz belőle, inkább a piszokba hagytam 
volna fulladni.

Természetes, hogy ilyetén az a rajongó 
szeretet, mellyel a kis Lajos iránt viseltettek, 
a férfivá nőtt Kossuth iránt nemcsak hogy 
megszűnt, hanem a szabad eszmékkel homlok- 
egyenest ellenkező elveket való nagybácsinál, 
ki határozottan osztrákpárti, sőt tót nemzeti

s t

ségi érzelmű voll, ez a szeretet valósággal 
gyűlöletté változott s az öreg ur egykor 
annyira becézgetett unokaöccséről többé 
hallani sem akart.

Ekkép füstbe ment a házaspár ama szép 
terve is, hogy kicsiny kúriájukat, a hozzá
tartozó földekkel együtt Kossuth Lajosra 
hagyják. Hiába engesztelték az öreg urat az 
ismerősök, hasztalan volt minden rábeszélésük.

— Inkább tűz és víz pusztítson ki 
mindenemből, de ez a „rebelis kölök" 
nem lát tőlem egy fityinget sem. Ez volt a 
felelet az engesztelő rokonság jóakaratu 
biztatására.

A haragos nagybácsi meg is halt annélkül, 
hogy az nnokaöcsnek megbocsájtott volna.
A birtok pedig minden tartozékával együtt 
az özvegyre szállt.

j Az asszonyi s z ív  már engesztelékenyebb.
A látogatóba jött rokonsággal és ismerőseivel 
gyakran elbeszélgetett az akkor már bujdosó 
kormányzóról s könyek közt idézte fel azon 
szép napok emlékeit, melyek szerető szivét 
a kis gyermek Lajoshoz kötötték. Férje 
akaratához azonban, hogy Kossuth Lajos az 
örökösödésből kizárassék, mindvégig állhata
tos maradt. Hiába volt az öreg Záthureczky 
fiskális minden szivreható aliegálása, az özv. 
nagynéni hajthatatlan volt.

— Ha már meg kell lenni, kiálltott fel 
egy alkalommal — ám jó, legyen 1 |De nem 
Lajos, hanem fiai fognak örökölni utánam.

Úgy is történt. Az öreg asszony közeledni 
érezve halálát, magához kérette Záthureczky 
Károly ügyvédet s tollbamondva végakaratát, 
az egész vagyonát a bujdosó kormányzó 
két fiára, Ferencre és Tódorra testálta.

Midőn az örökösödés 1851. december 
havában az öreg asszony elhalálozása folytán 
megnyílt, tudomást vett az elől említett téves 
híresztelésről az osztrák Kamarilla is. Első
sorban hivatalnokai a birtok értékét tulma- 
gasra becsülték s amint ez a vonatkozó 
iratokból kitűnik, a valódi értéknél jóval 
magasabb illetékkel rótták meg s a kivetett 
illeték megfizetésére is szabályellenesen rövid 
határidőt tűztek ki csak azért, hogy be nem 
fizetés esetén a birtokot, ha máskép nem, 
katonai karhatalommal elárvereztessék.

Az osztrák beamterség felülről inspirált 
erőszakoskodására, továbbá arra a gondos
ságra, mellyel az osztrák kormány a nagy 
bujdosó minden lépését és magyarországi 
összeköttetéseit megfigyelte, érdekes világot 
vet a kormányzó levele, melyet a hagyaték 
gondozójához, Záthureczky Károlyhoz irt. A 
levél egész terjedelmében Így hangzik:

Genua. Olaszhon, január. 29. 1862.

Záthureczky Károly urnák,
Kossuthon,

Turócmegyében.

Nagyrabecsült Uraságodnak, néhai özv.
K. Györgyné végrendelete tárgyában, múlt 
év dec. 14-éről kelt levele, némi vándorlás 
után kézhez jutott.

Az illető örökösök köszönettel vették Ön
nek szives közlését, s kegyeletes áldással 
kisérik, a hagyományozó emlékét, mert habár 
hihetőleg csak csekély lehet a hagyo
mányozott ősi örökség, de becsessé teszi azt 
az a gondolat, hogy kezeikhez kerül vissza 
a föld, mely családjuk ősi fészke volt, mely 
annak nevét viseli, melyen őseik századokon
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kérésztől éltének, melyhez tehát őseik pora 
van vegyülve.

Reményük az örökösök, hogy lesz idő, 
midőn egy ősi fészek birtoka nékik óhajtott 
alkalmul szolgáland a körülfekvő vidék jó
voltának és virágzásának tehetségük szerinti 
előmozdítását kedves gondjaik közé számítani.

Időközben kijelentik, hogy az örökséget 
elfogadják, s ha az a mostani birtokos sej
tetni hagyott halálával csakugyan megnyílik, 
annak biztosítására és kezelésére nagyra- 
becsüit Uraságodata legnagyobb bizalommal 
felkérik és felhatalmazzák; gondoskodásának 
s fáradalmainak szives köszönetük mellett 
köteles méltánylatáva! Uraságodat eleve is 
biztosítván.

Helyeslik tisztelt Uraságod azon szándo- 
kát, hogy a gazdaság egyelőre bérbe adassék, 
azt azonban a körülményekhez alkalmazandó 
rendelkezési szabadság fentartása tekintetéből, 
csak egyeire kívánják szorítani, habár a bér 
emiatt csökkenne is.

Az érdek, mellyel az örökösök az ősi 
rész iránt viseltetnek, azon kérésre ösztönzi 
őket, hogy legyen szives nagyrabecsült Ura
ságod, ezen birtokocskát, minden hozzátar
tozókkal egyetemben, úgy mennyiségre, mint 
minőségre nézve hitelesen összeiratni s az 
összeírást (annak is megjegyzésével, váljon 
ami föld van, az tagositva van-e, vagy szét
darabolva) nekik az alábbi adresse alatt meg
küldeni.

Különösen lekötelezné az illetőket, nagy
rabecsült Uraságod, ha ezen összeíráshoz, a 
végrendelet magyar fordítását volna szives 
csatolni, minthogy őszinte sajnáló',ukra, a 
tót nyelvet nem volt alkalmuk magukévá 
tenni, s nincs senki környezetünkben, aki e 
rendben segítségükre lehetne.

Tisztelt Uraságod levele boritékán kilővén 
téve, hogy örökösödési tárgyban van Írva, 
ez alkalmat szolgáltatott sok mende-mondákra, 
mik a szúnyogot elefánttá növelték, s a hír
lapokba is utat találva, az illetőknek folyvást 
sok alkalmatlanságot, kellemetlenséget, sőt 
tetemes kárt okoztak. Kérik tehát Uraságodat, 
hogy azt jövendőre elmellőzni szives legyen.

Fogadja nagyrabecsült Uraságod, az illető 
örökösöknek hazafiui üdvözletét, köszönetét 
és őszinte tiszteletük biztosítását.

Kossuth Lajos, i

Mikor az osztrák kamarilla a valódi tény
állást megtudta, hogy nem a kormányzó, 
hanem annak két fia az örökös, egy feljelen
tés folytán egyszerűen azért, mert a Kossuth 
fiuk állampolgárságukat elvesztették, konfis- 
kálni akarta az örökséget. De Turócvármegye 
közönsége úgy játszotta ki az osztrák kormány 
alávalóságát, hogy a két Kossuth fiút hirte
len beiktatta a vármegye közbirtokosai közé.

A birtok tehát sok huzavona után a 
Kossuth fiuk nevére Íratott s annak gondo
zását egyelőre Záthureczky Károly ügyvédre 
bízták.

Később 1869-ben Kossuth Gábor, egyik 
rokon, azzal a kéréssel fordult a kormányzó
hoz, hogy a birtokot hajlandó volna örökáron 
megvásárolni, vagy ha ez nem volna lehet
séges, legalább bérbe óhajtaná venni.

Levelére Kossuth Lajos a következőleg 
válaszolt.
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1. Via Sottoripa Turin, Decz. 23. K. 1869.
Uram! Rokonom!

Közlöttem fiaimmal, Uram Öcsém decz.
12-kei levelét.

Fiaim becset helyeznek arra, hogy csa
ládunk ősi fészkéből részt bírjanak.

Nincs tehát szándokukban kossuthi bir- 
tokocskájukat eladni, inkább szaporítani kí
vánnák azt, ha tán az idők jobbra fordulnak.

Hanem a mostani haszonbért nem tartják 
méltányosnak. Csakis azért nyugodtak meg 
benne, mert akkoron az érintkezés nehéz és 
akadékos volt.

A hat évre kötöt szerződés jövő novem
berrel lejár.

Ha netán Uram Öcsém hajlandó volna 
e kis birtokot haszonbérbe venni, fiaim, ké
szeknek nyilatkoznak aziránt egyezkedésbe 
bocsátkozni.

S ez esetre, lekötelezne Uram öcsém, ha 
bevezetésül, a telekkönyvi hivatalból, az e 
birtokra vonatkozó kivonatot hiteles alakban 
kivenni, s nekünk megküldeni szíveskednék, 
minthogy fiaim minden sürgetésük dacára 
nem bírtak eddig reá szert tenni. Mondanom 
sem kell, hogy a költséget köszönettel siet
nének megtéríteni.

Fogadja Uram öcsém rokoni szives üd
vözletemet.

Kossuth Lajos.

A levélben kifejezett ragaszkodás dacára, 
lehet, hogy abban az időben, midőn a nagy 
bujdosó felett nehéz idők jártak, a birtok 
eladatott s ma azok bírják, kik nemcsak őt, 
hanem a magyar nemzetet is gyűlölik. Ha 
jól emlékszem, a birtok 8000 forintért két 
besztercebányai polgár kezére jutott, kik 
később parcellázva, a priekopai parasztoknak 
adták el.

Ha igaz az, hogy nagy tettekre 
csak igaz honszerelem képes, akkor 
a Felvidéki Híradó szerkesztősége sze
reti hazáját.

Ennélfogva kívánom, hogy az a 
toll, mely 25 évig hirdette a magyar
ság szeretetét, még hosszú időn át 
teljesíthesse nemes feladatát.

Turócszentmárton, 1906. dec. 17.
Akantisz Ödönné.

Csak nem kívánod, hogy mint test
vér dicsérjelek. Tudod, ez hirlapirók 
közt nem szokás. Arra törekedj, hogy 
tetteid dicsérjenek, hogy publikumod 
szeretetével dicsekedhess. Ez pedig 
nagyon nehéz feladat, de úgy látszik, 
te jó utón haladsz e cél felé.

Dugovich Imre
a „Bácsmegyei Hírlap" szerkesztője.

Lapod 25 éves jubileuma alkalmá
ból igaz és őszinte szivből üdvözöllek, 
mind vért a mi vérünkből, mint a ma
gyar eszmék őszinte és lelkes bajnokát.

Budapest, 1906. december 20-án.
M. D. 
hírlapíró.

Honán rainíljfih o tét nemziti öntudatot ?
Egy tekintet hazánk néprajzi térképére és 

megütközünk azon, hogy a Kárpátok szép 
bércei közé foglalt hatalmas terület milyen 
tarka vegyülékét tünteti föl a különböző szín
foltoknak s hogy ezek között a mi hegyes- 
völgyes Felvidékünk sajátos színével milyen 
tekintélyes helyet foglal el.

S utána valami sötét érzés kél a szívbe 
annak a gondolatára, hogy amig egykor ez 
a földterület a nyelvi különbség dacára 
érzésben, gondolkozásban teljesen összeforrt 
az egységes és oszthatatlan Magyarország 
területével, addig ma ezek a kapcsok lazulni 
kezdenek már annnyira, hogy a nyomukban 
támadt törekvéseket tekintve, ennek az egész 
földterületnek viselkedése már-már ellen
ségesnek minősíthető.

Ezt a térveszteséget ebben az értelemben 
többé tagadni nem lehet. A pánszlávizmus, 
melynek csak nemrégen maga a nép volt 
legnagyobb ellensége, ma már a terjeszke
désnek olyan arányait tünteti föl, hogy 
a fölmerült jellenségek teljes félreismerése 
nélkül nem lehet tagadnunk, hogy a tót nép 
széles rétegeinek meghódításában győzelmes 
hadjáratra indult. Hiszen a nemzetiségi izga
tásnak legutóbb észlelt hatalmas hullámai 
ezt a felfogást nagyon és szomorúan bizo
nyítják.

Nem hagyott ez érintetlenül semmiféle 
kis pontot sem, meghódított hegyet, völgyet, 
hol az anya tótul tanítja gyermekét, elfog
lalt minden kis helyet, mit a nyelvközösség 
címén a maga részére kisajátithatónak 
gondolt.

Ma már ott állunk, hogy az a föld, mely 
a tót nemzetiség színével van festve, bár 
politikailag egységes, oszthatatlan része ma 
is az országnak, de az már nemcsak a nyelv 
különbözőségét mutatja, de az egységes 
magyar nemzeti gondolattól messze elütő 
érzést, gondolkozást, sőt avval merőben 
ellentétes törekvéseket is jelent.

Hogy mindez mit jelent ma és a jövőben 
mit jelenthet még, nem fogjuk külön 
magyarázni. Gondolkozzanak felőle azok, 
akik azt lehetővé tették.

A nagy térveszteségnek közvetlenebb 
okaira térünk. Vegyünk föl találomra egy, a 
tót központi intéző bizottság által u. nevezett 
approbált újságot, könyvet, csapjuk azt föl 
bárhol — és elképedünk.

Amilyen világot ott fogunk látni, kell, 
hogy a legnagyobb fokú elkeseredést keltsen 
szivünkben, ha a magyar haza, a magyar 
nemzethez való tartozandóságunk tudata 
belőlünk még ki nem veszett teljesen. Ami
lyen gondolatokat ott fedezünk föl, azokat a 
legmélyebb megbotránkozással kell vissza
utasítanunk, mint olyanokat, amelyek hazánk, 
törvényeink, alkotmányunk szent épsége ellen 
elkövetett titkos vagy nyílt merényletet tartal
maznak. Amilyen serkentéssel, tüzeléssel ott 
találkozunk, az arcunkba kergeti a vért, 
ökölbe szoritja kezünket, a szégyen és az 
arcátlan merészség hatása alatt egyaránt I

Amikor mi a tót agitáció térfoglalásának 
okairól beszélünk, akkor szép bokrétába 
kellene kötnünk csupán azokat a nyomda- 
termékeket, szónoklatokat, beszédeket, miket 
a tót túlzók termékeny szelleme az utolsó 
időben produkált s rá mutathatnánk: Itt van 1



f e l v i d é k i

Igen, itt van az a méreg, amely először 
undort keltett ugyan, de később hova-tovább 
teret hódított mégis s amely ma már meg
szállva tartja a szivet-lelket, érzést, gondol
kozást egyaránt.

Igen, itt van fölhalmozva mindaz a 
maszlag, melytől már eddig is százezrek 
világos és természetes gondolkodása elsöté
tült, eltorzult s ugyanannyi embernek szivéből 
szorította ki a szeretetet hazája, földje, nem
zete iránt s ádáz gyűlöletet lopott helyébe 
vissza. Ezek a nyomdatermékek aztán külön
bözhetnek a kisebb eszközök megválasztásá
ban, lehetnek azok t. i. klerikálisok, szociá- 
listák, ilyen vagy olyan vallásirányuak, de 
egyben: a tót nemzeti öntudat fejlesztésében 
már teljesen egyetértenek.

Erre van nekik minden árán szükségük. 
Ezt tekintik első és elejthetetlen föltételéül 
a további agitálásnak. Ez a talaj, melybe a 
magot csak később dobják. Szóval ez az 
első lépése annak a sötét szellemnek, mely
nek nyomában elégtiletlenség, elkeseredés, 
erkölcsi züllés és gyűlölet jár.

Hát az agitációnak evvel az első lépésé
vel nem fog ártani, ha közelebbről megis
merkedünk.

Ennek érdekében kiemeltünk egy könyvet 
a sok közül, amely már cimével is nagyon 
alkalmas arra, hogy ez irányban „felvilágo
sítson". Ez a könyv a letűnt év folyamán 
még az abszolutizmus idejében jelent meg, 
olyan levegőben tehát, melyben a legképte
lenebb észficamok is termékeny talajra talál
tak. De különösen kínálkozik ez a könyv 
a megfigyelésre, mert merész hangjával, 
eltorzított, elferdített logikájával, vakmerő 
tüzelésével messze kimagaslik hasonszőrű 
társai közül és mert ilyen kiváló tulajdon
ságaiért a nemzetiségi sajtó még a nála is 
szokatlan melegséggel üdvözölte azt. Föl kell 
tehát tennünk, hogy a benne foglalt vezér
eszmék a nemzetiségi agitációt vezetők fel
fogását teljesen fedi. A könyv cim e: „Slováci, 
vyvyn ich národnieho povedomla. írója: Julius 
Botto.

Képzeljünk el — ha lehet — egy soha 
sem létezet anyagból szőtt fonalat, ebben is 
kiscbb-nagyobb, sokszor századokra terjedő 
megszakításokat s előttünk áll a könyv 
vezéreszméje, a tót nemzeti öntudat fejlődése. 
Ez kilenc fejezetre osztva 256 oldalas 
könyvbe van beszorítva. Mert amilyen fantá
ziával van megáldva a szerző, kétannyit is 
Írhatott volna róla.

Már a könyv bevezető része is csodálatba 
ejt bennünket. Rövid két oldalon hogyan 
lehetetet annyi képtelenséget, következetlen
séget, ellentmondást és végül annyi rossz- 
hiszemüleg odaállított ábrándképet zsúfolni 
össze. Van itt elmefuttatás a történelmi és 
politikai múlt szükségtelenségéről, kioktatás 
a természetes jogról, ellentmondás a tótok 
mai szabadságáról és szolgaságáról és végül 
tüzelés a képtelennél-képtelenebb célok eléré
sére. Aztán nem beszél kisebb dolgokról, 
mint önálló közgazdasági, kulturális, sőt 
hadügyi berendezkedésről.

Ez ugyan inkább külső dekorációja a 
munkának, mely hivatva van tetszetőségét 
emelni; olyan maszlag-féle, amit, ha az 
olvasó bevesz, a többi bolondgombát már 
könnyebben emészti m eg; mégis olyan tűz
zel való játék, amely éppen ma, amikor a 
különböző eszmék forrongása az egész
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világon olyan talajt teremtett, amelyben a 
legképtelenebb észficamok is találnak helyét: 
mondom, ma éppen nem helyén való. De 
még itt nem áll meg.

Amikor már beleringatta magát az ezer- 
egy éj meséjébe, még egyet rúg Pegazusán 
és „Szelám, nyílj m e g ! . . . “ 0tt kopogtat 
a tót nemzeti parlament kapuján!

Kérdjük, vájjon tudatában volt-e a szerző 
annak, amit irt? Vájjon tudta-e mérlegelni 
az odavetett jelmondatok súlyát? Vájjon 
képes volt-e felfogni horderejét egy ilyen 
vad ideának? Különösen akkor, ha az egy 
könyv élére, egy népnek elérendő céljául van 
odaállítva I

Amikor szerző az önálló politikai, köz- 
gazdasági, kulturális, sőt a hadügyi beren
dezkedéssel végzett s evvel kapcsolatban az 
ő parlamentjével is eleget kacérkodott, azt a 
látszólag sokat mondó, de alapjában csak 
üres, hangzatos frázist dobja oda, mintegy 
végső bizonyítékul: Mindehhez tehát a törté
nelmi múlt nem szükséges.

Nem tudunk elképzelni esetet, ahol a 
történelmi múltat teljesen nélkülöző nép 
mától-holnapra egy teljesen modern alapokra 
fektetett állami berendezkedést tudna produ
kálni. A természetes, fokozatos fejlődésről, 
mint minden államalakulásnak föltételéről 
ebben a kijelentésében teljesen megfeledke
zett. Pedig az mindenek fölött szükséges, 

i Már pedig ez a fejlődés mindig bizonyos 
| időt vesz igénybe s Így már mint ilyen is 

múltat alkot. Olyan csodát azonban az egész 
világtörténet nem tud fölmutatni, ahol a 
teljes ismeretlenség homályából mintegy 
varázsütésre támadjon föl egy államszerve
zetében olyan magas színvonalon álló nem
zet, amilyent szerző az olvasóval sejtet.

De ez a kijelentése sérti magának a 
szerzőnek igyekezetét is. Amikor önkéntele
nül s szinte rezignáltan beismeri evvel, hogy 
a tótnak, az ő „nemzetének" történelmi 
múltja nincs, teszi ezt olyan könyv keretében, 
melynek címlapján nagy hangon díszeleg a : 
„történelmi rajz" s melynek mindjárt első 
fejezete a IX. századnál kezdődik. Evvel tehát 
maga is beismeri, amit mi már előbb is 
állítottunk, hogy olyan valamiről irt történel
met, ami tulajdonképpen nem létezik, de be 
kell ismernie azt is, hogy ebben az igyeke
zetében a legvastagabb ellentmondásokba 
keveredett.

De vigasztalja magát aztán avval, hogy:
A magyarok mai politikai életüket szintén 

nem a történelmi jog alapján vívták ki, mert 
a magyar állam, illetve a magyar nemzet 
(ő a tiszta magyar népet gondolja) történet
politikai individuálitásáról szóló tant az újabb 
időben csak maguk gondolták ki abból a 
célból, hogy Magyarországnak az egyenjogú
ság alapján való föderáció berendezkedését 
megmásítsák
' No I Acsády, Angyal, Ballagi, Beksics, 

Fraknói, Fröhlich, Kuzsinszky, Marczali, 
Márki, Nagy, Pór, Szilágyi és a többiek mit 
szóltok ehhez? Ugyan elbánt veletek a szerző!

Belőletek hát nem is idézünk, mert ti 
magyar „sovén" szellemben kisajátítottátok 
mindazt, ami különben tisztára a národnis- 
táké lehetett volna. De fölütjük Sayous 
Eduardnak, a franciák történettudósának a 
magyarok egyetemes történetéről írott I. köny
vét (csodálatos, hát mégis van ilyen ?) ahol
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már Szent István államszervezetéről a 100 
oldalon többek között ezeket Írja :

„A barbár szabadság s pátriarkális föde- 
rálizmus korszaka nem létezett többé" . . . “

Hogyan? Hát már akkor sem létezett az, 
amit azok a magyar tudósok csak az újabb 
időben másítottak meg olyan gonoszul ? De 
hái akkor mit is forgattak ki tulajdonképpen ?

Mintha csak azért irta volna azt az a 
francia, mert előre sejtette, hogy Botto Gyula 
valamikor ennék az ellenkezőjét fogja Írni.

De legérdekesebb, ami ezután követ
kezik :

„A magyaroknak az 1000— 1848. években 
éppen agy nincs történelmük, mint a tótoknak“.

Nem kutatjuk, hogy a vakmerőségnek 
milyen porciója kellett ahhoz, hogy valaki 
oda merészkedjék, hogy egy nemzetnek 
történelmében egész nyolcszáz évet egysze
rűen megtagadjon, annak a nemzetnek éle
tében, mely ebben az időben nem egyszer 
az akkori világ legnagyobb hatalmasságát 
személyesítette s olyan 800 évet, melynek a 
csodával határos eseményei az egész világot 
nem egyszer ejtették bámulatba. Amikor a 
müveit Nyugat összes nemzetei kivétel nél
kül hálával emlékeznek meg a magyarnak 
arról a történelmi szerepléséről, mely éppen 
ebbe az időszakba esik, hol saját testével 
állott oda, hogy eleven pajzs gyanánt maga 
fogja föl azokat a csapásokat, melyek a 
török hódításokban egész Európa civilizá
cióját veszélyeztették: akkor elő áll egy 
valaki, akit történetesen valami Julius Botto- 
nak neveznek, szembe helyezkedik az egész 
müveit világ fölfogásával s térdére ütve azt 
kiáltja oda, hogy a magyarnak abban az 
időben nem volt történelme!

Nem vizsgáljuk azt a lelki talajt, melyben 
ez a szörnyszülött megfogant, de ennek 
célját kutatni már kötelességünk.

Mert bár sok vakmerőségről tesz a szerző 
bizonyságot, annyit mégsen tételezhetünk föl 
róla, hogy evvel az egy sorral megakarta 
volna semmisíteni azt a nyolcszáz éves 
történetírást, annak sziklaszilárd igazságait, 
amiket — ő maga is jól tudja — ezer 
könyvekre terjedő munkákkal sem lehetne 
még csak megingatni sem. Célul ezt tehát 
ki nem tűzhette, csupán eszközül akarta föl
használni alacsony céljainak támogatására.

Lássuk csak. Amit ez az egy sor kifejez, 
azt a következő érvelésnek szánt észficamo- 
dások vannak hivatva fennállásában támo
gatni ; de mert ezekkel szappanbuborékot 
támogat, mindjárt az első érintésnél szét
pattan az. Evvel azonban nem törődik, csak 
elmondja szép sorjába, hogy politikai nem
zetet akkor csak a nemesi osztály alkotott, 
kiket a magyar királyok az ország külön
böző nemzetiségeiből (hát a magyarok közül 
nem ?) valamint a külföldről válogattak össze, 
hogy a magyar paraszt 1848-ig éppen olyan 
rabszolga volt, mint a tót, a tót nemes 
(melyik tót király nemesítette meg azokat ?) 
éppen olyan ur, mint a magyar, hogy 
a nemesség Magyarországon internacionális 
kasztot képezett (I), mit a latin diplo
máciai nyelv és az előjogok fűztek csak 
össze, minden más erkölcsi erő kizárásával (!) 
s végül, hogy a népnek nem volt más ren
deltetése, minthogy saját urainak előjogaiért 
harcoljon.

Megszoktuk már ennél a szerzőnél, hogy 
ferdít, torzít, költ, az eseményeket fejtetőre
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állítja, általában bizonyos rendszeres rend
szertelenséggel rúgja ki maga alól a törté
nelmi alapot ott, ahol szarvas okoskodásainak 
kedvező talajt benne nem talált, de azt már 
nem tudjuk megérteni, hogy mi szüksége 
volt a szerzőnek az indokolásban fölhozott, 
részben eltorzított történelmi tényekre, amikor 
azok még ebben a kiforgatott alakjokban 
is nemcsak hogy nem támogatják történel
münket megtagadó nagyhangú bombasztját, 
de ellenkezőleg halomra döntik azt. Hiszen 
éppen abból merít ellenbizonyitékot, amit 
tag ad !

De van annak a dolognak másik 
oldala is.

Ha olyasvalamit akarnánk is kihámozni 
ebből, hogy az egész nemzet politikai törté
nelmének fogalmát nem fedi teljesen a kivált
ságos nemesi osztály politikai szereplése, 
akkor meg kellett volna tagadnia a világ 
összes nemzeteinek történelmi múltját, mert 
hiszen az osztályuralom, a hűbéri rendszer 
abban az időben minden egyes nemzettel 
közösek voltak, sőt egyes országokban egy- 
időben olyan elfajulást idéztek elő (ököljog, 
rablólovagok), amilyenre nálunk hasonló 
példa nem akad; — és ha nem tekinti 
politikai történetnek a magyar nemzetnek 
ezt a korszakát, csak azért, mert talán a nép 
széles rétegei az alkotmány sáncaiban nem 
voltak képviselve, mért nem tagadta meg az 
1C00 év előtti történelmet is, ahol az uralom 
csak egyes vezérek kezében volt összponto
sítva, de különösen miért állott meg 1848-nál, 
holott tudvalevő, hogy e téren ezek a tör
vények sem elégítenek ki mindenkit? Miért 
tagadta meg tehát éppen ezt a 848 eszten
dőt, ha kevesebb erőlködéssel többet is 
sikaszthatott volna ? Miért ?

Hát csak azért, mert müvében a tót nem
zeti öntudat fejlődésének történelmében ez 
az idő szintén üres. Mert minden kisajátítás, 
minden fantasztikusan költött dolgok dacára 
sem tudta a szerző ezt a nagy Űrt úgy 
betölteni, hogy az ő „tót nemzetének" tör
ténelméről ebben a 848 esztendőben Írott 
erőlködései még a laikus szemében is föl- 
tünést ne keltsenek. A legszorgosabb igye
kezet dacára sem volt képes ezt a két idő
pontot áthidalni úgy, hogy abban hézagok, 
sokszor óriási szakadékok ne maradjanak, 
zóvalj érezte a szerző, hogy ez az idő a „tót 
nemzeti" történetben nincs meg, különösen 
hiányzik: kitörlllte hát a magyar törté
nelemből is.

Igaz, olvasóközönségének hiszékenységére 
számítva igy akart szabadulni attól a neki 
fölötte kényelmetlen „történelmi jogtól", amit 
ö a jövő fejlődés alapjául el nem ismer 
ugyan, de mert minden szarvas okoskodása 
mellett sem tudta azt másképpen teljesen 
lerázni: ahhoz a nemtelen eszközhöz folya
modott, hogy magyart is megfosztotta tőle!

Igaz, a magyar történelemnek evvel a 
megtagadásával példát akart teremteni, amint 
az ő képzett „tót nemzetének" szeme elé 
állítson. így akarta elérni azt, hogy miután 
az ö „tót nemzetét" a magyartól gondolat
ban elválasztotta, egy sorba is helyezze őket, 
mint olyan nemzeteket, amelyek egyike sem 
tud történelmi jogot fölmutatni. így akarta 
megtámasztani azt a hóbortot is, hogy a 
magyar [nemzetnek mai önálló, független 
államszervezetéhez hasonló állapotra a tótnak 

is jogosultsága van.

Hát ilyen, minden emberi képzelődést 
meghaladó hazudozásokkal akar nemcsak 
az a szerző, de mások is még nagyobb 
képtelenségeket teremteni.

Láttuk, hogy milyen eszközök fölhaszná
lásával akarnak teremteni nemzeti öntudatot. 
Érzést, amelyről azt hirdetik, hogy képessé 
teszi majd nemzetüket az önálló állami 
berendezkedésre.

Mi azonban tudjuk, hogy ábránd ez csak. 
Ábránd, amit porhintésül, káprázatul, de a 
követendő cél látszatával odaállítanak. Hadd 
szaladjon a nép a ködképek után, amelyek 
látszólag 1000 éves szerződésünk szétrepesz- 
tését célozzák, de kivihetetlenségüket tekintve, 
tulajdonképpen nem egyebek, mint sötét, 
lelkiismeretlen eszközök egyes csoportok 
elámitására, megrészegitésére és kihaszná
lására.

Tudják ezt maguk is. Képzeletben meg 
is futják azt a mérhetetlen távolságot, mely 
a jelen és az odaállított cél között lebeg. 
Azt is tudják, hogy az a két szélsőség két 
pólus, melyek soha sem fognak még csak 
közeledni sem egymáshoz. És mégis meg
írják.

Megírják pedig azért, hogy valamit 
mutassanak, valami újat, valami nagyszerűt, 
melynek csillogó ragyogása mint a rakéta 
vágjon bele a készületlen lélekbe, hogy tőle 
a higgadt gondolkodás is megálljon.

Anyagot akarnak adni az ábrándnak, a 
misztikus képzelődésnek, amelynek nyomán 
titkos sóhajok, kimondhatatlan vágyak kel
jenek, melyek átgyurják. kiforgatják, eltorzít
ják a lelket s átalakítják azt olyan masszává, 
hogy abban aztán az általuk később elhin
tendő konkoly megdolgozott, kikészített 
talajra találjon. Igen, maszlag ez csak, 
amivel a národnisták maguk nem élnek 
ugyan, de kedves testvéreiknek szívesen 
kínálják, hogy attól megkergülve könnyeb
ben bánjanak el a nekik annyira szükséges 
„anyaggal".

Világos itten, hogy ezeket nem a müveit 
osztály azon részének szánták, mely kivül 
áll az érdekközösségen s mely eddig sem 
volt meghódítható. De ők nem is erre vetet
ték ki a hálót, hanem arra a félmüvelt 
elemre s ennek utján a köznép széles réte
geire, [mely korlátolt lelki világában nem 
fogja mérlegelni a jelmondatok súlyát, nem 
bir fölemelkedni arra a magaslatra, ahonnan 
ezek képtelenségét beláthassa, szóval nem a 
tartalmat fogja nézni, hanem csak a csillogó 
külszin után kap és megmozdul szeretett 
vezérei után.

És most kérdjük, vájjon számolnak-e az 
illetékes körök az eshetőségekkel ? Vájjon 
vállalják-e a felelősséget, mely a mai ellen
őrzés gyarlósága mellett reájuk is nehezedik, 
azokért a következményekért, mit ezek szükség 
szerint maguk után vonnak. Mert nem is 
térve ki arra, hogy a sajtónak az a garáz
dálkodása milyen gyümölcsöket érlelhet meg 
a jövőben az egész nemzet számára, elég 
rámutatni a jelenségekre, amiket ma is, mint 
sikereket mutat föl. A lelki gyötrődés, feszült
ség mellett, mik az ilyen termékek olvasása 
alkalmával fölébrednek, elég már az is, hogy 
halálos gyűlöletet szítanak a magyar faj, a 
hivatalok, a fönálló törvényes rend és álta
lában minden és mindenki ellen, amiben 
vagy akiben ennek a törekvésnek természe
tes akadályát, tehát hóbortjaik ellenségét látják.

A tót nemzeti öntudatnak ilyen mester
séges élesztgetése egyedüli oka az agitáció 
térfoglalásának. S mindaddig, amíg annak 

eszközeit: a sajtót teljes szabadjára engedjük 
mindaddig, amig a fentihez hasonló könyvek 
lapok megjelenését meg nem akadályozzuk 
hiába indítunk mi akármilyen nagyarányú 
társadalmi mozgalmat, az a munka mindig 
csak félmunka marad, amely sikertelenségét 
tekintve, még a kishitüek táborát is csak 
növelni fogja. A nemzetiségi sajtó megrend- 
szabályozása tehát az első lépés.

Akkor remélnünk lehet, hogy az egységes
ség, oszthatatlanság nemcsak politikai, de 
néprajzi tekintetben is teljes lehet.

Boldizsár.

Előfizetési felhívás.
Ez ünnepi számmal folyó évi január 

hó 1-jével megkezdődő évnegyedre uj 
előfizetési felhívást bocsájtunk ki ab
ban a hiszemben, hogy vármegyénk 
s a Felvidék hazafias közönsége tőle 
telhetőleg támogatni fogja lapunkat, 
mely hűségesen, odaadással szolgálta 
a magasztos célt, melynek kiküzdésére 
vállalkozott.

Zászlónkra a magyar faj szerete- 
tét, a magyar nemzeti állameszmét 
irtuk fel vezérlő Útmutatónkul s ezen 
célok szolgálatában fogunk küzdeni 
minden erőnkkel és tudásunkkal 
azzal az áramlattal szemben, melynek 
a legutóbbi időben nagyra nőtt hul
lámai a magyarsággal mindeddig 
hazafias egyetérésben élő jó népünk 
békéjét gonosz szándékkal megbon
tották.

Ezen elsőrangú kérdések után 
szívesen nyitunk teret — a mennyiben 
lapunk szűk keretei megengedik — 
az égetővé vált szociális kérdések 
megvitatásának s nem zárkózunk el 
a nevelési és közgazdasági ügyek 
tárgyalásától sem, sőt ez utóbbi két 
rovatot, lapunk olvasóinak kívánsá
gára már is állandósítottuk.

Meg van bennünk a becsületes 
akarat, hogy lapunkat odafejlesszük, 
tartalomban annyit adjunk, amennyi 
olvasóink igényeit kielégíti! E becsü
letes törekvésről lapunk huszonötéves 
múltja tanúságot tehet.

Munkára hivjuk fel egyben azo
kat, kiket tehetséggel áldott meg a
Gondviselés. Ragadjanak tollat, segít
senek bennünket nehéz feladatunk
ban, mert csak úgy fogunk eredmé
nyeket felmutathatni, ha mindazok, 
kikben tehetség van, nemcsak zász
lónk alá sorakozik, de velünk együtt 
küzd is e zászló becsületéért!

Lapunk előfizetési ára:
Egész évre 8 korona
Fél évre . . 4 „
Negyed évre . 2 „
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