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ELŐFIZETÉSI ÁR.
H elyben  házhoz hordva és vidékre 

postai m egkü ldésse l:

E gész évre . . . 4 frt —  kr.
F é l é v r e ....................... 2 frt — kr.
N eg y ed év re  . . 1 frt — kr.

E gyes szám ára 10 kr.

H ird e té sek e t ju tányosán  szám ítunk.

H ivata los h irdetm ények  100 szóig 
1 frtért közöltéinek.

K incstári bélyegdij m inden  h ird e 
tésé rt 30  kr.

SATORALJA
Zempléiivárinejrye közérdekeit képviselő hetilap.

Megjelenik minden szombaton.

SZERKESZTŐSÉG
ÉS

KIADÓHIVATAL
hova a lap  szellemi részét illetó 
közlem ények 5 ez előfizetési pti^zek, 
h irdetési kéziratok s dijuk é a lap 
szé tkü ldésére vonatkozó felszólalá

sok intézendők : 
Sárospatak, ko rá -s-m ra 17«. ut.

K éziratokat nem  adunk vissza.

B érm ente tien  leveleket nem  fo
g adunk el.

N y.Ittér m inden  sora 20 kr.

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: SSteiníeld Jenő .

A házi ipar.
(X) A házi ipar fogalmát a nagy közön

ség  rendesen összetéveszti a nép-ipar 
fogalmával; itt nem magyarázható a nagy 
közöny, melylyel a középosztály minden, 
az ipar terjesztését ezélzó mozgalmat fo
gad. 8  mivel a nép házi iparképen fa
kanál faragással, kosár kötéssel, fonás 
sál s más effélével foglalkozik, a közép
osztály visszariadva a durva munkától, 
tétlen marad, s hangos panaszkodással 
sóhajtozza: „pusztulunk, veszünk!"

Valóban pusztulunk, veszünk! Légin 
kább e sóhajjal fejezhetjük ki azt az 
erkölcsi és anyagi romlást, mely az ál- 
szégyenböl fakadt muukátlanság miatt, 
mely szerint jó házból való nőnek pén
zért dolgozni szégyen, —  éjien nemzetünk 
középosztályában szedi legsűrűbben áldo
zatait.

A házi ipar keresetképessé teszi a nőt 
a nélkül, hogy női hivatásától elvonná. És 
e szerint a házi ipar alatt nem csupán 
azt a háznál végzett munkát értjük, 
m elylyel házi szükségleteinket házi ké- 
szítménynyel, vagyis term eléssel elégít
jük ki, hanem azt is, melyet kereske
dés által értékesíthető tárgyak előállítá
sára fordítunk.

Mivel azonban a női munka termékét 
sem  a házi szükségletek fedezésére for
dítva nem látjuk, sem vele a kereske
désben nem találkozunk: világos, hogy 
nőink munkaereje tétlenül hever.

Ennek mentségéül felhozzák, hogy ed
dig hiányzott a női munka értékesíthe- 
tésére alkalmas piacz.

Kazinczy emlékezete.
Ir ta  és felolvasta :

a sárospataki főiskola, és állami taiiitókópozde 
által 1895. év junius hó 12-én, Széphalnion ren

dezett „ Kazinczy-ünnepély “-en 
HODOSSY BKLA

sárospataki tanilóképezilei tanár.

(F oly ta tás.)

Hát m int műbírálót, miut sesthetícust emilt- 
sein-e Kazinczyt. A régi görög éa római clas- 
síeusokat nálánál jobban alig ism erte valaki, 
de ép úgy ismerős volt az ujabb francíia  s 
az ujabb ném et irodalommal is. jól ismerte 
az ó. mint az új olassieai iskolák aesthetieai 
alapelveit egyaránt, de különösen kedvelte a 
ném eteket, Lessing, W ieland, Klopstocc, Göthe 
voltak kedvenczei. A Sturm  und Drang kor
szak íróinak ő volt nálunk egyedüli képviselője, 
majd a ném et-görög classicai iskola m egala
pítója. Bár Kazinczynak elve volt minden irány
tól tanulni valamit, de azért önm agának is 
m egvoltak saját önálló irodalmi s aesthetieai 
nézetei. K ritikáiban, értekezéseiben igyekezett

A kik azt állítják, megfeledkeznek arról, 
hogy az árú teremti meg a piaczot és 
nem megfordítva.

így fejlődött a nép házi ipar termé
keinek piacza is.

A nép dolgozott, elébb csak szükség
leteinek kielégítése céljából. Majd túl 
adott fölöslegén s készítményei forga
lomba jöttek Nem képzelhetjük ugyan, 
a legszorgalmasabb munkálkodás mellett 
sem, hogy rövid idő alatt gazdagsággal 
cserélhessük fel eddigi nyomoruságunkat; 
de kétségen kívül számítunk arra, hogy 
türelmes fáradozásunk jutalma lassanként 
az emelkedő családi jólét és vagyonos- 
ság lesz.

Nem tekinthetjük a házi ipari foglal
kozást megélhetésünk egyedüli forrásá
nak, de bátran merjük állítani, hogy önfen- 
tartásunk biztos segédeszközévé válha- 
tik; a családfő gondjait tetem esen könnyít
heti, a minthogy a női munkálkodást 
csökkenti akkor is, ha csak a házi szük
ségletek megteremtésére szorítkozik is,
—  a midőn czélja nem a szerzés, hanem 
a megtakarítás.

A házi ipar fejlődése és terjedése az 
által is hat a vagyonosodásra, hogy az 
egyes családok jólétét emeli, részben 
pedig az által, hogy a kézműipar és gyár 
fejlődését előkészíti s így a házi ipar 
nemzetgazdászatí szempontból kétszeresen  
fontos.

VEGYES HÍREK.
■— Gyászjelentések. Ifj. Mihályi Szabó Zsigmond 

úgy a maga, mint hozzátartozói nevében is 
szomorodott szívvel tudatja szeretett atyjának

nézeteit érvényre juttatni. Az íróktól, a  mire 
nagy szükség is volt, tinóm ízlést, csínt, forma 
tökélyt s mindenek felett eszraényiséget kívánt 
s m aga is müveiben egyetem es em beriségre, 
elvont eszményiségre törekedett sokszor a ta r
talom nélkül való légies finomságig. A mai 
ízlés ugyan a művészetben realitást vagy leg
alább valószerűséget is követel, de ez, hogy 
ma ízlésünk más, Kazinczy érdeméből mit sem 
von le, ő más kornak volt a fia s a kor hatása 
alól m agát senki ki nem vonhatja, vagy ha 
i£en. m egszűnt annak a kornak gyerm eke lenni. 
Es nem csak másokat sarkalt ö ízlésre s nem 
csak kortársait buzdítá a  szépnek ism eretére 
s kultusára, de maga is elkövetett mindent 
saját tökéletesítésére A dassicusok m ellett ő 
előtte, ki maga is ügyesen rajzo lts az ecsetet 
is forgatta, a képírás nagy m esterei sem voltak 
ism eretlenek s miután nálunk a képzőm űvészet 
term ékei ez időben csak itt-ott voltak ta lál
hatók s épen nem, vagy alig hozzáférhetők s 
mint Kazinczy m ondá: „Patakon (s bízvást 
országszerte is) nem lehete egyéb képeket 
látni, mint az országban az olaszországi pa
rasztok a  hátaikon hordottak körül : ha Bécs- 
ben kellett tartózkodnia, napokat eltöltött a 
Belvedere gazdagdag képgyűjtem ényében, gyö
nyörködve s ízlését nemesbítve. Midőn tudó

id. Mihályi Szabó Zsigmondnak folyó év és hó
16-án d. u. 4 órakor, életének 72 ik éveben 
történt elhunytat. A boldogultnak hűlt tetem ei 
folyó év és hó 18 án d. u ’.,5  órakor fognak 
az ev. ref. szertartás szerint a helybeli ev. 
ref. sírkertben örök nyugalomra tétetni. Áldott 
legyen em lékezete! — Szabó Dezsőné szül. 
Antalfy Judit, férje Szabó Dezső és kis fiuk 
L a jo s ; Antalfy E rzsébet és V ilm a; Zsarnay 
Terézia, férjezett Pédery Ferenczné, Zsarnay 
Győző, Zsarnay Lajos az összes rokonság nevé
ben is megtört szívvel tudatják  jó anyjuk, 
anyósa, nagyanyja, testvérük és rokonuknak 
özv. Antalfy Jánosné szül. zsarnói Zsarnay 
Erzsébetnek 1895. év junius 19-én d. e. 9 óra
kor, életének 55-ik évében, rövid szenvedés 
után történt gyászos elhunytat. A megboldo
gultnak hült tetem ei f. é. junius 20 án d. u.
5 órakor fognak a  sárospataki rét. sírkertben 
örök nyugalom ra tétetni. Sárospatak. 1895 jun. 
18-án. Sokat szenvedett nem es lelkének adj óh 
uram örök üdvesség e t! —  Neumann I'e ter 
általánosán tisztelt polgártársunkat pótolhatat
lan veszteség érte. 14 éves kedves leánykáját 
Gizikét ragadta ki családjából a kérlelhetetlen 
halál. Tem etése f. hó 15-én d. u. 4 órakor 
ment végbe. A bánkódó szüléket vigasztalja 
meg a M indenható!

József fóherczeg S-A.  Ujhelyben. S -A.- 
Ujheiy városát azon öröm érte, hogy a leg- 
magvarabb föherezeget, habár kis időre is. ven
dégének mondhatta. Ünnepi köntöst öltött a 
város, lengő trikolorok hirdették a várva-várt 
kedves vendég jöv e te lé t: Folyó hó 17-én este 
érkezett a pesti gyorsvonattal a városba József 
fóherczeg ő cs. és kir. fensége, hogy az ott 
állomásozó m. kir. honvéd zászlóalj felett szem
lét tartson. Jó lehet a vonat csak este 8 óra 
20 perczkor érkezett, már ti órától kezdve bol
dog, boldogtalan, apraja, nagyja sie te tt látni 
és üdvözölni azt, ki m inket m agyarokat leg
jobban szeret. Minden hivatal képviselve volt 
a vonatnál Molnár István főispánnal élükön. — 
Midőn 6 cs. és kir. fenségét hozó vonat a pálya
udvarba beérkezett, a gyártelepi tűzoltó zene
kar a m agyar hymnuszszal, a  várakozók tarka

m ására ju t, „hogy Eszterházy Károly gróf püs
pök Pápán egy szép márványnyal, szobrokkal 
és képekkel díszes templomot építtetett, ellá
togat m egtekintésére. Az ol.isz és ném et alföldi 
iskola némely képeit, Raphael, Coregio, Rubens, 
Rembrandt, V an Dyck műveiket eredetiben 
vagy másolatban ism erte és korának néhány 
jobb nevű festőművészével szem élyesen is érin t
kezett.

Kazinczy mint költő, m int prózaíró, de k ü 
lönösen, mint fordító szám talanszor nehezen 
tapasztalta, hogy nyelvünk nem elég hajlé
kony s nehézsége m iatt nem is elégge erőtel
je s  ; e körülmény sarkalja ót a nyelvújításra. 
A mint még ma íb némely fejletlenebb tudo
mányszakban egyik tudós a m ásikra nem hall
gatva alkotja meg új meg új m űszavait, K a
zinczy korában épen divatban volt a  nyelvvel 
való p ep ecse lés; mint ma a zenéhez, akkor 
mindenki érte tt a nyelvészethez s akár voltak 
ismeretei, akár nem, akár volt nyelvbe érzéke, 
akár nem, mindenki a nyelvújítást forgadta 
agyában. Különösen m ajd minden író egyúttal 
nyelvészkedett is. Csakhogy Kazinczy határo
zott tervekkel itt is biztos ezélra tö rt, m int 
m o n d ja ; „Kellenek ugyan gram aticázások és 
theorizások is, de a sok gram aticázás többnyire 
elposhasztja azt, a ki apróságokkal sokat bi-



sokasága riadó „ é l je n ‘ -n e l  fogadta. — Kiszál
lásakor a főherczeget Molnár István főispán 
üdvözölte, mire ő fensége rövid köszönetét 
mondott a lelkes fogadtatásért, mi fenkölt lelké
nek látható örömet szerzett. Azután Juhász 
Jenő főparancsnok vezetése alatt kivonult 
s.-a.-ujhelyi önkéntes és a gyártelepi tűzoltók 
egyesült csapatát nézte meg, mely csapat zász
lót hajtva üdvözölte a fenséges urat. Ezzel az 
ünnepség véget ért és az ünnepelt az utcza 
hosszában tömött sorfalat képező ünneplők zúgó, 
lelkes „éljen“-ei között a városba hajtatott és 
a .Magyar K irá ly ih o z  címzett szállóba szállt 
meg kíséretével. Másnap reggel 7 órakor az 
ottani honvéd zászlóalj a „Magyar Király" szál
loda elé vonult, hol a főherczegnek Mónus István 
százados, helyettes zászlóalj parancsnok jelentést 
tett. Ennek megtörténte után a gyakorló térre  
vonultak ki, hogy megmutassák évi fáradozá
suk eredményét. A 10 órakor m egtartott szem
lén ő fensége mindent a legnagyobb rendbe 
talált és elism erését fejezte ki a tiszti karnak 
buzgó munkálkodásaiért. A szemle után reg
gelire hivta meg József fóherczeg a tiszti kart, 
hol ott láttuk még, Molnár István főispánt, 
Ujfalusy Endre városi főbírót, Dókus Gyulát, 
a törvényszék képviseletében Képes Gyula 
tvszki birót és Lengyel Pál róm. kath. plébá
nost. Déli 12 órási vonattal a fóherczeg Iglóra 
utazott.

— Személyi hír- Matolai E tele Zemplénvár
megye alispánja a nyári szünidőkre Karlsbadba 
utazott.

— Kinevezés Balpataki/ József s.-a.-ujhelyi 
törvényszéki jegyző az ungvári járásbírósághoz 
albírává neveztetett ki.

— A kassai ügyvédi kamara közhírré teszi, 
hogy Balogh Lipót s.-a.-ujhelyi lakos ügyvédet, : 
lakásának Nagyváradra történt áttétele folytán, 
a kamara ügyvédi lajstromából kitörölte s hogy 
irodája részére gondnok kirendelésének szük
sége fenn nem forgott.

Anyakönyvi felügyelők. A m. kir. belügy
miniszter az 1894. évi XXXIII. t.-cz. lő . § a 
alapján huszonhárom állami anyakönyvi fel
ügyelői állásra pályázatot hirdetett. A területi 
hatáskörre nézve vármegyénk a nyíregyházai 
kerülethez csa to lta to tt; ugyanezen kerülethez 
tartoznak még Szabolcs- és Hajduvármegvék, 
továbbá Debreczen sz. kir. város.

Pénzügyi tárgyalások. A két pénzügy- 
miniszter szakelőadóinak bécsi tanácskozásain 
az 1896-ik évi érraeprogrannnot tegnap meg
állapították. Ellenben a  bankszabadalom meg
újításának kérdését, valamint az államjegyek 
beváltásának folytatását levették a napirendről 
és e kérdésekben csak az ószszel folytatják a 
tanácskozásokat. Enyedy miniszteri tanácsos és 
Popovics oszt.üytanácsos holnap még B écsien  
maradnak, hogy néhány technikai term észetű 
reszletkérdésben tárgyaljanak az osztrák pénz
ügyminisztérium képviselőivel.

— A -Sátoralja-Ujheiy vidéki vadásztársaság" 
alapszabályait a fö ldm ívelésügyi m. kir. minisz
térium, az 189.). évj 35,4TB. sz. alatt, a bemu
tatási zaradekkal ellátta.

Iskolai mulatsag Homonnán. F. hó 12 én —
mint tudósítónk írja — a homonnai polg. iskola 

j növendékei a „Szirt alján" tavaszi -  tánczczal 
összekötött — m ulatságot rendeztek. A m ulat
ság szépen sikerűit Homonna társadalm ának 
különböző korú alkotó elemei a jó kedvben, 
vidám hangulatban egyenlőkké lettek s talán 
az öregebbek több részt vettek ki a jó kedvből, 
a mulatságból, mint az ifjúság,

— Ev. ref. lelkészválasztás. A fényes rima- 
szombati ref. egyház első lelkészévé megyénk 
egyik jeles készűltségű, szellemes lelkészét, 
Czinke István erdőbényei ref. lelkészt válasz
to tta meg. Midőn sajnálatta l bocsátjuk őt körünk
ből el, egyszersmind örömünknek is kifejezést 
vagyunk kénytelenek adni, m ert a komoly 
munka és nemes törekvés m éltánylást, ju ta l
mat talált.

— Meghívó. A sátoralja-ujhel^-i általános ipar
testü let 1895. évi junius hó 23-án S átoralja
újhelyben, a „Torzsáson" a saját kebelében 
létesítendő „Dalárda" javára  nyári tánczmulat- 
ságot rendez. Belépti dij : szem élyenként 1 frt, 
caaládjegy 2 frt. Kedvezőtlen idő esetén a 
m ulatság junius hó 30-án tartatik  meg.

— Izraelita polgártársaink régen vajúdó tem 
plom ügyében az alább következő tudósítást 
kaptuk, m elyet egész terjedelm ében közlünk. 
Tekintetes szerkesztő ú r ! Tekintettel arra, hogy
b. lapja városunk érdekeit felekezeti különbség 
nélkül szem előtt ta rtja , bátorkodom a követ
kezőkről tu dósítan i: Már közel egy éve, hogy 
a régi 98 évig fennállott izraelita templom 
leégett. Azóta az itteni hitközség úgyszólván 
két pártra  szakadt. Az egyik párt a régi tem- i 
plomnak ú jra felépítését indítványozta, míg a ( 
másik párt tek in tettel arra, hogy a régi templom ! 
nagyon is félreeső és egészségtelen helyen 
á"n tt egy egészen új templom felépítését
kívánta. Hosszas viták, számos gyülésezés után 
vegre e hó 16-án, vagárnap végleges szava
zásra kerülvén a dolog, az új templom pártja 
győzött 46 szavazattöbbséggel. É rdekesen nyi
latkozott meg a gyűlésen a „zsidó harag" igazi 
nagyságában a következő je len e tte l: Az új 
templom hívei közűi néhányan, névB zerint: 
Elnök Feldm esser Pinkász, H aas Zsigmond, 
Moskovics Ignacz, Goldblatt Lázár és T reuhaft 
Jonas azon esetre, ha a  közgyűlés az új templom 
építését hatarozná el, készeknek nyilatkoztak 
1000, azaz ezer forinttal hozzájárulni a költ
ségek fedezesehez. Mjnt fenebb jeleztem  új 
tem plom epitest határozta a gyűlés. Az el
nök indítványozta tehát, hogy adományozókat, 
jegyzőkönyvi köszönetben részesítsék. Ekkor a 
regi templom hívei közül néhányan nemcsak a 

Z  i  r , SZ°Ialtak fel, hanem „haragból*
i  tZ h h J ti a aZ ado“ ányt fogadni. Végre is
adnm invn7Íb ? t  ' i>z adom ányt elfogadták, 
hon rpsjnoíf jegyzőkönyvi köszönet
ben í z e s í t e t t e k  Meg ^ ették m ár a helyet,
Az építést T ö rö t ,Endre kovács utczai hazat, 
lalta el. Az é p í tő t  ..Í8me.r t “jhelyi építész vál- 
hitkö/séir r n  „ ■ • ' uS>ek vezetésével pedig a 
ból álló énftfi t? kebeléből választott 14 tag
énen a hitk í.Z° tteágot bizott meS- melynek 

'______ ozaeg általánosan tisztelt és derék

belódik ; azokon Jcermtúl kell nyargalni, de nem 
berniek megtespedni.* Tényleg a nyelvújítási 
hatalmas mozgalmat az ő „nyargalása* indítja 
meg nem véletlenül, m ert az ő föllépése nem 
a nyugodt tó tükrét véletlenül felkavaró kő 
eBe-iubpz hasonlít, Kazinczy maga s szándé
kosan dobta a követ a nyelvészkedés „mez- 
teBpedt tavába: ő harezot keresett tudva azt 
hogy abból nyelvünkre, irodalmunkra háramlik 
a  haszon. Mint Kishez Í r ja : „Csak ingerlést 
barátom, hogy valaha ébredjünk fel a kórság
ból. Nem felt ő az elvei s működése ellen 
intezett tám adásoktól, mert „az igazságnak 
sohasem art az ellenkezés, sót az által mindég 
nyer az: igazsag. ha ugyan igazság.* Sőt állt 
a tamadasok elebe s minden áron akarta  az

1̂ ^ * ’ mint 8 me,J'ben .a  dolog óbban kiorlodik . . . 9 azok az ideák, m e

rned í 8 C3ak kevés ,öben voltanakmeg s talán sok ott is homályosan, elhatnak
a publicumra s közönségesekké lesznek.* Miért
*a^ düank> szépitgetnénk Kazinczynak s 
különösen nemely követőinek ép a nyelvújltás-
húllaVt n T K VegZete9 tév?dé8eili' de “ ért hiába hullatnak Kazinczy „nyelvrontása* fölött kro-

í r  /  orthologusaink, mert az ő ener-
ú «  i r ^  ;pe e’. az ő a«i,átori működéséreúgy irodalmi, mint nyelvészeti téren szükség

rabbija Ehrenfeld Sándor ú r áll. így teh á t egy. 
előre el lett oltva a viszály lángja, mely ily 
kis hitközségben is lobbot vetett. Maradtam stb 
alázatoB szolgája: f f .  J .

A homonnai kereskedelmi iskolában az 
érettségi szóbeli vizsgálat f. hó 15-én tarta to tt 
meg Deil Jenő, kassai iparkam arai titkár ób 
Nemes Lajos tanfelügyelő jelenlétében. Vizsgára 
16 kereskedelmi iskolát végzett tanuló je len t
kezett. Valamennyien jó sikerrel állottak ki a 
vizsgát.

—  Tűz. Ugyancsak homonnai tudósítónk jelzi 
hogy f. hó 15-én délelőtt az Andrássy Aladár 
gróf-féle majorban tűz ütött ki. A gyors segítsék 
azonban a tüzet idejekorán elfojtotta s még a 
kigyúlt majorsági épületnek is csak fele égett le

Meghívó. A sátoralja-ujhelyi polgári olvasó 
kör könyvtára javára  folyó 1895. évi junius 
hó 29-én, a „Torzsáson" tánczczal egybekötött 
jótékonyezélú nyári mulatságot rendez, inely 
kedvezőtlen idő esetén következő nap, vagy 
július 7-én tartatik  meg. Belépti díj : személyen- 
kint 1 frt, családjegy 2 frt. Felűlfizetések köszö
nettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak 
Ebéd a szabadban 1 frt. Ez iránt a kibocsátott 
íven és a rendezőségnél jelentkezhetni. G yer
mekek mit sem fizetnek. Jó ételek és italok 
valamint kellő kiszolgálat felől Bock Imre a 
„Vadászkürt" jóhírnevű vendéglőse gondosko
dik. —  Ugyanonnan a majális napján félórán- 
kint omnibus közlekedik, mely szem élyenkint 
20 krért szállít a ,T orzsás*-ra. A zenét a 
gyártelep és Illés Aladár zenekara szolgáltatja. 
A ki tévedésből meghívót nem kapott, szíves
kedjék ez iránt a rendezőséghez fordulni. Este 
tűzijáték.

Iskolai vizsgálatok. A kegyes rendiek 
vezetése a la tt álló s.-a.-ujhelyi főgymnázium- 
ban az érettségi v izsgák ' f. hó 14-én 15-én 
tarto ttak  meg. Mely alkalommal a 14 vizsgázó 
mind érettnek találtatott. A többi osztályokban
17-én, kezdődtek meg az osztály-vizsgák.

- É rtesítés. A sátoralja újhelyi iparos tanoncz 
iskolának 1894 —95-ik isk. évet bezáró vizsgá
latai a következő sorrendben tarta tnak  m eg: 
Junius hó 17-én d. u. 5 - -7-ig az I. A) osztály 
vizsgája a róm. kát. új iskolában (Papsor-utcza); 
junius hó 18-án d. u. 5— 7-ig a I ll ik osztályé 
a ro m lk a t, új iskolában; junius hó 19-én d.
!*• J'.Hf ugyanott a II, osztály v iz sg á ja ; 
június hó 20 án d. u. 5 7-ig az előkészítő C) 
osztály vizsgálata a gör. kát. fiiskolában ; junius 
ho - l-e n  d. u. 5—7-ig az előkészítő A) osztály 
vizsgaja a ref. fiiskolában; junius hó 23-án d. 
u. 4 —5-ig rajzvizsga a ref. fiiskolában, -  foly
tatólag 5— 7 ig az I, B) osztályé a gimnázium 
ü Y o  levő róm. kát. fiiskola term ében : junius 
ho -4-en d. u. 5 7-ig az előkészítő B) osztály 
vizsgaja a gör. kát. leányiskolában.

Kir. Helmeczröl je len ti tudósítónk, hogy 
ott a m. kir. csendőrség önkényesen és rosz- 
szul m agyarázza a vasárnapi m unkaszünetre 
vonatkozo tö rv én y t; s rósz m agyarázatát kar
hatalom m al emeli érvényre. Legközelebb is f. 
ho 16-án vasárnap reggel 6 órakor sorra já r ta  
a kereskedéseket s bezáratta azokat, azzal az 
utasítással, hogy reggel fi órától, este 6 óráig

volt, ez agitátori működésével tényleg ő a 
reform kornak, irodalmunk újjászületése korá
nak megindítója. Igaz ugyan,' hogy Bessenyei 
tarsaival és az ó-classicai, s ő t a népies irány 
követői az irodalomban. —  Révai pedig és még 
oly sokan masok a nyelvészet terén a munkát 
Kazinczy előtt vagy az ő idejében már meg
kezdették, de miként az égbenyúló fenyő jó té 
kony vihar nélkül csak B aját kis körébe hívta 
el tobzának m agvait: úgy Kazinczy nem csak 
a magot termő fenyő volt, de egyúttal a vihar 
is, mely az erdő term ett gyümölcseit édes 
hazank minden zugába, lakosainak minden ré te 
gebe Bzélylyel szórá.Es ezzel eljutottam  Kazinczy 
érdemeinek fénylő csillagához, m ert Kazinczyt 
nem csak költeményeinek, eredeti s fordított 
műveinek s nyelvújításának absolut becséből 
hiszen Kölcsey jó sla ta : „eljön az idő, el kell 
az időnek jőnie, midőn az ó és az együtt élők 
dolgozásai ragyogó művek által fognak homályba 
tetetni m ár beteljesült, hanem még inkább 
sajat korara s közvetve művelődésünk későbbi 
irányára te tt roppant hatásából kell méltatnunk. 
Mig baratai egyhangúlag elismerték, ellenei 
sohasem tagadták, hogy Kazinczy, lakott légyen 
bar Kassán Regmeczen, Semlyénben vagy élte 
végső szakában Széphalmon, ő volt az előre- 
haladasunkert küszködök elseje, ő volt a nem

zeti „pallérozódásunk* körül munkálkodók ve
zére, ő volt az irodalomnak középpontja. Hogy 
ő annyi halhatatlan jelesünk közt vezérszerepet 
vitt, hogy ő kora irodalmának középpontja lehe
te tt : erre nézve közrejátszott gondos és sze
rencsés neveltetésén kivűl nagy te h e ts é g e ; 
élénk, gyors fö lfogása; széleskörű s rendkívüli 
ism erete, finom íz le se ; szeretetrem éltó  egyéni 
m egjelenése s sima m odora; sokoldalú, elő
kelő és fényes összeköttetései; csodálatram éltó 
munkaképessége. Nagy kö teteket kitevő levelek 
való bizonyságai annak, hogy korának majd 
minden írójával s hazánk szerepvivó nagyjaival 
levelezése, s csaknem mindegyikkel személyes 
ism eretsége volt. S az egész roppant gárdát 
az ő fennen lobogtatott zászlaja az ő vezérlete, 
az ő buzdító szava irányítja s hozza egy czél 
felé. Nagy czéljai kivitelére kétségkívül levelei 
a leghathatósabb eszközök, bár e czélra szol
gálnak eredeti müvei s fordításai is. Szintén 
czéljat igyekszik előbbre vinni régibb és újabb 
író k : D ayka és Kis János verseinek. Zrínyi, 
Baróczy minden munkáinak, Vályi Nagy F erenci 
„Polyhymma* és „lliász '-ának , Erdősi (Sylves- 
ter) János gram m aticájának s Dévai Ortho- 
graphiájának kiadásával íb. Mig kortársai egy 
folyóirat megindításának szükségéről álm odoi- 
nak, vagy annak létrejöttén siker nélkül fára-



minden vasárnap zárva legyenek a kereskedések. 
A munkaszünetről szóló törvény nem igy bzóI.
— Ha ezek csakugyan m egtörténtek Kir Hel- 
meczen, úgy figyelmeztetjük a kir. helmeczi 
kir. csendőrséget, hogy vegyen fáradságot m a
gának az ide vonatkozó törvények alaposabb 
megismerésére. A törvénynek önkényes m agya
rázása v isszaé lés; a visszaélést pedig még a 
csendőrségtől sem vesszük jó néven.

— B ártfa  fürdőben, legszebb helyen, a feny
ves erdőnek átellenében, szépen bebutorozott 
Bzobák heti 10 frttól 21 frtig azonnal kiadók. 
Bővebb értesítés nyerhető dr. Murányi Ármin
nál Budapesten, Vadász-utcza 14. szám, vagy 
„Otthon" szálloda üzletvezetőségénél Bártfa 
fürdőben

IRODALOM.
* A magyar nőknek kiváló  ízlésük és linóm 

tapin tatuk  van  nem csak a toillettc m egválasztásá
nál, de a  házi és családi életben is és ezért bát
ran  hivatkozhat a * K épes Családi Lapok* arra , 
m iszerint a  m agyar nők kedvenc újsága. Tizenhét 
évi fennállása  ó ta előszeretettel olvassák  m inden 
családnál a „Képes Családi L apok"-at. E  lap m él
tán rászolgál e folytonos pártfogásra , m ert elbe
szélések, rajzok, hum oreszkek, ism eretterjesztő és 
orvosi c ikkein k ívül m ajdnem  m inden szám ában 
közöl d ivaileirást és képeket, az előfizetők postája  
pedig  nem csak érdekes, de közhasznú ism erteté
sek tá rháza  is. V égül folytonosan három  érdekes 
regény t hoz, m elyből egyik  önállóan beköthető. 
A „K épes Családi L ap o k 44 ezek dacára  a  legol
csóbb szépirodalm i és ism eretterjesztő képes lap. 
m ert előlizetési á ra  egész évre 0 frt. félévre 3 
frt, negyedévre  1 frt 50 k r. M utatvány szám okkal 
m ind ig  szolgál a kiadóhivatal. Budapest. V adász 
u tca  14. szám saját házában.

* A főiskola kiadásában m ost jelen t meg 
Búza János gimn. tanár Növénytana 208 lapnyi 
terjedelem ben. A könyvet 183 ábra diszítí. 
Ára, e harm adik kiadást ért műnek kötve 1 frt
25 kr. — Ugyancsak a főiskola kiadványa a 
most ötödik kiadást ért Népiskolai földrajz, 
mely 144 lapon, (J szöveg közé nyomott áb rá 
val Gérecz Károly által teljesen átdolgozottan 
hagyta el a sajtót. Ara e tankönyvnek 30 kr. 
Mindkét mű a főiskola nyom dájádájából került ki.

C S A R N 0  K.

A sárospataki diákok élete.
Minden t e s tü le tn e k  van annyi a m e n n y i törté

nete s h a  fe l je g y e z v e , m e g írv a  n incB en  is, él az 
az e g y e se k  a ja k á n  9 mint sz ó h a g y o m á n y  m a ra d  
firól-űra, nemzedékről- n e m z e d é k re .

A magyar tanuló ifjúságnak is meg van a maga 
története. Mindenik iskola ifjúságánál felmaradt az 
elmúlt időknek itt-ott legendaszerfileg kiszínezett 
képe s egyes íróink merítettek is, merítenek még 
ma is ebből a hagyományból s mindannyiszor, a 
mennyíszer ide fordulnak a humornak éa nem 
sebző gúnynak iide forrását találják fel.

Ki ne emlékeznék közülünk a Jókai és liaksay 
Sándor által szépen megrajzolt, a diákéletet híven 
visszatükrözi jelenetekre ? Ki ne iBmerné a csitt- 
vári krónika históriáját ?

doznak, Kazinczy úgyszólván egy gondolatára 
m egindítja a kassai „Magyar Museumot", majd 
az „O rpheusz t. Já r  ő kiadó után, leveleivel 
m agához csatolván az országot, érintkezik a 
m unkatársakkal s Írókkal, a  czensorral. Szerez 
ügyének m aeeenásokat, terem t olvasó közön
séget, gyújt előfizetőket, szóval agitátori m űkö
désével m indent végez. írásaiban buzdít, taná
csol, bírál vagy ha kell ostoroz. A tekintetben 
is szerencsés, hogy nem es czéljainak a  B okszor 
közönyös vagy fásult főrangú világot is m eg
tudja nyerni s ha kell ilyenkor félre áll s a 
cselekvéB lá tszatát s a  siker koszorúját engedi 
m ásnak, ő megelégszik a háttérben annak a 
tudatával, hogy a jó  ügynek szolgálatot tett. 
Bizony sokunk gyenge annak csak a látására, 
mit ű titáni erejével elvégezett.

(V ége köv.)
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Kétségen kivfil nagyon nehéz volna a magyar 
diákság történetét megírni. Nehéz volna, mert az 
iskolai értesítők inkább statisztikailag használhatók, 
de a tanuló ifjúság jellemét, gondolkozásmódját 
ezélj ok hoz képest csak nehány sorban érintik.

Benne kell élni ebben az életben; érlilközni, 
pubatolódzni kell a régibb nemzedék szerepvivőinél, 
mert csak így alkothatunk magunknak tiszta képet 
valamelyik iskola ifjúságának életéről Mert min- 
deuik iskola ifjúságának élete más volt a múltban, 
más a jelenben is. Különbözők az emberek, külön
böző a szellem különfélék a viszonyok.

Pedig, ha valaki megírná a magyar diákság tör
ténetét a millenniumra, nagy szolgálatot tenne a 
magyar nemzetnek. Epén most, ezekben az idők
ben volna szükség erre, mert erős meggyőződésem 
az, hogy e történet bizonyságot tenne a magyar 
ifjúság szívjóságáról, nemes gondolkozásmódjáról, 
fenkölt szelleméről.

De mivel egy ilyen munkának a megírására már 
gondolni sem lehet az idő rövidsége miatt, helyes 
és kívánatos volna, ha legalább egy-egy vázlatos 
képet nyernénk az egyes iskolák ifjúságának életéről.

Ily gondolatokkal fogok a sárospataki ifjúság 
életének vázlatos megírásához.

A sárospataki ifjúság élete egyike a legsajá
tosabb és legérdekesebb diákéletnek. Ilyenné teszik 
azok a sajátságos viszonyok, a melyek között a 
pataki ifjúság igen régi időktől fogva él. A festői 
fekvésű kis város, a melyet északról és nyugotról 
ö szelíd emelkedésű hegyei körítőnek;
a melynek keletről a Sátorhegy mutogatja kéklő 
fe jé t; a melytől délre a nagy alföldnek egyik leg- 
jellemzetesebb része, a történeti nevezetességű Bod
rogköz húzódik el, a lomha folyású Bodrog folyóval: 
a tiszáninneni református egyházkerület főiskolája 
nélkül elveszítené jelenlegi nevezetességét, de a 
történelemben emléke fönmaradna nem csak mint 
a liákóczyak ősi fészkének, hanem mint a magyar 
művelődés egyik góczpontjának. Ebben a kis város
ban a tanuló ifjúság egészen önmagának és önmagá
ban él. Ma már ugyan nagyon megapadt a kol
légiumi lakások száma 9 a városon való lakás által 
gyakoribb az érintkezés a város polgáraival, de 
még sem olyan az, mint lennie kellene s a tanuló 
ifjúság még ma is egy kis állam itt, habár régi 
színezetéből nagyon sokat veszített.

Régen valóban megérdemelte az állam nevet, 
mert meg voltak specziális intézményei; hivatal
noki kara. Ezekből azonban a korszellem már sokat 
megsemmisített, úgy hogy a mai nemzedék előtt 
már nevök sem él. Pedig az érdekes intézmények
kel igen sok érdekes jellemvonás is kiveszett s a 
diákélet színtelenebbé vált. Ilyen kiveszett vagy 
csak részben élő intézmények s az azokban élő 
hivatalnokok voltak a következők:

1. A t  esküdt testület, a melynek 12—14 tagja 
volt, a tanuló ifjúság szíue-java. Ebbe a testületbe 
csak szigorú vizsgálat után lehetett bejutni. A vizs
gáló-bizottság az egyházkerület 7—8 egyházi és 
világi kiküldöttéből állott. A jelöltnek hat órán 
keresztül kellett számot adnia mind arról, a mit 
tanuló korábau akár kötelezetten, akár magán
szorgalom útján tanult. Volt rá eset, hogy a jelölt 
a kimerültségtől összerogyott; de a kik bejutottak 
ebbe a testületbe, azok az egész ifjúság erkölcsének 
s magaviseletének őrei voltak; vagy az akadémiá
ban, vagy a gimnáziumban mint helyettes tanárok 
működtek; az oktatói vizsga letétele után akade- 
mika promotiot kaptak; a városi lelkész helyett 
olykor — vasárnap reggel, de úrvacsora osztáskor 
délután, mindig prédikáltak s a reggeli és esteli 
istentiszteleten megjelentek és a mi rájok nézve — 
azt hiszem nem volt kellemes kötelesség: valami 
titkos és nyilt rendőri szerepet is viseltek. Nappal 
ügyeltek arra, hogy minden tanuló a megszabott 
öltözetben járjon, illedelmes legyen; éjjel pedig az 
alapok társaságában bejárták a korcsmákat s az 
ott levő tanulókat vagy haza küldték, vagy fog
ságra vitték a cicihalnak nevezett börtönbe, melyet 
azért neveztek így, mivel egy Jónás nevű diák ült 
először benne. Az esküdtek közűi választották a 
szeniort és contraseribát s a fontosabb és jöve
delmezőbb ifjúsági hivatalokat csak esküdtek visel
hették.

2. A szeniorsig ma még fennáll, de sokat 
veszített régi fényéből. Hajdan az iskola javainak 
volt a felügyelője; az iskolai tőkéket kezelte; a 
fekvőségokre gondot viselt; a tanárokat, segéd- 
tanárokat, diák-hivatalnokokat, az iskola szolgáit 
és cselédeit űzette. Választatott az esküdt diákok 
közül az akadémiai ifjúság szavazata által. Hiva
tala egy évig tartott. Ma a szenior a gimnáziumra 
előkészítő osztály tanítója; az egyetemes ifjúság 
elnöke; az ifjúsági betegsegélyző egylet pénz
tárosa ; az eleotió előkészítőjo 9 az ifjúsági egy

letek követeléseinek a beszedője. Választatik a 
köziskolai szék által. Hivatala ma is egy év69.

3. A contrascriba (ellenőr) a szénior bevételeit 
ellenőrizte; az iskolai tanács határozatait végre
hajtotta; papolókról, könyörgőkről, halottvivőkről 
gondoskodott. Ez nevezte ki az esküdtek közül idő
ről-időre a vizitátorokat, az éjjeli őröket (vigileket) ; 
az esküdtszéknek elnöke volt. Hivatala egy évig 
tartott ; ma már nincs meg. A szenior és ellenőr 
segedei voltak : az inasok gondnoka. a ki a sze
gény tanulókat a nagy diákokhoz adta szolgákul 
(mendikáns, dárdás); rendezkedett az iskolai teme
téseknél; pátenseket osztott s ellenőrizte az egy
házfit, a ki a tiszta9ágra ügyelt fe l; a tantermeket 
bezárta s reggel kinyitotta; az apparitorral a 
lámpást szóthordatta a kamarákban, a hogy a 
diák szobákat még ma is nevezik. A bőráruid, a 
kit a gregariusok közül választottak (a 30 első 
diák). Ez a hivatal 1834-ig állott fel s addig a 
vini prebitor árulta az iskola borát az iskola 
korcsmájában.

A pataki iskolának ugyanis 1847-ig bor- és 
húsárulási joga is volt s nem kevés hasznot kellett 
hajtania ennek a két jognak, mert 4000 pengő 
forintért adatott el a városnak. A korcsmát prebi- 
toriának nevezték, falai versezetekkel voltak ellátva. 
A régi prebitoria homlokzatán ez állott egy szarvas
agancs alá írva :

»M agyarok hajdan  is, h a  szarvas nyom ára 
Jö tte tek  az áldo tt sík  Pannón iára ,
Je r te k  ! m a is leszek hűséges vezértek,
H a  a borforrásra u tánnam  betértek .
I t t  a borforrásban  já rh a tto k  bokáig  
Uj dlhat szíre tek  pénzetek  fogytáig.*

Az új prebitoria, a mai könyvnyomda homlok
zatára pedig ez volt írva :

»A k inek  szívét búk , bána tok  árja 
G yötri. jö jjön  ide jó  bo rom  itt várja.
I tt  bü ját, bána tá t tudom , hogy leteszi,
H a  jó  borral tele  poharam  felveszi.*

Belül egy oldalon:
>Igyunk ! am ott m ondják  : veszendő az élet.

Másik oldalon:
> lla  szíhatok borocskát,
A gondjaim  csúcsúinak.
H ej vizivók ! b e  sűrű 
I’ocsolyábau foly világtok !>

Harmadik oldalon:
>K ancsót fiúk I veszendő 

Az élet és elülünk,
M int egy palaczk bor elfogy.*

1847-ig az iskolai évvége felé a tógátusok egy- 
egy iteze bort kaptak és 51 kr. gyertyapénzt, de 
ezekről ekkor lemondott s letette alapját az aka
démiai ifjúság könyvtárának.

Ilyen segédek voltak még a czipó-ositó, a ki a 
kenyeret osztotta, ma brúgóogztó a közhasználatban 
levő neve, mert a kouviktusi kenyeret brúgónak 
nevezik, szemben a városi gazdasszonyok által 
sütött marczival; a pincie'r, a ki az iskola pinezé- 
jére ügyelt fel s a magtárnok, a ki az iskola 
életnemű jövedelmeit szedte be s azokat kezelte.

Kivesztek vagy kivesző félben vannak a kálvinista 
diákéletnek specziális szokásai: a supplicatio, az 
akademika promotio s az ezzel együtt járó exitu s; 
de megvan még a legatio, az electio 8 az introitus- 
nak némi csekély maradványa.

A snpplicatio a legolcsóbb tapasztalatszerzési 
eszköz volt. Az aratási vizsgák után két diák össze
állt s együtt bejárták az országnak most egyik, 
majd másik részét, hogy segélyt gyűjtsenek az 
iskolának. Az ország több részre, úgynevezett 
spártára volt felosztva s a sorrend megállapítása 
sorshúzás útján ment. Ezt az érdekes s az ifjúság 
kiképzésére felette fontos intézményt eltörölte a 
kor szelleme, mely kimondá rá, hogy nem divatog. 
Pedig épen azok, a kik kimondták r á : pereát, 
azok élvezték és ismerték annak hasznait. Nem a 
pénz volt itt a fő, hanem a tapagztalat s az 
embereknek ég a különféle viszonyoknak megisme
rése. Csak hallani kellett, hogy folytak a pletyka- 
dombon az élmények elbeszélései: hogy ismerték 
fel az orgonistában a kulacsinos betegséget; hogy 
beszélt zongorázási képességéről az egyik ott, a 
hol nem látott zongorát s hogyan jutott zavarba, 
mikor a pap-kisasszony bevezette a más szobába, 
a hol a zongora volt. . . Ki tudná mindazt elő
sorolni, a mi így felmaradt az utókorra? Nekünk 
ebből is csak az emlékezet maradt.

Az akademika promotio nem egyéb, mint a nem
régen is gyakorlatban levő három évi rektorkodás, 
melyet a közoktatásügyi törvények mellett az siilyesi- 
tett a feledég homályába, hogy nem akadt vállal
kozó. Az akademika promotiót elnyert ifjúnak, vagy 
a rektoriára kimenőnek exitust kellett tartania.



A rektorért járó egyházközség küldötteinek tisz
teletére, meg a búcsúzás keserveinek enyhítésére 
az elhívott egy nagy lakomát tartott, a melynek 
központi dala Sárospatakon ez volt:

»K ezem be van m ár az úti levelem  :
N em  diák m ár Patakon az én nevem  ;
Sok v íz  lefoly addig  m é g  a Bodrogon 
Mig eugem et újra látnak  Patakon.*

És szólt a nóta reggelig. Mihelyt pitymallott, 
felrakták a távozó barátnak ingóságát a szekérre, 
még egy pár búcsúszó, még egy pár baráti csók 
s elindul a menet. . . Elől a szekér a kevés bútor
ral, utánna az egész iskola ifjúsága; a távozót 
közeli barátai veszik körül s a Kovács-utczán végig 
éneklik „Kezembe van már az úti levelem." Az 
első állomás a Kutyakaparó. I tt már nem sokan 
maradnak a jó barát körül; a pityergőn aztán

még egyszer visszanéz a barnúlt „oIma mater"-le  
s kebeléből bús sóhaj fakad; önkéntelenül is azt 
sóhajtja: Isten veled ! Isten veled. Omikron

(V ége köv .)

Gondolatok.

Hizelkedos a hiúság korcsolyája, mely sebes lén. 
tekkel viszi a romlás sikamlós jegén egyszer rácsa- 
látott áldozatják Ezért a szép lányokból gyakran rú" 
tak válnak, mert szépségüket mindenki dicsérvén elő
ször hiúkká, utóbb kacérokká, végre rútakká leszn ek

Zenek ed veléa, a szív lagyitható húrjaira m utat 
Ki a zenét gyűlöli, vigyáz tetteire.

Ki örökké szabadelvüségről beszél, bizonyosan 
nem szabadelvű, de az sem mindenkor istenfélő, j  Határozott characterü ember leginkább erős lé
ki örökké kegyesen beszél. pésekkel já r ;  alattomos utakon járni szerető csak

; csoszogva lépdel.

Ki tévedésből gázol ki, mialatt másikba esik, 
szerfölött okosnak képzeli magát s nem tud eléggé A boldogság megteremtéseink eszközét e'nün- 
kacagni előbbeni ostobaságán kön kívül senki másban ne keressük.

h : í z .

Tolcsván, a nagyságos Szirma} Pál ur tulajdonát képező: t szoba, pinczeház, bor- 
ház stbből álló lakliáz, tágas belsőséggel a „Cziróka" és „Seré<li“ parlag szőllő. szabad
kézből eladók. — Venni szándékozóknak felvilágosítást ad 

Udván, (Zemplénin.)

körjegyző.

Butor-ílzlet megnyitás.
Van szerencsém a nagyérdemű közönségnek szives 

tudomására hozni, hogy Sárospatakon, a „ K o s s u t h  
L a j o s  u t c á n  (ezelőtt „Piacz“ útca) a „V á r o s h á z a -  
épületben levő ilzletlethelyiségemet
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berendeztem.
Raktáromon tartok, teljesen felszerelt e b é d l ő - ,  

hál ó-  és egyéb s z o b a  b e r e n d e z é s e k e t ,  a legmo
dernebb kivitelben és legolcsóbb árakban.

Kívánatra elvállalok e szakmaba vágó mindennemű 
megbízást is.

Kérem a t. közönség szives megrendeléseit és ke
gyes pártfogását.

Tisztelettel
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ev. ref. főiskola betűivel.


