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Előszó.

Midőn a honalapitás ezredik évfordulója közeledett, ország
szerte megindult a hazafias mozgalom, külső jelekkel is, 
lehetőleg megörökíteni a határvonalat, a távozó s a közeledő 
ezerév között.

A törvényhozás, a kormány, törvényhatóságok, városok, 
községek, testületek, egyesületek vállvetve kezdtek a hálás 
szép munkához és méltán.

Ezer esztendő a világegyetem határtalan, örök életében 
egy percznyi időnél is rövidebb, inig a népek és nemzetek 
életében ezer év, a történelmileg ismeretes egész múltnak 
egy hatodrésze : rendkívül nagy időszakasz.

Elvontan, minden más állam múltjával való egybehason- 
litás nélkül is nagy és hosszú lenne ez az időszakasz; mig 
ha tudjuk, hogy ez a mi magyar hazánk az európai polgá- 
risodott országok sorában, mint egyik legrégibb alkotmányos 
állam az elsők között áll, úgy ez méltán fokozhatja magyar 
nemzeti önérzetünket, természetes büszkeségünket.

A mi vármegyénk sem maradt hátra a hazafias moz
galomban s törvényhatóságunk, még az 1892. és 1894. 
években tett előintézkedések nyomán minden lehetőt megtett 
a Millenium méltó megünneplésére.
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Kimondatott, hogy magyar hazánknak, nemzetünknek 
hosszú ezer év alatti megvédéséért vármegyénk minden 
egyházában hálaadó isteni tisztelet tartassák.

A törvényhatósági bizottság díszközgyűlésen ünnepelje 
meg a nagy évfordulót.

Ünnepet üljenek a vármegyénk területén levő iskolák is.
A borsai határszorosnál 1717. évi szeptember 4-én, a 

tatár hadsereg fölött vármegyénk hős fiai által vívott döntő 
csata emlékének megörökítésére a színhelyen, valamint jeles 
tudósunk Lassú István emlékére, szülőföldén, Visken emlék
tábla állíttassák.

A koronázás évfordulóján Budapesten rendezendő föl
vonulásnál vármegyénk fiai közül többen vegyenek részt, 
hogy a vármegyénk lelkes hölgyei által készíttetett törvény- 
hatósági lobogót legalkotmányosabban uralkodó királyunk 
előtt hódolva meghajtsák.

Az az óhajtás is kifejeztetett, hogy megyei Monográfiánk 
1876. évben megjelent I-ső kötetének folytatásául a II. kötet, 
tehát a történelmi rész kiadása már a millenáris évben 
megkezdessék.

Egyszersmind kimondatott, hogy városainkban, közsé
geinkben a hagyományos szokásnak megfelelően, tartós életű 
s az ezredik évfordulót jelző emlékfákat ültessenek.

És a vármegyénkben testvéries egyetértésben élő magya
rok, rutének, románok, izraeliták, németek hazafias érzelmű 
buzgó közreműködésével, a kijelölt program nagyrészint tel
jesedésbe is ment, a mi pedig még hátra van, bizonynyal az 
is nem sokára meg fog valósulni.

De a millenáris ünnepségek esztendeje súlyos csapással
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látogatta meg vármegyénket. Első pénzintézetünk bukása 
aggasztóan megrendítette a pénz és hitel viszonyokat s erős 
megpróbáltatást mért úgy a családokra, mint az egyesüle
tekre, testületekre, sőt törvényhatóságunknak is érzékeny 
veszteséget okozott.

És a nagyobb veszély elhárítására, az okozott károk 
enyhítésére, a hatóságnak a polgársággal vállvetve kifejtett 
munkája közben egy másik pénzintézet bukása (okozta a 
már is nagymérvű lehangoltságot, sőt rémületet.

Ez a szomorú időszak egyáltalában nem lehetett alkalmas 
arra, hogy ünnepségek leírását tartalmazó kötettel lépjünk 
közönségünk elébe, szomorú ellentétéül a bennünket meg
látogatott kettős csapásnak.

De midőn a felizgatott kedélyek Iassankint lecsillapodtak 
s a normális viszonyok visszatérése iránti reményeink legalább 
annyira éledni kezdtek, hogy föladatunk megoldására eljöttnek 
láttuk az időt, akkor Kutka Kálmán, szeretve tisztelt alispá
nunk megrendítő, tragikus halála bénította meg munkánkat, 
törekvésünket.

így telt el súlyos aggodalmakkal, küzdelmekkel telitett 
három szomorú esztendő. De azoknak a nehéz esztendőknek 
nyomában is még mindig hosszasan észlelhetők valának az 
utóbajok s azoknak következményei, a melyek egész mostanig 
különféle akadályokat gördítettek czélunk megvalósítása elé. 
Most sem felhőtlenek ugyan a mi napjaink, de a viszonyok 
mégis javultak annyira, hogy a reánk bízott kedves föladatot 
most már fennakadás nélkül megoldhattuk, azzal igyekezvén a 
legerősebb törekvésünk daczára történt késedelmezésért közön
ségünket kárpótolni, hogy a Vármegyénk székvárosában 1901.
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évi augusztus 25-től szeptember 1 -só napjáig véghez ment 
gazdasági és házi iparkiállitás nevezetesebb mozzanatait, 
vármegyénk statisztikájának rövid vázlatával megírjuk s ezzel 
munkánkat maradandóbb becsűvé tegyük.

Midőn ezt az «Emlékkönyv»-et útjára bocsátjuk, azzal 
a megnyugtató tudattal tesszük ezt, hogy a mi millenáris 
ünnepélyeinknek és házi ipartárlatunknak ez a krónikája késő 
nemzedékek előtt is tanúságot teend itt, a keleti Kárpátok 
tövében, Magyarország végszegletén, testvéries egyetértésben 
élő népeinknek a magyar nemzeti kultúra s a magyar haza 
alkotmányos szabadsága iránt való hő, tiszta szeretetéről.

M.-Sziget, 1901. október havában.

Várady Gábor.



1896, évi VII, törvényczíkk,
h honalapitás ezredéves emlékének törvénybe iktatásáról.

(Szentesítést nyert J896. évi május hó 14-én.)

Mi Első Ferencz József, Isten kegyelméből Ausztriai Császár, 
Csehország királya stb. és Magyarország apostoli királya. Kedvelt 
Magyarországunk és társországai hű Főrendéi és Képviselői közös 
egyetértéssel a következő törvényczikket terjesztették szentesítés végett 
Felségünk elé : A magyar állam 1896-ban ezeréves megalapításának 
és fennállásának ünnepét üli. A törvényhozás ennek emlékét a követ
kezőkben örökíti meg.

1. §•

A magyar szent korona országainak törvényhozása vallásos áhí
tattal ad hálát az isteni gondviselésnek, hogy az Árpád és vitéz 
hadai által megalapított hazát oltalmába fogadta, fejedelmeit bölcses
séggel, népét erővel és önfeláldozó hazaszeretettel megáldotta és az 
országot jó és balsorsban segítve, annak léteiét ezer éven át sok 
viszontagság között is fenntartotta.

2- §.

Ezen ünnepélyes alkalommal az országgyűlés mindkét háza 
legmélyebb hódolattal járul Ő császári és apostoli királyi Felsége I. 
Ferencz József elé, akinek dicsőséges uralkodása alatt az ország alkot
mányos szabadsága és zavartalan fejlődése biztosítva van.

Magyarország és társországainak apostoli királya viszont törhetetlen 
bizalmát nyilvánítja szeretett népének hűségében.

Szilárd alapjai ezek annak az áldásos összhangnak, melynek ereje 
a jövendő századok biztos haladásának is zálogát képezi.
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3. §.

A törvényhozás a kegyelet, hódolat és királyi hajlandóság eme 
nyilatkozataival a magyar állam ezer éves fennállásának emlékét 
örök időkre törvénybe igtatja.

4- §■

E törvény 1896. junius hó 8-án, mint Ő császári és apostoli 
királyi Felsége dicsőséges megkoronáztatásának évforduló napján lép 
életbe : ugyanazon napon úgy az országgyűlés mindkét házának együt
tes ülésében felolvasandó, mint a magyar korona országainak minden 
községében közzéteendő és kőbe vésve az országházban megörökí
tendő.

Mi e törvényczikket s mindazt, ami abban foglaltatik, összesen 
s egyenkint helyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vallván, ezennel 
királyi hatalmunknál fogva helyben hagyjuk, megerősítjük és szente
sítjük, s mind magunk megtartjuk, mind más híveink által megtartatjuk.

Kelt, Budapesten, ezernyolczszázkilenczvenhatodik évi május hó 
tizennegyedik napján. Ferencz J ó z s e f s. k., B. B ánffy, s. k.



Jegyzőkönyv;
mely felvétetett Szigeten, 1896. évi január hó 14-én d. e. 10 órakor a millenium 
megünneplése módozatainak megállapítására, a törvényhatósági bizottsági közgyűlés 
által az 1892. évi 180. számú és az 1894. évi 427. kgy. számú határozattal alakított 

küldöttségnek az alispáni hivatalos helyiségben megtartott üléséről.

JELEN VOLTAK:
Kutka Kálmán kir. tanácsos alispán elnöklete a la tt: Ifj. dr. Badzéy 

László tb. vármegyei főjegyző, Berthold János r. k. tanító, önkéntes 
tűzoltó egyl. főparancsnok, Bökényi Dániel elemi iskolai igazgató, 
Dobay Sándor ev. rét. lyczeumi tanár, Fankovich Sándor apát g. k. 
püspöki külhelynök, Gschwandtner Albert m. kir. főbánya tanácsos. 
Hitter Győző nyug. m. kir. bányatanácsos, Huber Ödön árvaszéki 
jegyző, Kádas István iparos, a szigeti polgári olvasókör elnöke, dr. Korányi 
Gyula ügyvéd, Kovássy Zoltán állami tanitóképezdei tanár, Krüzselyi 
Bálint jogtanár, Lator Sándor árvaszéki elnök, Malonyay István kegyes
rendi házfőnök, Marikovszky Menyhért állami felsőbb leányiskolái 
igazgató, Müller Győző vármegyei főszámvevő, dr. Novák Károly 
kincstári főorvos, Örlősy Ferencz tiszteletbeli vármegyei főlevéltárnok, 
a „Máramarosi Lapok“ szerkesztője, dr. Pap Tibor polgármester, 
Rományi István ügyvéd, Schmidt László m. kir. akna hivatali főnök, 
Schönherr Ágoston apát, r. kath. főesperes, Szabó Sándor vármegyei 
főjegyző, Szerémy György vármegyei második aljegyző, Szilágyi István 
ev. ref. lyczeumi igazgató, a magyar tudományos akadémia tagja, 
Szőllősy Antal kir. tanácsos, takarékpénztári igazgató, Torna Jenő vár
megyei harmadik aljegyző, dr. Wekerle László kir. tanfelügyelő, Várady 
Gábor ügyvéd, Vincz Gyula országgyűlési képviselő.

A) Elnöklő kir. tanácsos alispán ur a megjelent küldöttségi tagok 
üdvözlése után az ülést, illetve az értekezletet megnyitván, a megje
lent tagok tekintélyes számából is, a millenium alkalmából, a hazafiui 
sziveket átható lelkesültségre von örvendetes következtetést.
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Korlátolt anyagi viszonyaink nem engedik, hogy e ritka és neve
zetes ünnepély alkalmából vármegyénk területén nagyobb emlékmű 
emeltessék s jelentékenyebb jótékony alapítvány tehetésére sincs 
kilátás ; de azért már eddigelé is előkészületek történtek arra, hogy 
a nagy évfordulót vármegyénk közönsége is megünnepelje s egyes 
alkotások Máramaros vármegyében is fenn tartsák a millenium meg
ünneplésének emlékezetét.

így főispán ur ő méltóságának felhívására elnöklő alispán ur már 
javaslatba hozta, hogy a folyó évi május hó 10-én vármegyei törvényható
sági diszgyülés, azt megelőzőleg pedig Szigeten isteni tisztelet tartassák.

A millenium megünneplésére járó kiadások fedezésére szükséges 
összeg biztosítása tekintetéből a községekhez, továbbá a vármegyei 
törvényhatósági hizottsági tagokhoz aláírási iveket küldött szét.

A 623 gyüjtőivből eddigelé 118 érkezett vissza, összesen 1393 frt 
67 krnyi adománynyal, mely összeg a vármegyei pénztár által pénz
intézetben gyümölcsöztetve kezeltetik.

Nem mulasztotta el elnöklő alispán ur a Máramaros vármegye 
történetet tartalmazó mü megjelenését előmozdítani s még a múlt 
évben ismételten felkérte a „Máramarosi Muzeum Egyesület“ elnök
ségét, e műnek az egylet tagjai s más érdeklődő egyének által leendő 
megiratására. E részben a jelenlevő, de rekedtségben szenvedő Szilágyi 
István muzeum egyesületi elnök ur helyett Várady Gábor egyesületi alelnök 
ur lesz szives a részletes előterjesztést megtenni.

Tervbe vétetvén az is, hogy a vármegyei székház nagyterme 
részére a huszti vár lefestessék, érintkezésbe lépett a Münchenben 
lakó és szigeti születésű Hollóssy Simon festőmüvészszel, a ki a 
huszti várat ábrázoló festményt V /2—2 méter nagyságban 1200 írtért 
hajlandó elkészíteni.

Hozzá járulni kívánván a tövényhatósági bizottsági közgyűlés a 
Vágó Pál festőművész által tervezett történelmi felvonulás létesíté
sével járó kölcségek fedezéséhez: e czélra a rendelkezési alapból 
300 irtot szavazott meg.

Nem maradhat képviseletlenül Máramaros vármegye közönsége 
azon felvonulásnál sem, midőn a koronázás évfordulóján a belügy- 
minister vezetése alatt a törvényhatóságok küldötteiből alakult bandérium 
fogja a legalkotmányosabb érzületü uralkodó előtt a törvényhatóságok 
lobogóit alattvalói hódolattal meghajtani. A bandériumban leendő 
részvételre eddigelő Papp Simon főszolgabíró, Huber Ödön árvaszéki
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jegyző és Szaplonczay Zoltán szolgabiró jelentkeztek. A törvényhatósági 
bizottsági közgyűlés lelkesültséggel kívánván biztosítani a bandériumban 
leendő részvételt, a felszerelési kölcségek egyrészét elvállalni kívánta, 
miért is elhatározta, hogy a küldöttek részére a vármegyei rendelke
zési alapból 1800 frtot szavaz meg. Úgy a történelmi felvonulás létesíté
sének előmozdítására, mint a most jelzett czélra megszavazott összeg, 
a belügyminister jóváhagyásának kinyerése esetében, lesz a rendelkezési 
alapból kiutalványozható.

Szép emlékként fog fűződni az ezredik évfordulóhoz, hogy 
negyvenöt oly község cserélte fel nevét, melyeknek nevei eddigelő 
idegen hangzásuak voltak. Örömmel említi az elnöklő alispán ur, hogy 
a községek elhatározására befolyás nem gyakoroltatott. Ez évben fog
nak felállittatni nemzeti színre festett oszlopokon a községek neveit 
jelző táblák is s e részben a megrendeléseket már meg is tette.

Nem lehet közönyös Máramaros vármegyére s kölönösen Sziget 
városára nézve a szigeti ev. ref. jogakadémia fennállásának biztosítása. 
Az intézet ez időszerint nincs oly anyagi helyzetben, hogy a jövőre nézve 
megszabott feltételeket teljesíthesse. Sziget város már alapított egy jogi 
tanszéket s mert Szőllősy Antal, Krüzselyi Bálint és társaik a vármegyei 
törvényhatóságnál is javasolják egyjogitanszék alapításának elhatározását, 
ez értekezlet is pártoló javaslatot tehetne a közgyűlés elé.

Örömmel említi fel elnöklő alispán ur, hogy értesülése szerint lelkes 
hölgyeink körében már eddigelé is mozgalom indult meg arra nézve, hogy 
a bandérium lobogóját a máramarosi hölgyek készítsék el. S mert óhaj
tandó, hogy az megvalósittassék s egy szép jelvény tartsa fenn a honleányi 
lelkesültségnek emlékezetét, egy küldöttséget javasol kiküldeni, a mely 
küldöttség tagjai a szigeti női casinó tagjaival, esetleg a casinó körén kívül 
álló hölgyekkel is a lobogó előállítására nézve értekezzenek.

A vármegyei törvényhatósági diszgyülés napján Szigeten diszebéd, 
délután a malomkerlben népünnepély, este műkedvelői előadás vagy 
tánczestély lenne tartható. Kívánatos volna, hogy e népünnepélyen a 
vármegye minden községe legalább két lakossal képviseltetné magát, 
hogy igy a vármegye központján tartott ünnepélyen az összes közsé
gek résztvétele biztosittassék.

Az egyes járások azután külön is megünnepelhetnék az ezredik 
évfordulót. A vármegyei székhelyen tervbe vett diszebéd, népünnepély, 
tánczvigalom vagy műkedvelői előadás módozatainak megállapítására 
Lator Sándor árvaszéki elnök elnöklete alatt küldöttség kiküldését 
hozza az elnöklő alispán ur javaslatba.
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Ez előterjesztések után Várady Gábor muzeum egyesületi alelnök 
ur részletesen ismertetvén a Máramaros vármegye történetét tartalmazó 
mü megírása és kiadása tárgyában megtartott értekezleteken hozott 
megállapodásokat, közli, hogy a mü egyrészének kézirata már elkészült, 
a mü beosztásának tervezete megállapittatott, az illető irók a még 
el nem készült részletek megírására felhivattak, úgy, hogy az első füzet
nek megjelenése még az év nyarán remélhető.

Szőllősy Antal kir. tanácsos takarékpénztári igazgató a vármegyei 
közgyűléshez benyújtott indítványában felhozattaknak szóbeli indokolása 
mellett javasolja, hogy a szigeti ev. ref. jogakadémián egy jogi tan
széknek a vármegyei törvényhatóság által leendő alapítása ajánlatba 
hozassék.

Az értekezlet köszönettel fogadván az alispán urnák 
részletes előterjesztéseit, megnyugvással értesült azokból, 
hogy a millenium megünneplése már előkészíttetett. S mert 
megvan arról győződve az értekezlet, hogy az elnöklő 
alispán ur az ezredik évforduló méltó megünneplését e 
vármegye területén is igaz lelkesedéssel biztosítani igyek
szik, felhatalmazza az elnöklő alispán urat, hogy a begyü
lendő összegeket legjobb belátása szerint felhasználhassa 
s az ünnepély egyes pontjaira nézve megállapított tervek 
kivitelénél intézkedhessék.

Hogy pedig ez értekezlet megállapításai köztudomásra 
hozassanak s a járási tisztviselők a járásokban megtartandó 
ünnepélyeket előkészíthessék, ennél fogva e jegyzőkönyv 
egész terjedelmében közöltetik úgy a járási főszolgabíró 
urakkal, mint Sziget városi polgármester úrral.

Ezen értekezlet megállapodásai a következők :
1. Örvendetes tudomásul veszi, hogy a folyó évi 

május hó 10-én, délelőtt 11 órakor Szigeten vármegyei 
törvényhatósági disz közgyűlés, azt megelőzőleg pedig ünne
pélyes istenitiszteletek fognak tartatni.

A vármegyei törvényhatósági közgyűlésen alkalmi 
beszédtartására az értekezlet Szabó Sándor vármegyei főjegy
zőt jelöli ki.

2. E napon megtartandó többi ünnepélyességek módo
zatai iránti javaslattétellel, valamint a kivitelnél leendő 
közreműködéssel egy küldöttséget biz meg, mely küldött
ség azonban az alispán ur által bármikor kiegészíthető.
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E küldöttség elnökéül: Lator Sándor árvaszéki elnök 
ur, tagjaiul pedig : Berthold János, Dobay Sándor, Huber 
Ödön, Kovássy Zoltán, dr. Korányi Gyula, Nagy György, 
dr. Novák Károly, dr. Pap Tibor, Rományi István urak 
küldetnek ki.

3. A bandérium Máramaros vármegyei lobogójának 
elkészítésén buzgólkodó hölgyekkel leendő értekezésre 
Marikovszky Menyhért, Szőllősy Antal és dr. Wekerle 
László urak felkéretnek.

4. A vármegyei alispán urat felkéri az értekezlet, hogy 
a millenium megünneplésével járó kiadások fedezésére 
szükséges összeg biztosítása tekintetéből kiküldött, de még 
vissza nem érkezett ivek tulajdonosaihoz felhívást intézni 
szíveskedjék.

5. Felhatalmazza az értekezlet a vármegyei alispán 
urat, hogy Hollósy Simon festő müvészszel a huszti vár 
lefestésére nézve a szerződést megköthesse. A festmény 
tárgya a huszti várnak mai düledékeiben való feltüntetése 
legyen, mivel az a rajz, melyet az alispán ur megkeresé
sére dr. Hodinka Antal udvari levéltári tiszt ur a várnak 
múlt századbeli állapotáról beszerzett, a művész alkotás
vágyát kevésbbé lelkesítheti.

6. A Máramaros vármegye történetét tartalmazó mü 
megjelenése érdekében kifejtett eddigi buzgóságért, úgy az 
alispán urnák, mint a „Máramarosi muzeum egyesület“ 
elnökségének az értekezlet köszönetét fejezi ki s felkéri 
az alispán urat, hogy a magyar orvosok és természet 
vizsgálók nagy gyűlése alkalmából fenn maradt s a szigeti 
takarékpénztárban elhelyezett 472 írtnak és járulékainak, 
az elhalt Prugberger József miniszteri tanácsos örököseitől, 
bírói eljárás utján leendő bevétele iránt intézkedni, illetve 
a peres eljárást megindítani szíveskedjék.

Egyúttal felhatalmazta az értekezlet az alispán urat, 
hogy a rendelkezésre álló összeg keretén belől, e mü kia
dását saját belátása szerint anyagilag segélyezhesse.

7. A járási főszolgabíró urakat felkéri az értekezlet, 
hogy a járási ünnepélyek megtartását előkészíteni, vala
mint azt a tervet, hogy a Szigeten rendezendő ünnepélyen 
a vármegye minden községének legalább két lakosa
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vegyen részt, a megvalósithatás czéljából támogatni szíves
kedjenek.

8. Ajánlja a közgyűlésnek az értekezlet, hogy a szigeti 
ev. ref. jogakadémián, egy, évi 3200 kor. javadalmazott 
jogtanári széket alapítson a millenium alkalmából.

9. Örvendetes tudomásul veszi az értekezlet, hogy a 
közgyűlés a Vágó Pál által tervezett történelmi felvonu
lásnak anyagi pártolását, valamint a koronázási évfordulón 
Ő Felsége előtt elvonuló bandériumban leendő részvételt 
elhatározza.

10. Köszönetét fejezi ki az értekezlet az alispán ur
nák a községek névmagyarosítása körül kifejtett buzgó- 
ságért, valamint azért az intézkedésért, hogy ez évben a 
községek uj jelzőtáblákkal elláttatnak.

B) Várady Gábor ur indítványozván, hogy az 17)7. évi szept. 
hó 4-én történt borsai tatárverési győzelem emlékezetére állandó 
emlékjel állittassék, miután az elnöklő alispán ur felvilágositásul közli, 
hogy e részben még hivatali elődje tárgyalást indított egy emlékmű 
felállítására s e czélra a vármegyei pénztárban 4200 korona összeg 
kezeltetik.

Az értekezlet felkéri az alispán urat, hogy intézked
jék, mikép a visói járásban rendezendő ünnepély alkal
mával a Sztrimtura szorosnál legalább egy ideiglenes 
emléktábla lepleztessék le, a végleges emlékmű léte
sítését pedig ismert buzgóságával előmozdítani szíves
kedjék.

C) Inditványoztatván, hogy a statisztikai tudomány egyik nagy
érdemű munkása Lassú István emlékezetére az a ház, melyben Visken 
Lassú István született, emléktáblával jelöltessék meg,

továbbá;
a kórházi alapszabályok értelmében mindazok nevei, kik a 

vármegyei közkórháznál 1000 frtos alapítványt tettek, a nevezett inté
zetnél márványtáblán megörökittessenek.

A Lassú István szülőházán elhelyezendő emléktábla 
iránti javaslat tétellel Szabó Sándor elnöklete a la tt: Bökényi 
Dániel, Héder János, Krüzselyi Bálint, Lator Sándor, 
Örlősy Ferencz és Várady Gábor urakból álló küldöttség 
küldetik ki, mig a vármegyei közkórháznál létesítendő 
emléktábla felállítására a kórházi bizottság megkerestetik.
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Több tárgy nem lévén, miután ez ülés jegyzőkönyvének 
hitelesítésére

Marikovszky Menyhért és Várady Gábor kiküldetnek, 
elnöklő alispán ur a megjelent értekezleti tagoknak szives 
megjelenéséért köszönetét fejezi ki s az értekezletet 
bezárja.

K. m. f.
Jegyzetté : Szabó Sándor sk. értekezleti jegyző, Kutka Kálmán sk. 

küldöttségi elnök.

2



Jegyzőkönyv,
felvétetett Szigeten, 1896. évi április hó 25-én, délelőtt 11 órakor, a millenium 
megünneplése módozatainak megállapítására a törvényhatósági bizottsági közgyűlés 
által az 1892. évi 180. számú és az 1894. évi 427. közgyűlési számú határozattal 

alakított küldüttségnek az alispáni hivatalos helyiségben megtartott üléséről.

JELEN VOLTAK:

Kutka Kálmán kir. tanácsos alispán elnöklete a la tt: ifj. dr. Badzey 
László tb. vármegyei főjegyző, Berthold János r. k. tanító, önkéntes 
tűzoltó egyl. főparancsnok, Bökényi Dániel állami elemi isk. igazgató, 
Búd Titusz gk. püspöki külhelynök, Gschwandtner Albert m. kir. 
főbánya tanácsos, Héder János nyug. kir. járásbiró, dr. Hollósy István 
városi tanácsos, Huber Ödön vármegyei árvaszéki jegyző, Krüzselyi 
Bálint jogtanár, Lator Sándor árvaszéki elnök, Marikovszky Menyhért 
áll. felsőbb leányiskolái igazgató, dr. Mihályi János tiszti főügyész, 
Mihályi Péter orsz. gyűlési képviselő, Mihálka Pál főszolgabíró, Müller 
Győző főszámvevő, Örlősy Ferencz tb. főlevéltárnok, lapszerkesztő, 
dr. Pap Tibor polgármester, Pogány Ödön főszolgabíró, Rományi 
István ügyvéd, Sichermann Mór lapkiadó, Stepán Miksa sóakna hiv. 
főnök, Schmiedt László sónkna hivatali főnök, Schönherr Ágoston 
apát rk. főesperes, Szabó Sándor vármegyei főjegyző, Szaplonczay 
Lajos főszolgabíró, Szaplonczay Zoltán szolgabiró, Szikszai Zoltán ev. 
ref. lelkész, Torna Jenő vármegyei aljegyző, Várady Gábor ügyvéd.

1. Elnöklő kir. tanácsos alispán u ra  megjelent küldöttségi tagok 
üdvözlése után az ülést megnyitván, örömmel látja, hogy a millenium 
megünneplése iránti érdeklődés és lelkesültség a hazafiui sziveket egé
szen áthatja s az értekezleten megjelent tagok nagy száma ezt oly 
élénken igazolja.

Vármegyénk területén is elő van készítve a honalapitás ezredik 
évfordulójának megünneplése s részint az alispán ur, részint az illető
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szükebb körű küldöttségek elnökei fognak beszámolni az eddigi elő
készületekről, valamint bemutatják javaslataikat is.

Az értekezlet tapasztalván, hogy az alispán ur mily 
hazafiui lelkesedéssel vezette a millenium megünneplésére 
keresztül vitt előmunkálatokat s az egész mozgalomnak 
irányát ő adta meg, ezért a küldöttség az alispán urnák 
elismerő köszönetét fejezi ki.

2. Elnöklő alispán ur előterjeszti, hogy Szigeten a hálaadó isteni 
tiszteletek f. évi május hó 10-én fognak megtartatni.

A különféle hitfelekezeíek képviselői örömmel jelentik 
ki, hogy egyházaikban a hálaadó isteni liszteleteket május 
hó 10-én megtartják s felkérik az alispán urat, hogy főispán 
ur ő méltósága óhajtásának megismerése után ezt tudatni 
szíveskedjék, hogy az isteni tiszteletek az egyes egyházak
ban mely órában tartassanak meg.

3. Elnökileg hozatott a küldöttség tudomására, hogy a milleniumi 
díszközgyűlést főispán ur ő méltósága f. évi május hó 11. napjának 
d. e. 10 órájára tűzte ki, továbbá, hogy főispán ur ő méltósága az 
országos kiállítás megnyitási ünnepélyén is részt vesz. A nagyméltó- 
ságu m. kir. kereskedelemügyi minister ur meghívta a kiállítás meg
nyitására Máramaros vármegye közönségét is s az alispán ur nagy 
sajnálatára akadályozva lévén a megjelenésben, felszólítására Szabó 
Sándor vármegyei főjegyző, Lator Sándor árvaszéki elnök, és dr. Pap 
Tibor polgármester vállalkoztak a vármegye képviseletére. Vármegyénk 
több országgyűlési képviselője is részt fog venni az ünnepélyen.

Ez előterjesztések tudomásul vétetnek.
4. A Szigeten tervezett ünnepségek rendezésére alakított küldött

ség elnöke Lator Sándor árvaszéki elnök ur az elnöklő alispán ur 
felhívására a következőkben terjeszti elő az ünnepségek előrajzát.

Május hó 11-én, reggel az akna-szlatinai bányász-zenekar zenével 
bejárja a várost; a házak a polgármester ur intézkedése folytán fel- 
lobogóztatnak. Délben a vármegyei díszközgyűlés után diszebédek 
lesznek, s délután népünnep fog tartatni a Malomkertben. Este 
műkedvelői előadás a színkörben alkalmi drámai prologgal. A dal
egyesületek szerenádot adnak főispán ur ő méltóságának s a hegyeken 
öröm tüzek gyujtatnak ki. Terveztetik tűzijáték is.

E programmot az értekezlet helyesléssel fogadja 9 
ismervén a rendezésben fáradozó rendező bizottsági elnök
nek és társainak tapintatát és ügybuzgóságát, most mát*

2*
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biztosítva látja, hogy a vármegyei székhelyen tervbe vett 
ünnepségek minden egyes pontja sikerülni fog.

Elnöklő alispán ur az ünnepélyekben a katonaság 
és honvédség részvételét is biztosítani kívánván, javasla
tára a rendező bizottság felkéretik tájékozást szerezni arról, 
hogy a főtisztek az ünnepségekben mily mérvben kívánnak 
részt venni.

Az értekezlet a hadsereg és honvédség legénységének 
megvendégelését a millenium alkalmából alkalomszerűnek 
vélvén, ennélfogva megkeresi Sziget r. t. város képviselő- 
testületét, hogy e célra bizonyos összeget megszavazni 
szíveskedjék.

5. Torna Jenő, vármegyei aljegyzőnek az az indítványa, hogy 
a malomkerti részvénytársaság kéressék fel a „Malomkert“ elnevezés 
helyett „Árpád-kert“ vagy „Milleniumkert“ elnevezés átváltoztatására.

Egyhangú helyesléssel fogadtatván, e kérés tolmácso
lása czéljából az értekezlet jegyzőkönyvének egy példánya 
a malomkerti részvénytársaságnak megküldetik.

6. Elnöklő alispán ur előterjesztvén, hogy a millenium meg
ünneplésével járó kiadások fedezésére eszközölt gyűjtés nem mond
ható sikeresnek, mert 626 ívből eddigelé csak 149 iv érkezett vissza 
1485 frt 87 kr. adománynyal,

A még kinn levő gyűjtő iveknek megsürgetésére az 
alispán urat az értekezlet felkéri, s a küldöttség tagjainak 
e részbeni buzgólkodására is számit.

Méltányosnak tartja az értekezlet, hogy e kiadások 
fedezéséhez a vármegyében nagy birtokkal biró erdő- és 
bánya kincstár is hozzájáruljon, miért is Rományi István 
küldöttségi tag indítványára a nagymélt. m. kir. földmivelés- 
ügyi minister urat és a nagym. m. kir. pénzügyminiszter 
urat adománynyujtására felkéri.

7. Elnöklő alispán ur bejelenti, hogy Hollósy Simon festő- 
müvészszel a huszti várat ábrázoló festményre nézve a szerződést 
1200 frtnyi tiszteletdij biztosítása mellett megkötötte s 400 frtnyi 
előleget is adott.

A festmény átadására véghatáridőül f. évi szept hó 15-ik napja 
köttetett ki.

Helyeslőleg tudomásul vétetik.
8. A milleniumi fák elültetése iránt is intézkedett az alispán
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ur s az izavölgyi járásban Konyhától Dragomérfalváig és Jódig, 
Solcz Béla főszolgabíró buzgólkodása folytán az ut mellett hársfasor 
fogja hirdetni a millenium emlékezetét. Szigeten, továbbá az ökörmezői 
és huszti járásban is voltak már ily ünnepélyek.

A milleniumi fák elültetésének megkezdését a kül
döttség örvendetesen tudomásul veszi s a Sziget városi 
polgármester urat, továbbá a járási ünnepélyek rendezé
sének vezetésére hivatott főszolgabíró urakat a saját részé
ről is felkéri, hogy milleniumi fák mennél nagyobb szám
mal leendő ültetését előmozdítani szíveskedjenek.

9. A borsai tatárverési emlékmű ügyében előterjeszti az elnöklő 
alispán ur, hogy a vármegyei közgyűléshez az emlékműnek 1500 frtnyi 
költséggel leendő felállítása engedélyezése iránt előterjesztést te tt; az 
alkalmazandó feliratra nézve Várady Gábor ur és a visói járási 
főszolgabíró ur meghalgattattak s az ő általuk ajánlott szöveget 
alkalmasnak is tartja. Javasolta azt is a közgyűlésnek, hogy az emlékmű 
felállitási költségeinek fedezésére begyült összegből esetleg mutatkozó 
maradvány a milleniumi alaphoz csatoltassék.

A küldöttség felkéri az alispán urat, hogy az emlékmű 
felállítását ismert buzgóságával még ez évben lehetővé 
tenni s a győzelem évfordulójának napjára, vagyis szept. hó 
4-ére a leleplezési ünnepélyt a járási rendező bizottságnál 
ajánlatba hozni, illetve az értekezletnek e határozatban 
kifejezett javaslatát pártolni szíveskedjék.

Az ünnepély rendezésére a Papp Simon főszolgabíró 
elnöklete alatti járási bizottság kéretik fel.

10. Várady Gábor ur közbenjárására az alispán ur kikölcsönöz
vén Bél Mátyásnak, Máramarosra vonatkozó kézirati müvét, azt a 
vármegyei levéltár részére lemásoltatta.

Ez előterjesztést örömmel veszi az értekezlet tudo
másul, mert igy lehetővé vált, hogy e minket közelről 
érdeklő müvet most már itt feltalálhassuk, s hasonló 
képpen kellemes hírként fogadta az értekezlet a Simonchich 
Imre Noctium Marm. Virgiliae becses kézirati müvének 
lemásolása iránti szándékot is.

11. Felvettetvén az a kérdés is, hogy nem lenne e czélszerü a 
Szigeten uralgó kanyaró járvány miatt a május másodikára tervezett 
iskolai ünnepélyt elhalasztani.

E részben az illető tényezőkkel leendő értekezésre
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Marikovszky Menyhért állami felsőbb leányiskolái igazgató 
ur felkéretett.

12. Örömmel értesülvén a küldöttség, hogy a folyó évi junius 
hó 8-án megtartandó hódoló felvonulásnál Papp Simon, Huber Ödön 
és Szaplonczay Zoltán urakból álló bandérium diszlobogójára a márama- 
rosi lelkes hölgyektől az adományok oly mérvben érkeztek be, hogy 
nemcsak a lobogó kiadásai fedezhetők, de még valamely jótékony- 
czélra abból jelentékeny felesleg fordítható, továbbá, hogy e lobogó 
már elkészült és igen díszes kiállítású.

Az értekezlet nemcsak e lobogó beszerzése körül 
buzgolkodó hölgyeknek, de dr. Wekerle László kir. tan- 
felügyelő urnák is köszönetét fejezi k \ a ki a begyült 
adományok kezelésével s az e tárgybani levelezéssel sokat 
fáradozott.

13. A Lassú István emléktáblájának leleplezése alkalmából 
Visken tartandó ünnepély programmját a huszti járási főszolgabíró ur 
bemutatván, mely szerint az ünnepély napján d. e. fél 10 órakor 
községi képviselő testületi ülés fog tartatni s az emléktábla Bökényi 
Dániel és Munkácsi Mihály urak szónoklatai után lepleztetik le, melyet 
a visk-várhegyi fürdőben délben társas ebéd, délután népünnepély, 
este műkedvelői előadás és társas estély követ.

Az ünnepély a helyi bizottság óhajához képest 
julius 12. napjára tűzetik ki.

Egyúttal felkéretik az alispán ur, hogy az emlék
táblának elkészíttetése iránt intézkedni szíveskedjék.

Az emléktáblára a helyi bizottság közbenjöttével 
megállapított szöveg lesz felvésendő s az emléktábla 
költségei fele részben a milleniumi alapból, fele részben 
Visk nagy község által fedezendők.

14. Krüzselyi Bálint küldöttségi tag indítványára az értekezlet 
elhatározta.

hogy a vármegye területén megtartott milleniumi 
ünnepségek leírását tartalmazó emlékkönyv kiadassák, miért 
is Várady Gábor ur elnöklete a la tt: Bökényi Dániel, 
Dobay Sándor, Kovássy Zoltán, Krüzselyi Bálint, Örlősy 
Ferencz, Szabó Sándor urakból szerkesztő bizottságot 
küld ki.

15. Elnöklő alispán ur előterjesztést tesz, hogy a községi név
magyarosítás iránti tárgyalások még nem fejeztettek be, s hogy a
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millenium évében alkalomszerűnek tartotta a községeket uj névjelző 
táblákkal ellátni, végül, hogy a Máramaros vármegye történetét 
tartalmazó mű megjelenése, a felmerült akadályok következtében, kése
delmet szenved.

Tudomásul vétetik.
16. Több tárgy nem lévén a jegyzőkönyv hitelesítésére kiküldetnek : 

Lator Sándor és Rományi István urak.
Kmf. Jegyzetté : Szabó Sándor sk. értekezleti jegyző, Iíu tka  

Kálmán sk. alispán.



ünnepnapok,
I. A tem plom okban. Május 10-én a fellobogózott város utcáin 

végig vonult bányász zenekar dalai és a kálvárián felhangzott tarack 
durrogások jelezték a szigeti ezredik év ünnepségeink kezdetét.

Ragyogó idő aranyozta be a milleniumi ünneplés nagy napját.
Báró Roszner  Ervin cs. és kir. kamarás, főispán vezetése alatt 

kilencz órakor ment a vármegyei és városi tisztikar a róm. kath. 
templomba. Diszmagyarban voltak a főispán, K utka  Kálmán királyi 
tanácsos alispán, Szabó  Sándor főjegyző, Lator  Sándor árvaszéki 
elnök, Várady  Gábor, dr. Pap Tibor polgármester, Huber Ödön 
árvaszéki jegyző, Szőllősy  Balázs árvaszéki ülnök. Törvényszék, 
járásbíróság, erdőigazgatóság, katonai tisztikar, különböző tanintézetek 
testületéi, egyesületek képviselői, polgárság és hölgyközönség jelent 
meg a nagy hálaadó istenitiszteletre.

A misét, mely zenekisérettel volt, Sehönherr  Ágoston apátplé
bános mondta, apátsüveggel és teljes ornatusban, az evangélium 
elolvasása után az oltártól a közönség felé fordulva a következő szép 
beszédet mondotta :

Mélyen tisztelt hallgatók, keresztény hivek !
Ezer éve, hogy leszállóit a Kárpát hegyéről Árpád daliás, lovas 

csapatja ; ezer éve, hogy elfoglalta ez országot; ezer éve, hogy itt 
küzd a magyar nemzet és most leborul hálaimádságra a gondviselő 
Isten előtt és országos nemzeti ünnepet ül a rengeteg idő emlékére.

Igen, most üljük ezredik évét azon világtörténeti eseménynek, 
hogy őseink e hazát elfoglalták.

Ennek politikai vagy világtörténelmi fejtegetése nem tartozik 
feladatomhoz ; de midőn hangsúlyozom, hogy hazánk ezer éves 
fenállását nem kis mérvben mozdították elő a következő tényezők, 
u. m. : a nemzet harcias vitézsége, hős lelkű királyainak eszélyes 
uralma, hadviselésre termett jeles férfiainak hadvezéri talentuma és
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az ország bölcs törvényei, nem habozom kijelenteni azt is, hogy 
egyedül az isteni Gondviselésnek köszönhetjük, hogy meg nem emész
tettünk ; nem habozom kijelenteni, hogy egyedül az isteni Gondviselés 
tartotta fenn hazánkat, nemzetünket ezer éven át annyi viszontagság 
között.

Oh hányszor állott e nemzet a vértanuság Kálváriáján, hogy 
megváltója legyen a nyugat műveltségének a kelet felől fenyegető 
barbárság ellenében. Oh hányszor ujongtak bukása felett ellenségei.

De Árpád fiait, szent István népét, valahányszor szédítő örvény 
előtt, a bukás szélén állott, mindig megmentette az ő Istenének 
gyámolitó keze.

Méltó és igazságos tehát, hogy a jóságos Isten kezéből vett 
ezen nagy jótéteményért, ma, mint nemzeti nagy létünk ezredik évé
nek ez országos ünnepén, minden magyar szent önérzettel háladalt, 
hálahymnust, Te Deumot zengjen a gondviselő Istennek.

És midőn háleénekünk betölti a hármas bérez s négy folyam 
közt elterülő szép országunk kies völgyeit és gazdag rónáit, midőn 
előttünk áll az ezredéves haza fenséges épülete, melyről tudjuk, hogy 
azt az ősök kér. vallásos buzgalma, lángoló hazaszeretete és a trón 
iránti törhetlen hűsége alapította és tartotta fen ezer éven át, mi, mint 
a dicső ősök unokái, kövessük az ő példájokat és lelkesüljünk erényeik 
követésére.

Vallásos szellem, vallásos buzgalom hassa át, lengje át szoká
sainkat, törvényeinket, minden igyekezetünket és egész életünket; jól 
tudván, hogy a vallás, mely a tiszta erkölcsök szülő anyja, az orszá
gok legerősebb támaszát és talpkövét képezi és jól tudván azt is, 
hogy a vallástalanság, melynek nyomában csak bűn, átok és kár
hozat fakad, a családok, a népek megölője és a nemzetek sírásója.

Vajha a kereszténység Géniusza, mely őrző angyala volt hazánknak 
a veszély idején, egy évezreden át, ne távoznék soha oldala mellől !

Szeressük hazánkat azzal a hazaszeretettel, mely nem öntudat
lan, értéktelen rajongás, hanem keresztény erény, melyet a hazája 
felett kesergő Jézus könyeivel megszentelt, mely a törvények hü és 
lelkiismeretes megtartásában, a törvényes adó s tartozások pontos 
beszolgáltatásában, a reánk bízott hivatal és kötelességek hűséges 
kezelésében, a közhasznú intézetek alapításában, pártolásában áll s 
mely keresztény erény Isten parancsából kész a hazáért feláldozni 
mindent, még életét is.

S mivel ezen hazaszeretet egyoldalúvá válnék, ha bizonyos, a
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közjót és közakaratot képviselő személyiségre : a királyra nem vonat
koznék s ez által nem nyerne határozott s nemes irányt, biztos és 
szilárd tárgyat, törhetlen hűséggel, tisztelettel, szeretettel és engedelmes
séggel adózzunk felséges urunknak, apostoli királyunknak.

Szóval ; szent legyen előttünk őseink ezen jelmondata : Istenért, 
királyért, hazáért. Mert csak igy remélhetjük, hogy hazánk a második 
évezredben hatalom és dicsőségben növekedve, el fogja érni az 
európai műveltség legmagasabb színvonalát és hogy tovább is fenn 
fog állani.

Oh, uram ! lebegjen védő, gyámolitó karod felettünk, hazánk 
felett, a második évezredben is és add kegyelmedet, hogy mindnyájan 
egyek legyünk Isten, a kitály és a haza lángoló szeretetében és hogy 
ebben soha el ne szakadjunk egymástól.

És most, mélyen tisztelt jeles hallgatók, keresztény hívek, ha 
lehet egy láng millió lángnak lobbanása : legyen az én szivem dobba
nása ezer meg ezer szívnek dobbanása és leborulva Isten szent aka
rata előtt, egy szívvel és lélekkel mondjuk a következő im át:

„Isten, kitől minden jó származik s kinek kezében le van téve 
a nemzetek sorsa és üdve, engedd kegyesen, hogy a hozzád ezeréven 
át bensőleg ragaszkodó magyar nemzetünk a második ezredév beáll
tával is élvezhesse azt a békét, a melyet a világ nem adhat; óvd 
meg szent István alkotta édes hazánkat minden kül és bel ellenségtől, 
hogy az ellenfél veszélyeit elhárítva, nyugalom honoljon országunkban 
és hogy az erények minden nemével ékeskedő nemzetünk ősi dicső
ségét isteni segítségeddel ezentúl is megőrizhesse, azt szent neved 
tiszteletére, a boldogságos szűz Máriának, Magyarország hatalmas 
pártfogójának oltalma alatt továbbra is fejleszthesse s gyarapithassa. 
Amen.“

*

Mise alatt a rk. templom előtt a közös katonák és honvédek 
szolgáltatták a diszlövéseket.

A templomi khoruson pedig Lator Sándorné, Láng Nándorné, 
Hollósy Erzsébet, Csik Mariska, Huber Irén, Bucsinyi Irma, Cseffalvai 
Etelka s a szigeti dalkör énekei emelték az ünnep hangulatát.

A görög katholikus ruthén templomba ment a hivatalnoki kar, a 
római katholikus templomban megtartott istenitisztelet után. Itt dr. Szabó 
Simon lelkész hittanár mondott rutén és magyar nyelven beszédet, 
melyben a magyar nemzet lovagiasságát méltatta, a rutén nép ragaszko
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dását jellemezte, a magyar, a közös haza felvirágzásáért imádkozott. 
Árpád megálmodta, szt. István megalapította Magyarországot, mondotta 
a szónok. És ezután szólt a honfoglaló és honalapító fejedelmek
ről, a rutén népről, mely a magyarokhoz már Kiewnél csatlakozott 
s mindig hü, kitartó testvére volt a magyarnak. A beszéd méltó volt 
a jeles áldozárhoz, méltó a rutén papsághoz és a naphoz, melyen 
elhangzott.

A görög katholikus román templomban Iváskó lelkész mondta a
misét.

Az ev. ref. templomban S zik sza y  Zoltán lelkész tartotta az 
istenitiszteletet és mondott hazafias egyházi beszédet.

Az izráelita orthodox templomban Blumenfeld kántor és 
Teitelbaum rabbi szolgáltatták az isteni tiszteletet. A hitközség tagjai 
oly nagy számban gyűltek a zsinagógába, hogy a hatóságok képviselői
nek alig maradt az ünnepélyesen díszített imaházban hely. Az isteni
tisztelet a „Ma Tood" imával kezdődött, azután a kántor a 21., 66 
és 67. sz. zsoltárokat recitálta, majd a rabbi mondott a frigyláda 
előtt egy héber alkalmi imát, utána pedig a kántor, imát az ural
kodóért és családjáért, végezetül pedig a 72., 100., 117. és 150. sz. 
zsoltárokat recitálta. Ezzel az ünnepély véget ért.

A szefárd izr. hitközség képviselő testületé 1896. május 7-én 
diszülést tartott, mely kizárólag a milleniummal s annak megünnep
lésével foglalkozott. Ugyanekkor jegyzőkönyvileg adott kifejezést a 
magyar állam ezer éves fenállása fölött érzett örömének. Az előre 
megállapított ünnepély következőkép folyt le : A hitközség tagjai 
ünneplő ruhában jelentek meg, vasárnap, május 10-én, az ünnepély 
napján d. e. a nemzeti lobogók, virágok és fenyőgalyakkal díszített 
imaházban, melyben számtalan gyertyaláng emelte az ünnepélyes 
hangulatot, 11 óra után jelentek meg az ünnepélyre meghívott ható
ságok, nevezetesen a vármegyei tisztikar, az alispán, a városi tisztikar, 
a polgármester vezetése alatt, továbbá a kir. törvényszék, pénzügy
igazgatóság, erdőigazgatóság, közös hadsereg és honvédség tiszti
karának képviselői nagy számmal, úgy, hogy az imaház teljesen 
megtelt a díszes vendégekkel. A hatóságok megérkezése után azonnal 
megkezdődött az ünnepi istenitisztelet s felhangzott Günsberg Henrik 
kántor jól szervezett s kitünően iskolázott énekkara által előadott 
„belépő ima“, ez után pedig a zsoltár 21-ik éneke. Majd a hitközség 
titkára Schmitz József mondott lendületes és szép alkalmi imát magyar 
nyelven, végezetül a kántor az énekkar kíséretében mondta el a
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királyért és fenséges családjáért való imát. A hallgatóság látszó áhí
tattal hallgatta a régi zsidó dallamu éneket és zsoltárt s sokáig emlé
kezett vissza a szépen sikerült millenáris zsidó istenitiszteletre.

II. A  v á rm e g y e i tö rv é n y h a tó s á g  te rm é b e n . Délelőtt 11 
órakor megtelt a vármegyeház szépen diszitett nagy gyűlés terme, 
mely mintha e gyűlésre maga is szükségesnek látta volna a díszbe 
öltözködést. Fővárosi dekorátorok egy-két hét alatt oly gyönyörűen 
renoválták a már azelőtt parkettel ellátott nagy termet, hogy a közön
ség egész meglepetéssel tekintgetett körül az aranyos dísztermen. 
Az elnöki emelvény fölött ott függött az apostoli király lovastábornoki 
egyenruhás nagy képe, melyet Ábrányi Lajos festett. A Mán József, 
Lónyay János, Mihálka László képei s a vármegye címere is emel
ték a terem díszét.

A hölgyek a karzaton foglaltak helyet a főispánné körül. 
Hatvannégy szebnél-szebb asszonyban és leányban gyönyörködhetett 
a földszinti ünneplő közönség.

Tizenegy óra után diszmagyarban lépett a terembe dr. báró 
Roszner  Ervin főispán, kit harsány éljenzéssel fogadtak. Körülötte 
diszmagyarban ültek K utka  Kálmán kir. tanácsos alispán, Szabó 
Sándor főjegyző, Pogány  Sándor országgyűlési képviselő, Mária 
Terézia idejebeli érdekes diszöltözékben, Lator Sándor, Huber Ödön, 
dr. Pap Tibor, Várady  Gábor, Papp Simon főszolgabíró, Szőllősy  
Balázs, Szaplonczay  Zoltán. Itt megemlítjük, hogy Urányi Imre, 
Szaplonczay  és Jónás Ödön képviselők, a következő táviratot intézték 
a főispánhoz : „Elfoglaltatásunk miatt a diszgyülésen részt nem vehet
vén, táviratilag fejezzük ki jókivánatainkat ; óhajtva, hogy vármegyénk 
vegyes ajkú lakossága, mely a múltban tündökölt hazafias magatartá
sával, a jövő évezredben is példás egyetértésben éljen boldogul 
szeretett hazánk javára.“

A főispán lendületes szavakban emlékezett meg a nagy évfordu
lóról, s annak kijelentése után, hogy a vármegye közönsége részéről 
a mai nap jelentőségét a vármegye főjegyzője fogja méltatni, tartalmas 
és eszmegazdag beszédet mondott. Statisztikai adatokkal mutatta be 
a múlt és a jelen képét s ezekből vont következtetést a jövőre. 
Iskoláink száma a lefolyt negyed század alatt megkétszereződött s gazda
sági viszonyaink is a fejlődés képét mutatják. Az utóbbi időben gazdasági 
válságról hallottunk, de a munka, szorgalom és közös törekvés e 
vármegye fölvirágoztatására, elfogják hárítani a veszélyt. A bajokat 
nem szükséges tagadnunk, de viszont akadályozni kell a nagyítást s
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az ebből keletkező félelmet. A bizalom legyen egyik nagy erősségünk 
s ez nem is fog hiányozni, ha látjuk, hogy komoly igyekezet nyilvá
nul anyagi és szellemi előhaladásunk biztosítására. Ékes szavakban 
tüntette fel az irányt, melyet a jövőben követnünk kell a kitűzött 
nagy nemzeti célok megközelítésére. Nyelv és vallás ne képezzen 
válaszfalat a magyar haza polgárainál, de mint a sokféle virág szép 
koszorúban egyesülhet, a haza szeretete is úgy fűzze össze a nemes 
törekvéseket s a komoly munkát állami intézményeink kiépítésére. 
A jelen a fejlődés megnyugtató képét mutatja. Néha nem kerülhetők 
ki a válságok ; egyes emberi intézmények megrendülhetnek, de ezek 
csak akkor válnak végzetessé, ha orvoslásáról nem gondoskodunk. 
Lelkesítőén hat minden honfi keblére a magyar állam ezer éves 
fenállásának örömünnepe. Máramaros vármegye szintén részt kíván 
venni a közös öröm e boldogító és fölemelő érzetéből s nemzetiségi 
és valláskülönbség nélkül egyesül annak kinyilatkoztatására. Honfiúi 
örömmel nyitja meg a díszközgyűlést. Hosszasan éljenezték a nagy 
hatást tett szép beszédet.

Szabó Sándor, az ünnepi szónok kelt most fel s elmondta 
beszédjét, mely formájával, költői szépségeivel, a chablontól elütő 
tartalmával egyaránt nagy hatást tett. Nem képeket festett, nem 
történetet elevenített fel, hanem eszmélkedett, a múltból a jövőre vont 
következtetést. Máramaros specialis helyzetét vázolta, lakosságának 
hazafiságát jellemezte, s egy-egy megkapó hasonlatban összeolvasztotta 
a költő és a szónok talentumát, hogy a figyelem egy percre se 
lankadjon. A király magasztalása, a piedestálra helyezése, koronája a 
ragyogó beszédnek, melynél szebbet Szabó Sándor sohasem mondott.

*

A beszéd egész terjedelmében igy szól:
Méltóságos főispán ur !
Tekintetes törvényhatósági bizottsági díszközgyűlés !

Hiú törekvésnek látszik : szerény mécs fényével emelni a nappal 
világoságát, vagy egyetlen magocskát hinteni el a rengeteg tenyésze
tének növelésére. De a ki azt teszi, bizonyára nem a hatalmasabb 
erőkkel kíván versenyre kelni, de elragadtatva azok szemléletétől, 
tevékenysége nyer ösztönt és lelkét megelégedéssel tölti el, hogy a 
mi csodálatát fölkeltette, annak fentartásában magát részesnek tekintheti.

Nem tart igényt a mi közgyűlésünk sem, hogy kizárólagos 
tolmácsa legyen az egész nemzet ünnepi hangulatának. De a mint az 
orgona hymnuszát az összességben zengő sok hang teszi még
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magasztosabbá, éppenugy a mi érzésünk is, ha más rokon lelkekkel 
találkozik, csak erősítheti a fényt, mely mellett még jobban, ragyogóan 
kiemelkedik a mai nap jelentősége.

S midőn sok emberöltő történetét ma visszaidézzük, előtérbe 
lép az emberi gyarlóság, mely térben és időben határokat szab elénk 
és nem engedi, hogy minden részletében megvilágittassék a múlt. 
E tépelődés közben megszólal alattunk vigasztalóként a föld — 
melynek története még régibb — s kihűlt alakulataiban elmondja, 
hogy múltjának megismerése végett nem kell minden egyes porszemét 
megvizsgálni. A sok milliárdnyi részecskéből az idők folyamán rétegek 
képződtek ; azok a föld történetének egyes korszakai. Épen úgy az 
emberi életben az események következetesen fűződtek egymáshoz, 
hogy megadják a sok időszaknak a maga jellegét. A föld minden 
rétege egy-egy korszak történetét hirdeti. A történelem lapjairól pedig 
leolvashatjuk : a múlt egy idejében a népvándorlás ösztöne fejlődött 
ki ; ekkor kezdődtek tisztulni a vallásos eszmék. S megtaláljuk annak 
nyomát is, midőn az államélet eszményibb alakulása mellett a valódi 
jogrend iránti érzék, a fejlődés és haladás fokozatos biztosítása cél
jából jelentkezett.

A múlandóság végzete elől a leghatalmasabb nemzetek sem 
térhetnek ki. Itt csak annyiban különbözik a nemzet és az ember 
sorsa egymástól, hogy mig a föld lakóinál meghatározható a legmaga
sabb kor, a melyen túl át nem léphet, a nemzeteknél ez meg nem 
állapítható. S mig a halandó földi lénynél a késő öregség az erők 
teljes birtokában is az elmúlás közelségére emlékeztet, az államok 
életében egészséges szervezet mellett minden tűnő év még erősítheti 
az alapot, melyen intézményei szabadon fejlődhetnek.

S hosszú nemzeti múltúnkra visszatekintve, a jelen nem az 
enyészet tépelődő gondolataival tölti el lelkünket, de az önbizalom 
bátorító érzésével erősiti meg, mert mindannak birtokában vagyunk, 
melyeknek tulajdona a jövőbe vetett hitet és reményt izmosithatja.

Földi törvényeknél fogva a nemzetek élete a változandóság, mily 
sok példáját tünteti fel létezésük folyamán. A haladás, a fejlődés 
processusa néha nem folyhat le minden rázkódtatás nélkül s fényes 
időszakok mellett a megpróbáltatás napjai sem maradhatnak el. E nem
zet sem kerülhette ki a borút és a gyászt s külellenség és belvillon- 
gás homályositják el koronkint a ragyogást, mely hadverő hősök 
győzelméből s nagy királyaink fényes udvarából sugárzik felénk. De 
ha e nehéz időkben meg is szállta a lelkeket egy-egy pillanatra a
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csüggedés lehangoló érzése, a nemzeti génius nem engedte azt 
elhatalmasodni s a szomorú napokat élő tanúságként mutatta fel, 
melyekből hasznos okulás volt meríthető. A viharok nem azért rázták 
fel a nyugalmat, hogy végkép megsemmisítsenek, de mert a világ 
rendje emberi intézményeknél nem tűri a mozdulatlanságot s ha az 
egyének természete újabb alkotások létrehozatalától tartózkodik, külső 
behatások által idézi elő más viszonyok keletkezését.

Mi volt az inditó ok, mely őseinket távol keletről uj haza kere
sésére ösztönözte ? Hiszen az ős hazában is volt elegendő terület, 
melyen sátoraikat fölépíthették. Folyóikban hal dúsan tenyészett s 
nem hiányzott a vad sem, ha az erdők sűrűjében kalandoztak. Érző 
sziveikben élt a hely iránti szeretet és mégis búcsút mondtak a drága 
földnek. E népvándorlás nem jelenthet mást, minthogy annak tényezői 
a népcsaládokban, kiváló hely elfoglalására érezték magukat hivatva. 
S a szunynyadó nemesebb vágy, a teremtés hatalmas ösztöne oly 
hely keresésére buzdították, a hol alkotásaikhoz a megkivántató tért 
megtalálják. S a keresztyénség hatalmas deleje magához vonván 
azokat, a kiknek lelkében a szelidebb erkölcsök iránti előszeretet 
csirái szunynyadoztak, az országszervező szt. István egy rendszeres 
állam keretét állította fel, melyben a művelődés és haladás magvai 
gondosan ápoltassanak.

Közjogi szervezetünk egy idős a keresztyén vallás behozatalával 
s az uralkodói méltóság külső jelvényét képező szent korona is, mely 
az uralkodót és népeit oly erős kapocsként fűzi össze, eredetét a 
keresztyéni erények méltatásában találja.

Törvényhatóságunkra nézve felette fölemelő, hogy mi az ország 
szervező Szt. István hű hagyományosainak tekinthetjük magunkat. 
Az elv, melyet legelső bölcs királyunk vallott, itt köztudalba ment 
át s nem tartjuk károsnak a tan t; „regnum unius linguae est imbe- 
cile.“ Mint az elemek hasznos vegyülete, életet fentartó elemeket hoz 
létre, éppen úgy államunknak is erős támaszt nyújt, hogy nem kizá
rólag egy faj kiváló sajátságai munkásak fentartásában, de az erők 
sokfélesége szövetkezik megvédésére.

A nyelv és vallás lehet különböző egy ország lakóinál; de mint 
az építő művészet elragadó alkotásainál a megkapó harmónia a több
féle teremtő erő egyesülésében találja eredetét, épenugy nem fog 
hiányozni az összhang polyglott államban sem, ha intézményei kiépíté
sénél a munkásokat a haza szeretetből kiinduló közös törekvés vezérli.

S vármegyénk területén jellegzetes sajátság, hogy minden
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szülöttének szivében erősen él e föld szeretete. Pedig nagy részének 
nem nyújthatja a kényelem eszközeit s a verejtékes munka sok helyen 
csak kopár talajra talál. De a s z í v  és lélek nemes érzése állandó 
tanyát bir a daróc alatt is s változhatatlan a ragaszkodás e bércek 
iránt, melynek vonzalma a bölcsőtől a sírig elkísér. A természet 
hegyekből emelt bástyákat az ország e végvidékén ; hű fiai pedig a 
hazaszeretet ápolása által nyújtják a legerősebb védelmet.

Vármegyénk anyagi és szellemi fejlődésének hü képét az előbb 
nyertük Főispán ur ő méltóságának magas szárnyalásu beszédéből s 
lelkesülten hallgattuk az ékes szavakat, melyekből az igaz hazaszeretet, 
a munka csak nemes ösztönt meríthet, mert általuk nyernek kiegészí
tést szép fejlődésnek indult intézményeink. A régi dicsőség fénye áttört 
most a múlt ködén, hogy büszkeséggel töltse el lelkeinket. S ha egy 
pillanatra elborongunk a múlt egyes szomorú emlékein, a kegyelet ez 
érzése nem tarthat állandóan lekötve, mert a romokból a derült jelen 
és a boldog jövő képeit látjuk kiemelkedni.

S az erdők zúgása szintén a múltról beszél s örökzöld fényűink 
tülevelei elzizegik még azt is, a mit elsárgult papírlapok írott emlékei 
nem őrizhettek meg számunkra. Feltűnik előttünk egy ezredév előtti 
időből e vidék lakatlan őserdősége, melyben csak vad tanyázott s az 
első baltacsapás zaja az emberi munka diadalmas énekeként verte 
fel a némaságot. S látjuk a hatalmas Drág vajda elődjeit, tanyát 
verni a folyók mellett, a völgyek kezdenek benépesülni, a kolostorokból 
szelidebb erkölcsök terjednek szét és magyar szót is zengnek vissza 
a sziklák. S megjelenik Koriatovich Tódor herczeg hős népe is, hogy 
érzésben és törekvésekben egyesüljön uj hazát alapított testvéreivel.

S bár merre tekintünk, minden pont alkalmas a kegyelet érzé
sét fölébreszteni. Nen az enyészet takarója e föld, de a természet e 
hegyeket, e sziklákat a múlt történetének állandó emlékjeléül állította 
fel. A huszti vár elbeszéli a fényes napokat, midőn falai közé Izabella 
királynő ragyogó kíséretével bevonult; a viski hegyek alól felhangzik 
Rákóczy György országgyűlésének zaja, a verchovinai havasok a nagy 
szabadsághős Rákóczy Ferencz lábnyomait hűen őrzik, mig a borsai 
Sztrimbtura szoros sziklái a tatárverő hősök dicséretét hirdetik. Meg
áldhatunk itt minden legkisebb rögöt, mert azokba honszerető Őseink 
porai vegyültek el.

Az uj ezredév hatalmas határkövet helyezett el nemzetünk tör
ténelmében. Hálát adhatunk Istenünknek, hogy e napot elérnünk en
gedte. Ha vissza tekintünk : lelkesedés az, a mit a múlt dicsőségéből
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meríthetünk, a sötét napok pedig okulást és tanúságot nyújthatnak. 
Boldog az oly kor, melynek egy hosszú ezredév nyújtja át gazdag 
tapasztalatait, mint szerencsés az ifjú, ha őt az idősebbek bölcsessége 
támogathatja. Az örök időben pedig mindig a jelen válik ifjúvá, tanács
adóvá lesznek a letűnt napok s hatalmassá fejlődik a nemzet, ha a 
múlt intéseit elfogadja.

Ránk nézve örvendetes a példa, mert látjuk, hogy a mi eddigelé 
is gazdag eredményeket szült — közös törekvés nagy nemzeti czélok 
elérésére és a haza szeretetének ápolására — föllelhetők nálunk. E 
vármegye lakosságának szivében a lelkesedés lángja lobog s büszkén 
nézhet állami intézményeinkre, melyeknek kiépítéséhez hozzájárulni el 
nem mulasztotta. Mint a sok viruló erdő, bensőnk is oly dús lombo
kat hajt a gazdag reménység zöld leveleiből s mert ez ünnepet ellen
tét nem zavarja meg, ez érzésben mind osztályosok vagyunk. Az 
ellentétes érzés különben el is enyésznék ünnepségünk lelkes hangula
tában, mint egy porszemecske, mely irigyelve a gyémánt fényét: azt 
elhomályosítani reá tapadt, S egy kéz hogy is tartóztathatná föl a 
patakot, midőn forrása hatalmas erővel buzog fel a föld alól.

Törvényhatósági tanácskozásainknak szinterén, e terem díszes 
külső képe is mintha azt hirdetné, hogy a mi változás bekövetkezett, 
az a megifjulást jelenti. Ősi intézményeinkből a közszabadság épité 
fel erős falait, a kik élünkön állnak, e két köztiszteletben álló férfiú 
értékes munkája a közjót mozdítja elő s a törvény ma már nem csak 
eszköz a jog megvédésére, de biztosítja, hogy az mennél nagyobb 
mérvben tulajdonunk legyen. Őrizzük meg e terem külső képét, mint 
kegyelettel ápoljuk az ősi hagyományokat is, de uj ékes mennyezete 
alatt életerős intézmények áldásai hajtsanak ki s a viszály örökre 
száműzve legyen e helyről, mely a nemes munkának hajlékot ad.

S állami alakulásunk ezredik évfordulóján határtalan lelkesedés
sel s a legmélyebb alattvalói hódolattal forduljunk a felséges uralkodó 
felé, a kinek fölkent fejéről szeplőtlen fényben ragyog hű népei felé 
a szent korona. A mit az országszervező szt. István czélul tűzött ki, 
azt a mi felséges királyunk mind megvalósulni engedte. Életerős nö
vények is csak sinylenek, ha nem hat hozzájuk a nappal fénye és 
világossága. Nemzeti érzéseink, törekvéseink, vágyaink is mind elnyo
matnának, ha nem ragyogná be azokat a korona fénye. Hazánk e 
végvidékéről is jusson el a trón zsámolyához az alattvalói hódolat 
hűséges szava s tolmácsoljuk, hogy midőn hazánk ezer éves fenn
állásának örömünnepét ültük, amint völgyeinktől egy közös meder
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felé törekszenek folyóink és patakjaink ; sziveink érzése is ugy egye
sült e napra, hogy az ég áldását esdjük a legelső magyar ember 
életére, a kinek bölcs uralkodása alatt bizalommal tekintünk az újabb 
ezer év elé. Hódoló feliratunk mellett jegyzőkönyvünk is tanúsítsa 
azt, hogy alattvalói hűség s hazaszeretet töltötte be lelkeinket. így 
kihűlt porunk is majd termőbbé változtatja e drága földet s érzéseink 
szent örökségként szállhatnak át a szabad magyar hazában, késő, 
boldog nemzedékekre !

*

A tetszéssel kisért beszéd után Krüzselyi Bálint bizottsági tag 
azt indítványozta, hogy Ő Felsége iránt lelkesen kifejtett hódolatteljes 
érzelmek tolmácsolására a ministerelnök kéressék fel, továbbá ugy a 
főispán megnyitó beszéde, valamint a főjegyző beszéde egész terjedel
mében iktattassék be a vármegye jegyzőkönyvébe, hogy a késő unokák 
is láthassák : mikép ünnepelte Máramaros közönsége a magyar állam 
fennállásának ezredik évfordulóját.

Zajos éljenzéssel elfogadták. A jegyzőkönyv hitelesítésére Szabó 
Adolf, Fankovich Sándor, Krüzselyi Bálint, dr. Mihályi János bizottsági 
tagokat kérte fel a főispán és ezzel a gyűlést berekesztette.

A vármegye tisztviselői ezután Szabó Sándor vezetése mellett 
K utka  Kálmán kir. tanácsos alispánt keresték fel s a főjegyző kifejezte 
örömüket, hogy a millenium nagy fontosságú esztendejében ilyen 
kormányzója van a vármegyének, kinek szakértelme, tudása s nemes 
ambicziója karöltve járnak igaz hazafisággal, a vármegye szeretetével.

Kutka Kálmán alispán megköszönte az üdvözlést, kérte a bizal
mat továbbra is és a főjegyzőnek, a közgyűlés jeles diszszónokának, 
az ő kedves főmunkatársának teljes elismerése mellett ékes arany- 
tollat nyújtott át. A főjegyző az alispánnak mély meghatottsággal 
köszönte meg s köszönő szavait azzal végezte : „Ha nemis arany 
volna e toll, a te kezed megaranyozná!"

Most együtt az egész tisztikar báró Roszner  Ervin főispánhoz 
tért be s itt Kutka Kálmán alispán újból kifejezte a tisztikar szere- 
tetét, bizalmát, a vármegye sorsát előmozdító nemes szivü, erős 
akaratú főispán iránt s neki, valamint forrón szeretett nejének a 
legnagyobb boldogságot kívánta, amit a főispán megindulva, forró 
kézszoritással s meleg hangú szavakban köszönt meg.

Ili- S z ig e t  v á ro s  ü n n e p lé s e . Vármegyénk központja, Sziget 
rendezett tanácsú város is igyekezett hazánk ezeréves fenállásának öröm
ünnepében méltóképen részt venni. Jóllehet a város kedvezőtlen anyagi
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helyzete és az ezen évben kezdődött, s a város minden polgárát érintő 
gazdasági váltság lehetetlenné tették nagyobb összegeket igénylő emlék
művek létesítését, a város hazafias közönsége mindazáltal igyekezett 
igaz nemzeti érzéssel, sőt áldozatkészséggel is részt venni azon nemes 
versenyben, melylyel hazánk minden számottevő városa e nagy nem
zeti évfordulót megünnepelni sietett. S hogy Sziget városa e verseny
ben nem maradt hátra, mutatják a következő intézkedések, melyekről 
mint városunk ünnepléséről következőkben számolunk be.

A város képviselőtestülete megbízásából dr. Pap Tibor polgár- 
mester képviselte városunk közönségét az országos ezredévi kiállítás 
1896. május 2-ikán történt ünnepélyes megnyitásán, valamint a 
következő napon a budavári Mátyás templomban a biboros-herczeg- 
primás által tartott ünnepélyes hálaadó isteni tiszteleten.

Sziget városnak összes templomaiban 1896. május 10-én tar
tott ünnepi hálaadó isteni tiszteleteken a város tisztikara testületileg 
részt vett. Ugyancsak testületileg jelent meg a következő napon tar
tott vármegyei törvényhatósági bizottsági disz-közgyülésen is.

Az 1896. május 11-én, a „Malomkertben“ megtartott népünne
pély alkalmából a város a helyben állomásozó cs. és kir. közös 
hadseregbeli és m. kir. honvédségi zászlóaljak legénységét megvendé
gelte. Ugyanazon alkalomból megvendégelte a város munkaképtelen 
szegényeit is.

A városi hatóság hazánk ezredéves fennállásának emlékére a 
város főterén, a Szép-, Színház-, Sajtó-utcákban és a Lónyay utón 
szegély fákat ültetett. Ezek közül négy darab nemzetiszinü szalagokkal 
felékesitett fiatal hársfát április 30-án ünnepélyesen ültettek el a 
városi Vigadó előtti téren, a vármegyei, városi tisztikar és nagyszámú 
ünneplő közönség jelenlétében. Ez alkalommal a polgármester alkalmi 
beszéd kíséretében vetette az első kapa földet az emlékfácskák 
gyökerére.

Méltó emléke leend Sziget városában a millenium évének a 
Lónyay-téren létesített kicsiny, de díszes közkert is, melyet a régi 
elhagyott ref. temető helyén létesített ez évben a városi hatóság, 
parkiroztatva és fenyő, vadgesztenye s galagonya ültetvényekkel látta 
el azt. A közkertet kettős gyertyán fasor szegélyezi.

A honalapitás ezredéves emlékének törvénybe iktatásáról szóló 
1896. évi VII. t.-cz. ugyanazon évi junius hó 8-án délelőtt 11 órakor 
a városházán nagy számú közönség előtt kihirdettetett és szabályszerűen 
kifüggesztetett.

3*
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Sziget város képviselőtestülete az ezredéves ünnepélyek itt vázolt 
külső megünneplésén kívül anyagi áldozatoktól sem tartózkodott, hogy 
a nagy évfordulónak tehetségéhez képest méltó emléket állítson. Ezt 
tette akkor, a mikor a városunkban fennálló és oly fontos hazafias 
missiót teljesítő ev. ref. jogakadémián örök emlékezetül egy tanári 
széket állított fel a magyar közjog és magánjog részére. E nagy 
fontosságú s városunk közönségének hazafias lelkületét s nemes 
áldozatkészségét oly szépen jellemző határozat szerint a város a fenti 
czélra egy 40.000 frtos alapítványt tett, melynek évi 4%-os kamatai 
az alapított tanszék javadalmazására a jogakadémia pénztárába fizet
tetnek. A tanszéket a jogakadémia igazgatótanácsának jelölése alapján 
a város képviselő testületé közvetve tölti be. Érdekes felemlíteni, 
miszerint e tanszékre pályázó illetékes egyének felekezeti különbség 
nélkül megválaszthatók.

Végül nem hagyható említés nélkül a város képviselőtestületének 
azon nemes elismerésre valló határozata sem, mely szerint összes 
tisztviselőink és alkalmazottaink 1898. évi május havi fizetését kétsze
resen rendelte kiadatni.

ÍV . A  b a n k e t t  a  M a lo m k e r tb e n . Kétszáz lakomázó gyűlt 
össze a „Malomkert“ nagytermében, hogy a diszebédet és a hozzá 
tartozó fluidumot áldomás gyanánt az évforduló emlékére, a király, 
nemzet és Máramaros vármegye éltetésével elfogyaszsza. A város 
minden ajkú s felekezetű polgárai és a vidékről is többen gyűltek 
össze a nagy asztal körül, hogy az ünnepségeknek ebből a részéből 
is kivegyék a magukét.

Báró Roszner Ervin főispán egy óra után érkezett a lakomára 
a vármegye alispánjával s a czigány zenekar a Rákóczy indulóval 
fogadta. Még az ebéd megkezdése előtt a szigeti dalkör elénekelte 
a „Szózat“-ot, melyet éljenzéssel fogadtak.

Ezután azonnal hozták az ételeket. Dr. K orányi Gyula ügyvéd, 
a bankettrendező bizottság buzgó főintézője, ritka körültekintéssel 
végezte utánjárását, úgy, hogy senkinek sem a gyors kiszolgálat, sem 
az ételek és italok minősége tekintetében kifogása nem lehetett. 
Budai J. vendéglős, a Malomkert ez idei bérlője úgy ellátta a vendé
geket, hogy az egész saisonra jó nevet szerzett magának. A leves, 
sonka, bélszín, pörkölt, kappan és túrós lepény s iróstésztából, fekete 
kávé, zsardinettből álló ebédet jóízűen fogyasztotta el az ünneplő 
közönség.

A harmadik fogásnál kelt föl báró Roszner Ervin főispán s ékes
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szavakkal éltette fölséges urunkat és királyunkat I. Ferencz Józsefet, 
Erzsébet királyasszonyt s a királyi családot. Állva hallgatták végig és 
lelkesen megéljenezték.

Kutka Kálmán alispán a hazát éltette. Azon kezdte beszédét, 
hogy komoly, magasztos ünnepet ülünk: ezer esztendős nemzeti 
történetünk ünnepét. Vallásos áhítattal adunk hálát a népek sorsát 
intéző gondviselésnek azért a kegyért, hogy ezt az országot oltalmába 
vette s annyi viszontagság és megpróbáltatás közt is fenntartotta. 
A vármegye főispánjának és főjegyzőjének sokatmondó szavai lelkünk 
elé idézték a történeti múlt nagy emlékeit a szenvedéssel és dicső
séggel együtt. Megörökítettük azt az utódok számára írott betűkkel 
a pergamenen, s szivünkbe véssük kitörülhetetlenül örökre. Most az 
áldomást üljük, államiságunk ezer éves fennállásának áldomását s dicső
ítjük a nemzeti eszmét azzal a mély, igaz érzéssel, amit úgy neve
zünk, hogy hazaszeretet. Ez a szent érzelem tette önnállóvá, függet
lenné, szabaddá a milleniumot ünneplő magyar államot, ez lesz alapja 
egy újabb évezrednek is. Lehet — folytatja tovább — hogy jönni 
fognak újra a megpróbáltatás nehéz napjai, talán a pártoskodás, 
visszavonás magvait is fogják hinteni irigyeink közöttünk, de mindig 
elég erősek leszünk leküzdeni elleneinket s megvédeni jogainkat, 
igazainkat. A mi erőnk a hazaszeretetben rejlik, ez forrasztja össze 
elválaszthatatlanul a magyar nemzetet koronás királyával, ez a mi 
erős sziklánk, melyet nem dönthet le semmiféle nagy hatalom. Mi 
mások nem lehetünk, mint magyarok, egy levegőt szivünk mind
annyian ebben az országban s ez az éltető levegő magyar. Az ország 
vagyonos népei, városai maradandó emlékekkel, szobrokkal örökítik meg 
a honalapitás ezer éves fordulóját. Mi nem állíthatunk piramisokat, 
obeliszkeket, a mi megyénkben nem tehetünk gazdag alapítványokat, 
de egyet tehetünk s ezt megtesszük mind végig : ápolni fogjuk a 
hazaszeretet szent érzelmeit. A nemzeti eszme lesz a mi obeliszkünk, 
ez az emlék fogja hirdetni ezer éves nemzeti létünket a késő 
utódoknak.

A szónokló alispán arról beszélt még, miként kell szeretnünk a 
hazát, miféle honfiúi kötelességeink vannak, hogy kell fejlesztenünk 
becsületes munkával a nemzet erejét, biztosítani a hatalmat, a szabad
ságot. Az egyenlőség, testvériség érzete hassa át kebleinket vallás és nyelv
különbség nélkül ; zavaró hang sohase vegyüljön közénk. Ne építsünk 
egymás közt válaszfalakat, s ha vannak ilyenek rontsuk le. A második 
ezer év ne lásson félreértést köztünk ; tartsuk ébren a nemzeti köz



3 8 MÁRAMAROSI EMLÉKKÖNYV.

szellemet, fokozzuk az önérzetet. Érdek nélkül szeressük, önzés nélkül 
szolgáljuk a hazát s ha kell halljunk meg érte. A milyen erős az 
Istenbe vetett hitünk, olyan erős a bizalmunk a jövőben. Hisszük, 
hogy az uj ezer év hajnalán, midőn a második ezer év alapját tesz- 
szük le, a magyarok Istene meg fogja hallgatni imaszerü fohászunkat, 
hogy a magyar államot az idők végéig tartsa meg, őrizze meg.

A lendületes szép beszéd, nagy hatással volt, éljenezték és tap
solták.

Fankovich Sándor apát-vikárius a gör. kath. ruthének hazaszere
tetét, Magyarország iránti háláját tolmácsolta.

Búd Titusz román vikárius lelkes szavakban a román nemzeti
ség nevében éltette a magyar hazát nagy tetszés közt.

Romanecz Aladár trebusai ruthén lelkész jeles elokvencziával 
szintén az orosz nemzetiség hazaszeretetét tolmácsolta és ezzel végezte 
tosztját: Leborulok a magyar nemzet nagysága előtt.

Mondtak még felköszöntőket: Kovásy Zoltán, báró Roszner Ervin 
főispánra, dr. Pap Tibor a közös hadseregre és a honvédekre. Kovács 
Sándor őrnagy hazafias lelkes beszédben köszönte meg Sziget város 
polgármesterének megemlékezését s éltette Sziget város hazafias 
közönségét. Hlubek őrnagy szintén, Kardos az egyháziakat, Joódy 
László román esperes a hazát éltette, Várnai Ármin figyelmet 
keltő beszédben fölemlítette, hogy a múltban a magyar nemzet nem 
csak saját létéért küzdött, de testével védte a nyugat kultúráját a 
keleti inváziók ellen s a sötét középkor századaiban, mikor a türel
metlenség tetőfokán volt a nyugaton, itt a szabadság szent földén az 
üldözöttek menedéket találtak. Bízik a gondviselésben, hogy a magyar 
nemzet nemzeti nagyságának teljes fényében, erejében végtelen hosszú 
időkig élni s virulni fog. A hazát élteti. Báró Roszner Ervin főispán 
a milleniumi ünnepségek érdemes főrendezőjét: az alispánt éltette. 
A dalkör rázendítette a magyar himnuszt s ezzel a bankett bevég
ződött.

V . A  n é p ü n n e p . A Malomkert ritkán lát oly nagy közönséget, 
mint május 11-én. Már délelőtt 9 órakor egész körmenet kisérte ki 
a felbokrétázott, felszalagozott ökröt, mely a népünnepnek kiszemelt 
áldozata volt.

Az Erdélyi-utról zene kiséret mellett, hat mészáros legény és 
hat tímár legény assistencziájával lépdelt a Malomkert felé egy ökör, 
hogy örömére a népnek megsüttessék és felnyársaltassék.

Több mint kétezer ember lepte el a Malomkertet zajongás és
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lárma közt, úgy hogy a részvénytársaság felügyelő bizottságának egy 
tagja már avizálta a rendőrséget és kérette a csendőrséget a rend 
fentartására. Erre azonban éppenséggel nem volt szükség, hisz azelőtt 
egy negyedórával érkezett egy csapat honvéd M edgyesy  Sándor 
főhadnagy vezetése alatt abból a czélból, hogy Sziget városának ne
mes ajánlata következtében a mai napon személyenként fél kiló 
pecsenyével és fél liter borral megvendégeltessenek. Ezek a derék 
harczfiak merő hálából a nemes város iránt, mindenesetre helyreállí
tották volna a netalán megbomlott rendet.

Már délután két órakor megkezdődött a népünnep. Az ökör sült 
és sóvár szemekkel állták körül azok, a Kik a falatjaikra várakoztak 
s azok is, kik csupán a látványosságban vágyakoztak gyönyörködni. 
A nagy pózna, melynek tetején ott lógott a honorárium hatalmas 
szafaládé alakjában, várta a versenyzőket, a szamárverseny lovagjai 
is sorra vártak, a léggömbök is fokozták a közönség kíváncsiságát..

A bankett eloszlott közönsége és a tömérdek nép betöltötte a 
szép Malomkertet, mely most igazán meglepően sokat mutatott. A 
főispán és neje : Forgách Klotild grófnő is sokáig nézője volt a komi
kus versenyeknek, a táncznak, a nép jókedvű mulatságának.

A malomkert minden táján vidámság uralkodott.



fi millenáris esztendő márczius 15-ike.
—  tanuló ifjúság ünneplése, —

A régi honvédek . A máramaros-megyei 1848—49-iki honvéd 
egyesület 1861. junius 21-én alakult meg ideiglenesen Móricz Károly 
honvéd alezredes elnöklete alatt.

Követte ezt az 1867. évi rendes megalakulás, midőn a szep
tember 9-én tartott közgyűlésen Móricz Károly alezredes elnökké, 
Várady  Gábor őrnagy alelnökké, Dobay János százados jegyzővé 
választattak.

Abban az időben tagjai voltak az egyesületnek a fent nevezet
teken kívül : Dallos Elek, Szíjártó  Antal őrnagyok. Braut (Barna) 
Vilmos, Horváth  Károly, K ovássy  Albert, Mandics Pál, fíoxer  
Vilmos, E uttner  Károly, V eréczy  Lajos, Zombory  Lipót századosok. 
Brózman  (Zólnay) István, Czébel János, Dallos János, D arvay  
Gábor, F ankovits  János, Görög Dániel, Ilya sev its  János, Jura  
Lajos, 7(óla Sándor, Kornfeld  (Korányi) Frigyes, Lázár Károly, 
Pellionisz József, Popovics Jenő, P ellády  Lajos, Scholtz  Ede, 
Tpanfelder  (Vári) Zsigmond, Starnberger (Kőhalmi) Antal, Szarka  
József, Szőllősy  Miklós, Szőllősy  Lajos főhadnagyok. Holoscsuk 
András, Brózman Alajos, B uzinkay  László, Deák  Károly, Ditrich  
Lajos, Fejér  János, Gallé Albert, G luskievits  József, Grodszki 
Ede, H atvani Pál, I ío rka y  Antal, Ilrabár  Manó, M unkácsy  János, 
Stibársz  József, L a x  Rezső, Szép  Antal, T rux  János hadnagyok. 
Serlegi Vilmos főorvos.

Abban az időben az egyesületnek altisztekben és közharczosok- 
ban 460 igazolt tagja volt, ámbár mint később kitűnt, a megyénkben 
akkor életben volt honvédek száma a jelzett számot kétszeresen is 
fölülmúlta, hisz a hiteles összeírás tanúsítása szerint a segélyezésre 
szorult bajtársak is 455-ön voltak.
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A 19 volt őrmesterek sorából ide jegyezzük B reznay  Pált, 
Cziple Jánost, Kont Jánost, Markos Györgyöt, Szohoszlay  Kálmánt, 
Urányi Imrét. A tizedesek közül igazoltatik: Karácsonyi Jakab, 
M ihályi István, Szilágy i János stb.

A közvitézek közül az intelligentia sorában élnek ma is Bernáth, 
G irsik  Adolf, Török Kondrád.

Az egyesület fennállása óta a nyomorba jutott bajtársakat segí
tette, mig pénztárának ereje engedte, az elhunyt vagyontalan bajtársak 
temetési költségeit fedezte s a támasz nélkül maradt család tagokat 
gyámolította, E gressy  János kilenczedik honvéd zászlóaljbeli jeles 
bajtársnak, ki 1868-ik évben elhunyt, Bereznán díszes síremléket 
állíttatott,

Az aradi hős Asztalos  Sándornak és a pancsuvai ütközetben 
elesett Móricz Samu huszárfőhadnagynak 1887. évi szeptember 8-án 
M.- Szigeten az ev. ref. templom kertjének délkeleti sarkán, a vármegye
házzal szemben díszes emlékoszlop állíttatott.

Az ev. ref. templomban egybegyült nagyszámú közönség előtt 
Móricz Károly honvéd ezredes egyesületi elnök nyitotta meg az 
ünnepélyt s Várady  Gábor a szobor bizottság elnöke tartott emlék
beszédet Asztalos  Sándor fölött, Móricz Samu fölött pedig Szilágy i 
István akadémiai tag és lyczeumi igazgató tanár.

Ezután V ékony  Antal szavalta el gyönyörű alkalmi költeményét 
a szobor előtt, mire a leleplezés véghez ment.

Arad város, az aradi honvéd egyesület, az országos honvéd
egyesület központi bizottsága küldöttségileg képviseltették magokat. 
A szobrot elborították a küldöttségek s a hölgyek koszorúi.

Az ünnepély végeztével Man dics József polgármester emelkedett 
beszédben Ígérte a hatóság nevében is a szobor gondozását, mondván : 
„hogy a hazafias kegyelet alkotta müvet, a hazafias kegyelet meg
fogja oltalmazni.“

Ennek a honvéd egyesületnek maroknyira olvadt csoportja jelent 
meg 1896. évi márczius 15-én, délután, Várady  Gábor egyesületi 
elnök vezetése alatt a Vigadó nagytermében, a hol Várady az ünne
pélyt megnyitotta, melynek leírása alább következik. (V á ra d y  G á b o r .)

*

Máramaros vármegye hasonlít egy óriás k é z fe jh e z ; mintha 
valami nagy, ős ember Ugocsából átlépve, a veresmarti domb alatt 
letette és kinyitotta volna rengeteg öklét; nagy ujja ; a N agy-ág  ; 
mutató ujja: a Talabor; közép ujja : T aracz; gyűrűsujja; a Tisza



42 MÁRAMAROSI EMLÉKKÖNYV.

és kis ujja : a Mára vize ; a nagy tenger pedig az a térség, a melybe 
a fenti folyók mintegy belefutnak.

Mi, mind, a kiket e nagy kéz, Máramaros ta r t: nagy és lelkes 
ünneplésbe merülve töltöttük Magyarország fennállásának ezredik évét, 
az 1896-ik évet. Édes hazánknak múltja, jelene és jövője felett áldást 
kivánólag mozdult meg és integetett az óriási kézfe j. Az igaz öröm
érzelmek áradoztak a völgyekből, a hegyekből e nagy vármegye minden 
zege-zugából. Imádságaink, örömeink, ünnepléseink végig szaladtak a 
szent haza ezer éves testén s összefolytak mind az ország szivében, 
a fővárosban.

Az az ekhó, mely vármegyénk örömmámorának zengéséből támadt, 
keleti végvidékünk bérczeitől visszaverve, ott lenn, az ország szivében 
a nemzeti dicsőség glóriájában az országos kiállításban olvadott szét.

Az ünneplések hosszú sorozatát mindjárt a székvárosban, Mára- 
maros-Szigeten tartott márczius 15-iki ünnepélylyel kezdettük.

A lelkesülés, mint rendesen, most is az ősi tudományfészekből, 
az ev. ref. Lyceumból indult ki. A derék tanuló ifjúság, együtt a 
főgimnaziumiak és jogakadémiabeliek kitűzték a nemzeti zászlót, 
plakátokat raggattak a falakra, hírlapokban és külön meghívókban 
kérték fel a közönséget a hazafias ünneplésre.

*

A falakra és hirdető helyekre a következő szövegű nemzeti szinü pla
kátok voltak kitéve : „Tisztelt Polgártársak ! Nemzetünk a magyar haza 
megalkotásának ezredik évfordulóját ünnepli s ez a történelmi nagy 
emlék sokszoros varázszsal övezi körül márczius 15-dikét; ezt a dicső 
napot a melyen 1848-ik évben a szabadság hajnala ismét derengeni 
kezdett. Ama szent nap emlékezetének testvéries megújítása végett 
a helybeli Polgári olvasókör, a Polgári Dalkör, a vármegyei Honvéd
egyesület s a jogakadémiai Ifjúság egyhangúlag elhatározták a nemzeti 
nagy ünnepélynek a városi Vigadó dísztermében együttesen leendő 
megtartását.

Az ünnepély délután 3 órakor veendi kezdetét s következő sor
rendben megy véghez: 1. „Hunyadi n y itá n y .“ Erkeltől. Előadja a 
lyceumi zenekar. 2. „Csata dal.“ Büttingertől. Énekli a Polgári dalkör. 
3. „Elnöki m egnyitó .“ 4. Alkalmi beszéd, dr. Pap Tibor által. 
5. „Márczius lo -ik e .“ írta Ladányi Zoltán, Szavalja Sternberg  
Béla. 6. „Kuruez dalok.“ Előadja a lyceumi zenekar. 7. „Emlék- 
beszéd.“ Pert in Ágoston által. 8. Elnöki berekesztő. 9. „Rákóczi 
induló." Előadja a lyceumi zenekar.
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Ezt követőleg a közönség az Asztalos-Móricz emlékoszlop elé vonul, 
a hol az ünnepély második része megy véghez következő sorrenddel: 
1. «Talpra magyar!“ Énekli a Polgári Dalkör. 2. „Nemzeti d a l!“ 
Petőfitől. Szavalja Ladányi Zoltán. 4. „Szózat.“ Énekli a Polgári 
Dalkör.

Polgártársak! Az egyenlőség, testvériség, szabadság e nagy 
ünnepére gyűljünk össze a jelzett napon, hogy testvéries egyetértéssel 
éltessük az egyenlőség, a szabadság szent földét, a m agyar h a z á t! 
M.-Sziget 1896. Márczius 9-ik napján. Vájiady Gábor a megyei 
honvédegylet elnöke. K rüzselyi Bálint jogakadémiai igazgató, Lator 
Sándor, a Polgári Dalkör elnöke. Kádas István a Polgári Olvasókör 
elnöke. M okcsay  Zoltán a joghallgatók egyesületének elnöke.“

*

A felhívás ifjaknál és öregeknél, férfiaknál és nőknél, szegé
nyeknél és gazdagoknál soha nem tapasztalt viszhangra talált.

Hazánk fennállásának ezredik évében a „magyar szabadság 
ünnepe“ a lyceumi tanuló ifjúság Magyar irodalmi Önképző körének 
diszgyülésével kezdődött. Először az ev. ref. templomba seregeltünk ; 
itt, S z ik sza y  Zoltán lelkész, hazafias színezetű prédikációja, a 
magyar haza szeretetében lobogó sziveket még hevesebb dobogásra 
ösztönözte ; ünnepies hangulattal eltelve sietett mindenki a városi 
Vigadó-épület dísztermébe ; hol a gyűlést, V ékony  Antal, tanár-elnök, 
a következő beszéddel nyitotta meg :

„Azok közül a nemzetek közül, a melyeket a nagy népvándor
lásnak több évszázadon keresztül tartó zivatarja a vén Ázsia rejtelmes 
vidékeiről Európára zúdított volt, hazát és államot nem egy alkotott 
i t t ; de hazáját az eredeti, mindjárt a honfoglalás után megállapított 
alapelveken, csak a magyar nép bírta ezer éven által, mind e mai 
napig fenntartani.

Ha a fenntartás nagy áldozatait mérlegeljük, sem vérben, sem 
verítékben nem volt kevesebb az az áldozat, a mit állama alkotmá
nyáért hozott a magyar, mint az, a mennyit a haza területének épen 
megtartása követelt; mert hiszen egész történetünk folyamán végig 
vonul az a szerencsés alapeszme, hogy sem maga a puszta föld, 
legyen bár oly dús, legyen bár oly szép, a milyen a miénk, hanem 
azzal együtt, lakóinak közakarattal létesített, s a közszabadságot bizto
sitó alkotmányos élete teszi tulajdonképen a hazát.

A hagyomány, de krónikások határozott állítása szerint is, a 
nemzet mindjárt a honfoglalás után, a pusztaszeri gyűlésen vetette
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volt meg a hazai alkotmány alapját, a mely a kor viszonyainak 
megfelelőleg természetesen arisztokratikus volt; a mennyiben, hogy 
hódítók és meghódoltakról lévén szó, ez akkor másképen nem is 
lehetett.

így aztán századok folyamán keresztül a nemes vérével, a nem
nemes verítékével áztatá a haza földjét, a melyen eképen a haza- 
szeretet éltető melegétől mindaddig állandóan tenyészett a szabadság, 
mig önző fiainak pártoskodó sivársága miatt, legalább egy részben ki
nem merült, terméketlenné nem változott.•

De megváltoztak a viszonyok is. A főnemesség nagy része, 
elfelejtkezvén őseiről, kik egykor a Muhi pusztát és Mohács mezejét 
vérökkel szentelték volt meg, minden örömét, összes hivatását abban 
kezdte találni, ha a hazánktól többnyire távol levő királyi trónus fényé
nél sütkérezhetett.

E körülmények között nem volt csoda, ha a nagy franczia forra
dalom eszméitől is felizgatott közvélemény egyre hangosabban kezdte 
hirdetni, hogy ha a nemzet a megvénhedt rendi alkotmány roskatag 
épületét a maga jó szántából, óvatosan szét nem szedi, nemcsak az 
maga fog egy váratlan pillanatban dicstelen romhalommá összeomlani, 
de romjai alá temetheti az egész hazát is.

A közvélemény hangulatát és kívánságát, a februári franczia 
forradalom hatása, mondhatnám sürgetése alatt, Kossuth Lajosnak, a 
pozsonyi országgyűlésen 1848. márczius 3-án mondott beszéde fejezte 
ki leghívebben, legalaposabban. Ez a beszéd volt az a mustármag, a 
melyből nehány nap múlva, 1848. márczius 15-ikén, a „szabadság, 
egyenlőség, testvériség“ fája kivirágzott, hogy aztán a világ méltó 
bámulatára, nehány rövid hónap leforgása alatt megteremje a demokra
tikus alapra helyezett uj magyar államot.

E tények szerint 1848. márczius idusán zárult be voltaképen 
a magyar nemzet első ezer éve s mindjárt utána vette kezdetét az 
uj második ezer; mert ki merné azt közöttünk kétségbe vonni, hogy 
a most ünnepelt dicsőségteljes 1896-nak egészen 1848. márczius 
idusáig visszanyúlnak fenntartó s a jövőre biztos életet adó gyökérszálai.

Történetíróink, kiket nem esetleges évszámok, de kimagasló 
tények vezérelnek alkotásaikban, bizonyára nem fognak erről meg
felejtkezni egykoron. De nem szabad e napról, ennek nagy nemzeti 
jelentőségeiről megfelejtkezni ti nektek sem, ifjú barátaim.

E nagy nap minden évben folytonosan meg-megujuló emlékeze
tének kell betölteni fogékony sziveiteket, állandó kegyelettel azok iránt,



A TANULÓ IFJÚSÁG ÜNNEPLÉSÉ. 45

kik e nap eszméit fáradhatlan munkásságai előkészítették, szószéken 
hirdették, hírlapokban kifejtették az önző hatalommal szemben önfel
áldozóig védelmezték, s mikor a tett órája ütött, tántoríthatatlan 
elhatározással megvalósították ; sőt a kocka végzetteljes fordulatával 
érette annyi, meg annyi ezeren vértanú halált szenvedtek : — egy
szóval, a kik a régi korhadt alkotmány romjain vérök és veritékök 
árán minekünk az uj, szabad magyar államot megteremtették. Ezt 
tennetek kötelez a hála, a nagy, a szép múlt s a bizodalom az ebből 
fakadó még nagyobb és még szebb jövő iránt ; mert a jelenlét 
csüggesztő fáradalmai közt a tetterőt semmi sem fokozza jobban, 
mint a múlt nagy tetteire való visszaemlékezés.

Ezeket láttam jónak, ifjú barátim, hiv emlékezetetekre bízni ma, 
midőn hazánk ezer éves fennállásának dicsőségteljes évében, a magyar 
történelem sok emlékezetes napjai közül az egyik legnevezetesebbet: 
márczius 15-ét megünnepelni egybegyültünk.

És e kijelentésem után az ünnepélyes ülést ezennel megnyitom.“
*

Ez a gyűlés délelőtt folyt le. A gimnáziumi ifjak (Szabó Lajos 
és L&nczy Géza) szavaltak, szónokoltak, énekeltek, zenéltek és 
hazafias lelkesedéssel oszoltak szét.

Délután 3 órától kezdve a jogászok ragadták fel az ünnepi
zászlót s kiindulva abból, hogy nagyot, nagyokkal lehet legméltóbb- 
képen ünnepelni, az 1848—49-iki nagy események élő tanúit, az öreg 
honvédeket, s a közérzület tárházát, a polgárságot társulásra kérve, 
rendezte a millenáris év márczius 15-iki ünneplést.

Mint a magasról aláguruló lavina, mennél lejebb jut, annál 
nagyobb tömeggé lesz: úgy van városunk a márczius 15-iki nemzeti
ünneppel. Minél tovább halad a futó idő ama nagy naptól : annál
fényesebbé, lelkesebbé válik a hazafiui kegyelet megnyilatkozása.
Sziget város díszterme soha sem látott még olyan nagy és előkelő, 
lelkes közönséget, mint a mostani márczius 15-én.

Tele volt a tágas terem, tele a karzatok, a páholyok mind ; az 
előcsarnokban, a folyosókon, sőt kívül a piaczon is sokan szorongtak 
az ünnepelésre vágyakozó minden rendű és rangú emberek, kivált a 
nők jelentek meg impozáns számban és emelték rendkivülileg az ünnep 
fényét és hatását.

Mikor 3 óra után, eljött az 1848-iki honvédek kis csapatja 
(csupa tiszteletreméltó alakok), kisérve a polgári dalárda és a jog
hallgató ifjúság erős falánxa által ; a tengernyi nép előzékenyen nyitott
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utat és bebocsátotta az illető fenntartott helyre a szereplőket. Az asztal 
körül leült a honvéd-egyesület érdemes ősz elnöke Vápady Gábor, az 
ünnepi szónok Pap Tibor polgármester, a jogakadémia igazgatója 
K rüzsely i Bálint, a jogász egyesületi elnök M okcsay  Zoltán s az 
ifjúság szónoka Berlin  Ágoston és a szavaló Sternberg  Béla. Körül 
az öreg 48-asok álltak ; a régi dicsőség jelképét : a tépett zászlót, 
Bernáth  József tartotta.

A lyczeumi zenekar igen csinos nyitányt játszott el (Hunyady 
nyitány. Erkeltől.) A polgári dalkör Bütiinger „Csatadal“-ával gyönyör
ködtette a nagy közönséget. Méltó tapsokban részesültek.

Várady Gábor következő szavakkal üdvözölte a közönséget : 
Mélyen tisztelt Polgártársak !

A testvériség, egyenlőség, a szabadság : ezen szentháromság 
nevében üdvözöllek titeket: városunknak hazaszeretetben gazdag leányai, 
fiai, ezen a nagy napon, Magyarország újjászületésének, az 1848-ik évi 
márczius 15-ik napjának mai, épen 48-ik évfordulóján, a melyet Magyar- 
ország megalapításának ezredik évfordulója még magasztosabbá tesz.

Kemény tél után egy varázsütésre virágzó termékenyítő tavasz ; 
sötét éj után ragyogó, éltető napsugár; hosszas tetszhalál után föl
támadás : ez volt hazánknak márczius 15-ike, az a mennyből küldött 
nap, melynek örökké tartó emlékezetére ma is, a 48-ik évfordulón 
ez ünnepélyt szenteljük, a melyre oly szent érzelemmel gondoltunk 
vissza, mint Izrael népe a Horeb hegyre, hol a tiz parancsot kiadta 
az ur és a Nébó hegyre, honnan megláthatta a nép az ígéret földét.

E nemzeti nagy ünnepélyt a Polgári Olvasókör, a Polgári Dalkör, 
a máramarosi Honvédegyesület s a jogakadémiai ifjúsági kör nevében 
és megbízásából ezennel megnyitottnak nyilvánítom, e szívből fakadó 
óhajtással, mely minden honfi keblében viszhangra talál : Éljen a 
magyar haza ! Éljen a magyar király !

Utána Pap Tibor szólott. Az a beszéd, melyet a polgármester 
csengő hangon elmondott hatást tett és hosszas meg-megujuló éljen
zést vont maga után. Egész terjedelmében ime itt közöljük :

Mélyen tisztelt ünneplő közönség !
Bár több ízben volt alkalmam e helyről méltatni a márczius 15-iki 

évforduló jelentőségét, — mindazáltal hazafias kötelességemnek tar
tottam ezúttal sem térni ki azon megtisztelő felhívás elől, hogy a 
mai ünnepélyes alkalommal is visszaidézzem az Önök leikébe azon 
emlékeket, melyek a mai naphoz fűződnek és a melyek olyan fényes 
betűkkel vannak felírva nemzeti történetünk lapjaira.
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A mai napnak jelentőségét és ünnepélyességét kétszeresen emeli 
hazánk ezredéves fennállásának a folyó évre eső emlékünnepe. S ha 
ez az esztendő ünnepe az egész országnak, és ha ebben az ünnep
lésben Sziget város lelkes és hazafias közönsége is méltóképen részt- 
venni kíván, úgy méltán tekinthetjük a mai napot az ezredéves 
ünnepségek kezdetének úgy nálunk, mint az egész országban.

1848. márczius 15-én egy fényes felkelő nap jelent meg hazánk 
politikai életének égboltozatán : a szabadelvű haladás napja. És amint 
felkelt, szétüzve az évszázadokon át reánk nehezedett sötétséget, bár 
egyideig el is takarták fényét az absolut korszak fellegei, — annál 
ragyogóbb fényben emelkedett aztán a láthatár felé és hinti azóta is 
áldásthozó sugarait, bearanyozva velők az ezer éves szabad Magyar- 
ország nagy nemzeti ünnepét.

Mert a szabadelvű haladás ma is éltető elemét képezi a magyar 
nemzetnek, s enélkül nincs szabad ország, nincs nemzeti önérzet, 
nincs tanulság a múltban, bizalom a jelenben és biztosíték a jővőre 
nézve. Ennek a szabadelvű haladás szellemének köszönhetjük azt, 
hogy annyi ellenséges áramlattal szemben, oly sok viszontagság után, 
ma végre egy életerős szabad magyar nemzet, melynek már a külföld 
is tisztelettel adózik, egy életerős szabad ország földjén ünnepelheti 
ezeréves állami fennállását.

Ha igaz az, a mint mondani szokták, hogy az emberi élet éveinek 
a nemzetek életében évszázadok felelnek meg, s ha a népek 
életének épen úgy, mint az emberi életnek meg van a maga gyermek
kora, ifjúsága, férfiúi tetterő kora és végre hanyatlása : úgy a magyar 
nemzetet méltán tekinthetjük egy életerős ifjúnak, mely a gyermekkor 
gyengeségeit immár leküzdve, életkedvvel és bizalommal indult uj 
életkorszaka, a második ezredév elé.

Mélyen tisztelt közönség !
Ha egy ilyen ünnepélyes alkalommal, minő a mai nap is, egy 

pillanatra felülemelkedve a mindennapi élet kicsinyes küzdelmein, 
végig lapozzuk hazánk történelmének fényes lapjait és visszaidézzük 
lelkűnkbe ama nagy alakoknak és nagy eseményeknek emlékét, 
melyek hazánk történelmét megalkották, lehetetlen észre nem vennünk 
a haladás és szabadelvüség szellemének befolyását hazai történelmünk 
egész fonalán, mert a márcziusi nagy elvek nem 1848. márczius 
15-én születtek: meg voltak azok nemzetünk életében már régebben 
is, éltető elemét képezték azok már annak ezer évvel ezelőtt is, — 
de miként a természet jótékony erőit csak hosszú ideig tartó mükö-
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dés után ismeri fel és méltányolja az emberiség : úgy a szabadelvü- 
ség nagy eszméjének is évszázadokon át kellett előbb elrejtve és 
mondhatnám öntudatlanul működni, mielőtt a magyar nemzet annak 
megértésére és proklamálására kellően megérett volna.

Ha tehát lelki szemeink elé idézzük nemzetünk ezeréves dicső 
múltjának emlékeit és visszamegyünk ama ránk nézve immár legenda- 
szerűvé vált időbe, a melyben Árpád vezér nagy rendeltetéssel biró 
nemzetének itt ezen a földön hazát szerzett, mindjárt szemünkbe 
ötlik az a szabadelvű szellem, a melyben őseink a pusztaszeri vér
szerződést, alkotmányunknak mai napig híven megőrzött alapját meg
szerkesztették és azt saját vérükkel megpecsételték. „A közös szerze
ményben mindenki egyaránt részesüljön.“ „A vezér tanácsából senki 
ki ne zárassák.“ „A ki viszályt támaszt a nemzet és a fejedelem 
között, átok alatt legyen“ és a többi emlékezetes pontok mind oly 
sarkalatos alapelvei a szabadelvüségnek és alkotmányosságnak, hogy 
méltán épülhetett fel rajtok Európa, vagy jobban mondva : az egész 
müveit világ legrégibb történelmi alkotmányának, a magyarnak épülete.

Tovább repülve az emlékezet szárnyain Árpád vezér dicső ivadé
kainak korszakán át s kegyelettel állapodva meg szentté avatott 
királyainknak, Istvánnak és Lászlónak, emlékei előtt: föltűnik ama 
nagy uralkodónknak alakja, kinek lángelméje évszázadokkal előzte meg 
korát s a kinek nagyságát csak ma a békés művelődés korszakában 
kezdjük a maga teljességében méltányolni. Ez Kálmán király, a bölcs 
törvényhozó, a kinek emlékezetét az általa alkotott szabadelvű és 
humánus törvények bizonyára megőrzendik legalább addig, mint elődeiét 
a diadalmas hódítások. Az arany bulla alkotmányunknak eme másik 
sarkköve szintén olyan alkotás, mely örökre méltó helyet fog elfoglalni 
törvénykönyvünk lapjain.

Elhaladva a tatárpusztitás szomorú emlékei s az utolsó Árpád
házi király ravatala mellett, történelmünk egyik legfényesebb korsza
kának dicső uralkodói tűnnek föl előttünk : Róbert Károly, Nagy Lajos 
és Mátyás, az igazságos, kiknek nem csak diadalmas hadjáratait és 
vitézi tetteit jegyezte fel történelmünk, de a kiknek törvényhozói 
működésűk is fényes betűkkel marad megörökítve törvénykönyveink 
és művelődés történetünk lapjain. S valóban a magyar nemzetnek 
egyik fő jellemző vonása volt az minden időben, hogy épen úgy 
tudót bánni a karddal háborús időben, mint a minő érzéke volt a 
szabadelvű törvények alkotására békés időben ; úgy, hogy a magyar 
nemzet fiainak vitézsége és törvényhozóinak a korral haladni tudd
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szelleme egyaránt hozzájárult ezer éves állami épületünk megerősíté
séhez. S ha volt Hunyady Jánosunk, a kinek erős karja megvédel
mezte ezt az országot karddal, másrészt volt Verbőczy Istvánunk is, 
a kinek nagy tudománya megvédelmezte azt tollal!

A mohácsi gyásznap után beköszöntött korszakot belvillongások, 
vallásháborúk és az ország alkotmányos szabadságáért folytatott küz
delmek jellemzik, a bécsi centralisticus törekvésekkel szemben. De 
ebben a korszakban sem hiányoztak nemzetünknek olyan nagy fiai, 
minők a Bocskayak, Bethlenek, Thökölyek és a Rákóczyak voltak, kik 
a legtisztább szabadelvüség jelszavait Írták fel diadalmas zászlóikra, 
s a kik közül mindegyik egy-egy honalapító volt, mert nem elég az 
országot megalapítani, de fenn is kell tartani azt. E dicső szabadság
hősök mindnyájan a magyar szabadságért küzdöttek s a mai ezeréves 
ünnepen az ő emlékeik előtt is kegyelettel kell meghajolni az utó
kornak.

Az 1848-iki korszakot megelőző időből még II. Józsefnek, eme, 
nemzete előtt ugyan nem népszerű, de kétségtelenül a felvilágosodás 
és humanismus szabadelvű szellemétől áthatott uralkodónak törekvésé
ről kell megemlékeznünk. Az ő lánglelke ugyan nem tudott alkalmaz
kodni korának, az ő szelleméhez mérten szűk korlátáihoz, de az 
általa kiadott rendeletek, melyek közül csak a vallásszabadság és a 
jobbágyság helyzetének javítása érdekében kiadottakat említem fel, 
— méltó helyet biztosítanának magoknak minden müveit nemzet 
törvénykönyveiben. Hogy pedig az a nagy elv, a melyet ő alig egy 
évig érvényben volt büntető törvénykönyvébe igtatott, hogy : „a halál
nak büntetése pedig helyt ezentúl többé ne találjon,“ mily nagy idő
vel előzte meg korának szűk körű felfogását, mutatta az, hogy eme 
nagy mondást még ma, tehát egy évszázad múlva sem tudtuk 
utólérni.

Végre, a most már végefelé hajló századunknak derekán, 1848. 
márczius 15-én elemi erővel törtek utat maguknak az oly hosszú 
időn át visszatartott és csak titokban fejlődhetett szabadelvű eszmék. 
A mit a nagy franczia nemzet száz évvel ezelőtt proclamált s a miért 
akkor a rajongó magyar jakobinusok fejei a porba hullottak a budai 
„Vérmezőn“, — ma 48 éve ért meg annyira, hogy azt a magyar 
nemzet nagy lelkesedéssel magáévá tegye és politikai életének prog- 
rammjául tűzze ki. Ennek a korszaknak eseményei már ismeretesek 
mindnyájunk előtt; azok a nagy férfiak, a kik a márcziusi eszméket 
létesítették, fejlesztették és érvényre emelték, még alig tűntek el

4
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szemeink elől, hiszen itt vannak közöttünk ez ünnepély rendezői között 
is eme nagy időknek élő tanúi, 48-as honvéd polgártársaink. Ezen 
eszmék leghivatottabb bajnokának, Kossuth Lajosnak, sírján még 
másodszor sem zöldült ki a fü és azon nagy műnek megalkotásában, 
melylyel a haza bölcse 1867-ben a modern magyar állami élet alapját 
vetette meg, még most élő kortársaink közül is számosán részt vettek.

És most mélyen tisztelt közönség ! forduljunk hódolatteljes szere
tettel azon férfiú alakja felé, aki hazánk ezeréves történelmében 
méltóan sorakozik dicső elődei mellé s a kinek áldásos uralkodása 
alatt a szabadelvüség nagy eszméi és intézményei megerősödtek és 
a modern müveit Magyarországot megalkották. I. Ferencz József 
Európának legalkotmányosabb fejedelme megtalálta az utat a magyar 
nemzet szivéhez s az ezredéves ünnepélyen milliók imája fog az ég 
felé szállani azért, hogy az ő áldásos életét még sokáig nyújtsa meg 
és ha majd idővel ő is meghajlik a természet örök törvénye előtt, 
adjon a Gondviselés a jövendőben még több ő hozzá hasonló feje
delmet ennek a sokat szenvedett országnak s akkor a magyar nem
zet igazán az lesz, a mi lenni akar: egy nagy rendeltetésre hivatott 
szabad, erős nemzet.

Mélyen tiszteit közönség ! Valóban méltó a mai nap arra, hogy 
eme rövid történelmi visszapillantást megtegyük és abból a jövőre a 
tanulságot levonjuk. De eme tanulságot csak úgy szerezhetjük meg, 
ha magunk is igazán lelkesedni tudunk azokért az eszmékért, a melyek 
48 évvel ezelőtt átalakították Magyarországot s a melyeknek évről- 
évre újabb vívmányait üdvözöljük. Nekünk szent kötelességünk híven 
megmaradni azon az utón, a melyet nagynevű elődeink számunkra 
kijelöltek és hiven megőrizni azon nagy örökséget, a melyet ők mi 
reánk hagytak, hogy lássa az egész müveit világ, miként rakja le ma 
a magyar nemzet ujabbi ezer éves fenállásának fundamentumát.

És mi, itt hazánk eme végvidékén, töltsük be a márcziusi elvek 
szellemében azt a hivatást, a mi reánk, mint a haza méltó fiaira itt 
várakozik. Felejtsük el a mai napon a mindennapi élet kicsinyes 
érdekeit, tegyük félre az irigység, gyűlölködés és viszály fegyvereit, 
melyeket a mindennapi létért való küzdelem ad a kezünkbe és egy
másnak békejobbot nyújtva igyekezzünk minden erőnkkel közre mun
kálni hazánk és városunk javára, hogy M.-Sziget város legyen az, 
a minek valóban lennie kell : ezer éves állami épületünknek erős 
oszlopa, a mely minden idők viharaival daczolni fog.

*
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A „Márczius 15.“ czimü költeményt Ladányi Zoltán joghallgató 
irta igen szépen és Sternberg Béla II. éves jogász szavalta el nagy 
hatással. Mindkettőjüket elismerő és buzdító tapsokkal jutalmazta a 
hálás közönség. A csinos költemény ez :

Márczius 15-én.
Hadd szálljon át az uj tavasz szele ;
Hadd szálljon át a nagy világ felett!
Dal, napsugár, szerelem száll vele,
Mosolyogva hoz virágot, életet,
És dalt dalol . . . csodás regét regél . . .
Hazám ! — hired dalával szárnyra kél.

. . . „Volt egy idő — susogva szól a dal, —
Mesés idő — csak egy az ég alatt,
Midőn a nap első sugárival 
Egy nép szivébe égi tűz fakadt,

» S a hir repült, bejárta a világot,
Hogy a magyar még él- és talpra állott!“

Sok év suhant, sok év azóta le !
S az uj tavasz mindig megérkezett;
A réteket virággal szórta be,
Látott tusában tenger népeket,
De nem volt több sehol oly diadal.
A melyet nyert ez egy nap — a Magyar!

Csak mondd tovább ! csak folytasd játszi szél!
Ország világ hadd hallja a csodát,
Miként mutatta meg e hon, hogy é l : . . .  1 
Mint vívta ki a legszentebb jogát;
Mint hullt kezéről porba a bilincs 
És lett szabad ! Egy rab lakója sincs !

De mondd el azt is, mondd utadban el,
Hogy itt tanyáz az ősök szelleme 
S a mig ma népünk buzgón ünnepel.
Holnap csatáz, ha kell, ha kellene.
És szembe száll a félvilág hadával,
De nem cserél békót szabad hazával 1

Oh mondd el az t! susogd el újra ma,
Hogy itt a szent láng ismét fellobog,
Hogy szent maradt márczius Idusa,
S szivünk ma tőle ismét feldobog.
Hazánk szabadi — de újra esküszünk 
Hogy az marad — vagy egygyig elveszünk!

#
4+
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A liczeumi zenekar játszott ismét szép betanulással „kurucz 
dalok“-at. Most Bertin Ágoston joghallgató lépett elő s eleinte kissé 
remegő hangon, de hova tovább annál bátrabban és melegebben 
beszélte el az 1848-iki márczius 15-ike történetét. A rendezőbizottság 
kézszoritásai és a közönség élénk helyeslése volt jutalma az ügyes 
előadásnak. Rázendítette erre a „lyceumi zenekar" a hires Rákóczy- 
indulót s jelt adott az indulásra az Asztalos-Móricz emlékoszlop elé. 
A lyceumi zenekar minden szereplésével hódit. Jutott a tapsból és 
nyilvános dicséretből nekik is bőven, érdem szerint.

A roppant közönség csak nagy sokára birt kijutni a teremből ; 
a piaczon pedig sok ezerre szaporodva, hömpölygött a vármegyeház 
és ref. templom közt levő honvéd-oszlophoz.

A  szobornál. A vigadóban nagyszámú és díszes közönség 
jelenlétében lefolyt ünnepély után, csoportokban sietett a közönség 
az Asztalos Sándor és Móricz Samu hős honvédek emlék-oszlopa 
felé, hogy meghallgassák a két hős dicső tetteit s együtt .tegyenek 
hervadó koszorút hervadhatatlan emlékök jelére.

Valóban megható s az igazi 1848-iki márczius 15-ének megfe
lelő hazafias érzelmek ébredtek fel a keblekben, a mikor a Polgári 
Dalkör rákezdette a „Nemzeti dalt“, a melynek refrainjét, mint 
vihar zúgta az örömtől lelkesült tömeg is.

Majd Ladányi Zoltán képezte a közfigyelem tárgyát, a midőn a 
„Talpra magyart“ szavalta el. Minden mozdulata elárulta szavaló 
képességét, a melyet a közönség szűnni nem akaró éljen és taps
viharral jutalmazott.

Dicső hőseink emlékét pedig Mokcsay Zoltán méltatta szép és 
mindig kellemes beszédben, melyet szintén éljen, zajos tapsvihar és 
általános elismerés jutalmazott.

Végül pedig a Polgári Dalkör fokozta a lelkesedést, a mikor 
énekelte a „Szózatot.“ E mellett oszlott szét a nagyszámú szép 
közönség, elvivén magokkal a nagy idők megújult emlékéből ismét 
egy levelet, hogy fonhassák meg abból a feledhetetlen nagy nap 
emlékének örök zöld hoszoruját.

A  társas vacsora. Méltóan fejezte be a nap ünnepségeit a 
csaknem 200 teritékü társas vacsora, mely a Polgári Olvasókör 
helyiségeiben tartatott. Emelkedett hangulat jellemezte az estélyt, s jól 
esett együtt látnunk testvéries együttérzésben társadalmunk minden 
rétegének képviselőit, a negyvennyolczadiki nagy idők veterán bajno
kait, kik maguk is átélték a szabadságharcz nagy eseményeit, melyeknek
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mi csak emlékein lelkesülünk, a lelkes joghallgató ifjúságot, az 
iparos polgárságot, az intelligens elemmel, a leghazafiasabb együtt 
érzésben. Szőllősy Antal, dr. Pap Tibor, dr. Kökényesdy Mihály, Lator 
Sándor, Krüzselyi Bálint szónoklatai mind, mind olyanok voltak, 
melyeknek rendkívül lelkesítő hatásuk el nem maradt ; de dicséret 
illeti Tar Gyula beszédét is, mely egy kis történelmi tanulmánynak 
bevált volna. Kádas István, Mokcsay Zoltán, jogász elnök, Ladányi 
joghallgató s még többen mondtak valóban szép szónoklatot, melyek
ben a 48-iki nagy eszmékről, az egyenlőség, testvériség, szabadság- 
szeretetről szólották. Adja Isten, hogy mindezen eszmék maradandó 
gyökeret verjenek mindnyájunk szivében.

A közös ünnepléseken kívül még az egyes tanintézetekben, 
egyesületekben és körökben is voltak ünnepek.

Krüzselyi Bálint jogakadémiai igazgatóaz iparosmunkásokvasárnapi 
oktatásán „A magyar nemzeti ünnepekről“ tartott népszerű előadást 
s különösen márczius 15-ikével, mint az egész magyar nemzet ünne
pével foglalkozott. K. D.



fi tanitóintézetek ünneplései,
I. A z  is k o lá k  e g y ü t t e s  ü n n e p lé s e .  1896. május 9-én. 

Az országos középiskolai tanáregyesület helyi körének 1895. évi 
októberi ülésén, a kör akkori elnöke ezt az indítványt tette : „Indítson 
a kör mozgalmat az iránt, hogy hazánk ezer éves fennállásának emlék
ünnepét, a városban levő összes tanintézetek növendékei közösen, 
együttesen is tartsák meg, hogy a jóra, szépre fogékony ifjú keblek
ben az édes haza iránt hő szeretet lángja ez által is élesztessék, a 
nagy nemzeti örömünnep emléke ez által is maradandóbbá tétessék."

A tett indítvány egyhangúlag helyesléssel találkozván, még abból 
az ülésből az elnök vezetése alatt, Boga Imre, Dobay Sándor, Martin- 
kovics Iván, Tanfi Iván és Vékony Antal tagokból álló bizottság azzal 
az utasítással küldetett ki, hogy a legközelebbi ülésre dolgozzanak ki 
egy oly tervezetet, a melynek alapján a szép terv kivitelét meg
valósíthatni lehessen.

A kiküldöttek a megbízásnak eleget téve, hosszas eszmecsere 
után a következő programmot állították össze s terjesztették be a 
novemberi ülésre :

1. Az ünnepség 1896. évi május hó 2-án, d. e. 10 órakor 
tartassák a főtéren.

2. Az összes iskolák növendékei, tanáraik s tanítóik vezetése 
alatt, a Lónyay-téren gyülekezzenek s innen történjék a diszfelvonulás 
a főtérre.

3. Az ünnepség az összes növendékek által énekelt „Szózat“-tal 
vegye kezdetét.

4. Tartassák ünnepi beszéd ; erre előre felkérendő egy tanférfiu.
5. Legyen egy műének, az összes intézetek dalárdáiból e célra 

alakítandó vegyes kar által előadva.
6. Legyen egy szavalat, a tanuló ifjúság soraiból kijelölt egyén

által.
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7. Az ünnepséget zárja be a növendékek együttes éneke a 
„Hymnus“-sal.

8. Visszavonulás a Lónyay térre s onnan szétoszlás.
9. Délután a Malomkertben majális.
10. Az ünnepélyben való részvételre felkérendők az összes 

iskolák fenntartói, igazgatói. — Az ünnepélyre meghívandók a város 
összes hatóságai, testületéi és falragaszok állal a nagy közönség is. 
A város polgármestere felkérendő, hogy az utczák s a főterek díszí
tése s fellobogózása iránt a szükséges intézkedéseket tegye meg.

A bemutatott programmot a kör elfogadván, elhatározta, hogy ez 
kinyomatva azzal a kéréssel küldessék meg az iskolák elöljáróihoz, 
hogy azt elfogadni, illetve annak alapján az együttes ünnepléshez 
hozzájárulni szíveskedjenek.

Meg volt ugyan arról győződve a kör, hogy az ünnepségnek ily 
impozáns módon leendő megtartásához nem csak az egyes iskolák 
elöljárói, de maga a város is szívesen fog hozzájárulni s a rendező
bizottságnak kezére dolgozni ; de merültek fel még is némi aggályok 
arra nézve, hogy az annyi féle jellegű és fokozatú iskolák közül nem 
fogja-e egyik vagy másik magát kivonni az együttes ünneplésből s e 
miatt nem fog-e a szép terv dugába dűlni. Nagy volt azért az öröm, 
midőn a január havi ülésen az elnök bejelentette, hogy az ünnepség 
megtartása biztosítva van s bemutatta az összes iskolák elöljáróitól, 
igazgatóitól hozzá beküldött meleg hangú nyilatkozatokat, mikben 
kijelentik, hogy kész örömmel teszik a szép eszmét magukévá s rajta 
lesznek, hogy a bemutatott s általuk is elfogadott programm kifogásta
lanul legyen keresztül vive.

Idáig fejlődvén az ügy, a kör kimondotta, hogy a további teendők 
végzésére, saját elnökének vezetése alatt, egy 14 tagból, tanférfiakból 
és városi tisztviselőkből összeállítandó bizottságot fog felkérni. A bizott
ság tagjaiul kijelöltettek : Bartha János, Berthold János, Bodrogi Gyula, 
Bökényi Dániel, Deák Gyula, Dobay Sándor, Irsa Béla, Izák János, 
Király Géza, Kovássy Foltán, Krüzselyi Bálint, Malonyay István, 
Orencsák Károly, Pataki Ferecz, Szőllősy Ferencz. A tagok felkérésére 
az elnök megbizatott. A felkért bizottsági tagok mindannyian a leg
szívesebb készséggel vállalkoztak a reájuk várakozó nem könnyű fela
dat teljesítésére.

Az 1896-ik nagy év első hónapjai előkészületekkel teltek el. 
A nagybizottság kisebb szakbizottságokká alakulva, mindenik bizott
ság buzgón munkálkodott azon, hogy a kitűzött napra az ünnepség
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összevágóan, minél fényesebben sikerüljön. Különösen nehéz munkát 
adott az iskolák énektanárainak, az e czélra beszerzett hangjegyek 
alapján, az összes növendékeket együttes éneklésre, s különösen a 
leány- és fiú iskolák növendékeiből összeállított vegyeskarnak betaní
tása a Bethóven : „Isten dicsősége“ czimü remek dalra, a melyhez az 
alkalmi szöveget Dobay Sándor tanár készítette.

A nagybizottság április 4-én tartotta utolsó ülését, melyen az 
ünnepség rendezésére vonatkozó legapróbb részletek is megbeszéltetvén, 
megállapittatván, az albizottságok felkérettek, hogy a reájuk bízottakat 
a legszigorúbb pontossággal igyekezzenek keresztül vinni. Az ünnep
ségek minden tekintetben fényesen sikerült lefolyása igazolta azt, hogy 
az egyes bizottságok derekasan végezték a magukra vállalt munkarészt.

Dicsérettel kell megemlékezni itt arról is, hogy a helyi sajtó 
szintén igyekezett kezére dolgozni a bizottságnak; a szerkesztők kész
séggel közölték lapjaikban mind azokat, miknek közlésére az ügy 
érdekében felkérettek.

Úgy volt tervezve, hogy az ünnep május hó 2-án vagy is az 
nap fog megtartatni, a mely napon Budapesten az országos kiállítást 
megnyitják, de mert a városunkban járványszerüen fellépett vörös himlő 
miatt ápril végén s május elején az elemi iskolák be voltak zárva, 
az ünnepnap 9-re halasztatott; ez annál is inkább czélszerünek 
mutatkozott, mert ugyanazon napon tartattak meg az iskolai ünnepek 
is külön-külön.

Felvirradt végre az annyi százaktól régóta várva várt nagy nap, 
május 9-dike, melyet már előzőleg, a hirdető táblákra kiragasztott, 
méternyi nagyságú nemzeti szinü papírra nyomott felhívás is hirdetett.

A felkelő nap első sugarai a várost már ünnepi fényben, lobogó 
díszben, a főtért fenyőerdővel, virágfüzérekkel egy szép kertté ala
kítva találták. Már a korai órák is mutatták, hogy a nagy közönség 
is melegen érdeklődik a nap eseményei iránt s osztakozni akar az 
ifjú nemzedék öröm ünnepében.

Gyönyörű szép májusi nap volt. Mintha az égiek is gyönyör
ködni akartak volna abban a festő ecsetjére méltó, megragadó képben, 
mely tiz óra után a főtéren kibontakozott s mely annyi ezer meg ezer 
szemébe csalta az öröm könnyeket, még csak egy felleg foszlány sem 
szürkitette el az ég ragyogó kék színét.

Az iskolák növendékei a reggeli istenitisztelet bevégzése után 
kezdtek gyülekezni a Lónyay-térre, hol már a rendező bizottság tagjai 
várták őket s jelölték ki részükre a felállási helyet. Midőn mind
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együtt voltak, midőn a sorok megalakultak, megkezdődött a fel
vonulás.

Mintha egy zászlóerdő vonult volna végig a Lónyay-uton fel a 
megyeház előtt, a Lyceum utczára s onnan be az ünnepség főhelyére, 
a főtérre, úgy nézett ki a négyes sorokban, a Rákóczy induló hangjai 
mellett haladó ifjúság, a szép nemzeti lobogók számtalan sokasága 
alatt.

A rendező bizottságnak diszmagyarba öltözött tagjai nyitották 
meg a menetet. Utánok következtek a ref. lyceum, r. kath. gymnasium, 
állami tanitóképezde, az állami felsőbb leányiskola, a r. kath. polgári 
leányiskola növendékeiből alakított vegyes kar tagjai ; ezek után 
sorakoztak az állami-, és felekezeti népiskolák leány-, a r. kath. 
polgári- és az állami felsőbb leányiskola növendékei, majd az állami- 
és felekezeti fiú iskolák, a róm. kath. gymnasium,- a ref. lyceum és 
állami tanitóképezde növendékei. A túlnyomóan fehér vagy rózsaszínű 
ruhába öltözött leányok mellét egyformán készített nemzeti szinü 
csokor, a fiúk mellét nemzeti szinü szalagon függő emlékérmek 
díszítették. Mindenik iskola előtt az ez alkalomra készíttetett nagy 
nemzeti lobogó, az egyes iskolák növendékei között pedig számtalan 
kisebb nagyobb zászlók lobogtak.

Az impozáns menet elérve a tűzoltók által körülzárt főtérnek 
nyugoti részét, a vegyeskar tagjai elfoglalták a részükre készített, 
fenyőágakkal, viráqfüzérekkel, zászlókkal díszített emelvényt, az 
egyes iskolák növendékei pedig a jelző táblákkal részökre megjelölt 
helyen helyezkedtek el. Az város előkelősége a kordonon belől részökre 
fenntartott helyen, az ezrekre menő közönség pedig a kordonon kivül, 
s a főtérre nyíló ablakokból, még a háztetőkről is nézte a fe'itőileg 
szép látványt s gyönyörködött a minden részében fényesen sikerült 
ünnepségben.

Megtörténvén az elhelyezkedés, a szlatinai bányász-zenekar által 
kisért s az összes növendékek által rázendített „Szózat" hangjai jelez
ték, hogy az ünnep megkezdődött. Az ének el hangzása után Kovásy 
Zoltán, állami tanitóképezdei tanár s az alsó fokú kereskedelmi iskola 
igazgatója lépett diszmagyarban az emelvényre s érces, messze el
hallatszó hangon mondotta el szépen kidolgozott alkalmi beszédét, 
melyben nemzetünk ezeréves múltjának kimagaslóbb mozzanatait ismer
tetve, buzdította, lelkesítette az ifjúságot az önzetlen tiszta honszere- 
tetre. A beszéd hatása alatt keletkezett éljenzés lecsillapulása után 
következett a műsor harmadik, nagyon érdekes pontja, az Izák János
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áll. felsőbb leányiskolái énektanár által vezényelt, a majdnem kétszáz 
főből álló vegyeskar müéneke. Nem hiába fáradoztak heteken át lrsa 
Béla, áll. tanitóképezdei, Izák János, áll. felsőbb leányiskolái, Király 
Géza, r. kath. gymnasiumi és r. kath. polgári leányiskolái, Tóth János 
ev. ref. lyceumi énektanárok, a klasszikus szépségű dal összhangza- 
tos betanításával, mert annak összevágó, mondhatni remek előadása 
az ünnep egyik legkimagaslóbb részét képezte s méltán megérdemelték 
az énekesek s azok betanítói a közönség viharos tetszés nyilvánítását. 
Alig hangzott el a közönség zajos éljenzése, midőn az összes növen
dékek ajkairól, zenekiséret mellett, felhangzott „Ha a föld isten ka
lapja“ s „Járjatok be minden földet“ kezdetű nemzeti dalnak együt
tes éneke. Ezután a diszmagyarba öltözött Mokcsay Zoltán IV. éves 
joghallgató lépett az emelvényre s szavalta el az ünnepi ódát, gya
korlott szavaidra valló hévvel, lelkesedéssel s kellő hanghordozással.

A szavalatot követte az ünnepélyt bezáró „Hymnus“ éneklése. 
A növendékek énekébe most már belevegyült a közönség lelkes 
éneke is. Talán nem volt és nem is lesz a szigeti Főtéren ennél 
magasztosabb, megkapóbb jelenet, midőn az ezer, meg ezer főre menő 
tömeg ajkáról szárnyalt fel a magasba a buzgó fohász, egy megérde
melt jobb jövőért!

A „Hymnus“ első versszakának eléneklése után felzendült ismét 
a Rákóczy induló s annak lelkesítő hangjai mellett sorakoztak a nö
vendékek s úgy, a mint felvonultak, mentek ismét vissza a Lónyay- 
térre a honnan aztán szétoszlottak.

Délután még egyszer összegyűltek a magasabb fokú iskolák 
növendékei, hogy a „Malomkertben“ végezzék be a mai nagy napra 
megállapított műsort. A műsor délutáni része különféle társas játékok
ból, tornagyakorlatokból volt összeállítva.

Öröm volt nézni azt az igazi vidor kedvet, azt az ártatlan ifjúi 
élénkséget, a melylyel annyi száz meg száz növendék, egy ragyogó 
májusi nap délutánját, az Iza folyó partján, százados fák lombsátora 
alatt elterülő kertben, különféle játékok, pajzánságok és torna gyakor
latok között eltöltötte. Szinte látszott az arczukon, hogy rosszul esett, 
midőn az est beálltával a kürtszó jelezte, hogy a hazaindulásra sora
kozni kell.

Ez a rövid története városunkban az iskolák együttes ünneplé
sének. Ki vonná azt kétségbe, hogy ily magasztos, ily lélekemelő 
ünneplés, melynek én csak nagyon halvány képét mutathattam be, 
mélyen járó s maradandó nyomokat ne hagyott volna hátra, a szépre,
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jóra fogékony ifjú s gyermeki keblekben s hogy termékenyítő hatással 
ne lett volna az a lelkek formálására ? De tanulságot is lehetett venni 
abból a szép ünneplésből. Megérthette a nagy közönség, hogy iskolá
inkban a felekezetiesség és nemzetiség közötti ellentétnek még csak 
árnyéka sem létezik, hiszen mind ott voltak, mindnyájan részt vettek 
a nagy nemzeti ünneplésben ; de megérthették azt is, hogy a tiszta, 
hamisítatlan nemzeti érzés hűn ápoltatik iskoláinkban, hogy a tantes
tület összes tagjai nemes ambitiójuknak tartják azt, hogy a kezeik 
közül kikerült növendékek, leányok és fiúk, minden körülmények kö
zött hű leányai és fiai lehessenek édes magyar hazánknak s méltó 
utódjai az édes magyar hazát szerető anyáknak és apáknak.

Marikovszky Menyhért.
*

II. A z  ev . re f. fő g im n á z iu m b a n . Május hó 9-én országszerte 
lélekemelő ünnepélyek folytak le. A tavaszi verőfény, mely hazánk 
rónáira, hegyeire szétáradt, mindenfelé örömet, ragyogó arezokat lát
hatott országunk területén. Ünnepi ruhában járult mindenki a maga 
templomába s mig egyrészt hálát adott a jó Istennek, drága magyar 
hazánk ezer éven át megtartójának, hogy e napot meghagyta érnie, 
másrészt buzgó fohászt bocsátott az egek urához, hogy ezt a hazát 
még több milleniumon át tartsa meg ; őrizze meg bajtól, áldja meg 
minden jóval !

Az iskolás gyermekek kezdték az ünneplést; a hazának ők a 
reményei, ők képezik annak jövőjét s jaj annak a nemzetnek, melynek 
ifjúsága nem tud lelkesülni a haza iránt. Láttuk, jóleső érzéssel tapasz
taltuk, hogy a mi gyermekseregünk fel tudta fogni az ünnepélyek 
óriási jelentőségét, ösztönszerüleg érezte a romlatlan fiatal lélek a 
honszerelem szent tüzét lobogni keblében. Ezeken a ragyogó arezokon 
láttuk a hazának egy szebb hajnalát pirulni, e lelkes kis sereg mutatta 
meg, hogy Magyarország „lesz" ; hisz ebben a gyermekseregben van 
a haza jövő reménysége letéve. A nemzet géniusza örömmel látta, 
hogy a nemzet nem veszhet e l ; mert a hol ilyen hazafias ifjúság 
növekedik, ott nem szabad kétségbe esnünk a jövő felett.

Azután jöttek az idősebbek; folytatták a mit a tanulósereg 
megkezdett; tették ezt tudatos hazaszeretetből s bérezés megyénk, 
közelebbről pedig ennek székhelye fényesen dokumentálta újból azt a 
századok tapasztalata által bizonyított igazságot, hogy Máramaros vár
megye népénél képezhet különbséget vallásfelekezet, anyanyeiv ; de a 
hazaszeretetben, a magyar állam iránt való hűségben mindnyájan
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egyek vagyunk; s ha valaha, úgy most különösen egy óhajtásban, egy 
kívánságban összpontosul a lelkünk s e kívánság az, hogy a mi ked
ves magyar hazánk még sok ezer évet érjen meg boldogságban !

Május 9-én, szombaton, volt az iskolák ünnepe. Reggeli 9 óráig 
minden templomban isteni tisztelet tartatott a tanuló ifjúság részére- 
A templomból visszajőve az iskolák együttes, majd a külön tartott ünne
pélyek folytak le. Az ev. rét. templomban Darabanth Gusztáv vallás
tanár tartott megható imát, mely igy hangzott:

„Isten! kit ősapáink Hadúrnak neveztek el s ki a szeretet vallá
sában édes Atyánkká lettél s kit mi, a késő unokák, nemes önérzet
tel vallunk Magyarok Istenének, nyisd meg szent egeidnek ajtait, hogy 
édes hazánk ezeréves fennállásának örömünnepén imádkozó lelkünk 
buzgó fohásza szabad bemenetet találjon hozzád, gondviselő Urához 
Amen.

Egy ezredév merült a semmiség tengerébe azóta, hogy dicső 
őseink Árpád vezérlete alatt Kárpát szent bérczeit átlépvén, a hármas 
bérez falain belül, a négy folyam partjain, hazát alkotának. Egy ezredév 
repült el a honfoglaló Magyar nemzet felett máig, midőn ezeréves 
megtartatásunk örömérzetében hazánk jövő reménye, büszkesége, ifjú
sága, oltárt emelvén neked Istenének a legmagasztosabb hála érze
tével mutatja be ez órában legszentebb áldozatát, végetlen szerel
mét irántad és e szent haza s ennek gyermekei, . . . .  testvérei 
iránt.

Lehetne-e vájjon hozzád méltóbb áldozat, mint hogy végetlen 
szerelmedet, melylyel ezeréven keresztül igazgattál, megtartottál, óvtál 
s védelmeztél, szeretettel viszonozzuk irántad s a te szeretteid iránt.

A szeretet szent érzete gyűjtötte össze ez órában hazánk e vég
vidékén, az északkeleti Kárpátok közt védbástyaként álló városunk 
iskoláinak ifjúságát is, hogy szivük szent érzelmeit millió meg millió 
társak fohászával együtt küldjék hozzád, megtartó Istenünkhöz!

Vedd kedvesen azért, ha most gondolatban, végig tekintünk az 
ezeréves múlton s ennek minden tüneteiben, a dicsőségben, az eltip- 
rásban, újjászületésben és a küzdelemben a te atyai gondviselésedre 
ismervén, szent nevednek mondunk alleluját!

Hiszen te adtál erőt a küzdő karoknak, bölcsességet a vezetők
nek, türelmet a leigázottaknak s te deritéd fel a rabiga hosszas éje 
után újólag a szabadság napját e magyar hazában.

Mindezért óh Atyánk ! tied legyen a dicséret, dicsőség, tisztesség 
és hálaadás !
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S midőn e 10 évszázadot élt édes anya, imádott hazánk öröm
ünnepén buzgó hálánkat neked bemutatjuk, fogadd szívesen a foga
dást, melyet ez ifjú nemzedék szent kezeidbe tesz! Bár zsenge a s z í v , 

mely legtöbbjük kebelében dobog, de erős az irántad s édes hazánk 
s ennek gyermekei iránt lángoló szeretet, mit beléjök oltani soha meg 
nem szűnő buzgósággal igyekeztünk. Azért a szent meggyőződés hatá
rozott érzetével ígérhetjük, hogy ők velünk együtt nemcsak a te, hanem 
e szent haza gyermekei akarnak és fognak lenni testestől, lelkestől!

Oh áld meg ifjú keblüknek ezen óhajtását, hogy sem mélység, 
sem magasság, sem múlt, sem jövendő és semmi hatalmasság ne sza
kítsa el őket a te és e szép haza szerelmétől. Testűknek minden 
ereje, leiköknek minden érzete, elméjüknek minden tehetsége legyen 
mindenkor e haza boldogitásának szentelve. S ha majd az idővel 
növekedvén, őrálló gyermekei, fentartói lesznek e hazának s családot 
alkotván uj nemzedékkel áldod őket meg : fokozd szivükben a hon
szerelmet, hogy fokozott mértékben adhassák azt át a jövő nemze
déknek ! S minthogy a nemzet nyelvében é l : tartsd meg és terjesz- 
szed Kárpátoktól Adriáig nemzeti nyelvünket, hogy merre zugnak 
habjai Tiszának s Dunának, ezen nyelven értse meg egymást minden 
gyermeke e magyar hazának !

Áldásokban gazdag s belőle kifogyhatatlan Isten vagy te, jó 
Atyánk! Azért áldásaid tárházának ajtaján zörgetünk szent fiadnak 
azon ígérete folytán : „zörgessetek és megnyittatik, kérjetek és meg
adatik nektek" !

KülcT el áldásodnak bő harmatát a mi édes hazánkra, hogy ennek 
rónái arany kalászokkal, erdői s mezői vadakkal s lakosai boldogság
gal bővölködjenek. Ne vond meg kegyelmedet ennek vezetőitől, kor- 
mányozóitól, sőt ruházd fel őket igazsággal s bölcsességgel, hogy 
vezetésük alatt virágozzék mind az időknek végéig, Első emberét, a 
legelső magyar embert, felkent királyunkat, hagyd meg azon atyai 
szeretet birtokában, mely őt népével kibékítette s felséges nejével, 
hazánk nemtőjével együttt áldd meg hosszú s boldog élettel!

S minthogy csak szabad hazának lehetnek a szabadságban 
boldog gyermekei, tartsd meg, sőt fejleszszed ennek szabadságát, hogy 
annak verőfényében legyen ez amaz ígért Kanaán s Isten országá
nak valódi mintaképe.

Tartsd meg s virágoztasd ebben a szabadság eszméjéért küzdő 
evangélium szerint reformált egyházunkat, mely a legmagyarabb ele
met táplálja édes anyai kebelén; áldd meg ezt hű fiákkal, bölcs
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oszlopemberekkel, hogy virágozzék mint szabad egyház a szabad 
hazában !

Erdőkoszoruzta, bérezés megyénket s benne városunkat szintén 
gondviselő kegyelmedbe ajánljuk minden intézeteivel együtt. Különösen 
ennek nevelő s tanító intézetei azok, melyek arra vannak hivatva, 
hogy a reájok bízott növendékeket a te hozzád való hasonlatosságra 
képezzék. Oh áldd meg ezeket a tudománynak és bölcsességnek lei
kével biró tanítókkal, hogy legyenek ezek a magyar mivelődésnek 
világitó szövétnekei.

Áldj meg oh Isten, e hazában mindenkit, áldásaidnak bőségével, 
fordítsd hozzánk a te orczádnak világosságát, hogy legyen e hazában 
kicsinynek és nagynak boldogsága ! Amen.

Te benned bíztunk eleitől fogva, Uram téged tartottunk hajlé
kunknak, mikor még semmi hegyek nem voltának ! És e bizalmunk 
nem csalt meg soha. Erős hittel és bizalommal vagyunk most is, 
hogy valamint eddig voltál, úgy ezután is hűséges őriző pásztorunk 
leendesz. Midőn ezen hittel s bizalommal eléd terjesztők hálatelt keb
lünk buzgó fohászát, ezen kéréssel távozunk szent színed elől ; 
„Isten, áldd meg a magyart!“ Amen.

Majd az istenitisztelet után az iskola udvarára gyűlt a diákság ; 
a kormányzó tanács elnökségét Várady Gábor tiszteletbeli felügyelő 
gondnok képviselte, ő vele együtt a küligazgatóság tagjai, szülők is 
többen keresték föl az ünnepélyt, melyet a dalárda nyitott meg a 
Szózat éneklésével ; ezután Géresy Imre, a történelem tanára mondott 
érdekes beszédet, melyet a következőkben közlünk :

Tisztelt közönség, szeretett ifjúság !
„Isten egészben működik, egészre fordít gondot, mondja Arany, 

vagyis — az egész emberiség boldogságát és tökélyesbülését tartva 
szem előtt, a világtörténelem szinterén csak azoknak a népeknek ad 
állandóbb szereplést, a melyek azon nagy czélok hathatós szolgálatá
ban és előbbre vitelében képességet hordoznak magokban, — mig 
ellenben azokat, a melyek vagy romlottak és elsatnyultak, vagy arra 
valótlanságoknál fogva nemesebb feladatokat betölteni nem képesek, 
vagy kérlelhetetlenül félretolja az útból, vagy legfölebb az előbbi népek 
engedelmes gyurmájává alakítja,

Hogy Isten a magyar nemzetet az előbbiek sorába vette föl, s 
vészes zivatarok közepette bár, kicsinyke magból terebélyes gyümöl
csöző fává növeszté, ez nekünk dicsekedésünk; hogy ezelőtt ezer
évvel, fontos hivatással, messze századokba nyúló feladatokra, maroknyi
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népünket küldi e földre, hogy itt maradandó hazát alkosson, s mely
ben azóta élünk és halunk: — erről emlékezünk ma szivünknek 
teljes öröméből, ezért adunk hálát a mi Istenünknek.

Az a húszezer harczos, ki Etelközben hadvezető Árpád köré 
csoportosult uj haza keresésére, bizonynyal maga sem birt tudatával 
a nagy hivatásnak, csak sejtve érezheté, hogy fajának vérébe már 
eleve le vannak rakva azon tulajdonságok csirái, a melyek képessé 
teszik jövőben nagy fontosságú dolgok véghez vitelére.

Idejövetelök Isten akarata szerint volt, világtörténeti szüksé
gesség volt.

Mig a nem annyira meghódoltatott, mint inkább szétmállott 
római birodalom romjain, Európa közép- és délnyugati részén erő
teljes népek uj és hatalmas állandó alapjainak lerakásában fáradoznak, 
melyek a nyugati kér. civilisatiónak termékeny melegágyává lesznek 
csakhamar, addig a keleti részen a népvándorlás utóhullámai még 
folyvást kavarognak és sem itt, sem a szomszédos Tisza-Duna síkján, 
e fontos positión nincs oly faj, a mely a fejlődésben levő uj culturá- 
nak biztos keretéül, a keletről mindig jöhető barbár támadások ellen 
védbástyául szolgálhatna. A 9-ik század közepén normán Rusik megalkotta 
ugyan a Russzok birodalmát, de ez távolabb volt nyugattól s az 
egyenetlenkedő szláv tözseknek csak némileges összetartásával is 
sokkal inkább elfoglalva, mintsem e feladatnak megfelelhetett volna. 
A Duna-Tisza térségén az avarok országa megsemmisült a frank 
fegyverek alatt s a helyökre be szivárgott szláv és más törzsek 
hasonlóan nem tudnak megférni egymással s gyönge zsupánságaik 
semmi biztonságot nem nyujhatnak a nyugatnak.

Ide, e helyre kellett tehát állítani a gondviselőnek őrtállóul egy 
oly népet, mely államalkotó erővel, szabadságszeretettel és culturképes- 
séggel bírjon s eképen a nagy missiót végrehajthassa.

És állította a magyart! . . . állította pedig csodálatosképen ép 
azon fajok közül, a melyek inkább rombolólag, mint jótékonyan hat
ván Európa békés előhaladására, vad erejük épen az ezt védelmező, 
velők rokon hős nép ellenállásán törött meg ; mert turáni népek 
voltak azok, a melyek a legfélelmesebb csapásokat mérték a keresztyén 
műveltségre, s egy turáni nép volt az, mely első sorban felfogta ezen 
csapásokat, félholtra sebesülve, nem egyszer azoktól.

Ebben rejlett és ebben rejlik sok tekintetben most is, t. hallga
tók ! a magyar nemzet világtörténeti hivatása és még egy másikban ; 
abban t. i., hogy az északi és déli szlávok között foglalván helyet,
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hosszú időkre, talán örökre megakadályozta egy olyan egyetemes 
szláv birodalom alakulását, mely nyers erejével folyton elnyeléssel 
fenyegette volna a müveit nyugatot.

Európai élete a magyarnak az uj haza megszállása után duhajko
dással kezdődik. Megszokottsága a szilaj harczoknak, melyek bejöve
telét megelőzték, nem engedi egy ideig békés polgárrá lenni. Ifjúi 
duzzadt erejének érzetében rettentően érezteti fegyverének suját a 
nyugati népekkel, de aztán észre tér. Hozzáfog valódi küldetésének 
teljesítéséhez ; elhelyezkedik az európai népek családjában, átveszi 
culturáját, s felhasználva azon nyugalmasabb időközöket, a melyeket 
a fegyverzörej olykor-olykori szünetelése enged, oly fokra emeli azt, 
főleg az Anjouk és Mátyás fényes uralkodása alatt, meg másszor is, 
hogy ezen a téren sem marad hátra nyugati szomszédai mögött. 
Eközben és ezután megkezdi a védő harczot, a keleti pogány népek 
támadása ellen s vívja azt, századokon át leroskadásig. A rokon 
besenyőket és kunokat részben leveri, részben magába olvasztja ; az 
iszonyatos tatár ellenében elbukik ugyan, de legázolt testével meg
akasztja annak előnyomulását, nagy szerencséjére a nyugatnak. 
Letiporja a török is, hazája szerte foszlik, ő maga már-már halálra 
vál, mindenki azt gondolja, hogy a végzet beteljesedett fölötte, — 
és ime, ebben a kétségbeejtő helyzetben a sorsát vezérlő magas kéz 
egyet fordít az események rendjén s a haldokló fölé, egy másik 
ellenséggel szemben, melynek addig elővédül szolgált s mely most 
örökségén osztozkodni akar, épen azáltal tartat védpaizst, a kitől a 
halálos csapást vette, a kitől vesztét várhatá. A sors ezáltal engeszteli 
ki a tragikai tényt, hogy rokon népek (valláskülönbség miatt) egymást 
marczangolák ; az egyik részről, hogy védte a keresztyén műveltséget, 
a másik részről, hogy támadta a z t; mert hiszen ki tagadhatná, hogy 
a kis Erdély török patronatus alatt élesztette fel és gondozta a magyart, 
nemcsak ott, hanem a nagyobb hazában is.

És most változik a helyzet. Ettől fogva nyugatról fenyegeti 
veszély a nemzetet, sok és nagy megpróbáltatásnak van kitéve ebben 
is ; ez is többször taszítja a sir szélére, de Anteüzként, újra meg újra 
talpra áll s fellángoló fajszeretetével szerencsésen elkerüli a hatalmas 
szomszéd fojtó ölelését.

Mindezen küzdelmekből pedig, ha közelebről vizsgáljuk azoknak 
belső jelenségeit, és hatását a nemzetre, kiviláglik az az igazság, 
hogy azok nemcsak az ő eredeti hivatásával jártak együtt, hanem 
nemzeti létének is feltételei voltak,
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Eredendő bűne : a pártoskodás, hosszú béke idején minden 
bizonynyal eltörülte volna a föld színéről, ha a létét fenyegető kül- 
ellenség támadásai eszmélésre s összetartó erőkifejtésre nem kész
tetik. Úgy járt volna mint Lengyelország s közel is volt hozzá nem 
egyszer említett bűne miatt. Isten úgy akarta, hogy legádázabb párt
viszályai között jelenjék meg mindig a külellenség s borzasztó érvá
gással bár, észre térítse, példa rá Muhi, példa rá Mohács.

Szinte félő t. hallgatóság ! hogy az utolsó nagy megpróbáltatás 
után, most, midőn a huzamos béke napjaiban, egy nagyszivü király 
jogara alatt századoknak nem magunk által okozott mulasztásait 
pótolva, szellemi és anyagi jólétünket s nemzeti egyéniségünket oly 
fokra emeltük, hogy a külnemzeteknek csodálatát, többnek irigységét 
költöttük fel : a mindjobban felhevülő pártgyülölet, elvi harcz és feleke 
zeti vagy politikai elvakultság, megint nagy válság elé viszi e 
nemzetet.

De higyjük a jobbat, s ha hálákat adtunk a mi Istenünknek 
azért, hogy elvezérelt és ezer évig megtartott bennünket e honban, 
kérjük most arra, hogy a jövő ezer évben és azon túl is, a mikor 
— régebbi hivatása helyett — a békés munka és belső consolidatio 
nem kisebb hivatása várakozik reánk, — oltalmazzon meg bennün
ket ép úgy, mint a múltban, hogy legyen ez a föld a jólét, a szabad
ság, a testvéri egyetértés, a minden osztály és felekezeti különbségen 
fölülemelkedő felvilágosodás és előhaladás hazája, mely boldogítsa 
egyformán minden fiát, aki őt szereti. Ezt az óhajt ápoljuk keblünkben 
mi férfiak, képviselői a jelennek s igyekezzünk cselekedni is a szerint, 
ezt fejleszszétek kebletekben ti is ifjak! előkészítői a jövőnek s csele
kedjetek is aszerint. A nemzet igy élni, a haza virulni fog. Áldás reá !“

*

Utána Gundelfinger Elemér 8. o. tanuló diszmagyarban szavalta 
el Tóth Kálmán „Nem tudom én, ki volt nagyobb" czimü költeményét. 
A dalárda Petőfi Honfi dalát énekelte el. Ezután a Magyarország 
csinosan koszorúba foglalt térképe elé állott a kis Kovács Béla I. oszt. 
tanuló s bátran, ügyesen mondotta el a következőket:

„Ez itt ezeréves országunknak, a mi szeretett hazánknak térképe. 
Északon, keleten, délkeleten a Kárpátoknak felhők közé nyúló bérczei, 
délen és nyugaton a Duna, Száva, Dráva és Adria hullámai képezik 
határát. A Kárpátok legnagyobb tömegei a Tátra, Fátra és Mátra. 
Az ország négy legnagyobb folyóvize a Duna, Tisza, Dráva, Száva. 
Két legnagyobb tava a Balaton és a Fertő. Nagy rónái a Nagy és

5



6 6 MÁRAMAROSl EMLÉKKÖNYV.

Kis Magyaralföld. Hegyeiben arany, ezüst található Selmeczbányán, 
Nagy-Bányán, Verespatakon, Abrud-bányán.

Vasérczek : Resiczán, Dolhán, Kabolapolyánán (Gyertyánliget.)
Kőszén-: Salgó-Tarjánban, Pécsett, Petrozsényban.
Só : Máramaros megyében, Maros-Ujvárott.
Erdői vadakban, vizei halakban gazdagok. Rónái dúsan termik 

a buzakalászt, s mind azt, a mi az embert táplálja.
Hegyein Tokajban, Egerben, Ménesen, Budán. Villányon, Küküllő 

mentén nemes bort szűrnek és Ízletes gyümölcs érik.
Budapest az ország fő- és székesvárosa, drága hazánk szive, 

a műiparnak, kereskedésnek, tudománynak és művészetnek hazája. 
E gazdag, szép országot Árpád szerezte nekünk hős vezéreivel ezer 
év előtt. Mondjunk áldást az ő bölcsességökre, vitézségökre, melynél 
fogva mi mind az ő örököseik lehetünk s magunkénak mondhatjuk 
e szép hazát, mely éljen és viruljon még több évezreden át. Éljen !“

Utána Horváth Mór 3-ik osztályú tanuló ezeket mondotta : 
„Édes hazánk térképénél állva ez ezredéves ünnepen, szent érzéssel 
telik el a lelkem, elgondolva, hogy e dicső magyar hazának minden 
rögét mennyi nemes honfi vér öntözte ezer év leforgása alatt. Szentté, 
tisztelné tették előttünk e földet dicső őseink, kik annyi ellenség, 
német, török, tatár, kun ellenében meg tudták erős karjaikkal védeni 
s ránk hagyni dús örökségképen e szép hazát.

Itt van Budapest Budavárával, melyet oly nagy fényre emelt 
Mátyás az igazságos ; aztán majd másfél századig nyögte a török 
hatalom jármát; de visszafoglaltuk tőlük. Innen indult meg az 1848-iki 
szabadságharcz dicső mozgalma s e hadjárat legfényesebb hadi ténye, 
a szolnoki, váczi, isaszegi, branyiszkói csaták mellett, Budavárának 
diadalmas ostroma volt a hadjárat legkimagaslóbb fegyverténye. Itt 
Visegrád, melynek ma már csak romjai hirdetik, hogy az Anjouk 
alatt mily világra szóló fény volt e falak között. Pozsony, hol Zot- 
mund megfúrta Henrik német császár hajóit, s hol több századon át a 
magyar királyokat koronázták, itt vannak a Vértes hegyek, hol a magyar 
vitézség a német császár hazánkra tolakodó seregeit csúfosan tönkre tette.

Itt van Székesfejérvár, hol Árpád-kori királyaink koronázási s 
legtöbbnek temetkezési helye volt; itt Szigetvár, hol Zrínyi Miklós 
feláldozta hősi életét a hazáért, itt van Mohács gyászemlékü 
mezeje, itt Zimony, hol világhírű nemzeti hősünk, a keresztyén világ 
legnagyobb vitéze, Hunyady János, a nándorfehérvári hőstette után, 
örök álomra hunyta le szemeit.
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Zentánál vívott fényes győzelmünk törte meg leghatalmasabban 
a töröknek hatalmát. Pusztaszert, az első nemzetgyűlés emléke 
szenteli meg. Arad, Világos gyászemlékü helyek, de Nagy-Várad 
történelmi emléke annál fényesebb ; itt nyugosznak hamvai Lászlónak, 
szent királyunknak. Itt van Kolozsvár, Mátyás királyunk szülőhelye, 
székvárosa egykor annak az erdélyi fejedelemségnek, mely hazánk
nak a polgári alkotmányos és vallásszabadság védelmére egy 
Bethlen Gábort, Rákóczi Györgyöt ajándékozta s akik szabadság
védő hadjárataikban Kassát, Lőcsét, Eperjest mindig készen találták 
a nemzeti ügy védelmében. Nagy-Sáros volt otthona II. Rákóczy 
Ferencznek, ki egyike volt leglelkesebb, legönzetlenebb szabadság
védőinknek s ki hosszú bujdosásban fejezte be életét a hon határain 
kívül, épugy, mint Monok szülötte Kossuth Lajos, kiknek emléke 
a magyarok szivéből soha ki nem törölhető. Itt van Eger, melynek 
várát Dobó István vezérlete alatt megvédték a törököktől, s hol vité
zeknek bizonyultak a nők is. Itt van a mi bérezés megyénk, hol 
Huszt vára annyi sok szép napot látott ; itt Dolha, hol Rákóczy 
serege első ütközetét vívta s Borsa, hol 1717-ben a tatárokat tönkre 
tette népünk vitézsége.

Hősök vérétől áztatott dicső hazám ! Adja Isten, hogy honfiaid 
szeretete még több ezer éven megtartson a magyar nép számára 
fényben, dicsőségben ! Éljen !“

Végül Melega Sándor VII. o. tanuló művelődés történeti szem
pontból emlékezett hazánkra a következőkben :

„Magyarország térképénél jusson eszünkbe az az igazság, hogy egy 
országot elfoglalni nyers erővel, bátorsággal lehet ; de azt megtartani 
bölcsesség, műveltség nélkül nem lehet. Őseink elfoglalták e hazát, 
meg is tartották azt, sőt nemzeti alapon fel is virágoztatták. Állam
alkotó és megtartó bölcsességök már az etelközi szerződésben nyil
vánul, ebben a szabadszellemü, legelső alkotmányában Európának. 
Szintén bölcsességökről tesz tanúságot, hogy az itt taláit népeket nem 
irtották ki tüzzel-vassal, sőt szerető leikök egész melegével keblükre 
ölelték, testvéreikké fogadták és anyanyelvöket is meghagyták nekik. 
Bölcsességöket tanúsítja az is, hogy a keresztyén vallásra áttértek s 
a müveit nyugat példájára, de szabad nemzeti alapon, királysággá 
tették e hazát. I. István, bölcs államalkotónk nagy munkáját, I. László 
jeles törvényei folytatták. Kálmán mondta ki Európában először, hogy 
boszorkányok nincsenek ! Mátyás király fényes nevét nem kevésbbé 
emelte hadi híressége, mint világraszóló műveltsége, nagyszerű

5*
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könyvtára. JanusPannoniusanagyhirü humanisticus iró pécsi püspökünk 
volt s átalában el lehet mondani azt a hasonlatot, hogy ez a nemzet 
egyik kezével a kardot forgatta, másik kezével a tollat. A mely nem
zet egy Verbőczy István törvényirót, Dévay Biró Mátyás praedikátort 
és hittérítőt, egy Pázmán Pétert, a bíboros Cicerót, Tinódi Lantos 
Sebestyént, hegedőst, egy Balassa Bálint lánglelkü költőt tud felmu
tatni a régi korból, a hol Szenei Molnár Albert, ihletett zsoltár iró, 
a nagy nemzeti hős, Zrínyi, a költő, ki békességes pennával és rette
netes bajvívó szablyával egyaránt kivált kortársai közül, a hol egy 
Apáczai Cseri János Encyclopaediájára hivatkozhatunk századokkal 
előző időből, a mely nemzetből vált ki Mikes Kelemen, ki 
„egyedül hallgatta tenger mormogását, tenger habja felett futó szél 
zúgását a bujdosók közül,“ az a nemzet büszkén nézhet vissza a 
múltba.

S mióta Bessenyei, a lánglelkü testőr fellépése a magyar iroda
lom uj fellendülését meginditotta, azóta bátran mondhatjuk, hogy 
a közművelődés minden terén képesek vagyunk európai színvonalon álló 
férfiakat felmutatni. Olyan politikai Írókat, minők gróf Széchenyi István, 
Kossuth Lajos, Deák Ferencz , olyan színmű Írókat, mint Kisfaludy 
Károly, Szigligeti E., Tóth Ede, Madách Imre, kinek Ember tragédiájánál 
fenségesebbet a világirodalom ebben a nemben nem mutat fel, olyan 
költőket, mint Csokonayt, Kölcsey Ferenczet, Hymnuszunk íróját, 
Vörösmarty Mihályt, a Szózat költőjét, Petőfi Sándort, e világ bá
multa meteort a költészet egén, Arany Jánost, legnagyobb epikusunkat, 
Tompa Mihályt, az ő utolérhetetlen Virágregéivel tudunk bemutatni a 
világnak ; ahol Horváth Mihály, Szalay László történetíróink mellett a 
jónevü történet búvárok nagy számával dicsekedhetünk, a hol oly 
nyelvészeink voltak, mint Kazinczy, Révay, Szarvas Gábor, a hol a 
természettudományok terén, hogy másokat ne említsünk, Hermán 
Oltót látjuk működni, ahol a regényírás terén Jósika Miklós, Jókai 
Mór, báró Eötvös József, Mikszáth Kálmán, Herczeg Ferencz munkáival 
dicsekedhetünk : ott nyugodt lélekkel állhat a nemzet a világ ítélő 
széke elé, mert bebizonyította, hogy nemcsak nyers erő tekintetében, 
hanem művelődésre való képességben is kiállja a versenyt, megér
demelte ezer éves életét s méltán várhatja a második ezer évet! 
Éljen !“

Utána Lánczy Géza 8-ik oszt. tanuló szavalta el lelkesen Vörös
marty Mihály „Szózat“-ját. Ezután Dobay Sándor h. igazgató záró 
szavai következtek.
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Mélyen tisztelt ünneplő közönség !
Kedves tanítványaink !
Mindnyájan tudjuk, hogy ma Magyarország ezeréves fennállásá

nak évfordulati ünnepét üljük.
Tudjuk a történelemből, hogy ez alatt az ezer év alatt, mióta 

a magyar elődök ezt a szép hazát megalapították, mennyi megpró
báltatást mért reá a végzet.

Tudjuk, hogy a viszontagságos évek e hosszú sora alatt Euró
pában hány uj ország alakult régieknek romjain ; mig édes hazánk 
— hála Istennek ! — máig is él, virágzik.

Tudjuk pedig, hogy mennyi külső és belső ellenséggel kellett 
megvívnia a létfenntartás harczát.

Tudjuk mindezeket s a dolog okaira pillantani szerető ész e 
tudásból számtalan tanúságot vonhat le.

Megtanulhatjuk, hogy a magyar népben az államalkotó képesség 
mindig meg volt, oly mértékben, mint kevés más fajban.

Megtanulhatjuk, hogy kívülről jövő ellenséges támadás soha nem 
tudott ártani a magyarnak, hacsak azoknak támadásával egyidejűleg 
belső egyenetlenség is nem járult a nemzet erejének gyöngitéséhez. 
A II. Endre és IV. Béla korabeli pártoskodás tette itt úrrá a mongo
lokat, a II. Ulászló és II. Lajos idején dúlt pártharczok nagy okai 
voltak a gyászos mohácsi vésznek ; a Ferdinánd és Szapolyai pártok 
közötti villongás tette rajtunk úrrá a törököt; a majtényi síkot és 
Világost is a belső egyenetlenség tette szomorú emlékűvé.

Ámde a mai ünnepen nem elég, hogy mindezeket tudjuk, hogy 
elismerjük azokat a csalhatatlan igazságokat, melyeket a történelem
ből tanulságul levonhatunk. Nem elég ez a mai ünnepélyhez !

Ereznünk kell e nap fontosságát !
A legmélyebb hálát kell éreznünk szivünkben a mi dicső őseink 

emléke iránt! Hálával kell eltelnünk az isteni bölcs gondviselés ke
gyelme iránt, amely támasztott sorainkból honfoglaló Árpádot, — a 
rabló kalandokban már-már elfogyó nemzetnek királyságot alkotó I. 
Istvánt, a keresztyén vallást diadalra vivő I. Lászlót; a hon teljes 
szétziláltságában a mongol pusztítás után IV. Bélát, az utolsó Árpá
dok gyönge kormánya után diadalma Nagy Lajost, Várna után a 
török hatalma ellen az egész Európát védelmező Hunyadi családot, 
benne Mátyást, az igazságost, a mohácsi vész után a széttépett or
szág vallási és alkotmányos védelmére Bocskayt, Bethlen Gábort, 
Rákóczy Györgyöt; — Leopold jogfosztó uralma ellen egy II. Rákóczy
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Ferenczet; — II. József németesitő politikájának romjain az 1791—2 
évi országgyűlés nagy alakjait; a franczia harczok utáni reakczió 
sötét korszakában nagy költőket, hogy a nemzetet fölrázzák tetszha
lott! álmából lantjuk hangjaival ; Széchenyit, Kossuthot, kik az „uj 
Magyarországot“ megteremtették s az ötvenes évek gyászos napjai 
után Deák Ferenczet.

Ereznünk kell, hogy sokat vétet a nemzet önmaga ellen, de 
sokat is szenvedett érte. Volt idő, a mikor úgy szét volt törve a 
haza czimere, hogy másé volt a négy folyó, másé a három hegy, a 
korona is idegenbe került, úgy, hogy nem maradt abból egyéb, mint 
a ránk nehezedő kereszt. És éreznünk kell, hogy a jó Isten nem 
hagyott el, megsegített s most talán „megbünhödte már e nép a 
múltat s jövendőt \“

Nem elég büszke öntudattal gondolni arra, hogy annyi balsze
rencse közt oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem, él 
nemzet e hazán ! Hanem éreznünk kell azt is, hogy oly népnek nem 
ad az Isten szabad hazát, a mely nem igyekszik is azt megtartani !

Ha nem érezzük azt, hogy minekünk a jelenben élőknek mél
tóknak kell lennünk a nagy ősökhöz ; hogy mi ránk a haza felvirá
goztatása elodázhatatlan kötelességeket ró : akkor üres csillogás e mi 
ünneplésünk !

De nem ! nem hiszem : nem szabad azt feltennem rólatok ifjak, 
hazám jövőjének reményei, hogy a ti leikeitekben a mai napon nem 
kelnek magasztos érzelmek, — hogy sziveteket nem dobogtatja heve
sebben a honszeretet magasztos érzése ! Mert hisz jaj volna akkor a 
hazának; nem volna akkor ennek jövője, ha a ti telketeket nem 
hatná át az a tudat, hogy a haza tőletek várja fölvirulását s tinektek 
kötelességetek azt diadalra juttatni, fénykorának dicsőségére fölemelni !

E szent kötelességnek érzete aczélozza meg akaraterőtöket, ne
mesítse jellemeiteket, ápolja bennetek e nemzet hasznára törekvő 
munkakedvet, hogy majd az életbe kilépve a hazának zászlaját, — 
melyet dicső őseink lobogtattak, s ha kellett, Zrínyiként, Szondiként 
véröket is áldozták érette — méltók lehessetek kezeitekbe venni, s 
tudhassátok azt diadalra juttatni.

Befejeződik e nagy ünnep ; véget ér e nagy jelentőségű év ; de 
ti tegyetek szent fogadást, hogy a ti telkeitekből, sziveitekből nem fog 
kitörlődni ennek emléke sohasem. És akármit tesztek, úgy tegyétek 
azt, hogy kedves hazánknak dicsőségére legyen az szentelve ; minden 
küzdésetek végczélja a haza boldogsága legyen és akaraterőtök arra
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legyen irányozva, szivetek legforróbb óhajtása, vágya az legyen, hogy 
a mi kedves magyar hazánk boldogan, soká éljen !

A dalárda a Király hymnuszt zenditette rá s végül a dalárda és zene
kar által együttesen előadott Rákóczy-induló lelkesítő hangjai mellett indult 
meg a menet, hogy az iskolai faültetési ünnepélyen is résztvegyen.

A lyczeum előtt elterülő kis kert két sarkára két kis tölgyfát 
ültettek, mely az állandóságot, erőt van hivatva jelképezni. A nem
zeti szinü szalagokkal dekorált fácskáknál Szabó Lajos 8-ik oszt. 
tanuló mondotta a faültetési aktust méltató lelkes beszédet s aztán 
minden osztályból két tanuló dobott hantot a fa tövére, emlékmon
datok kíséretében.

Innen aztán a Lónyay-utra ment a főgymnáziumnak negyedfél- 
százat meghaladó tanulója, mindenik nemzeti szinü szalagos csinos 
emlékéremmel dekorálva.

Úgy tiz óra tájban rendkívül érdekes látványosságot nyújtott a 
Lónyai-ut ; nyüsgött a sok tanuló gyerektől, kik közt a nemzeti szinü 
vállszalagos főrendezők jöttek, mentek, alig tudva a különben szép 
rendben sorakozó gyermekek sokasága között kiismerni magokat.

A mint az óra 10-et ütött, — a Lónyay-ut torkolatán meg- 
zendült a szlatinai bányász zenekar harsonája, — melynek hangjai 
mellett megindult a tanulók impozáns menete a piacz felé; oly 
rendben sorakozott, oly komolyan állott kimutatott helyén, hogy való
ban megszégyenítették a tűzoltói kötélcordont mindenfelé elszakítani 
óhajtó nagy emberek óriási tömegét. Pedig a tolakodásra nem volt 
ok, hisz a nagy pódiumon 150 főből álló disz vegyes karnak minden 
dalát, Mokcsay Zoltán joghallgató szavalatát is messze meg lehetett 
hallani. E magasztos érzelmek hatása alatt oszlott az óriási közönség, 
s hogy ennek emléke a tanulók szivében maradandó gyökeret vert : 
arról kétség nem lehet.

Délután 3 órakor, az ev. ref. főgymnásium, a róm. kath. gim
názium, a képezde és a felsőbb leányiskola növendékei tanáraik ve
zetése alatt kivonultak a Malomkertbe, hol tornagyakorlatot tartottak 
ezrekre menő nézőközönség részvétele mellett. (D o b a y  S á n d o r .)

*

111. A  róm . k a th . g im n á z iu m b a n . Drága hazánk ezer éves fenn
állásának évfordulóját a m.-szigeti róm. kath. algimnázium is nyilvá
nos iskolai ünnepélylyel ülte meg május 9-én, zöld ágakkal s nem
zeti lobogókkal díszített nyári tornaterén. Délelőtt 9 órakor sorakozott 
itt, a legkedvezőbb tavaszi reggelen, a hazafias érzelem tüzétől kipirult
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s nemzeti csokrokkal feldíszített ifjúság tanárai kíséretében s igen 
díszes közönség jelenlétében.

Az ünnepélyt az intézeti igazgató beszéde nyitotta meg. melyben 
nagy figyelem közt mutatott azokra a nemzeti kiváló erényekre, mik
nek ezeréves fennállásunkat köszönhetjük s lelkesen hívta fel tanít
ványait, hogy az uj ezer év küszöbén tegyenek fogadást ez erények 
buzgó ápolására, s akkor állni fog Buda s élni a magyar még sok
sok ezer éven át. Ezután az összifjuság a szlatinai zenekar szives 
segédlete mellett a „Szózat“-ot énekelte nagy lelkesedéssel, majd 
Schmid Károly, II. oszt. tanuló szavalta el Palágyinak „A nemzet 
jövője“ czimü költeményét, mit követett Petőfi „Honfidal“-ának lelkes 
és szabatos előadása a gimnáziumi énekkartól.

Ennek elhangzása után lépett a felolvasó asztalhoz Martinkovics 
Iván, világi tanár, hogy megtartsa hatalmas felolvasását, melyet haza
fias erényekre buzdító szellemére való tekintetből az 1895/96-ik évi 
Értesítő egész terjedelmében közöl. Még Báthory Lajos, III. oszt. tanuló 
szavalta el a „Szózat“-ot; „Mindent hazám te érted“ czimü dalt 
énekelte az énekkar, Gáspár Imrének a „Második ezer év" ez. köl
teményét adta elő Szokolyovszky Károly IV. oszt. tanuló ; az ifjúság a 
Hymnust majd a „Járjatok be minden földet“ indulót énekelte s 
ezzel az intézeti ünnepély véget ért, hogy végbefejezést nyerjen azzal 
az impozáns együttes ünnepélylyel, melyet a város főterén a taninté
zetek összesége tartott s melyen ifjúságunk is tanárai kíséretében a 
Lónyay János-térről, mint közgyülekezési helyről, nemzeti lobogók lenge- 
tése alatt s zeneszó mellett megindulva részt vett. (M a lo n y a i Is tv á n .)

*

IV . A  m. k ir . á lla m i fe ls ő b b  le á n y is k o lá b a n . Örömtől, 
lelkesedéstől dobogó szívvel várták és üdvözölték növendékeink azt a 
napot, melyet hazánk ezeréves fennállása emlékének megünneplésére 
tűzött ki a tanári kar.

Az az öreg épület, mely régebben a kincstári jószág igazgatóság 
komoly hivatalnokainak tömegét látta falai között, most, mint a múzsák
nak felszentelt hajléka, lobogó díszbe öltözve, vidám arczu, fehér 
ruhába öltözött, nemzeti szinü csokrokkal s vállszalagokkal díszített 
ünneplő leánysereget fogadott falai közé.

Arra való tekintettel, hogy az iskolák együttes ünneplése is e 
napon volt megtartandó : iskolai ünnepünk a kora reggeli időben, a 8 
órakor megtartott hálaadó isteni tisztelet után fél 9-kor vette kezdetét. 
Daczára a korai időnek, megyénk, városunk előkelőségei közül többeket
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üdvözölhettünk körünkben, a szép számmal megjelent szülőkön 
kivül is. Jól esett többek, között, ott látnunk megyénk alispánját, 
főjegyzőjét, a kir. tanfelügyelőt, a város polgármesterét s főkapitányát.

Számítva arra, hogy iskolai nagy termünk, a növendékeken 
kivül nem lesz képes befogadni a résztvevő közönséget is, az iskola 
udvarát alakítottuk át egy díszteremmé, melynek keretét a lobogók
kal, virágfüzérekkel diszitett épület falai, az udvar két oldalán már 
szép fejlődésben levő gömbakáczok zöldellő lombjai, az edényes 
növényekből itt ott ügyesen összeállított csoportok, boltozatát pedig 
a tiszta fényben ragyogó ég kék boltozata képezte. Az udvar közepén 
volt felállítva a dobogó, melynek háttere, Ő Felségeiknek borostyán 
levelekből font füzérrel körülvett arczképeivel, a rajztanitónő által nagy 
méretekben szépen megfestett Magyarország czimerével, apró zászlók
kal, fenyő ágakkal, a női kezek ügyességére méltó ízléssel volt díszítve. 
A dobogón a szereplőknek, két oldalán az iskola összes növendékei
nek festői csoportja foglalt helyet, szembe vele a szép számú intelli
gens közönség helyezkedett el.

Pont fél 9 órakor az ünnepies csendben felzendült az összes 
növendékek ajakán az ünnepi műsor első száma, Vörösmarty „Szózata.“ 
Ennek elhangzása után Bodrogi Juliska elemi II. oszt. növendék sza
valta el Erdélyi Zoltánnak „Magyar honleányok“ és Janisch Gabriella 
fels. leányiskolái I. osztályú növendék, Inczédy László „Ezer év“ 
czimü költeményét. A két szavalat után a IV. oszt növendékek, 
Pósának „A haza“ czimü, dr. Wekerle László által megzenésített 
költeményét énekelték, két szólamra. Ez után az igazgató lépett az 
emelvényre s az alább közlendő beszédjében rövid visszapillantást 
vetve a nemzet ezer éves múltjára, méltatta a nemzeti nagy öröm
ünnepet s buzdította a növendékeket a haza szeretetre. A beszéd 
után Wekerle Mártha IV. oszt. növendék Büttner Lina „Ki volt nagyobb" 
czimü költeményét szavalta el, a melyet a növendékek karéneke kö
vette a „Király dallal“. Még Valkovszky Erzsébet V. osztályú növen
dék szavalta el Pósa „Magyarok bejövetele“ ez. költeményét, aztán 
a növendékek együttesen elénekelték a „Járjatok be minden földet“ 
kezdetű szép indulót s ezzel az ünnepség véget ért.

Az ünnep végeztével a növendékek még néhány perczig az 
iskola udvarán szórakoztak, aztán osztályonként sorakozva, az ez alka
lomra készített nagy nemzeti lobogó alatt kivonultak a Lónyay térre, 
hogy ott a többi iskolák növendékeihez csatlakozva, részt vegyenek 
az iskolák együttes ünnepségében is.
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ünnepi be5zéd.
Hazánk ezer éves fennállásának emlékére 1896. évi május 9-én rendezett iskolai 

örömünnep alkalmával tartotta az igazgató.

Végig tekintve soraitokon, úgy tetszik nekem, mintha szemetekbe 
az örömnek valami szokatlan fénye lobogna, úgy tetszik nekem, 
mintha sziveteknek is erősebb lüktetését vélném hallani. Honnan e 
szokatlan lelkesülés lángja szemetekben ? honnan e szokatlan öröm
érzés szemetekben ? hiszen máskor is örültök ti a tavasz szép 
virágainak, vidáman csicsergő dalosainak, a lombok suttogásának, a 
patakok csörgedezésének ; máskor is összejöttetek ti ez iskola falai 
közé, hogy ünnepet üljetek.

Igen. Máskor is eljött az alvó természetet életre keltő tavasz, de 
a természet ébredése soha sem tetszett oly bájosan elragadónak, az 
ősök hamvai felett fakadó virágok oly illatosaknak, a madarak éneke 
oly elbűvölőnek, a lombok suttogása oly beszédesnek, a patakok 
csörgedezése oly andalítónak, mint m ost; máskor is tartottunk iskolai 
ünnepélyeket, de annak tárgya sohasem volt oly magasztos, oly 
lélekemelő, mint most, midőn imádva szeretett hazánk fennállásának 
ezredik évfordulóját ünnepeljük.

Hogyne lobogna hát szivetekben a lelkesülés fénye, hogyne 
dobogna ifjú szivetek az édes örömtől hevítve, midőn szeretett hazánk
nak oly sok fénynyel, dicsőséggel teljes ezer éves múltja véghatárán 
állunk, midőn rágondolunk, „hogy ezer év múltán is itt vagyunk e 
hazában, melynek minden porszeme magyar hősök pora, miden fűszála 
magyar hősök vérével áztatott földből fakad !“

Ezer esztendő ! Mily parányi szám az idők végtelenségében, de 
mily nagy idő emberi számítás szerint egy nemzet életében ! Csak 
végig gondolni is rajta, elfárad a gondolat. A derűnek és borúnak, 
fénynek és árnynak, reménynek és csüggedesnek mennyi változata 
van fűzve annak az ezer esztendőnek emlékeihez. Jertek, ennek az 
ünnepélyes pillanatnak hatása alatt ujitsuk fel ezeket az emlékeket, 
forgassunk egy nehány lapot ebből az ezer éves történelemből, hogy 
meríthessünk abból hitet, erőt, bizalmat és lelkesedést a második 
ezer év küszöbén !

Vad, napba néző nép volt a magyar, merész 
Ön vérét vesztegetni untalan :
Kinek Istent az ég, hazát a föld 
Még nem adott: hitetlen, hontalan.
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így festi koszorús írónk Jókai, őseinket, midőn ősi hazájukat 
elhagyva utrakeltek, hogy a tejjel mézzel folyó Pannónia földén hazát 
alapítsanak.

Midőn Árpád, hadverő seregével a vereczkei szoroson át az 
elfoglalandó haza földjére nyomulva, az ellenálló népek felett vívott 
diadalmas csatái után nagy munkáját bevégezte, s győzelmes népével 
Pusztaszeren az első gyűlést megtartván, az uj hazát megalapította, 
volt már hazája a magyarnak, de nem volt hite még.

Szent-István első apostoli koronás királyunké az érdem, hogy 
mély bölcsességével, a messze jövőbe tekintő éles elmüséggel belát
ván azt, hogy Európa népei között kalandos életet folytatni, népeket 
leigázni s földeket elfoglalni karddal, hősi vitézséggel egy ideig talán, 
ha lehetséges is, de országot alapítani, annak fennállását szilárd 
alapokra fektetni alig lehet; belátván azt, hogy az Árpád által alapí
tott uj hazát csak a békés fejlődés, az ősi hitnek elhagyása s a 
szomszéd nyugati népek miveltséyének elsajátítása által lehet megtar
tan i: elkövetett mindent, hogy népével a keresztyén hitet felvétesse, 
velők a nyugati miveltséget megkedveltesse s az ország kormányzá
sát bölcs törvényekre fektesse. így adott ő őseinknek az uj hazához 
uj hitet. így lett most már őseinknek hitök is.

Múltak az évek. Egyes nagy királyaink jogara alatt fejlődött, 
izmosodott nemzetünk erőben, jólétben, emelkedett hirben és dicső
ségben. Voltak idők, midőn az ősi vitézség nemcsak hirt, nevet szer
zett a magyar nemzetnek, de az ország területét is nagyobbitotta, 
midőn halhatatlan költőnk, Petőfi szerint „Magyar tenger vizébe 
hunyt el, Észak, kelet s dél hulló csillaga.“ Voltak idők, midőn a 
tudomány, művészet virágzása, az ipar, kereskedelem fellendülése 
árasztott fényt, dicsőséget hazánkra ; voltak idők, midőn ős szabadsá
gunkért s alkotmányunkért vívott küzdelmeink által vontuk magunkra 
a népek csodálatát.

De miként a természet világában a fény az árnynyal, a derű a 
borúval váltakozik; nemzetünk történetében is akként váltották fel 
egymást az ellentétes események. És a sötét lapok nagyobb tért fog
laltak el hazánk történetében, mint a fényes betűkkel jegyzettek.

Alig illeszkedett be hazánk a nyugati államok közé uj hitével, 
átalakult, de nemzeti sajátságait megőrzött szokásaival, intézményeivel, 
jöttek a megpróbáltatások nehéz küzdelmei.

Rokontalanul helyt foglalva Európa keleti és nyugoti népei között, 
úgyszólván fegyvert kézben tartva kellett folytonosan őrködni hazánk
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integritása, szabadsága és függetlensége felett. Az ádáz ellenség csapá
sai miatt sokszor állott hazánk az enyészet szélén, sokszor állott 
nemzetünk oly válság előtt, mely végzetesnek látszott még a nem 
kishitüek előtt is. Sajó, Várna, Mohács nevei véres betűkkel jelzik az 
időket, melyben hazánk a legnagyobb válság között állt. De ez még 
nem volt elég. Nem egyszer eltiprolt jogaink visszaszerzéséért, leg
féltettebb kincsünkért, a vérszerződésben letett, időkoronkint a kor 
szellemének megfelelő törvényekkel kibővített s biztosított alkotmá
nyunk megvédéséért kellett népfogyasztó harczokat folytatni. És hogy 
a megpróbáltatás teljes legyen, pártvillongások szaggatták szét nem 
egyszer a nemzet fiait, állították szembe a nemzetet önmagával, vagy 
a mint Kölcsey Hymnuszában mondja „Hányszor támadt tenfiad, 
szép hazám kebledre; S lettél magzatod miatt, magzatid hamvvedre.“

Valóban, ezekre visszagondolva nagyon indokolt a költő ajakán 
előtört ama nagy igazságot rejtő kifejezés : „Isten csodája, hogy még 
áll hazánk!“

De hála a felettünk őrködő gondviselésnek, e nehéz küzdelmek 
uián is él szeretett hazánk, áll hírben, dicsőségben ragyogón ; él 
nemzetünk tisztelve, becsülve, figyelemre méltatva Európa müveit 
nemzetei által is. Büszkén, önérzettel, örömtől áradó érzéssel mond
hatjuk el a „Szózat“ hallhatatlan költőjével:

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán !

És tudjátok-e mi volt az az erő, mely nemzetünket megvédel
mezte, hazánkat fenntartotta egy ezer éven át, daczára annak, hogy 
hazánk volt a kőszikla évszázadokon át kelet s nyűgöt népei között. 
Tudjátok-e mi volt az az erő, mely lehetővé tette azt, hogy mig 
Európa földén államok keletkeztek és bomlottak fel, vagy nyertek uj átala
kulást, a mi szeretett hazánk ma is az, mely az Árpád által megalakított 
haza volt? Talán fajunknak imponáló sokasága, talán hazánkat termé
szetes védgáttal körülövedző tengerár, vagy áthághatlan bérezek s 
járhatlan sivatag ? Oh épen nem. Hiszen a legnagyobb magyar, 
Széchenyi szavaként oly kevesen vagyunk, hogy még az apagyilkos
nak is meg kellene kegyelmezni ! Hazánkat sem védelmezi megmér- 
hetlen tengerár, útvesztő sivatag, megközelithetlen hegységek.

Azaz őserő, az a népeket fenntartó akarat, a hazaszeretet lángja volt.
Igen kedves növendékeink. A hazaszeretet volt az a mindent



A FELSŐBB LEÁNYISKOLÁBAN. 77

legyőző őserő, mely a gondviselés őrködése mellett szeretett hazán
kat fenntartotta, mert ez volt az, a költők fejedelme, Jókai, szerint, 
„mely a nép szivében egy dobbanás volt, hogy ha érezett. És hogyha 
tenni kellett, az egész tudott emelni egy kezet." Ez volt az, mely 
lelkesítette a hőst, ha kardot kellett kezébe venni, mely vezette az 
államférfiakat, ha a béke napjaiban törvényeket kellett alkotniok. De 
az volt az az őserő, mely ihletet adott a hon leányainak is, hogy 
részt vegyenek ők is a haza fényének, dicsőségének munkálásában.

Mert ne hidjétek, kedves növendékeink, hogy hazánk leányainak 
nincs érdemök abban, hogy ma, m inta műveltségben és tudományban 
európai színvonalon álló szabad nép, szabad hazában ünnepelhetjük 
hazánk ezer éves fennállásának ünnepét!

Vessetek csak egy futó pillantást hazánk ezer éves múltjára. 
A nagy királyok, hervadatlan babért szerzett hadvezérek, szabadság
hősök, kiváló államférfiak, nagynevű tudósok, lánglelkü költők és 
művészek nevei mellett, találkozni fogtok ott női nevekkel, kiknek 
viselői jelentékeny hatással voltak koruk társadalmi miveltségének 
emelésére, sőt ha a szükség úgy hozta magával, még a kemény 
pánczél viselésétől sem riadtak vissza.

Avagy emlitsem-e a fejedelmi vérből Saroltát, Szent-István 
királyunk édes anyját, kinek nem csekély érdeme volt abban, hogy 
őseink a keresztyén vallást felvették s a ki fiában oly királyt nevelt 
hazánknak, hogy neve a legragyogóbb betűkkel van feljegyezve törté
netünk lapjára ; emlitsem-e Nagy Lajos királyunk leányát Hedviget, 
ki szive legszentebb érzelmét tagadta meg, csak hogy egy pogány 
népnek megszerezhesse a keresztyén vallás boldogító h ité t; emlitsem-e 
a nagy királynét Mária Theréziát, ki a legszebb gyöngyöt illesztette 
be koronánkba, hozzá csatolván Fiúmét az anyaországhoz ; vagy a kit 
legelső helyre kellett volna tennem, emlitsem-e a minden női eré
nyekben gazdag felséges Király-Asszonyunkat, Erzsébetet, kinek nemze
tünk oly sokat, oly nagyon sokat köszönhet, ki a legszomorubb kor
szakban adott a nemzetnek reményt, vigasztalást.

Vagy felujitsam-e emléketekben a Rozgonyi Cecilek, Szilágyi 
Erzsébetek, Zrínyi Ilonák, Bornemissza Annák, Lorántffy Zsuzsánnák, 
Cserei Ilonák és sok, nagyon sok más magyar nőnek képeit ? Mert 
sokan voltak. És mind nagyok, mind dicsők, kiknek nevei hallatára 
most is feldobog a magyar honleányi s z í v , kiknek emléke még most 
is eszménykép gyanánt áll azok előtt, kik a költő szava szerint 
„nagy hivatásuknak" megfelelni akarnak.
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Igen, kedves növendékeink! Olt találjuk hazánk lelkes hon
leányait mindenkor és mindenütt, a mikor és a hol nagy nemzeti 
érdekekért kellett áldozatot hozniok. A nő, mint édesanya volt az, 
ki megtanította gyermekét Isten- és a haza szeretetére s ő adott 
fegyvert fia kezébe, ha hazáját kellett védelmeznie. A nő, mint hitves 
volt vigasztaló angyala a küzdelmes időkben honfiúi bánat miatt 
kesergő férjének, s lelkesítője, ha a béke napjaiban komoly munkával 
kellett annak foglalkoznia. A nő volt, ki lelke legnemesebb érzelmét 
követve, mindig előljárt, hol jótékonyságot kellett gyakorolni, hol 
valami szép, nemes eszmét kellett keresztül vinni. Valóban, ha igaz 
az, mit egy nagy államférfiunk a nőkről mondott általában, hogy 
„eszme, lett légyen az akár politikai, akár társadalmi, nem győzött 
még a nők nélkül, vagy azok ellenére“, úgy ezt az igazságot főként 
hazánk nőire alkalmazhatjuk.

És ne higyjétek ám, mintha a nagy nemzeti érdekek munkálá- 
sában csak azok vehetnének részt, kik születési, vagyon vagy értelmi 
képesség által nyújtott előnyben részesüllek. Valamint egy gépezetben 
a legparányibb rész is ép oly fontos tényező, mint a hatalmas méretű 
géprészek, mert csakis ezeknek együtthatása, összműködése által válik 
lehetővé a gépnek mint egésznek működése: úgy a társadalmi élet
ben is minden egyes tagnak, kicsinynek és nagynak, gazdagnak és 
szegénynek meg van a maga fontossága, a maga hatásköre, hogy 
részt vehessen a nagy nemzeti munkában, melynek czélja a haza 
jólétének emelése, irodalmának s művészetének fejlesztése s hatalmi 
erejének izmosodása. És az a nő, ki abban a szerény körben, mely
ben őt a gondviselés helyezte, feladatát híven teljesiti, ha otthonában 
a rend, munkásság, takarékosság hű őre, a hitéletnek, nemes erkölcs
nek, hazaszeretetnek gondos ápolója, sokkal nagyobb szolgálatot tesz 
a hazának, mint a talán előkelőbb helyen álló, de kötelességét nem 
teljesítő nő.

Tegyetek azért ti szent fogadást ez ünnepélyes pillanatban, hogy 
híven fogjátok teljesíteni mindannyian női kötelességtöket, miket tőle
tek a haza java megkíván. Azt mondja Pósa Lajos, az ifjú nemzedék 
kedvelt költője, egy szép költeményében :

. . . Ezer év múlva sem miénk még a haza; mert 
Nem ül diadalmat a nemzet ős lelke 
Népeket együvé alkotó szerelme ;
Nyelvünk mindhiába édes ajkú madár,
Bűbájos dalától nem zeng minden határ!
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Legyetek tuhát munkások, hogy az az óhajtott diadal meglegyen. 
Legyetek munkások, hogy az az édes anyai nyelv a haza minden 
lakóinál találja meg édes otthonát. Legyetek munkások, hogy szere
tett hazánk népei vallás és nemzeti különbség nélkül szeressék ezt a 
hazát, a melyen kívül „nincsen számodra hely“. És szeressétek 
azt nemcsak üresen hangzó szavakkal, hanem tettekkel, a s z í v  soha 
ki nem hülő meleg érzésével. Tanuljátok meg s tanítsatok meg másokat 
is arra, hogy a haza szent, melyet tisztelni, szeretni és imádni kell.

Ha a haza minden fia, minden honleánya azzal a szent elhatáro
zással lépi át az uj ezer év küszöbét, hogy lelke legjobb tehetségét, 
szive legmelegebb érzelmét a haza érdekében fogja értékesíteni, a 
második ezer évben hazánk dicsősége ragyogóbb, nemzetünk tekin
télye, hatalma nagyobb leend.

És most még csak egyre kérlek titeket. Tudjátok ti azt, de 
magatok is érzitek, hogy a magyar nép szivében a haza szent szerelme 
mellett a király iránti hü szeretet is kiolthatatlanul ég. Gyújtsátok fel 
lelketekben ez ünnepélyes pillanatban a jó királyunk iránti szeretet 
lángját is s kívánjátok tiszta szívből, hogy jó királyunk még sok éve
ken át „lelhesse népe boldogságán örömét s hir, szerencse koszoruzza 
szent fejét.“ Azt a kis nemzeti szinü csokrot pedig, mely most 
szivetek felett az öröm ünnepet jelezi, tegyétek el legbecsesebb emlékei
tek közé, hogy emlékeztessen benneteket még a késő korban is e mai 
ünnepélyre s ebből kifolyólag a haza szeretetre s a király iránti hódoló 
tiszteletre.

Éljen a haza !
Éljen a király! M a rik o v s z k y  M e n y h é r t.

*

V . A  ta n í tó k é p z ő b e n .  Az állami tanítóképzőben a millenáris 
ünnepszentelés szintén felemelő módon történt. Az intézet tornacsar
nokát, mely ízléssel volt feldíszítve, nagy közönség töltötte be. Kovásy 
Zoltán helyettes igazgató diszmagyarban jelent meg és üdvözölte a 
közönséget. Majd az ifjúság zenekara a Rákóczy-indulót adta elő s 
ezután a Szózatot énekelték el. Papp József a gyakorlóiskola IV. 
osztályú növendéke Inczédy László „Ezer év“ czimü versét szavalta el.

Báthory József, tanár, a következő alkalmi beszédet mondotta :
Tisztelt ünneplő közönség :
Nemes ifjúság 1 — Kedves gyermekek I
Ünnepe, hálaadó nagy, örömünnepe van most a magyar nem

zetnek ! Honfoglalásának első ezer éve, — annyi dicsőség, annyi
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gyász, oly sok öröm és bánat után nem megtörve, hanem meguj- 
hodva lépi át a második ezer év határvonalát. S mi — Isten kegyel 
méből mindannyian magyarok — mint e nemzet hű fiai, szivünk- 
sugallatából is épen ezt a virágfakasztó, uj életre keltő májusi napot 
óhajtjuk megszentelni, az Ur égi trónusához szálló, múlt és jelenért 
hálát, — jövőnkért kérést rebegő buzgó imáinkkal.

A homályba burkolt régmúlt időkben távol keleten, a messze 
Ázsiából zaklatott néptörzs, a magyar, kél ■ ismeretlen vándorútra, 
hogy ha kell, vére hullásával is, hazát szerezzen magának. Régen 
elszakadt és elpusztult testvéreink, a hunok és avarok nyomdokain 
haladtak száguldó csapataink napnyugatra, Európa szivébe, utat törve 
maguknak idegen néptengeren keresztül az ígéret földjéig. Most ezer 
esztendeje, hogy megjelent a szabad magyar nép párducos Árpád 
vezérlete alatt a Kárpátok átkarolta drága földön, birtokába venni 
kipusztitott hun és avar rokonaitól hátramaradt örökét. Évek küzdel
mes hadi munkájában vért és életet áldozva, végre hazát alkottak e 
földön, az akkor új, ma nemzetek bámulatára ezer éves Magyar- 
országot.

A magyar népben szunyadt őserő harczi vitézséggel szerezte és 
védte meg a magyar hazát, de államalkotó, fenntartó politikai böl
csessége óvta meg ezer év hányattatásai, sorscsapásai között nekünk 
késő unokáknak, utódaiknak. Az első száz évnek nyugatot és délt 
riadalomba ejtő harczi kalandjai után, már-már hatalmasabb elődei 
szomorú utján indult nemzetünk, mikor a Gondviselés kegyelméből 
Szent István, első királyunkban, a fennmaradásra utat mutató egyéni 
alakot ölt a nemzet politikai bölcsessége, nemtője. Nem vaksors, de 
csodás jövőbelátás az, hogy első, szent királyunk a Gyula vezér által 
már beplántált keleti egyházat mellőzi, a Nyugathoz fordul ; azonban 
országa és népe függetlenségét, szabadságát minden oldalról megőri
zendő, a kor legelső hűbérurát, a római német császárt is kikerüli s 
a pápával fogadtatja be átalakult nemzetét a keresztyén müveit népek 
sorába; s a pápától nyert koronával megkoronáztatva, mindenkitől 
független, önálló királyságnak rakja le évszázadok viharaival daczoló 
erős alapjait. Ez államalkotó s fenntartó erő domborodik ki s ölt 
csodálatos alakot a német, majd a görögcsászár elleni harczokban, 
Szent László, Kálmán, IV. 3éla királyunkban ; a trónra termett Árpád
ház négyszáz évi dicső uralma után az ülteti Magyarország trónjára 
az Anjoukat; az szökken a mélyből hatalmas sudárba törekvő hős 
Hunyadiakban.
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Ha csak a harczi bátorság lett volna erénye nemzetünknek ; 
tatár, török-dulásban. s más csapások alatt vérük hulla el nagyon sok
szor, mikor falvaink, városaink elhamvadtak, honfiaink ezrei a csata
mezőt borították, sok ezeren rabszijon senyvedtek. Mindannyiszor 
megmentették a végromlás előtt a keresztyén műveltség által megtisz
tított nemzeti jellemvonás : mértéktudó értelmi józansága, öntudatos 
politikai bölcsessége, kiirthatatlan szabadság- és hazaszeretete. E nem
zeti jellemvonásoknak az európai műveltséggel egybeforrása tartotta 
fenn a magyar nemzetet és államot ezer évig. A hadi erények mel
lett vért ontva ; de elvérezünk, ha a magyar nemzeti egyéniségünk 
teljesen feladva hódolunk meg a müveit világrendnek, elsatnyulunk, 
korcs-módra elhalunk. A törhetetlen nemzeti öntudat a megpróbálta
tások napjaiban védő paizsává, vagy ellenévé, nyugalmasabb időszak
ban tanítványaivá tett a Nyugatnak, azonban sohasem szolgáivá. 
Őserőt képező nemzeti sajátosságainknak ilyen megőrzése alkotja ezer 
éves hazánk létének titkát, ledönthetetlen alapját; az erősítette, mikor 
ellenei gyengíteni akarták ; diadalra juttatta, ha letiporni vágytak ; 
tetszhalálából uj életre keltette, midőn kiirtva hitték.

Nemzetek Atyja ! Szabadság Isten ! Leborulunk előtted ! Hála
adó szivünk buzgó imája száll Hozzád végtelen jóságodért és kegyel
medért, hogy hazát, szabad hazát adtál ősapáinknál, hogy elfogadtad 
váltságul kiontott vérüket a testvérharezokért, bűneinkért, hogy szo- 
rongattatása idején irgalmaddal oltalmaztad, megőrizted magyar nem
zetedet. Magasztaljuk nagy neved, mert ezer év utánra is megtartád 
számunkra magyar hazánk szent földjét, hol nrtinden talpalatnyi tért 
őseink vére öntöze ; minden barázdát nemzetünk verejtéke tett dúsan 
termővé, ahol gyenge fűszál és százados tölgy, az alföld rónája s a 
hegyek sziklacsucsai Kárpátoktól Adriáig s Száva, Duna partjáig mind
mind szellemét árasztják, lehellik hantjaik alatt nyugvó ősapáinknak.

Áldd meg a magyar hazát, koronás királyát s valahány hü fiát 
minden időben bőséges javaiddal ! Tartsd meg és erősítsd meg lel
kűnkben őseink nagy erényeit, hogy legyen erőnk megtartani, dicsővé, 
boldoggá tenni a magyar hazát újabb ezredeken keresztül.

Látom, érzem : hazát szerzett ősapáink szelleme újra betölti 
varázserejével magyar nemzetünk kebelét, biztatásául, zálogául, hogy 
a Mindenhatótól kijelölt munkája nagyobb részét a titkos jövő rejti 
magában. Kard és harczias vitézség alkotta meg a hont; a haza- és 
szabadságszeretetből fakadó lankadatlan békés munkával, műveltség
gel emelhetjük hatalmának- és dicsőségének legmagasabb fokára,

6



82 MÁRAMAROSl EMLÉKKÖNYV.

hogy messze sugárzó fényével világitó szövétneke legyen mindenkoron 
a homályban tévelygőknek.

F e l! magyar nemzetünk ifja, örege ! Fel nemes ifjúság e ma
gasztos, szent munkára ! Fel, lángoló szivünk egész hevével, — ko
ronás királyunk nagy példája után ! Utolsó lehelletig, végső szivdob- 
banásig is tettel és szóval, érzéssel, tudással szolgáljuk, éltessük mi 
magyar hazánkat, magyar nemzetünket!

Éljen a király ! Éljen Magyarország !
Báthori József tanár ezen alkalmi beszéde után Lányi Sándor 

gyakorló iskolai IV. osztályú tanuló Magyarország megkoszorúzott tér
képén, szabatos előadásban megmutatta hazánk határait, folyóit, fővá
rosát, nevezetesebb történelmi helyeit. Tanfi Iván tanár ódáját Bodnár 
János képezdész szavalta el. Az óda felölelte hazánk nevezetesebb tör
ténelmi eseményeit. Dobay Andor, gyakorlóiskolai IV. oszt. tanuló, 
Árpád és a honfoglalásról mondott el kis történeti részletet. Ezt kö
vette Polyánszky István, képezdész szavalata. Imát mondott Kovásy 
Albert gyakorlóiskolai IV. oszt. tanuló. A Hymnus eléneklése zárta az 
ünnepélyt.

V I. E le m i is k o lá k b a n . A felekezeti s állami elemi iskolákban 
Máramaros vármegye mindenik községében megünnepelték a nagy 
napot, a ministerium által kiadott alkalmi füzet szellemébon. A szigeti 
állami elemi iskola ünnepe a leányiskola udvarán szép, derült időben 
tartatott meg. Az iskola udvarán díszesen dekorált emelvény volt, 
mellette balról az állványos falitábla, rajta Magyarország falitérképe 
borostyánnal övezve. A közel nyolcz-száz főből álló fiú- és leány 
tanulósereg, gondnoksági tagok, érdeklődő szülők, az udvart egészen 
betöltötték. A tanulók fél nyolcz órakor tanítóik vezetése mellett a 
templomba vonultak, nyolcz órakor vette kezdetét az ünnepély a 
Hymnus eléneklésével. Hitter Győző gondnoksági h. elnök tartott meg
nyitót. Bökényi Dániel igazgató a honfoglalás tényéről alkalmi beszé
det. A hazai térkép előtt Ladányi Jolán IV. osztályú tanuló beszélt. 
Deák Gyula tanító alkalmi felolvasást tartott. Több növendék szavalt. 
Végül a Szózatot énekelték el. Fél tiz órakor a tanulók zászlók alatt 
tanítóik vezetése mellett vonultak le a Lónyay János-térre, hol az 
együttes iskolai ünnepély részesévé lettek.

V II. A z  ip a ro s  ta n o n c z - is k o la  május 14-én ünnepelt. Bod
rogi Gyula az iskola igazgatója megnyitót mondott. Sefcsik István 
alkalmi felolvasást tartott, volt szavalat, a tanulók énekeltek Pataki 
Ferencz vezetése mellett.
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V i l i .  A  m .-s z ig e ti k é p z ő in té z e t  a Millenáris esztendőben, 
május 18-án ünnepelte fennállásának huszonötödik évfordulóját.

Május hó 17-én vasárnap érkezett meg az esti 7 órai gyors
vonattal Szathmáry György miniszteri tanácsos, — a közoktatási kor
mány képviseletében. Az intézet vezetője, Kovásy Zoltán h. igazgató, 
Husztig utazott eléje s itt a megye határán Kerekes Sándor felső 
népiskolai igazgatóval együtt lelkes szavakkal üdvözlé a vármegye 
örömmel látott előkelő vendégét. A miniszteri tanácsos útja innen 
fogva valóságos diadalut volt. Úgyszólván minden állomáson, hol 
1 —2 perczig időzött a vonat, küldöttség és a nép apraja nagyja 
várta és köszönté, ha csak pár szóval is. Hosszumezőn egy iskolás 
leányka igen csinos virágkosárral várta a miniszteri tanácsost, kinek 
láthatólag jól esett az az igen szives fogadtatás, melyben a vidék 
még útközben is részesítette.

Pont 7 órakor berobogott a gyorsvonat a m.-szigeti pályaud
varra, hol a tanügy összes képviselői testületileg megjelentek. A 
képző intézet ifjúsága sorfalat állott, felhangzott a dob és trombitaszó 
katonás üdvözlet gyanánt, majd belevegyültek az intézeti zenekar által 
tűzzel játszott Rákóczy induló örökgyujtó hangjai, lengett a zászló : a 
várvavárt miniszteri megbízott megérkezett.

Dr. Pap Tibor polgármester köszöntötte elsőnek s üdvözölte a 
város nevében, majd előállott egy szőke kis apróság, Kovássy Z. h. 
igazgató kis leánya, Ilonka, ki picziny kezecskében nagy bokrétát 
tartva kedvesen, azzal köszöntette a méltóságos Szathmáry „bácsi“-t, 
hogy :

„Mit ez a kis lány mond,
Mindenki azt mondja:

Méltóságod' ide
A jó Isten hozta !

E kis bokrétánkat
Kérjük meg ne vesse,

Az Ur Isten tartsa,
Sokáig éltesse !“

Elmosolyodott az egész komoly hallgató közönség e bátran 
elcsicsergett szavakon, a miniszteri tanácsos pedig homlokon csókolta 
a kis leányt.

Szathmáry György, Krüzselyi Bálint jogakadémiai igazgatóhoz, 
még újságíró korából való régi jó barátjához szállt, kinek ablakai 
alatt esti három-negyed 9 órakor felzendült az úri dalkörnek, majd a 
tanítóképző ifjainak éneke, kik egyesülten szerenáddal lepték meg a
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miniszteri tanácsost. Három darabot adtak elő, melyek igen meg
nyerték a miniszter képviselője tetszését, úgy, hogy ennek szívből 
jött köszönő szavakban adott kifejezést.

Másnap reggel nyolcz órakor hálaadó isteni tiszteletet tartottak 
a róm. kath. templomban. A hallgatók szivébe lopódzott az a sok 
szebbnél-szebb ének, melyet a tanitóképezdei férfikar s a vegyes karú 
dalárda felváltva adott elő a choruson. Igen szépen énekelt egy be
tétet Izák Jánosné úrnő is a fenntebbieken kívül, férjének orgona 
és Miller Gyula tanár hegedű kísérete mellett. Felemelt szívvel távo
zott a templomból a hallgatóság az ünnepség fő színterére, a tanító
képző intézetbe.

Az intézet gyönyörűen díszített, tágas tornacsarnoka már jóval 
az ünnepség kezdete előtt megtelt a legválogatottabb közönséggel, 10 
óra előtt érkezett az intézetbe Szathmáry min. tanácsos, az egybe- 
gyült közönség és az intézeti ifjúság éljenzése közepett. A bemutat
kozások után az előkelő vendég megtekintette az udvaron felállított 
növendék hadsort, — mely dobpergéssel és tisztelgéssel fogadta, — 
s a kíséretét képező összes tanügyi férfiakkal az ünnepség színhelyére 
ment. A tornacsarnok gyönyörű lobogódiszben állott, fenyő ágakkal és 
számtalan magyar czimerrel ékeskedett. A csarnok három-három 
ablakában a királyt, az ezer éves magyar hazát, a minisztert, a 
miniszteri tanácsost, a főispánt, a tanítókat, a nemzet napszámosait 
éltető nemzeti szinü betűkben pompázó transzparenteken át szűrődött 
be a napsugár. A bejárattal szemben szőnyeggel borított szép nagy 
emelvény állott, melytől jobbról a miniszteri kiküldött Búd Titusz és 
dr. Wekerle tanfelügyelő társaságában, balra az intézet tanárkara 
foglalt helyet, a részökre fenntartott asztaloknál. A terem díszítését 
Tirczka Antal és Kruze Ernő tanárok buzgó vezetése alatt az intézet 
növendékei végezték.

Az emlékünnepély maga d. e. 10 órakor vette kezdetét. A mű
sor első száma Meyerber Koronázási indulója volt a Próféta ez. ope
rából, melyet az ifjúság zenekara adott elő Irsa Béla intézeti zene
tanár vezénylete alatt. Hogy minő eredményt képes felmutatni egy 
hivatásának élő derék tanárnak folytonos munkája, melylyel egy 
iskolai zenekarral egy ily — Sziget zenei történetében valóságos ese
ményt képes létrehozni — annak élénk bizonysága a zenekar, ezen, 
valamint az ünnepélyt bezáró száma, a Rákóczy-induló. Az ifjúság 
zenekara kiváló műélvezetet nyújtott finom színezése, s összevágó 
harmonikus, a hallgatóság szivébe lopódzó játéka által, mely a közép-
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fokú zenei előadásokat messze túlhaladja ! — Egyiránt gratulálhatunk 
az intézetnek, hogy egy ily kiváló szakerőt bir zenetanárában, vala
mint Irsa Bélának, hogy az ifjúsággal úgy tuda betanítani a fent 
említett darabokat.

Alig, hogy az első zenei szám véget ért, előlépett megyénk 
közbecsülésben álló kir. tanfelügyelője, dr. Wekerle László, a tanító
képző igazgató tanácsának elnöke s lelkes szavakkal nyitotta meg az 
ünnepélyt, — üdvözölvén a kormány és a közoktatásügyi miniszter 
személyének képviselőjét, Szathmáry György miniszteri tanácsost. — 
Röviden vázolja, mily áldásos tevékenységet folytat az immár negyed
század óta fennálló intézet, ecseteli a mai nap fontosságát s kéri a 
magyar népoktatás vezérét, Szathmáry Györgyöt, hogy a kormány, 
melynek az intézet létét, fejlődését és mai virágzását köszöni, — 
támogassa a jövőben is minden erejéből a tanítóképzőt, — a magyar
ság és nemzeti állameszme ezen őrtornyát végvidékünkön, hogy a 
feladatait a jövőben is sikerrel oldhassa meg.

A kir. tanfelügyelő üdvözletére Szathmáry György miniszt. taná
csos nyomban válaszolt.

Üdvözli a jubiláló derék intézetet, annak tanári karát és növen
dékeit úgy a miniszter, valamint a maga nevében is. Azután az ő 
ismert s szívhez egyaránt szóló érdekes fejtegetéseivel jellemzi a 
tanítói pálya fontosságát. E tábor kezében van a második évezer ha
zafias és nemzeti munkája letéve. A tanító ne legyen csupán paeda- 
gogus és didaktikus, ne legyen csupán a tudományos ismeretek 
birtokában, hanem hassa által minden munkásságát a haza önzetlen 
szeretete. Ez zománczozza be életének egét, ez adjon tápot műkö
désének, ez legyen középpontja iskolai tevékenységének, ez legyen 
rugója összes tanítói cselekedetének.

A szép és nemes lendülettel előadott és a szivekhez szóló be
szédet sokáig tartó éljenzéssel és tapssal fogadták.

Műsoron kívüli, de annál őszintébb szívből jött pontja követke
zett ezután az ünnepélynek. Egymásután üdvözölték a jubiláló tanító
képzőt a kartársi szeretet és ragaszkodás hevétől áthatott ékes sza
vakkal a testvérintézetek fejei, még pedig Krüzselyi Bálint a jogaka
démia, Dobay Sándor az ev. ref. főgimnázium, Malonyay István a pia
rista algimnázium, Marikovszky Menyhért a felsőbb leányiskola, végül 
Bökényi Dániel a helybeli állami iskolák tantestületei nevében. — 
Utóbbi egyszersmind a hála és szeretet, melyet az intézet iránt, mint 
annak egyik volt tanítványa érez, mindennél ékesebben szóló bizony
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sága gyanánt átnyujtá a „Nevelés“ e napon megjelent ünnepi számát, 
mely valóságos virágcsokra azoknak a szebbnél szebb gondolatoknak, 
melyeket a közélet s tanügy jelesei az intézet e nagy napján kifeje
zésre juttattak.

A miniszteri tanácsos minden egyes üdvözlésre, — azonosítva 
magát a jubiláló intézettel, — annak nevében válaszolt és nem 
győzte hangsúlyozni, mennyire megörvendezteti az a tudat, hogy e 
városban a különböző és más-más czélok szolgálatában álló intézetek 
tanártestületei közt a legszebb egyetértés és kartársi ragaszkodás van. 
Köszöni az üdvözleteket s úgy a kormány, mint a maga legjobb kivá- 
nataival viszonozza !

Boray Sándor az intézet ez évben végző növendéke állott most 
elő, s a közönség áhítattal hallgatta, közbe-közbe élénken megélje
nezte az általa kitünően előadott s Tanfi Iván intézeti tanár által ez 
alkalomra irt emelkedett ódát. A hatás méltó volt a költeményhez. 
Hányszor csillogott a hallgatóság szemében a meghatottság s az öröm- 
könnyűje. S micsoda lelkesedés fogta el a közönséget, különösen a 
két utolsó versszaknál, mely igy szól:

„Apostolok ők, kik, legszebb jutalmok 
Az öntudat áldásában lelik, —
Hogy mig él nem fedik a siri hantok:
Utat törnek végső lehelletig !
Utat annak a nagy, nemes eszmének, —
Hogy kit magyar föld hord, — mig eltakar
Bármely is hangzata anyanyelvének
Azt mondja szívből, hogy: „Éljen a magyar!“

Úgy is leszen ! Erdős-völgyes hazánkat 
Másodszor is elfoglaljuk, — megint!
Erőt hozzá jó Istenünk, Atyánk ad,
Ki már egy ezredéve ránk tekint!
Ösvényünk a magyar dicsőség útja, —
A melyre visz a lelkes uj vezér*  —
Kit, — ha övez majd a hir koszorúja 
Nekünk is jut egy-egy babérlevél.“

Az ünneplő nagy közönség nemcsak a jeles előadást, de a 
szerzőt is hosszan éljenezte és tapsolta. A szerző mély meghajlással 
köszönte meg az óvácziót. A miniszteri biztos is gratulált a tehetsé
ges szerzőnek.

Alig csendült meg ezután a „Szózat“ első versszaka, felállott a 
díszes közönség és az ifjak dalárdájával együtt énekelte : „A nagy

* Wlassics minisztert érti a szerző. Sz.
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világon e kívül, nincsen számodra hely . . . !“ Ezután az intézet 
vezetője, Kovássy Zoltán h. igazgató ismertette, főbb adatok szerint 
csoportosítva vázlatosan, az intézet huszonötéves fennállásának ese
ményeit, melyeket különben terjedelmesen felölel az általa a tanári
kar közreműködésével szerkesztett díszes kiállítású, vaskos kötet, — 
a tanítóképzőnek ekkror megjelent története. Jellemzi előzőleg az intézet 
tevékenységének áldásteljes voltát úgy a vármegyére, mint az egész 
hazára nézve, majd megemlékszik az intézet igazgató-tanácsának ösz- 
szes tagjairól, a lefolyt huszonöt év alatt és a közönség éljenzése 
között mond köszönetét Szilágyi János kir. közjegyzőnek, ki egyedüli 
életben levő tagja immár az intézet megalakulásakor alkotott igazgató- 
tanácsnak, majd az igazgatókról és a tanárkar tagjairól emlékszik 
meg. Elmondja, hogy a tanárkar az ünnepély alkalmából jegyző
könyvileg rótta le elismerését két, e helyt 25 év óta működő kar
társa : Hetényi Kálmán igazgató és dr. Novák Károly intézeti orvos 
iránt, kik közül az utóbbinak, mint az ünnepélyen megjelentnek a 
díszes közönség előtt adja át a tanártestület üdvözlő iratát. Dr. Novák 
Károly fölkelt és félbeszakítván a h. igazgató beszédét igy szólt : 
Hálás szívvel és örömmel mondok köszönetét a csekély személyemről 
történt megemlékezésért. Szívből, lélekből adok hálát a Mindenható
nak, hogy ezt a mai szép örömünnepet énnekem is elérni engedte. 
A mit huszonöt éven keresztül tettem, azt örömmel teljesítettem ; 
mert igy legalább én is valami kevéssel hozzájárulhattam a magyar 
népnevelés szép, szent- és magasztos ügyéhez. ígérem és fogadom e 
mai ünnepélyes alkalommal, hogy mig erőm és egészségem engedi, 
ezután is e szent ügynek fogok élni.“ Megéljenezték.

Kegyeletes szavakkal megemlékszik az igazgató folytatólag az 
elhunyt kartársakról, majd az intézet képesített növendékeire tér át. 
Megtudjuk szavaiból, hogy mily díszes állásokat tölt be egy egész kis 
légiója az intézet volt növendékeinek, kik közül a legelső, vármegyénk 
ékes tollú és országos költői hírnek örvendő főjegyzője : Szabó Sán
dor (Szűnni nem akaró éljenzés.) kettő közülök kir. tanfelügyelő, kettő 
óvóképezdei igazgató, egy polgári iskolai igazgató, kettő segédtanfel
ügyelő, hat polgári iskolai tanár, egy tanítóképző segédtanár, egy 
tanfelügyelői tollnok stb. stb.

Beszédét a következő szavakkal fejezi be : „És most engedjék 
meg, hogy ismertetésem után kérjem a gondviselést, tartsa meg, 
áldja meg továbbra is a népoktatás e végvidéki templomát, mely az 
igét a vallás, a hazaszeretet és felvilágosodás érdekében lankadatlan
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buzgalommal terjeszté, egy negyed századon át. Áldja meg az Ég 
kegyelme a közoktatásügy vezetőit, az intézet elöljáróságát, tanári 
karát és tanítványait!“

A közönség tapsaival, éljenzéseivel találkozott szép emlékbeszéd 
után egy kedves zenei részletet a „Faust“ operából adott elő csino
san az intézet egy volt és egy jelenlegi növendéke, — Meress László 
tanító hegedűn s játékát zongorán Irsa Ferencz III. é. tanítójelölt 
kisérte.

Az ünnepély egyik igen megragadó pontjában gyönyörködött 
ezután a közönség. Lángoló szavakkal üdvözölték az intézetet volt és 
jelenlegi növendékei. Előbbiek nevében Láng Mihály, az epejesi óvónő
képzőnek érdemes igazgatója és az intézet egyik legrégibb volt nö
vendéke üdvözlé, mint „hazatért vándor, a negyed százados jubileumát 
ünneplő édes anyát !“ Elmondja, hogy ma csak az igaz jó gyer
mek naiv, közvetlen, eredeti szeretetével emlékezhetik csupán meg 
az édes anya dicsőségéről. „Dicső vagy, nagy vagy.“ Folytatja. Hitre, 
reményre, szeretetre neveltél minket. Az ismereteidet nem bocsátottad 
át érzelmünk ajtaján, a mig át nem itattad hazafias hittel, reménynyel, 
szeretettel. Majd igy folytatja: „Édes jó anyánk! Nagyon nehéz a
mi utunk ; sok rajta a göröngy, a kő, mezítelen lábainkat hányszor 
és hányszor szúrja véresre a tövis. Te tudod, te láttad, hisz mindig 
mellettünk voltál. Hányszor ostorozták meg a hitetlenek lelkünket, 
lelkednek részét; hányszor akarták kivágni szivünkből a te legked
vesebb virágodat, a szabadság virágját; hányszor akarták, hogy mi 
ne legyünk a te képmásaid. Nem hagytunk el hűtlenül, nem soha, 
egy pillanatra sem. Nem a mienk az érdem : mi azzal tartoztunk 
neked, tartoztunk a nemzet géniuszának, a melynek te oly tiszta, 
nemes része vagy.“ — A hévvel, lendülettel elmondott hatásos be
széde végén esküt tesz a volt növendékek nevében, hogy az anya
intézet hűséges gyermekei maradnak, mig csak szivök dobog. „Gyer
mekeid leszünk, kik a te ideáljaidban hisznek, a szerint élnek ; — 
gyermekeid, kik a te bölcsességeddel, a te határtalan honszerelmed
del, a te rajongó lelkesedéseddel óvjuk meg a magyar nemzeti szellem 
égi tiszta eszményiségét a sötétség, az anyagiasság mindent romboló 
hatása ellen ; gyermekeid, a kik nem fogjuk megengedni soha, hogy 
a magyar nemzet magasabb rendeltetése, száműzessék a nemzeti 
nevelés szentegyházából.

Te voltál eddig is oltárképünk, az maradsz mig élünk.“
Az éljenzés lecsillapodása után az intézet jelenlegi növendékeinek
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nevében Bodnár János, negyedik évet végzett tanítójelölt szólott, 
— ki, — midőn megköszönte és hálás szívvel elismerte azt a sok 
jótéteményt, melyet az intézet és tanárkar nyújt növendékeinek, emelt 
hanggal tett Ígéretet, hogy annak tudatában, mi az igaz, jó magyar 
néptanító kötelessége hazája iránt — méltók leendenek éltük egész 
pályáján ahhoz az intézethez, mely őket kibocsátja ! Beszéde végén igen 
ügyes rögtönzéssel, melylyel általános tetszést aratott, Szathmáry min. 
tanácsoshoz fordult és annak előző szavaira visszagondolva, — sza
vait ezzel fejezte be : „Méltóságodnak pedig azt ígérjük, hogy meg
hódítjuk ezt az ezeréves magyar hazát!“

A beszédekre röviden, de a megindulástól áthatott meleg sza
vakkal válaszolt dr. Wekerle László kir. tanfelügyelő, megköszönvén 
még egyszer a kormánynak és vármegyénk s városunk társadalmi 
előkelőségeinek azt a kiváló érdeklődést, melylyel az intézet iránt 
annak 25 éves múltja alatt viseltetett s ugyanazt kérvén a jövőre is.

Végül Kovásy Zoltán h. igazgató zárta be nehány szóval az 
ünnepélyt, ki mint maga mondá, a szivében túláradó érzelemnek 
sokasága folytán nem képes és nem is óhajt hosszasabban szólani. 
Valóban igaz a költő szava : „Nem érez, ki érez szavakkal mond-
hatót." Ezzel a Rákóczy-induló gyújtó hangjai mellett a fényes és 
minden jelenlevő szivét megragadó, feledhetetlen, szép emlékünnepély 
véget ért.

*

Az ünepély bevégeztével a nagy közönség, élén a miniszteri 
tanácsossal, kivonult a képezde házi kertjébe, ahol két milleniumi 
fenyőfát avattak fel. Az egybegyült nagy és intelligens közönség előtt 
Kovásy Zoltán h. igazgató fejtette ki a milleniumi faültetés czélját és 
magasztos jelentőségét és hogy a tanári testület lelkesedéssel hozott 
egyhangú óhajtása folytán az egyik fenyőt, a nagy tehetségű minisz
ter nevéről Wlassics Gyula fának, a másikat, a népoktatás vezetőjének, 
a magyar néptanítók lelkes pártfogójának és barátjának nevéről, 
Szathmáry György fának nevezik. „Legyen e két szép máramarosi 
fenyőn az Istennek áldása és majdan lombjának üditő árnyékában 
tanuljanak az ifjak igazi tudást és valódi honszerelmet.“

A két fát a megjelent férfiak és hölgyek kapavágásokkal és 
üdvözlő mondásokkal avatták fel.

Legszebb és legszimbolikusabb volt a Szathmáry jelmondása. 
„A mint ég felé tör a fenyő, úgy törjön ég felé a tudomány és haza- 
szeretet, melyet az intézet táplál és nevel.“
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A klérus tagjai, a tanfelügyelő, a tanárok, nők és tanítványok 
ugyanezt megtevén a két millenáris fa az intézeti kertész nevelése, 
különös figyelmébe és gondozásába ajánltatott.

*
E szép jelenet után a bankett következett. A tornacsarnok tágas 

helyiségeit a fáradságot nem ismerő Báthori József tanár csakhamar 
elárasztotta fehér asztalokkal.

Bőséges és jó, Ízletes „menü“, jó czigányzene és igazán ünnepi 
hangulat emelte a kedvet.

A negyedik fogásnál Szathmáry miniszt. tanácsos nagy figye
lemmel s állva hallgatott beszédében a legelső magyar embert, a 
koronás királyt köszöntötte fel. Harsogó háromszoros éljen követte 
szavait, a mely után a jelenlevők állva maradva a nemzet Hymnusát 
énekelték el.

Dr. Wekerle tanfelügyelő lendületes szavakkal és lelkesedett- 
séggel köszöntötte fel a szeretett és tisztelt minisztert, dr. Wlassics 
Gyulát.

Majd Kovásy Zoltán a magyar népoktatás fejét és vezérét, 
Szathmáry Györgyöt éltette, kiben a tudás, a szakértelem és nemes 
szivjóság karöltve teremtik meg a haza igazi javát.

Bodrogi Gyula vármegyénk szeretett főispánját báró Roszner 
Ervint, mig Kovásy Zoltán a képzett, tetterős és igazságos alispánt, 
Kutka Kálmánt köszöntötte fel. — Viharos éljenzés követte a felkö
szöntőket.

Láng Mihály szép szavakban Wekerle kir. tanfelügyelő érdemeit 
méltatta, mig Búd Titusz, Joódy László g. kath. vikárius és esperes 
az intézetet, annak tanári karát és a testvéri összetartásért buzgol- 
kodó h. igazgatót Kovásy Zoltánt köszöntötte fel. Kutka Kálmán 
alispán a tanítókat jellemző szavakkal az intézet tanári karát, Bara
nyai Gyula polg. iskolai igazgató, Szabó Sándor főjegyzőt, Szabó 
Sándor a vármegye közönségének nevében Szathmáry György minisz
teri tanácsost köszöntötte fel lendületes szavakkal.

Várady Gábor a kisdedóvoda részéről mondott meleg hangú 
felköszőntőt a miniszteri tanácsosra, ki azután a Máramarosban a 
magyarral igazi testvérként élő románokra és oroszokra : a jelenvolt 
lelkészekre, vikáriusra mondott éljenzéssel kisért beszédet.

Szathmáry miniszteri tanácsos azután a sajtó képviselőit Örlősy 
Ferencz, Dobay és Bökényi szerkesztőket, ez utóbbi Hetényi Kálmánt 
az intézet gyengélkedő igazgatóját köszöntötte fel. Tanfi Iván pedig a
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polgármesterre ürítette poharát. Még igen sok lelkes dikcziót mondtak 
el a sötét alkonyig, a meddig a közönség egyrésze együtt maradt.

Este barátságos társasvacsorára gyűltek össze a kaszinó ven
déglőjébe.

Szathmáry miniszteri tanácsos 19-én, reggel 6 órakor távozott 
városunkból. A tanügy munkásai és a tanítóképző növendékei testü
letileg megjelentek a pályaudvaron és ott búcsúztak el a zeneszó és 
éljenek közt a miniszteri tanácsostól.

Adja az Ég, hogy számos ily magasztos emlékű ünnepélynek 
legyen tanúja a tanítóképző négy fala a jövőben. — Vármegyénk 
vezérével, népszerű főispánunkkal mi is azt kívánjuk: „Éljen, növe
kedjék, gyarapodjék.“ Ö r lő s y  F e re n c z .

IX . A  „m á ra m a ro s i á lta lá n o s  ta n í tó - e g y e s ü le t “ május 
hó 26-án Huszt korona városában tartott millenáris közgyűlést az 
állami felső népiskola pázsitos tágas udvarán, a huszti vár talpánál, 
mely alkalommal ezernél több hallgató gyűlt egybe.

Nyegre László főszolgabírót és a város képviselőjét küldöttség 
kérte fel a megjelenésre.

A szigeti tanítóképző ifjúságának zenekara a Rákóczy-indulót 
adta elő szabatosan. Bodrogi Gyula tanitó-egyesületi elnök diszma- 
gyarban foglalta el elnöki székéi és mondott megnyitót, üdvözölve a 
vendégeket és a hatóságnak megjelent fejeit. A Hymnus eléneklése 
következett ezután, majd Kerekes Sándor igazgató, egyesületi alelnök 
mondotta a következő alkalmi beszédet:

Mélyen tisztelt ünneplő közönség !
Magyar hazánk ezer esztendős fennállásának emlékezetére szen

tel vármegyei általános tanítóegyesületünk ez órában ünnepet.
Csodaszerü az alkalom. A világtörténetnek századokat és ezrede- 

ket bejárt utjain alig fordul elő ehhez hasonló! — A mi történe
tünkhöz fogható történelemmel a világ egy népe sem bir. Ennek a 
történelemnek minden lapját a hazaszeretet irta meg, és többször 
jegyzett véres karddal, mint a béke olajvesszőjével.

Igen, a hazaszeretet, melynek tápláló anyja, dajkája a Haza. — 
Mindnyájunknak szivét melegítő szó ez, mindazt magába foglalja, mi 
az ember életének a bölcsőtől a sírig tartalmat ad. Bölcső, mely 
ringatott, sir, mely mindnyájunkat anyai keblére fogad.

És mi a m agyar haza ! Lelkem érzései kapjatok szárnyra egy 
írónknak hazafias ihletéből fakadó meghatározásától, a midőn az ő
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gondolatainak a magyar haza fogalmát felölelő útmutatását követve a 
feleletet igy adhatjuk meg : „A magyar haza egy történeti tény, egy 
1000 éves valóság ! Anyaföld a Kárpátoktól az Adriáig. Árpád és a 
Hadúrra esküvő 7 vezér; Szent István az államalkotó nagy király, 
az ő koronájának hosszú sorban örökösei ; a szabadságért együtt 
küzdő nemzetiségek ; a csaták riadói ; Kenyérmező és Mohács ; hősök, 
kiket megölni igen, de legyőzni nem lehetett; a három szinü zászló, 
a magyar czimer, az alkotmány és törvény, a szabadság, az alkot
mányos hatalom, a szent korona és a koronás király; a magyar 
nyelv, földmivelés, ipar, kereskedelem, művészetünk, irodalmunk, 
költészetünk, szent vallásunk. — Szóval az elmúlt ezer év minden 
bánata, öröme, erkölcse, bűne, intézménye, története és a jövő ezer 
évhez fűződő minden reménység. Íme, ez a m agyar lmza, a mi 
édes anyánk ! ! !“

Még ha bírnék is az ítélő képesség mindent átható erejével, s 
gondolataimat a legmagasztosabb formák között tudnám is érvénye
síteni, — még sem volnék képes a haza fogalmának s az ez alá 
tartozó tárgyaknak, személyeknek és intézményeknek, ezer éves éle
tünknek oly váltakozó történelmét úgy feltárni, hogy az ünneplésünk 
tárgyát kimeríthetné, s ahhoz mindenben méltó legyen. De nincs is 
erre szükség, mert magyar hazánk ezer éves, csodálatos történelmé
nek varázsától tele van mindnyájunk lelke s e nagy nemzeti, haza
fias érzelem nem szorul szavakra. Nem czélom, mert időm sem 
engedi, hogy nemzeti történelmünk minden alakjánál és eseményénél 
emlékezetemet megpihentessem, — de az ezredéves nemzeti élet 
határoszlopánál meg kell állanom.

E határoszlop egyik lapjára a nm ltat véste be a magyar Klió, 
s hogy a je len  a múltért hálás legyen ; áldozzunk hálás emléke
zettel honfoglaló fejedelmünknek Árpádnak, az ő nemzetiségéből 
származott nagy k irá lya inknak, az államalkotás nagy m üvének  
és a nagy nem zeti intézm ényeknek.

A Kárpátok szorosain a magyar vizek medenczéihez robogó had
nép karddal kezében, vére hullásával szerezte meg e földet. Puszta
szeren alkotmányos alapokon szervezkedve foglalta azt el. S bizonyára 
nemcsak a kard hatalma folytán bírhatjuk mi, az ősök utódai, ez 
áldott hazát, hanem azon szellemi emelkedettség folytán, melylyel a 
honalkotó ősök a vitézségen kívül is győzedelmeskedtek a meghódiott 
néptörzsek felett. Mert egyedül a kardra támaszkodva, rég elseperte 
volna fajunkat, hazánkat ezer esztendő zivatara.
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Nevezetes történeti tény, írja Kállay Béni „Az Árpádok és a 
Magyarállam“ ez. akadémiai értekezésében, hogy a magyar nép, mint 
egységes nemzet, egységes fejedelmi hatalom vezérlete alatt költözött 
be uj hazájába. Európaszerte ekkor éppen az ellenkező irány kez
dett lábra kapni. Nagy Károlylyal megdőlt a központi fennhatóság. 
Mindenütt a részek kerekedtek felül, meglazítják, vagy széttépik az 
egészet összetartó kapcsokat. Kihalni látszik a közszellem s helyébe 
az egyéniség, s annak ereje, sőt erőszakoskodása lép. Ezzel ellentét
ben, a magyar nép jóval megelőzte korát, nemzetté forrasztja össze a 
törzseket, egységes fejedelmi hatalomnak veti alá magát. E nagy vál
tozás Árpád nevéhez fűződik ! E nélkül a nemzetet tovább fej
leszteni nem lehetett volna.

Szellemi magaslat, lángoló hazaszeretet, mely egyenlő lánggal 
lobogott a jó napokban úgy, mint a balszerencse közt, eredményezte, 
hogy országpusztitó viharok, elvesztett csaták, külhatalmak nyomása 
daczára is a magyar nemzet és ősi intézményei lényegileg épen meg
őriztettek ; magas látókör, providentiális politikai lángelme kellett 
ahhoz is, hogy a nyugat czivilizácziójából a legalkalmasabb időben 
és éppen azokat az intézményeket honosítsa meg nemzetünk a haza- 
és nemzet fenntartásának biztosítására, melyre éppen exigentiális szük
ség volt.

Szent István, a nagy király éppen hazánk biztosabb megtar
tása tekintetéből siet a nyugat kultúrájával kezet fogni ; felveszi a 
keresztyén vallást és nemcsak földrajzi útmutatás vezérli messzelátó 
szemeit, hanem a nyugat nemzeteinek eszmevilágával való benső 
egyesülésben érzi, látja hazája fennmaradásának zálogát.

És fennmaradtunk ; a haladó századok alatt csinált nemzetünk 
egy olyan történelmet, milyenhez fogható történelem még nem foglalt 
helyet egy nemzet könyvtárában sem. Dicső emlékű királyok, hősök, 
hazafiak, magasztos erényü honleányok fényes sorozatáról ad számot 
a mi történelmünk. — Ez alkalommal rendelkezésre álló kevés idő 
nem engedi a dicsők neveinek felsorolását, de szükségtelen is, hiszen 
tudjuk, megtanultuk mindnyájan azokat s emlékök fénye bevilágítja 
elménket, melegíti szivünket!

Tisztelt Közönség !
Egy elmúlt és egy jövendő ezer év határán állunk. — Mint 

hajdan honszerző Árpád fejedelmünk hazánk határhegységének ormai
ról testi s lelki szemeivel végig nézett a Kárpátok ölelte haza virányain, 
úgy nézünk mi is történelmünk tizszázados magaslatáról széjjel. S e
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magas látópontról tekintve, eltűnnek a napi küzdelemben felmerült 
ellentétek, elenyésző csekélységek, a politikai pártok küzdelmei azon 
ünnepi hangulathoz képest, mely nemzeti létünk második ezer évé
nek küszöbén uralkodik az elmék és szivek felett.

Látjuk a négy folyam mentén, a Duna völgyében helyet foglaló 
nemzetünket, mely a Gondviselés parancsára sok száz éven át őrt 
áll, karddal kezében, kelettel szemben, védve nyugat kultúráját. Aztán 
látjuk, hogy Mohács alatt kihull a védő fegyver kezéből . . . .

De az isteni gondviselés feltámasztja a mohácsi sírból az ő 
nemzetét: a Habsburgok uralma alatt a szomszéd Ausztriával kezet 
fogva, újból folytatja a kelet és nyugat közötti történelmi missióját, 
mely missiója az 1867-iki kiegyezés után a Magyar-Osztrák Monár- 
chia határozott államalkotó forma között még kihatóbb és erősebb, 
mint volt valaha. Az államalakulás e szerencsés bevégződése bizto
sítja arra nézve nemzeti kilátásainkat, hogy a következő ezredévek is 
e hon határai között találandják nemzetünket. És ha a nyugodt Ítél
kezés tárgyilagos alapjára helyezkedünk, csak örömmel telhet el 
lelkünk azon gazdagság felett, melyet nemzeti életünk minden terü
letén oly duzzadó erőben látunk nyilvánulni ; s bár egykor 3 tenger 
mosta a magyar király birodalmának partjait, még sem volt az oly 
hatalmas, mint ma, midőn hatalmát a legbővebb forrás, a nemzeti 
önbizalom s tevékenység és királya iránti imádásszerü szeretet táplálja.

Megmérhetetlen a mi örömünk, hogy az időknek századait túl 
élve, a nemzeti erőkben ifjodva dicsőíthetjük gondviselő Istenünket a 
második évezred küszöbén. Megmérhetetlen a mi örömünk, hogy a 
népeket irtó harczok után, melyekben oly sok nemzet letűnt a törté
nelem színpadáról, mi megmaradtunk.

Megmaradtunk, mert nemzetünk életczélja volt az államalko
tás, alkotm ányos szabadság és a m agyar nem zeti kultúra. 
És meg fogunk maradni, mert azon nagy nemzeti erények birtokában 
vagyunk, melyek egyedül teszik életképessé fajunkat, melyekről biz- 
tatólag igy emlékezik meg szeretve tisztelt kultuszminiszterünk : „Olvas
suk le mindnyájan a magyar történelem lapjairól, hogy a magyart 
három nagy erénye : világtörténeti hivatásában való szen t h ite , 
az erősen k ife jle tt nem zeti önérzet és m indenek fe le tt a 
nyugati czivilizációhoz való őszinte csatlakozás tartotta 
fenn és ezek fog ják  léteiét biztosítani a jövendőben is. Ezt 
a világnézetet és az ez által átjárt közszellemet ápolja nemzetem 
nemzedékről nemzedékre."
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De bezárom beszédemet!
Hogy hazánk annyi balszerencse és oly sok viszály után él és 

virágzik, az a népek felett őrködő jó Isten gondviselésén kivül nem
zeti erényeinknek tulajdonítható és hogy több reménynyel léphetünk 
a második ezredévbe, mint a mennyivel honszerző őseink léptek az 
első ezer küszöbére, ezt a mi dicsőségesen uralkodó alkotmányos 
érzületű, bölcs és jó királyunknak, I-ső Ferencz Józse f 0  Felsé
gének  és magasztos erényü hitvesének Erzsébet k irá lyné  0  Fel
ségének  köszönhetjük, kiknek szive magyar nemzetének szivével 
mindig együtt érezett és együtt érez. S valamint a Király imájában 
áldást kért magyar nemzetére, úgy hü nemzete is kéri az ég Urát, 
hogy Magyarország szeretett jó Királyát, királyi hitvesét, királyi csa
ládját még nagyon soká övezze dicsőséggel, boldogsággal, s ha a 
gyász bánata éri szivét, — vele gyászoló népének részvéte vigasz
talja meg.

A legnagyobbb magyar lantos soraival zárom beszédemet :

A magyar nemzetnek volt nagy és sok vétke,
S büntetéseit már átszenvedte ő ;
De erénye is volt és jutalmat érte
Még nem nyert . , . jutalma lesz majd a jövő !

Küzdj hát tovább nemzetem ; bízzál önmagadban, s mint hon
szerző őseink tevének : mi is imába foglalva küldjük Ég felé e fohászt: 
„Isten! áldd meg a magyar Királyt!“

Éljen a Haza ! — Éljen a Király !
Kerekes Sándor mindvégig érdeklődést keltett alkalmi beszéde 

után Pataki Ágnes, Petőfi Sándor „A magyarok istene“ czimü köl
teményét szavalta el, majd a tanítóképző ifjúság énekkara a Szózatot 
énekelte, ezt követte Pataki Ferencz jelentésének előterjesztése az 
egyesület előző évének munkásságáról.

Báthori József a pénz- és könyvtár állapotáról terjesztette elő jelen
tését, e szerint az egyesületi könyvtár 1896-ban 268 munkában 310 
kötetet tartalmaz.

A pénztár bevétele 1,391 K. 62 fill., kiadása 1,284 K. 28 fill., 
maradék 107 K. 34 fill, — A szeretetházi alap készpénze 2,985 K., 
30 fill., váltókövetelése 2,962 K., gyümölcsözetben 34 K. 54 fill. és 
igy az összes vagyon 5,865 K. 84 fillér.

Az egyesület anyagi ügyeinek előterjesztése után, Sprenger 
Ferencz, Tanfi Iván tanárnak következő lelket magasztaló ihletre 
emelő ódáját szavalta e l ;
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A huszti vár.

Huszt várának tövében.
Légy üdvöz Husztnak ős fejedelmi vára !

Te büszke szirttető, köszöntelek!
Moha benőtte ormaid láttára

A múltba száll lelkem, jelent feled !
Idézi a régen letűnt időket:

Fegyver csörög, hadaknak fegyvere !
Feltűnni látom őket, — a dicsőket:

Hős Rákóczyt s lelkes hadát vele ! . . .

Czikáznak a kivont pengék a légben !
A hős körül a had most esküszik !

„Veled küzdünk, — tanunk az Ur, az Égben !
El nem hagyunk — végső lehelletig !“ . . . 

„Végső lehelletig“ — ezt viszhangozza,
Ezt zúgja Huszt megannyi várfala!

A szent ügy a két hont itt egybe hozza,
E helytt szövetkezik a két haza !

S az itt kimondott szó, hogy ketté válik,
Csodát mivel a hős kurucz csapat!

Végső lehelletig küzd, mind halálig,
A szent szabadság zászlaja a latt!

. . . Elbuktanak I . . .  Ám a nagy eszme győzött!
Idők múltán látók diadalát! —

Megdőlt a vár is, hol e had időzött:
De —  romba bár —  ma is látjuk falát 1



E várra néz fel itt ma egybegyiilve 
Egy uj sereg, az ifjú nemzedék !

Ez is szövetséget köt egyesülve,
Hogy felvirágoztassa nemzetét!

És száll az eskü, száll az égbe újra :
„Éltünk, ha jóban, ha rosszban telik,

Ne ránk — az áldás szálljon szép honunkra 
S megküzdünk érte — véglehelletig !

És mintha a várban uj visszhang kelne . . .
Ekként felelnek fenn a szellemek :

„Legyen vezéretek a honszerelme,
De más, mint a mienk, fegyveretek !

Dolgozzatok csak verejték hullással,
Mint már huszonötévé odalent,

Mi karddal küzdénk, ám ti a — tudással
S ez az, mely egy szebb s jobb jövőt teremt!"

Ezután az egyesület huszonöt éves történetéből ismertetést olva
sott fel Deák Gyula, kinek tetszéssel fogadott ismertetése után Gráczy 
Ferencz, Bodrogi Gyulának, üdvözlő szavak kíséretében emléktárgyat 
adott át, egy ezüst Írókészletet és aranytollat. A szives figyelemért 
Bodrogi Gyula egyesületi elnök szívélyes szavakban mondott köszö
netét. Délben bankett, délután a várba kirándul is volt, hol Báthori 
József a vár múltjáról tartott a képezdei növendékeknek ismertető 
beszédet.

Wlassics miniszter a Huszt városban gyülésező egyesületet a 
következő sürgönynyel kereste fel: „A máramarosi tanítóegyesület 
szives üdvözletét köszöni és viszonozza Wlassics.“ - -  Szathmáry György 
sürgönye volt : „Máramarosi általános tanítóegyesület jubiláló köz
gyűlése alkalmából tagtársi szeretettel üdvözli.“ Kutka Kálmán alispán 
sürgönye volt: „Üdvözlöm a szülővárosomban jubiláló egyesületet,
szerencsét kívánva működéséhez.“ Várady Gábor és Krüzselyi Bálint 
is felkeresték az egyesületet üdvözlő leveleikkel.
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Két emléktábla,
Egyik emléktábla a színművészet nagy élőalakjának, a m.-szigeti 

születésű Prielle Kornéliának, a másik a statisztikai tudomány 
úttörő mi velőjének, a viski születésű Lassú Istvánnak  születési helyét 
jelöli, miket az állandó kegyelet meg fog őrizni a késő századoknak.

*

I. P r ie lle  K o rn é lia .  A vármegyénkben tartott millenáris ün
nepségek szép krónikája csorba és csonka lenne, ha nem örökittetett 
volna meg városunkban Prielle Kornélia neve egy emléktáblával is.

Szabó Aurél ügyvéd, kamarai alelnök, a művészet és irodalom 
lelkes barátja áldozatkészségéből saját, díszes házának falában áll a 
márvány emléktábla, a melyre messze ellátszó aranyos betűkkel van
nak vésve e szavak :

„Ennek az épületnek a helyén állott a ház, melyben 
született hazánk nagy m űvésznője Prielle Kornélia. Ez az 
emléktábla 1896. évben M agyarország fennállásának ezredik  
évfordulóján állíttatott fel."

Augusztus 30-án délelőtt történt az emléktábla ünnepélyes 
leleplezése.

A díszes közönség Szabó Aurél háza előtt az önkéntes lüz- 
oltók által vont korlátok között foglalt helyet.

Megjelent a főispán, b. Roszner Ervin, K utka  Kálmán kir. 
tanácsos, alispán, a vármegyei központi és városi tisztikar, a pénz
ügyi- és erdőigazgatóság, törvényszék, járásbíróság, adóhivatal, a 
tanári testületek, pénzintézetek, egyesületek, katonaság, csendőrség s 
az akkor Szigeten működött és Makó színigazgató vezetése alatt álló 
színtársulat tagjai.

A miveit hölgyi közönség is nagy számmal volt képviselve. 
Szabó Aurél házának földszintjén és emeletén az ablakokat és erkély
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hölgyek foglalták el. Ott volt az első emeleti egyik ablak mélyedés
ben az ünnepelt m űvésznő  is, de ismert szerénységénél fogva az 
ablaknál nem jelent meg.

Pontban 11 órakor a polgári dalkör nyitotta meg az ünnepélyt 
Tóth János tanár vezetése alatt, elénekelvén Thern Kéroly „ünnepi 
dalát. “

Ezután V árady  Gábor, a szinügyi bizottság elnöke következő 
beszédet mondotta :

Mélyen tisztelt hölgyeim, uraim !
Az a tér, amelyen ez ünnepély alkalmából egybegyültünk és 

az az eszme, a mely ezzel kapcsolatban áll, mindnyájunk kebelében 
kegyeletes érzelmeket támaszt.

Prielle születése helyén épült ház.

Ennek a díszes épületnek helyén állott a ház, a melyben ha
zánk nagy művésznője : Prielle Kornélia született.

Itt ringatták bölcsőjét, a mely fölött a szépnek, a nemesnek, 
magasztosnak géniuszai lebegtek. Itt csókolta homlokon a leánykát 
a Múzsa és szárnyaira véve, gyorsan emelkedett fel vele, arra a 
dicső magaslatra, a melyben ma is ragyog.

Az ő fényes napjának csak rövid hajnala volt s aztán e nap 
megállóit a zeniten  és évtizedek óta most is ott áll, minden jele

7*



100 M Á R A M A R O S I EM LÉKKÖ N YV.

nélkül a hanyatlásnak, az alkonyodásnak. Csodás és első példa ez a 
magyar színművészet egén.

Az alig 14 éves lányka itt Szigeten színpadra lép s máris hódit, 
elbájol ; három év múlva már kiváló papnője Thaliának. Az a több, 
mint félszázados művészi pálya, a melyből majdnem 4 évtized a 
Nemzeti Színháznak jut, szakadatlan sora a művészi megragadó, 
megkapó, lélekemelő alkotásoknak. Az az örökbecsű, művészi hosszú 
lánczolat, mely „Gauthier Margittól“ a „Nagymamáig" végig vonul, 
ragyogó betűkkel ékeskedik hazánk színművészeiének évkönyveiben.

Ennek az örökfényü művészetnek hódolunk mi e pillanatban, 
megvalósítva azt a városunk kebelében régóta élő tervet, hogy e hely 
emléktáblával örökittessék meg. A szerencse is kedvezett tervünknek, 
mert a nagy művésznő szülőháza helyén, tehát e klasszikus földön, 
ez a művészileg épített és városunk legdíszesebb háza emelkedik, a 
mely monumentális épület falába a háztulajdonos Szabó Aurél ügyvéd 
ur áldozatkészségéből illesztetek emléktábla ebben, a kétszeresen neve
zetes időszakban, hazank fennállásának ezredik évében s a nagy 
művésznő születésének 70-ik évfordulóján lepleztetik le.

Lelkes közönségünk kegyelete teljes biztosítékot nyújt nekünk 
arra nézve, hogy ez a márvány lap századok múlva is sértetlenül 
fog állani a késő utódok szemei előtt, de mégis kötelességem ezt a 
történelmi lapot, mely a magyar színművészet és Prielle Kornélia 
örök életét hirdeti, a szinügyi bizottság nevében városunk közönsé
gének s közvetlenül igen érdemes, mélyen tisztelt polgármesterének 

.dr. Pap Tibor urnák, valamint a minden szépért, nemesért lelkesülő 
háztulajdonos Szabó Aurél ügyvéd urnák gondozásába ajánlani azzal 
a mindnyájunk lelkében élő óhajtással, hogy a mi Kornéliánk, 
városunk, vármegyénk, hazánk büszkesége, dicsősége, szemefénye 
évek hosszú során boldogul éljen ! ! !

Az éljenzések alatt a kis Fejér  Margit és Lator Erzsiké, akik 
díszes magyar ruhában állottak az emléktábla alatt, félre vonták az 
emléktáblát takaró nemzeti függönyt, mire a harsány éljenzések 
ismétlődtek.

A leleplezés után dr. Pap Tibor polgármester következő szép 
és hatásos beszédet mondotta :

„Mélyen tisztelt közönség!
Vége felé hajló századunkat méltán nevezhetjük a kultúra szá

zadának. Azt a nagy munkát, az emberiség meghódítását, a melyet 
az előtt fegyverek végeztek, ma már a közművelődés teljesiti s
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egy-egy kimagasló irodalmi, vagy művészeti esemény ma már egy nyert 
csata eredményével ér fel.

Sziget város hazafias s müveit közönsége sohasem szokott 
hátramaradni ott, a hol kulturális előhaladásról s az e téren szerzett 
érdemek elismeréséről van szó. Ezt bizonyítja ez a mai, egyszerűség
ben is fényes lélekemelő ünnepély, melylyel hírneves szülöttje az 
egész ország által bálványozott és tisztelt művésznő érdemeinek 
akarja az elismerés adóját meghozni.

Ez a díszes emléktábla, melyet a város egyik derék polgára 
állított ide s a melyet szinügyi bizottságunk érdemes elnöke oly szép 
szavak kíséretében adott át a városnak, az egész város kegyeletének 
tárgya marad minden időben és buzdító jelképül fog szolgálni a késő 
utódok számára.

Én tehát kedves kötelességet teljesítek most, a midőn e díszes 
emlékművet a város közönsége nevében ezennel átveszem és meg
őrzés végett azon férfiúnak gondos kezeire bízom, akinek áldozat- 
készségéből emeltetett. És ez ünnepélyes órában mindnyájunk nevé
ben ígéretet teszek, hogy e szép emléket híven gondozni s kegye
lettel őrizni fogjuk, oly tisztán, a milyen tiszta és ragyogó az élet
pálya, a melyet jellemez. Ez Ígéretemhez pedig mindnyájunknak ama 
forró óhajtását fűzöm, hogy álljon ez emléktábla nagyon sokáig s a 
szeretett művésznő hazánk és városunk dicsőségére még számos 
évekig éljen.“ !

Ezután Szabó Aurél ügyvéd meghatva és meghatóan követ 
kezőleg szólt:

„Szerencsésnek érzem magam, hogy az épülethez az imént 
leleplezett táblán jelzett emlékezetes esemény fűződik, — hogy e 
helyen ringott városunk és vármegyénk büszkesége, annak a nagy mű
vésznőnek bölcsője, kinek hírneve hazánk határain is tulhatolt s kinek 
mesteri alkotásait sohasem feledhetik el azok, kik elég szerencsések 
valának azokat látni, tehát bennök gyönyörködni.

Ünnepelt nagy művésznőnk Prielle  Kornélia urhölgy őnagy- 
sága iránt úgy a nagy közönség, mint a magam részéről érzett 
őszinte és mély tiszteletnek csak természetes kifolyása az, hogy az 
emléktábla gondozását a magam részéről a legnagyobb készséggel 
vállalom el, hogy annak gondozását folyton oly kegyeletes köteles
ségnek fogom tekinteni, a melynek a magam részéről megfelelni 
mindig öröm leend.

Az ünnepelt művészetének nagyságát tanúsítja az is, hogy még
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kortársai kívánták születési helyét megjelölni ; kortársai, kik oly sze
rencsések valának s kik még sokáig óhajtanak magasztos művésze
tében gyönyörködni s épen ezért csak természetes óhajtás az, midőn 
kívánom, hogy a művésznőt, kit az isteni gondviselés jó kedvében 
adott nekünk, az egek ura, ereje teljében, övéi boldogitása s a hazai 
művészet dicsőségére, sokáig s boldogul éltesse“ !

Harsány éljenzés követte ezt is. Aztán rázendítette a polgári 
dalkör Kölcsey Hymnuszát, a melynek végeztével az éljenzések meg
újultak.

Ezután az egész müveit közönség fölment Szabó  Aurél vendég- 
szerető házába s a díszes termeket zsúfolásig megtöltötte. Ott volt 
Makó is egész színtársulatával.

Prielle emléktárgyait őrző szoba.

Midőn a szinügyi bizottság élén Vnvady Gábor a nagyterembe 
lépett s Prielle  Kornélia előtt szerencse kivánatát és hódolatát kifejezte, 
az ünnepelt művésznő mélyen meghatva mondott köszönetét. Vidám 
reggelizés követte ezt a fényesen, gazdagon terített asztaloknál.

Délben a Kaszinó termeiben gyűlt össze az egész társaság az 
ünnepelt művésznő tiszteletére rendezett lakomához, a hol a szebbnél 
szebb felköszöntők egymást követték. A többi között Vúrady Gábor
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felolvasta a „Mi Kornéliánkéhoz czimü és még 1858. évi augusztus 
3-án írott költeményét.

E g y sze rsm in d  felolvasta a Festetich  Andor Nemzeti Színházi 
igazgató és b. Nopcsa Elek kormánybiztos által küldött üdvözlő 
táviratokat.

Örlősy Ferencz is felolvasta a Náday színművész által hozzá 
intézett s a Prielle Kornéliát magasztalólag üdvözlő levelet.

A lakoma díszes rendezésében és fényes sikerében Lator 
Sándort illeti az oroszlán rész.

Este a színházban díszelőadás volt a művésznő tiszteletére. 
M uray  Károlynak a „Virágfakadás“ és „Huszár Szerelem“ czimü 
két kis vigjátékát adták, azonban az előadást megelőzőleg Rónainé 
Balog Etel szép csengő hangon elszavalta Szabó Sándor alkalmi 
költeményét „Egy csodás asszonyról.“ Szebben sikerült költeménye 
alig van Szabónak. A művésznő, kit páholyában egész előadás alatt 
látogattak a tisztelők s kivel leánya Visontai Kovách Zoltánná és 
szép unokái is együtt voltak, látható gyönyörűséggel nézte a sikerült 
előadást s a lelkes jó közönséget.

Ragyogó szemeiben és tisztes, még mindig szép arczán ott ült 
a gondolat: „Ez az én népem." V á ra d y  G á b o r .

*
II. L a s s ú  Is tv á n  emlékezetét híven ujitja fel a következő cikk, 

a mely az emléktábla leleplezése napján jelent meg a „Máramarosi 
Lapok“-ban.

Egy csöndesen porladozó tudós emlékezetének áldoz ma a 
szülőföld kegyelete, a kies fekvésű Visken emléktáblával jelölve 
meg azt házat, a melynek telkén a sok oldalú magyar iró : Lassú 
István  született.

A mi egy tudós önérzetét emelheti : az arra hivatottak tisztelete 
és elismerése, már életében is osztályrészül jutott, mert a magyar 
tudományos akadémia levelező tagjai sorába iktatta s ha a hivatali 
élet körében nem emelkedett magas állásra, az nem jelent mást, 
minthogy egy szerény állású nyugalmát nem kívánta felcserélni a 
szélesebb hatáskör zaklatottságával.

Számosán haláluk után válnak nagyobbakká, midőn az elfo
gultság, előítélet, vagy irigység mintegy átszürődik a sir rögein. — 
Lassú István, az eszmélkedő tudós, mint életében nem volt gyakori 
emlegetés tárgya, földi pályája bevégezte után sem emeltetett a 
hírnevesebb nagyságok közé. Mig élt, széles körű tudása és nemes
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érzése egy szép lélek belső világát tette összhangzóvá s becsülést 
szerzett számára ; halála pedig nem a csinált fájdalom erőltetett zaját 
idézte fel, de a valódi gyász komolyságával hántolta be a áirt, mely
nél egy nem üres hivalkodástól, de szakadatlan munkásságtól vezérelt 
élet ért véget.

Máramaros vármegye közönsége kegyeletes érzésről tesz tanú
bizonyságot, a millenium évében megemlékezve majdnem félszázad 
óta porladozó érdemes szülöttéről s jó ízlést árul el, midőn a halott 
számára nem követeli az elismerés nagyobb pálmáját. Egyes vidé
keken szokásossá vált, hogy mértéket nem tudnak tartani elhunyt 
jeleseik érdemeinek méltatásában, mert a dicsőség fényének egy-egy 
sugarában igy fürödhetnek, holott ez nem kegyelet, csak a lokal Pat
riotismus hiúsága. Szép vonás, felbuzdulni a jeles elődök munkás
ságán, de viszont gyöngeség a kedvezőbb Ítélet kierőszakokísa a néma 
halottakkal szemben.

S a mai nap — midőn Máramaros vármegye fennkölt gondol
kodású alispánja: Kút ka Kálmán királyi tanácsos vezetése alatt egy 
nagy törvényhatóság közönsége ihlettel állja körül a helyet, hol egy 
gondolkodó elme első benyomásait nyerte, — örvendetesen igazolja, 
hogy még most is vannak olyanok, a kiket kizárólag az érdem valódi 
elismerése indít leróni a s z í v  és lélek önkéntes adóját s nem hiányoznak 
a nagy embertömegben ,azok sem, a kiknél az irodalom fele
désnek indult bajnokaival szemben igaz kegyelet gyújtja meg az 
emlékezés szelíden lobogó szövétnekét.

Sok kiváló tehetségnek sorsa, hogy a mint életében nem talá - 
kozott zajosabb ünnepeltetéssel, a halál után sem méltányolják eléggé. 
Lassú István példája is azt igazolja, mert a hazai statisztikai iroda
lomban úttörő munkái ma már alig olvastatnak s legfeljebb egy-egy 
könyvtár ritkán bolygatott polczán találhatók meg. S a feledés sejtelme 
munkássága közben is eltölté lelkét, mert midőn Nagybrittániát ismer
tető müvét 1827-ben közrebocsátotta, maga irta az olvasóhoz: „Most 
már Isten hozzád s emlékezz meg Nemes Magyar Hazád fiáról 
Lassúról."

E sejtelem nem is volt indokolatlan, mert századunk végén 
Lassúról egyedül a Lexikonok szűkszavú hasábjain olvashatunk ne
hány sort s terjedelmes szakmüvekben sem hivatkoznak rá, a ki 
pedig nyelvünkön egy ma már széles körű tudományágnak első mű
velői közé tartozott.

Lehet csalódom, de bennem erős meggyőződés, hogy Lassú
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Istvánt Bél Mátyásnak Máramarost ismertető munkája lelkesítette az 
egyes országok különféle viszonyait feltüntető munkák megírására. 
Lassú István a szép Máramaros egy kedves helyén Visken, 1797. év 
április 12-én született s ifjú korában tudomást szerezhetett ez értékes 
munka tartalmáról, melyben a XVIII. század hírneves Írója Lassú 
szülőföldjét oly részletesen ismertette. Lelkének örömet, elméjének 
tanúságot nyújthatott a monographiaszerü mű s érezte, mily sok ha
szon háramlik abból, ha nem csak kisebb terület, de egész államok 
belső életére vonatkozó adatok egymásközti viszonyokban világíttatnak 
meg. Achenvall, Conning, Süssmilch, Halley, Derham s a kikre ő 
is, mint tekintélyekre hivatkozik : Schlőzer, Biringer és Malchus báró 
a statisztikát nemcsak leiró tudománynyá fejlesztették, de részben 
kibővítették a számadások összehasonlítására alapított elmélettel s 
mert a magyar születésű Schwartner e nembeli latin nyelven irt mű
vein is lelkesedett, magyarul igyekezett hasonló ismertetéseket közzé 
tenni.

Lassú István 1812. julius 3-án a szintén viski születésű Jőrös 
Pál seniorsága idején Leövey Péterrel, Leövey Sándor közoktatásügyi 
miniszteri tanácsos apjával lett egyidőben ujoncz-diákká a szigeti ref. 
főiskolánál s nehány év múlva Budára költözött, hol a magyar királyi 
udvari kamara regestraturájának kancellistája lett. E hivatalban kifejtett 
munkássága mellett a hivatal körén kívül eső tanulmányokkal s 
azok írásbeli feldolgozásával Budára történt költözésétől kezdve sza
kadatlanul foglalkozott, bár mint maga Írja : „egy királyi tisztnek, a
kitől már maga a hivatal mindennap hat órát von el, valóban nagy 
szükséget kell az időre nézve szenvednie.“ Eleinte kisebb értekezé
seket irt s 1823-ban már a „Tudományos Gyűjtemény“ közölt is tőle 
egy értekezést „I. Vilhelm orániai herczeg élete" czim alatt. S ugyan
csak e folyóiratban kelt védelmére a „Pannónia“ nevű Vaterländisches 
Original blattban Hunyady János emlékének, az ellene szórt vádak ellen. 
S tette ezt sok forrás-ta.iulmánynyal, hazafias felbuzdulással és a 
rajongás tárgyát képező eszmék iránti nemes lelkesültséggel. Hunyady 
János szelleme iránt különben még egyszer lerótta kegyeletét, midőn 
„A törökbirodalom statisztikai, geographiai- és históriai leírása“ czimü 
művét, bizonyosan nem minden czélzat nélkül, „a törökök ostora 
s hatalmok megtörője árnyékának“ ajánlotta. Érdekes a nyolczvanöt 
oldalra terjedő értekezése is, melyet „A drámai költés és annak 
históriája“ czimmel ugyancsak a Tudományos Gyűjtemény közölt tőle.

Első önálló művei 1827-ben jelentek meg, ismertetve Franczia-
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országnak s Nagy-Brittaniának statisztikai, geographiai s históriai leírá
sait. Az első mű 128, a második 158 oldalra terjed s Pesten Petrózai 
Trattner betűivel nyomattak. Az előszó, melyet az utóbb említett mű
ben barátja fiaihoz irt, önérzettel hívja ki az igazságos bírálatot s 
nemcsak a nyelv szépségével, de hangjának közvetlenségével s zama
tos, szép magyarságu irályával is megkapja az olvasót. A következő 
évben már „A statisztikára való bevezetés,“ „A svécziai és norvégjai 
s a dániai királyságoknak statisztikai, geographiai és históriai leírások.“ 
„Az európai tudományok s tudósok rövid históriája“ czimü művei s 
a török, ausztriai, lengyel és porosz státusokat ismertető kötetei jelentek 
meg, melyeket gróf széki Teleki Józsefnek, gróf Keglevich Gábornak, 
gróf Cziráky Antalnak és báró Orczy Lőrincznek nem a kegyvadászat 
alázatos hangján, de a valódi érdemek feletti igazi lelkesültséggel, 
kétségbevonhatatlan őszinteséggel ajánlott fel. Érdekesnek tartom föl
említeni, hogy a mellékleteket képező térképek metszeteit Karacs 
Ferencz, az ismert Írónő Karacs Teréz atyja készítette.

Kedvencz költőjét, Horáczot is előszeretettel forditgatta s ily 
fordításokból két nyomtatott ivet mellékelt egyik művéhez. Vallásos 
ihlete pedig Zschokké „Áhitat órái“-nak átültetésére buzdította. Világ- 
történetéből két kötet jelent meg 1832-ben.

Statisztikai, geológiai és históriai évkönyvet is indított „Merkur“ 
czim alatt, — de ebből csak egy kötet került ki a sajtó alól 
1836-ban.

A magyar tudományos akadémia méltányolta sokoldalú irodalmi 
munkásságát s levelező tagjául választotta meg, de emlékbeszédet, 
valószínűleg az akkori nemzeti lehangoltság miatt nem tartottak felette. 
Budán, 1852. évi január hó 19-én halt meg mint szerény állású 
hivatalnok s a budai köztemetőben ásták meg a sírját. Ő volt az 
akadémiának, melyet az emlékünnepélyen Szilágyi István lev. tag 
képvisel, 111-ik halottja.

Szülőhelyén, Visken is többen vannak még, a kik jól emlékez
nek a szelíd kedélyű, hallgatag, kimért járású tudósra. A mikor csak 
tehette, felkereste a kedves szülőföldet, melynek erdős vidéke, őszinte, 
értelmes lakossága s erősítő ásványvizei az üdülés egy kiváló pont
jává teszik az elszigetelt községet. S hogy késő öregséget nern ért, a 
ki hazájáért és uralkodójáért rajongott, talán annak is tulajdonítható, 
mert a mitől megóvni kívánta nemzetét, azt látta bekövetkezni élete 
utolsó éveiben.

Művei több példányban vannak meg a szigeti ev. ref. lyczeum
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könyvtárában s mert Kutka Kálmán alispán figyelme következeiében 
e munkák Visk nagyközségnél is gondoztatni fognak: a másod pél
dányokból a lyczeum kilencz kötetet már át is engedett e czélra. S 
gyűjtik elméjének és szellemi munkásságának kéziratban, vagy nyom
tatásban megjelent többi termékét is, hogy a szülőföld kegyeletes 
tárgyakat őrizhessen bennök, későbbi idők búvárainak pedig érdekes 
adatokat nyújtsanak.

S mint gyakran megesik, a ki tört ösvényen halad, nem is 
emlékszik meg útja közben a munkásról, ki azt részére járhatóvá 
tette, s csak később, idők múltával méltányolják az úttörőt, úgy Lassú
nak érdemei is bizonynyal erősebben fognak még ezután megvilágit- 
tatni, mert a leiró statisztikát magyar nyelven ő kezdte nagyobb 
terjedelemben művelni s a nagynevű Fényes Elek előtt magyar irók 
közül Lassúnál többet e téren senki sem mutathat fel.

Egy horpadozó sirhantot töltött ma fel a szülőföld kegyelete 
s a megemlékezés friss koszorúját helyezte újonnan kizöldült pázsit
jára. A viski szelidlejtőjü hegyoldalakról, az erdős bérczekről langyos 
fuvalom szállt át felette s ha édes csókjoktól megreszketnek a zizegő 
fűszálak, a kinek álmát őrzik, az nyugodtan pihenhet tovább, mert 
boldog az, a ki úgy élt, hogy áldva emlékeznek meg felőle késő 
nemzedékek is. S zab ó  Sándor.

*
A Lassú István emlékét méltató hazafias ünnepély rende

zése Máramaros vármegye törvényhatósága köréből indult ki. 1896. 
január 14-én, a mikor Kutka  Kálmán királyi tanácsos, alispán, tette 
azt a közhelyesléssel fogadott indítványt, hogy Lassú Istvánnak, a 
magyar statisztikai tudomány egyik úttörő munkásának szülőháza a 
milleniumi év alkalmából emléktáblával jelöltessék meg.

Az alispán N yegre  László járási főszolgabírót (1896. novem
ber 28-ika óta a huszti kerület országgyűlési képviselője) bizta meg 
az ünnepély előkészítésével. Az ő lelkiismeretes fáradozásának meg 
is volt a szép sikere. Az ünnepély minden részletében lélekemelő, 
tanulságos, megható volt és Visk község életében mindvégig emléke
zetes fog maradni.

Az ünnepély részletei ezek voltak: a törvényhatóság önként 
jelentkezett tagjaiból álló küldöttséget, vendégeket a bustyaházai vas
úti állomáson Csik Albert ev. ref. lelkész fogadta. Szilágyi István, a 
magyar tudományos akadémia képviselője, a Visk-Várhegyi fürdőből, 
hol meggyengült egészségének visszaszerzése végett időzött, ment le
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Viskre, a hol a városi képviseleti gyűlés küldöttség által hívta meg 
az ünnepélyre.

Julius 12-én délelőtt 10 órakor vette kezdetét a díszközgyűlés, 
melyen Nyegre László főszolgabíró elnökölt. Az ünnepélynek szabad 
ég alatt tervezett végrehajtását a szakadó záporeső nem engedte meg. 
E helyett a városháza díszes nagy termében tartották meg, melyen 
az elnök az ünnepély czélját körvonalozó megnyitója után Szilágyi 
István  a következő beszédet mondotta :

Tisztelt képviselőtestület!
Tisztelt ünneplő közönség !
Különösebben Visk polgárai !

A magyar tudományos akadémia engemet tisztelt meg, mint 
egyik tagját azzal a megbízással, hogy őt ezen az ünnepélyen kép
viseljem.

Gyarló egészségi állapotom daczára szívesen fogadtam a meg
bízást, hogy mikor ez a vármegye és közelebb ez a város, fiának 
egyrészt, a tudomány emberének másfelől az em lékezet elismere- 
résével adózik, az emlékezettel megtisztelők tetténél legyek tanúja 
annak a lelkes érdeklődésnek s kimondom : hódolatnak, a melylyel 
a derék Lassú István érdeme iránt szülőmegyéje és városa 
viseltetik.

Megbízóm  nevében azért üdvözletemet, köszönetemet fejezem 
ki e nemes V isk  városa fiainak, közelebb a képviselőgyülés tagjainak, 
hogy ez ünnepély által, a melyet szülöttjük: Lassú István iránt 
most tanúsítanak, a becsülésöket manifestálni elhatározták, megbizo- 
nyitván ekképen, hogy érzik nagyságát annak a szerencsének, hogy 
a sors Lassú Istvánt kebelükben hagyá születni, hogy közülök támadt 
az a férfiú, a ki működésre s tudományos munkái által Visk város 
nevére ezt a nem múló fényt árasztotta ; de másfelől becsülésöket 
és hódolatokat is manifestálták a tudományos érdemek iránt. Ez ér
demei voltak tudniillik azok, a melyeknek alapján a magyar tudo
mányos Akadémia méltónak tartotta a mi Lassúnkat arra, hogy tagjainak 
díszes sorába, a több jelesek közé felvegye s méltónak most legköze
lebb arra, hogy emlékezete felújításánál ő is képviselője által jelen 
legyen.

De üdvözlöm Visk város érdemes polgárait azért is, hogy 
példát mutattak ifjabb, serdülő növendék-fiainak megbecsülni nem
csak az anyagiakat, nemcsak anyagi jólétre törekedést, hanem az 
ősök, a régiek példájára a szellemiek terén is futni azt a pályát, a
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mely adja meg egyedül nevünknek  a halhatatlanságot, a soha nem 
felejtő emlékezetet. Járások tesznek arról bizonyságot, hogy Visk 
város fiai kiváló kegyeltjei voltak eleitől fogva a szellemi adományo
kat osztogató istenségnek és sokra megy azoknak a száma, a kikre, 
mint büszkeségeikre tekinthetnek a múlt időkben Visk város polgárai, 
akár a világi pályát tekintsem, akár a tudományosat. Csak egyet 
említek fel a múltból : a Méhes nemzetséget, a melynek fiai majd
nem egyszázadon által ültek egyházi és tanodái kathedráinkon.

Legyenek is büszkék ez őseikre viskiek ! Állítsák ezeket fiaik 
elé, mint követendő példányképeket, hogy a magasabbra törő szellem 
hatalma öveztesse magát folyvást a város népében. Él is bennem a 
hit, hogy ez nem lesz máskép, mert csak igy lészen e nép részéről 
megérdemelve az általam képviselt magyar tudományos Akadémiának 
az a megkülönböztető figyelme, a melylyel ez ünnepélyünknek díszét 
maga részéről is emelni elhatározta.

Én pedig örömmel teszek róla jelentést a megbízó tudós testü
letnek, hogy ime, egy város Magyarország legszélső határvonalán, a 
mely becsüli a szellem munkásait, azoknak emléket állít, hogy a 
maradék fiainak legyen buzdító táblájok, a mely éreztesse velők, 
hogy egyedül a szellem hatalma az, a melyen időnek, viszontagsá
goknak rontó ereje nincsen.

Ezután B ökényi Dániel a m.-szigeti állami elemi iskolák 
igazgatója, mint az alispán által felkért szónok, mondotta el a Lassúról 
készített s annak érdemeit méltató következő beszédet :

Nagyságos királyi tanácsos alispán Ú r!
Tekintetes elnöklő főszolgabíró Úr !
Tisztelt díszközgyűlés!
Mélyen tisztelt ünneplő gyülekezet!

Máramaros vármegye törvényhatósági bizottságában támadt egy 
nemes gondolat; ez a nemes gondolat megrezegtette Visk hazafias 
polgárságának szivét s ime, most együtt ünnepelnek ketten.

Kiválóbb jelentőséget kölcsönöz ez ünneplésnek az az isteni 
kegyelemből származott alkalom, hogy ezeréves Magyarországban, 
ezer éves Magyarországnak keletén, nyugatán, delén, északán, a 
Duna Tisza közén, a Tátra, Fátra, Mátra magasba nyúló bérceink 
talpjainál, az erdélyi részekben és itt, e mi szükebb körű itthonunk- 
ban, a „magyar Sv;ijc“-ban, a Tisza bölcsőjénél együtt örvendez, 
együtt lelkesedik minden hü, minden igaz fia e sokat szenvedett 
magyar hazának.
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És mig egy közös szent érzeménybe olvad össze e haza népe, 
mig egy közös örömtől hévül, lángol minden igaz magyar s z í v  : mi e 
közörömtől rövid időre elszigeteljük magunkat. Oltárt emelünk, melyen 
lerójuk hálánk köteles adóját egy jeles szülöttünk emléke előtt. S 
midőn e magasztaló munka teljesítésére vállalkozunk : tesszük azért, 
hogy tisztelettel adózzunk az elköltözött szellemének, tesszük azért, 
hogy a szellemi nagyság követendő példái előtt, a jövő nemzedékek 
lelkében a kegyelet ápolására, alkalmas módon, alkalmas jelekben 
és jelek által hálás érzelmeket szítsunk.

Hála és kegyelet teszi tehát jelen ünneplésünk indítóját.
T. Gy. Visk, régi jog szerint való koronaváros, azon szerencsé

sebb községek közé tartozik, honnan nem egy országos hírnévvel bíró 
férfiú vette származását, hol és melynek utcáin nem egy orszá
gos hírnévre emelkedett férfiú játszotta el gyermekjátékait.

A Géresy, Héder, Igyártó, Hánka, Krüzselyi, Lator, Cébely és 
a múlt századokban a Jőrös, Méhes, Nánásy családok igen számot
tevő jeleseket adtak vármegyénknek és e hazának.

Említettem családok fája e hazafias magyar városban vert 
gyökeret, itt növesztett törzset, itt fejlesztett koronát, hozott virágot és 
innen visz áldásos gyümölcsözést a haza különböző vidékeire.

Itt ringott bölcsője annak a tudós férfiúnak, Lassú Istvánnak, 
kinek eg y  esztendő  híján éppen századik  születési évfordulójára 
esik jelen ünneplésünk.

Kétszeres öröm tölti be e percben a mi lelkeinket. Örülünk, 
hogy annyi vész, oly sok viszály és annyi testvérharc után „él 
magyar, áll Buda még“ ; örülünk, hogy a nemzeti tudomány műve
lésére e mi derék népünk köréből válott ki az a Lassú István, az a 
királyi tisztviselő, — miként egyik munkájához irt előszavában magát 
nevezé, — ki lelkesítő példaként áll előttünk, ki a hazai tudomány 
parlagon hevert ágának, a nemzeti statisztikának volt alapvető mun
kása. A nemzeti statisztikának Lassú Istvánon, később Fényes 
Eleken kívül, a legújabb időkig, alig volt számottevő mivelője. És 
hogy ez igy volt a múltban, nagy része van benne elmaradottságunk
nak és azon balhiedelemnek, hogy a közgazdasági, közmivelődési ál
lapotok felvételét eszközlő megszámlálások csak a teher nagyobbitás 
céljából történnek. Ez a ferde nézet — fájdalom — még ma is ta
lál hívőkre. Pedig, hogy ez a felfogás téves, hogy a hozzá fűződő 
hiedelem pedig merő agyrém : kitetszik a mi Lassú Istvánunk példás 
működéséből. Hogyan jött ő ezen fontos tudomány-ág meghonosítására ?
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mi ösztönözte őt ennek felkarolására? Hazafiúi lelkesedése és lán
goló hazaszerelme! Miknek egyike is elég erős arra, hogy lelkűnk
ből kitépjen minden kishitűséget, melyeknek egyike is elég erős arra, 
hogy az utolsó polgár ajakára is e szavakat ad ja : mivel boszor
kányok nincsenek, azokról szó se tétessék.

Fájt a mi Lassú Istvánunk lelkének nagyon, hogy a külföldön 
a magyar népről, a magyar nemzetet alkotó s itt lakó testvérnemzeti
ségek közös hazájáról igen keveset tudnak, és a mi keveset tudnak 
is többnyire elferdítve adják elő.

A kir. udvari kamarai levéltár adatainak lelkiismeretes feldol
gozásához fogott. Megírta az Ausztriai birodalom és benne Magyar- 
ország statisztikáját, georgraphiáját, históriáját. Kidolgozta: Svéd, 
Norvég, Angol, Német., Franczia, Lengyel, Orosz országok statisztikai, 
geographiai, történelmi leírását. Majd a Vörösmarty, Bajza, a magyar 
irodalom e klasszikusai által szerkesztett „Tudományos Gyűjtemény“ 
cimü irodalmi vállalatban, a németek által hirdetett hamis tantéte
leket, a mi történetünkre vonatkozó téves állításokat igazította helyre. 
Megírta „Az európai tudományok és tudósok rövid históriája“ 
cimü könyvét; e művében rakta le azokat a vezérelveket, a melyek 
szerint óhajtja a statisztikai tudományt fejleszteni. E művében szólalt 
föl egy helyen : — Nincs Magyarországnak földrajza ; egy nyomorult 
fordítással kell megelégednünk, melyben megbízhatatlan adatok fog
laltatnak. E fordított munkában a Tisza forrása Huszt mellé tétetik 
„holott már itt oly nagy, hogy több ezer mázsa sóval megterhelt 
szálfákat is bir. “

Olyan szép e munka, mint egy gazdag mező, — de a hol elha
nyagolt kopár térségek is vannak. Benne szemléljük a haza képét, 
úgy, a mint az van. Ilyen munkából lehet fölismerni, hol kell javí
tani, hol kell kettőztetni az erőt, hol van nagyobb szükség az okos 
éberségre, hogy a nép boldog, a haza dicső lehessen. És Lassú 
István a statistikában nem fulaszlotta az olvasót számtengerekbe, az 
összehasonlító, leiró statisztikának volt mivelője. S a mit ő egyedül 
tett, azt egy szervezeti hivatal teszi negyedszázad óta : 0  Felsége 
M agyarország Apostoli k irá lya  1871. évi április 18-án kelt leg
felsőbb elhatározásával szervezett Országos sta tisztika i hivatal. 
Nem állítom, hogy a Lassú methodikája szerint haladna a statisztikai 
tudomány mivelése ; ezt józan észszel kívánni sem lehetne ; hiszen a 
millenáris századunk első és utolsó negyede között ötven esztendő 
van. Ez alatt az ötven esztendő alatt és még főképpen millenáris



1 12 MÁRAMAROSI EMLÉKKÖYNV.

századunk utolsó negyedében, földmivelésünk, iparunk, kereskedelmünk, 
szóval közigazgatási állapotunk, kultúránk, kormányzatunk, államisá
gunk, vármegyei életünk nagyon sok változáson, fejlődésen ment 
keresztül. A statisztikai tudománynak a közállapotok javításával lépést 
kell tartani. Ám azért e művek értéküket nem veszítették, sőt a tudo
mányra nézve azoknak becse a múló idővel növekedni fog.

A mit tesz, a mit kívánatos tenni a gondos földmivesnek a 
maga udvarán, kis gazdaságában : éppen azt kell nagyban tenni az 
ország összes közművelődési, közgazdasági viszonyaival : az az idő
szakokként hű leltárt kell fölvenni a haza földéről, mind arról, a mink 
van. És e leltárnak megszerkesztése a tudomány körébe tartozik. A 
ki e szükséget fölismerte, annak éppen önvédelmünk céljából hit
hirdető apostolává lett: az Lassú István volt. Itt született 1797-ben. 
Egyszerű, tisztes polgár szülők gyermeke volt. itt kezdte meg tanulói 
pályáját. Majd Szigetre az ősi anyaintézet ölére vágyott, hol 1812. 
julius 13-án iratkozott be novicius diákká. Szorgalma, tehetsége, 
kiváló tulajdonságai őt már az intézet körében diáktársai fölé 
emelték. A főiskola elöljárósága az alsóbb osztályok oktatásával, 
felügyeletével bízta meg, majd senior lett. 1817-ben az egyete
mes történelem és görög nyelv tanításával bízták meg a rhetorikai 
osztályban.

1818-ban még a szigeti főiskolában találjuk. Úgy látszik hat 
esztendőre terjedt szigeti tanulói pályája. Majd a m. udvari kamará
hoz jutott, hol a kancellistaságig emelkedett. 1822.-től több dolgozat 
jelent meg tőle a Tud. Gyűjteményben. Irodalmi érdemeiért a magyar 
tudományos akadémia 1833. november 15-én levelező taggá válasz
totta, Torna vármegye pedig táblabirájává. Meghalt 1852. január 9-én. 
Ő az Akadémiának, ennek fennállása óta, 111-ik halottja. Elhalálo
zása arra az időre esett, a mikor zsibbadtság, aléltság fogta le a 
nemzeti életet. Ez az oka annak, hogy a tudományos Akadémia, mely 
hallhatatlanai sorába iktatta, szokásához hiven nem emlékezhetett 
meg jelesünkről.

Szülővármegyéd és szülővárosod most róvja le tartozását irántad, 
dicsőült szellem. A hálás utód fölismerte érdemeidet, szivünk igaz 
kegyeletét tőled megtagadni nem lehet. Szülőhajlékod, hol bölcsőd 
ringott, porsátoroddal együtt régen elomlott ; de emlékjeledhez nem 
kevésbbé méltó hely a második szülei otthon, az iskola, hol telked
nek szárnyat, értelmednek táplálékot, szivednek nemes érzelmeket 
adtak. A múzsáknak e szentelt csarnoka, méltó megőrizője lesz emlék
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jelednek. Hiszen e hely az értelmi erő forrása, kútfeje, csörgedező 
csermelye. A lélek itt szívja magába azokat a tudománykincseket, 
miknek te — nemes lélek ! — hanghordozója voltál. Itt értik meg 
igazán a te nyelvedet. Itt e helyen leszesz igazán hallhatatlan.

A sors különösen kedvező jelének tekintem t. gyülekezet, azt a 
másik körülményt is, hogy az országos statisztikai hivatal számára 
rövid idő alatt saját állandó palotát fognak építeni Budán. Melybe 
negyedszázados vándorlása után költözik be az országos statisztikai 
hivatal. Ott pihenő Lassú Istvánunk elmúló poraira emlékjel lesz a ház.

Hát én, gyönge lélek, ki emlékednél halvány fáklyafényt lobog
tattam, kinek a sors jószivnél egyebet osztályrészemül nem adott, 
mivel adózzak szellemednek ! Szivemben emlékoszlopot emelek nagy 
nevednek s utolsó pihenésemig áldani fogom emlékezeted.

Te pedig égi Gondviselőnk, ki létei és elmúlás felett egyedül 
vagy Ur, erő és hatalom 1 adj a magyar tudománynak boldog emlé
kezetű jelesünkhöz hasonló jeleseket, küldd áldásodat e mi városunkra, 
a mi szeretett vármegyénkre, ennek bölcs vezetőire, kik teltökkel bizo
nyítják be, hogy e nép javára cselekedni készek, küldd áldásodat e 
hazára, az uralkodó családra, a bölcs királyra ! az angyal lelkű 
Erzsébet királynéra !

Máramaros vármegye és Visk közönsége mindig hálásan fog 
visszagondolni az első magyar statisztikusra, a kinek születési helyén 
ma oly fényesen adózott emlékének.

Kérjük a jó Istent, hallgassa meg a költő imaszózatát ;
„Istenünk ! ki ezer éven által 
Bajba, búban gondunkat viselted ;
Ezer évnek alkonyulatával,
Hálát zengünk a te szent nevednek.
Az időnek uj csillagja támadt;
Könyörgőre változik az ének;
Ezer éves haragod betelvén :
Adj minekünk szebb, jobb ezer évet."

Megemlítjük azt is, hogy az emléktábla leleplezése után a ven
dégek a viskvárhegyi fürdőbe mentek, hol délután 1 órakor lakoma, 
este pedig műkedvelői díszelőadás volt a Berta csarnokban, a viski 
derék polgárokból alakított társaság sikerrel adta elő a „Falu rossza“ 
cimü népszínművet. Ennek előadását pedig tánc követte. Már a délután 
folyamán malmos Igyártó Károly táncmester a vendégek szórakoztatá
sára népünnepélyt rendezett, a melyen a viskiek páratlan csárdás 
táncában gyönyörködött az ünneplő közönség.

8
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Az emléktáblán a következő aranyos felirás van :
„Ezen épület baloldalán fekvő  

szomszédos telken fennállott házban 
született 1797. év i szeptem ber hó 27-ik napján

Lassú István
s ezen emléktábláit 

hálás kegyele te  je léü l állította föl 
M agyarország ezredéves ünnepén 
1896. év i jú liu s  hó 12-il< napján 

Máramaros várm egye és V isk  
k  i váItságos korona város k  özönsége. “

B ö k é n y i  D á n ie l .

i



fi kőrösmezői ezredévi emlékoszlop,
Kőrösmező határszéli község intelligentiája az 1896. évi március 

hónapban mozgalmat indított egy emlékjel felállítása iránt. Támogatta 
a dicséretes mozgalmat Pogány Zsigmond, a tiszavölgyi járás fő- 
szolgabirája. Az április 2-án tartott képviselőtestületi gyűlés, nagyobb 
többségben rutén és izráelita jelen voltak részéről egyhangú hatá
rozat kívánása mellet — kimondta, hogy Kőrösmező közönsége a mil
lenáris évet méltóan fogja megünnepelni, és elhatározta :

a) A Kristoff és Berger telkei alatt levő tér, melynek kibérlése 
iránt előzőleg a m. kir. erdőigazgatóságnál kérvényezett az elöljáróság, 
dísztérré alakittassék.

b) A lazescsinai hídtól a Hávrilecsi patakig a főúton két oldalt 
milleniumi fák ültetendők.

c) A községházat renováltatja és előtte egy kőoszlopot emeltet 
ezen felirattal : — Hazánk ezeréves fennállásának emlékére
896—1896.

d) A községháza előtti tér és vásártér rendezése és a vízfolyások 
szabályozása.

Ezen és más dolgok teljesítésére bizottságot szerveztek, melybe 
beválasztották Erdélyi Gyula kir. főerdészt, Urbanovszky Béla, Feny
ves Lajos erdészeket, dr. Folkman János orvost, Dimand Lajos, 
Csopey József lelkészeket, Csics János jegyzőt, Pichovszky Miklós 
bírót, Rozenthal Jónás, Kupay Sándor, Jahr Sámuel, képviselőtestületi 
tagokat, Tivadar Ferencz, Havas Antal tanítókat. — A közgyűlés 1000 
koronát szavazott meg az emlékoszlopra. Az utak tereit községi köz
munkával végezteti. A község lakosai között gyűjtést eszközöl. — A 
bizottság elnökéül Erdélyi Gyulát, pénztárnokául dr. Folkmann Jánost 
és jegyzőjévé Tivadar Ferenczet választották meg.

Ez a bizottság munka programmjába vette Kőrösmező község
8*
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utcájának, árkainak, utszéleinek rendbehozását. Nagy György műszaki 
tanácsos, államépitészeti főmérnök nagy segítségére volt a bizottság
nak ezen fáradozásában, aki útmutatást és szakvéleményt adott min
den egyes alkalommal. Szabó Adolf erdőigazgató az összes kincstári 
épületek és terek csinosbbá tételét eszközöltette. Erdélyi Gyula 3792 
korona (1896 frt, a millenáris esztendő jellegzetes száma) összeget 
gyűjtött a költségek fedezésére.

Az ünnepélyt augusztus 20-án, az első magyar király: Szent 
István névnapján tartották meg. Ez a határszéli község díszbe volt 
öltöztetve. Reggel hat órakor indult el Pichovszky Miklós községi 
biró vezetése mellett a népvándorlást ábrázoló menet. A biró népies 
magyar viseletben ült fehér lován, Bunkó szatmári zenekara a Rákócy- 
indulót játszotta. Két szekér zöldágakkal, magyar címerekkel volt 
feldíszítve s hat-hat ökör vonta. A szekerek mellett juhászok lépdeltek 
hosszú havasi kürttel kezökben. Közbe, közbe mozsarak durrogtak. 
Az ünnepélyen nemcsak a szomszédos Borkút község lakossága vett 
részt, hanem Bogdán, Rahó is nagy számmal volt képviselve, a tisza- 
völgyi járás községeinek elöljárói és tanítói pedig mind ott voltak.

A vármegye részéről jelen volt Szabó Sándor főjegyző, Szerémy 
György aljegyző, Barényi Jenő főispáni titkár, továbbá Lírányi Imre 
országgyűlési képviselő, Szabó Adolf erdőigazgató.

Az ünneplő sokaság reggel 9 órakor a róm. kath. templomba 
ment isteni tiszteletre, hol Dimand Lajos lelkész, majd a felső-oroszi 
gör. kath. templomba, hol Csopey Oreszt esperes mutatott be hála
adó isteni tiszteletet. Végül az izr. imaházat keresték fel, hol a szigeti 
izr. szefárd hitközség főkántora, énekkarával együtt, megható egyházi 
énekeket adott elő. A kőrösmezői izr. hitközség jelentékeny anyagi 
áldozatot hozott a kitűnő énekkar meghívása által. Megemlítendő, 
hogy a róm. kath. templomban Reisz Kálmán által előadott egyházi 
énekek nagyban emelték az ájtatosságot.

Tizenegy órakor vette kezdetét a község díszközgyűlése, a köz
ségháza előtt levő téren, hol díszes lombsátor állott a szereplő és 
képviselő egyének befogadására. A rutén lakosság színes öltözetében 
festői látványt nyújtott.

Pogány Zsigmond járási főszolgabíró a következő beszéddel 
nyitotta meg a képviselőtestületi diszgyülést :

Tisztelt díszközgyűlés !
Ezer éves fennállását ünnepli szeretett magyar hazánk e végső
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községének vegyes ajkú népe, azért egy szívvel lélekkel gyűltünk e 
mai napon egybe leróni adónkat a hazaszeretet oltáránál.

Ha vissza emlékezünk mennyi öröm és bánat, dicsőség és 
gyász, jólét és szenvedés, harci diadal és csatavesztés, összetartás és 
pártveszély váltakoznak ezer éves múltúnkban, úgy nincs magyar, ki 
büszke fővel ne hirdetné Európa államai között elfoglalt positiónk 
nagyságát.

Ezen eredményt pedig elértük az önzetlen hazaszeretet által, 
mely tulajdonság fejleszti és teheti nagygyá a nemzeteket.

Szeretett hazánk ezen vegyes ajkú népe, kik a múltban a his
tóriai feljegyzések szerint is mindenkor tanujelét adták hazafiúi érzel
meiknek, úgy most is részt követelnek magoknak a haza iránti tör
hetetlen ragaszkodás kifejezésénél és igy Kőrösmező községe önerejéből 
rendezi e mai ünnepséget.

A midőn őszinte köszönetét mondok a tekintetes vármegyei 
törvényhatóságnak azért, hogy nemzeti ünnepünkön magát képvisel
tetni méltóztatott, üdvözlöm az egybegyült honfitársakat és a díszköz
gyűlést ezennel megnyitottnak nyilvánítom.

Csopey Oreszt gk. esperes vázolta ezután az ünnepély jelentő
ségét és megköszönte a vármegye közönségének, hogy Kőrösmező 
ezen ünnepszentelésére képviselőket küldött.

Szabó Sándor vármegyei főjegyző adott választ a köszönő sza
vakra és felemlítette, hogy a két érdemes férfiú, a kiket nemcsak 
hivatalos állásuk, hanem egyéni kiváló tulajdonságaik, közbecsülés és 
szeretet állítottak közügyeink élére, részint családi körülmény, részint 
hivatalos elfoglaltatás miatt nem jelenhetett meg e szép ünnepélyen : ő 
általa küldik legmelegebb üdvözletüket. A főjegyző e kijelentését lelkes 
éljenzéssel fogadták. A közgyűlés véget érvén, a közönség, a képvi
selőtestülettel élén az emlékoszlophoz ment. A nagyteret ekkorra már 
elözönlötte az érdeklődők nagy száma. Itt Dimand Lajos róm. kath. 
lelkész a következő alkalmi beszédet mondotta :

Mélyen tisztelt Polgártársak !
A vándorutas, ki célul tűzte ki, hogy bejárja a világot, hogy 

tengernyi viszontagságok után elérje a messze távol ködében vélt 
határkövet: gyakran meg-megáll útközben, hogy csak rövid időre is 
pinenőt tartson. Jóleső megelégedéssel tekint ilyenkor vissza oda, 
honnan kiindult s midőn végre eljutott a határkőhöz, lerázza magáról 
a hosszú ut fáradalmának porát ; megtörli verejtékes, izzó homlokát ; 
leemeli fövegét és eltelik hálával a mindenható Isten iránt.
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Élted ezredik évének határkövénél, én is visszatekintek hazám 
s hálát adok Istenemnek, hogy annyi millió között egyedül a magyart 
tüntetted ki azzal, hogy a mit oly régen vérrel szerzett, azt ma — 
ezer esztendőnek lassú leforgása után is — nemes önérzettel mutat
hatja be a világnak, hogy ez még ma is az övé.

Oh végy szárnyaidra emlékezet! Emelj föl abba a csodálatos 
magasba, a honnan egy pillantással áttekinthetem hatalmas arányait 
az időnek s megmérhetem egy ezredév történelmének mélységeit. 
Hadd gyönyörködjem nemzetem múltjának dicsőségében ; hadd néz
zem végig a honfoglaló ősök dicső küzdelmeit; szent királyaink apos
tolkodását, midőn a vad, a kemény törzsbe a kereszténység friss 
gályát oltják, hogy vele a fajt megnemesitsék.

De az ember sohasem érzi annyira gyarlóságát, mint mikor a 
múltnak emlékei előtt áll. Látása összeszorul egy szűk körre s hiába 
akar belőle kitörni, korlátokba ütközik, mint a vergődő madár kalit
kájának rácsaiba. Nekünk a múlt csak egy behantolt sírbolt, melyben 
kegyeletünk porladozó ereklyéket rejt, de a miket életre kelni nem 
látunk többé soha. Tehetetlenül zárom le tehát én is szemeimet, hogy 
a mit nem látok a múltban, — azt saját lelkem megindulásában 
keresem.

Szivem megtelik áhítattal, mint a virág nyári reggel harmatával. 
Szeretnék én is leborulni a földre, mint egykor Mózes a Hóreb hegyén 
az égő csipkebokor előtt, mert érzem, hogy szent ez a hely, a hol 
állok. Te szentelted meg azt óh Isten ! aki nemcsak a szeretetről 
beszélsz nekünk, hanem arról az állandó kapocsról is, mely gondvi
selő szeretetedet egy nemzetnek sorsával ezer év viszontagságaiban is 
összefűzte.

Hálát adok neked Uram, hogy ez a nemzet az én nemzetem ! 
az én elhagyott, szegény népem, a kit a népvándorlás vihara — mint 
az ágról elszakadt levelet — ide sodort a messze idegenből, hogy új 
hazát találjon e vérrel megszentelt földön. Itt élt, itt küzdött ezután 
végig egy ezredévet, hogy fajának nemes tulajdonságaival pótolja a 
rokoni és baráti támogatás hiányát. Mert csak a te szent kezed tá
mogatta a népemésztő harcok viharaiban. Te voltál ótalma a nehéz 
napokban ; segítsége a megpróbáltatások idejében ; menedéke a két
ségbeesés szomorú perceiben. Hazát adtál s fönn is tartottad azt. Te 
voltál mellettünk a dicsőségteljes csatákban, mikor a családi tüz- 
helylyel együtt kellett védelmezni a keresztény Nyugatot, a művelt
séget és emberi haladást.



A KŐRÖSMEZŐI EZREDÉVI EMLÉKOSZLOP. 1 1 9

Nehéz napok voltak ezek ! Mi is, mint egykor a templomot építő 
zsidók, csak egyik kezünkkel rakhattuk a téglát hazánk művelődésé
nek szentélyéhez, mert a másikban kardot kellett forgatnunk, hogy 
megvédelmezhessük a nyugati keresztény társadalmat az ellenségtől. 
Testünkkel fogtuk föl a csapásokat, mint az anya kebele a gyerme
kének irányzott vasat. Hányszor roskadtunk össze saját vérünkben, 
midőn szomorú tekintetünket — elhagyatva — emeltük az égre ? — 
Nemzedékeinket irtották ki emberöltőkre, rakásra gyilkolt csecsemők 
hulláin tört előre a pusztítás, hogy üszköt vessen a családi tűzhely 
szentélyébe és kiirtsa onnan a mosolyt és boldogságot. De az össze- 
roskadó hamvakból mindig csak megújulva támadt föl ez a nemzet, 
mert nincs oly tátongó örvény és ijesztő mélység, a melyekben biz
tosan ne vezethetne keresztül egy nemzetet az Urnák szent keze. Ő 
volt velünk ; megkönyörült rajtunk s a fölemelt fegyvert, melyet a 
diadalmas ellenség a letiport nemzet szivébe akart verni, mindig 
kicsavarta a népek Ura és Istene.

A mi ezredéves történetünk minden lapja elárulja az isteni kéz 
nyomát. Azóta népek tűntek és enyésztek el a semmiségbe. Virágzó 
nemzetek porát szórta szét az idők vihara s világhódító birodalmak 
roskadtak össze saját sulyok alatt. Régi nagyságuk csak történelmi 
emlék. Hol vannak ? hova lettek ? vájjon melyik élt közülök ezer 
évet ? — S ez a kis nemzet, a kis maroknyi nép visszatekint egy 
ezred évre s a múltnak dicső emlékeiből meríthet uj erőt, kitartást a 
szebb jövendőre.

A hatalmas isteni gondviselés mellett a magyarnak honszerelme 
volt az, a mi számára egy ezredévet biztosított. Az embernek sok 
veleszületett nemes tulajdonságai között, van egy hatalmas érzelme, 
melyet a Gondviselés állandó csodaképen tart fenn az emberiség 
szivében. Ez a hazaszeretet. Ez az erény egyedül a gondolkodó em
bernek sajátja. Az állatok ott telepednek le, hová őket titkos ösztönük 
hajtja. A hova a vihar sodorja őket, ott van az ő hazájuk ; könnyen 
felejtik érte a régit. Csak az ember nem tudja felejteni hazáját, azt 
a földet, a hol bölcsője ringott, a hol az anyacsókok melege keltette 
föl álmából, a hol bölcsődallal, vagy imádsággal szenderült el gyer
mek-ágyában. Remegő szive csak oda kívánkozik vissza, mint a 
fészkéből kivetett pelyhes madár az anyja szárnyai alá. Add neki a 
világ összes kényelmét és gazdagságát, boldogtalanul fogja magát 
érezni a távol idegenben. Csak oda, csak oda az anyaföldre vágyik 
vissza. „Szivet cseréljen, a ki hazát cserél1 — úgymond a költő. —
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S igaza van. Isten egy embernek csak egy szivet adott, egy szívnek 
csak egy hazát. „Még a nap sem világíthatja be a világegyetem min
den zugát.“ Az emberi szív pedig csak parányi lámpa, mely egy
szerre csak kicsiny kört tölthet meg fényével és ragyogásával. Vidd 
egyik helyről a másikra, sötétséget hagy maga után. Bizonyos helyhez 
kell azért kapcsoltatnunk, hogy azt jótékony világítással állandóan 
boldogíthassuk.

Haza ! te szent titok, te fönséges szó, megmérhetetlen szeretet
nek forrása ! miért is vagy te oly drága a mi szivünknek ? — Mert 
mindazt, a mi szivünknek kedves, a miért élni édes és jó, föltaláljuk 
a te nevedben. Nem egy eszmény vagy te csupán, hanem élő való
ság, melyet látunk, érzünk és tapinthatunk. „A múlt s benne az emlé
kezés mosolygó vagy komor képei ; az egykor vértől ázott, most 
kenyér termő föld ; a síkság, a hegy, a folyók és a tenger; a tem
plom, mely apánk, anyánk frigykötését látta ; az oltár, mely értünk 
könyörgő imájok szavát illette ; a sirhalom, mely alatt nyugvó csont
jaik porladoznak; a családi kör, gyermekörömünk, az ifjúkor gondat
lansága, a hitves szerelme, a közös bubánat és öröm — gyász és 
dicsőség — a nyelv, melyen először ejtők ki szülőanyánk, teremtő 
Istenünk nevét, bölcsőnk, mely egykor ápolt, siruuk, mely majdan 
eltakar;“ - ez a haza. És mi a magyar haza? Ezer éves valóság!

„Az anyaföld: Kárpátoktól Adriáig! A múlt homályában : Árpád 
s a Hadúrra esküvő vezérek ; István, az alkotmány szerző király, a 
hithirdető apostol s koronájának hosszú sorban örökösei ; a szabad
ságért együtt küzdő nemzetiségek ; a csaták riadója : Kenyérmező és 
Mohács ; a hősök, kiket megölni lehetett, de legyőzni nem ; maga a 
szent korona, a háromszinü zászló, a cimer s benne az apostoli 
kereszt; az alkotmány és törvény, a szabadság és törvényes hatalom, 
a magyar nyelv édes zenéje — iparunk, művészetünk, irodalmunk, 
költészetünk, szent vallásunk — szóval az elmúlt ezer év minden 
búbánata, vigasza, erkölcse, bűne, intézménye, története együttvéve 
mind s a j'ó ezer évhez fűződő minden remény : ime, ez a magyar 
haza; — ez a mi hazánk.“

Ezt a magyar hazát tartotta meg nekünk az isteni Gondviselés 
mellett az emberi szívnek azon csodás érzése, melylyel békében 
hazáját szereti, háborúban pedig, ha száz élete volna is, örömest fel
áldozza érette. Azért, ha a tatárdulás által letarolt hazánkat újra láb- 
badozni látjuk ; ha a mohácsi temető fölött feltámadott Magyarorszá
got ismét élni és erősnek érezzük : ugyan minő csodás erőnek lehet
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azt tulajdonítanunk, ha nem a haza szeretetnek. Igen, e szent érzelem 
volt mindig a csodás isteni erő, mely a meghalt Lázárt föltámasztotta 
sírjából s nincs is párja a magyarnak honszeretetben sehol e nagy világon.

Édes hazánknak észak-keleti határán, a Kárpátoknak fenyvesek
kel koszoruzott bércei között élünk mi, e községnek lakói, e hazának 
gyermekei. Távol estünk az aranykalászszal ékes rónaságtól ; földünk 
szegényebb, mint az alföld Kanaánja, de szivünk épp oly gazdag a 
honszeretetben, mint a hazának bensejében lakó honfié. „Mert — 
mint Chateaubriand mondja — minél szegényebb a föld, a hol szü
lettél, minél ridegebb az éghajlat, minél több nélkülözéssel küzdöttél 
benne, annál kedvesebb szivednek. Az embert erősebben leköti a bal
sors, mint a jólét; s az sajnálja legjobban az atyai házat, aki benne 
csak egy szalmafödelet veszített.“ Nem egy nyelven mondjuk ki az 
édes haza nevét, de a szívnek egy érzelmével szeretjük forrón, lángolón

E honszerelem 
szülte a mai ünnepet, 
ez állította föl ez em
lékoszlopot, melyet le
leleplezni ma egybe- 
gyültünk. Hulljon le 
hát a lepel, hadd 
hirdesse kőbe vésett 
örök irás ezer éves 
múltját a magyarnak, 
hadd legyen oltára a 
jövő nemzedéknek, 
melynél eltanuljahon- 
szerelmét a buzgó 
elődöknek.

És most átadom 
ez emlékoszlopot első 
sorban vármegyénk 
itt megjelent T. kép
viselőjének, a járás 
főszolgabirájának s a 
község érdemes elöl
járóinak.

Kőrösmezői emlékoszlop.
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Vegyétek át, gondozzátok, ápoljátok, hogy e kőből is a hon
szeretet virága fakadjon.

Éljen a haza ! Éljen a király !
E nagy tetszéssel fogadott beszéd után Szabó Sándor vármegyei 

főjegyző a törvényhatóság részéről mondott köszönetét Kőrösmező 
község lakosságának áldozatkészségéért s midőn az emlékoszlopot a 
község kegyeletes gondozására bízza, óhajtja, hogy a mint e márvány
oszlop anyaga apró részecskékből szilárd testté tömörült; akként egye
süljön e község lakossága is hazafias érzésben, a közügyek iránt való 
buzgóságban s pártoskodás ne válaszsza szét soha. A haza és király 
iránt való ragaszkodásra és hűségre emlékeztessen mindig ez oszlop 
s ez érzés szent örökségül szálljon át késő utódokra is.

Puza Antal gk. lelkész ruthén nyelven méltatta a millenium 
jelentőségét, ismertette hazánk történetét s kijelentette, hogy az orosz 
ajkú lakosságnak csak a nyelve más, de szive, érzése magyar. Ezután 
Pichovszky Miklós községi biró vette át a szürkés márványból készí
tett, két és fél méter magas emlékoszlopot a község gondozásába. A 
közönség együtt énekelte a szózatot. Három órakor 150 teritékü 
lakoma volt. Este kivilágítás.



f i borsai tatárverés emléke,
Midőn III. Károly Savojay Jenő herczegnek, a nagynevű hadve

zérnek Bécsben 1717. május 14-ik napján, azt a kort jellemzőleg, a 
vezéri pálcza helyett egy arany feszületet a többi között e szavakkal 
adott á t: „0 a fe lfe s z ite tt  legyen a legfőbb vezér, te az Ő paran
csainak végrehajtója, az Ő vezérlete alatt győzni fogsz ezzel egy
szersmind kiadta a parancsot a Nándorfehérvár ellen való támadó 
hadjáratra.

A török Nándorfehérvárit 1521-ben foglalta el s az 1688. és 
1690. év közötti, rövid időszak kivételével, mely alatt az a mi kezünk
ben volt, bírta azt a török 1717-ig.

Ama 194 esztendő alatt, mig a török Nándorfehérvárt bírta, 
koronként mindig erősitgette azt, mert hisz ez volt hatalmának tám
pontja az Aldunánál.

Ezt tudva nagy előkészületek után és nagy erővel indult meg 
Savojay Jenő hadserege Nándorfehérvár ellen.

A török is minden erejét megfeszítette a védelemre s a felsza
badítást és visszafoglalást tervező hadsereg visszaverésére.

Egyik hadműveleti fogása, a többi között az volt, hogy a tatá
rok pusztító csordáit megindította Magyarország ellen.

A S te in v ille  gróf és M anrocordátó János  között létrejött 
semlegességi szerződést a porta figyelmen kívül hagyván, a tatárok 
Regeb  basa vezérlete alatt julius havában szabadon vonultak át 
Oroszországon, hogy az Alduna felé törekvő Ozmán főhaderőt kiegé
szítsék.

Augusztus hó 22-én jelentette a beszterczei magisztrátus, hogy 
„tatárcsordák m u ta tko z ta k  a határon.u A khán fia vezérlete 
alatt álló 20,000 főnyi lovas hadsereg volt az, mely a rosszul bevá
gott és egyáltalában nem védett radnai szorosan rontott be.
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Azon a ponton törtek be 1241-ben IV. Béla idejében azok a 
mongol csordák is, a kik tűzzel vassal pusztítva száguldottak végig 
az ország sok részén.

A khán fia Máramaroson át óhajtott volna az országba beron
tani, különben is az lévén a porta terve, hogy ezek a kibocsátott 
polypkarok az ország védő erejét a török hadsereg zömétől minél 
távolabb eső pontokon kössék le ; de a máramarosi havasok szorosai, 
a vármegye és gróf Károlyi intézkedései folytán, erősen be voltak 
vágva, eltorlaszolva.

Ezen tatárhad egyrésze Erdélyből csakhamar visszaszorittatott s 
az országból kiüzetett, mig a másik rész a Szamosvölgyön át Szinér- 
váralját és Aranyosmedgyes vidékét özönlötte el.

Elpusztítottak, felégettek Szatmár, Ugocsa vármégyében sok 
községet, általában Doboka, Kolozs, Torda, Besztercze, Kővár vidéke, 
Szatmár, Bereg, Ugocsa és Máramaros vármegyék nagyon sokat szen
vedtek testben, lélekben, vagyonban.

Talán még tovább is folytatják pusztító garázdálkodásaikat, ha 
el nem jut hozzájok is a belgrádi vereség hire és az, hogy szorítják 
őket hátulról.

Batárról, a hol 3 napig táborozott a rémes had, augusztus 
30-án indult meg Forgolányon, Csepén, Fekete-Ardón, Szászfalun, 
Gődényházán, Újfalun, Csarnatőn, Veréczén és Velétén át Máramaros 
felé, mindenütt pusztítva, rabolva, gyújtogatva.

A Tisza balpartján előhaladva szeptember 1-én Visk korona 
város alá jutott a pusztító had. Itt érezték először, hogy oroszlán 
barlangba jutottak. A huszti várparancsnok egy kirohanást intézett 
ellenök, a melyet Szto jka  Zsigmond  a fölkelt magyar nép élén 
vitézül támogatott. Derekasan megszabdalták és tovább vonulásra 
kényszeritették a rabló sereget.

Técsőn, Szigeten át igen gyors menetekben az Izavölgynek tar
tottak, imitt-amott csak azért rabolva, öldökölve, hogy visszavonulásuk
nak támadó szint adjanak.

A rablócsapat egy kis része Kapnikbánya felé menekült.
Máramarosban úgy a felkelés szervezésénél, mint a határszo

rosok bevágásánál, őriztetésénél rendkívül nagy erélyt fejtett ki Szto jka  
László  alispán, a ki gróf K áro ly it és gróf Ste inville t minden 
mozzanatról sürü levelezésben értesitette. így irta — a többi között 
— gróf Károlyinak Szigetről augusztus 15-én : „én a nemes várme
gyét insurgáltattam, magam is ezen órában indulok Borsa felé" —
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tovább : „a két felső járások a borsai passzuson, Sziget járás in me
dio, az alsó járás pedig az ökörmezői passzuson vigyázásban és 
őrködésben lészen.“

Sztojka László nagy buzgalommal s törhetlen kitartással teljesí
tette hazafiúi kötelességét, a mi a többi között — az eseményeket a 
közvetlen közelben szemlélő huszti várparancsnoknak, báró K uchlan- 
dern ek  S a v o ja y  Jenőhöz  intézett jelentéséből is kitűnik.

A többi között ezt Írja szeptember 3-án a tatárverés előtti na
pon : „Valóban igazságosan mondhatom, hogy Sztojka úgy ő császári, 
királyi felségének, mint a vármegyének hasznát ig a zi hűséggel 
hordja  szivén

Az Izavölgyi Barczánfalva község határában a Szurdok felé 
vezető utón a két község között levő útvonal közepén, az Iza folyó 
jobb partján fekszik az úgynevezett C zigányok sirhalm a  nevű oly 
keskeny sziklaszoros, hogy 2 szekér egymással szembejőve alig térhet 
ki egymásnak. Az északi oldalt meredek magas hegyek határolják, a 
melyet akkor sürü erdőség borított, mig délről több ölnyi mélyen 
zuhog az Iza folyó.

E szorosban érte a tatárokat a második vereség, a midőn a 
B agossy  áliás: Bnbocsay László  vezérlete alatt álló népfelkelés 
egyesülve a N a g y  Zsigm ond, S zap lonczay  Sim on  és Sztán  
Jónás  szolgabirák vesetése alatti técsői és szigeti hajdúkkal, valamint 
más falubeliekkel és a sóvágókkal : erős csapást mértek a különben 
is már nagyon megrémült tatárseregre.

A zaklatott tatárhad Rozávlyán, Konyhán, Szacsalon át folyvást 
üldöztetve átkelt az Iza és Visó közötti vízválasztón és szeptember 
3-án érkezett a vármegye végső községébe Borsára, 8 —10 ezernyi 
fogolylyal, rendkívül nagyszámú gyülevész néppel, 3 nap alatt téve 
meg a 120 kméternyi utat, — az utolsót.

A borsai bátor román nép nem pihent, hanem a magyarokkal 
szövetkezve Sztojka alispán utasításai nyomán mindent megtett nem 
a védelemre, hanem a ta tárok m egsem m isítésére.

Borsának lelkes, erélyes papja Sándor Lupu  (Farkas), a ki 
részt vett a Rákóczy alatti hadjáratokban s igy meglehetős gyakor
lottsággal birt a katonai dolgokban, — megtudva a rabló sereg kö
zeledését, a Sztojka László által történt felhívás és utasítás nyomán 
a legnagyobb részletességgel beoktatta népét a teendőkre.

Borsa a 700 lábnyi Pietrosz havas tövében a Csizla és Visó- 
viz alkotta keskeny völgyben fekszik s 8 Q  mértföldnyi határán az
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egymás mellett emelkedő hegyeket, havasokat, rengeteg fenyves ős
erdők borították akkor, — és borítják részben még most is.

A Borsától Bukovina felé a Visóvölgyben vezető keskeny hegyi 
utón Borsától 9 és l/2 kméterre, a határszéli vízválasztót képező Styol 
havas aljában van az úgynevezett Sztrimtura szoros, 2 kméternyi 
hosszúságban. A román elnevezés is „szoros“-t jelent.

Ezt a pontot választotta ki Sándor a tatárok sírhelyének . . .  — 
és jól választotta.

A völgynek Bukovina felé vezető kijárását úgy torlaszolta el. 
hogy minden átjárás, — még gyalog is — lehetetlenné vált. A szük- 
völgy fölött emelkedő meredek helyeken a 20 30 öl magas fenyő
fák derekát nagyrészben átfürészeltette, ezenkívül a közeli hegyolda
lokon számtalan ponton sok követ halmoztatott össze. így várta a 
hős pap-vezér  a tatárokat.

A rabló had, a megyében már két helyütt szenvedett vereség 
gondjaitól űzetve és mert több oldalról kapott baihireket, hogy az 
üldöző hadak nyomukban vannak, nem merészelt Borsán a faluban 
vagy körülötte megpihenni, hanem tovább vonult; de mégis nyilvá
nította dulási szenvedélyét a község felső végén levő templom lángba 
borítása által. Az alsó templom felgyujtását is megkisérlette, de az 
otthon maradt bátor öreg asszonyok, - -  mert az ifjú asszonyok, 
lányok az öreg és ifjú férfiakkal mind a torlaszoknál voltak, — sürü 
kőzáporral elriasztották őket.

Ez egyik legszembeszökőbb bizonysága a rablók gyávaságának 
és annak, hogy minden támadással saját megrémülésüket igyekeztek 
palástolni.

Két völgy kínálkozott az országból kimenekülhetésre : a Csizla 
és Visóvölgy ; de miután ez utóbbi tágasabbnak és járhatóbbnak mu
tatkozott és mert a khán fia előtt azt „fedezte fel“ egy mojszéni oláh 
ifjú, a ki Sándor Farkasnak kém e  volt s a kit a khán fia gazdagon 
megajándékozott, hogy a Csizla völgy nagyon bizonytalan, mig a 
Visóvölgyön sokkal könnyebben és biztosabban vonulhatnak Mold
vába : a khán fia, hitelt adva az ügyes ifjú ravasz előadásának, reá 
ment a lépre s a Visóvölgyét választotta.

És ezzel aláírta saját és seregének halálos ítéletét.
Ha a Csizla-völgyet választja, — a hol semmi előkészület 

nem történt, — kimenekül.
A végzetes völgyön, keskeny utón haladva a mértföldnyi hosz- 

szura elnyúló karaván, alkonyat táján érkezett a „Sztrimtura“ közelébe,
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a hol rendkívüli kimerültsége miatt meg kellett pihennie ; de külön
ben is megtudta a vezér, hogy a határ még messze van s ezért sem 
merészelt a rengeteg erdőségek, sziklák között vezető szorosoknak, az 
éj közeledtével, neki indulni.

Pihenőre szállt tehát a tábor, a melyet a szerencsétlen foglyok 
siránkozásai, a tatárok barbár elbánása és saját szorongatott állapotuk 
miatt inkább g y á szm en e tn ek  lehetett nevezni.

Az éji nyugalmat csak egyes puskalövések, éles fütytyentések 
zavarták meg, különben mély csend ült a bérczeken és völgyekben.

Fel virradt szeptember 4-ike. D unka László  és kálin fal vi Ba logh 
G yö rg y  felső járási szolgabirák az összegyűjtött s mintegy 300 főből 
álló megyei néppel, ugyszinte Szián Jónás  és Szap lonczay  Simon  
szolgabirák, nemkülönben K arácsony T iva d a r  az ő embereivel két 
vonalban nyomultak elő a hegyoldalokon s megkezdték a puskázást 
a völgyben levő tatár seregre.

A vadcsordakat rémület fogta el, mig a foglyok lelkét a meg
szabadulás reménye szállotta meg, semmit sem törődve azzal, hogy 
a puskagolyók az ő soraikban is pusztítanak. A sanyargatott szeren
csétleneknek még a halál is kedvesebb volt, mint a haza földjéről, a 
„kedves otthon“-ból való elhurczoltatás keserűsége és a tatárrabság.

A legnagyobb zavarban indult meg a felriadt tábor.
Támadniok nem lehetett; de még védekezniök sem, mert a 

rengeteg erdők fái biztosan fedték a támadó kicsiny, de bátor csa
patot, a melyet a sziklában sokszorosan visszhangzó, folyvást zugó 
puskaropogás miatt a tatárok tízszeres erőnek véltek.

Nem maradt más eszközük a védelemre, mint a m enekü lés  ; 
ez is csak lassú ütemben történhetett, mert a hegyszorosak, a kes
keny utón nem engedték a töm eges m egíutam odást. A hosszú, 
vékony vonalban kígyózó sereg éle már a „Sztrimturá“-nál volt, mig 
az egymást kergető, letaposó s az utjokban levő foglyokat öldöklő 
utócsapatokra még mindig lövöldöztek a mieink.

A mint a hosszú láncz egy része a „Sztrimtura“ szorosain be
haladt, éles fütytyentések süvöltöttek végig az ős fenyveseken. És 
alig pár perczczel ezután, — mintha ezer ágyú bömbölt volna, — 
olyan fülhasogató rémitő moraj, zugás töltötte be a levegőt.

A félig keresztül vágott szálas fenyőfák mellé állított fejszések 
a fütytyentésre ledöntötték azokat az élő, vastag kolossusokat, az 
asszonyok és leányok pedig eltávolították a domboldalokon fölhalmo
zott kőrakások előtt álló gátakat s a lezuhanó fák s a gyorsan
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alágördülő kövek megölték, eltemették mindazokat, a kik útjukban 
állottak.

És azok, a kiket a fa és kő nem talált, kétségbeesetten futottak 
előre s midőn az áthághatatlanul eltorlaszolt szorosra bukkantak, 
a melynek román neve „Tyeje“ (kulcs) rémületes orditás között visz- 
szafordultak, őrülten rontva neki saját csapatjuk végső részének, a 
foglyok tömegének, a hol a mieink golyózáporával találkoztak és igy 
— menekülést semmi irányban sem találtak.

Irtóztató mészárlást vittek véghez a magyarokkal szövetkezett 
románok karddal, fejszével, vasvillával, a mi még tetemesen fokozó
dott, midőn délután a magyarok és románok támogatására Felső
bányáról 50 bányászlegény érkezett meg.

Részlet a Priszlop hegyből.

Az öldöklés hevében nem feledkeztek meg a mieink a foglyok
ról sem, a kiknek kötelékét feloldozták s ezek közül is a fegyvert 
foghatók, a kiket a kínos ut fáradalmai még el nem csigáztak, 
a megszabaditókkal versenyezve, a holt vagy megsebesült tatárok 
fegyvereivel szabdalták az eszeveszetten ide-oda futkosó tatárcsa
patokat.

A véres aratásnak a beállott éj sötétsége vetett véget. A tatárok 
közül mintegy 6000-en estek el, mig a mi harczosaink közül aránylag 
kevesen, mert a megrémült tatárnép minden egyébbre inkább gondolt,
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mint a fegyveres ellentállásra. Azonban a foglyok közül sokan estek 
el áldozatul.

Sztojka alispán 70 szekeret rendelt fel az alsóbb részekből, 
hogy a támadó csapatból s a foglyok közül elesetteket leszállítássá.

A megszabadított foglyok száma a 7000-et meghaladta.
Borsáról szeptember 16-án Írja Sztojka gróf Károlyihoz: „A 

Moldvából szaladott rabok beszélik, nem vihetett el igen sok rabokat 
a pogányság ; feles apró gyermekek vadnak még vármegyénkben, 
kiket Szigetre — hogy inkább ráakadjanak szüléjek és interteneáltat- 
hassanak — szekereken hordattam ; de halnak szegények, mert igen 
eléheztenek.“

Szeptember hó 21-ről pedig ezt jelenti :
„Az elhagyatott vagy megszabadult apró gyermekeket szekerekkel 

hordattam Szigetre és házanként gazdákra felosztván, interteneáltattam, 
kiket az aktus idején vagy lóval el nem tapostak, vagy le nem vag
daltak, — megvallom, hogy sokan éhen is halhattak meg."

Tatármező a Priszlop alatt Borsa felől.

A 12000-nyi tatárhadnak mintegy fele a gyilkoló szorosból az 
óriási magas torlaszok kikerülésével a hegy oldalokon elmenekülvén, 
a Styol havas alján elemi csapással is találkozott. Egy irtóztató felhő- 
szakadás következtében nagy hegyomlás történt, mely a felduzzadt

9
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patakkal szövetkezve, mintegy kétezer tatárt temetett el. A nép e helyett 
ma is „Sgyábu ta tárilor“ (tatár-csatorná)-nak nevezi. A lakosok 
hónapokon át nem mertek inni a Visó vizéből, mert azon még mindig 
érezhető volt a hulla iz és a szag.

A tatárok megmaradt része, a khán több sebbel terhelt fiával 
a havas ösvényén elmenekült Moldvába, miután kifáradt harcosaink 
az üldözésre nem gondolhattak.

A hadi zsákmány szerfölött sok volt nemcsak fegyverekben, 
lovakban, hanem a tatárok által erdélyi és magyarországi pusztításaik 
alatt elrabolt kincsekben is. Tatárlovakat közvetlen a csata után 5—6 
írtjával is lehetett venni a néptől.

A Károlyi által küldött segédcsapat már csak a győzelem után 
való napon, szeptember 5-én, vasárnap délben érkezett a csata he
lyére. A csapatot Dónk Ferenc/,, — a Rákóczy idejéből való ezre
des, — a szatmári békeokmány egyik aláírója vezette.

A megyei vitézek 
által elszedett nyolcezer 
tatárlóból nagyon kevés 
maradt a megyénkbeli 
harcosoknak, a legna
gyobb részt Deák vette 
el. adván ezekből min
den tisztjének kilencet, 

minden közembernek 
ötöt.

Ez a zsákmány sok 
levélváltásra adott okot 
gróf Károlyi és Sztojka 
között, mig elvégre az 
1718-iki királyi parancs 
a kérdést a harcoló és 
ta tá rverő  máranm- 

rosi nép ja v á ra  dön
tötte el.

Szavoyai Jenő her
ceg, a mennyire a kö
rülmények engedték, —

Román legények.
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minden intézkedést megtett, hogy Martigui altábornagy négy lovas 
ezreddel Erdélybe, esetleg felső-Magyarországba nyomuljon a tatárok 
üldözésére.

Mindez azonban már elkésett dolog volt ; de ha ez az intéz
kedés közvetlenül Nándorfejérvár capitulatiója után történik is, a kül
dött ezredek a távol földön dúló tatárcsordák pusztításait nehezen 
gátolhatták volna meg, — Borsáig pedig épen nem juthattak 
volna el.

Úgy akarták az egymást gyorsan követő események, hogy a 
tatársereg elpusztításának dicsősége, öröme a maroknyi katonai erővel 
egyesült máramarosi népnek jusson.

Borsa Puzdrea havassal.

A tatárverés ezen dicsőségének megörökithetése érdekéből indít
ványozta volt Várady (labor másod alispán, vármegyénk 1867. évi 
junius 2-án tartott bizottmányi ülésében, hogy a megyénk lakói közt 
ősi időktől fogva fennállott jó egyetértés megdicsőitésére azon évi 
szeptember 4-ike, mint a borsai tatárverés másfél százados évnapja, 
az ország nagy részére kiható eme győzelem emléke, a megye által 
a helyszínén ünnepeltessék meg s ennek rendezésével, valamint a 
régóta óhajtott emlékszobor iránt való intézkedéssel egy küldöttség 
bizassék meg.

9*
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Az indítvány közlelkesedéssel egyhangúlag elfogadtatván, az 
indítványozó másod alispán több maga mellé veendő egyénekkel a 
terv kivitele iránt való véleményadásra kiküldetett.

A küldöttség a másodalispán elnöklete alatt azonnal egybegyül- 
vén, 10 pontba foglalt javaslatot terjesztett a megyei bizottmány elébe, 
a mely javaslat minden pontjában közhelyeslésre találván, egyhangúlag 
elfogadtatott. A másfél százados ünnepély megtartásának ideje a javaslat 
értelmében 1867. évi szeptember 4-re, mint a tatárverés évforduló
jára tűzetett ki, helyéül pedig Borsa községnek Sztrimtura nevű határ
része, mint a legnagyobb győzelem helye jelöltetett ki.

Ugyancsak a javaslat értelmében az emlékszobor felállítása, 
valamint az egész ünnepély költségeinek fedezésére szükséges összeg 
beszerezhetése végett a szolgabirák gyűjtésre utasittattak s a közsé
gekhez és közbirtokosságokhoz felhívás intéztetett. Pénztárnokul A sz
talos Mihály megyei pénztárnok választatott meg.

Kimondatott, hogy az ünnepélyre Szatmár, Bereg és Ugocsa 
vármegyék, továbbá Kővár vidéke, Felső- és Nagybánya, úgyszintén 
Szatmár kir. városok, valamint a magyar tud. Akadémia, a termé
szettudományi, történelmi és földtani társulatok az említett ünnepélyre 
a megyei bizottmány által meghivassanak.

Elhatároztatott, hogy miután a Borsáról Bukovinába vezető 
országút még elkészítve nincs, kéressék meg a kereskedelmi minister, 
hogy a már utalványozott összeg kiegészítése által, a Borsától Sztrim- 
turáig vezető útszakasznak az ünnepély napjára leendő kiépítését 
tegye lehetővé.

Végül a javaslat értelmében a másod alispán elnöklete alatt 
egy számos tagból álló központi választmány küldetett ki a határo
zatok végrehajtására szükséges intézkedések megtétele végett.

Ez a központi választmány Várndy (labor elnök és Mihályi 
János jegyző aláírásával már azon évi május 9-ik napján kibocsá
totta a lelkesítő felhívást a gyűjtések eszközlése s a nevezett csa
tára vonatkozó adatoknak, okmányoknak, ha eredetben nem lehetne, 
legalább másolatban a központi választmányhoz beküldése végett.

Az itt jelzett határozatok nem foganatosíttattak. A különféle 
tárgyi és subjectiv okok felsorolása messze vezetne.

*
1888. évi október 9-én megyei bizottmányunk is intézkedett, 

hogy a törvényhatósági bizottság határozata nyomán Borsa kösség
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határában a tatárverők hősiességének megörökítésére emlékoszlop 
állíttassák.

Midőn a Millenium miként megünneplése érdekéből Kutka Kálmán 
boldog emlékű alispánunk elnöklete alatt 1896. január 14-én értekezlet 
tartatott, Várady Gábor indítványozta, hogy a megyei törvényhatósági 
bizottság által 1867. és 1868. években egyhangúlag hozott határozatok 
nyomán a millenáris év szeptember 4-én, a helyszínen ünnepeltessék 
meg a testvéries egyetértéssel kivívott győzelem évfordulója s ugyan
azon alkalommal emlékoszlop állíttassák föl.

Az indítvány egyhangúlag elfogadtatott s intézkedés történt az 
emlékoszlop tervezetének elkészítése iránt.

Ez alkalommal az értekezlet örvendetes tudomásul vette az 
alispán azon jelentését, hogy az 1867. évben elrendelt gyűjtés követ
keztében e célra már 2100 frt fekszik a vármegye betéti pénztárában.

Az 1896. évi október hó 15-iki bizottsági közgyűlés alkalmára 
jelentette Kutka alispán, hogy a tervezett emlékoszlop felállítása aka
dályokba ütközött, miután az e célra fölhasználható pénzösszeg a 
fölszámolás alatt álló szigeti takarékpénztárnál lévén elhelyezve, a 
betétek lekötöttsége miatt a szükséges pénzösszeg rendelkezésre nem 
állott. Egyébaránt a tervek már elkészültek és alispán a tervező 
Gerster Kálmán és Kreis/.el Gáza építészeknek, vármegyénk 
közönsége nevében a köszönetét kifejezte.

*
Vajha a többször megismételt régi határozat mielőbb végrehaj

tatnék, úgy a borsai hősies győzelem megörökítésére, mint a megyénk 
népei között századokon át fennállott és fennálló testvéries egyetértés 
megpecsételésére. V á ra d y  G á b o r .



Rákóczy emlék,
Kövesliget község határában a szűkülő Talabor völgy egy kies 

pontján fekszik Bóczára telep. Tiz-tizenkét házból áll mindössze és 
rutének laknak e házakban. A telep Kövesliget községének külső 
része és úgyszólván északi határpontja a técsői szolgabirói járásnak.

Itt, ezen a Bóczára nevű telepen, a Szinevér-felé vezető ut 
mellett van az az üde kristálytiszta forrás, a melynek vizéből ivott a 
nagy emlékű szabadsághős : II. Rákóczy Ferencz.

A nép adta azt a nevet annak a forrásnak. Egész történelemnek 
képezi jellegzetes nevét. A rutén nép nyelve szerint: B(> cíir, azt 
jelenti : itt volt a cár (császár.) E forrás vizéből itt (ivott) a császár.

A nép nyelvén élő hagyományt felfogta Máramaros vármegye 
közönsége és emlékjellel sietett megörökíteni azt a helyet, hol a nagy 
szabadsághős megpihent és a hely üde forrásvizéből szomját oltotta.

A millenáris esztendő megérlelte az eszmét. A forrás fölé koc
kakövekből összeállított csinos külsejű emlékfalat készítettek, a mely 
fal boltíves alakban mintegy befedi a bővizű forrást és tetején egy 
oszlopszerü kiemelkedés áll. A falazat közepébe veres márványtábla 
van elhelyezve, lapján a következő aranyos felírás :

„Itt volt II. Rákóczy Ferencz fejedelem 1711. február hónap 
18-án. — 1896.“

Ennek az emlékműnek létesítésében fáradoztak Füzy Zoltán szine- 
véri erdész, Hofmann Brúnó bustyaházai erdészjelölt, Fayt Antal 
kövesligeti jegyző.

Az emlékjel felavató ünnepélyét pedig Pogány Ödön técső járási 
főszolgabíró és Bilák Sándor kövesligeti g. kath. lelkész rendezte.

1896. évi október hónap 18-án tartották meg az ünnepélyt. 
Szigetről, a szomszéd falvakból sokan sereglettek egybe. Kovássy 
Zoltán alkalmi beszédet mondott. A történelemnek oly magasztos



R Á K Ó C Z Y  EM LÉK. 135

Rákóczy-korszakról beszélt, lelkesítő szavakkal emlékezett meg a 
máramarosi orosz népről, a ki a „pro Deo et Libertate“ lobogót elő
ször támogatta a hazát kereső Rákóczynál.

„Legyen ez a forrás, — úgymond beszéde végén — és a 
felette levő emlék, a történelmi múlt rokonszenves alakjának dicső 
emlékére felavatva és hálás kegyelettel megőrizve. A fáradt utas ez 
üdítő cseppekből nyerjen testébe erőt és ez aranybetükben foglalt 
magasztos emlékek által honszerelmet. Ide zarándokoljon a Rákóczy 
rutén népe imádkozni és imádattal szeretni Istent és hazát. Ihletten 
csókot leheljen a hideg márványra az ifjúság és e cselekedetben legyen 
meg az a titkos varázserő, mely lángra gyújt magyar hazánkért min
den honfi erényt. A honfiak és honleányok, kik e vidéken teljesitik 
élethivatásuk rendjét, szívják magukba e tiszta forrásvízből a tiszta 
és becsületes munkásság iránti szeretetet, mert a munkában acélo- 
zódik meg az erő, az erőben rejlik a kötelességérzet, a melynek első 
és legfőbb jeligéje az : mindent édes magyar hazánkért.

A történeti múlt e hatalmas, e csodás, e boldogtalan, e sajná
latra méltó és mégis magasztos alakja iránt pedig ápoljuk a kegyelet 
igazi érzetét.“

Kovássy Zoltán jelentő beszéde alatt lehullott az emléket elfedő 
fehér lepel és ekkor Bilák Sándor lelkész egyházi ornatusban meg
áldotta az emlékművet. Majd rutén nyelven mondott beszédet, hogy 
a körülte sereglett rutén földmivesek is megértsék az ünnepnek jelen
tőségét. Ezután Pogány Ödön szintén rutén nyelven mondott hazafias 
beszédet, a község és a telep lakóinak gondjaira bízta az emlék 
megőrzését. Az ünnepély színhelyéről Kövesligetre ment az ünnep
tartó közönség, hol magyaros ebéd várt reájok. Lakoma és tánc zárta 
be a bóczárai emlékjel leleplezésének ünnepét.



Ezredévi ünnep a sóbányában,

A hazai milleniumi ünnepek végén, mintegy epilogul, mikor az 
országos kiállítás is már berekesztetett, jött utolsóul az aknaszlatinai 
Ferencz sóbányában az ezredévi díszes emlék felavatása. November 
8-ára esett a felavatás ünnepe. Villamos fény, zsindelytüz, meg apró 
mécs lángok világították be a Ferencz akna óriási templomát. Lép
csőn és siklón tömérdek ember szállott a bánya mélyébe. A bejárattal 
szemben óriási sófalon hatalmas transparent messze láthatóvá tette e 
felírást: „Áldás hazánkra.“ A transparent felett szintén fényben ragyo
gott a bányászjelvény : dőlt helyzetbe állított két kalapács.

Akpaszlatina látképe.
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A fölékitett oltárnál Schubert Géza aknaszlatinai r. kath. lelkész 
mondta Doros János g. kath. román lelkész segédlete mellett a misét. 
Mise alatt a bányász zenekar adott elő ének melódiákat.

Az Istentisztelet után a közönség az emlékhez csoportosult, mely 
száznégy méter mélységben van a föld felszínétől. E roppant mély
ségben, a gyémántként csillogó sótestek között, óriási márvány falazatú 
épületben, a napvilágtól elzárt helyen, az áhitat fohásza a s z í v  mélyé
ből fakad.

A zene ekhózó dallama elcsendesült, a mormogó emberzaj elné
mult és az emlékoszlopnál, Kremnitzky Amand főbányamérnök, nagy 
figyelemmel hallgatott szónoklatban mondta el az emlékjelet leleplező 
beszédet. „Mindenki tudja, mindenki átérzi azt, hogy a letűnt ezer 
esztendő hozott a magyar nemzetnek dicsőséget, mely majd az égig 
ért és hozott szomorúságot, gyászt, mely a hazát mélyebbre sülyesz- 
tette a szenvedésben, bajban, mint a milyen mélyen ez az akna van“ — 
mondta a szónok, igen jellemzően és találóan. Az az éljen, mely e 
beszédre felhangzott, a legkedvesebb zsolozsma hangjaként szállott az 
Istenhez.

Az emléket az aknaszlatinai főbányahivatal létesítette. A sótábla 
két méter magas és fakeretü sóbetüs irata: „Emlékül. 896 -1896.“ 
Doros János g. kath. román lelkész adta reá az egyházi áldást. Végén 
felhangzott a föld legcsodásabb, legbámulatrakeltőbb templomában az 
„Isten áldd meg a magyart" magasztos éneke.

Kunigunda akna kezelési épülete.
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A bányából feljövetel után — a „Kunigunda“ akna dísztermé
ben Kremintzky Amand és Nesnera Jenő villásreggelivel vendégelte 
meg az ünnepély résztvevőit.

Megemlítjük már e helyen, hogy az aknaszlatinai sóbánya év* 
tiszta termelése 450—500 ezer métermázsa között váltakozik, de 
egy milliót is lehetne termelni. A termelés alatt álló négy bányában 
(Lajosbánya, Miklósbánya, Kunigundabánya, Ferencbánya), a sófejtési 
talp 22,622 négyzetméter területtel bir. A bányamű fel van szerelve 
hat darab vizemelő gőzgéppel, melyek hét, nyolcszázezer köbméter 
vizet emelnek ki évenként a bányákból, három gőzszállitó géppel, két 
villámvilágitó géppel.

Kremnitzky Amand főbányamérnök érdekes statisztikája szerint 
a bánya földalatti keskeny vágányu vasutjainak hossza 920 méter, 
földfeletti vasúthálózata ezerszáz méter, üzemi épületeinek száma 24, 
a kezelési épületeké 37. Munkások száma 500, tisztek és altisztek 
száma 25.

Az ezredéves emléket őrző Ferencbányát az 1808-ik évben nyi
tották meg, a sótestet 24'6 méter mélységben érték el. Egy főfejtőtér 
és erre merőlegesen hat mellék fejtőtér van benne megnyitva. A bá
nya mélysége százöt méter.



F\ beregi emlékjelek,

A magyar törvényhozás, T h a ly  Kálmán  országgyűlési képvi
selő kezdeményezésére elrendelte, hogy az ország hét pontján : 

a m unkácsi vá rh eg yen , 
a brassói C zenk ormán, 

a  n y itra i Zobor hegyen , 
a d é v é n y i vártetőn,

Pusztaszeren,
Zim onyban, 

és Pannonhalmán
az utódok hazafiúi kegyeletének egy-egy maradandó emlékjele állit- 
tassék fel.

A munkácsi emlékjel alapkőletételének ünnepén Máramaros várme
gye közönsége nagy küldöttséggel képviseltette magát, melynek tagjai vol
tak Szabó Sándor főjegyző vezetése mellett: Lator Sándor, dr. Pap Tibor, 
Pogány Ödön, dr. Csipkés Károly, Kovássy Zoltán, dr. Korányi Gyula, 
Szabó Elemér, Örlősy Ferencz, Romanecz Aladár.

Julius 19-én tartották meg az emlékünnepet. F irczá k  G yula  
püspök a vár alatt ünnepi misét mondott fényes^segédlettel^/sW/é/jT 
Sándor  igazságügyminiszter díszsátorba helyezett emelvényre lépve 
mondott nagy hatású ünnepi beszédet. „Fényes nap virradt ma — 
úgymond a többi közt — Munkács vidékére. A hajdani fényes napok 
fátyolképe ott lebeg a látóhatáron. A vitéz hadseregek, fényes győ
zelmek, a zajos áldomás, az édes megnyugvás, a békés munkának 
termő verejtéice, sok szép nagy alkotás ott vonul el lelki szemeink 
előtt. Munkács látóhatárán meg van világítva fényes glóriával a haza- 
szeretet és a királyhoz való hűség. Munkács város népe, összegyűlt 
vendégek, hazám hü polgárai, a hazaszeretetben, a királyhoz való
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hűségben sohase ernyedjetek. Ebben összpontosul erőnk és hatal
munk.“ A miniszternek nagy hatást tett beszéde után a meghívottak 
csoportjai felmentek a várba, hol a turul-madaras emlékoszlop alap
kövét tette le a miniszter s az okmányt, melyet a miniszter s az 
összes ottlevő képviselők aláírtak : betették az elzárt dobozba és be
falazták. — Az okmány szövege a következő : „Ez az emlék, melynek 
alapkövét Erdély Sándor m. kir. igazságügyminiszter, az országgyűlés 
tagjainak, Lónyai Sándor Beregvármegye főispánjának, a vármegyei 
hatóságnak s nagyszámú ünneplő közönségnek jelenlétében 1896. év 
julius hó 19-ik napján tette le s a mely mű Bérezik Gyula műszaki 
tanácsos terve szerint készült, hivatva van megjelölni e sok vérrel 
áztatott szirtfokot, mely a bölcs és dicső honalapító Árpád vezérlete 
alatt a Beszkidek erdős bércein át nagy munkával beköltözött ősök 
seregének az uj hazában első pihenő helye, első erőssége s évszá
zadok lezajlásával az alkotmányért vívott súlyos harcok korában a 
szabadságnak hősileg védett vára, utolsó bástyája vala mindenkor, 
dicsőséges Magyarország zivataros történetében. Te pedig emlékkő, 
állj az időknek végezetéig! Állj, a mig a haza á ll!“

Az okmány szövegét Gulácsv Dózsa országgyűlési képviselő 
olvasta fel s a kalapács ütéseknél úgy a miniszter, mint a jelenvolt 
képviselők jelmondatokkal dicsőítették a hazát, kívántak a viharos 
múltra békés jövőt. Ezután Kiss Áron  a tiszántúli egyházkerület 
püspöke mondott lelkeket magasztos ihletre emelő imát. Az ünneplő 
közönség megtekintette a várban a Rákóczy-fát, honnan szép kilátás 
nyílik nagy vidékre. Munkács közönsége e nap délelőttjén ünnepelte 
színháza alapkő letételét is, melyen Fazekas Bála mondta az alkalmi 
beszédet.

A munkácsiak ünneplése alkalmával a máramarosiak tisztelegtek 
az ott jelen volt igazságügyminiszter előtt, a mikor Szabó Sándor 
vármegyei főjegyző a következő beszédet mondotta :

A szomszédos Máramaros vármegye törvényhatósága nevében 
örömmel és tiszteletteljesen üdvözöljük Nagyméltóságodat, midőn ha
zánk bölcs kormánya képviseletében a honalapitás egyik emlékjelének 
alapkőletételénél részt venni méltóztatik.

Ez emlékoszlop nemcsak elődeink vitézségét, gondos előrelátását 
fogja hirdetni, de fenntartja azoknak a kiváló államférfiaknak emléke
zetét is, a kik a jogrend megszilárdítása által forrón szeretett magyar 
hazánk védelmét erősen biztosítják.

Nagyméltóságodnak széles körű tudása, igaz hazafisága, törvény-
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hatóságunk területén általános tisztelettel találkozik, meg nem szűn
hető hálánk ápolását pedig biztosítja közviszonyaink iránti meleg érdek
lődése, mely által vármegyei székhelyünk nagyobb külső diszt nyert, 
az igazság istenasszonya pedig állandó hajlékul kényelmes csarno
kot talál.

Lelkesen üdvözöljük Nagyméltóságodat vármegyénk határain 
kívül is s e jóleső érzésünket fokozza annak reménye, hogy a közeli 
napokban bérceink között egyesülhetünk a meleg óhajtásban, mely 
egy hosszan tartó életen keresztül az ég áldását, a nemes munka 
sikerét s a megelégedés derűjét kívánja Nagyméltóságod részére.

Szivünk igaz érzéssel köszönti Nagyméltóságodat, melyet a leg
nagyobb sajnálatára személyesen meg nem jelenhetett alispánunk 
megbízásából, továbbá vármegyénk közönsége és itt tisztelgő küldött- 
ségi tagtársaim részéről én vagyok szerencsés tolmácsolhatni s kérem 
Nagyméltóságodat, hogy azt úgy küldőinktől, mint saját részünkről 
kegyesen fogadni méltóztassék.

A miniszter szívesen fogadta a máramarosi küldöttség tisztel
gését, megköszönte a főjegyzőnek meleg hangú üdvözletét.

A munkácsi ünneplések ulán julius 20-án kisebb számra apadt 
társaság külön vonaton ment Volócra, onnan kocsikon a vereckei 
szoroshoz és a Beszkidek magas ormára. A miniszter és kísérete, a 
törvényhozás küldöttsége és a szomszédos vármegyék képviseletének 
tagjai megtöltötték a külön vonatot, mely ragyogó időben gyönyörű 
vidéket szelt át. Szolyván és Hársfalván az állomáson ünneplőbe 
öltözött közönség fogadta a vendégeket, rutén és izraelita iskolás 
gyermekek magyar dalokat énekeltek.

Volócról kilencven kocsin ment a vendégsereg Vereckére. Felső- 
vereckéri diadalkapu alatt vonult át az ünneplő sereg. Innen a verec
kei szoros legszűkebb részén vezet át az ut egész az ünnepély szín
helyére, hol Árpád ezer esztendő előtt főseregével bevonult Verecke 
völgyére. Az északkeleti oldalon méternyi magasságban kiszökellő 
szikladömb oldalán van elhelyezve az emléktábla. Itt, e szűk helyen, 
égbe nyúló sziklák előtt szállt ki kocsijából a miniszter és kísérete, 
félkörben elhelyezkedve a zöld mohos sziklatömb alatt s szemben az 
emléktáblával előállott Fankovich Antal volóci rutén pap és tet
szésben részesített beszédet mondott. Mire Erdély Sándor miniszter a 
következő választ adta :

Mélyen meghatva, hálával, örömtelt szívvel borulok le előtted 
örökható jó Isten, hogy meghagytad érnem e mai napot, a melyen
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hazaszeretetünk adóját rójjuk le a haza oltárán, midőn egy ezer évi 
lét után hazám minden polgárának szivében a hazaszeretet lángja 
lobog a nemzet egy nagy munkája után, a mely történelmi létének 
első határkövét képezi. Köszönetét mondok és elismeréssel adózom 
hazám mindazon férfiainak, kik lehetővé tették a mai ünnepélynek e 
helyen való megtarthatását. Adja a magyarok Istene, hogy a hazafi- 
ság e vidéken, az eddiginél még dicsőbb aratást hajtson. Éljenzés 
és taracklövések kisérték a miniszter beszédét. Az emléktáblán a 
következő felírás és metszés van domború betűkkel :

A z  ezer év  em lékére.
Közepén az ország címere nemzeti színekben. Balról : 896. 

Á rpád. Jobbról : 1896. 1. Ferenoz József. A címer alatt félkörben : 
Isten áldd m eg a lm zát.

Majd a beszkidi határ emlékoszlop leleplezéséhez mentek. Út
közben Alsóvereckén, mindenkit mélyen megható jelenet játszódott le. 
A falu lakossága, az iskolás gyermekek mind kivonultak a miniszter 
tisztelgésére. Itt Asztalos József, nyolc esztendős kis rutén fiú, a nép
nevelés kis atomja mondta a következő szavakat:'

Nagyméltóságu miniszter U r!
Kegyelmes Urunk !

Reszketve állok Nagyméltóságod előtt. Gyermek vagyok, erőm 
kicsi. A legifjabb nemzedék mégis azt akarja, hogy Nagyméltóságodat 
magyar szavakkal lepjük meg, mert mi lenne más, a mi e vidékről 
kellemesebben érintené? Méltóztatik látni, csak ruhánk más, mi mind
nyájan magyarok vagyunk. Érezni is tudunk magyarul. Lelkesít az 
édes haza, érte élünk s ha kell meg is halunk. Tudjuk azt, hogy 
drága honunk Magyarország. Ezt nekünk Árpád szerezte. Tudjuk azt, 
hogy Nagyméltóságod a miniszterünk, nemzetünk küldötte, kit egy 
ezredévi béke és harc avatott fel ez örömünnep vezérfőnökévé. Hozta 
Isten. Üdvözöljük Nagyméltóságodat s a nemzet küldötteit szép hazánk 
ez örökemlékü völgyében. Üdvözöljük szívből a legifjabb magyar nem
zedék nevében és óhajtjuk, hogy egy másik ezer év után, egy, ennél 
még szebb, dicsőbb felvonulást tartsanak késő unokáikban és akkor 
majd ne legyen s z í v , lélek, ajak, mely e szép haza nyelvén, magyarul 
ne szóljon.

Köszönjük, hogy megállották e helyen, meghallgatták beszédünket 
s kívánjuk, hogy I. Ferencz József apostoli királyunkat, Nagyméltósá
godat, fényes kíséretét drága honunk, édes hazánk dicső vezetésére 
a magyarok Istene soká éltesse.
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A minisztert igen meghatotta a rutén vidék e pontján az iskolás 
gyermekek nevében mondott üdvözlő beszéd. A kis szónokot meg
ölelte, megcsókolta. A képviselők közül hasonlóan tettek többen. Lónyay 
Sándor főispánnak és Kiss Endre tanítónak megköszönte a miniszter 
ezt a nagyon kedves jelenetet.

Ezen lelkesedésre fokozó epizód után a társaság tovább utaztá- 
ban megállapodott a Rákóczy-szálláson és délután 2 órakor a kanyargó 
magas utakon eljutott a Beszkid hegyre, hol az ünnepélyek végső 
jelenete folyt le. Az emlékoszlop előtt H atkov ics  Bertalan  alsó- 
vereckei rutén pap mondott magyar és rutén nyelven beszédet, majd 
lehullott a gránit obeliszkről a lepel. Az obeliszk felírása ez : Egyik 
oldalon :

A honfoglalás emlékére Magyarország ezer éves fennállásának 
országos ünneplése alkalmából 1896-ik évben.

A második oldalon : Lónyay Sándor főispán, Jobszty Gyula 
alispán közrehatása, Káldy Gyula kir. főmérnök művezetése mellett 
emelte a vármegye közönsége.

A harmadik oldalon : I. Ferencz József királynak dicsőséges 
uralkodása és Bánffy Dezső báró miniszterelnöksége alatt.

A negyedik oldalon Kóródy Sándornak következő verse :

Honfi, e bérc ormon szived hevesebben dobogjon.
Jelzi, hogy ősi honod drága határa ez itt.
Itt hangzott egykor riadó csatakürtje Lehelnek,
Nagy Rákóczynk itt hullatá búcsú könnyét.
Szent kegyelet tüze gyűl itt minden csipkebokorban :
Oldozd meg saruid, szent hely ez itt a hol állsz.

Alsóvereckén gróf Schönborn B. Ervin vendégelte meg a társa
ságot. Julius 20-án, este 11 órakor már vármegyénk székvárosába 
érkezett a Bereg vármegyében ünnepelt miniszter és kísérete, hogy 
megtekintse Szigeten a sóbányát, meg a Tiszavölgyet. Julius 21-én 
kora reggel az épülőben állott törvényszéki palotát tekintette meg. 8 
órakor már a Kunigunda aknához érkezett, hol Gschwandtner Albert 
főbányatanácsos üdvözölte a minisztert. Az aknába siklón ment le a 
miniszter, a hatalmas földalatti tárna fényesen ki volt világítva. A 
nagy obeliszken ott tündököltek a miniszter nevének kezdő betűi : E. S. 
A bányász zenekar a Hymnust adta elő. Úgy a minisztert, mint a 
többi vendégeket meglepte a bánya tündéri képe. 9 órakor a szigeti 
vasúti állomás Zóna-vendéglőjében reggelizett meg a társaság. Innen 
a Tiszavölgy megtekintésére utaztak. Epizódja volt a kirándulásnak,
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hogy mikor Bergman kőrösmezői rabbi német beszédét a miniszter 
megköszönte, nyájasan azt a reményét fejezte ki, hogy : „ha még
egyszer találkozunk, ugy-e már magyarul fogunk egymással beszélni!“ 

Vendégeink a legkülönbözőbb szempontokból vizsgálták vidé
künket. Egyik úgy vélte, kiválóan alkalmas a vadászati sport kultivá
lására, a másik szőlőhegyeket óhajtana a napnak fekvő oldalokon, 
voltak, kik nyaraló telepeket kerestek, de nem találtak. Voltak, a kik 
ezek nélkül is, elragadóan szépnek találták Máramarosnak legnagyobb 
útvonalát, a Tisza völgyet, mely a vármegyét a nagyobb északnyugati 
és a kisebb délkeleti részre osztja és sajnálták, hogy csak most fedez
ték fel : a millenáris esztendőben. Különös véletlen intézkedése volt a 
sorsnak, hogy az igazságügyminiszter máramarosi látogatása idején 
fogtak el két nemzetközi kasszabetörőt vármegyénkben : Kázár Amb
rust és Affendákisz Periklészt, kik a pesti törvényszék fogházából 
szöktek meg és vármegyénkben igyekeztek a határon átlépni. A 
vasúti állomáson Kutka Kálmán alispán e szavakkal jelentette a távo
zásra készülő igazságügyminiszternek :

Kegyelmes Uram !
„Ez a két gazember volt itt közöttünk, kiket átadunk az igazság

szolgáltatás őreinek kezébe; több nincs.“ Az igazságügyminiszter öröm • 
mel vett tudomást a két betörő elfogatásáról.

Nem is illenek a nemzeti kegyelet által támasztott magasztos 
hangulatba a banditák fejei, kiknek sem országuk, sem hazájuk, sem 
törvénytiszteletük nincs.

A rend és közbiztonság, meg a magán vagyon ellen vétők elkü- 
lönitendők a társadalomtól.

Ez volt a tiszavölgyi utazás epilógusa, mely a közrend őreinek 
javára jegyzendő fel.



R máramaros-ugocsai ev. ref, egyházmegye
ünnepélye,

Az egyházmegye még 1895. évi őszi közgyűlésén elhatározta, 
hogy Magyarország fennállásának ezredik évfordulója Nagy-Szőllősön 
megünnepeltessék.

Ezt teljesitőleg az egyházmegye 1896. szeptember 16-án Nagy- 
Szőllősön ünnepélyes közgyűlést tartott.

Az ev. ref. templomban Csornák István  esperes imája után 
B ik y  Ferenoz  egyházmegyei főjegyző prédikált.

Isteni tisztelet után az egyházmegyei gyűlés tagjai, úgyszintén 
a nagy-szőllősi és vidéki értelmiség, felekezeti különbség nélkül a 
vármegyeház termében gyűltek össze a diszülésre s azt zsúfolásig 
megtöltötték.

Csernák István esperes hazafias szellemű buzgó imával kérte 
Isten áldását. Imája végeztével fenkölt szellemű beszéddel nyitotta 
meg a gyűlést, egyszersmind fölkérte S ze n tp á ly  Istvánt, mint leg
idősebb világi tanácsbirót a társelnöki szék elfoglalására, miután az 
egyházmegyei gondnok akadályoztatása miatt meg nem jelenhetett.

Szentpály István hazaszeretettől áthatott rövid, de lelkes beszéd
del foglalta el a társelnöki széket.

A megbízó levelek igazolása után elnöklő esperes fölkérte 
V á ra d y  Gábor egyházmegyei volt gondnokot, hogy a diszülésen 
ünnepi emlékbeszédét előadni szíveskedjék, a mire Várady Gábor 
következőleg beszélt:

„Nagytiszteletü és tekintetű egyházmegyei küzgyülés !
Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim !

Ezer év ! Csak egy perc ez a világi nagy mindenség örökéle
tében, még egy nemzet történelmében képzeletiieg is alig megmérhető

10
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nagy és hosszú idő, főleg, ha tudjuk, hogy ez az ezer év, a mely mö
göttünk áll, legalább egy hatodrészét képezi annak a múltnak, a 
melynek legtávolabb határvonaláig a történetbuvárok kutatásaikkal 
eljutni képesek.

Ennek a fényben és borúban, örömben és gyászban, diadalok
ban és veszteségekben, szerencsében és balsorsban egyaránt gazdag 
ezer évnek képei, emlékei vonulnak el lelkünk előtt e szent órában, 
a midőn azért gyűltünk egybe, hogy a máramaros-ugacsai ev. ref. 
egyházmegye testületé és minden egyes tagja részéről és nevében 
megünnepeljük hazánk ezredéves fennállásának évfordulóját és hálás 
érzelemmel boruljunk le előtted Atyánk, Mindenható Isten, a ki ezt 
a mi édes magyar hazánkat, ennek népeit, annyi vész, vihar és meg
próbáltatás között nemcsak megtartottad, de sőt e nemzetet szabad
ságra, erkölcsi, szellemi emelkedésre, anyagi jólétre irányzott törekvé
sében gyámolítottad, hősies küzdelmeiben bátorítottad és lehetővé 
tetted, hogy most, ezer év múlva is fölkiálthassunk :

„Él nemzet e hazán.“
I.

Az egész ország ünnepel, ünnepiünk mi is itt, a Magyar Biro
dalom északkeleti határánál, a Kárpátok tövében, partjain annak, a 
mi kedves folyónknak, a mely bölcsőjét és sírját egyaránt e haza 
földjében leli, a mely tehát örökös jelképe, megtestesítője az intő 
szózatnak :

„Itt élned, halnod kell!“
És egybegyültünk itt szomszédságában a klasszikus földnek, 

Munkácsnak, a hol nemzetünk legközelebb ünnepelte Árpád hősies 
honfoglalásának dicső emlékét.

Egybegyültünk itt, Vérbőczy szülővármegyéjében, a Perényiek 
hazájában, azoknak a Perényieknek a földjén, a kik egyikének özve
gye, Frangepán Katalin Nyaláb várában fordittatta le Komjáthy Bene
dek által az uj testamentum egy részét, mely 1533-ban Krakkóban 
került ki a sajtó alól. És összegyűltünk a 11. Rákóczy Ferencz gyű
lése által nevezetessé lett Salánk közelében, azon egyházmegye által 
rendezett ünnepélyen, mely mint máramarosi és ugocsai külön egy
házmegye majdnem háromszázados fennállása után 75 évvel ezelőtt 
testvériesen egyesült.

És midőn a dicső ősök által tiz század előtt elfoglalt, azóta 
támadó ellenségek és hősiesen védelmező honfiak vérével áztatott, 
bánat és öröm könnyeivel megszentelt földön ezt az ezredik esztendőt
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itt, e helyütt is, a mi szerény körünkben megünnepeljük, engedtessék 
meg nekem, hogy most, a lefolyt évezred zárkövénél, az uj ezredév 
küszöbén egy rövid visszapillantást vethessek a múltra, hazai törté
nelmünk azon szélső körvonaláig, a melyről koszorúsunk mondja: 
„A képzelet sebes szárnyú sas, elfárad mégis, mire odaér.“

II.
Az Ural völgyeiből, Skithia földjéről ezer évvel ezelőtt költözött 

ki az a hét külön törzsből, 108 nemzetségből álló magyar nép, mely 
a Hunnoknak Attilától meghódított földjére itt a közelben, a beregi 
magaslatokon át vonult be Munkács felé, a midőn a honszerző Árpád 
s vezértársai a tejjel és mézzel bővelkedő Kánaánnak öt fejedelem 
alatt álló, különféle népeit néhány év alatt legyőzték s rövid időn a 
Kárpátoktól Adriáig, Erdély határától a Morva folyóig terjedő ezen 
nagy és szép birodalomban a magyar lett az ur. Ezért méltán irta a 
lánglelkü ifjú költő :

„Mig csak Szer áll,
Mig hon leend,
Mig érez a kebel,
A honfi és emlékezet 
Árpádról énekel.“

És a fejedelmi hős hadvezér után jött a honalapító, a hittérítő 
Szent István, a kinek nagy bölcsességéből semmit sem von le annak 
a tévtannak inaugurálása, melyet az akkori nehéz viszonyok által 
igényelt opportunizmus szült, hogy „Unius linguae uniusque moris 
regnum inbecille et fragile est,“ mely tévtan nekünk annyi bajt 
okozott, hogy századok alatt szerzett szomorú tapasztalatok s az egy
nyelvű hatalmas államok példái voltak szükségesek arra, hogy meg
győződjünk a nagy igazságról : „Nyelvében él a nemzet.“

És jött a magyart gyűlölő Péter, a kegyetlen Aba, a bizalmat- 
lankodó Endre, a népszerű, munkás Béla, a nyughatatlan, álhatatlan 
Salamon, a szelíd lelkű, buzgó Géza király után a bölcs törvényhozó 
és hős Szent-László.

Előttünk lebeg a cserhalmi győző, a kunokat meghódító, a val
lásos, nemesszivü király emléke s az a ténye, hogy Szent-István biro
dalmát Horvátországgal nagyobbitotta. Előttünk lebeg Könyves Kálmán 
is, a boszorkányok iránti hitet, a babonát irtó szellemével, a tudo
mányt a vitézséggel párosítani tudó bölcsességével, miről Dalmácia 
annektálása is tanúskodik.

És ezen négy évtizedes emelkedés fokozatos fejlődése után jött
10*
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egy félszázados visszaesés. Jött a kegyetlen, kicsapongó II. István, a 
lágyszívű, gyenge Vak Béla, a gyermek II. Géza s az ifjan elhalt
III. István.

De a hosszas ború után már évtizedig ismét derengeni kezdett 
Hunnia téréin, III. Béla céltudatos, rendszeres, bölcs országlása alatt, 
hogy azután II. Endre alatt újra a testvérháboru, pártviszály üsse fel 
rémes fejét, elannyira, hogy a szent földre vándorolt király távollété
ben a végromlás szélére jutott nemzet sorsán az utóbb kiadott „arany 
bulla“ már vajmi keveset enyhített.

A bölcs és erélyes IV. Béla üdvös működésének is gátat vetett 
a tatár pusztítás, de a mohi pusztán vívott gyászos emlékű csata 
után a király, mint a földre sújtott Anteus, uj erővel látott a mun
kához, hogy regenerálja nemzetét.

Minden hasztalan ! Az anyagi, erkölcsi hanyatlás rohamosan 
növekedett, a melyet az atyja ellen fellázadt hálátlan V. István, a 
kicsapongó Kun László, a trónkövetelők által ostromolt III. Endre, 
már nem voltak képesek végzetes útjában feltartóztatni, s az Árpád
ház fiága a XlV.-ik század küszöbén kihalt.

A lángoló szabadság és honszereteten s az európai nagy missió 
tudatán kívül Istennek csodatevő hatalma kellett ahhoz, hogy ámbár 
az öt fejedelem és 23 király sorából több, mint négy századon át 
csak nehányan emelkedtek ki államférfiúi bölcsességökkel, a pártos- 
kodó, szilaj, harcias nemzet megfékezésére szükséges országlási tehet
ségűkkel, ennek dacára a nemzet zöme, az ő határtalan szabadság, 
és hazaszeretetével megvédelmezte imádott hazáját, a mely, mint a 
pálma növekedett a reá rakott terhek súlya alatt.

III.
A következő korszak nem kevesbítette a nemzet szenvedéseit, 

sőt fokozta azokat; de a dicsőséget sem csökkentette, sőt tetemesen 
megsokszorozta azt. Az Árpád-ház leányági utódai között a magyar 
korona bírásáért megeredtek a villongások, az ádáz tusák.

A nemzet a reá visszaszállott királyválasztás jogán cseh Venczelt 
ültette a trónra, a kit arról bajor Ottó szorított le.

És jött utánuk a nápolyi Anjouház sarja : Róbert Károly, hogy 
mint rendtartó, az ipart, kereskedelmet előmozdító államfő egyengesse 
utait a hatalmas, vitéz Nagy Lajosnak, a kinek örök emlékű, dicső
séges országlása alatt, a költő szavai szerint is : „Három tengerpart 
virányai vetettek határfalat,“ a kinek lábai előtt feküdt a hatalmas 
Velencze, a ki meghódította Moldvát, Oláhországot, Boszniát, a kinek
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fején díszlett Lengyelország koronája is. E ragyogó négy évtized után 
ismét beköszöntőitek a megpróbáltatás nehéz napjai, a gyermek Mária, 
az esküszegő Kis Károly, a zsarnok és pazar Zsigmond, a rövid ideig 
országolt Albert, az állhatatlan, gyenge Ulászló alatt, talán csak azért, 
hogy egyrészről erősödjék a nemzetnek az isteni gondviselésbe vetett 
hite, a melyben soha sem csalódott; másrészről mérsékeltessék a 
temperamentumából fakadó elbizakodás.

íme, a legnagyobb szorongattatás között küldte Isten a hős Hu- 
nyady Jánost, hogy mint hadvezér, majd mint kormányzó sokszoros 
csatában megverje a törököt s megvédelmezze Szent István birodal
mát. Önfeláldozó, nagy tetteit gonoszul hálálta meg az esküszegő V. 
László, Hunyady Lászlónak égbekiáltó kivégeztetése által ; de csak
hamar elérte őt a Nemezis, hogy alkalom nyíljék a magyarnak : leróni 
a hála adóját a nagy hadvezér, a bölcs kormányzó emléke iránt, 
királylyá választván fiát, Mátyást, az igazságost. Ez a népbarát, ez a 
tetőtől-talpig demokrata-király épen olyan pártolója, terjesztője volt a 
tudományoknak, a közművelődésnek, mint a minő hős volt a csata
téren, meghódítva Morvaországot, Sziléziát, sőt Bécset is, a miről Írja 
egyik koszorúsunk : „A ki Bécset v í v ó  haragjában vérboszut a rossz
szomszédon állt.“ Magyarország napja a zeniten állt, hogy a ragyogó 
napot annál sötétebb ború takarja el. Mátyás után jött a gyenge, gyá- 
valelkü II. Ulászló, a tehetetlen „Dobzse László“ és jött a pórlázadás, 
gyilkolással, pusztítással, a kuruc-háboru iszonyatosságaival.

Mindannyi előkészítői voltak ezek a magyar nemzetet ért leg
nagyobb katasztrófának.

A hígvelejű, gyermek II. Lajos meghajolt a környezetében ár- 
mánykodó hatalmasok előtt s a hadvezérek vetélkedése, irigykedése, 
a mohácsi vesztett csatával gyászba borította az egész hazát.

„Nincs kő határán, nincsen kunhalom,
De áll a tér s nem vész a fájdalom ;
S nem veszhet el, mig az ezüst Dunának 
Nagy tükörén egy honfiszem pihen,
S magyar lakik a parton s a hazának 
Csak egy romlatlan gyermeke leszen."

íme, nagytiszteletü és tekintetű egyházmegyei gyűlés, gyászban 
és örömben, veszteségben és diadalban egyaránt gazdag volt ez a 2 
és egynegyed évszázadnyi időszak, a mely alatt a 13 király közül 
főleg csak az Anjouk és a Hunyadiak emelkedtek ki.

Hová fejlődhetett volna e nemzet vagyoni és szellemi erőben,
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ha legtöbb esetben nem uralta volna főbbjeit és vezéreit a pártviszály, 
irigység, versengés és ha a népszabadságot tisztelve, mindig olyan 
alkotmányosan, bölcsen és igazságosan kormányoztatik, mint annak 
az érának legnagyobb két királya alatt, a midőn a nép és király 
között meg volt az egyetértés, ez a legtermészetesebb véd- és dac- 
szövetség.

„Erőre kél a társaság,
Ha népe összeforr,
Hazát, mely egység elvén áll,
Kor s vész el nem tipor!“

IV.
A mohácsi vészszel nem szűnt meg a nemzet fölé nehezedett 

szerencsétlenség.
A lemetszett hidrafejek vércsöppjeiből mindmegannyi hidrafő 

támadt. A pártháboruk, a koronáért való versengések végig-végig 
dúlták a Magyar birodalmat. A két koronás király : Habsburgi Fer- 
dinánd és Szapolyai János folytonosan háborúskodtak egymással s az 
utóbbi az országra hozta a törököt s Buda Szolimán birtokába jutott.

Adott ugyan a Magyarok Istene Jurisics Miklóst, Losonczi Ist
vánt, Szondit, Dobót, majd a jeles Miksa király alatt Zrínyi Miklóst, 
de a szakadatlan tusákban sok drága honfivér ömlött ki és sok ezer
rel ritkultak meg a hazát védők hősies sorai.

Alig, hogy János Zsigmonddal megköttetett a béke és Erdély 
az anyaországtól elszakittatott, megeredtek az újabb villongások az 
óracsinálással és a csillagászattal foglalkozó Rudolf alatt, mig utóda, 
a népszerű II. Mátyás, alkotmányos országlása alatt, sokat tett a béke 
helyreállítására.

A Bocskay által a protestánsok részére a bécsi békével szerzett 
vallásszabadságot megerősítették Bethlen Gábor hadai, II. Ferdinánd 
alatt, a nikolsburgi békével, mig III. Ferdinánd alatt I. Rákóczy 
György seregei a linci békével biztosították a protestánsok vallássza
badságát, legalább a papiroson.

És jött ismét egy nagy visszaesés a népszabadság és az ezzel 
azonos vallásszabadság terén, I. Lipót alatt, a ki a magyar alkotmányt 
eltörülte, a kinek nevével áll kapcsolatban a „vérbiróság“ és a pro
testánsok üldözése.

Igaz, hogy az ő nevével áll kapcsolatban a másfélszázadon át 
a félhold uralma alatt állott Budavárának a töröktől való visszafog
á sa  is, melyet — s a török iga alól való felszabadítást — a hálás
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és lovagias magyar nemzet megjutalmazandó, a királyválasztás jogáról 
lemondott s a Habsburgház fiágát az örökösödés jogával felruházta.

Azonban I. Lipót utóda, I. József alatt sem csökkent a jogfosz
tás s ennek természetes következménye: az elégületlenség s úgy 
akarta a gondviselés, hogy II. Rákóczy Ferencz, a győzedelmes kuruc- 
vezér, a császári labanc sereg ellen egymásután arassa a diadalokat.

Az ő „Istenért, hazáért s királyért“ lobogtatott zászlója alatt 
küzdöttek a mi hü oroszaink is, ezek a részben honfoglaló őseinkkel 
bejött s részben utóbb Koriatovics herceg alatt, itt a Kárpátok men
tén megtelepedett derék oroszoknak honszerető, becsületes utódai.

A szabadságharcok ragyogó napja elborulván, a szatmári béke 
véget vetett a háborúnak s utat nyitott, a nemzet által különben 
rokonszenvvel fogadott III. Károly alatt, a nemzet elnémetesitésének, a 
mi a „pragmatica sanctio" következtében trónra jutott jóságos és 
kegyes Mária Terézia alatt még jobban fokozódott, annak dacára, 
hogy a pozsonyi „vitám et sanguinem“ lovagias kijelentést követett 
hősiesség eléggé megmutatta, hogy mit érdemel a magyar nemzet. 
Ámbár a bölcs királynő a népoktatás s a középiskolák rendezése, a 
jobbágyok terheinek enyhítése s több üdvös intézkedés által teteme
sen javította hazánk kulturális állapotát, a melyet fia II. József, mint 
erélyes, szabad gondolkozásu, de az alkotmány keretén kívül uralkodó 
császár még felettébb fokozott, de egyszersmind fokozta a germani- 
zálást is.

A nemzet elkeseredése tetőpontra hágott, a midőn jött a sza
baditó II. Lipót, a ki az alkotmányt visszaállította, szentesítette a 
törvényt, melyben ki van mondva, hogy „Magyarország független, 
szabad állam,“ valamint azt a törvényt, melyben a protestánsok sza
bad vallásgyakorlata és egyházi önkormányzata biztosittatik.

A protestánsok joggal követelték vissza többszörös békekötés 
által biztosított vallásszabadságukat s vétkezném a történelmi hűség 
ellen, ha nem konstatálnám ezen ünnepélyes alkalommal is, hogy e 
törekvésükben a hazafias katolikusok nagy többsége által is buzgón 
támogattattak, mint a kik maguk is érezték, jól tudták, hogy a tör
vények meg nem tartása veszélyezteti az ország önállóságát, az alkot
mány biztosságát ; érezték, tudták, hogy a protestánsok szabad vallás
gyakorlata s a többi közszabadság választhatlanok egymástól. Ha az 
egyik vérzik, a másik is szenved miatta, ha az egyik elfojtatik, a 
másik is utánna hal.

Ezért és igy alkottatott az 1791. XXVI.-ik törvénycikk. Áldás a
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felvilágosult szellemű királynak, áldás a nemzet évkönyveiben meg
örökített országgyűlésnek és a protestánsok mellett a leghatalmasabb 
tényezőknek: a szabadelvű katholikusoknak dicső emlékezetére is.

I. Ferencz hosszas országlását egyrészről a franciák ellen foly
tatott háborúskodások, Martinovicsnak és társainak kivégeztetése, de 
másrészről a nemzeti újjászületés jelzik. Mig az irodalom terén Ka
zinczy Ferencz, Berzsenyi Dániel, Csokonay Mihály, Kisfaludy Sándor 
és Károly, Kölcsey Ferencz élesztették a hazafiúi lelkesedést s emelték 
a magyar nyelv kultúráját, addig az országgyűlésen felsőbükki Nagy 
Pál, Beöthy Ödön, báró Wesselényi Miklós és a legnagyobb magyar : 
gróf Széchenyi István küzdöttek a század szabadelvű eszméiért. A 
nemzeti muzeum, a Lodoviceum, a Duna-gőzhajózás és a mi a leg
főbb, a Magyar Tudományos Akadémia e korszak szülöttei és alkotásai.

A megkezdett üdvös, nagy horderejű alkotások tovább fejlesz
tésében nemes indulattal támogatta a nemzetet a szelíd lelkű, jóságos
V. Ferdinánd s az 1848.-iki törvények szentesítésével dicsőségesen 
tetőzte be azokat, olyan vezérférfiak állván a nemzet élén, mint Szé
chenyi, Deák Ferencz, Kossuth Lajos, báró Eötvös József, gróf Batt
hyány Lajos, gróf Teleki László, mig az arany korát élő irodalom 
olyan munkásai, mint Vörösmarty Mihály, báró Jósika Miklós, Toldy 
Ferencz, Horváth Mihály, Arany János, Petőfi Sándor, Jókai Mór, 
Tompa Mihály, báró Eötvös József, Szalay László stb. a polgárosodott 
világ bármely litteráturájának is díszére válnának.

A nemzeti akaratnak az 1848. március 15-én Pesten isteni 
erővel történt manifesztatiója s a „szabadság, testvériség, egyenlőség“ 
jelszavak varázshatása alatt létrejöttek a szabadelvüség igen sok attri
bútumával bővelkedő törvények : a független minisztériummal, a nép
képviselettel, a közös teherviseléssel, a két testvérország egybeolvasz
tásával, a szabadsajtóval, a jobbágyság megszüntetésével, a keresztyén 
vallásfelekezetek között s a törvény előtt való egyenjogúság dekreta- 
lásával.

De a mily nagy volt a nemzet boldogsága, megelégedése, oly 
irtóztató gyász követte ezt. A mit a szentesített törvények adtak, azt 
mind elrabolta az erőszak.

Az önvédelmi harc lezajlott, a nemzet leigázásának müve vég
rehajtatott, de a magyar birodalom védőszelleme folyvást őrködött, 
virrasztott és őrködtek, virrasztottak a nemzettel ennek az őrszellem
nek mandatariusai : kívül az ország határain Kossuth Lajos és benn 
a hazában Deák Ferencz.
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És 17 évi küzdelem, az egymásután meghiúsult új, meg új 
remény támadásának, eltűnésének dacára, vállvettve, egyesült erővel 
folytatott munka után 1867-ben megkoronáztatott királyunk : I. Ferencz 
József, hogy a visszaállított alkotmány égise alatt maga körül lássa 
Szent István koronájának népeit, a kik az igazságosan, alkotmányosan, 
szabadelvű szellemben, bölcsességgel, népszeretettel harminc esztendő 
óta országló királyt, odaadó hűséggel, magyar loyalitással s a mi a 
legbecsesebb : határtalan szeretettel övedzik körül. Adja a mennyei 
gondviselés, hogy ez áldásszerü országiás még évek hosszú során 
boldogítsa nemzetünket. A mit a lánglelkü dalnok félszázad előtt lát
noki erővel, sejtve irt, az bekövetkezett:

„Merre zugnak habjai 
Tiszának, Dunának,

Árpád hős magzatjai 
Felvirágozának.“

V.
íme, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim ! ez a mi nemzetünk 

ezeréves történetének nehány percnyi idő keretébe szorított diorámája. 
Ez az a csodás kaleidoskop, a melyben egymást váltják fel majd 
véres tusáknak, majd a béke áldásos munkáinak : a földmivelés- és 
ipar terén, majd a pártviszálynak, majd a testvéri összetartásnak sötét 
és világos, borús és fényes szinvegyülékei.

És ez a gazdag történet több tanulságnak gazdag forrása nekünk:
Az egyik, hogy az Istenbe vetett hit, bizalom a legerősebb 

védpaizs, mely mindig fokozta e nemzetnek saját ereje érzetében 
gyökerező önbizalmát.

A másik tanulság, hogy a nemzet mindig hatalmasat, nagyot, 
maradandót alkotott, a midőn vállvetve, egyetértőén működött, ellen
ben mindig gyászba borult, valahányszor meghasonlott.

A harmadik és legfőbb tanulság pedig, hogy a szabadság, haza 
és király iránt való lángoló szeretet volt a lezajlott ezer év alatt a 
legerősebb fenntartó varázshatalom, az a gránitszikla, a melyen úgy 
a kültámadások, mint a belviszályok oly sokszor szenvedtek hajótörést.

És most, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, midőn a megmér
hetetlenül keskeny vonalról, melyet jelen-nek nevezünk, a letűnt 
ezer év eseményeire visszapillantottunk, nem lehet, hogy mindannyian 
teljes bizalommal ne tekintsünk a jövő századokra, évezredekre.

Nem lehet, hogy ne lássuk a magyar nemzetet, Szent István 
birodalmát az anyagi jólét, a szellemi, tiszta erkölcsi élet legmagasabb
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fokán, az európai müveit, hatalmas, szabad és független államok 
első sorában.

És igy leszen az, ha méltók lesznek az utódok a dicső elődök 
legjobbjaihoz, a türelmetlenségtől, fanatizmustól ment, tehát valódi 
vallásosságban, a hősiességben, az olyan zavartalan egyetértésben, a 
minő például e vármegyének és a testvér Máramarosnak magyar, 
orosz, román népeit századokon át, másoknak is példányképül, testvéri 
szeretetben összefűzi. És hogyha méltók lesznek a dicső elődökhöz, 
az önfeláldozó haza és király iránti szeretetben, az előhaladásra irány
zott megingathatlan törekvésben és okulni fognak a történelmünk 
nyújtotta szomorú példákon.

így legyen ! Istenünk, magyarok Istene engedd, hogy igy legyen ! 
Engedd, hogy megtestesüljön a koszorús iró mondása : „Hol legtöbb
honfi vér lepé a harci síkokat, a népszabadság ott tenyészt legszebb 

irágokat!“
Éljen a magyar haza ! Éljen a magyar király !
A beszéd folyamán többször felhangzottak a harsány éljenzések, 

a melyek annak végeztével sokszorosan megújultak.
Szentpály István  világi elnök a jelenlevő nagyszámú hallga

tóságot lelkes beszédben buzdítván azoknak a tanulságoknak meg
tartására, a melyeket Várady Gábor hangsúlyozott, — a diszgyülést 
berekesztette.

A diszgyülést közebéd követte, a melyen Csernálc István  a 
királyért és Erzsébet királynénkért, Szentpály István a hazáért, Szik- 
szay Zoltán, m.-szigeti lelkész pedig Kiss Áron püspökért emeltek 
poharat. Az egyházmegyei elnökség, a hölgyek, a vármegye sem ma
radtak ki a felköszöntők sorából.

Este a vármegyeház termeiben tánccal egybekötött hangver
seny volt.

A hangversenyen az egyházmegye lelkészeiből, tanítói és a nagy- 
szőllősi urakból alakult énekkar hazafias müdarabokat adott elő, ezen 
kívül szavalat, melodráma és magánének gyönyörködtette a nagyszámú 
közönséget. Az estély legkiemelkedettebb pontja volt az egyházi 
buzgó tevékenységéről ismert G yörgy Endre egyházmegyei tanács- 
biró szabad előadása, „A katholicizmusról és nationalismusról." A 
beszédet a díszes közönség sokszor megéljenezte.

így ünnepelte a máramaros-ugocsai ev. ref. egyházmegye a haza 
fennállásának ezredik évfordulóját, ezen ünnepélyen is, mint mindig, 
fenntlohogtatva a hazaszeretet zászlaját. V á ra d y  G á b o r .



Máramaros vármegye millenáris lobogója.

Az 1896. évi január 14-ére, a millenium megünneplése módo
zatainak megállapítására összehívott népes értekezlet, Kutka Kálmán 
alispán elnöklete alatt millenáris lobogó beszerzését is elhatározta, 
hogy a király Ő Felsége előtt történő diszfelvonuláson a máramarosi 
banderisták az alatt jelenjenek meg. A bandérium Máramaros var
megyei lobogójának elkészítésén buzgólkodó hölgyekkel leendő érteke
zésre : Marikovszky Menyhért, Szőllősy Antal és dr. Wekerle László 
urak kérettek fel.

A szükebb körű értekezlet elhatározása folytán dr. Wekerle 
László felhívást intézett Máramaros vármegye hölgy közönségéhez, 
megindította a gyűjtést. Felhívása igy szólt:

„A szigeti kaszinó női köre kérelmet intéz a hölgyekhez, hogy 
a vármegye részéről a junius közepe felé tervezett millenáris hódoló 
ünnepélyre kijelölt bandérium számára a máramarosi hölgyek nevében 
készítendő zászló költségeihez bármily csekély összeggel hozzájárulni 
szíveskedjenek.

A könnyű selyemzászló a vármegye színeiben és címerével 
„Máramaros hölgyei" emlékét feltüntető hímzett felirattal, szegély- 
hímzéssel és arany rojtozattal lesz díszítve.

A begyülő összeget és a leszelendő túlsó gyüjtőlapot, még ha 
üresen maradna is, alulírotthoz, mint a szigeti kaszinó női körének 
megbízottjához, az idő rövidségére való tekintettel, legkésőbb március 
15-ig kérem beküldeni. Az összegek hirlapilag fognak nyugtáztatni.

Azon reményben, hogy hölgyeink hazafias lelkesültsége biztosí
tékot nyújt arra nézve, hogy zászlójuk kellő időben el fog készülhetni, 
maradok Szigeten, 1896. február hó 1-én. Kitün3 tisztelettel dr. 
Wekerle László, kir. tanfelügyelő.“
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A gyűjtés munkájában a hölgyek sikerrel fáradoztak, az ado
mányok nyilvános nyugtázását dr. Wekerle László a „Máramarosi 
Lapok“ 1896. évi 6-ik számában, már február 8-iki kelettel megkez
dette. Összesen 255 gyűjtő ivén 1732 korona 26 fillér (866 forint 
13 krajcár) gyűlt be.

Szőllősy Antal és Marikovszky Menyhért bizottsági tagok aláírá
sával a következő nyilvános számadás jelent meg 1896. julius 23-iki 
kelettel : „Nyilvános számadás a milleniumi diszfelvonulás alkalmára 
a máramaros vármegyei bandéristák részére, a máramarosi nők által 
készíttetett zászlóra befolyt adományokról. — Bevétel. Dr. We
kerle László kir. tanfelügyelő úrhoz, mint a gyűjtéssel megbízotthoz 
255 darab gyüjtőiven beküldetett összesen 866 frt 13 kr. — Kiadás. 
1. Tiller Mórnak a zászlóért fizetve lett 480 frt (960 K.) 2. Nyom
tatványokra, postabélyegekre és portóra kiadatott 35 frt 82 kr. =  
(71 K. 64. fii.) Összes bevétel volt . . . .  866 „ 1 3  „

Összes kiadás volt . . . . 513 „ 82 „
Maradt f e l e s l e g ..........................  350 „ 3 1  „ =

(700 K. 62 fill.) A kimutatott felesleg 350 frt 31 kr. a m.-szigeti 
takarékpénztárba a XXVII. könyv 251. lapján 2251. betét folyó szám 
alatt mint kamatozó tőke helyeztetett el.

Itt említjük még meg, hogy a lobogót kék és aranyos színű 
széles rojt szegélyzi, fönn a vármegye címerével és széles nemzeti 
szinü szalag simul hozzá.

A hódoló diszfelvonulás junius 8-án volt, melyen vármegyénket 
visói Papp Simon. Huber Ödön, ifj. Várndy Gábor, Szaplon- 
czav Zoltán képviselték. A zászlót v. Papp Simon vitte, kinek kék 
bársony díszruhája harmonikusan illett a lobogóhoz.

A ritka látványt nyújtott hódoló felvonulást Perczel Dezső 
belügyminiszter vezette a király Ő Felsége elé.

A fényes felvonulásnak, ragyogó szép idő kedvezett. Óriási kö
zönség gyönyörködött a kápráztatóan díszes hódolómeneten, melyen 
Máramaros közönsége igen szépen volt képviselve.

*
A millenáris lobogó beszerzési költségeihez hozzájárultak név

sorát, a nyilvános nyugtázások alapján egybeállitottuk. A név után a 
számjegy korona értéket képvisel, a hol f. van : fillér értendő.

A . Á .
Adlerstein Lébné 50 f., Alphonse nővér 2, dr. Állmán Izi- 

dorné 2, Andessz Julia 2, Angyal Lajosné 2, Arnstein Nátánné 20 f.,
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Asztalos Imre 60 f., Au Gézáné 1, Azary Jánosné 2, Ábrahám Béláné 
6, Abis Ráfáel 50 f., Ágoston Edéné 4, Ágoston Gyuláné 2, Ágoston 
Sándorné 2, Arovics Antalné 80 f., Arovics Imréné 1.

B.
Bacsinszky Istvánná 2, özv. Bacsinszky Jánosné 1, Bacsinszky 

Sarolta 1, Bacsinszky Viktorné 2, Baka Elekné 2, dr. Bakó Józsefné 
2, Balás Jánosné 2, Balás Lajosné 1, Balás Pál 4, Balás Sámuelné 
2, Balás Sándor 1. Balogh Emília 1, Balthazár Gyuláné 2, Banner 
J. Malvin 2, Barnák Mártonná 1, Baternay Imréné 2, Bandi Volf 30 
f., Bauman Antalné 2, Bányay Lajosné 2, Bárány Tivadarné 1, Bát- 
hori Józsefné 4, Belházy Imréné 2, Benigny Gyula 2, Berkovics 
Mendelné 60 f., özv. Bernárd Józsefné 2, Beöthi Károly 1, Berthold 
Jánosné 2, Besze Ferencz 40 f., Bihari Lajosné 2., Bilák Sándorné 
2, özv. Bilászné 2, Binder Flóra 60 f., Bocskay Jánosné 1, Bodrogi 
Gyuláné 2, Bohuniczki Endréné 2, Boksayné 1, Boksay Bertalanná 2, 
Boródy Istvánná 2, Bónis Bernátné 2, Böhninger 2, Bokányi Dánielné 
2, Brana János 2, özv. Braun Károlyné 2, Briss Teréz 2, Breztovszky 
Edéné 2, Brocken Józsefné 2, Brunetti F.-né l -20 f., Bucsinyi Irma 
2, Búd Tituszné 10, Bukovszky Endréné 6, Buzáth Mártonná 2, özv. 
Buzáth Mihályné 4, Buzeskó Józsefné 2, Buzinkay Jánosné 1, Buzs- 
nyák Sándor 1.

C . C s .
Czauer Aranka 80 f., Czékus Györgyné 2, Czehenter Emma 1, 

Czellár Matild 2, Czikó Istvánná 2, Czillich Jánosné 10, Czirinkó 
Emma 2, Czébely Gusztávné 2, Czébely Istvánné 1, Czébely Jánosné 
2, Csajkovics Károlyné 1, Csató József 1, Cseh Nándorné 1, Csere 
Jánosné 2, Csernek Anna 2, Csernek Sándorné 2, Csernyestyán 
Ödönné 2, dr. Csics Györgyné 4, Csics Jánosné 6, Csics Józsefné 1, 
Csics Ödönné 2, Csik Albertné 2, Csik Imre 2, Csik Mária 2, Csik 
Mihályné 1, dr. Csíki Gergelyné 2, dr. Csipkés Károlyné 4, Csopey 
Oresztné 6, Csüryné Páll Katalin 220  f.

D.
Darvay Béláné 6, Dán Jánosné 4, özv. Dán Györgyné 1, Dán 

Jolánka 1, Dán Lászlóné 2, Dán Mária 1, Dán Mihályka 1, Dávido- 
vics Káinná 60 f., Dávidovics Moskó Lébné 1, Dávidovics Natánné 
1, Dávidovics Róza 1, De Adda Sándorné 2, Deák Bóma Irén 2, 
Deák Erzsébet 2, Deák Jánosné 1, Demjanovics Endréné 4, Demja- 
novics Viktorné 2, Dengyel Lászlóné 2, dr. Dereáni^ó Istvánné 2, 
Deucs Ábrahámné 40 f., özv. Dimand Istvánné 2, Dobay Albertné 2,
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Dobay Sándorné 4. Dolinay Ilona 1, Dolinay Emma 1, Dolinay Kál
mánná 1, Dondon Miklósné 1, Drágán Gyuláné 2, Duliskovics 
Emilné 1.

E. É.
Egressy Anna 1, Egressy Jánosné 6, Eglis Dezsőné 2, Egyva

laki 2, Eisenstádt B.-né 2, Elefánty Miksáné 40 f., Elischer Gyuláné 
1, Engel Árminná 2, Enyedy Albertné 2, Eördögh Virgilné 4, Erdélyi 
Gyuláné 4, Erdősy Jenő 1, Esztegár Gerőné 2, Élesné Horváth 
Emma 2.

F.
Farkas Istvánná 2, Farkas Lajos 2, dr. Fay Andorné 1, Fejér 

Jánosné 4, Fejér Zsigmondné 6, Fejes Gyuláné 1, Fejes Pálné 1, 
Feldner Bernát 2, Felföldy Mariska 2, Felsővisói kaszinótagok 20'90 f. 
Fencsik Nikóné 4, Fenyves István 2, Fenyves Lajosné 2, Ferenczy 
Kálmánná 1, Fett Joachimné 2, dr. Fischel Józsefné 2, Florea Si
monná 1, Folkman Jánosné 6, Forberger Pálné 5, Formanek Gyu
láné 2, Fox Károlyné 4, Fridman Háncza 50 f., özv. Fromhold 
Ottóné 2, Fruchter J. 10 f., Fuksz Dávidné 20 f., Fuksz Izidorné 1, 
Furnér István 20 f., Fülöp Anna 2, Fülöp Lajosné 4, Fülöp Sándorné
1, Füstös Kálmánná 4, Füzy Zoltán 4.

G . G y .
Garvay Ida 1, Gavallér Emma 2, Gavallér Irén 2, Gavallér 

Jolán 2, Gavallér Lajosné 4, Gazdag Jenőné 1, Gázs János 2, Gere- 
vics Endréné 3, Géresy Ilona 1, Gladovszky Lajosné 2, Godányi 
Manóné 2, Gojdl Zsigmond 20 f., Gorzó Elek 1, Góth Sándor 1, 
Görög Ottilia 1-20 f., Graczányi Miklósné 1, Grázler Margit 1, Grázler 
Lipótné 2, Grigássy Ida 40 f., Grigássy Ilona 40 f., Grigássy János
2, Gribovszky Ilona 1, Groedel Árminná és Bernátné 20, Grodszky 
Szaniszló 2, Gross Emília 1, Groszmann Ábrahámné és Lázíirné 40 
f., Grünwald Zsigmondné 4, Gschwandtner Albertné 6, Gschwandtner 
József 1, Guthy Ödönné 4, dr. Gutman Edéné 4, dr. Guttman Ja- 
kabné 4, Gyenge Istvánná 2, Gyenge Jánosné 3, Gyenge Margit 20 
f., Gyenge Sándor 4.

H.
Haász Miksáné 2, Hadzsega Jánosné 2, Hajek Amália 1, Hac

kel Rezsőné 60 f., Halpert Jakab 2, Halpert S. 2, Halpert Róza 60 
{., Hamvay Lajosné 1, Hanzulovics Erzsébet 2, Hartman Jenő 1, 
Hartstein Bernát 60 f., Hatfaludy Sándor 2, Hauser N. 3, Havasné 
Brabécz Ilona 2, Hánka Mártonná 1, Hápka Györgyné 2, Hegedűs
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Pálné 80 {., Hegyei Gyuláné 2, Heller Adolfné 1, Heller Farkasné 1, 
dr. Heller Jakabné 2, dr. Heller Zsigmondné 4, Hepke Oszkárné 2, 
Herbek Ferenczné 2, Herskovics Józsefné 40 f., Hetényi Kálmánná 4, 
Héder Jánosné 10, özv. Héder Jánosné 4, Hitter Győzőné 2, Hlavathy 
Béláné 1, Hodinka Románná 4, Hodinka Olga 2, Hodor Döméné 2, 
Hofman Brunóné 2, Hofmann Netti 50 f., Hollósy Erzsi 2, Horváth 
Irma 1, Horváth Istvánná 2-60 f., Horváth Károlyné 2, Horváthné 80 
f., Hoscsuk Jánosné 4, Hoszek Mari 2, Hubán Emilné 1, Hubay 
Zsigmondné 2, Huber Julia 2, Huber Rudolfné és Huber Irén 10, 
Hunyady Róza 20 f., Husóvszky Péterné 1.

I.
Idrányi Anna L60 f., llosvay Dezsőné 1, Ilosvay Irma 1, Ilyá- 

sevics Elekné 2, Ilyásevics Józsefné 2, Imlauer Jolán 60 f., Imlauer 
Vilmosné 40 f., Ingruber Margit 2, Irsa Béláné 4.

J.
Jahr Sámuelné 6, Jakab Péterné 10, Jakab Jolán 2, Jakó Gyu

láné 2, Jakóbi Lajos 1, Jakabovics L. 2, id. Jakabovics Miklósné 2, 
Jakabovics Imréné 1, Jakabovics Jakab 20 f., Jakabovics Johanna 20 
f., Jakubovics Eszti 40 f., Jakubovics Lázárné 20 f., Jakubovics 
Mendel 20 f,, Jakubovics Mózesné 20 f., Jakubovics Samu 20 f., 
Jakubovics Volf 20 f., Jakubovics Záli 20 f., Jakubovics Zelman 20 
f., Jarausch Józsefné 40 f., Járos Jánosné 2, Joódy Illésné 6, Joódy 
Miklósné 2, Joódy Péterné 2, Juczovics Mártha 1, Judkovics Zacha- 
riásné 20 f., Jura Jánosné 2, Jura Mária 1, Jurka Bazilné báró Popp 
Aurélia 10, Jurka László 1.

K.
Karácsonyi Istvánná 2, Karácsonyi Kornél 1, Kardos Károlyné 

2, Katz Dávidné 1, Katz Etelka 1, Katz Hermanné 60 f., Katz Sa
lamon 20 f., Katz Sámuelné 20 f., Kaufmann és Gruber 20 f., dr. 
Kaufmann Henrikné 2, Kádas Istvánná 1, Kádas Sándor 1, Kádár 
Ferenczné 1, Káhán Berta 2, Káhán Izsákné 1, Káhán Pinkász 2, 
Káhán Sarolta 1. Kecskés Antalné 80 f., Kellner Valérné 2, Keresz
tes Antalné 2, Kerndler Ferenczné 2, Kimpán Lászlóné 2, Kincsesy 
Antalné 1, Király István 50., Kiss Endréné 2, Kizelnik Alter 20 f., 
Kizelnik Mendel 60 f., Koch Gusztávné 2, Kompóty Józsefné 2, 
Kopolovecz Ivánné 2, Kossuth Márta 3, Kovács Istvánné 1, Kovács 
Józsefné 2, Kovács Lászlóné 3, özv. Kovásy Pistáné 2, Kovásy Zoltánná 
2, Kovordányi Elekné 1, Kozma Lorántné 2, dr. Kozma Sándorné 4, 
Köncs Miklósné 1, Kösztler Károlyné 4, Kőrösy Gáborné 2, özv.
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Kracz Antalné 1, Krasznay Zsigmond 1, Krausz Antalné 2, Krausz 
Gyula 2, Krausz Ignácz 2, Krausz Lajosné 4, Krausz'Lipótné 3, 
Kricsfalusy Györgyné 2, Kricsfalusy Vilmosné 6, Kristóf Imréné 2, 
özv. Krisztmann Jánosné 1, Krüzselyi Bálintné 2, Krüzselyi Blanka
1, Krüzselyi Erzsiké 1, Ksefcsi Iduska 1, Kubányi Árpádné 1, Kubi- 
nyi Ferenczné 1, Kunis Ilona 1, Kunis Mariska 1, Kurza Ivánné 20 
f., Küzdényi Aladár 2.

L. Ly .
Lapusán Miklósné 2, Lasser Alajosné 2, Lator Sándorné' 6, 

Lazarovits Dávid 1, Lazarovits Róza 60 f., Láber Antalné 2, Láhner 
Péterné 2, Lámor Istvánná 1, Lánczy Antalné 2, Lányi Gézáné 1, 
özv. Lánczy Gyuláné 2, Lázár Mihályné 2, Lehman Gyula 4, Len- 
gyák Istvánná 2, dr. Lengyel Sománé 4, özv. Lersch Mihályné 1, Lesz- 
niczky Jánosné 60 f., Liebermann Adolf 20 f., Linszky Károlyné 4, 
Loszkorich Lászlóné 2, Lorentz Jenőné 4, Lorentz Nóra 1, Lónyay 
Jánosné 6, Lőwendhal Ernőné 2, Lőrincz Borbála 80 f., Luka Anna 
80 f., Lukács Jánosné 1, Lyachovics Illésné 2.

M.
Malonyay István 1, Mandel Jánosné 6, Marikovszky Menyhértné 

8, Marikovszky Ilonka 2, Marina Ilona 20 f., Markovits Gyuláné 2, 
Marsó LSrinczné 4, Mascsekovics Sándorné 2, Maurer Vilmosné 2, 
Mazur Vaszilyné 2, dr. Márkus 4, dr. Mátray Ignáczné 60 f., Máyer 
Anna 60 f,, Medveczky Antalné 1, Medveczky Ádámné 2, Medveczky 
Emma 1, Medveczky Ferenczné 2, Medveczky Irma 1, özv. Medveczky 
Mihályné 1, Medveczky Péterné 4, Melegh Gyuláné 2, Merza Károlyné
2, Mezey Rezsőné 2, Migrai Ignáczné 2, dr. Mihálka Györgyné 2, 
Mihálka Lászlóné 4, özv. Mihálka Lászlóné 2, Mihálka Lujza 2, Mi
hálka Pálné 6, Mihályi Demeter 1, dr. Mihályi Jánosné 2, Mihályi 
Péterné 20, Miller Erzsiké 1, Mitskó Jánosné 1, Molinar Istvánná 
2, Moldován Anna 60 f., Mosolygó Illésné 2, Mosóczy Béláné 2, 
Moys Mihályné 2, özv. Morvay Ignáczné 1, dr. Munkácsy Pálné 2, 
Musinszky Erzsébet 60 f., Müller Albertné 2.

N.
Nagy Györgyné 6, özv. Nagy Györgyné 1, Nagy Jenőné 1, Nagy 

Károlyné 1, Nagy Károlyné 2, ifj. Nagy Mihályné 1, Neusinger nővé
rek 1, Németh János 40 f., Nikolics Istvánná 1, Nizsalovszky Jánosné 
2, Nizsalovszky Sándor 2, Nopcsa Jánosné 60 f., Novák Dánielné 2, 
dr. Novák Károlyné 6, Novák Katinka 2, N. N. 2, N. N. 1, N. N. 
1, N. N.-né 1, N. N. 1, N. N. 40 f., N. N. 20 f., N. N. 20 f., N.N. 20 f.
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o .  ö .
Ochsorn S. 1, Okolicsányi Béláné 5, Oláh Döméné ivén N. N. 

jelzéssel 11‘36 f., Olsavszky Margit 40 f., Olsavszky Simonné 1, 
Olvashatatlan 1, Opris Ilona 1, özv. Opris Péterné 1., Orencsák János 
2, ifj. Orencsák Jánosné 1, Orincsay Péterné 2, Orosz Edéné 1, 
Orosz Antalné 1, Ötvös 2, Ösztreicher Etel 2, Ösztreicher Sámuelné 5.

P.
Pagura Antalné 4, Pap Kornélia 1, dr. Pap Tiborné 4, özv. 

Papp Ferenczné 40 f., Papp István 1, Papp Jánosné 1, dr. Papp 
Józsefné 2, Papp Simonné 60 f., visói Papp Simonné 13-10 f., özv. 
Papp Zsigmondné 6, özv. Pasch Kristófné 1, Papp-Komán Jánosné 
88 f., Pálcsék János 1, özv. Páll Jánosné 2, özv. Páll Joáchimné 2, 
Páll Manóné 2, Pákay György 60 f., Páris Frigyesné 6, Páris Osz- 
kárné 4, Pásztélyi Gyuláné 4, Pásztor Böske 1, Pásztor Ilona 1, 
Pásztor Sándorné 2, Pellády Anna 60 f., Pellády Ilona 1, Pellády 
Istvánná 4, Peregriny Mária 1, Perlik Gyuláné 1, Petrovay Jánosné
1, Petrovics Gotfriedné 3, Petrovics Lajosné 4, Péterffy Imréné 6, 
Pfalz Károlyné 2, Pfendesack Irén 2, Pickel Háni 60 f., Plósz La
josné 1, Podthájeczkyné 2, Pogány Zsigáné 2, Pollák Henrikné 1, 
Pollák Kálmánná 2, Popovics Emília 2, id. Preiniszberger Gyuláné 2, 
Preiszner Nándorné 2, Priderszky N. 3. Prihradny Ödönné 20, Pri- 
zánd Goldi 40 f., Prizánd Jette 20, Prizánd Moskó 20 f., Prizánd 
Mózes 20 f., Profanier Jánosné 2, Pusztay Albertné 2, Pusztay Fe
renczné 60 f., Puza Ilona 4.

R.
Rapaport 1, özv. Rácz Györgyné 60 f., Rákóczy Károlyné 1, 

Ráth Izabella és Antónia 2, Rednik Istvánná 2, Rednik Klára 1, 
Rednik Mária 2, özv. Rednik Mihályné 2-40 f., id. Rednik Péterné 2, 
Ress János 30 f., Reippichné 1, Reisz 2, Reviczky Ádámné 6, Re
viczky Endre 20 f., Reviczky Gyula 40 f., Reviczky Julia 1, Reviczky 
Kálmánná 1, Reviczky Ödönné 3, Reviczky Sándor 40 f., dr. Réczey 
Sándorné 2, Réthy Sándorné 2, Rétyi Lajosné 2-40 f., Révay Lajosné
2, Riskó Alexandrin 1, Riskó Béláné 1, Riskó Vladimir 2, R ísz Gyu
láné 1, Riszdorfer Imréné 2, Rochlitz Gyuláné 2, Rojthy Sándor 1, 
Rom Ferenczné 2, Rom Mihály 1, Román Gáborné L20 f., Román 
Eugénia 2, Romanecz Aladárné 4, Rostás Mihályné 80, báró Roszner 
Ervinné Forgách Klotild grófné 20, Roóz Ferenczné 40 f., Rőbert 
Róza 2, Rónaszéki csendőr örsparancsnokság L60 f., Rózenbaum 
Lipótné 1, Rózenblüh Emánuelné 40 f., Rózenfeld Dánielné 20 f.,

11
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Rózenthal Jónásné 4, Rózenthal Kainné 3, Rózenthal Klára 1, Ró- 
zenthal Mendelné 1, Rózenthal Sztrulné 2, Rózenthal Taub 2, Rózsa 
István 1, Rősch Mina 2, Rubel Eizikné Róza 1, Rusz János 2, Rut- 
kay Jolán 2, Rutkay Mihályné 1, Rutsek Imréné 2, Ruzsinszky Zsig- 
mondné 2, Rzigman 1.

S . Sz.
Salamon Márta 1, Sári Etelka 60 f., Sándor Ágostonné 2, Sár- 

közy Antalné 60 f., Sárközy Pálné 2, Schima Józsefné 1, Schimmer 
Lipót 40 f., Schin Ferenczné 1, özv. Schlachta Lajosné 2, Schlachta 
Lászlóné 4, Schmid Bertalanná 2, Schmidt Kálmánná 8, Schmidt 
Lászlóné 2, báró Schönberg Edéné 20, Schönherr Ágost 2, Schrő- 
derné 2, Schubert Edáné 2, Schveiger János 2, Schveiger Róza 2, 
Schveiger Rudolfné 1, dr. Sefcsik Alajosné 2, Seján Antalné 6, 
Seján Magda 1, Seiovics Seide 60 f., Selevér Ivánná 2, Sereghy 
Bertalanná 2, Sébel Láb 20 f., Seeberg Adolfné 2, Simonovics Áb
rahám 1, Simonovics Farkas 2, Simonovics József 1, Simonovics 
Mendel 20 f., Sipos Gézáné 2, Sicherman Mórné 2, Skrovina József 
2, Síinga Mencselné 1, Slomovics Smil 40 f., Slomovics Bernátné 
20 f., Solcz Edéné 4, Somogyi Ferenczné 2, Soós Ilona 2, özv. Soós 
Józsefné 2, Spanyol Gézáné 2, Schreiber Léb 20 f., Steiger Mária 2, 
Steiger Pálné 2, Stein Lajosné 1, özv. Stein Sándorné 1, Steinberg 
Sája 40 f., Steinhausz Józsefné 2, Steinhausz Mariska 2, Steinmetz 
Salamon 20 f., Stépán Miksáné 3, Sternné 1, Stern Lébné 20 f., 
Stern Hersné 1, Sternberg Adolfné 2, Sternberg Bertalanná 1, Srp 
Károlyné 40 f., Strélinger Gizella 2, Szabados Bazilné 2, Szabó 
Adolfné 6, Szabó Aurélné 6, özv. Szabó Bertalanná 10, Szabó Gyula
1, Szabó Józsefné 2, Szabó Mihály 2, Szabó Sándor 6, dr. Szabó 
Simonná 1, Szalgháry Józsefné 2, Szaplonczay Istvánná 2, Szaplonczay 
Kálmánné 1, Szaplonczay Pálné 2, Szarka Józsefné 1, Szarukán Zol- 
tánné 2, Szaucsuk Illésné 1, Szegedy Gyuláné 6, Szemák Jánosné 2, 
Szemere Lászlóné 4, Szenek Aladárné 2, Szenek Árpádné 40 f., 
Szentpály Kálmánné 2, Szerbák Endréné L60 f., Szerémy Györgyné
2, Szerényi Mártonná 1, Székely Mihályné 6, Székelyhidy Irma 2, 
Szép Lajosné 2, Szigethyné 40 f., Szigethy Zoltánná 2, Szigeti fel
sőbb leányiskola növendékei 40‘80 f., Szíjártó Gézáné 2, Szíjártó Irén
1, özv. Szilágyi Istvánné 20, Szilágyi Jánosné 11, dr. Szilágyi Jánosné
2, özv. Szilágyi Miklósné 6, D.-né Szilágyi Róza 2, Szilvay Jánosné 
80 f., Sziiber Lázár 10 f., Szkiba Józsefné 2, Szlovenszky Jánosné 
2, Szoutsek Lenke 1, Szőllősy Antalné 10, Szőllősy Balázsné 2,
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Szőllősy Ferenczné 2, Szőllősyné 2, Sztauroszky Pálné 20 f., Staninszky 
Etelka 2, Sztodolnik Péterné 2, Sztrulovics Moskóné 20 f., Szutter 
Hampigel Karolin 1.

T.
Takács Benő 2, Taninecz Endréné 1, Taninecz Erzsiké 60 f., 

Taubesz Henrik 1, Taubesz Lázárné 2, Teszler Sámuel 10 f., Than- 
hoffer Ferenczné 2, Theodorovics Jánosné 2, Thott Károlyné 2, Thury 
Mihályné 1. Timis Gáborné L20 f., Tirczka Klotild 2, Tisman S. 
10 f., Tivadar László 2, Torna Jenőné 2, Tóth Imréné 2, Todorovics 
József 1, Tóth Erzsiké 1, Tóth Juliska 1, Tököly Endréné 2, Törökné 
2, Török Gáborné 4, Török Lajosné 1, Tresza Emilné 1, Trux La- 
josné 6, Tyuskay Sándorné 2.

u. ü.
Újhelyi Antalné 1, Újhelyi Irénke 1, dr. Unger Józsefné 1, Ur- 

banovszky Béláné 8, Urányi Imréné 4, Uszert Gabriella 32 f., dr. 
Üveges Lászlóné 4.

V. w.
Vajay Endréné L60 f., Vájná Miklósné 4, Valkóvszky Elekué 

2, Valkóvszky István 1, Valkóvszky N. 2, Vanyek Rudolfné 1, Vaszkó 
Elekné 2, Vaszkó Jánosné 2, Vaszkó Mihályné 1, Várady Gáborné 
10, ifj. Várady Gáborné 2, Várady Lajosné 1, Vásárhelyi Pál 1, Vé- 
csey Istvánná 4, Vékony Antalné 2, Vider Sámuelné 40 f., Vodicska 
Józsefné 60 f., Vodicska Teréz 2, Vozáry Imre 40 f., Vukovics La
josné 1, Weisz Jakabné 2, Weizer Róza 1, dr. Wekerle Lászlóné 4, 
Wertheimer Mór 1, Wizner Mórné 60 f., Woczilka Mátyás 1, Wolf 
Hermina 20 f., Wolf Herskó Lébné 20 f.

Z . Zs .
Zabka János 1, Zachariásné 1, Zachariásné Gégény Emma 2, 

Zagróczky Jolán 2, Zahoránszky Róza 60 f., Zakariás Istvánné 8'80 f., 
özv. Zankó Jánosné 1*20 f., Zechentmayer Józsefné 2, Zefferovics 
Dánielné 6, Zefferovics Emma 40 f., Zákány Jozefa 60 í., Zigelstein 
Mária 20 f., Zojkás Aurélné 2, Zombory Kornélné 1, Izák Jánosné 
2, Zsedényi Ottóné 4, Zseltvay Simon 3, dr. Zsiga Mór 4, Zsigmond 
Piroska 1.

11*
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M Á R A M A R O S
Politikai és közművelődési közlöny.

Szerkesztő Laptulajdonos Kiadó
D O B A Y  SÁ N D O R . V Á R A D Y  G Á BO R. S IC H E R M A N N  MÓR.

I.
A „Máramaros“ cimü politikai heti lap, Máramaros vármegyének 

legrégibb irodalmi orgánuma, 1865. év április havában indult meg, s 
azóta folyton, eredeti, mérsékelt irányához híven, szószólója a vár
megye közvéleményének.

Megindulása arra a korra esik, a provisorium vége felé, midőn 
a társadalmi és politikai életben általánosan érezhető volt bizonyos 
lázas mozgalom, — mely mint a tavaszi napsugár első lehelletére 
megduzzadó farügye, már jelenti a tavasz közeledtét, bár még min
dig hidegnek érezzük az időjárást — a haza sorsának jobbra fordu
lására uj reményt kezdett táplálni a hazafiak szivében.

II.
Várady Gábor, ifj. Jura G yörgy  és Szilágy i István  igaz

gató tanár voltak úttörői az eszmének s úgy a magyar, mint a ha
zafias orosz és román ajkú nép vezető emberei közösen bocsátották 
ki a fölhívást, mely egy megyei lap alapítására hívta egybe értekez
letre az intelligens elemeket. A lap tulajdonosa ifj. Jura György lett, 
szerkesztőül a nagytudományu Szilágyi István választatott, s főmunka
társa Várady Gábor, a megyei politikai életnek már akkor is egyik 
legkimagaslóbb zászlóvivője. Szepessy István  kincstári főnök s a 
megye akkori királyi biztosa, belátva azt, hogy a lap élén álló ezen 
férfiak vezetése kizárja azt, hogy társadalmilag incorrect, politikailag 
megfontolatlan irányzat foglalhasson helyet a lapban, hathatósan köz
reműködött abban, hogy a kancellár a lap megindítását megengedte.

A kincstári kézi-sajtón nyomatva, egy nagy Ívnyi tartalommal 
jelent meg hetenkint egyszer, szerdán. Szerdán azért, mert az akkori 
közlekedési viszonyoknál fogva épen szerda volt az a nap, a melyen 
a fővárosból hozzánk semmiféle napilap nem érkezett. A lap azóta is
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megmaradt régi megjelenési napja mellett, sőt nagyságán is csak 
annyi a változás, hogy a körülményekhez képest majd egy fél, majd 
egy egész ívnyi melléklettel jelenik meg.

Szőllősy Balázs, később a megyének boldog emlékű alispánja, 
brébi birtokára tábláztatván be a lap biztosítékát, annak léteiét állan
dóvá tette.

III.
Harmincegyedik éve már, hogy e lap, híven első programmjá- 

hoz, önzetlenül szolgálja a megyét s azt a higgadt tárgyilagos hangot, 
mely mindig jellemzője volt, soha nem adta föl sem a küzdelem, 
sem a győzelem, — sem a gyanusittatás, megtámadtatás, sem az 
elégtétel napjaiban. Sok lap támadt, sok lap enyészet el azóta mel
lette : lapunk a polémiát nem kereste, de a szigorú tárgyilagosság 
korlátái közt mindig helyt állott, ha kellett.

A „Tisza“ (szerkesztette Dobay János), „Világosság“ (szerkesz
tette Jura Lajos), „Szigeti Közlöny“ (szerkesztette Breznay Pál és 
Jakab Péter), „Szigeti Lapok“ (szerkesztette Szabó Sándor), „Mára- 
marosi Tárogató“ majd a „Közérdek“ (szerkesztette Hollósy István), 
„Havasi kürt“ (szerkesztette Bodrogi Gyula), „Sziget“ (szerkesztette 
Szőllősy Balázs), „Máramarosi Hírlap“ (szerkesztette Miklós Gyula), 
„Szabadsajtó“ (szerkesztette Miklós Gyula), „Máramarosi Híradó“ 
(szerkesztette Baka Elek), a „Nevelés“ (szerkesztették Szováthy Lajos, 
Nagy Károly, Dobay Sándor, — később „Máramarosi Tanügy" lett 
a cime, most ismét „Nevelés“ Bökényi Dániel szerkesztésében), — 
„Máramarosi Lapok" (szerkeszti Szépfaludy Őrlősy Ferencz), — (egy- 
ideig a „Máramaros“-sal egyesülve volt) voltak e lapok, melyeknek 
szerkesztői (Miklós Gy. kivételével) mind a „Máramaros“ gárdájából 
kerültek ki.

E három évtized alatt leghamarabb kidőlt a „Máramaros" ve
zetői sorából, a korán elhunyt szép műveltségű ifj. Jura G yö rg y; 
helyette dr. Fejér Bertalan tanár, (később megyénk kir. tanfelügye
lője) neve jött a lapra, mint szerkesztőtársé. Szilágyi István, a főszer
kesztő 1883-ig maradt szellemi irányadója a lapnak, mig mellette 
Dongó Gy. Géza (most a „Zemplén“ szerkesztője), majd K rüzselyi 
Bálint (ki a lap mellékletéül a „Gazdasági Lapok“-at önállóan szer
kesztette, későbben ugyanő egyedüli szerkesztője is volt a „ Márama
ros “-nak) és Szabó Sándor voltak segédszerkesztői. Szilágyi István 
visszavonulása után 1883-tól V ékony \ utal volt a szerkesztő, 1884. 
szeptembertől közösen szépfaludy Örlősy Ferencz-czel, majd 1886.
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végétől Dobay Sándor volt mellette a főmunkatárs. Aztán — mint 
említettem — Krüzselyi Bálint, utána Várady Gábor, egyideig dr. 
Kökényesdy Mihálylyal, mint főmunkatárssal, majd Szőllősy Balázs, 
id. Szilágyi János voltak a szerkesztők, jelenleg pedig Dobay Sándor.

A lap élete, különösen eleinte, rendkívül küzdelmes volt. A 
Provisorium alatt volt eset rá, hogy szabadabb cikkeiért a lap lefog
laltatott ; majd a kincstári — akkor egyetlen — nyomda használata 
vonatott meg tőle ; mig végre Sichermann Mór, jelenlegi kiadójá
nak áldozatkészsége, ki 1873. óta valóban anyagi haszonra nem nézve, 
teszi anyagilag lehetővé a lap fennállását, nyugalmasabbá tette a lap 
helyzetét.

Nyugodtan mondhatja el a „Máramaros,“ hogy a mi társadalmi 
mozgalom volt megyénkben, annak e lap hasábjai adták meg az 
impulzust. A „Műkedvelő társaság,“ a „Dalárda“ a „Tűzoltó egye
sület,“ a „Takarékpénztár,“ a „Szegény tanulókat segélyző egyesület," 
a Malomkertbe vivő utca, a Lónyai János-utca megnyitása, a városi 
redout létesítése stb. mind lapunkban képezték legelőbb a megbeszé
lés tárgyát. A máramarosi vasút létesítésében is nevezetes mozgató 
szerepet v itt; általában nyugodtan tekinthet vissza eddig megfutott 
pályájára.

IV.
Azokon a férfiakon kivül, kiket már fenntebb, mint a lap szer

kesztőit, segédszerkesztőit említettem, ki kell emelnem a lap munká
sainak gazdag névsorából /. Szőllősy Balázst, kinek vezércikkei 
bármely lapnak mintául szolgálhatnak, Fábián Jánost, a hazafias 
románok e mintaképét, Faulikovics Lajost és P. Szatm ári Ká
rolyt, az országos nevű Írókat, Várady Gábort, kinek Országgyűlési 
levelei és „Hulló levelek“ cim alatt külön is megjelent memoirja 
országos feltűnést keltettek. G yörgy Endre, G yörgy Aladár szá
mos cikkeivel dicsekedhetik a „Máramaros.“ Markos György, 
Szaplonczay József, V. Pap Simon, K ricsfa lussy Vilmos orsz. 
gyűlési képviselőink, különösen utóbbi remek cikkeivel tűnt ki. Jakab  
Péter (az ügyvédi kamara elnöke) nemcsak a fővárosi újságokban, 
hanem lapunkban is többször cikkezett. Mint a társadalmi cikkek irói 
különösen kiemelendők Szabó József, megyénk volt főjegyzője, ifj. 
Tímár Pál, id. Szilágyi János, Kapu József, a lánglelkü Héder Lajos 
és Szőllősy Antal, Szentpály Jenő, Vincz Gyula, (most Ugocsa-megye 
főispánja) dr. Horváth Ödön, ismert jogi iró. Id. Tímár Pál, Pellády 
Lajos számottevő közgazdasági irók. Különösen közoktatási cikkeik által
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tűntek ki Szováthy Lajos, Marikovszky Menyhért, Barkócziné Dömök 
Antónia, Hitter Győző, dr. Novák Károly, Zafiri László, Szőllősy D. 
István (most aradi tanár); Kardos Károly kellemes modorú ismeret- 
terjesztő cikkei közkedveltségüek. Tárca cikkezői közül Szaplonczay 
Miklós (most országgyűlési képviselő), Tar Gábor, Ferenczy Ödön 
(„Beszterczebánya és Vidéke“ szerkesztője) Palásthy Marczell, Leövey 
Klára, Szőllősy Antalné, Krüzselyi Erzsiké, Veres Ferencz neveit em
lítem ; míg a jelenben a fentiek nagy részén kívül Kovásy Zoltán 
vezércikkeit, Pataki Ferencz társadalmi cikkeit, Griezmüller Gyula, 
Deák Gyula, Kerekes Sándor, Enyedy Bertalan, Czipott György, 
Bökényi Dániel ismeretterjesztő és tanügyi munkáit, Tanfi Iván (Tay
lor), Kéray Elza, Ungár Ilona, Madaras Gyula tárcacikkeit kell mél
tatnom s megemlitenem Dobay Sándor több irányú munkásságát. A 
Hirek rovatába pedig csaknem minden tollforgató intelligens embert 
szerencsés munkatársának mondhatni a „Máramaros.“ D. S.

E lapot Dobay Sándor az 1897. évi január 20-ig szerkesztette, 
mely időtől a 3-ik számmal viski K rüzselyi Bálint vette át ismét 
és az ő szerkesztésében jelent meg elhalálozásáig: 1900. évi április 
28-ig, mely időtől Sichermann Mór kiadó volt a felelős, ugyanezen 
év junius 13-ig, a mikor dr. Pap Tibor a 24-ik számtól lett annak 
felelős szerkesztője és az ő gondos szerkesztésében jelen az meg ma 
is. Az újabb aera alatt sorakoztak a lap dolgozótársaiul dr. Kun 
Béla  főmunkatárs, Gergely György, dr. Grünwald Zsigmond, dr. 
Heller Zsigmond, dr. Réczey Sándor, Kelemen Ferencz és még mások.
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M Á R A M A R O S I  L A P O K
Politikai és társadalm i hetilap.

Felelős szerkesztő Kiadó
Szépfaludi Ö R L Ő S Y  FE R E N C Z . S IC H E R M A N N  M Ó R

I.
1883-ban Máramaros vármegye kormányzatának vezetőit: Lá

ny ay  János főispánt és Mihál ka  László alispánt a Szigeten meg
jelenő s Hollósy isiván  szerkesztése alatt álló „Közérdek“ cimü 
hetilap ép oly szenvedélyesen, kíméletlenül, mint igazságtalanul tá
madta, úgy, hogy szükségesnek látszott egy harmadik politikai hetilap 
alapítása, miután a hatvanas évektől fennálló, a vármegye békéjét 
zavaró hírlapi viselkedés iránt közönyös „Máramaros“ nem ellensú
lyozhatta a „Közérdek“ gáncsoskodásait.

II.
Urányi Imre országgyűlési képviselő, K ricsfalussy Vilmos 

ügyvéd, később országgyűlési képviselő, K utka Kálmán tb. főjegyző, 
J e len ffy  Kornél kir. ügyész, Szabó Aurél ügyvéd, Szabó Sándor 
aljegyző, H etényi Kálmán képezdei igazgató, V. Papp Zsigmond 
földbirtokos, Szilágyi István  országgyűlési képviselő, Szaplonczay 
Miklós főjegyző, ifj. Mihálka László főszolgabíró s a vármegye 
hangadó férfiai közül igen sokan Szépfaludi Őrlősy Ferenczet, a
m.-szigeti születésű fővárosi ismert hírlapírót hívták meg, hogy az 
alapítandó „Máramarosi Lapok“-at a szabadelvű országos párt alapján 
állva szerkeszsze s az igazságos ügy védelmére a kesztyűt fölvegye.

Az uj lap 1883. december 12-én jelent meg mutatványul, 1884. 
január 1-től pedig rendesen vasárnaponkint, másfél ivén, a vármegye 
ügyeit higgadtan tárgyalva, olykor polemikus cikkekben felelve a 
támadásokra. A lap felelős szerkesztőjén kívül oszlopos tagja volt a 
szerkesztőségnek Kricsfalussy Vilmos, a későbbi kereskedelmi minisz
teri tanácsos, kinek vezércikkei, szellemes közleményei csakhamar 
megkedveltették a lapot, mely tiz hónapig erős elhatározással, ener
gikus hangon verte vissza a Hollósy-féle „Közérdek“ támadásait.

1884. augusztusban, midőn a vármegye vezérférfiai ellen indított
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támadások megszűntek, a „Máramarosi Lapok" a „Máramaros“-sal 
Szépfaludi Örlősy Ferencz és Vékony Antal szerkesztése alatt egyesült, 
hogy 1887. január 1-én szüksége lévén újra a lap megindításának, a 
régi szerkesztő szerkesztésében jelenjék meg ismét s mostanáig kitar
tással teljesítse hivatását. 1896. év kezdetén pályafutásának 1 1-ik év
fordulóját érte el ugyanegy szerkesztő alatt, a mi a vidéken nem épen 
rendes dolog, közben 1887-ben júniusban Lónyay János főispán 10 
éves főispáni jubileuma alkalmával kiadott diszlap hasábjain munka
társakul összegyüjtvén Máramaros vármegye összes toliforgatóit.

III.

A „Máramarosi Lapok“ jelentősebb dolgozótársai: Kutka Kálmán 
alispán, Szabó Sándor főjegyző, Urányi Imre országgyűlési képviselő, 
Kovásy Zoltán képezdei igazgató, Bökényi Dániel az elemi iskolák 
igazgatója s ismert tanügyi iró, Búd Titusz román vikárius, Szerémy 
György és Torna Jenő vármegyei aljegyzők, Berinde Viktor, dr. Mun
kácsy Pál, dr. Bukovszky Endre, Várnai Ármin, Marikovszky Meny
hért, Názsay Berta, Szentimrey Tamás, Krüzselyi Erzsiké, Schpacht- 
holcz József, Schmid Vilmos. Madaras Gyula, Sötét Ede, Huszár Dezső. 
Budapestről : Kazár Emil, K. Jónás Ödön, Szemere Attilla, dr. Fuhr
mann Ferencz. Tárcát a lap számára gr. Teleki Géza volt belügy
miniszter, a szerkesztő ifjúkori barátja is irt, valamint Mikszáth Kálmán, 
Rákosi Viktor, Endrődi Sándor, Váradi Antal, Bartók Lajos, Erdődi 
Béla, Vízvári Gyula, dr. Földváry István is.

A lap egyik legjelentékenyebb főmunkatársa: Szabó Sándor 
vármegyei főjegyző, a jeles költő, ki mint vezércikkíró, mint a „vár
megyei ügyek" rovatának vezetője s mint tárcaíró egyaránt nagy részt 
vesz ki a munkából ; mint vezércikkírók működnek még (a lap nagy- 
képességű régi dolgozótársa : Kricsfalussy Vilmos elhalván) Kovásy 
Zoltán, Torna Jenő, Bökényi Dániel, Szerémy György, Marikovszky 
Menyhért. A tárcában Kutka Kálmán alispán érdekes útleírásával : 
„Szigettől Jeruzsálemig és vissza," „Boszniai utam,“ „Itália ege alatt" 
stb. nagyban fokozta a lap értékét.

A lap szerkesztője : Szépfaludi Ö. Ferencz, kit egy-két száz 
novellájáról is ismer a magyar közönség, mint vezércikkíró, tárcaíró 
s mint a „Hírek" rovatának vezetője, egész sor fiatal iró buzgólko- 
dása mellett törekszik a fővárosi szellemben, a kipróbált zsurnalista 
jó ízlésével szerkesztett „Máramarosi Lapok “-bán a közönségnek Ínyére 
való hetilapot nyújtani.
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IV.
A „Máramarosi Lapok“ 1887. óta, hogy szerkesztője a „Mára- 

maros“ kötelékéből a Szaplonczay Miklóst és Vincz Gyula 
alispán jelöltségének ideje alatt kivált — mert a Máramaros másik 
szerkesztője Vincz Gyulát támogatta, mig Szépfaludi a Szaplonczay 
hive volt — egészen vármegyei hivatalos színezetű hetilap lett a 
nélkül, hogy a szerkesztőn kívül más is irányitná a lapot. Folyvást 
bővelkedő tartalommal igyekszik a Máramarosban divatos közönyt 
jobbra fordítni, a mi lassan-lassan sikerül is. Sichermann Mór kiadó 
áldozatkészségével, hetenkint egész kis kötet melléklettel gyarapszik 
a lap jól megválogatott tartalma.

A szerkesztő a lap beosztásával azt akarja elérni, hogy a má- 
ramarosiak, kik a vármegyében laknak s azok is, kik elköltözködve 
érdeklődnek a lap iránt, megtalálják benne az olvasni valót, valamint 
a központi újságok a máramarosi híreket. Beszámol a Máramarosban 
történtekről, hirt ad mindarról, a mi Máramarost érdeklőleg márama
rosi emberrel idegenben történik ; előmozdítani igyekszik a megye 
kultúráját, feltárja a gyógyítandó sebeket, a hibákat és hiányokat, 
figyelemmel kiséri a tanügyi állapotokat, a vármegye közgazdaságát, 
a népnevelést; buzdít a hazaszeretetre, a magyarosodásra, arra az 
igaz testvéri szeretetre, mely a vármegye különböző ajkú, nemzetiségű 
lakossága közt megszilárdulva a megye boldogságát szerzi meg ; a 
magyar állameszme lelkes apostola.

A lap, melynek szerkesztője a vármegye tisztikarának tagja, s 
támogatói : Kutka Kálmán alispán (ki a lap kaucióját is adja) és 
Szabó Sándor főjegyző s a vármegye többi vezérfia, természetesen a 
vármegye tisztikarával, ennek ügyeivel is össze van forrva. A lapnak 
„Vármegyei ügyek“ rovata, mely Máramaros vármegyének mint ható
ságnak ügyeivel foglalkozik, tájékoztatja a közönséget mindazon intéz 
kedésekről, mik hétről-hétre előfordulnak. A „Máramarosi Lapok“ úgy 
a volt főispán Lónyay János, valamint dr. báró Iioszner Ervin  
jelenlegi főispán kiváló támogatásával is dicsekedhetik, a mit szigorú 
tárgyilagosságával s azzal a nívóval, melyet állandóan megőriz s mely 
semmi nem korrekt irodalmi hangot meg nem tűr, érdemelt ki. A 
„Máramarosi Lapok“-at több mint ötszáz példányban nyomják s 
küldik szét. i — ez.



M.-Sziget, 1896. Május 1. — 19. szám. I. évfolyam.

M Á R A M A R O S I  H l R A I P Ő
Társadalmi, közgazdasági és szépirodalm i hetilap.

Felelős szerkesztő Laptulajdonos
B A K A  ELEK. M A Y E R  é s  B ER G ER .

A „Máramarosi Híradó“ 1896. január 2-án született, tehát a 
nemzet történetében örökké nevezetes milleniumi esztendőben.

Az első évfolyam számai csütörtökön jelentek meg, a II. évfo
lyamtól kezdve pedig kedden köszöntöttek be a számok, mig az V-ik 
évfolyam számai a szerdai napon jelentek meg.

A lap terjedelme rendesen 8 oldal, de újabb időben 10— 12 
oldalra is felmegy.

A lap történetét a szerkesztők szerint a következőképen cso
portosíthatjuk.

Az első szerkesztő Baka Fiók  volt. (1896. január 2—1896. 
november 26). Ő szerkesztette a „Máramarosi Híradó“-t legelőször 
mint társadalmi, közgazdasási- és szépirodalmi hetilapot.

Ebben az irányban szerkesztetett 1898. szeptember 13-ig.
A lap rovatai voltak : cikkek, tárca, színház, karcolatok, hírek, 

csarnok, különfélék, közgazdaság stb.
Az 1896. évi húsvéti szám 4 oldalra terjedő szépirodalmi mel

lékletet hozott, a milleniumi kiállítás megnyitásakor pedig nemzeti 
szinü keretben jelent meg.

A második szerkesztő Deák Gyula  volt. (1896. deczember 
3— 1897. augusztus 17.) A lap rovatai nagyobbrészt maradtak. A gaz
dasági viszonyok javulása érdekében praktikus cikkeket közölt a 
„Máramarosi Híradó.“

Az 1897. évi húsvéti szám mellett 16 oldalra terjedő mellék
letet adott a lap.

Szomorú kötelességül jutott ki a megemlékezés Fankovich Sán
dor gör. kát. rutén vikáriusról, Szilágyi Istvánról, a m.-szigeti ev. ref. 
lyceum nagytudományu igazgatójáról, Leövey Kláráról, városunk szü
löttéről és honleányáról, továbbá Lónyay János ny. főispánról.
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Egy iró és költő emlékét örökítette meg a „Máramarosi Híradó“ 
akkor, midőn Marikovszky Gábor, volt m.-szigeti ev. ref. lyceumi ta
nárnak kéziratban maradt szép emlékbeszédét: „Jefte leányá“-t ki
adta először csarnok rovatban, aztán pedig könyvalakban.

Ebben az időben szépirodalmi dolgokra pályadijat is tűzött ki.
A „Máramarosi Híradó“ III. évfolyamában, továbbá a IV. év

folyamának szeptember 13-ig terjedő idejében a szerkesztésért a kiadó- 
hivatal volt a felelős, de mint a lap szerkesztője működött Huszár 
Dezső. (1897. augusztus 24 — 1898. junius 21.) A lap rovatai marad
tak. A karácsonyi melléklet 4 oldalra terjedt.

Ebben az időben halt meg Kutka Kálmán alispán. A megdöb
bentő eset részvétet keltett mindenfelé s a „Máramarosi Híradó" 
gyászkeretben jelent meg, a szomorú esetről pedig mély érzésű cikk 
számolt be.

A 48-as márciusi események 50-ik évfordulóján nemzeti színű 
keretben jelent meg.

A negyedik évfolyamnak 1898. junius 28-tól szeptember 13-ig 
terjedő idejében ugyancsak a kiadóknak felelőssége alatt Kntrics 
Kálmán szerkesztette a „Máramarosi Híradó“-t. A lap rovatai ma
radtak. A nemzetet gyász érte. Meghalt a felejthetetlen királyasszonya 
Erzsébet. A gyász jeléül a lap kétszer fekete keretben jelent meg.

Az V. szerkesztő Rom ányi István  ügyvéd. (1898. szeptember 
20-tól.) Nevezetes dolog a „Máramarosi Híradó“ történetében, hogy 
ez időtől kezdve politikai lap.

A mit beköszöntő soraimban mondottam, hogy t. i. a helyi ér
dekhez képest kötelességemnek fogom ismerni az országos politikai 
kérdésekről is kivonatos és tárgyilagos értesítést adni és esetről-esetre 
önálló véleményt is fogok nyilvánítani.“ Továbbá „különös feladatom 
és célom lesz e lap utján kormányunknak tudomására hozni társa
dalmi helyzetünket, súlyos közviszonyainkat . . . “, a mint akkor mon
dottam, úgy van jelenleg is. Ez képezi a „Máramarosi Híradó“ politikai 
irányát. Tüzetesen foglalkozik a megyét érdeklő kérdésekkel, figyelemre 
méltó tanügyi cikkeket hoz a „Máramarosi Híradó" egyik munkatár
sától A ntal Jánostól, éber őre a megyét és a városi gazdasági és 
társadalmi életet érdeklő mozzanatoknak. Ez a „Máramarosi Hiradó“ 
társadalmi, közgazdasági és tanügyi iránya.

Az 1898. évi karácsonyi száma 10 oldalra terjedő szépirodalmi 
melléklettel jelent meg.

A „Máramarosi Hiradó“-ba dolgoztak és részben dolgoznak:



SAJTÓ N K  1896-BAN. 1 7 3

Barabás Erzsiké, Barabás Kálmán, Bökényi Dániel, Cseréné d. Deák 
Erzsiké, Dancs Szilárd, Darabanth Gusztáv, Dereánó István, Dévay 
József, Eble Ede, Erdős Ignácz, Esztergályos Ágoston, Faur Aurél, 
Ferencz Dezső, Ferenczy Ödön, Gonda József, Dr. Hollósy István, 
Dr. Junger Lázár, Keményfi János, Karácsonyi Aladár, Kiss Ernő, 
Kovásy Zoltán, Krüzselyi Bálint, Krüzselyi Erzsiké, Kulcsár Pál, 
Lánczy Géza, Lányi Irma, Madaras Gyula, Mihalicska Ferencz, Mok- 
csay Zoltán, Pataki Ferencz, Pótor Elemér, Porsche Vilmos, Rom- 
hányi Sándor, Schmid Bertalan, Somogyi Béla, Szabó Ida, Szent 
Imrey György, Szentesi Tóth Kálmán, Székelyhidy József, Taksonyi 
József, Tar Gyula, Takács Lajos, Tanfi Iván, Unger Ilona, Vajda 
Jenő, Várady Lajos, Zempléni Árpád stb. R o m á n y i Is tv á n .

Nevezetes fejlődést jelent a lap életében az, hogy dr. Pap 
Jó zse f  országgyűlési képviselő 1901. év 46. számánál belépett a 
szerkesztőségbe társszerkesztőnek, a ki józan elvű és hazafias világ
nézetével, egészséges irányú politikai meggyőződésével a sajtó terén 
is és közérdekeknek fog hasznos szolgálatot tenni.



N e v e l é s
(M Á R A M A R O S I  T A N Ü G Y .)

XIII. Évfolyam. • M.Sziget, 1896. május 1. 9. szám.

Felelős szerkesztő Kiadótulajdonos
BÖ KÉNY1 DÁN IEL. A  Máram. ált. Tanítóegyesület.

A kultúrában hátramadt Máramaros nevelés- és népoktatásügyé
nek föllenditése, előbbrevitele, fölvirágoztatása céljából a tanítóegye
sület 1877-ben mozgalmat indított tanügyi lap létesítése iránt. Dr. 
Fejér Bertalan akkori királyi tanfelügyelő szives készséggel pártolta 
a mozgalmat, és felhívást intézett a vármegye értelmiségéhez, szü
lőkhöz és tanügybarátokhoz, kérte ezeket, hogy a tanítóegyesület 
önzetlen munkásságát támogatásukban részesíteni szíveskedjenek. A 
tanügyi lap a „Nevelés“ cím alatt 1878. évi március 1-én megindit- 
tatott. Havonként két szám jelent meg belőle. A Nevelés  szerkesz
tőségét a tanítóegyesület 1877. november 26-án tartott közgyűlésében 
alakította m eg: lap vezérnek Szová thy  Lajos képezdei igazgatót, 
szerkesztőknek N agy K ároly  képezdei gyakorlóiskolai- és Szeinák  
Endre róm. kath. iskolai tanítót választották. A szerkesztésre később 
Nagy Károly mellé S le lly  Gézát (ma budapesti igazgató tanító), majd 
Dobay Sándor, szigeti ev. ref. lyceumi tanárt választották.

A lap azonban anyagi támogatás hiánya miatt az első évfolyam 
20. számánál megszűnt. 1880. április 11-én a tanfelügyelő buzdítására, 
az első kezdeményezők, konsorcium alapján kívánták a lapot meg
jelentetni. Smilovics Lipót szigeti volt könyvkereskedő a kiadásra 
ajánlatot nyújtott be. Vele a szerződés megkötésére az egyesület 
bizottságot küldött ki, melynek tagjai voltak Szováthy Lajos igazgató, 
Hollósy István, Kovács Béla tanár, Nagy Károly, Pataki Ferencz, 
Stelly Géza tanítók, Bodrogi (Túlesik) Gyula tanár, Zachariás Simon 
képezdei kertész-tanitó. A lap kiadatása iránt a szerződést Smilovics- 
csal megkötötték. Ugyanezen bizottság felelős szerkesztővé Bodrogi 
(Túlesik) Gyulát, szerkesztőtársakká Nagy Károlyt, Pataki Ferenczet 
kijelölte, a tulajdonos-egyesület választmánya pedig meg is válasz
totta. így a „Nevelés“ 1880. május hóban II. évfolyamába lépett.
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Kedvezőtlen sors érte a lapot újólag. A kiadó anyagi zavarok 
közzé jutott. Üzletét mások vették át. A lapot két Ízben más és más 
eszközök igénybe vételével nem sikerült biztos révbe segíteni : levette 
róla gondját mindenki.

Jöttek, érték egymást a miniszteri jelentések. Vitték hírül min
denfelé : Máramaros a  legsetétebb várm egye.

Zagróczky  Gyula  (ma Abauj-Torna vármegyei kir. tanácsos), 
tanfelügyelő, a vármegyei közigazgatási bizottság, L ónyay János 
főispán és az általános tanítóegyesület vezetőinek osztatlan helyeslése 
és támogatása megnyerésével, egy harmadik mód, segitőkéz megszer
zése alapján létesítette 1385-ben a „Máramarosi Tanügy“ cimü lapot. 
1885. 765. jkv. szám alatt Lónyay főispán kiadta a határozatot, mely 
szerint „a közigazgatási bizottság belátván azt, hogy a tanítóegyesület 
által tervezett irányban szerkesztendő lap úgy a megyei tanügyre, 
mint közgazdasági szempontból a megye lakosságára is jótékony hatást 
fog gyakorolni, ugyanezért határozatilag kimondja, hogy az iskolai 
ügyekre  nézve a megindított lapot hivatalos közlönyéül tekinti s 
azért elrendeli, hogy minden község köteles a lapot egy-egy példány
ban megrendelni a kebelében lévő minden iskolának, az állami iskolák 
kivételével.“ — E közigazgatási bizottsági határozat biztosított Mára- 
marosnak tanügyi lapot, mely lap 1885. szeptember 25-ike (az orszá
gos kiállítás éve) óta zavartalanul havi folyóiratként — a nagy szün
idő kivételével — pontosan megjelen. A lap a vármegyei közigazgatási 
bizottságnak, mint tanügyi hatóságnak, (iskolai ügyekben), a kir. 
tanfelügyelőnek és általános tanítóegyesületnek  hivatalos köz
lönye. „Máramarosi Tanügy“ címen 10 évfolyamot futott meg. A tulaj
donos tanítóegyesület azonban méltányolván az elődök igyekezetét, 
Bökényi Dániel szerkesztőnek indokolt előterjesztésére 1895. május 
22-iki közgyűlésében kimondotta, hogy a „Nevelés“ címet (alatta: 
Máramarosi Tanügy) fogja fölvenni. E cim alatt mind jobban keres
hetjük az érintkezési pontokat óvoda, népiskola cs középiskola között; 
a társadalmi nevelés, melynek eszközei : dalkörök, népkörök, sportok, 
ifjúsági egyesületek helyesebb symbolizálást nyernek a „Nevelés“ 
címben. Visszahódítottuk az elődök által gondosan miveit két szellemi 
parcellát. A cim fölvételhez a közigazgatási bizottság 1895. julius 
13-iki ülésében adta hozzájárulását. A Máramarosi Tanügy tiz éves 
folyamáról Bökényi Dániel szerkesztő repertóriumot is adott ki. E sze
rint megjelent a lapban 120 alkalmi és iránycikk, 131 értekezés a 
nevelés és oktatás köréből, 51 tanügytörténeti közlemény, alap
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szabályzat, királyi tanfelügyelői jelentés, 13 egészségügyi cikk, 28 élet- 
és jellemrajz, 9 gyakorlati lecke, 22 vegyes tárgyú közlemény, 39 
közgazdasági cikk, 26 könyvismertetés, 172 lapszámból kivonatolt 
(tájékoztató és kritikával kisért) cikk.

A „Máramarosi Tanügy“-et, mint felelős szerkesztő Bodrogi 
Gyula szerkesztette 1885. szeptembertől 1888. szeptember végéig. A 
szerkesztő bizottság tagjai voltak Hetényi Kálmán, Nagy Károly, Schmid 
Bertalan. A lap II. évfolyamának szerkesztésében némi változás állott 
be. Felelős szerkesztő lett Bodrogi Gyula, lapfelügyelő Hetényi 
Kálmán, főmunkatárs B okányi Dániel s rovatvezetők lettek : Ko- 
vá sy  Zoltán, N agy Károly, Pataki Ferenc/., Sclunid Bertalan.
1888. október hótól 1889. szeptemberig a lapot Bökényi Dániel és 
Szőllősy István (ma aradi képezdei tanár és hírlapíró) szerkesztették.
1889. szeptemberétől kezdve jelenleg is Bökényi Dániel állami elemi 
iskolai igazgató tanító szerkeszti. A lapnak munkatársai közül ma igen 
sokan hazai tanügyi irodalmunknak is számottevő munkásai. írtak a 
lapba b. e. Bihari Kálmán tanár, Hajdu-Szoboszlón, kinek a Vasár
napi Újságban is jelentek meg elbeszélései, Koós Ferenc nyug. kir. 
tanácsos, tanfelügyelő Brassó, Zafiri László, nyug. képezdei tanár 
Sziget, Szováthy Lajos igazgató tanár, Szilágyi István lyc. igazgató 
Sziget, Kovásy Zoltán igazgató tanár, Peres Sándor óvónőkép. igaz
gató tanár Budapest, Jámbor Lajos ev. ref. felső leányisk. tanító, Bé
kés, Láng Mihály igazgató Esperes, Pataki Ferencz áll. isk. tanító 
Sziget. Fölkeresték tartalmas cikkeikkel Dobay Sándor, Stelly Géza, 
Lövei Klára, Karacs Teréz, dr. Wekerle László, Schmid Bertalan, 
Sefcsik István, Deák Gyula Sziget, Mihalicska Ferencz Mojszén.

A lapot kevés megszakítással Sichermann Mór nyomdája 
állítja ki. Sichermann Mórnak a szigeti sajtótermékek történelmi fej
lődésében elévülhetetlen érdemei vannak.



F\z 1896. évi VII. t. c. meghozatala a kép
viselőházban.

Emlékkönyvünknek első részébe beillesztjük még azt az örökre 
nevezetes időpontot, a mikor az országgyűlés egyhangú lelkesedéssel 
hozta meg a honalapitás ezredik esztendejének törvénybe iktatását. Április 
21-én történt. Nem voltak békéden elemek, nem volt ellenmondás.

H oránszky Nándor a nemzeti párt kitűnő tagja készítette a 
törvényjavaslatot, Szerb G yörgy  képviselő volt az előadója. Föl
emelő jelentőséget kölcsönzött a dolognak az is, hogy a képviselők 
csaknem teljes számmal töltötték meg a padsorokat. A karzatokat 
érdeklődő közönség zsúfolásig töltötte meg.

Szilágyi Dezső a ház elnöke szól : Következik a napirend : A 
honalapitás ezredéves emlékének megünneplése tárgyában (Halljuk ! 
Halljuk 1) kiküldött bizottság jelentése és a bemutatott törvényjavaslat 
a megünneplés törvénybe iktatásáról.

Az előadó ur kíván szólani.
Szerb György előadó : A képviselőház mai ülésének napirendjére 

kitűzött törvényjavaslat, melynek célja, a magyar állam megalapításá
nak és ezeréves fennállásának emlékét örök időkre törvénybe iktatni, 
méltó formában fejezze ki a honalapitás nagy történeti tényének ma
gasztosságát, úgy, hogy az csak csökkentené, ha e javaslat bővebb 
indokolásába bocsátkoznám. (Helyeslés.) Ugyanezért helyesebben vélek 
cselekedni, ha tartózkodva a további indokolástól, a törvényjavaslatot 
a t. Háznak egyhangú elfogadásra ajánlom. (Általános helyeslés.)

Ezen törvényjavaslat előterjesztése kapcsán az országos bizottság 
nevében azon javaslatot teszem, méltóztassék a t. Ház kimondani :

1., hogy ezen, a törvényes módon kihirdetendő törvénynek együttes 
ülésén való felolvasása végett folyó évi junius 8-án együttes ülés tartassák ;

12
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2., hogy ez az ülés az állandó országház kupolatermében tar
tassák meg, a mikor ott a szent korona is kiteendő lesz ;

3., hogy ezen ülésnek, tekintettel arra, hogy a főrendiház ez 
idő szerinti elnöke, mint egyszersmind a szent koronának őre, ugyan
akkor külön fontos közjogi funkciót teljesít, a főrendiház alelnöke 
által mondandó rövid megnyitó beszéden kívül egyetlen tárgyát a 
fenti törvény felolvasása képezze ;

4., hogy az országgyűlés tagjai az együttes ülésből a szent ko
ronát, mely az ülés tartama alatt az országgyűlés termében lesz elhe
lyezve, — testületileg Ő Felségéhez visszakisérjék s ott a képviselőház 
elnöke fejezi ki az országgyűlés hódolatát a koronás király iránt ;

5., hogy magát a pusztaszeri, esetleg a többi ezredéves műem
lékek felavatása ünnepélyein is országos küldöttséggel képviseltesse ;

6., a ház ezen határozatait méltóztassék a főrendiházzal oly 
célból közölni, hogy azok országos határozatokká emeltessenek.

Ugyancsak az országos bizottság nevében tudomására hozom a 
t. Háznak, hogy a miniszterelnök átirata szerint azon ünnepélyeknek 
sorozata, melyeken Ő Felsége, a koronás király, valamint az ország
gyűlés mindkét háza hivatalosan részt fo£ venni, a következők :

Május 2-án az országos kiállítás megnyitása.
Május 3-án a budavári Mátyás-templomban ünnepélyes Te Deum.
Junius 5-én a szent korona és a koronázási jelvények őrzésök 

helyéről három napi közszemlére tétel végett kitétetnek s a koroná
zási templomba vitetnek át, százados hagyományoknak megfelelő 
ünnepélyességgel.

Junius 6-án a királyi palota alapkövének ünnepélyes letétele.
Junius 8-án együttes ülés az uj országház kupolatermében, hol 

felolvastatván a fenti törvény, az országgyűlés, hódolatának kifejezése 
végett, Ő Felsége elé vonul a királyi palotába s ugyanoda visszakiséri az 
együttes ülés tartamára az országgyűlés termébe behozott szent koronát.

Junius 27-én a Pusztaszeren épített emlékmű felavatása, mely 
ünnepélyen az országgyűlés küldöttségileg vesz részt.

Julius és augusztus hónapok folyamán úgy a székesfővárosban, 
mint a vidéken tartandó társadalmi ünnepélyek és emlékművek, neve
zetesen a pozsonyi Mária Terézia-szobornak Ő Felsége jelenlétében, 
szeptember 13-án leendő felavatási ünnepélye mellett, nagyobb, mert 
nemzetközi jelentőséggel fog bírni a szeptember hó 27-iki ünnepély, 
a mikor a Vaskapu a forgalomnak átadatik, a szomszédos uralkodók 
jelenlétében.
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Október 4-én a vámháztérihid (Budapesten) Ferencz József-hid 
megnyitása.

Október 11-én az iparművészeti múzeum felavatása és
Október 31-én a kiállítás berekesztésével az ezredéves ünnep

ségek befejezése.
Végül van szerencsém jelenteni, hogy május 2-án este a ma

gyar királyi Operaházban díszelőadás tartatik.
Május 18-án pedig díszelőadás lesz a Nemzeti Színházban.
Elnök : Most következik a törvényjavaslatnak tárgyalása. — 

Általánosságban kiván valaki szólni a törvényjavaslathoz ? (Felkiáltá
sok : Elfogadjuk! Fel kell olvasni! Halljuk! Halljuk!) Kérem tessék 
a törvényjavaslatot felolvasni egész terjedelmében.

Perezel Béni jegyző : (Olvassa a törvényjavaslatot. Általános 
élénk helyeslés.)

Elnök : Miután e törvényjavaslathoz általánosságban senkisem 
kiván szólani, azt általánosságban egyhangúlag elfogadottnak jelentem 
ki. (Általános élénk helyeslés.)

Következik a részletes tárgyalás.
Perczel Béni jegyző : (Olvassa a törvényjavaslat címét és be

vezetését.)
Elnök : A Ház egyhangúlag elfogadja.
Perczel Béni jegyző : Olvassa az 1. §-t.
Elnök : Egyhangúlag ejfogadtatott.
Perczel Béni jegyző : Olvassa a 2. §-t.
Elnök : A második szakasz egyhangúlag el van fogadva.
Perczel Béni jegyző : Olvassa a 3. §-t.
Elnök : Egyhangúlag elfogadtatott.
Perczel Béni jegyző : Olvassa a 4. §-t.
Elnök : A 4. §. egyhangúlag elfogadtatott. Miután a törvényja

vaslat általánosságban és részleteiben el van fogadva, harmadikszor 
olvasása a holnapi ülés napirendjére tűzetik ki. (Helyeslés.) — Kö
vetkeznek az országos bizottság által javaslatba hozott határozati javas
lat pontjai. Kérem tessék azokat felolvasni.

Perczel Béni jegyző : (Olvassa a határozati javaslat pontjait.)
E ln ö k : Elfogadja a Ház ezen határozati javaslatot ? (Felkiáltá

sok : Elfogadjuk!) A Ház egyhangúlag elfogadta. Közöltetni fog a 
főrendiházzal tárgyalás és szives hozzájárulás végett. Következik har
madik sorban azon ünnepélyek sorozatának tudomásul vétele, a me
lyeken, a mint az előadó ur előadta, az országgyűlés mindkét Háza

12*
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hivatalosan részt fog venni. Kívánják, hogy ezen ünnepélyek sorozatát 
még egyszer felolvassák? (Felkiáltások: Nem!) Tehát a Ház ezt tudo
másul veszi, a bizottsági jelentésnek utolsó részében foglalt azon intéz
kedést, hogy a képviselőháznak az ünnepélyeken leendő részvétele 
alkalmából felmerülő más költségekre nézve a gazdasági bizottság 
tegyen jelentést a Háznak és a felmerülendő költségek azután vétes
senek fel a Háznak költségvetésébe, illetőleg számoltassanak el. (He
lyeslés.) Erre nézve különben jelentem a Háznak, hogy a gazdasági 
bizottság e jelentését már be is nyújtotta és a legközelebbi alkalom
mal lesz szerencsém annak kitűzését javasolni. (Helyeslés.) Ezek 
szerint tehát a Ház az ünnepélyek sorozatára nézve tett előadói elő
terjesztést a millenáris bizottság javaslatáról tudomásul veszi.

A törvényjavaslatot a Ház harmadikszor történt felolvasásban is 
elfogadta, valamint a főrendiház is.

Szilá g y i Dezső elnök : T. Ház ! A mai ülés napirendje ki van 
merítve, a Ház egyhangúlag járt el ezen törvényjavaslat elfogadásával 
s a honalapitás megünneplésére vonatkozó intézkedéseknél, világos 
jeléül annak, hogy a Ház az ország osztatlan érzelmét és akaratát 
juttatta kifejezésre és hogy a mint tud egyesülni a nemzet együttes 
és egységes érzelmeinek nyilvánításában a múltúnk iránti kegyelet 
kifejezésére nézve : meg fogja találni a jövő irányára nézve is az 
együttes, erős akaratot és a közös törekvés módjait a nagy nemzeti 
célok felé, (Általános, élénk éljenzés. A ház tagjai mind felállanak) 
melyekre az elfogadott törvényjavaslat rámutat. (Hosszantartó, lelkes 
felkiáltások : Éljen a király !) Az ülést bezárom.

Nemzeti erényeket, nagy kötelességeket őriz a millenáris esz
tendőt megörökítő törvénycikk.



Ő Felsége levele népéhez,
Ő császári és apostoli királyi Felsége a következő legfelső kéz

iratot méltóztatott kibocsátani :
Kedves báró Bánffy! — Most, midőn a kedvelt Magyarorszá

gom ezeréves fennállása alkalmából tartott ünnepségek immár lezaj
lottak, visszapillantva a lefolyt hónapok eseményeire, nem távozhatok 
szeretett székesfővárosomból anélkül, hogy kifejezzem újabban is 
valódi örömömet és teljes megelégedésemet ezen, a nemzetek életében 
ritka s valóban korszakot alkotó nemzeti ünnep lélekemelő lefolyása 
felett.

A mit néhány hó előtt mint biztos reményt jeleztem, beteljesült.
Megmutatta a nemzet az egész világ előtt, hogy ezer éves fenn

állása után büszkén tekinthet nemcsak politikai vívmányaira, hanem 
szellemi- és anyagi fejlődésére is, s hogy ez által méltó helyet fog
lalhat el a kultur államok közt: megmutatta nem csak az ország 
szivében, hanem az országszerte történtek és tanúsított kegyeletteljes 
és példás magatartása által az állam egyik legszilárdabb alapját 
képező rajongó hazaszeretetét és biztosítékát nyújtotta Személyem és 
Házam iránt tanúsított szeretete és hű ragaszkodása által, különösen 
annak, hogy az ily tettekre képes, ily érzelmektől áthatott és királyá
val egyetértő nemzet, bízvást és legjobb reményekkel tekinthet a jövő 
évezred elé.

Szivem sugallatát követem, midőn Önt ezennel utasítom, hogy 
ez örömömet és megelégedésemet országszerte hirdesse és kérem az 
isteni gondviselést, hogy kedvelt Magyarországomat és a nemzetnek,
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szellemi haladása és anyagi jóléte további fejlesztésére irányzott 
törekvését, — mely téren még oly sok a teendő, — ezentúl is bő 
áldásával kisérje és engedje, hogy a nemzet ezen törekvése gyümöl
csét nem csak a kül,- hanem a belbéke oltalma alatt is, testvéries 
egyetértésben és szeretetben élvezhesse hagyományos alattvalói hűség 
mellett, szem előtt tartva mindenkor csakis az ország valódi javának, 
s mint ennek egyik főtényezőjeként az egész monarchia jogosult érde
keinek előmozdítását.

Kelt Budapesten, 1896. évi október hó 28 án. Ferenc/. József 
s. k., Báró B án ffy  s. k.



Dr, báró Roszner Ervin főispán,

Megpróbáltatásokat a társadalom nagyobb köre sem kerülhet ki. 
De éppen abban jelentkezik az ég jósága, hogy válságos napokban 
olyanokat is ad a közéletnek, a kiknek biztató és buzdító szava 
másokra erősitőleg hat s tevékenységükkel legyőzik a káros ártalmakat.

Máramaros vármegye ily gondviselésszerü vezetőt bir báró 
Roszner Ervin  főispánban, a ki fényes állásának díszét a hasznos 
munka fényével emelte s nem kedvetlenedve el a nehéz viszonyoktól, 
nemes hivatását a jelentkező súlyos bajok elhárításában találta.

Nemcsak az előkelő születés előjoga, de még inkább kiváló 
szellemi tulajdonságai emelték hazai közéletünk legkiválóbbjai közé. 
A báró Roszner család Ősi fészke a krajnai Roseneckben található 
fel s a pogányok elleni küzdelmek avatták hősökké e család több 
vitéz tagját. Ausztriában a Roszner család 1613-ban nyert nemessége 
mellé előnevet, a báróságot pedig báró Roszner Ervin nagyatyja, báró 
Roszner József, 1811-ben mint táborkari főnök nyerte el, a Mária 
Terézia vitézségi rend lovagjává történt felavatása után.

E vitéz altábornagy számos külföldi érdemrend tulajdonosa is 
volt s 1844-ben halt el Aradon.

Anyai nagyatyja Gyürky Pál krassói főispán volt, a kinek Kapy 
Amáliával kötött házasságából született Paula leányát 1839-ben vette 
nőül báró Roszner József cs. és kir. kamarás és ezredes. Báró Roszner 
Ervinnek nagy műveltségű nővére : Eleonóra bárónő Nógrád vármegye 
kitűnő főszolgabirájának Baross Árpádnak a neje. A báró Roszner 
családnak Vas vármegyében is él egy kiváló tagja: báró Roszner 
József cs. és kir. kamarás és szolgálaton kívüli őrnagy, a ki nagy 
terjedelmű birtokain mintaszerűen gazdálkodik. Földváry Károly hon
védezredes, az isaszeghi hős szintén közeli rokona.



1 8 4 MÁRAMAROSI EMLÉKKÖNYV.

Roseneggi báró Roszner Ervin 1852. év deczember 31-én szü
letett Nógrád vármegye Varsány községében. Szülei már kisded gyer
mekkorában nagy gondot fordítottak szép lelki tulajdonságainak fej
lesztésére, úgy, hogy midőn az elemi iskolák elvégzése után 1862-ben 
a bécsi cs. és kir. Theresianum növendéke lett, szorgalmával és éles 
eszével itt is a legkitűnőbb tanulók egyikévé vállt. E tanintézetben 
érte 1865-ben Ő Felsége kegye, midőn udvari apróddá neveztetett 
ki s életének szép és hódolatteljes kegyelettel őrzött emlékei közé 
tartozik, hogy az 1867-iki koronázás alkalmával a dicsőült Erzsébet 
királyné mellett mint udvari apród tehetett szolgálatot.

A nagy szorgalmú ifjú 1870. év julius 17-én tette le az érett
ségi vizsgát s 1872. év október 11-én a bécsi tudomány egyetemen 
az államvizsgáló bizonyítványt kitüntetéssel nyerte el. A bírói vizsgát 
1874-ben szintén kitüntetéssel állotta ki. E közben katonai szolgálati 
kötelezettségének is eleget tett s mint tartalékos hadnagy saját kérel
mére, kitűnő szolgálatainak elismerésével, bocsáttatott el 1884-ben a 
katonai kötelékből.

A közszolgálatot még tanulmányai folytatása közben megkezdte 
a komoly törekvésű, jeles képzettségű ifjú s már 1875-ben Nógrád 
vármegyei tb. aljegyzővé neveztetett ki. Jogtudorrá 1876. szeptember 
16-án avatták a budapesti tudomány egyetemen s ez időben nyerte 
helyettes tanári kinevezését a nagyváradi kir. jogakadémiánál a jogi 
és jogtörténeti tanszékre. Nem sok idő múlva 1879. december 22-én 
nyilvános rendkívüli tanárnak és 1880. deczember 22-én nyilvános 
rendes tanárnak neveztetett ki. Időközben 1877. március 17-től tagja 
lett a magyar főrendiháznak s a főrendiház újjá szervezéséig nem
csak az általános tanácskozásokban, de mint a közjogi és törvény
kezési bizottságoknak tagja, a bizottsági tárgyalásokban is tevékeny rész 
vett s gyakran feltűnt alapos jogi készültségével.

Azok a beszédei, melyeket a főrendiházban a polgári házasságról 
szóló törvényjavaslat tárgyalásánál mondott, az egész ország liberális 
köreiben nagy tetszéssel találkoztak s az ellenzék köreiben is tekin
télyt szereztek számára.

Mint nagyváradi jogtanár a város közügyei iránt is állandóan 
meleg érdeklődést tanúsított s az ország egyik legjelentékenyebb váro
sának rövid idő alatt egyik vezérférfiává emelkedett. Jelentékeny 
érdemei vannak Nagyvárad város fejlődésének, emelkedésének elő
mozdításánál s buzgó közéleti tevékenységének elismeréséről Nagy
várad város közönségének meleg hangú köszönő irata is tanúskodik.
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Bihar vármegye is igyekezett magához fűzni a közügyek iránt oly sok érdek
lődést tanúsító főrendet s 1883-ban Bihar vármegye tiszteletbeli főjegyző
jévé neveztetett ki. Ez évben Ő Felsége a király részéről is kitüntetésben 
részesült, midőn az egykori udv. apród cs. és k. kamarási méltóságot nyert.

Sokat utazott külföldön s 1886-ban hosszasabban időzött Rómá
ban, hogy 1887-ben megjelent „Régi magyar házassági jog“ cimü 
nagy művéhez eredeti tanulmányokat tegyen. Nagy nyelvismerete a 
külföldi irodalom termékeinek eredetiben való megismerését is lehe
tővé tette számára s az idegen nyelvekben való jártasságát nem 
csak ismereteinek bővítésére használta fel, de a német nyelven meg
jelenő jogi szakfolyóiratokban több értekezést tett közé s a „Juristische 
Blätter“ 1874. évi folyamában „A kolozsvári házasságiról megjelent 
tanulmánya külföldön is feltűnést keltett. Irodalmi értékes munkássá
gáról a „Budapesti Szemle,“ a „Magyar Igazságügy," a „Nemzetgazda
sági Szemle,“ a „Jogtudományi Közlöny“ a „Magyar Közigazgatás“ és a 
„Közgazdasági Szemle“ által hozott tartalmas dolgozatai tanúskodnak s 
Kovács Gyula egyetemi tanárral a régi magyar házassági jog kérdésében 
folytatott polémiája egy külön füzetben is megjelent vita-irat kia
dására ösztönözte a „Régi magyar házassági jog" tudós szerzőjét, a 
ki időközben az egyház jogból egyetemi magántanárrá képesittetett. 
Elveinek, tudományos álláspontjának megvédelmezésére mindig tud a 
bizonyítás erejével hatni s Tisza István védvám politikája mellett 
„Magyar agrár politika és a magyar gazdaszövetség nézetei a búza 
árak hanyatlásáról“ cimü s a „Közgazdasági Szemle“ 1897. évi 
folyamában megjelent nagy feltűnést keltett gondos tanulmányában 
az érvek és a statisztikai adatok gazdagságával szállt szembe az 
agráriusok táborából kiindult túlzásokkal.

Bírálatot irt Kazaly Imrének egyhfízjogi tankönyvéről s midőn 
Sztehló Kornél a polgári házassági törvényjavaslatot megszerkesz
tette, erre vonatkozó észrevételeit a „Magyar Igazságügy“-ben tette 
közzé báró Roszner Ervin. A keresztények és zsidók közötti házas
ságok iránt benyújtott törvényjavaslat bírálatáról megjelent szakcikke 
is méltó figyelemben részesült. S a jog- és államtudomány számos 
fontos kérdésében érvényesítette irodalmi munkássága utján nagy tu
dásán és tapasztalatain alapuló önálló nézeteit. így a fennemlitett 
müvein kívül még a következő értekezései jelentek meg : „A katho- 
lika vallás mint házassági akadály.“ „Az állampolgárság.“ „A magyar 
állampolgárság.“ „A párbér Magyarországon.“ „A közoktatás állapo
táról.“ „A főispáni hivatalvizsgálat tárgyai.“
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A közbizalom 1888-ban Nógrád vármegye szécsényi kerületének 
országgyűlési képviselői mandátumával ajándékozta meg. A képviselő
házban mint jegyző is sok tevékenységet fejtett ki s a szeszadó, az 
államadóságok konversiója, a véderő, az 1890. évi költségvetés, a 
királyi táblák és főügyészségek szervezése ügyébeni törvényjavaslatok 
tárgyalása alkalmából több ízben tartott sokoldalú tudásról tanúskodó 
parlamenti beszédet s felszólalt Szabolcs vármegye azon kérvényének 
tárgyalása alkalmával is, midőn a tisztviselők választási joga hozatott 
szóba. Hogy Nagyvárad a királyi táblák decentralisatiója alkalmával 
az egyik királyi tábla székhelyéül állapíttatott meg, nagy részben a 
Roszner báró által felhozott érveknek köszönhető. Képviselősége alatt 
Nógrádvármegye közéletében jelentékeny tényező volt s mint az állandó 
választmány alelnöke, a központi választmány, a közigazgatási bizott
ság, a fegyelmi választmány és számos más bizottság tagja s a re
gálé albizottság elnöke, a törvényhatósági bizottságnak egyik legmun
kásabb tagja volt.

A közigazgatás belső életében alapos ismereteket szerezve, Ő 
Felségének kegye s a kormány bizalma 1890. év december havában 
Hont vármegye s Selmecz és Bélabánya törvényhatósági joggal felruházott 
városok élére állította mint főispánt s ezen törvényhatóságokban nagy 
lelkesedéssel üdvözölték. Rendíthetetlen hive volt mindig a szabadelvű- 
pártnak, de nem vezette szenvedély az ellenzékkel való érintkezés
nél s ez eredményezte azt, hogy mig a vármegyei kormánypárt benne 
eszélyes vezérét tisztelte, az ellenzék részéről is állandóan becsülés
sel találkozott. Főispánsága alatt a politikai élet hullámai lecsende
sedtek s a régen nélkülözött béke visszatért Hontba. Elnöklete alatt 
a közművelődési egyesület jelentékeny eredményeket ért el Honiban, 
Selmecz és Bélabánya város fejlődése pedig szintén sokat köszönhet 
Roszner bárónak.

A mennyire fájdalmas volt Hont vármegyére s Selmecz és Béla
bánya városra nézve, hogy Ő Felsége Lónyay János főispánnak 
nyugalomba vonulása után Máramaros vármegye főispánjává nevezte 
ki, ezen kinevezés hírét Máramarosban épen olyan örömmel fogadták. 
Hont vármegye Szobonya Mihály festőm üvészszel lefesttette élet- 
nagyságú arcképét s az arckép leleplezése alkalmából 1896. évi 
augusztus 6-án rendkívüli díszközgyűlést tartott, melyen a római kat- 
holikus klérus egyik ékes szavú tagja : Kudora János esperes, lelkes 
és nagy hatást tett ünnepi beszédben méltatta az eltávozott főispán 
nagy érdemeit. Selmecz és Bélabánya város pedig nemcsak lefesttette



DR. BÁR Ó  R O SZ N E R  E R V IN 'F Ő ISP Á N . 1 8 7

díszterme számára nagyérdemű volt főispánja arcképét, de díszpolgárává 
is választotta s a stylszerüen kiállított, remek kivitelű díszpolgári oklevelet 
Krausz Kálmán rendőrfőkapitány vezetése alatt több tagú küldöttség 
adta át Máramaros-Szigeten.

Máramaros vármegyében nagy örömmel és lelkesedéssel fogad
ták mint uj főispánt, mert munkássága, a közügyek iránti érdeklő
dése s sokoldalú érdeme nem volt ismeretlen a vármegye közönsége 
előtt. Máramarosba 1894. év május hó 16-án érkezett s a közélet 
számos kitűnősége jött el a beiktatási ünnepélyre. A beiktatás napján 
tartott ünnepi mise fényét nagyban emelte, hogy azon Szatmár ke
gyes életű püspöke : Meszlényi Gyula celebrált, a beiktató köz
gyűlés díszét pedig nagy és fényes közönség jelenléte fokozta. A 
beiktatási ünnepélyre megjelentek gr. Dégenfeld József, hajdú vár
megyei és Debreczen városi, Jakabffy Imre krassó-szörény vármegyei, 
Vojnics István Szabadka és Baja városi, Lónyay Sándor bereg-ugocsa 
vármegyei, gr. Török József ungvármegyei, Kállay Albert Szegedvárosi 
főispánok, Lónyay János nyugalmazott főispán, Hont vármegye kül
döttsége az ősz Ivánka Zsigmond részvételével, Lestyánszky Sándor 
alispán, — most miniszteri tanácsos, — Szatmár vármegye küldött
sége Nagy László alispán, Selmecz-Béla törvényhatósági joggal felru
házott város küldöttsége a most már polgármester Szitnyay József 
főjegyző vezetése alatt s Budapestről és a szomszédos vármegyékből 
a közélet számos kiváló tagja volt tanúja a fényes és meleg rokon- 
szenvből eredt fogadtatásnak. Báró Roszner Ervin főispán! székfoglaló 
beszéde, mely a főispán hivatásának és közjogi állásának, a nagy és 
fontos feladat részletes ismeretén alapuló hü tükre volt, nemcsak gaz
dag tartalmával hatott, de a szónoki közvetlenséggel is, mert e szó
noklatból tettvágy, nemes szándék, a komoly munka szeretete s a 
vármegye iránti jóindulat voltak kiérezhetők.

A nagy hatást tett szép és meleg hangú beszéd, melylyel 
Kutka Kálmán vármegyei főjegyző — nehány nappal később alis
pán — Roszner Ervin bárót 1894. évi május 17-én Máramaros- 
Szigeten megtartott főispáni beiktatási ünnepélyén üdvözölte, Máramaros 
vármegye közönsége benső érzelmének hü és ékes tolmácsa volt s 
Máramarosban e becsülés csak egyre fokozódik, mivel tiszta szándéka, 
nagy munkássága e vármegyének kiválóan javára van.

S a mint báró Roszner Ervin Máramaros vármegye élére állott, 
azonnal megszerezte a viszonyok ismeretét, a melyeknek elnyerésében 
gyors és éles áttekintés támogatták. Alig foglalta el főispáni székét,
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már is több irányú intézkedést tett a törvényhatósági és községi élet 
fejlesztésére s a mulasztó közegek felelősségre vonásával az ügyke
zelés rendesebb menetét biztositolta. Sziget város ügyeinek vezetésénél 
tapasztalt szabálytalanságok megszüntetése iránt egy beható hivatal 
vizsgálat után főispáni működésének első évében a legnagyobb erély- 
lyel intézkedett s az általa elrendelt fegyelmi eljárás során a tisztvi
selők nagy részében változás állott be. A közügyek iránti érdeklődés 
fölébresztése által a társadalom is nagyobb tevékenységre buzdult s 
a „Máramarosi közművelődési egyesület“, elnöksége alatt uj életre 
kelt s most már évről-évre jelentékeny összeget fordíthat a magyar 
nyelv tanításánál kiváló buzgalmat kifejtő tanítók jutalmazására. A 
máramaros-szigeti Casinó is elnöksége alatt jutott rendezettebb anyagi 
viszonyok közé s a „Vörös kereszt egyesület“ máramarosi fiókja iránt 
is nagyobb az érdeklődés, mióta a máramarosi választmány élén áll.

S Máramaroshoz még azért is kedves kötelék fűzi báró Roszner 
Ervint, mivel itt alapította meg boldog családi otthonát, 1895. évi 
junius 17-én nőül véve, a női erényekben gazdag Forgách Klotild 
grófnőt, a kiben a legnemesebb szivü élettársat birja. Igaz tisztelet 
fogadta Máramarosban a szép lelkű grófnőt s az csak napról-napra 
fokozódik irányában, mivel a vármegye és annak lakói iránt a leg
melegebb rokonszenvet tanúsítja s közérdekű társadalmi mozgalmak 
és a jótékonyság benne bírják a leglelkesebb pártfogót. A máramaros- 
szigeti „Szegény tanulókat segélyző egyesületinek jótékony érdek
lődése és áldozatkészsége jelentékeny tőkét juttatott s a „Fehér ke
reszt egyesület“ máramarosi fiókja érdekében is sikeres mozgalmat 
indított meg s remélhető, hogy rövid idő múlva az egyesület Szigeten 
is létesíthet egy telepet. A dicsőült Erzsébet királyné emlékezetére 
létesítendő „Örök imádás“ templom bizottsági tagságának is kegyeletes 
áhítattal felel meg s buzgó gyűjtésének szép eredménye lett. A má
ramaros-szigeti polgári dalkör és a nagy-bocskói „Klotild“ vegyipar 
részvénytársaság alkalmazottaiból alakult dalkör zászlószentelési ünne
pélyein mint zászlóanya által hangoztatott szép jelmondatok a nemes 
érzület fokozására hatottak buzditólag s 1901-ben a vármegye iránt 
érzett erős szeretete indította egy gazdasági- és házi ipar kiállítás 
rendezése eszméjének felvetésére, mely kiállítás fényesen sikerült 
és gazdag eredményeket szült.

A „máramarosi gazdasági egyesület“ által rendezett gazdasági 
és házi ipar kiállítás nagy sikere leginkább a nemes szivü főispáni 
pár buzgóságának és érdeklődésének köszönhető. A fenkölt szellemű
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védnöknő mellett a diszelnök : báró Roszner Ervin főispán tett leg
többet a kiállítás sikerének biztosítása érdekében s széles körben 
tudott e kiállítás iránt érdeklődést felkölteni. E kiállítás fényét nagy
ban emelte, hogy azt Hegedűs Sándor kereskedelemügyi miniszter 
személyesen nyitotta meg s a hazai közélet számos kitűnősége vett 
azon részt. De nemcsak az által válik emlékezetessé, hogy egy elis
meréssel találkozott kiállítás keretében volt bemutatható Máramaros 
vármegye gazdasági- és ipari állapota, de hogy az erősebb fejlődés 
nyert általa hatalmas alapot. A vármegye lakossága buzdítást nyert 
a további munkára, a kormány pedig fokozottabb jó indulattal támo
gatja az itteni törekvéseket s az agyag-, fonó- és szövőipar, valamint 
a faipar fejlesztése érdekében már eddigelé is jelentékeny segélyt 
nyújtott. A fonógépekből több osztatott ki az egyes községekben s 
Máramaros-Szigeten szövő- és hímző iskola létesittetett, mig a köké- 
nyesi kosárfonó, a bustyaházai kefekészitő és a huszti agyagipar tele
pek pénzsegélyben részesültek. Az ipari- és gazdasági viszonyok 
kedvező föllendülése remélhető a kiállítással kapcsolatban megindult 
mozgalom nyomán.

A főispáni pár családi boldogságát két kedves fiú gyermek 
születésével tette még teljesebbé az ég jósága. Az első szülött : István 
1896. évi augusztus 5-én, a második fiú gyermek Ervin pedig 1900. 
év május 27-én született s szépen fejlődésük napról-napra fokozza a 
szerető szülői szivek örömét.

Báró Roszner Ervin főispán akaratereje, tettvágya a küzdelmes, 
nehéz napokban tűnik ki legjobban. Erélye szembeszáll a nehézségek
kel s másokra is erősitőleg hat. Főispáni székfoglalása első évében 
a kolera járvány, Ínség és elemi csapás látogatták meg Máramarost s 
a főispán bátran küzdött meg az ellenségekkel. Személyesen kereste 
fel a kolera által meglepett helyeket s önfeláldozó munkásságának 
meg is lett a kedvező eredménye, mert a járvány megfékezése lehe
tővé vált s nem terjedt túl a vármegye határain. Az Ínség és elemi 
csapások enyhítésére pedig nem csak akkor, de a későbbi években 
is jelentékeny adományt nyújtott s értékben több százezret meghaladó 
számos kedvezmény kieszközlésével is sokat lett a káros ártalmak 
elhárítására és a segélyre szorultak érdekében. Az Ínségesek javára 
kezdeményezése folytán megindított gyűjtés 1894. évben 24,000 ko
ronát eredményezett.

S még más sok esetben is szükség volt Máramarosban báró 
Roszner Ervin bátorítására és támogatására, mert a megpróbáltatás
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napjai többször következtek be. A súlyos közgazdasági válságban az 
egész vármegye közönsége a főispánnál kereste a mentés segítségét 
s midőn több pénzintézet bukása nem volt kikerülhető, egy erős 
pénzintézet a „máramarosi takarékpénztár“ alapításával s a „mára- 
ramaros-szigeti kereskedelmi és hitelintézet,“ továbbá a „huszti taka
rékpénztár“ ügyeinek lebonyolításával biztosította a közgazdasági viszo
nyok kedvezőbb alakulását. Hogy a máramarosi takarékpénztár iránti 
bizalom egyre növekedőben van, ezt azon örvendetes körülmény is 
igazolja, bogy takarékbetétei mintegy négy millió koronát tesznek ki.

Máramaros vármegye törvényhatósági és községi életének fej
lesztésére, a vármegyei és községi igazgatás javítására is igen sokat 
tett báró Roszner Ervin főispán. A vármegyei igazgatásnál a járási 
megfelelő beosztás által nemcsak a munka arányosabb elosztása vált 
lehetővé, de a közönség kényelmi érdekei is kielégítést nyertek. A 
sugatagi és dolhai közigazgatási járások felállítása, a mellett a vidék 
több pontjának biztosított nagyobb forgalmat és jelentőséget. S nem 
csak a vármegyei központban, de a járási hivataloknál is számos uj 
hivatali állást eszközölt ki ; a vármegyei tisztviselők, a segéd és ke
zelő személyzet, valamint a szolgák javadalmazásának felemelése 
körül kifejtett sikeres közbenjárása pedig a munkakedv fokozására 
hatott jótékonyan s a megélhetési viszonyokat kedvezőbbekké tette.

A vármegyei székház modernebb s a viszonyoknak megfelelőbb 
átalakítása is a báró Roszner Ervin főispán buzgóságának köszönhető 
s a javítási munkálatokra, a vízvezetékekre és a nagy terem díszes 
berendezésére jelentékeny összegeket eszközölt ki a kormánynál. A 
diszterem felékitésére pedig saját részéről becses ajándékot nyújtott, 
hódolatteljes kegyelettel ajánlva fel a törvényhatóságnak a dicsőült 
Erzsébet királynét, Keszthelyi Sámuel festőművész ihletett alkotásában 
életnagyságban ábrázoló szép festményt. Nemcsak ez értékes ajándékot 
őrzi meg hü kegyelettel a vármegye közönsége, de azt a mély hódo
latról tanúskodó gyönyörű beszédet is, melyben a feledhetetlen király
nénak oly szép emléket emelt.

A községi igazgatás fejlődése a nehéz viszonyok dacára is meg
nyugvással tapasztalható. Intézkedései mindig a közjó előmozdítását 
célozzák s a személyi érdekeket mellőzi a népszerűség rovására is, 
ha ez által a köznek használhat. S a megtorló eljárás megindítását 
nem mellőzi, ha szabálytalanságot vagy visszaélést tapasztal. Ilyenkor 
a személyi tekintetet, a megtorló eljárás igazságos lefolyását gátolható 
befolyást nem engedi előtérbe lépni.
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Községeink anyagi viszonyainak kedvezőbb alakulását az ok
szerű háztartás meghonosítása által igyekszik előmozditni s Máramaros- 
Sziget városnál a kövezet és vásárvám, valamint a szesz, borital- és 
husfogyasztási adó házi kezelését biztositó közbeavatkozása a város 
anyagi ügyeinek rendezésére bizonynyal jótékony eredményű lesz.

A főkormányzatára bízott vármegye érdekeit soha sem mulasztja 
e! támogatni s közgazdasági és közművelődési célok benne mindig 
lelkes pártfogót találnak. De nemcsak a már fennálló intézményeket 
igyekszik fejleszteni, de újak felállításának kieszközlésével egyre gaz
dagítja a vármegyét. Técsőn uj adóhivatal állíttatott fel, a posta- és 
távirda hivatalok száma jelentékenyen szaporodott, állami iskolák és 
óvodák évről-évre több községben szolgálják az oktatás ügyét s a 
csendőr-őrsök mind sűrűbben találhatók fel a községekben. Közúti 
hálózatunk fejlesztése a forgalom érdekeit mozdítja elő s kiépített 
útvonalaink évről-évre növekednek. A műtárgyak száma is jelentéke
nyen szaporodott. Érdeklődésének, hathatós támogatásának köszönhető, 
hogy a viski Tisza-hid felépítése is lehetővé vált s jelentékeny ösz- 
szegek voltak kieszközölhetők, az ökörmező-szinevéri, továbbá az iza- 
gernyesi, a szacsal-mojszéni, a lonka-kaszómezői és más vicinális 
utak kiépítésére.

A községi közigazgatási tanfolyamot is hathatós közbenjárásának 
köszönheti Máramaros vármegye s ez nemcsak Sziget várost, a vár
megyét gazdagította egy fontos intézménynyel, de községi igazgatá
sunk javítására s ifjaink egy részének hasznos pályára való kiképzésé
hez is erős eszközt nyújt.

A „Máramaros vármegyei közkórház“ s a közegészségügy nagy 
jelentőségű céljai iránti meleg érdeklődése a vármegyei közkórház 
fejlesztése s a közkórházzal kapcsolatban egy szülésznői tanfolyam 
felállítását mozdította elő. A vármegyei közkórháznál a fekhelyek, az 
orvosi és ápolói személyzet száma szaporittatott s 1902. évi január 
15-én nyílt meg a szülésznői első tanfolyam, mely tanfolyamok a 
főispánnak sikeres közbenjárására a késő őszi, a téli és a kora tava
szi hónapokban fognak megtartatni. Az első tanfolyamon Máramaros 
vármegyéből húsz nő nyert kiképzést, a kik a kisebb községekben 
lesznek hivatva szülésznői szolgalatot teljesítni s igy a kevésbbé va
gyonos községekben is biztosítva lesz oly nők működése, a kik a 
szülésnél szükséges segédkezés teendőit, a kisdedek ápolásával való 
teendőket elsajátították. Ez a körülmény csökkenteni fogja a gyermek
ágyi lázi esetek számát s a gyermek halandóságot. A tanfolyamon
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résztvevő nők élelmezésére járó kiadásokat s a tanár tiszteletdiját az 
államkincstár fedezi. Az első felszerelés költségei is csak fele rész
ben terhelték a vármegye törvényhatóságát, mert az ily kiadások fele 
része, a belügyminiszteri tárca által vállaltatott el. Újabban a köz
kórháznak elmebeteg osztálylyal leendő kibővítésén fáradozik a főispán.

Szép lélekre és nemes érzésre való tény volt, midőn a főispán 
több száz kötetből álló könyvtárt ajándékozott a Máramaros vármegyei 
közkórháznak, hogy az üdülő betegek lelket nemesitő szórakozást 
találhassanak.

A gondjaira bízott vármegye előhaladására irányuló munkássága 
és érdeklődése nap nap után üdvös kezdeményezésekre indítja. így a 
jelentkezett uzsora káros hatásának megszüntetésére a kormányhoz, a 
közigazgatási bizottság által indítványára tett előterjesztés folytán az 
uzsorának hivatalból való üldözése elrendeltetett; a közigazgatósági 
hatóságok pedig rendeletére minden lehetőt elkövetnek az uzsora ter
jedésének megakadályozására. A rendezetlen birtok-viszonyok meg
szüntetését is előmozditni kívánván, a kataszter átalakításának s a 
telekkönyvi betétek szerkesztésének elrendelése végett fölterjesztést tett 
a kormányhoz s az erdő és legelő elkülönítés keresztülvitelének szor
galmazása által biztositni kívánja a községek által igényelt legelőterü
leteket.

Elismeréssel említhetjük fel, hogy a kivándorlás sajnosán jelent
kezett mozgalma is báró Roszner Ervin főispán hazafias és céltudatos 
eljárása következtében nem vett nagyobb kiterjedést s a kivándorlás
sal kapcsolatban a kormányhoz tett előterjesztéseivel vármegyénknek 
több kedvezményt is eszközölt ki, valamint több eredményes intézke
dés elrendelését eredményezték. Az a körülmény, hogy a kivándorolni 
szándékozók részére a külföldi útlevél beszerzésével járó költségnek 
valamint a hajójegyre küldött előlegnek visszatérítése biztosíttatott, a 
Dél-Amerikába való kivándorlással járó veszélyekre való jóakaratu 
figyelmeztetés után sok egyént indított a visszamaradásra.

Mint a hegyvidéki lakosság anyagi és szellemi érdekeinek elő
mozdítására a kormány, illetve a földmivelésügyi miniszter kezdemé
nyezésére alakult „közgazdasági bizottság“ elnöke, buzgón fáradozik 
nem csak a közgazdasági bajok orvoslásán, de a közmiveltségi álla
potok fejlesztésén is.

Sok oldalú sikeres tevékenysége, önzetlen munkássága iránt az 
egész vármegye társadalma hálás elismeréssel viseltetik. Számos egye
sület igyekezett elnökéül megnyerni s a „máramarosi közművelődési
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egyesület,“ a „szigeti Casinó,“ a „Vörös-kereszt egyesület“ jótékonyan 
érzik lelkes vezetésének hatását. Védnöke a „Máramaros vármegyei 
múzeum“ egyesületnek s a „Máramaros vármegyei orvos gyógyszerész 
egyesület“ s a „Máramaros vármegyei tanítóegyesület,“ a „Dalkör“ 
s számos más egyesület választották meg meleg lelkesedéssel disz- 
taggá.

Mint szónok nem csak gazdag ötletü, de választékos nyelvű is. 
Az egyházpolitikai törvényekkel kapcsolatban a törvényhatósági bizott
sági közgyűlésen mondott beszéde a politikai szónoklatnak egy kiváló 
terméke. A milleniumi közgyűlésen tartott szép beszédéből a hazafias 
tevékenységre nyert a vármegye közönsége buzdítást. Ő Felsége het
venedik születés napján pedig, a díszközgyűlésen a legigazabb hódolat 
nyilatkozott meg magas szárnyalásu beszédében, a koronás király iránt. 
S mig Erzsébet királyné gyászos halála alkalmából összehívott köz
gyűlésen hűn tükrödzött vissza fájdalmas szavaiban a vármegye kö
zönségeinek mély bánata, az általa a törvényhatóságnak felajánlott s 
Erzsébet királynét életnagyságban ábrázoló festmény leleplezése 
alkalmából tartott díszközgyűlésen a megdicsőülés glóriájában elra
gadó szónoklatával mutatta be a feledhetetlen királynét.

Rögtönzéseiben is meglep az érvek meggyőző csoportosításával. 
A tanácskozások vezetésénél nem csak elnöki tapintat, de széleskörű 
tudása is támogatják. Magasabb erkölcsi nézetei pedig jótékony befo
lyással vannak a tisztultabb erkölcsi felfogás terjedésére.

Fenkölt szellemű nejével együtt jótékonyan támogatja a közér
dekű célokat. De nemcsak egyesületek és testületek, hanem közsé
gekre szorult szegények is gyakran részesülnek bőkezű adományaikban. 
S a fényes reprezentálásnál báró Roszner Ervin főispán és neje 
Forgách Klotild grófnő a legmelegebb vendégszeretetet is gyakorolják.

Máramaros vármegye nagy lelkesedéssel óhajtotta megünnepelni 
1901-ben báró Roszner Ervin főispán jubileumát. Mert mindig nagy 
örömére szolgál a szépen érző léleknek, ha a valódi érdem iránt elis
meréssel adózhatik. S a tisztelet kifejezésére még inkább meg volt a 
nemes indok, mivel a nagyérdemű főispán nem kereste soha sem az 
ünnepeltetést s egyedül lelkének nemesebb ösztöne vezérelte a mun
kánál és a közjót előmozdító ügyek felkarolásánál.

Az 1901. évben a főispán működésének két nevezetes évfor
dulója következett be, mert huszonöt évvel azelőtt lépett a közélet 
terére, továbbá Ő Felsége kegyéből s a kormány bizalmából tiz évvel 
azelőtt kezdte meg főispáni működését, mint Hont vármegye s Selmec

13
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és Bélabánya törvényhatósági joggal felruházott város főispánja. De 
az ünnepségek rendezése a főispán határozott kívánságára elmaradt.

Bár a vármegye közönsége külső ünnepségeken nem is tün
tethette ki ez alkalomból bensőségteljes érzelmeit, ez emlékezetes 
évfordulót mégis magasztos ünneppé avatta a női erényekben gazdag 
és jóságos lelkű hitvese védnöksége s az ő diszelnöksége alatt Mára- 
maros-Szigeten megtartott gazdasági és házi ipar kiállítás, melynek 
gazdag eredményei az általa oly hőn szeretett vármegyének oly sok 
kedvezményt biztosítottak. S a jótékonyságnak egy kiválóan szép ténye 
is kiemelkedővé teszi az esztendőt, mert a főispán kezdeményezésére 
az újévi jókivánatok megváltása fejében 4000 koronát meghaladó ösz- 
szeg gyűlt össze s a begyült adományokból a téli hónapokon ingyen 
kenyérrel és tejjel látták el Máramaros-Szigeten a közsegélyre szorult 
szegényeket s a szegényebb sorsú iskolás gyermekeket. S igy szép 
tények sikerei és jótékony hatású eredményei avatták valódi ünneppé 
a jubileumot, midőn az alkotó és nemesen érző lélek tiszta fénye 
hintett arra ragyogást.



II, Rész,
fi máramaros-szígeti gazdasági és házi ipar kiállítás.

1901.
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Előkészületek,
A háziipar kiállítás eszmétjét báró Roszner Ervinné Forgách 

Klotild grófnő vetette fel. Előbb a vármegyénél, majd^a társadalomnál 
talált szives fogadtatásra, mig a sajtó utján eljutott a legszélsőbb 
helyekre is annak hire.

Szabó Sándor 1900. szeptember 27-én értekezletre hivta egybe 
az intelligencia nagy részét. Ezen az értekezleten Lator Sándor or
szággyűlési képviselő tette meg az indítványt a kiállítás rendezése 
tárgyában, ugyanő adott tájékoztatást főbb vonásaiban a kivitel módo
zatairól.

Az értekezleten jelen voltak — az eszmét örömmel fogadták. — 
A kiállítás rendezése tárgyában tett indítványt elfogadták és .egyhangú 
lelkesedéssel határozták el, hogy a kiállítás védnökéül főispánná Ő 
méltóságát kérik fel.

Elhatározták azt is, hogy a kiállítás rendezésére a „Máramaros 
vármegyei gazdasági egyesület“-et kérik fel, mely ismételten az 1899. 
évi december 29-én tartotta meg alakuló ülését. A hatvanas években 
ugyanis volt a vármegyének gazdasági egyesülete, mely hasznos mű
ködést töltött volt be.

A gazdasági egyesület 1900. év október 4-én igazgató választ
mányi ülést tartott Nyegre László országgyűlési képviselő elnöklése 
mellett. A gazdasági egyesület magáévá tette a kiállítás ügyére vonat
kozó indítványt egész tervezetével. Lator Sándor már abban a ked
vező helyzetben volt, hogy bejelenthette azt is, melyszerint a védnök
séget a főispánná Ő méltósága elfogadta. Az igazgató választmány 
elfogadta Ugocsa vármegye csatlakozását, hogy iparfejlesztő bizottsága 
révén részt vesz ipari tárgyaival.

Az ideális eszme kimondatott. A társadalom különböző rétegei
ben egészséges forrongást keltett.
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Nyegre László gazdasági egyesületi elnök bevezetésül és a 
figyelem országos felkeltése céljából, Budapesten, a kereskedelmi élet 
központján, a máramarosi házi ipari termékekről ismertetést adott. Nyegre 
ügybuzgó lelkesedése, a központban tett fáradozása nagy lendületet 
adott a máramarosi ipartárlat sikeres rendezésének.

A gazdasági egyesület elnöksége: N yegre László elnök, Hécler 
János titkár aláírásával a következő fe lh ívást bocsátotta ki a nagy 
közönséghez :

Az országszerte uralgó nyomasztó közgazdasági helyzet, melynek 
kihatásai vármegyénkben is oly igen érezhetők, kötelességünkké teszi, 
hogy e bajok elhárítására irányuló nagy munkában mindenki tegye 
meg a maga kötelességét.

A máramarosi gazdasági egyesület e szempontok által vezérel
tetve f. évi október hó 4-én tartott ülésében elhatározta, hogy az 
1901. év folyamán M.-szigeten egy házi ipar-kiállitást rendez. Nem 
ünnepélyek rendezése e kiállítás célja, hanem az, hogy a házi ipar
nak a megye területén kultivált nemei egy kiállításon összehozatván, 
teljes képet nyújtsanak arra nézve, mivel és mily mérvben rendel
kezünk e téren ? s melyek azok a házi iparágak, melyek nálunk 
talajjal bírván, kellő támogatással fejleszthetők s ez által a vármegye 
szegénysorsu lakossága anyagi jólétének előmozdítására felhasználhatók 
lennének.

E terv kihatásaiban nagy fontosságú lehet, ha a megye társa
dalma eszménket magáévá téve lelkesedéssel fog részt venni az erre 
irányuló munkában s itt már előzetesen jelezhetjük, hogy megyénk 
jólétéért oly meleg érdeklődéssel viseltető kormányunk a megindított 
mozgalmat élénk érdeklődéssel kiséri.

Az előttünk lebegő cél elérésénél lelkesitőleg hat reánk, hogy a 
kiállítás védnökéül méltóságos báró Roszner Ervinné született Forgách 
Klotild grófnőt, azt a fennkölt szellemű úrnőt volt szerencsénk meg
nyerni, kitől a kiállítás eszmeije eredt, kinek tiszteletünkkel övedzett 
nemes lénye s kilátásba helyezett támogatása a sikert már előre is 
biztosítja.

A kiállítás tárgyai lesznek : a házi ipar keretébe tartozó minden
nemű produktumok, kezdve a legegyszerűbb készítményeken. S igy a 
vászonszövés, annak minden alakjában, kezdve az egészen közönsé
ges, úgynevezett házi vászonon, a szövött ablak-függönyök — asztal
terítőkig, a guba és pokrccszövés, gyapjuszőnyeg és függönykészités 
stb. ; továbbá a faragászat minden nemei, kezdve a teknő, gereblye
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és villa faragászaton, hasonlólag képviselve kell lenni a kosárfonásnak, 
a fazekas ipar termékeinek, szóval : a házi ipar mindenféle, a megye 
területén előforduló termékeinek.

A gazdasági egyesület megbízásából azon kérelemmel fordulunk 
Máramaros megye minden szépért és jóért lelkesülő társadalmához, 
hogy a házi ipar kiállítás eszméjét magáévá téve, azt lelkesen felka
rolni, a kiállításban résztvenni, a részvételre buzdítani s ez által a 
megye közgazdasági helyzete előmozdítása szempontjából oly igen 
fontos kérdésnek előbbre vitelét, előmozdítani méltóztassanak.

Végül csatoljuk a bejelentő lapok példányait azon kérelemmel, 
méltóztassanak azt kitölteni avagy kitöltés végett az érdekeltek között 
kiosztani és 1901. év február 15-éig egyesületünk titkári hivatalába 
Szigetre beküldeni.

M.-Szigeten, 1900. évi november 18-án. — N yeg le  László, 
elnök. Hód er János, titkár.

A gazdasági egyesület igazgató választmánya 1900. évi novem
ber 27-én tartott üléséből a főispán urnák bejelentette a kiállítás 
tervét és kérelmet intézett hozzá, melyből idézzük a következő része
k e t: A kiállítási terv, mely eredményeiben a vármegye szegény 
lakosságára nagy kihatású lehet, csak abban az esetben érheti el a 
kívánt eredményt, ha annak létesítéséhez első sorban méltóságodnak 
minden, a vármegye érdekeit érintő kéréseknek oly hatékonyan nyil
vánult kegyes jóindulatát, támogatását szerencsések leszünk meg
nyerhetni.

A vármegye társadalmához intézett felhívásunkat, melyben cé
lunk s annak indító okai körvonaloztatnak, mellékelve bemutatjuk.

Mély tisztelettel kérjük méltóságodat, hogy e közgazdasági válság 
orvoslására irányuló tervünket kegyes jóindulatába venni, azt becses 
útmutatásával támogatni s a vármegye érdemes tisztikarát az ügy 
iránti érdeklődésre felhívni méltóztassék.“

Meleg hangú kérelmet intézett az egyesület elnöksége az alis
pánhoz, kérve hatáskörében a támogatásra.

Elkészítették és a felhíváshoz csatoltan küldték szét a tájékoz
tató szabályzatot, mely útbaigazítást adott arra nézve, hogy az ipar
tárlaton mit lehet kiállítani ? ki lehet kiállító ? milyen legyen a beje
lentési eljárás ? Megalkották a csoport beosztást, mely a követ
kező volt:

I. Főcsoport: Házi ipar. (Faragó és bognár ipar. Szövő ipar. 
Kosárfonó ipar. Női kézi- és műipar.)
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II. Főcsoport: Kézmű- és gyáripar. (Faipar. Vasipar. Bőripar. 
Agyag- és üvegipar. Ruházati ipar. Vegyi igar. Különféle.)

III. Főcsoport: Gazdaság. (Mezei- és kerti termények. Gyümöl
csök. Állattenyésztés. Méhészet. Tejgazdaság. Gazdasági szerszámok 
és gépek.)

IV. Főcsoport: Erdészet- és vadászat. (Fatermelés. Különféle 
erdei termények. Vadászat. Fényképek, térképek, statisztika.)

V. Főcsoport: Bányászat. (Sóbányászat. Ércbányászat. Kőbányá
szat. Fényképek, térképek, rajzok, statisztika.)

VI. Főcsoport: Fürdőügy. (Ásványvizek és azok kezelése. Für
dők fényképekben, fürdő berendezések, kiadványok, statisztika. Idegen 
forgalom, statisztika.)

VII. Főcsoport: Néprajz. (Magyarok. Rutének. Románok. Né
metek.)

*

A megalakított rendező bizottság nagy lelkesedéssel karolta 
fel a máramarosi gazdasági és ipartárlat ügyét. A vármegyeház helyi
ségében sűrűn tartotta üléseit báró Roszner Ervin főispán elnöklése 
mellett. A debreceni kereskedelmi és iparkamara képviseltette magát 
egy párszor e tárgyaló értekezleteken, ugyszinte az ugocsai háziipar 
fejlesztő bizottság, mely kiállítóként jelentkezett. A julius 3-án tartott 
végrehajtó bizottsági gyűlés nemcsak népességénél, hanem megálla
podásainál fogva is legkiemelkedőbb volt. Világos intézkedéseket tett 
a kormány-férfiak-; meghívására nézve, a végrehajtó bizottságba uj 
tagokat választott, megállapította a kiállítás megnyitását, tartamát, 
bezárását, a kiállítandó tárgyak végleges beküldési idejét.

A házi ipari főcsoportok jegyzői, elnökei, ezen az értekezleten 
adták elő a történt bejelentések alapján szerkesztett tájékoztatóikat.

Az első főcsoport összegezése ez volt, a táblázatos kimutatás 
beosztásától eltekintve :

A folyó év nyarán rendezendő házi ipartárlat fogja mozaik kép
ben feltárni Máramaros kulturális és gazdasági életét és produkt'v 
képességét. Ez a célzat teszi indokolttá azt, hogy a fősuly a házilag 
és a nép által készítendő tárgyakra essék. Tájékoztatást szerezhetnek 
a bejelentők e kimutatásból, hogy mik lesznek szemlélhetők, de egy- 
szersmint emlékeztetheti őket arra is, hogy esetleg miféle tárgy ma
radt ki, a mi rokonságánál fogva joggal a házi ipari főcsoport vala
melyik alcsoportjába tartoznék, minek a bejelentése a tárlat tárgyai
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közé való elhelyezése kívánatos lenne, és annak a bejelentését a ren
dező bizottság kéri is.

A tárgyak futólagos áttekintése már magában azt az észrevételt 
kelti fel, hogy meglehetősen széles mező az, hol a női kezek szor
galmatoskodnak. A legegyszerűbb tárgytól : a gyapjú és tilolt kender 
száltól fel a magasabb kulturális érzéktől vezetett kéz művészi kivi
telű tárgyáig mind lesz látható és mind vármegyebeli, tehát itthoni, 
igazán „haza“-beli, eltekintve a női- és kézműiparhoz szükségelt és 
felhasznált anyagtól, mely már behozatali tárgy. Ez a tárgymutató 
nem jelenti azt, hogy a munkák neveik szerint fognak elhelyeztetni, 
ez azért készült, hogy a rendező bizottság világos képet nyerjen a 
tárgyak sokféleségéről és darabszámról. A kiál'itás rendezésekor a 
bejelentők neve alatt lehetőleg csoportban helyeztetnek el a könnyebb 
kezelhetés indokából. A házi ipari csoportban eddig 2038 darab tár
gyat jelentettek be 196 bejelentő részéről. A darabszám nem kifejező, 
mert sok bejelentés csak tárgyat nevez, de darabszámot nem mond, 
tehát jóval több a tárgyak darabszáma.

A  faragó és bognáripar
(I. 1.) csoportjában bejelentett tárgyak: Amatör műfaragványok, 

asztal, állótükör, dánrendszerü kézügyességi tanmenet, dézsa, ék
szertartó doboz, faedény, fatál (esztergályozott tárgy), fagyapot és 
cserkéreg termék, fali pipereszekrény, favágó (eszterga szekrény alak
ban), házi iparcikkek és falitábla, oktató mintául, (Máramaros ipari 
produktiv képességét lesz hivatva feltüntetni), gyalu (konyhaeszköz) 
gyermekjáték tárgyak, gyümölcstálca, gereblye, kártos lucfenyőből, 
kanál, kertipad, kendőtartó, kettős faedény, képtartó, képkeret, kő
risfa teknő, kőrisfatál, kőrisfatányér, kulacs, kézimangurló, óratartó, 
papirvágó kés, pohár, legyező juharfából faragva, salátás kanál, salá- 
tás villa, sétabot (különböző nagyságban), sótartó, svédrendszerü kéz
ügyességi tanmenet, sulyok, szappantartó, szék, s z í v  kereszttel és 
levéldiszszel, targonca, tekenő, tintatartó, teaasztal, vadászkanál, vakzár, 
virágasztal, vizikancsó.

A szövőipar
(I. 2.) csoportjában bejentett tárgyak: abrosz (115 drbot jelen

tettek be), asztalkendő (204 drb. van bejelentve), asztalközép, asztal
futó, alsólepedő, férfi fehérnemű, faliszőnyeg, fazékmadzag, fonal, 
függöny, garnitur gyapjuszőnyeg. guba, halina szövet, katrifica, kávés
abrosz, kávéskendő, kendő, konyhakendő, kozsuk (alsóködmön),
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különböző ruhanemű, különböző színre festett gyapjufonal, lepedő, nőiing, 
párnahéj, párnaelej, pászkatakaró, pohárszék takaró, pokróc (rongyból, 
gyapjúból szőtt), sapka, szövet (férfi nyári öltönyre), szőrkötő, szőnyeg 
szőrgyapjuból, szerdák, szalmakalap, szukmán (férfi és női), tarisznya, 
tányérkendő, tányértörlő, tálcakendő, tilolt kenderszál, törülköző (212), 
vászon (30—40 vég vékony, vastag), veres posztónadrág, zsebkendő, 
zsölye védő, zsák. Több bejelentő ivén a darabszám nincs jelezve, 
igy is 1241 drb. van bejelentve.

A  kosárfonó ipar
(I. 3.) csoport tárgyai : gyümölcsszállitó kosár (fűzből), kenyér

tartó kosár (szalmából), kerülék alakú kosár, kézi bevásárló kosár, kis 
kerek kosár, evőeszköztartó, kötőkosár, fűzfa-szék, kalitka, fatartókosár, 
papirtartókosár, ruhatartó, pászkáskosár, koffer, szekérkas, szőllőkosár. 
(86 drb).

A női k é z i és müipar
(I. 4.) csoportja részére bejelentett tárgyak : ablakfüggöny, ablak- 

tábladisz, ablakfüggöny nagy mintával, ágykászlet, ajtódisz, asztalte
rítő, asztalfutó, asztalközép (tabletta), asztaldísz, disztörülköző, disz- 
zsebkendő, diszpárna, divánpárna (többnyire müfestéssel), doboz, 
faldisz, faliszőnyeg, fehérhimzés, fejkötő, festett fatál, fényképek, fény
képtartó, forgácskalap, gépkötés, gobelin kép, gyümölcstakaró, gyöngy
munka, harisnya, halpikkelyből dísztárgy, hintaszék védő, horgolt 
ingbetét, horgolt gyermekruha, ingaóra, kalotaszegi futó, kályha-ellenző, 
kancsó (faldisz), kávésabrosz, kávéskendő (vászon foltokból), kép, kis
ház (gyöngy papírmunka), kis rekli, kis terítő (zsinórmunka), kötény, 
(horgolás és kalotaszegi hímzéssel), kredenctakaró (kalotaszegi varrot- 
tas), keztyü, keztyütartó, kézelő, kulcstartó, misemondó ruha, minta 
folt, minta szallag, művirág, női hímzett ruha, női shal, olajfestmény, 
oltárteritő, párnabetét, párna fehérhimzéssel, párnahéj, párna huzat, 
pohárszéktakaró, plüsch takaró, selyemfutó rózsákkal, sifonbetét, szí
nes hímzés, szoknya fodor, szőnyeg, tálca kendő, tájkép, táboriszék 
(hímzéssel), tapló munkák, thea szerviette, tésztateritő, törülköző, 
tűpárna, ujságtartó, urasztali terítő (beleszőtt mintázattal és jelképek
kel), varrottas és himzésminták virágváza, vizfestmény, csipkezseb
kendő, zsidó imaköpeny.

Az első alcsoport részére Akna-Sugatagról, Bogdánból, Brusztu- 
ráról, Felső-Rónáról, Kereckéről, Kőrösmezőről, Kövesligetről, Király
mezőről, Nagybocskóról, Németmokráról, Pilipecről, Rahóról, Szigetről, 
Viskről érkeztek bejelentések (345 drb).
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A második alcsoport részére Barcánfalváról, Bogdánból, Brébről, 
Bronykáról, Bruszturáról, Csónakról, Dolháról, Dragomérfalváról, Far
kasrévről, Felsőkálinfaivárói, Felsőszelistyéről, Felsővisóról, Gernyesről, 
Izáról, Jódról, Kapolapolyánáról, Kövesligetről, Krasznisoráról, Krasz- 
náról, Krácsfalvárói, Nagybocskóról, Pilipecről, Rahóról, Ruszpolyá- 
náról, Sajóról, Sófalváról, Szacsalról, Szigetről, Szinevérpolyánáról, 
Szurdokról, Trebusáról, Váncsfalváról, Viskről. (1242 drb.)

A harmadik alcsoport részére bejelentések érkeztek: Izáról, 
Husztról, Pilipecről, Rahóról, Szigetről. (86 drb.)

A negyedik alcsoport részére Aknasugatagról, Barcánfalváról, 
Bogdánból, Bronykáról, Dolháról, Felsővisóról, Hosszumezőről, Huszt
ról, Irholcról, Kabolapolyánáról, Királymezőről, Kőrösmezőről, Rahóról, 
Ruszpolyánáról, Szacsalról, Szigetről, Szigetkamaráról, Szurdokról, 
Viskről (368 drb.)



R kiállítás megnyitása,
— 1901. augusztus 25. —

Aránylag rövid idő állott a máramaros-szigeti gazdasági- és 
háziipartárlat rendezésére. A rövid idő alatt is azonban sikeres mun
kát vitt véghez Máramaros közönsége az intézők nagy igyekezetével 
párosultan. Ez a siker e két tényező vállvetett buzgalma folytán 
következhetett be.

Hegedűs Sándor kereskedelemügyi miniszter a vidékeken ren
dezendő ipari kiállításokat nagy figyelemmel szokta kisérni, a szigeti 
kiállítás iránt azzal is kimutatta érdeklődését, hogy eljött annak meg
nyitására.

Az 1901. évi augusztus 25-ike forduló pontot képvisel várme
gyénk ipari életében. Ehhez a naphoz fűződik minden kedvezőbb 
fejlemény, mely az ipar terén vármegyénkben előfordul. A mi volt és 
a hogyan addig volt, lehet ugyan a jövőnek kiindulási pontja, azon
ban a belterjesebb munkálat azon innen esik.

A kereskedelem ügyi m iniszter fogadtatása. Máramaros 
természeti kincsekben gazdag földjére Huszt képezi a kaput. Itt hagyja 
el a Tisza szülőföldjét, itt robog be az északkeletnek tartó vasúti 
vonat, párhuzamos vonalat írva le a jókarban levő országuttal.

Husztnál a fellobogózott és zöld gályákkal feldiszitett pályaház
ban nagy közönség várta a kereskedelemügyi m. kir. miniszter külön 
vonatát. A vármegye alispánja több tagból álló küldöttséggel oda ment 
a miniszter üdvözlésére ; az alispán meleg hangú üdvözlő beszédét a 
miniszter köszönettel fogadta. Nyegre László, mint a gazdasági egye
sület és a kiállítás elnöke szintén kifejezést adott hálájának, hogy a 
miniszter személyes jelenlétével tiszteli meg a máramarosiak ipartár
latát. Innen a minisztert az ő útjában Bustyaháza, Técső, Taracköz,



A K IÁ L L ÍT Á S  m e g n y i t á s a . 2 0 5

Hosszumező állomásokon át szívélyes üdvözlések fogadták. Az egyes 
községek intelligenciáját, polgárságát, gazda elemét volt alkalma szem
lélhetni, több helyen szót váltott az egyszerű emberekkel.

A vármegye székvárosába háromnegyed tiz óra előtt nehány 
perccel érkezett meg a miniszter vonata. Szerémy György polgár- 
mester fogadta a hatóságok és a tisztviselők élén. A miniszter meg
köszönte a lelkes fogadtatást és a József Ágost főherceg várótermén 
át haladva, a főispán gyönyörű négyes fogatán a főispánnal helyet 
foglalva, hajtatott a vármegyeházához, a főispáni család körébe. Rövid 
pihenés után a vármegyeház dísztermében fogadta a miniszter a 
vármegye egyetemes közönségének tisztelgését, mert az összes állami, 
vármegyei, városi hivatalok, tisztviselők, küldöttségek, egyesületek 
köréből egybesereglettek a vármegye egyetemes közönségének voltak 
a képviselői.

A miniszter előtt dr. báró Roszner Ervin főispán fejezte ki a 
vármegye háláját és köszönetét azokért a jókért, a miket a miniszter 
a vármegyével éreztetett a legnehezebb napokban. Többszörös éljen 
ekhózta be az ősi székház falait a főispán beszédére, ezután a mi
niszter a következőleg válaszolt:

Fogadják meleg köszönetemet a szives fogadtatásárt egyfelől, 
másfelől pedig azért is, mert jó kivánataikat és elismerésüket irányom
ban együttesen fejezték ki. Ez az együttes érzés biztosítéka annak, 
hogy e vármegye területén minden illetékes tényező közreműködik a 
vármegye jólétének előmozdításán s hogy ezt az együttérzést nem 
zavarja sem felekezeti, sem nemzetiségi különbség. Ez az együttes 
üdvözlés egyúttal bizonyság nekem arra nézve, hogy ha valamit teszek 
és arra törekszem, hogy minél többet és minél jobbat tehessek a 
megyének és e megye szegény népének érdekében, minden tényező
nek támogatására számíthatok. (Éljenzés.)

Eljöttem ide, hogy a helyszínen közvetlenül ismerkedhessem 
meg, nemcsak azzal, a mi van, hanem megtudjam azt is, a mi nincs. 
Eljöttem, hogy a viszonyokkal és az emberekkel közvetlenül megis- 
merkedhessem ; mert sokszor egy-egy tekintet, egy kézszoritás többet 
ér, mint száz, meg száz levél. (Tetszés.)

Meg lehetnek győződve, hogy a mikor tapasztalom azt az ügy
buzgalmat s azt a lelkesedést, a melylyel e megye népe és e megye 
minden tényezője célokat tűz maga elé és azokat elérni törekszik, ez 
rám százszorosán rójja azt a kötelezettséget, hogy fokozott erővel fel
használjak minden eszközt, a mely rendelkezésemre áll, természetesen
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arányosan és igazságosan e megye érdekében is, annyival is inkább, 
mert a politikának csak úgy, mint a hadviselésnek a legféltettebb 
helyeket kell legjobban megerősítve és készenlétben tartania.

Én e megye népét erre a készenlétre akarom felszerelni (lelkes 
éljenzés) és biztosíthatom a megye minden tényezőjét, hogy a milyen 
jól esik, hogy felismerik törekvésemet, épp oly mértékben érzem azt 
a kötelességemet, hogy minél jobban megfeleljek azon reményeknek, 
a melyeket felkeltek; mert, a ki reményeket kelt fel és csalódást idéz 
elő, az hibát követ el ; de ki reményeket kelt fel és azokat, meg is 
valósítja, az dicsőséget arat.

Ezt a dicsőséget akarom én és ha elérem, az lesz legszebb 
jutalmam (lelkes éljenzés.)

A minister ezután a kiállítás megnyitására sietett nagy kísére
tével, valamint a tisztelgők is mindnyájan a kiállítás területére mentek. 
Az állami felsőbb leányiskola (kaszinói volt helyiség), az uj tornaterem, 
a bányászati és kohászati termek befogadására épített uj pavillon érde
kes képet mutattak.

Derült, kellemes idő örvendeztette meg a kiállítás rendezőit a 
megnyitás napján. Báró Roszner Ervinné Forgách Klotild grófnő, a 
kiállítás védnöknője, ki a házi ipar kiállítás ideáját adta s azután az 
ige testté válásában is oly óriási részt vett ki magának, valamint fő
ispánunknak, mint a kiállítási bizottság tiszteletbeli elnökének szive 
megnyugodhadott, mikor a kiállítás napján körültekintettek s maguk 
előtt látták összeségét a kiállításnak, melyet buzdító, hivó szózatuk a 
máramarosi gazdasági egyesület elnökeinek Nyegre László orsz. gyűl. 
képviselőnek, továbbá Lator Sándor orsz. gyűlési képviselőnek s 
Tomcsányi Gusztáv erdőigazgatónak, mint alelnöknek és Héder János 
titkárnak s az egész közönségnek, a hatóságoknak buzgósága hozott 
össze.

Már jóval a kiállítás megnyitása előtt valóságos ostromnak volt 
kitéve a kiállítási pénztár. Helybeliek, vidékiek, idegenek nagy szám
mal csoportosultak, úgy, hogy a pénztárnokok alig voltak képesek 
kielégíteni a jegyvevőket. Már az első napon koronás jegy majdnem 
háromezer kelt el, nem számítva a bérletjegyeket, melyeknek száma 
ezerre emelkedett.

Hullámzott a nép, a közönség mindenfelé, a nemzetiségi alakok, 
akik az egyes népviseletek bemutatására érkeztek, már elfoglalták 
helyöket a középső pavillon előtt s nem kis feltűnést keltettek. A 
festői rutén és román népviselet, a magyar dolmányos viskiek tarka
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képet szolgáltattak, melyet mindenki megfigyelt. Valamint a szövő
székeknél foglalkoztatott leányoknak is jutott a figyelemből, úgy, hogy 
nem egy előkelő ur is arra irányozta sétáját.

Augusztus 25-én d. e. 11 órakor érkezett a kiállítás területére 
Hegedűs Sándor miniszter a főispánék kíséretében.

A közönség oly sürü falanxot képezett a főhely, a felsőbb leány
iskola épülete előtt, hogy alig birt a rendezőség legnagyobb igyekezete 
annyi helyet szoritni, hogy a miniszter megállhasson és az üdvözlő 
szónokot, a főispánt meghallgassa. Báró Roszner Ervin főispán sokat 
mondó szavakban adott kifejezést a miniszter megérkezése fölötti 
örömnek s kérte egyszersmind, hogy a kiállítást a miniszter ur Ő 
nagyméltósága megnyitni kegyeskedjék. A miniszter igy szólt: Öröm
mel jöttem a kiállítás megtekintésére s annak megnyitására. Meg
köszönte az üdvözlést és megnyitottnak jelentette ki a kiállítást.

Erre a miniszter báró Rosznerné Forgách Klotild grófnővel, a 
fő házi iparcsarnokba belépett.

Itt, mert a közönség türelmetlen volt, a túlbuzgóság különféle 
változásait produkálta s bizony bizony még nők is oly ostromra fog
ták a pár percre bezárult főkaput, hogy más körülmények közt az 
egri nők hírét érdemelték volna ki. Egy budapesti zsurnaliszta meg
jegyezte, hogy: „Sebaj! Többet ér, mint az apáthia!"

A miniszter sorra járla a termeket, a csarnokokat, a kiállítókkal 
beszédbe állt, megjegyzéseit, útbaigazításait elmondta, a megdicsérni 
valókat megdicsérte, a hiányokat észrevette ; de mindezek után kons
tatálta, hogy a máramaros-szigeti házi ipar és gazdasági kiállított tár
gyakban eltagadhatatlanul meg van az alap, melyet fejleszteni érdemes, 
melyet fejleszteni kell. A miniszter előkelő munkatársaival : dr. Nagy 
Ferencz államtitkárral és Szterényi József miniszteri tanácsossal azon
nal közölte észrevételeit, ezeknek is figyelembe ajánlotta a meg
jegyzéseit.

A miniszter, kiről mindenki tudta, mily rendkívüli megfigyelő 
tehetsége, bámulatos érzéke van, a kinek a szeme mindent meglát, 
olyat is, a mit mások észre nem vesznek, minden pavillonban nem
csak futólag, de alaposan vizsgált.

A miniszter kevéssel egy óra előtt távozott a kiállítás területéről 
s miután az ugocsai kiállítás két szobáját is megnézte, kíséretével a 
redoutba ment a diszlakomára.

A kiállítás területén folyvást szaporodott a közönség s nagy
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érdeklődést tanúsított a kiállítási pavilonokban felhalmazott tá rá 
gyak iránt.

Az előkelő látogatók közül gr. Teleki Géza orsz. gyűlési kép
viselő, valóságos belső titkos tanácsos, Graenzenstein Béla pénzügyi 
államtitkár, Mihályi Viktor érsek, Kazy cs. és kir. kamarás, Firczák 
Gyula püspök, Szájbély Gyula orsz. gyűlési képviselő, kir. udvari 
tanácsos, Bolgár Ferencz, Szentpály Jenő, báró Perényi Zsigmond, 
Farbaky István, dr. Várady Gábor, Herczeg Ferencz orsz. gyűlési 
képviselők, gr. Teleki Gyula nagybirtokos, dr. Hagara Viktor főispán, 
Hollán Sándor kereskedelemügyi miniszteri titkár, Gelléri Mór kir. 
tanácsos, az országos iparegyesület igazgatója, Elek Pál a kereske
delmi múzeum igazgatója, dr. Kovács Gyula kir. tanácsos, Mezei 
Ernő az ismert publicista, s még számosán vettek részt. A rendezés 
körül Lator Sándor és dr. Korányi Gyula buzgólkodtak. A rendezés 
kitűnő volt, menü pedig jó s a kiszolgálás pontos.

A harmadik fogásnál fölkelt báró Roszner Ervin főispán és a 
munka ünnepén méltatván a munka keresésében és a munka telje
sítésben mintául szolgáló első magyar embert, a dicsőségesen ural
kodó lovagias, rajongásig szeretett királyt, a felséges űrért ürítette 
poharát. A lendületes szép beszédet hosszasan éljenezték.

Másodiknak Szabó Sándor mondta el a miniszterelnököt éltető 
beszédét.

A nemes hévvel elmondott beszédet nagy éljenzés követte. A 
főispán fölkérte a kereskedelmi minisztert, hogy a közönség jó kivá- 
natait juttassa a kormányelnök tudomása.

Mint kedves jelenséget illesztjük e helyre, hogy Hegedűs Sán
dor miniszter táviratában a miniszterelnök tudomására adta a lakomán 
a kormányelnökért felhangzott jókivánatokat, ki azt a következő sür
gönyben köszönte meg :

„Hegedűs Sándor őexcellentiájának
M.-Sziget.

A máramarosi kiállítás és kongresszus alkalmából küldött szives 
táviratot örömmel vettem s légy szives meleg és őszinte köszönetemet 
tolmácsolni. A közélet terén erőt ad a küzdelemre azoknak kitartása, 
a kik bizalommal és ragaszkodással viseltetnek irántam. Széli 
Kálmán .“

Nyegre László orsz. gyűlési képviselő a miniszter egyik régebben 
elmondott beszédéből vette beszédéhez a jelszót: „Mélyebben szántani“
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ez volt a miniszter mondása s ezt tartotta szem előtt azóta a mára- 
marosi egyesület, melynek ez a mondás vezető csillaga lett. Hálával 
van eltelve a szive a miniszter iránt, ki atyai jóságát már a távolból 
is, minden alkalommal éreztette s most becses Ígérete szerint eljött, 
hogy közelről lássa a mi munkánk gyümölcsét, vármegyénk összehor
dott produktumait s elmondja bölcs tanácsait, megadja az útbaigazítást. 
Kevés, a mit bemutathatunk ; kincseket nem tárhatunk elő, mert 
olyanok vagyunk, úgymond szóló, mint a bányász, ki sokat érő ara
nyat hoz fel a föld mélyéből s maga mindvégig szegény marad. 
Tudjuk, hogy ügyefogyottak, szegények vagyunk, de érezzük, hogy javul
hat helyzetünk, ha megtaláljuk a helyes alapot, melyen továbbra épít
hessünk, javulhat helyzetünk, ha mélyebben szántunk: „Ez a vár
megye, mely különböző ajkú lakosok vegyülékeiből áll, olyan, mint a 
nemzeti lobogó, melynek három különböző szine harmonikusan olvad 
össze s a hazaszeretet érzésének szimbóluma s harmonikus egységé
ben a magyar állam eszményét képviseli. Szegény elmaradt népünkön 
segítni kell okvetlenül, kutatnunk kell a módokat, hogy a népet nyo
morúságos helyzetéből kiemeljük s ebben a munkában támogatást 
kérünk a nemesszivü, népünk bajai iránt érzékkel biró kereskedelmi 
minisztertől.“ Élteti a minisztert, kéri a Gondviselést, hogy jótékony, a 
haza és nép javára szolgáló életét hosszúra, igen hosszúra terjesz- 
sze. Hosszantartó éljenzés hangzott fel : „Éljen Hegedűs Sándor 
miniszter!“

Hegedűs Sándor kereskedelmi miniszter általános figyelem közt 
kelt fel s a következő nagyhatású beszédet mondta el, folytonos éljen
zéstől megszakítva.

Tisztelt Uraim !

Minthogy sokáig adós maradni nem szeretek, engedjék meg 
nekem, hogy erre az érdemeimet messze túlhaladó szívélyes kö
szöntőre azonnal válaszoljak. Válaszolok annyival inkább, mert 
t. barátom azt fejtegette beszédében, hogy miért is jöttem én ide, 
már pedig e kérdésre tulajdonképen én tartozom válaszolni.

Én azért jöttem ide, hogy lássam azt, a mi nincs. A kiál
lításokat általában és a vidéki kiállításokat különösen tükörhöz 
lehet hasonlítani. A tükröt az emberek, a szerint, a mint hiúk, 
vagy okosok, különbözőképen használják. A hiúk azt nézik benne, 
hogy frizurájok jól áil-e, vagy nyakkendőjük jól van-e megkötve ? 
Az okos emberek pedig első sorban arról győződnek meg belőle,

14
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hogy minő a kinézésük, a testi és szellemi egészségi állapotuk, 
mert ez a vonásaiból és szeméből híven tükröződik vissza.

Az a kérdés tehát, hogy ha ez a kiállítás tükör, mit né
zünk benne meg. Ha azt akarjuk nézni, hogy áll a nyakkendőnk 
és frizuránk, akkor őszintén megvallom, ez a kiállítás nem az 
elsők közül való, hogy úgy mondjam, nem az utolsó párisi divat 
szerinti. De a ki mélyebben tekint a dolgokba, a ki a puszta kép 
helyett a dolgoknak lényegét akarja látni, az ebből a kiállításból 
nagyon sokat fog tanulni.

Megtanulja azt, hogy itt mindenütt meg van az a becses 
anyag, a mi az ipar, a kereskedelem, a mezőgazdaság fejleszté
sére alkalmas — és ennek következtében ezt a becses anyagot 
minden irányban értékesíteni, kizsákmányolni kell. Sok tekintet
ben olyan ez, mint a megmozdíthatatlan kő, melyből a szobrász 
olyan szobrot tud faragni, a mely szerelmet ébreszt és lelkese
désre ragad. Miért ne lennénk képesek mi nemzetgazdák és po
litikusok a társadalom segítségével arra, hogy a nemzetnek ezt 
a drága anyagát, a melyet szeretünk, imádunk, átalakítsuk azzá 
az ideállá, a melylyé minden müveit nemzet törekvése kell, hogy 
fejlődjék. (Élénk éljenzés.)

Én uraim, mindenütt keresem ezt az anyagot s igyekszem 
azt fejleszteni minden rendelkezésemre álló eszközzel. De e mun
kához az Önök közreműködése is szükséges. Csak nem kell kép
zelődni ! S ha körültekintünk és ezt az anyagot a kezdet stádiu
mában találjuk, nem kell megijedni, azért lehet, hogy ez a 
kezdetleges anyag többet ér, mint a legszebb szobor. Mert ebben 
az anyagban rejtett kincsei lehetnek a természetnek, mig a lát
szólag szép szobor, úgy lehet, hitvány cserép, a mely az első 
érintésre összetörik.

Ezért törekszem én arra, hogy felismerjem, mi a bajunk és 
meddig bírtunk haladni a természetes fejlődés utján. És én egész 
örömmel többet mondok ; lelkesedéssel jelenthetem ki, hogy itt 
nagyon becses anyagot találtam minden irányban, (éljen
zés) a melyben dolgozni és munkálkodni kívánok. Talán ezek 
nem is tartoznak egészen ide a fehér asztalhoz, — de miután 
a zöld asztal mellett nincs alkalmam ezeket önöknek elmondani, 
engedjék meg, hogy itt tegyem azt.

Én itt, Máramarosban a házi iparnak olyan anyagára talál
tam, melyet az önök közreműködésével finomítani, rendszeresíteni,
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értékesíteni kell. Nem szabad a népet arra szoktatni, hogy olcsó 
és rossz portékát vásároljon, s nem szabad leszoktatni őt arról 
az ősi szokásról, hogy a szükségesekkel maga lássa el magát, 
de az kell, hogy igényeit, Ízlését finomítsuk és tökéletesítsük. 
Meglehet, hogy sok felesleges munkát végeztek azok is, a kik itt 
dolgoztak, de ha megvan bennük az öntudat, hogy ime, meg
mutatták a népnek : mit lehet ebből a matériából alkotni, lehe
tetlen, hogy a gazdasági igények fejlesztése és az üdvös haladás 
körül eredményeket ne érjenek el, különösen, ha a felfokozott 
igények kielégítésére az eszközöket is rendelkezésre bocsátjuk.

Mert Uraim, ismétlem, az igényeket fokozni kell ! A nő 
hiúságát, a férfi büszkeségét, dicsvágyát, a gyermek naivitását 
és az öreg legegyszerűbb szükségletét is fel kell használnunk. 
És nem szabad azt mondani : Elégedjél meg azzal, a mint eddig 
volt! Hanem azt kell mondani : saját eszközeidből, de jobban, 
finomabban, és a magad munkájával elégítsd ki szükségleteidet. 
Mert ha az a nép ma a rosszabbal is meg van elégedve, — 
akkor holnap már egyáltalában nem fordul a maga keze mun
kájához, hanem veszi az olcsót, veszi a rosszát.

De az igények eme fokozását csak úgy lehet elérni, ha 
azok kielégítése során a nép egyúttal munkájából pénzt és kere
setet is lát. Vevőt kell számára biztosítani, piacot kell munkájá
nak találni, de ezt megint csak úgy érhetjük el, ha ezt a munkát 
finomítjuk, tökéletesítjük. S ez nemcsak a háziiparról, de szol a 
gyáriparról is.

Azt a nyers anyagot tehát, a melyet feldolgozni kell, azok 
a becses hajlamok és tehetségek alkotják elsősorban, melyek a 
népben megvannak, a melyek itt, úgy látom, bőven állanak ren
delkezésre. És én örömmel mondhatom, hogy itt mindenütt meg
találtam az összekötő kapcsokat az észszerű haladás biztosítására. 
S én, a mennyire hatalmamban áll, ehhez a haladáshoz minden 
téren támogatást kívánok nyújtani.

Itt uraim, egy circulus vitiosussal állunk szemben. A közön
ség igényei finomodnak, azokat ki kell elégíteni. Ha mi nem 
tudjuk ezt tenni, akkor máshová fordul, ennek következménye 
aztán, hogy az ipar haladni nem tud. A közönség ezt mondja : 
itt nem kapok igényeimnek megfelelőt, tehát máshol veszek ! Az 
iparos viszont azt mondja : a közönség nem vesz tőlem, ennél
fogva nem termelhetek megfelelőt.

14*
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Ebbe a circulus vitiosusba bele kell markolni és ezt csak 
két tényező teheti : a szakértelem és a hazafias közönség ! A 
szakértelem tökéletesíti az ipari termékeket, a hazafias közönség 
pedig fogyasztja azokat. Cak is igy lehet azt a circulus vitiosust 
egyesült erővel megtörni s hiszem, hogy ez nekünk sikerülni is 
fog. — Ezért nem ítélem el, nem kicsinyelem én a vidéki kiál
lításokat, de teljes erőmből támogatom azokat. S habár ezeknél 
van szerepe a hiúságnak is, de azt is meglátjuk azokból, hogy 
hányadán vagyunk egészségünkkel.

Máramaros közönsége nyugodt önérzettel tekinthet ebbe a 
tükörbe, a melyben én örömmel láttam a vármegye képét. Má
ramaros népe határozottan a haladás utján van, s ezt a haladást 
nekünk elő kell mozdítani, mert ezzel nemzeti missiót teljesítünk. 
Meg vagyok győződve arról, hogy minden lépés, a melyet a nép 
ipari tevékenységének előmozdítása érdekében teszünk, az egyút
tal a hazafias érzületet is erősiti, mert a kiképzett agy és az 
ügyes kéz jobban bilincseli hozzánk ezt a népet, mint a kétség- 
beesés. A tudatlanság hitetheti el csak a néppel, hogy itt nincs 
számára hely. Itt mindenkinek van helye, csak meg kell, hogy 
teremtsük és a ki gyenge, azt segítsük. Ez nagy és fárasztó 
munka, melyet csak zubbonyban végezhetünk, és nem diszma- 
gyarban. De ezzel sokkal hasznosabb munkát végezünk, mint 
bármilyen nagyhangú frázissal. És ez a munka első sorban a 
vezetők feladata. Nagy és fontos feladata. Nagy és fontos fel
adat ott, a hol a nép évtizedek, sőt évszázadok óta el van ha
nyagolva.

Ez a nép gyakran kiejti kezéből a kenyeret s nem veszi 
észre, hogy mellette van s ha primitiv szükségleteit kielégítette, 
további törekvése nincsen. Fel kell kelteni benne az önérzetet, 
a munkakedvet s meg kell vele értetni, hogy mekkora öröm és 
gyönyörűség rejlik a munkában.

Én hálás vagyok mindazon tényezők iránt, a kik nekem 
ebben a munkában segítségemre vannak, a mely sok kicsinyes 
viccelődésre és gúnyolódásra szokott alkalmat adni. Én elfoga
dom a velem szemben hangoztatott dicséreteket, de csak azért, 
hogy annál nagyobb felelősség legyen vállaimon, eltűröm a gú
nyolódásokat, sőt a félremagyarázásokat is, de én azért tántorit- 
hatatlanul küzdők tovább, — s ha e küzdelemben összeroskadok, 
dicső célért haltam meg. Ma nem a csatatéren terem a dicsőség,
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de a munka mezején, s az lesz közöttünk a legdicsőbb, a ki 
legelői jár a munkában.

A kik e kiállítás rendezésében dolgoztak, azokra és főleg a 
kiállítás védnöknőjére emelem poharamat.
Dr. Pap Tibor ékes szavakban a nemes lelkű védnöknőért, 

Máramaros első asszonyáért: báró Roszner Ervinné úrnőért ürített 
poharat. Nem dicséri, magasztalja, mert a nemes grófnő egészen 
máramarosinak tartja magát s ha őt dicsérné, magunkat dicsérnők, 
csak jót kiván, hogy áldásos hosszú élete férje és szerettei s a köz 
javára mindig örömöket hozzon. Meg is tapsolták a jó kivánatokat az 
éljenek után.

Müller Károly apát-főesperes a bányászati és kohászati kongresz- 
szus elnökét: gr. Teleki Gézát, a történelmi társulat elnökét, a jó 
irót, nemesszivü embert, — a közélet küzdő bajnokát éltette éljenzé
sek közt.

Szerémy György polgármester a város összes vendégeiért ürí
tette poharát.

Balogh Mihály megkapó szavakban Graenzenstein Béla állam
titkárt köszöntötte fel, a kinek működése zajtalan, de üdvös s a haza 
javára boldogulására szolgál s kinek kiváló érdemeit a francia köz
társaság elnöke csak az imént a becsületrend commandeur-keresztjé- 
vel honorálta. Felhangzott az éljen és siettek koccintani a humánus, 
előzékeny modorú államtitkárral.

Búd Titusz a lelkesedés hangján köszöntötte fel dr. Nagy Fe- 
rencz kereskedelmi államtitkárt, ki már a mienk, mert visói képviselő 
s kinek működése már e rövid idő óta is igaz hálára kötelezi a ke
rületet és az egész megyét. Az egy év előtt idegenül ideérkezett 
államtitkár ma már népszerű Máramarosban, a kit mindenki tisztel, 
szeret. Hosszú életet kiván áldásos működéséhez. A román viKárius- 
nak hazafias beszéde villanyozó volt és hosszas éljenzés követte. Majd 
az ősz Várady köszöntette fel szép szavakban Mihályi Viktor érseket, 
Lator Sándor Firczák püspököt, Mihályi Péter Darányi minisztert, 
Mihályi Viktor érsek meleg szavakban Máramarost és egész közön
ségét, Szikszay Zoltán Herczeg Ferenczet, a kiváló irót, Kremnitzky 
Amand a sajtót. Minden felköszöntőre megújult a lelkes éljenzés.

Herczeg Ferencz a verseci orsz. gyűlési képviselő, a hírneves 
iró általános figyelem közt emelkedett szólásra s humoros, ötletes 
felköszöntőjével egyszerre meghódította a jelenvolt közönséget. Azon 
kezdte, hogy követi a kereskedelmi miniszter példáját, a ki azt mondta,
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hogy nem akar sokáig adós maradni a jókivánatokkal s azért szólal 
fel ily hamarosan. Felköszöntője úgymond, rövid lesz, mert azt a 
tanácsot kapta egykor mesterétől : Rákosi Jenőtől, hogyha hosszú az 
asztal, legyen rövid a toaszt s ha az asztal rövid, akkor lehet csak 
hosszú a toaszt. Itt hosszú az asztal s azért megkönnyebbüléssel 
fogadhatják Ígéretét, hogy a felköszöntő lesz rövid. Jól tudja, hogy a 
felköszöntő sikerére három kívántatik: szellemes bekezdés, magvas 
folytatás és lelkes befejezés ; ő a szellemes bekezdést s a magvas 
folytatást tekintettel Ígéretére, elejti és mindjárt a lelkes befejezésre 
tér át, magasztalja Máramaros-Sziget városa és a vármegye nemes 
közönségét, melyről mint „fidelissima náció“-ról emlékeznek meg a 
régi iratok, élteti báró Roszner Ervin főispánt, ki egy év előtt szavát 
vette, hogy e kiállítást meglátogatja s kinek ezért hálával tartozik. 
Puszta szavak helyett ténynyel adózik s meghívja a főispánt s az 
egész vármegyét az egy év múlva Versecen tartandó kiállításra. (He
gedűs miniszter közbeszól: „Hát engem nem hívsz m eg?“ „Nagy
méltóságodat nem kell meghívni, mert a kereskedelmi miniszter 
minden kiállításon a — gazda“). A beszéd igen tetszett. A népszertér 
iró annyira jól találta magát, hogy fél négy után is, mikor a minkén" 
tér a főispánnal, gr. Teleki Gézával, Graenzenstein államtitkárral, 
Kazy József, Farbaky István, Szterényi József, Nyegre László, Szájbély 
Gyula, Soltz Gyula és Hollán Sándorral a Klotild gyár látogatására 
indult, még sokáig maradt uj barátai közt, kiknek körében Romanecz 
Aladár trebusai lelkész, Búd Titusz vikárius és Joódy László román 
esperes újra felköszöntötték, ő pedig a klérusra emelte poharát.

*

A megnyitás napjának fényes jelenete volt a főispánék által 
adott estély.

Este fél tiz órakor már fényözönben tündökölt a vármegyeház 
villanyos lámpákkal megvilágított portáléja s a kapu alatt is hatalmas 
villanyos golyók szórták pazar fényöket. A vármegyeház díszterme s 
a mellékterme s az alispán termei, hol a buffet volt felállítva, nap
pali fényben ragyogtak.

A felvonulás csakhamar megkezdődött; elegáns hölgyek és frak- 
kos urak sürü sorokban haladtak fel a szőnyeges lépcsőkön. A főispán 
mint házigazda már a belépésnél üdvözölte vendégeit, mig a grófnő 
a nagy terem végén állott s várta a tisztelgőket, kik csakhamar egé
szen elfoglalták a tágas termet.

Hegedűs Sándor miniszter vezette be báró Roszner Ervinné úrnőt
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nőt, a lekötelező szivességü háziasszonyt a terembe és maga is ott 
volt a vendégek csoportjában és hol egyik hölgyet, hol a másik höl
gyet szólította meg s társalgóit oly kedélyesen, hogy csakhamar 
egészen otthonosan találta magát Sziget és a vidék társadalmában.

A nagy teremben a legélénkebb társalgás fejlődött, díszesebbnél 
díszesebb s bájosabb hölgycsoportok körül sorakoztak a fiatal és nem 
fiatal gavallérok. Az idegen urakat meglepte az a nagyszámú, bál
királynői pályadijért joggal versenyező szépség, a ki itt koszorúba 
fonódott és Máramaros jó nevét ebben az irányban is dicsőségesen 
megőrizte.

Majd rákezdődött a serenade. Az akna-szlatinai bányász-zenekar 
az ablak alatt válogatott műsorral mulattatta a nagyszámú estélykö
zönséget, mig a libériás inasok hűsítőket, fagylaltot és süteményeket 
hordtak körül. A csoportok képe minden öt percben változott, mig 
egyszerre meg nem adatott a jel, hogy kezdődik a Tiszavölgy bemu
tatása, vetített képekkel.

Az estély olyan megkapó, feledhetetlen képet nyújtott, a melyet 
Szigeten még nem láttak. A miniszter a Lipótrend középkeresztjével, 
melyet még mint orsz. gyűlési képviselő és publicista érdemelt ki, 
Graenzenstein Béla államtitkár érdemrendjeivel, a főpapok ékes orna- 
tusa, a más különféle rendjelek sokasága, a nők gyémántjai, melyek 
szinte talánynyá tették, hogy szegény vármegyében élünk, a fényes 
toilettek, melyek fővárosi bál öltözékeivel versenyeztek, a férfiak ele
gáns megjelenése, a szigeti társadalom méltó bemutatkozása kivívta 
az általános megelégedést. A női generáció most világba lépő tagjai 
közt nem egy feltűnést keltett.

Báró Rosznerné Forgách Klotild grófnő, dacára, hogy az estély 
rendezése, előkészületei egész gondját igénybe vették s nem kis fáradt
ságba került az intézkedésnek megtétele, az estélyen a megtestesült 
előzékenységgel teljesítette a háziasszonyi teendőket, minden csoport 
körében ott volt, társalgóit az idegenekkel és férjével a főispánnal 
együtt mindent elkövetett, hogy a vendégek a miniszterrel élükön a 
legjobban találják magukat.

A vetített képek előállítására szükséges gép a terem hátterében 
volt felállítva s Lévay kassai igazgató Máramaros Tisza völgyének és 
mellékvölgyeinek 76 képét mutatta be a legnagyobb tetszés közt a 
Siegmeth Károly szövegével és dr. Pap Tibor felolvasása mellett. A 
gyönyörű fotografképek az Erdészvölgy, Nagybocskó, Kőrösmező, a 
Tiszaforrás, a Hoverla s a többi képek, Pfalz és Siegmeth fényképei.
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Majdnem háromnegyed órát vett igénybe a képvetítés, mely után a 
buffet termei újra megnyíltak s félóráig ellátták a nemes próza min
den feltételeivel a vendégeket s azután a legkedvesebb emlékkel 
távoztak el a vendégek. Tizenkét óra rég elmúlt már, mikor minden 
elcsendesedett az estély vendégeinek befogadására szolgáló termekben.

*

É r te k e z le t.
Hegedűs Sándor kereskedelemügyi m. kir. miniszter elnöklete 

mellett 1901. augusztus 26-án, délelőtt 8 órakor a vármegyeházán 
értekezletet tartottak. A miniszter meghallgatta az iparfejlesztő bizott
ság és a gazdasági egyesület tagjainak előterjesztéseit és készséggel 
megígérte, hogy Máramaros vármegye javára a lehetőségig segítséget
ad. Felhívta a vezető férfiakat a vele való érintkezésre, hogy igy 
megadhassa a módokat a segítségre ott, a hol arra legnagyobb szük
ség van.

Az értekezlet után Nyegre László, mint a gazdasági egyesület 
elnöke hálás köszönetét mondott a miniszternek szives fáradozásaiért 
és a kilátásba helyezett segítségért, meg az eddig élvezett támogatásért.

*

K irá n d u lá s  a  T is z a v ö lg y re .
Augusztus 26-án, az értekezlet befejezése után a miniszter külön 

vonaton kirándulást tett meghívottakból állott társasággal a Tisza- 
völgyi vonalon a galíciai határszélig. A vendégek Hegedűs Sándor 
miniszter és dr. Nagy Ferencz államtitkár szalon kocsijában helyez
kedtek el és 9 órakor ragyogó szép időben indult el a vonat. Tre- 
busán megtekintette a miniszter a Káhán Testvérek üveggyárát. 
Rahón, Kőrösmezőn is kiszállott a miniszter. A határszélről visszajövet 
a kőrösmezői nagy vendéglőben ebédelt meg a társaság, hol igen 
kellemes jelenetnek voltak részesei. Ide érkezett meg a Hegedűs 
miniszter által megrendelt virágbokréta, melylyel báró Rosznerné 
Forgách Klotild grófnőnek, mint a szigeti háziipar kiállítás védnök
nőjének kedveskedett a miniszter. Gyönyörű fehér selyemszalag övezte 
a rózsákból és krizánteumokból összeállított remek bokrétát. A grófnő 
meghatottan köszönte meg a miniszter gyöngéd figyelmét.

A vasúti állomás főépülete előtt Jelfi a „Vasárnapi Újság“ mun
katársa lefényképezte a minisztert és vendégeit. Haza jövet a társaság 
a szigeti állomáson megritkult. A miniszter és kísérete a legjobb emlé
kekkel hagyta el bérces vármegyénket.



K O N G R ESSZU S. 2 1 7

A z  o rs z á g o s  b á n y á s z a ti é s  k o h á s z a ti k o n g re s s z u s .
A szigeti háziipar kiállítással ugyszólva szerves összefüggésben 

állott a bányászati kongresszus, mert az intéző elemek jóeleve kikö
tötték, hogy az ipartárlattal egyidejűleg óhajtják a kongresszust meg
tartani. Sziget város vendégéül tisztelte az országos egyesületet. 
Augusztus 24-én érkeztek vendégeink és 25-én, reggel 9 órakor a 
tanítóképző fenyőgalyakkal és jelvényekkel feldiszitett tornatermében 
tartották meg közgyűlésüket, gróf Teleki Géza valóságos belső titkos taná
csos elnöklete mellett. A kongresszuson jelen volt Graenzenstein Béla 
pénzügyminiszteri államtitkár, a ki átadta a pénzügyminiszter üdvözletét.

Ezután Litschauer Lajos főtitkár terjesztette elő jelentését, melyet 
tudomásul vettek.

Az országos egyesület székhelyének Selmecbányáról Budapestre 
leendő áthelyezése tárgyában tett indítvány került tárgyalás alá. A 
kongresszus elhatározta, hogy három esztendő múlva teszi át a szék
helyet Budapestre és utasította a választmányt, hogy a hátralevő há
rom esztendő alatt a szükséges előkészületeket tegye meg. Választottak 
egy előkészítő bizottságot. Elfogadták a pécsvidéki osztálynak, a bá
nyamérnöki munkák díjazására vonatkozó szabályzat tárgyában beadott 
indítványát.

Az egyesület irodalmi tevékenységére vonatkozólag elhatározta 
a kongresszus, hogy a jelesebb bányászati és kohászati szakmunkák 
évi ötszáz koronával történő jutalmazására 12,500 koronás alapítványt 
létesít, melynek az első elnök nevéről „Teleki Géza gróf alapítvány“ 
nevet ad. Az első pályázatot az egyesület már ki is tűzte. Írandó a 
bányamüveléstant tárgyaló kézikönyv. Jutalomdija kétezer korona. 
Pályázati határidő 1903. február 1.

A kongresszus augusztus 26-án, délelőtt 10 órakor folytatta ta
nácskozásait Aknaszlatinán.

Az ülés kezdetén Szerémy György polgármester üdvözölte a 
kongresszust, bocsánatot kért, hogy az előző napon helyettesítéséről 
kellett gondoskodnia, mivel a kereskedelemügyi miniszter ur üdvözlő- 
lésére kellett távoznia. Most kívánja tehát Sziget város üdvözletét 
átadni. A szívélyes hangú üdvözlést a kongresszus tagjai éljenzéssel 
fogadták.

A gyűlés tárgysorozatának rendre elvégzése után a Pável sós
fürdőben társas ebéd volt, melylyel befejezést vett a szigeti bányászati 
kongresszus.
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Máramaros vármegye székvárosának ipartárlatát a haza külön
böző vidékeiről sokan látogatták meg. Vonzóhatással volt különben 
erre az, hogy az országos bányászati és kohászati egyesület városunk
ban tartotta meg kongresszusát.

Az ország jelesei közül sokan méltatták határszéli vármegyénket 
figyelmökre és vármegyei gazdasági és háziipartárlatunkat megte
kintésre :

Hegedűs Sándor kereskedelmi miniszteren kívül gróf Teleki 
Géza v. b. t. tanácsos, volt belügyminiszter, mint a bányászati és 
kohászati kongresszus elnöke, Graenzenstein Béla pénzügyminiszteri 
államtitkár, dr. Nagy Ferencz kereskedelmi államtitkár, gr. Teleki 
Gyula, Mihályi Viktor balázsfalvi gkath. érsek, Firczák Gyula mun
kácsi püspök, Herczeg Ferencz országgyűlési képviselő és iró, Bolgár 
Ferencz, Farbaki országgyűlési képviselők, Szterényi József kereske
delmi miniszteri tanácsos, Vértesy Kálmán osztálytanácsos, Halász 
Ferencz osztálytanácsos, báró Perényi Zsigmond képviselő, Szentpály 
Jenő, dr. Várady Gábor képviselő, Hagara Viktor beregi főispán, Szájbély 
Gyula udv. tanácsos, képv., Szentiványi Gyula földbirt., Hollán Sándor 
kereskedelmi minisztériumi titkár, Münich Kálmán bányaigazgató, Jónás 
Antal bányaigazgató, Litschauer Lajos az országos kohászati és bá
nyászati egyesület titkára, Gaul Károly tanár s mérnök, miniszteri 
megbízott az iparügyekben, Márkus Károly bányaigazgató, Csorbics 
László főmérnök, dr. Kovács Gyula kir. tanácsos, az országos ipar
egyesület aligazgatója, Kovács Géza mérnök, Weisz György főmérnök, 
Arady János igazgató, Ábel Gyula főmérnök, Árkossy Gusztáv főmér
nök, Bakó József kir. táblai ein. titkár, Bradofka Frigyes főmérnök, 
Benedikty Kálmán mérnök, Bene Géza bányagondnok, Baliga Aurél 
kohómérnök, dr. Bebler Jenő vegyész, Bittsánszky Ede nyug. min. 
tanácsos, Beck Károly főmérnök, Bartsch Dezső kohómérnök, Bár- 
dossy Antal tanácsos, Bem Róbert posta- és táviróigazgató, Déry 
Károly bányaigazgató, Deutsch Aladár bányamérnök, Domokos József 
főmérnök, Elek Pál vezérigazgató, Fái Árpád gazd. egyl. titkár, Fedák 
István gazdasági titkár, Frosch Pál mérnök, Farkas Jenő felső-bányai 
polgármester, Fischer Antal miniszteri megbízott, Gyürky Gyula igaz
gató, Gelléri Mór kir. tanácsos, országos iparegyleti igazgató, Grünwald 
József kereskedelmi és iparkamarai titkár, Greisztger Róbert és neje 
főmérnök, Galócsy Árpád mérnök, György Gusztáv b. mérnök, Gerő 
Nándor főbányagondnok, Grósz Ábris főmérnök, György Albert főmér
nök, Hahn Károly b. igazgató, Hönsch Árpád b. igazgató, Haffner
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Ferencz b. mérnök, Jeszenszki Pál gazd. egyl. titkár, Incze József m. 
á. v. tisztviselő, Incze Sándor igazgató, Jákó Gyula főmérnök, Kovács 
Károly főmérnök, Komlóssy Arthur debreceni h. polgármester, Király 
Gyula városi tanácsos. Kondor Sándor bánya mérnök, Kail József 
kohóigazgató, Knöpfler Gyula főmérnök, Kühn Henrik vasgy. igazgató, 
Koller Károly kohómérnök, Kompóthy József bánya mérnök, Kovács 
Sándor kórházi igazgató és fia, Lévay István keresk. isk. igazgató, 
Lukovich Aladár titkár, Latinák Gyula főmérnök, Lanczky József vas
gyár igazgató, Löllbach Gusztáv bánya társ. intéző, Madán Ferencz 
bánya kapitány, Makovinszky Mihály bánya mérnök, Müller Sándor 
bánya főnök, Maleter Rudolf ügyvéd, Martiny István bánya tanácsos, 
Neubauer Ferencz bánya igazgató, Nagy Dániel bánya mérnök, Ocziv- 
rik Ede mérnök, Pillér Kálmán gazd. egyl. elnök, Papp Antal püs
pöki titkár, Petrovics Adrás bánya igazgató, Pellachy Ferencz bánya 
mérnök, Pint Jakab bánya mérnök, Raffay András bánya mérnök, 
Rónay Árpád bánya igazgató, Soltész Adolf orsz. iparegyl. titkár, Sobó 
Jenő és fia bányatanácsos, Svehla Gyula bánya igazgató, Schelle Ró
bert bányatanácsos, Schalát József bányatanácsos, Spitzer Soma ke
resk. titkár, Szellemi Géza főmérnök, Szabó Kálmán keresk. és 
iparkamarai elnök, dr. Szentkirályi Ákos gazd. tanint. igazgató, Sziklai 
Alfonz kohófőmérnök, Szalay László vezértitkár, dr. Szeöke Imre bá
nya esküdt, Schréder Gyula vasgy. igazg., Schréttvieser Lipót mérnök, 
Szellemi László kohómérnök, Tavi Károly főmérnök, Tokaji László 
gazd. egyl. titkár, Török Ferencz bánya mérnök, Trompler János kohó
mérnök, Takács József szolgabiró és neje, Tettmayer László igazgató, 
Wiesner Ottó főmérnök, Wiesner Adló főmérnök, Wabrosch Béla fő
mérnök, Weisz Lajos főbányabiztos és a kiállítás tartama alatt még 
sokan.

A fővárosi szerkesztők és hírlapírók közül : Berényi László, Zer- 
kovics Emil, Barta Manó, Fodor Ferencz, dr. Újlaki S., Szalay Béla 
voltak vendégeink közt.

Vendégeink tiszteletére, augusztus 24-én, Komjáthy János szín
társulata Herczeg Ferencz „Ocskay brigadéros“ cimü darabját adta 
elő nagy tetszés mellett, — augusztus 31-én pedig táncmulatság volt 
a Petőfi-ligetben.



F\ kiállítók,
Még mielőtt a gazdasági és háziipar-tárlaton résztvettek névki

mutatását adnék : elsőbbséget adunk egy tartalmas hírlapi közlemény
nek, mely világot vett az egész tárlat területére.

Gelléri Mór királyi tanácsos „Ami van és ami nincs“ cim 
alatt a következő cikket irta a mi kiállításunkról a Magyar Hírlap 
1901. augusztus hó 31. számának első helyén.

Adjuk ezt a közleményt bevezetésül és tájékozásul is : egyrész
ről az érdeklődő, másrészről az iparágak üzésével foglalkozó közönség 
megnyugtatására és ambitionalására. Mert mindkettőre igen alkalmas.

A máramarosszigeti kiállítás igen szép tárházát mutatja az ottani 
vidék szegény lakossága házi- és kézi szorgalmának.

A kiállítás rendezése ügyes, de bármerre forgatjuk annak lapjait, 
mindenütt a háziipar nyomul előtérbe, még pedig nem tisztán a nép
ipari csoportokban, hanem az úgynevezett kézműipari és gyáripari, sőt 
az erdészeti csoportokban is.

Hegedűs Sándor kereskedelmi miniszter méltán emelte föl ismét 
buzdító és lelkesítő szavát e kiállítás alkalmából, mert az országnak 
kevés vidéke érdemli meg jobban, hogy nyomorúságos kereseti viszo
nyait javítsuk, a népét fölemeljük, mint az, melynek megnyitási ünnep
ségei az ő szemeláttára most folytak le Máramarosszigeten.

Talán direkte nincs ez a kiállítás szoros kapcsolatban az úgy
nevezett ruthén kérdéssel, de indirekte mindenesetre kapcsolatba kell 
azzal hozni. Mert a mit ennél a széleskörű tevékenységnél keresnek, 
arra a feleletet jórészt megtalálhatják a szigeti kiállítás háziipari cso
portjában. A mezőgazdasági feladatokról most nem szólunk, ámbátor 
kissé furcsán hatott ránk, a mikor előkelő máramarosszigeti úri há
zaknál azt láttuk, hogy vajat, sajtot, gyümölcsöt külföldről, vagy 
részben az ország más vidékéről hoznak, holott ez a vidék arra volna
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predesztinálva, hogy tejgazdasági, vaj- és sajkészitő-üzemeket rendez
zen be, hogy aprójószágot neveljen, gyümölcs- és zöldségfajokat ter
meljen, s a hasznothajtó keresetforrásokat növelje és gyarapítsa minden 
olyan téren, a melyen a külföldet kiszoríthatjuk, vagy a melyről a 
külföldre ekszportálni képesek volnánk.

A miniszter súlyt helyezett arra, hogy meglássuk azt, a mink 
van és azt is, a m ink nincs. Jól alkalmazva ezt a kijelentést, meg
láthatjuk a máramarosi háziipart úgy, a mint van, de észre kell ven
nünk azt is, a mi e háziiparból hiányzik s csak azután kellene 
szemügyre venni azt, a mit a kézmü- és gyáripari foglalkozásokban 
pótolni kellene.

A háziipar fejlesztése érdekében Szigeten tartott értekezlet a 
főbb kérdésekkel csak felületesen foglalkozott. Elhatározták, hogy 
egyes iparágaknak gépeket adnak, s hogy a háziipar kereskedelmi 
értékesítéséről gondoskodnak.

Nem akarjuk keveselni azokat az eredményeket, melyeket a 
háziipar kereskedelmi értékesítése körül eddig elértünk, de a mostani 
rendszernek az alapja nem eléggé megfelelő és nem eléggé ered
ményes.

Ezt a tanulságot látjuk előtérbe nyomulni a szigeti kiállításon. 
Láttuk, hogy itt a háziiparnak csak az alapja van meg. A nép tanu
lékony, lehet képezni és idomítani. A nép szorgalmas, dolgos, még 
a nehezebb munkától sem riad vissza, csak kenyerét tudja biztosítani. 
Ezek azok a kincsek, a melyek megvannak és a melyeket föl kell 
használni, értékesíteni.

Mindenekelőtt tehát háziipari tanfolyam okat kellene szervezni, 
a nép különböző csoportjainak különböző foglalkozásokban való kita- 
nitására, mert egyes iparnemekben kár volna a túltermelést előidézni. 
Munkamegosztást kell alkalmazni itt is. Az egyik falu fonjon-szőjjön, 
a másik hímezzen, a harmadik kosarat készítsen, a negyedik csere
pet, az ötödik, hatodik, stb. faragjon kézi, házi- és mezőgazdasági 
eszközöket, fakanalat, favillát, dobozokat, szerszám-kellékeket, gyer
mekjátékot, asztalosok, kádárok, bognárok számára való félkészitményt, 
stb. De a szegény embernek nincs szerszáma, a mivel dolgozzon, 
nincs mintája, a mit munkájánál fölhasználjon, nincs pénze anyagra  
s ha mindez megvolna, nincs biztos vevő je  készítményeinek. Tehát 
egy vagy több központból kellene a háziipar reális fejlesztését intézni. 
E központok tegyenek javaslatot arra nézve, hogy a kormány és 
a megyék milyen községekben osztogassanak munkaszerszámokat,
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eszközöket, szövőszéket és gépeket. És mert nincs rá alapunk, hogy 
efféléket ad infinitum ajándékozhassunk, adjunk később módot rá, 
hogy a szegény emberek ez eszközöket apró havi törlesztés ellenében 
is megszerezhessék.

A központ azután lássa el a házi iparosokat megrendeléssel, 
adja meg nekik a megrendelt cikkek készítéséhez szükséges anyagot, 
például a szőnyeghez a festett fonalat, lássa el a szövőket és a többi 
háziiparosokat megfelelő modern mintákkal és a kész árukat vegye 
át nyomban készfizetés ellenében. Szóval — egyelőre legalább — 
föl kellene szabadítani a háziiparost a termeléssel járó gondoktól 
és a háziipar kereskedelmi értékesítését jól szervezett és egymással 
összefüggő, egymás kezére dolgozó központokra bizni. Ezekkel össze
köttetésbe kell hozni a kül- és belföldi kereskedőket. A kereskedő 
adjon mintát, hogy lássuk mi kell neki, szabja meg a méltányos árt, 
adjon útmutatást a készítés módjaira nézve, adjon irányt a termelés
nek, a központ pedig lásson külföldi piacok után, szerezzen megren
deléseket bárhol, csak azt tartva szem előtt, hogy a magyar nép 
munkájának állandó és jutalmazó keresetet biztosítson. Hiszen számos 
olyan speciálitásunk van, mely már is meghódította a külföldet és 
a népies forma és szinérzék napról-napra hódit a külföldiek Ízlé
sében is.

A központok legfőbb vezetőjének pedig arra kellene törekedni, 
hogy egyes cikkekben ne legyen hiány, másokban ne legyen túlter
melés. Oda lehet továbbá fejleszteni a dolgot, hogy a háziiparosok, 
ha már szakmájukban elég erősek és tapasztaltak, a gyámkodás alól 
fölszabaduljanak, esetleg szövetkezetekbe tömörüljenek, mert mint 
önálló vállalkozók bizonyára többet keresnek, mintha örök időkre csak 
a munkájukat adják bérbe. Végre pedig egyes megerősödött háziipar
ágak mellett lehetne azután gyári vállalatokat létesíteni, úgy, hogy 
egyes vidékek : például a gyermekjátékok anyagát, favázát az illető 
vidéken létesítendő központi műhelybe szállítanák, mely azután a 
nyers vázáknak csinosításával, díszítésével és kereskedelmi értékesí
tésével foglalkoznék rendszeresen.

Ezen az utón lehetne oda hatni, hogy minden dolgozni akaró 
kéz hálás foglalkozást találjon, hogy a nélkülözés és nyomor isme
retlen fogalom legyen még a legelhanyagoltabb vidéken is. És a kor
mány a mily készséggel adott százezreket milliomos gyáralapítóknak, 
bizonyára ép oly készségesen fog áldozatokat hozni a proletárok tíz
ezreinek megmentésére.
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Azután majd folytatólagos szemlét lehet tartani arról, a mi még 
nincs. Mentsük meg egyelőre azt, a mi van : a nép munkakészségét 
és munkaképességét.

*

I. H á z iip a r .
1. A  szövőipar, nőikézi- és műipar.

Aknasugatagról : Előd Simonná 68 darab kézimunkával. Akna- 
Szlatináról : Füstös Erzsébet 2 darab, Gasparik Rózika 2 darab, Sztru- 
lovits Fáni 4 darab hímzéssel. Alsóapsáról : Hubán Emilné 41 darab 
finom vászonmunkával, Rednik Mária 1 darab szőnyeggel. Aknarahó- 
ról : Greblics Demeter 1 darab gyapjupokróccal.

Bártfalváról : Botis Emma 1 diszpárnával. Brébrői : Doros László 
42 darab asztalneművel. Barcánfalváról : Hodor Lászlóné, egész szoba 
berendezéssel és asztalnemüekkel, Káhán Bella 1 óratartó, Káhán 
Regina 1 album. Horovitz Igniczné 4 darab, Kudrics Gergely 8 darab 
vászon és gyapjumunkával. Budapestről : Keresk. r. t. 23 szőnyeg, 
318 darab diszes kiállítású fehérneművel. Balázsfalváról : Mihályi 
Péterné 1 darab nagyszőnyeggel. Bogdánluhiról : Tendier Chaim pok
róccal.

Dolháról : Demjanovich Endréné 7 darab háziipari cikkel. Dra- 
gomérfalváról : Kratz Károlyné 3 darab vászonszövési munkával, özv. 
Szaplonczay Pálné 27 darab különböző diszes szövött munkával.

Felsőkálinfalvnról : Komán Viktorné 5 darab gyapjú és vászon 
munkával, Kupcsa Ilona 1 darab, Suba Mária 1 gyapjupokróccal, 
Bródy Mária 3 darab gyapjú munkával. Felsőszinevérről : Füzy Zol
tán 6 darab asztalneművel. Farkasrévről : Rednik Istvánná 9 darab 
szőnyeg és vászonnemüvel, Rednik Mariska 7 darab vászonmunkával, 
Rednik Irénke és Miczi 3 darab kézimunkával, Ginda Anna 12 darab 
szőnyeg- és vászonnemüvel, Joódy László 1 szőnyeg és 7 darab 
vászonnemüvel. Felsőszelistyéről : Dunka Demeterné 7 darab gyapjú 
és vászon készitménynyel, Papp Mihályné 1 futószőnyeggel. Felső- 
visóról : V. Papp Simonná 88 darab szőnyeg,- függöny- és asztal
neművel. Felsőapsáról : Pulszky Ilona 1 darab köténynyel, Pulszky 
Anna 6 darab diszes asztalneművel, Pulszky Mariska 1 darab ablak- 
függönynyel.

Gyertyánligetről : Azbej Gyuláné 4 darab vászonmunkával. Ger- 
nyesről : Godácsy Lászlóné 22 darab diszes vászonmunkával.

Hosszumezőről : Kosa Juliánná 8 darab vászonszövettel, Kis- 
várdai Teréz 21 darab háziiparcikkel, Gazdasági ismétlő iskola több
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darab női kézimunkával, hímzéssel, Bálint István 17 darab vászonnal, 
Balázs Mária 12, Benedek Jolán 15 darab vászonnal, Csurka Sán- 
dorné 35 darab vászoncikkel, Fait Mariska 6 darab háziiparcikkel, 
Fekete Lajosné vászonmunkával, Holczberger Istvánná 12 darab, ifj. 
Kosa Gáspárné 12 darab háziszövésü munkával. Husztról : Ágoston 
Eugénia 1 drb, Krausz Margit és Hajnalka 3 drb, Nyegre Margit 2 drb. 
hímzéssel, Veisz Pepi 1 darab diszasztalnemüvel. Havasmezőről : 
Lahner Lajos, áll. iskola, Fülöp Anna, Tököly Lenke háziipar cikkek
kel, Czeichner Chajimné szövött vászonnemü és szőnyeg készítmé
nyeivel, Nyisztor János Ízléses vászonszöveteivel, Állami leányiskola 
díszes párnahuzatokkal, házi iparcikkekkel.

Izáról : Préstálya N. 4 darab vászonnemüvel. Izakonyháról : 
Mihálka Gabor 1 darab szőnyeggel.

Jódról : Dunka Gáborné 2 szőnyeggel 1 abrosszal, Dunka György 
16 darab szövött munkával, Kindris Gábor 1 darab szőnyeggel, Ples 
László 2 darab szövött munkával, Pap Ivánné 5 női vászonmunkával.

Körtvélyesről : Szenesük Jánosné 2 szőnyeggel. Kőrösmezőről : 
Szarukán János 3 darab hársfakorbácscsal, Taficsuk Mariska gyapjú- 
posztó öltönynyel, Rosenthal Ernesztin 12 darab női kézi munkával, 
Állami leányiskola női kézi munkákkal, Kőrösmező község 19 darab 
kézimunkával. Kövesligetről : Szilágyi Miklósné 1 gyapjú pokróc és 
gubával, Papp Istvánná női kézimunkával, Riskó Vazul gubával, 
Riskó Jánosné szőnyeggel. Késmárkról : M. kir. áll. szövőipari szak
iskola 2 szövőszék-felszereléssel. Kereckéről : b. Schönberg Donáld 
5 darab vászonnemüvel.

Kricsfalváról: Feth Joachimné, gör. kath lelkész neje pokróccal, 
Lipcséről : Sin Ferencz 3 darab munkával.

Máramarosszigetről : Anderkó Ábel 1 pár harisnyával, 1 darab 
zubbonynyal, Áll. elemi iskola 12 munkával, Adler Emma 2 darab 
festménynyel, Áll. felsőbb leányiskola nőikézi munkáival, Biró Zoltánné 
2 asztalfutóval és 1 diszzsebkendővel, Burger Róza 5 darab kézimun
kával, Badzey Elekné 2 darab szivarszalagokból készített sállal, Berko- 
vits Matild 4 darab asztalfutóval, Egner Irén és Egner Erzsi kézi 
díszmunkáikkal, Frisch Etel asztalfutóval, Filep Irén 8 képpel, Grósz 
Julia 2 darab tollrajzzal, Goldstein Gizella 3 darab kézimunkával, 
Goldglancz Aranka 6 darab kézimunkával, Gerhardt nővérek egy 
darab cimbalomtakaró, Gojdl Regina 5 darab vászonmunkával, Groedel 
Árminná néprajzi bábokkal, Hieronymi Karola 30 darab diszes kézi 
munkával, Joódy Illésné 9 szőnyeg és butordiszitéssel, Jablonszky
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Gizi 1 darab hímzett képpel, Izai Anna és Mariska 2 himzésmunká- 
val, Káhán Karola 5 kézimunkával, Katz Izsákné 2 hímzéssel, Lator 
Erzsiké 4 díszes vászonmunkával, dr. Mihályi János és Mihályi 
Juliska szőnyeggel, diszbutorral, Modern Sarolta 2 párnahajjal, Müller 
Frigyesné kalotaszegi asztalfutóval, Novák Katinka 5 képpel és hím
zéssel, Orosz Virgil, Virgilné és Gizi festményekkel és képpel, Orosz 
Margit kézimunkával, Pákayné G. A. 5 darab kézimunkával, Papp 
Péterné 2 faldiszszel, Ráth Regina, Karola, Antónia és Gizella kézi 
díszmunkákkal, Srám Gizella asztalterítővel, Stein Chaimné 2 darab 
pokróccal, özv. Vincz Gyuláné 8 darab szőnyeggel, 2 darab függöny
nyel, Vincz Sándorné 16 darab vászonmunkával, id. Várady Gábor 
6 népviseleti képpel, Virág György 1 darab szőnyeggel, Vékony Juliska 
és Etelka női kézimunkával, Kozicska György 4 darab faldiszszel, 
Márkus Györgyné, Márkus Ida 2 darab párnával, Müller Frigyesné 3 
darab vászonmunkával, Szabó Gáborné 2 darab szőnyeggel, Seeberg 
Ármin legyezővel, Szabó Erzsiké ablakfüggönynyel, Szántó Zeno képek
kel, Schuber Etel szmirna szőnyeggel, Seeberg Teréz női kézimunkával, 
Schubert Erzsiké névjegytartóval, faldiszszel, Berger Miksáné kézi
munkával, Orosz Gizi bababerendezássel. Schuber József 44 matring 
színes gyapjú fonállal.

Nagy-Bocskóról: Kostenszky Béla 2 darab toliból készült táj' 
képpel.

Petrováról : Jónás nővérek 19 darab női kézimunkával.
Fülöpfalváról : Kapusztej Mihály 1 tollcsokor tartóval, kötőkosár

ral és parasztruhával.
Rozáliáról : Dán Ilona 1 szőnyeggel, Iváskó Jánosné 7 darab kézi

munkával. Rahóról : Geréb Margit kézimunkával és 2 darab vizfes- 
téssel, ifj. Roska Hrecz pokróccal, Riskó Jánosné asztalterítővel, 
gubával, Rakics Vaszily 2 darab törlővel.

Husztsófalváról : Dohánics Anna 2 darab vászonkészitménynyel, 
Sajovits Péterné 1 drb. törülközővel, Simon Istvánná 2 drb. vászonmun
kával, Simon Szimjonné 2 darab párnahajjal. Sajóról : Balázs Jánosné 1 
drb. szőnyeggel, Kimpian Vilma 4 drb. kézimunkával, Orosz Lukáné 2 drb. 
kézimunkával. Szurdokról: Oláh Erzsébet 13 taplómunkával, Áll. elemi 
leányiskola 18 darab női kézi munkával. Szacsalról : Pataki Ágnes 
1 darab hímzett párnával, Áll. elemi iskola szőnyeggel, Székely Lajos 
4 darab díszmunkával.

Viskről: Bakkay Regina vászonnal, Botos Róza háziszövettel, 
Csákay Regina 5 darab vászonszövettel, Heczel Róza 4 darab, Jőrös

15
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Lajosné 15 darab, Jőrös Bálintné 12 darab, Kovács Regina 6 darab, 
Mezei János 2 darab, Orosz Mariska 5 darab (erdélyi szőttes), Román 
Regina 1 darab, Szirmai Juli 8 darab, Varga Károlyné 4 darab, 
Varga Tamásné 2 darab, Varga Zsuzsánna 1 darab háziszövettel.

2. Faragó és bognáripar.
Aknasugatagról : Kolozsváry Károly 2 díszes asztal, borsai Timis 

János 2 díszmunka.
Csónaki uradalom 1 darab juhar, 1 darab nyárfadeszkával, 

Dunka Lupu 3 darab gazdasági eszközzel.
Dolháról : gr. Teleki urad. intézősége 22 drb. gazdasági eszközzel.
Felsőrónáról : Csics Jenő 4 faragott tárgygyal.
Husztról : Páncza Mihály fafaragványokkal, Veisz Emil kalitkával.
Kereckéről : Mártenics Mihály 9 darab házi gazdasági famun

kával, Elefánt Mihály 2 darab járommal. Kövesligetről : Bilák Sándor 
1 darab fazárral. Kökényesről : Mihálka János 3 darab famunkával. 
Kiskirváról: Brinzanik Demeter 6 faragott köszörükővel, Brinzanik 
János 3 darab márványfaragványnyal.

Máramarosszigetről : Haberman Jakab fürdőkáddal, Balog Mi
hály 1 darab tamburával, Izai József 3 darab faragványnyal, Kárpáti 
Ernő szekrénynyel és faragott székkel, Spengel Sándor 1 darab 
faragott asztallal, Szántó Jenő 2 darab tárgygyal, Volosnyai Vilmos 
5 darab különféle munkával, Straub Katinka, Makray Dénes farag
ványnyal, Varga Gusztáv 3 darab famunkával.

Nagybocskóról : Imlauer Vilmos lombfürészeti diszfamunkákkal, 
Gazdasági kertmunkás iskola gazdasági eszközökkel, Schroff József 2 
darab kannával.

Fülöpfalváról : Kapusztej Mihály faedényekkel.
Técsőről : Fülöp Sándor 2 darab tárgygyal, Egressy János farag- 

ványokkal, Mészáros Bálint és Károly fakanalakkal.
Viskről : Dadi Sámuel 2 darab kerti eszközzel, Heczel Mái tón 

4 darab vadászkanállal, Kiss Endre 1 kulacscsal, Ötvös József 12 
darab különféle fatárgygyal.

3. Kosárfonás.
Hosszumezőről : Nagy Endre 19 darab kosárral.
Kökényesről : Kökényesi kosárfonóda 92 darab kosárral és 1 

darab szekérkassal.
Máramarosszigetről: Lehrer Mihály 12 darab fonott munkával, 

Peigert Norbert 1 virágkosárral.
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Nagybocskóról : Andruszak Mihály 7 kosárral.
Técsőről : Lőcskei Mihály 2 kenyérkosárral, Molnár Ilona 4 da

rab gyékénykosárral.
*

II. K é z m ü  é s  G y á r ip a r .
1. Faipar.

Batizáról : Az uradalmi kezelőség bútor alkatrészekkel, ülőlécek, 
seprünyél.

Felsővisóról : Engelstein Jakab butoralkatrészekkel.
Gyertyánligetről : a Klotild vegyipar fakezelősége 32 féle fa- 

tárgygyal.
Husztról : Panczer Ferencz bútorokkal, ezek alkatrészeivel, Pan- 

czer Mihály faragott oltárral, Szabó Lajos női Íróasztallal.
Máramarosszigetről : ifj. Csolosz Károly mosdószekrénynyel, Dra- 

veczky Bertalan Íróasztallal, Grosz Testvérek hajlított butorfa részek
kel, Kávay János könyvszekrénynyel, Kirchmayer Péter kerékgyártó 
munkákkal, Lipjanecz Miklós szobabútor berendezéssel, Pataki Sán
dor női íróasztallal, Záboly Géza oltári gyertyatartóval.

Nagybocskóról : Binder Ferencz 1 faragott Íróasztallal.
Nyéresházáról : (Alsóneresznice) Czitrovszky Albert faragott dísz

tárgyakkal.
Técsőről : Egressy János dísztárgyakkal, faragványokkal.

2. Vasipar.
Felsővisóról : Herskovits Testvérek fürdőkádakkal és viráge- 

dénynyel.
Husztról : Nagy K. arcképkerettel, lakattal, pillanatzáró géppel, 

fényképekkel, Katz József csatorna ládával.
Lipcséről: Schin Ferencz ágyúgolyóból készített tintatartóval, 

levélnyomóval, tűpárnával.
Máramarosszigetről : Burger Lipót különböző lakatos munkákkal, 

Csics Kálmán konyhakéssel és villával, Kádár János dinomogéppel, 
Ösztreicher Izsák bádogos munkákkal, Varga Gusztáv tűzálló vasszek- 
rénynyel, kapubetéttel, zászlótartóvázával, Ziszovics Izsák vésett kapu
zárral.

Técsőről : Róth Henrik, Klein Adolf, cinacél tárgyakkal.

3. Bőripar.

Máramarosszigetről: Bállá István, Csiszár György, Csiszár István
15*



2 2 8 M Á R A M A R O S I EM LÉK K Ö N YV .

kikészített bőrökkel, Fornvald József, Kiss Károly, Kovács János kiké
szített bőrökkel, Fornvald György cipőkkel, Kádár Péter cipőkkel, 
Kézi Simon és fia lábbelikkel, Gerstmajer Mihály csizmákkal, Weisz 
Bernát és társa utazó, kézi, iskolai táskákkal, bőröndökkel.

4. A g ya g - és üvegipar.
Ferencvölgyről : Schréter Hilman és Társa különféle üveg- és 

cément tárgyakkal.
Husztról : Porcsi József és társai cserépkalyhákkal, agyag edé

nyekkel.
Kiskirváról : Frojmovics Zélig izr. síremlékekkel.
Máramarosszigetről : Körkemence téglagyár falitéglákkal és fedél

cserepekkel. Somogyi Ferencz hordozható majolika kályhával.
Viskről : Martin Ferencz 304 darab agyagedénynyel.

ő. Ruházati ipar.
Máramarosszigetről : Anderkó Ábel fekete gyapjú gubával, fehér 

gyapjú nadrággal. Sternberg K. és Társa női kalapokkal, és a házi
iparnál felsoroltak között sokan.

6\ V egyi ipar.

Máramarosszigetről : Kávay János házigomba irtószerrel (Mar- 
matia).

Nagybocskóról: a Klotild első magyar vegyipar részvénytársaság 
saját gyártmányaival, melyek a következők : Timsó, chlormész, csu
dasó, keserűsó, rézgálic (kékkő), finomított salétrom, salétromsav, 
sósav, kénsav, szóda, kénsavas agyagföld, ólomcukor, ecet-eszencia 
(vegytiszta), ecetsav (műipari célokra), jégecet, faecet (acidum pyro- 
lignosum), faecetsavas vas, faecetsavas mész, aceton, faszesz dena- 
turáláshoz, faszesz finomított és nyers, rnethylalcohol, chloraluminium, 
horganyhalvag, kovácsszurok, fakátrány, kátrányolaj, kreosot, bükkfa
szén, chamotte-tégla, chamotte-liszt.

7. Különféle.
Máramarosszigetről : Prág Károly szitaszövettel, Papp István 

mézeskalácsokkal, Freund Adolf, Fruchter Lázár órákkal, Jándli Kál
mán ovál körzővel, Hudeczek József üveg festéssel, Kovács László, 
cukrászattal, Schächter Samu hegedűvel, Varga Ferencz saját készit- 
ményü prim, brács, kisgordonka hegedűvel, Virág György szőrme sző
nyeggel, Volosnyai Vilmos cimfestészettel. Traubkatz Izrael és Lieber
mann Samu kötelekkel.
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G a z d a s á g .
1. Mezőgazdaság és kertészet.

a) Pogány Ödön, Pogány Sándor Urmezőről, Mihályi Péter Szarva
szóról, mezőgazdasági termékekkel; b) Erdő Bálint Técsőről, Schréter 
Wolf és Társai Bustyaházáról, lisztőrleményekkel ; e) Vider Rebeka 
M.-Szigetről, szeszgyártmányokkal ; d) Horgonyi Károly, Szkaszkó An
tal, Kovács László M.-Szigetről, süteményeikkel ; e) Schreiner Mihály, 
Bottyán Gyula, Retezár Kristóf M.-Szigetről, hentesáruikkal ; f) Állami 
tanítóképző intézet M.-Szigetről, Fánya János Szarvasszóról, Állami 
kertmunkás iskola Nagybocskóról, konyhakertészettel ; g) Mező Gyu- 
láné, Deruha János, Krausz Antalné M.-Szigetről, zöldségfélékkel ; h) 
Peigert Norbert M.-Szigetről, virágaival.

2. Gyümölcsészet.
a) Id. Kövy József Hosszumezőről, gyümölcstermeléssel : b) 

Szabó Sándorné M.-Szigetről, befőttökkel ; c) Nagy Kálmán, Krausz 
Lajos Husztról, gyümölcsborral, itallal ; d) Mendichovszky Albert 
M.-Szigetről, gyümölcseszközeivel.

5. Méhészet.
Schmidt László Rónaszékről, Kostenszky Béla Nagybocskóról, 

Dáczer István Bogdánról, méztermékeikkel.

4. Tejgazdaság.
László János Taraczközről, Piczura Iván, Csoli Iván Tiszabog- 

dányról, Zürcher N. Szaplonczáról, tejkészitményekkel.
*

E rd é s z e t és  v a d á s z a t.
1. J'Jrdei term ények és faipari c ikkek .

a) A m. kir. faraktár gondnokság Nagybocskóról, a tiszaközi m. 
kir. erdőgondnokság Rahóról, a tiszabogdányi m. kir. erdőgondnokság 
Tiszabogdányról, a fehértiszai m. kir. erdőgondnokság Tiszabogdányról, 
a vaséri, a visói m. kir. erdőgondnokságok Felsővisóról, a kévéiéi, 
fekete-tiszai és mezőháti m. kir. erdőgondnokságok Kőrösmezőről, fa
anyagokkal ; b) Antalóczy Péter gyógyszerész, Buzáth Márton örökö
seinek gyógyszertára M.-Szigeten gyógynövény-gyűjteményekkel ; c) a 
bocskói, gyertyánligeti m. kir. erdőgondnokságok, a m. kir. faraktár 
gondnokság Nagybocskóról, a tiszaközi m. kir. erdőgondnokság Rahóról, 
a tiszabogdányi m. kir. erdőgondnokság Tiszabogdányról, a fehértiszai
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m. kir. erdőgondnokság Tiszabogdányról, a vaséri és visói m. kir. 
erdőgondnokság Felsővisóról, a kévéiéi, feketetiszai, mezőháti m. kir. 
erdőgondnokság Kőrösmezőről, a m. kir. erdőgondnokság Bruszturáról, 
a m. kir. erdőgondnokság Királymezőről, a m. kir. erdőgondnokság 
Németmokráról, Glasner és Schulz fakereskedő cég Máramarossziget- 
ről, Hoffmann Hersch és Fiai cég Felsővisóról, Heczel Márton Visk- 
ről, Názádt Sándor m. kir. erdőőr, Kostenszky Béla m. kir. főerdész 
Nagybocskóról, Linszky Károly m. kir. főerdész Rahóról, Strasser M. 
Jakab cég Máramarosszigetről, Kérey István m. kir. erdőőr Nagybocs
kóról, Gallov József m. kir. erdőőr, gróf Teleki család dolhai uradalma, 
Klotild vegyipar részvénytársaság fakezelősége, Pagura Antal Gyertyán- 
ligetről, id. Mélik István Dobribán és Markovits czég, Reisman 
Hermán fakereskedő cég faipari cikkekkel ; d) Czitrovszky Albert m. 
kir. erdőőr, Todorovits János papnövendék faragványokkal.

2. Vadászat és vadászati cikkek.
Linszky Károly m. kir. főerdész Rahóról, Szokolóczy József, m. 

kir. főerdész Németmokráról, Zemkó Ferencz m. kir. erdőőr, Füzy 
Zoltán m. kir. főerdész felsőszinevérről, Koszován János m. kir. 
erdőőr Kőrösmezőről, báró Schönberg Donald, König Péter Márama
rosszigetről kitömött állatokkal ; b) Forberger Pál uradalmi főerdész 
Dolháról, Czékus György m.-szigeti m. kir. főerdész, Szabó József 
főszolgabíró Rahóról, Virágh György szücsmester Máramarosszigeten, 
Csiszár Lajos Aknaszlatináról, Ercsényi István m. kir. főerdész Huszt- 
ról, Dán Lajos Husztról, Holczberger Antal m. kir. erdőőr, Dévay 
József szolgabiró Rahóról vadállatbőrökkel ; c) Belházy Imre m. kir. 
mázsatiszt Aknaszlatináról, Forberger Pál uradalmi főerdész Dolháról, 
H. Anderkó Ábel m. kir. főerdész M.-szigetről, Linszky Károly m. 
kir. főerdész Rahóról, Szvetelszky Géza m. kir. erdész Tiszabog
dányról, Czékus György m. kir. főerdész M.-Szigetről, Kellner Valér 
nyugalm. m. kir. erdőmester M.-Szigetről, Szabó József főszolgabíró 
Rahóról, Ercsényi István m. kir. főerdész Husztról, Szigeti Géza Ra
hóról, Koszován János m. kir. erdőőr Kőrösmezőről, gróf Teleky 
Gyula Dolháról, Seeberg Adolf m. kir. főerdész M.-Szigetről, Pfalz 
Károly m. kir. erdőmester M.-Szigetről, Karácsony Sándor m. kir. erdő
mester M.-Szigetről őz, szarvas-agancsokkal ; d) Lánczy Antal m. kir. 
főerdész Gyertyánligetről vadkanagyar gyüjteménynyel ; e) Preiszner 
Nándor m. kir. főerdész Tiszaogdányról vadász-tropheákkal ; f) Szántó 
Zenóné hímzett fegyvertartóval ; g) Dabóczy András földmives Técsőrő 
vadász-kürtökkel.
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S. Térképek, tervek, tervra jzok  és statisztika.
a) A máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóság, a bustyaházai 

m. kir. erdőhivatal, a m.-szigeti m. kir. állami erdőhivatal, a m.-szigeti 
m. kir. erdőrendezőség, a m.-szigeti m. kir. erdőigazgatósági mérnöki 
hivatal, a magyar Kárpátegyesület, Spengel Sándor m. kir. erdész
jelölt Máramarosszigetről térképekkel ; b) A máramarosszigeti m. kir. 
erdőigazgatóság, a bustyaházai m. kir. erdőhivatal, a máramarosszigeti 
m. kir. állami erdőhivatal, a m.-szigeti m. kir. erdőrendezőség, a 
máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatósági mérnöki hivatal, a magyar 
Kárpátegyesület, Kreiter István kincst. szegődött munkás, Hágel Ven- 
czel kincst. szegődött munkás, Harihovszky Lipót m. kir. erdöőr 
Bustyaháról, Paulyuk György m. kir. erdőőr Bustyaházáról, Pagura 
Antal Gyertyánligetről, Dáczer Lipót Királymezőről, Horbász Ferdinánd 
Királymezőről, Traxler Károly kőnyomda-kezelő Bustyaházáról, Ercsényi 
István m. kir. főerdész Husztról, sikerült mintákkal ; c) Klein Zsig- 
mond fakereskedő Máramarosszigetről tutajmintákkal; d) Kéray János 
kincst. szegődött munkás Bocskóról, komp- és csónak mintákkal ; 
e) Aczberger Imre kincst. szegődött erdőmunkás Felsővisóról, Domin 
Vincze kincst. szegődött erdőmunkás Felsővisóról, a visói munkásház 
mintájával ; f) Pánczer Ferencz Husztról kerti lugas és bútorzatával ; 
g) Spengel Sándor m. kir. erdészjelölt Máramarosszigetről statisztikai 
kimutatásokkal ; h) a bustyaházai m. kir. erdőrendezőség fanövési 
táblázattal; i) Reisenbüchler Róbert m. kir. famester Bustyaházáról 
csinosan kidolgozott tervekkel ; j) Stógmeth Károly m. á. v. főfelügyelő 
a turistaság és idegen forgalomra vonatkozó irodalmi termékekkel.

*

B á n y á s z a t.

Aknasugatagról : a magy. kir. sóbánya hivatal térképekkel, terv
rajzokkal, fényképekkel, sótermelvényekkel (37 drb.)

Akriaszlatináról : a magy. kir. főbányahivatal térképekkel, terv
rajzokkal, fényképekkel, modellekkel, grafikonokkal, sótermelvényekkel 
(50 drb.), Kremnitzky Amand főbányamérnök kiváló érdeklődést keltő 
ásványgyüjteményének szakszerű elhelyezésével.

Budapestről : a kereskedelmi részvénytársaság gyártervekkel, só
termelvényekkel, a magyar só exportjára vonatkozó grafikonnal, gé
pekkel (12 darab.)

Dolháról : a dolha-rókamezői társulati vasgyár vasszerszámokkal 
és öntvényekkel (100 drb.)



2 3 2 M Á R AM A R O S I EM LÉKKÖ N YV.

Gyertyánligetről : a magy. kir. vasgyár vasszerszámokkal és önt
vényekkel (309 drb.)

Kőrösmezőről: a petróleumot kutató részvénytársaság.
Máramarosszigetről : Kóródy Sándor ásványgyüjteménynyel (25 

drb.,) dr. Mihályi János, Örlősy Ferencz, Pellády-család, Szaplonczay 
Lajos, Vécsey István ásványokkal, ércekkel, graphitokkal. A kassai 
postaigazgatóság Máramaros vármegye vasúti, posta- és távirda háló
zata és hivatalainak térképével, vasút, posta, távirda forgalmi kimu
tatásával (2 drb.)

Rónaszékről : a magy. kir. sóbányahivatal térképekkel, tervraj
zokkal, fényképekkel, különféle sófaragványi tárgyakkal (55 drb.) 
Flórián Károly sófaragványokkal.

Técsőről : a m. kir. erdőgondnokság kőszéndarabokkal, jáspis- 
kövekkel (10 drb)

Tótosbánya : Stahl Mór bányász-ásványokkal (20 drb.)
Horthy Vilmos beregi földbirtokos földtani tárgyakkal.

*

Á s v á n y v iz e in k .
1. T iszavö lgyi járásban.

Bilin, Fehértisza, Tiscsora, Hoverla forrásokkal. Gyertyánliget 
vasas (fürdővel), Irén, Kvászni, Perenisz, Roszolova, Bozsen (Isten 
adta,) forrás vizekkel. Kevele, jódos forrásvízzel. Lonka. Nagybocskó, 
sósviz (tulajdonos a m. kir. kincstár,) vasas, kénes forrással. Rahó, 
Pap Gyula, Csopjuk, Mencsil, Krasznaplesz, Cihánszki forrásokkal. 
Teresei fejérpatak, Tiszabogdány, kénes vízzel, Mászlokrut, Torony
forrás, Mencsil. Tiszaborkut (fürdővel).

2. V isóvölgyi járásban.
Borsa, Funtina, Valearei, Magurai, Sándor forrással. Borsabánya. 

Felsővisó, Suliguli, (A suliguli viz dr. Lengyel Béla vegyelemzése sze
rint első rangú gyógy-, üdítő és borviz.) Pe Prihod, Seszur, Priszlopás, 
Dealubouluj, Lámái forrással. Havasmező kénes vízzel. Vasér Mihóji 
Margit viz, Valea vinuluj.

3. Izavö lgy i járásban.
Batiza. Dragomérfalva, Pekura. Felsőszelistye, Dela Gloód, Dela 

valea Szlatini, Valea Sztirkuluj, Lapekura forrással. Glód, Keresztkut, 
Plejuc forrással és Glódpolyána („Hölgy“)-forrással, mely dr. Neumann 
Zsigmond elemzése szerint égvényes, konyhasós, vasas, savanyuviz
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és még Dela glód, Dela vanela szlatini forrással. Izakonyha. Izasó- 
patak, Jód Plejuc Pakura (dr. Mihályi János a tulajdonosa), Subob- 
rezsa. Sajómező Valea lupuluj, Valea luntrosa forrással.

4. Sugatagi járásban.
Aknasugatag (sósfürdővel.) Bréb kénes (gyógyfürdővel) (Olga- 

forrás.) Disznópataka. Mikolapatak. Váncsfalva.

5. Szigeti járásban.
Aknaszlatina (sósfürdővel). Aknaszlatina mellett Pável-fürdő. Ka- 

bolacsárda. Rónaszék (Antal-bánya), Szaploncza forrással. Tiszakará- 
csonyfalva (kisfürdővel).

6. Taraczvizi járásban.
Brusztura jódos sósforrással. Dombó, Sztenkai ásványvíz. Király

mező (fürdővel). Nagykirva. Németmokra Borkúti, Dáróroszusi kénes 
vizekkel. Oroszmokra, Petrás, Kurilló, Hoffer forrás vizekkel. Teresel- 
patak.

7. Técsői járásban.
Dulfalva Borsa forrás. Ferenczvölgy. Kerekhegy. Kricsfalva, Tala- 

borfalu, Felső Soszul, Felső Kolo Izera, Alsó Kolo Izera. Técső Pató- 
pataki, Vereslőrinc lázi, Fekete vizi, Kiceközi stb. ásványvizekkel. 
Uglya. Urmező.

8. U uszti járásban.
Husztsófalva. Kövesliget, Kicserella Manaszter forrás, Mihálka, 

Ósándorfalva. Visk község. Nagytécsi völgyi, Kovács-völgyi, Sajáni, 
Lajos, Krüzselyi forrásokkal, Viskvárhegy (fürdő) József és Gábor 
forrásokkal.

9. Dolhai járásban.
Nem küldtek be vizet.

10. Ökörmezői járásban.
Alsókalocsa (kis fürdőházzal). Felsőszinevér, Tocskai, Csornarika, 

Kvaszoveci, Kalocsai ásványvizekkel. Kelecseny.
Száztizennégy ásványvíz forrás, közülök egy pár vegyelemezve, 

mint a Suliguli, brébi, viski. A máramarosi vizek jódos, égvényes, földes, 
kénes, sós, szénsavas alkatrészekkel bírnak. A források száma azon
ban az ötszázat is meghaladja, mert van községhatár, melynek



2 3 4 M Á R A M A R O S I EM LÉKKÖ N YV.

területén húszat, harmincat is kitesz a számuk. A legtöbbnek tulaj
donosa a m. kir. kincstár.

*
A z  u g o c s a ia k  k iá llí tá s a .

Ugocsa vármegye iparfejlesztő bizottsága két szobában helyezte 
el háziipari készítményeit.

Ennek az iparfejlesztő bizottságnak központi raktára van Nagy
szőlősön, mely a faipari készítményeket beváltja és forgalomba hozza, 
igy a nagyrákóci faiparteleptől beváltott 9932 drb. készítményt 2842 
korona 36 fillér értékben. Telepe van Bábonyban is. A készítmények 
ára 10 fillértől 6 koronáig. E móddal egy nehány község lakosságá
nak anyagi helyzetén segítve van.

A szövőiparban kiállító volt Verbőcről Orosz Antalné, Nagyszől
ősről Kaminszky Mihályné, Vincze Béniné, Pilisi Sándorné, Fehér 
Jánosné, Sásvárról Lator Istvánná, Tiszaujhelyről Papp Jánosné, Új
helyi Antalné, Kovács Juliska, Salánkról Sipos Sándorné, Kun Eszter, 
Nagy Bálintné, Csorna Mihályné, Gaál Ágnes, Fazekas Bálintné, Öly- 
vösről Kormos Lászlóné, Vesztei Mihályné, Borsos Péterné, Gödény- 
házáról Rácz Károlyné, Szabó Gáborné, Turterebesről Gazsa N.-né, 
Francia Andrásné.

Turterebesről özv. gróf Hessenstein Mórné himzőipar tanfolyama, 
melyet az ugocsai iparfejlesztő bizottság segélyben szokott részesíteni, 
himzőipari tárgyakkal vett részt. Kiállítottak továbbá a gődényházai 
állami elemi iskola, özv. Artner Gézáné, Egry Irén, Egry Ilka, Jaka- 
bovics Náczi, Sulberger Teréz, Gál Eszter, Szabó Erzsi, Rácz Juliska, 
a nagyszőlősi állami polgári iskola, a nagytarnai hímző házi ipartelep 
népies himzési munkákat, melyek báró Perényi Zsigmondné buzgól- 
kodása révén a főrangú körökben kezdenek kedveltté válni.

A veresmarti kosárfonótelep célul tűzte ki a szőlő- és gyümölcs- 
szállító kosaraknak háziipari utón való termelését. A telepen, fennállása 
óta, 56 kosárfonó nyert kiképzést. Termelt füzvesszőt 40 métermázsát, 
593 korona 02 fillér értékben, készítettek a telepen 10,215 darab ko
sarat, 3,228 korona 45 fillér értékben. Készítményei darabonkint 30 
fillértől 12 koronáért készülnek. Kosárfonó telepek vannak még Péter- 
falván, Sásváron.

Ugocsa vármegyének különösen fazekas ipara kezd nagyobb 
lendületet venni.

A vármegye különböző helyein, nagy mennyiségben oly kitűnő 
minőségű tűzálló föld és caolin fordul elő, hogy abból Zsolnay pécsi



K IÁLLÍTÓ K. 2 3 5

gyára és Kőbánya ipartelepe s az ország más rreves gyárai naponta 
több vaggon mennyiségűt szállíttatnak innen, mint nyers anyagot fel- 
dolgozási célra. A vármegye területér, azonban eddig egyedül a helyi 
szükségletnek való házi- és konyhaedények készíttettek. Ezzel foglal
kozik 52 fazekas. Legtöbben vannak Gődényházán és Tölgyesfalván, 
30-an. Mint szegénységgel küzdők ezek első sorban gyámolittatnak az 
iparfejlesztő bizottság utján. Építettek részükre két közös égető házat, 
két-két katlannal, melyet díjtalanul használhatnak, béreltek részükre 
agyagbányát, ahonnan irigyen szerezhetik be az agyagot. Az edény 
beöntésére való kaolin, fehér földet szintén ingyen kapják ; máznak 
való gelétet pedig beszerzési áron nyújt nekik a bizottság. Ez utóbbi 
kedvezmény a vármegye összes fazekasaira kiterjesztetett.

Ezen anyagi segítség, de különösebben a kereskedelmi miniszter 
úr részéről Ugocsa vármegyébe küldött szakértő működése óta, ki a 
fazekasokat technikai oktatással és tanácscsal is odaadólag támogatja ; 
az edények készítése, úgy minőségileg, mint Ízlésesebb formában 
annyira javult, hogy azok kelendősége is szemmel láthatólag nagyobb. 
Nem ritka esetben jelennek meg a fazekasok kemencéje előtt távolra 
szállító kereskedők vevési szándékkal.

Igen csinos, Ízléses edényeket állított ki az iparfejlesztő bizott
ság Balogh Antal, Jakab Péter, Szegedi Antal, Dzsima István, Papp 
József, Takár László, Kölesei Sándor gődényházai, Maleta János, Fiiéi 
József, Hragyl Mihály, ifj. Hőkán János, Petrus János tölgyesfalvai, 
Püspöki Miklós, Gyöngyösi Sándor, Püspöki János, Riskó Sándor 
nagyszőllősi, Tángel József salánki fazekasoktól.

Az ugocsaiak házi ipari tárgyait az iparfejlesztő bizottság gyűj
tötte egybe és Nagyszőlősön a vármegyeház helyiségében volt nehány 
napig szemlére kitéve. Méltó szemlélet tárgya volt a szigeti ipartár
laton is, a fazekas és füzipar terén feltűnő haladást mutattak be.

Érdekesnek találjuk Farkasházi Fischer Vilmosnak, az ugocsai 
agyag földekről szóló tanulmányát, melyet a szigeti ipartárlat alkal
mából irt, itt teljes szövegében közölni :

Ugocsa várm egye tűzálló agy agai.
Ugocsa vármegye egyes községeinek határain és Nagy-Szőllős- 

höz közel fekvő meződombjain többféle és kitűnő minőségű tűzálló agya
gok vannak, melyekről a m. kir. földtani intézet 1885. és 1893. évben 
kiadott Magyarország agyagairól szóló részletes katalógusaiban említés 
nincsen téve, de melyek gyakorlatilag az ország több nevezetes
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gyáraiban már ismeretesek és kitűnő minőségűnek bizonyultak ; Zsol- 
nay pécsi, valamint a budapesti kerámiái gyárakban nagy mennyi
ségben használják.

Ez okból összejártam az ey^es bányákat, vettem mintákat — 
megpróbáltam azokat rendelkezésemre álló fazekas égető kemencében 
— és megvizsgáltattam az ungvári rgyagipar szakiskolában. Minthogy 
az eredmény igen kedvező lett : összeállítottam ez agyag collectióit, 
bemutattam a máramaros-szigeti gazoasági és iparkiállitáson, hogy a 
megjelenő szakférfiakat és vállalkozókat e földi kincsekre figyelmez
tessem : I. II. kupáni agyag ; Nagy-Szőllőstől félórányi távolságban 
fekvő erdős helyen fordul elő nagy mennyiségben ; részint teljesen 
tiszta sárga, szürke színben, részint rózsaszínű (vasas) petyekkel van 
keverve, - -  mindkétféle a tűzben sárga (ivoir) színűvé változik — 
tiszta hangú kongásu - -  Nagy-szőllősön használják az összes faze
kasok és nyers állapotban szállítják Budapestre, Pécsre és több pipa
gyárba.

Az ungvári szakiskolának nyilatkozata: — „Kályharészek for
málására és fehér vagy más színű engobe festékekkel való bevonással 
igen alkalmas agyag.“

III. Nagyszőllősi sárga agyag. — Az ungvári szakiskolának nyi
latkozata :

A nagyszőllősi sárga agyag próba cserepek jelzése : N. sz.
XVII.

Physikai tulajdonságok : Sárga színű, vízben könnyen feloldó 
agyag, durva kövecsekkel keverve. Különben elég képlékeny s isza- 
polva jól korongolható. Iszapolatlanul használva a durva kövecsek az 
edény falain keresztül törnek s egyenetlenné teszik az edény felületét, 
melyet helyenkint megrepesztenek. Iszapolva fazekas edények készíté
sére, durva tisztással és kellően soványitva, kályhák készítésére is 
alkalmas. Ez utóbbi irányban nagyobb mennyiséggel a kályhás mű
helyben még behatóbb kísérletet igényel.

Közönséges hőmérsékletnél (1000 C°-on alul) égetve sima felü 
letü, lágy, késsel könnyen faragható, nedvet jól felszívó, sötét vörös 
színű cserepet ad. Lásd : N. sz. XVII. a jelzésű gúla cserepet. Szép 
színű épület teracotta tárgyak és fazekas edények készítésére a leg
alkalmasabb.

IV. V. sárga és piros föld, festéknek való ;
VI. Uonoki, kékes szürke agyag. Az ungvári szakiskolának nyilat

kozata :
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Physikai tulajdonságok. Az ilonoki agyag — vízben könnyen 
oldódó, rendkívül tiszta, képlékeny, kitünően korongolható, szürke 
színű agyag. Kapcsolatlan állapotban használva igen szép, sima felü
letű edényt ad. Az engobe festéket úgy nedves, mint száraz állapot
ban felveszi és jól tartja.

Közönséges hőmérsékletnél (1000 C°-on alul) világos szürke 
szinü, lágy, késsel könnyen faragható, nedvet (mázat) jól felszívó cse
repet ad. Lásd. J. U. XVIII. a. cserép gúlát.

Dr. Seger-féle normál gúla olvadási fokánál (1190. C°) égetve, 
kemény, késsel nem faragható, nyelvhez nem tapadó (vizet s mázat 
fel nem s z í v ó )  az olvadásnak nyomát sem mutató, szép, világos szürke 
szinü, ép élű és állású gúlát, kongó (Klinker) cserepet ad. Lásd. J. U. 
XVIII. b. jelzésű cserép gúlát.

Seger-féle n. gúla olv. fokánál 1450— 1470. C° égetve, világos 
szürke szinü, kemény kongó cserepet ad. A gúla alakját, öbleit jól 
megtartja, olvadásnak nyomát sem mutatja, — de már erősen felfú
vódik és likacsos szövetű lesz. Lásd. J. U. XVIII. c. Használható az 
esztergált, finom znaimi főző edények készítésére. Kellően soványitva, 
kályhák, tűzálló téglák készítésére, valamint Klinker téglák és a só
mázas kőanyag áruk készítésére. (Steinzeug.)

Meglehetősen tűzálló lévén, chamotte és homok keveréssel, az 
égető kemencék és kazán befalazásához szükséges Il-od rendű tűzálló 
téglák készítésére alkalmazható.

VII. Ölyvösi piros agyag.
VIII. Gődényháza és Tölgyesfalva között levő lapályban „Dombi“ 

név alatti mezőn, 125 cntr. mélységben kezdődve — majd egy méter 
vastagságban találtatik az egyforma nagyon zsíros setétszürke, majd 
fekete szinü tűzálló agyag ; a két község összes fazekasai (majd 30-an) 
dolgoznak ezen agyagból. Az edény már szárított állapotban rendkí
vülien erős — a tűzben vörös színűvé változik; az engobot (fehér 
beöntést) és másféle festést fél száraz állapotban beveszi ; de a mázat 
semmiképen sem, azokból kétszer kell az edényt égetni, miáltal erő
sebb és tartósabb ; mindazonáltal megkisérlettem az agyagot tiszta 
poronddal soványitani, hogy egy tüzégetés által jó edényt nyerjünk. 
Ezen kísérletezés eredményeit tüntetik fel a VIII/1. 2. 3. számú tálka 
minták. — Erre vonatkozólag az ungvári szakiskola nyilatkozatai igy 
szólanak:

A gődényházai agyaggal megejtvén a próbákat, a következő ered
ményre jutottam :



2 3 8 M Á R A M A R O S I EM LÉKKÖ N YV.

I. próba; jele: Gd. 1.

Áll 1 csoport homok 5, csupor porrá tört gődényházai agyag 
keverékéből, készült 1 tányér és 1 csupor belőle, a tányér száradás 
közben már összerepedezett, miért is újból feláztattatott, az agyag 
keverék újból átgyuratott s ismét egy tányér korongoltatott belőle, 
mely tányér száradás közben már nem repedt el. Száradás közben a 
csupor sem repedt el. Úgy a tányér, mint a csupor száradás után 
nyersen mázoltatván és égettetvén, nem repedt el. Ezen keverék 
mellett tehát, hogy ha az agyag a homokkal igen jól össze lesz dol
gozva, — az edényeket lehet 1 tűzben (a mázzal egyidejűleg) kiégetni. 
A keverékből készült edény azonban a homok miatt igen durva, érdes 
felületű és a vizet erősen átengedi a falain.

Még biztosabban mázolható nyersen az edény, hogy ha 1 csu
por (súly rész) homok, és 4 csupor porrá tört agyag keverékéből ké
szül az edény. Az ezen keverékből készült edény cserép fala azonban 
még durvább, mint a Gd. 1. próba edényeké.

Gd. 5. próba iszapolt agyagból készült, az ezen agyagból ké
szült tányért azonban nyersen nem lehetett mázolni, mert a tányér 
elrepedt.

Ezen kísérletezések után megmaradtunk a gődényházai és töl- 
gyesfalvai edények kétszeri égetésénél — igy erősebb és tartósabb 
edényünk van.

*
A  k iá ll í tá s  b e v é te le in e k  é s  k ia d á s a in a k  s z á m a d á s a .

B evételek :
Államsegélyek :

Kereskedelemügyi m. kir. minisztériumtól 6000 kor. —
Földmivelésügyi „ „ 1000 „ —
Pénzügyi „ ,, „ 1000 n —
Bányászati k incstártól...................................... 1000 n —
Magán segélyekből ..................................... 1098 n —

Jegyek után :
a) bérletjegyek 1169 darab á 3 kor. . . 3507 „ —
b) napi jegyek 3032 „ „ 1 „ . . . 3032 n —
c) „ „ 2951 „ „ — „ 40 fill. 1180 n 40
d) csoportjegyek ........................................... 128 n 40
Eladási ju ta lé k o k b ó l...................................... 133 „ 10
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Betétek után esedékes kamatok . 123 kor. 61 fill.
Téritmények :

Ünnepségek rendezésére eszközölt kiadások-
ból v issza té rü lt........................................... 227 10

Berendezési tárgyak eladásából...................... 118 „ 96
Összes bevétel : 18,548 kor. 57 fill.

Kiadások :

Pavillon é p íté s é re ........................................... 1000 kor. _ fill.
Állatkiállitás he ly iség ére ................................ 657 n 70
Terület előkészítésére...................................... 290 n 64 n
Hirdetések, nyomtatványok és oklevelek költ-

ségeire ...................................................... 1548 „ — „
Zene és ünnepségek rendezésére . 976 „ 55
Asztalokra, állványokra, illemhelyekre, díszíté

sekre, vendéglő és szövészeti pavillon fel-
á l l í t á s á r a ...................................................... 4684 n 95

Tárgyak rendezésére és szállítására . . . 985 „ 85 „
Felügyelet ...................................................... 459 „ 20 n
Tűzkár elleni b iz to s í tá s ................................ 79 n 78 „
V ilá g í tá s ........................................................... 489 „ 46 »»
Irodai költségek ........................................... 405 „ 52 w
Előre nem látott k i a d á s o k ........................... 544 w 92 „

Összes kiadás : 12,122 kor. 57 fill.
Összes bevétel: 18,548 kor. 57 fill.
Összes kiadás: 12,122 „ 57 „

Maradvány : 6,426 kor. — fill.
Máramarosszigeten, 1901. dec. 21. — Müller Győző, pénztárnok.
A számadást megvizsgálták és helyesnek találták Vécsey István, 

Dohay Sándor, Kremnitzky Amand.

*

A  k iá ll í tá s  b e z á rá s a .
A máramarosszigeti háziipari és gazdasági kiállítás, melyet 

augusztus 25-én nyitott meg ünnepélyességgel Hegedűs Sándor keres
kedelemügyi miniszter, egy hétig nyitva volt s a közönség legnagyobb 
mérvű érdeklődését keltette fel. Az erősebb reménykedők s bízók csak 
az erkölcsi sikert óhajtották sértetlenül megmenteni, de a közönség
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buzgósága, áldozatkészsége meghozta az anyagi sikert is. A berekesz
tés napján több mint e?ernégyszáz belépőjegy kelt el, a mire bizony 
alig számíthatott bárki is. A közönségnek nehezére esett megválni a 
kiállítási pavilonoktól, a kiállítás egész területétől, mely fölött mintha 
folyvást a nap fényes sugarai ragyogtak volna, oly derült volt. Vasár
nap délután, a bezárás napján már két órakor tolongott a közönség 
s egész hat óra utánig kitartott, mig báró Roszner Ervin főispán a 
kiállítást berekesztette.

A budapesti nagy lapok tudósításai is azt hangsúlyozták, hogy 
kevés vidéki kiállítás mutathat fel oly szép sikert, mint a szigeti. A 
kiállítás nyolc napig adott alkalmat az északkeleti kárpátok iparának 
tanulmányozására. A kiállítás iránt, mint a központi lapok is bizo
nyítják, rendkívül élénk érdeklődés mutatkozott mind a nyolc napon 
át, sőt még Galíciából is sok látogatója s tanulmányozója volt. „A 
kiállítás, úgymond egy nagy, budapesti politikai lap, ezt a nagy 
látogatottságot meg is érdemelte, mert valóban értékes kincseket mutatott 
be, olyan kincseket, melyek nincsenek kiaknázva. Természeti kincse
ket, melyek felhasználhatatlanul, vagy csak részben, vagy épen rosz- 
szul felhasználva hevernek és azokat a kincseket, melyek a tanulatlan, 
de nem ügyesség nélküli nép lelkében szunnyadnak ; amazokat a 
bányászat, kohászat, erdészet anyagainak és az ásványvizeknek, für
dőknek kiállítása, emezeket a kiállítás háziipari része tárta fel.“

Az ünnepélyes berekesztés szeptember 1-én délután fél 6 órakor 
volt. Az egyesült dalkörök a Kölcsey Hymnuszát énekelték, melyet 
kalaplevéve hallgatott a közönség. Majd báró Roszner Ervin főispán, 
a kiállítás diszelnöke szólalt fel s messzire elhangzott, hévvel teljes 
beszédet mondott, melyben kiemelte a kormány jóindulatát, a nagy 
közönség és a sajtó meleg érdeklődését, megköszönte a kiállítóknak, 
a rendező bizottságnak, a nagyközönségnek s a sajtónak, mindenek 
fölött a kormánynak kiváló kegyes támogatását.

A főispán mellett állott báró Rosznerné Forgách Klotild grófnő, 
a sikerült kiállítás védnöknője, kit a legigazabb, legbensőteljesebb 
óvációban részesítettek, mert mindenki tudja, hogy az ő fáradhatlan 
buzgóságának köszönhető nagy részében a kiállítás váratlan sikere.

Lator Sándor országgyűlési képviselő, a gazdasági egyesület 
alelnöke mondott ezután köszönő beszédet Nyegre László orsz. gyűlési 
képviselő, gazdasági egyesületi elnök helyett, a kit hivatalos teendői 
a fővárosba szólítottak. Nemcsak az egyesület, de a vármegye egész 
közönségének szívből fakadó köszönetét tolmácsolta a diszelnöknek
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s a köztisztelet és szeretetben álló védnöknőnek azért a buzgó fára
dozásukért, a melylyel az egész vármegyei lakosságnak nagy háláját 
érdemelték ki.

Most egy páratlan jelenet következett. Báró Rosznerné Forgách 
Klotild grófnő kérte, hogy hallgassák meg. Szokatlan — úgymond — 
kérelme, de nem tartóztathatja magát vissza a szólástól, mert meg
akarja köszönni az érdeklődést, a támogatást, a siker előmozdítását. 
Egyeseket nem emel ki, hanem az összesnek, az egész páratlan kö
zönségnek szól a köszöneté. Eddig is máramarosinak tartotta magát, 
de most szivvel-lélekkel hozzáforrott ehhez a nemes vármegyéhez s 
kéri szeretetének viszonzását. A nemesszivü védnöknő, mintha nem 
is a szájával, de a szivével beszélt volna, mindenkit meghatott a 
gyöngédség, a melegség, az egyszerű szavakban rejlő szivnemesség. 
Éljeneztek, tapsoltak.

Szerémy György polgármester Máramarossziget nevében mondott 
köszönetét a kiállítás rendezésében kifejtett nagy fáradozásáért a gróf
nőnek és mindazoknak, a kik a siker érdekében közreműködtek. Erre 
a dalegyesület a Szózatot énekelte el és a nagy közönség ünnepies 
hangulatban vett búcsút-a kiállítás színterétől, annak csarnokaitól.

*

A hála vezérelte az ipartárlat rendezésében fáradozott nagybi
zottságot akkor, midőn 1901. év december 25-én az ipartárlat véd
nökét Roszner Ervinné grófnőt emléktárgygyal lepte meg. Az emlék 
nehéz, oxidált ezüst palet alakú lap, apró keretekkel, melyekben a 
főispáni család arcképei, a vármegyeháza, a kiállítási pavillonok szí
nezett képeit helyezte el a készítő. Az emlék állókép gyanánt Íróasz
talra helyezhető. Budapesti munka, meglepő csínnal készítve, éppen 
oly értékes, mint ízléses.

Az emlékművet átadó tisztelgő csoportban csaknem teljes szám
ban vett részt a kiállítási nagybizottság, melynek élén Lator Sándor 
alelnök üdvözlő beszéd kíséretében nyújtotta át az emléktárgyat. A 
grófnő meghatottan mondott köszönetét a figyelemért és megemléke
zésért, melynek látható jelét legbecsesebb emlékei közé fogja elhelyezni.

*

Az ipartárlat sikeres rendezése körül nagy fáradságot fejtett ki 
Pfalz Károly erdőmester, a ki több rendbeli országos tárlaton szerzett 
tapasztalatait érvényesítette a szigeti kiállításon. Az előkészítés, to
borzás munkájában fáradhatatlan volt Héder János, mint a rendező 
gazdasági egyesület titkára. Az egyidejűleg, de csak két napra 
rendezett állatkiállitás érdekében pedig Liska Samu m. kir. állatorvos

16
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fejtett ki nagy igyekezetét. A tárgyak érkezése és szétosztása idején 
Lator Sándor országgyűlési képviselő, mint rendező bizottsági alelnök, 
ki a kiállítás tartama alatt és után nyugalmat nem ismerő odaadással 
igyekezett arra, hogy mindenek jó renddel folyjanak.

Nyegre Lászlóról, mint a kiállítási bizottság elnökéről őszintén 
jegyezhetjük fel, hogy a kiállítás iránt nyilvánult országos figyelem 
felkeltésében neki nagy érdeme van. Mindig örömmel és büszkeség
gel gondolhatnak vissza a máramarosszigeti augusztusi nagy, nagy 
napokra. Fáradozásaikat szép siker koronázta.

*
És szives emlékként fogják őrizni kiállítóink is a Belházy Imre 

által megrajzolt, csinos kivitelű elismerő oklevelet, melyet a tárlaton 
résztvetteknek, annak idejében, megküldöttek, mely oklevélnek hason
mását emlékkönyvünk lapjain is ime megörökítjük :

A  M Á R A M A R O S - V Á R M . G A Z D A S Á G I  E G Y E S Ü L E T  
által

M á r a m a r o s s z i g s t e n  1 901 . a u q .  2 5 . —  s z e p t .  1 ig  r e n d e z e t t

GAZDASÁGI ÉS HÁZI-IPAR KIÁLLÍTÁS
b í r á l ó  b i z o t t s á g a

E L I S M E R Ő  O K L E V É L L E L  TÜ N TE TT E  KI.

6 a r a  C J la a za e r  (D ta tn n e

/ / r ‘Z  ZZo’ /a  c/i i  Z/o/t/,/
a  k i á l l í t á s  v é d n ö k e .

u /ro  ’JLo • tz n e t  (D ra in  
a  k i á l l í t á s  t b .  e ln ö k e .

( y e p z e a n a a
yj|a  k i á l l í t á s  r e n d e z ő  b i z .  e ln ö k e ,  a  k i á l l í t á s  r e n c L b i z .  t i t k á r a .
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A  h á z i ip a r  é rd e k é b e n .
A kereskedelemügyi m. kir. miniszter úr személyesen győződött 

meg a máramarosi háziipar termékeiről. Szakközegeivel tanulmányoz- 
tatta azt. Két rendbeli leiratával mig egyrészről bírálatot mond, más
részről tervet alkot és anyagi támogatást. A kiállításnak messzekiható 
sikere ezekben a miniszteri intézkedésekben bírja koronáját.

A kereskedelemügyi m. kir. miniszter úr a kiállítás alkalmából 
az itt következő két rendeletet intézte a máramarosi iparfejlesztő 
bizottsághoz. Jóakarat sugárzik ki ennek minden sorából és mindenik 
betűjéből :

Máramaros vármegye iparfejlesztő bizottságának. 58,871/1901. sz. 
A vármegye összes számot tevő tényezőinek közreműködésével ren
dezett máramarosszigeti háziipari és gazdasági kiállítás tanulságait 
levonva, a folyó évi augusztus hó 26-án Máramarosszigeten tartott 
értekezleten már szóval közöltem észrevételeimet és a jövő fejlődésre 
vonatkozó véleményemet. Ennek kapcsán szükségesnek tartom most 
ez utón is értesíteni a bizottságot arról, hogy mely irányban, minő 
intézkedéseket tartok szükségeseknek, illetőleg intézkedtem is már.

Első helyen a háziipar, mint a nép szélesebb rétegeit foglalkoz
tató termelési tényező, érdemel figyelmet, melynek három ága volt a 
kiállításon bemutatva : az agyagipar, a fonó-szövő- és a faipar.

Valamennyi közül legkezdetlegesebb a fazekas ipar, mely nem
csak egyáltalában semmiféle haladást nem mutat, hanem ellenkezőleg 
még a régi állapottal szemben is visszaesést tüntet fel úgy a készít
mények formái, mint azok máza és az edények égetése tekintetében.

Ez a visszaesés azonban egyáltalában nem indokolható, mert 
az agyag minősége azon a vidéken szakértők nyilatkozata szerint 
kitűnő, az illető háziiparosok kellő kézügyességgel bírnak, úgy, hogy 
csupán azon múlik, miszerint nincs meg a kellő tudásuk és Ízlésük,- 
sem a mázkészités és égetés, sem a formák tekintetében.

Ezenkívül hiányzik az illetők kellő berendezése, nevezetesen 
nincsenek meg a modern munkaeszközeik és hiányzanak a megfelelő 
égető kemencék.

Mindezen hiányokon segítendő, szükséges lesz mindenek előtt 
gondoskodni az illetők kellő oktatásáról és berendezéseik tökéletesí
téséről.

I. Az elsőt oly képen oldom meg, hogy utasítottam egyrészről 
egyik agyagipari szakértőt, miszerint szervezzen a legtöbb agyagiparost 
foglalkoztató községben, egy, a modern követelményeknek megfelelő

16*
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fazekas műhelyt, ellátva két-három koronggal, a szükséges szárító
berendezéssel, mázőrlővel és segédeszközökkel ; másrészt gondoskodjék 
arról, hogy az illető községben a fazekasok igényeinek megfelelő oly 
közös égető kemence építtessék, a melyben az összes ottani fazeka- 
kasok felváltva, készítményeiket égethessék. Ezenkívül utasítottam az 
általam kirendelt agyagipari vándortanitót, hogy az igy szervezendő 
és berendezendő műhelyben oktassa be felváltva az ottani fazekasokat 
újabb, ízlésesebb formák, jobb mázak készítésére és az égetésre ; — 
megjegyezve, hogy a készítményeknél arra kell tekintettel lennie, hogy 
más alakú és jellegű tárgyakat készítsenek az ugocsai- és ismét má
sokat a máramarosmegyei fazekasok, sőt lehetőleg úgy, hogy más és 
más tárgyakat készítsenek az egyes családok, hogy igy minden vidék
nek a maga sajátos és jellegzetes háziipara legyen és egy-egy köz
ségbeli háziiparosok is lehetőleg ne folytassanak egymással súlyos 
versenyt, hanem kiegészítsék egymást, mi mellett az a cél is eléret
nék, hogy gyorsabban, többet és igy olcsóbban termelnének.

Ha megfelelő számú fazekas ily képen ki lesz képezve, akkor 
a közös műhelynek fenntartása feleslegessé váland, annak berende
zése az egyeseknek lesz átadható, kivéve a máz-őrlő és égető beren
dezést, mely mindig közös használatára marad az illető község faze
kasainak.

Ha ezen tevékenység közepette annak szüksége állana be, hogy 
egyes fazekas háziiparosoknak újabb korongokra, vagy egyébb beren
dezésekre lenne szükségük, azokat szívesen engedélyezem.

II. A második, de a legnagyobb kiterjedésű háziipari foglalkozás 
a megyében a fonó- és szövőipar, melynek különböző ágait mutatta 
be a kiállítás, nevezetesen a házivászon-szövést, a népies motívumok 
alkalmazását használati és dísztárgyakra, az u. n. cserge készítést és 
szőnyegszövést.

Bár a legnagyobb méltánylással viseltetem a kiállításon bemu
tatott készítmények iránt, mindazonáltal mint szóval is kijelentettem, 
nem lehetek elfogult azok hiányaival szemben, sőt hibának tartanám, 
ha azokat nem tárnám fel egész őszinteséggel, mert e nélkül a hiá
nyok kiküszöbölését nem eszközölhetném, holott ez a célom, e nélkül 
segíteni nem lehetne.

Az első és egyik legnagyobb hiánya a vármegye fonó-szövő házi
iparának, hogy nincsenek megfelelő szövőszékei, minek következtében 
a készítmények még technikailag sem kifogástalanok, el is tekintve 
attól, hogy a háziiparosok ugyanazon idő alatt sokkal kevesebbet és
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rosszabb minőséget termelnek, mintha megfelelő, kellő szélességű, 
modern szövőszékkel bírnának.

Ezen hiányon csak megfelelő szövőszékek adományozásával lehet
vén segíteni, ezt készséggel engedélyezem, ha garanciám van az iránt, 
hogy az illetők a szövőszékeket állandóan üzemben is tartják. Erre 
nézve tehát tegyen az iparfejlesztő bizottság hozzám konkrét előter
jesztést, névszerint jelölve meg azon háziiparosokat, a kiknek szövő
székek volnának adományozandók. Második hiánya a készítmények
nek — még pedig a különböző mintázott szőtteményeknél éppen úgy, 
mint a szőnyegeknél — hogy nem nyilvánul bennük fejlettebb, azaz 
finomabb Ízlés, — hiányzik a felhasznált motívumokban a rajz isme
rete, azaz : mintáik csekély kivétellel nagyon kezdetlegesek, elhagyva 
a régi, igen becses és érdekes népies motívumokat, művészi érték
kel egyáltalában nem biró újakkal akarják azokat pótolni.

E hiányon segítendő, gondoskodni fogok az ottani népies motí
vumok összegyűjtéséről és megfelelő feldolgozásáról, mert minden ily 
háziiparnak csak addig és annyiban van jogosultsága, a meddig és a 
mennyiben saját népe jellegzetes motívumaival foglalkozik és ezeket 
a kereskedelmi igényeknek megfelelően alkalmazza.

Arra nézve, hogy ez irányú kezdeményezésem sikeres lehessen, 
szükségesnek tartom, hogy a vármegyében található régi, tehát az 
előző századokbeli mintákat a bizottság lehetőleg mielőbb egybegyüjtse. 
a melyeket feltalálhat egy-egy régi szőnyegen, párnán, törülközőn, 
ágybetéten, ruhán, kancsón, szóval a nép által használt tárgyakon, 
néhol a templomokban, másutt a nép házaiban.

Az illetőkre nézve az ily tárgyaknak alig van valamely nagyobb 
értéke, ellenben a jelzett célra becses szolgálatokat tehetnének és 
ezért hajlandó vagyok azokat, ha tényleg régiek és jutányosán kap
hatók, állam költségen megvásárolni.

Legcélszerűbbnek tartanám, ha az iparfejlesztő bizottság ez iránt 
megfelelő mozgalmat indítana a vármegyében és az erre alkalmasnak 
vélt tárgyakat összegyüjtené a megye központjába, a hová azután 
kiküldeném szakértőimet, a kik a begyült tárgyakat az említett szem
pontból megbírálnák, megbecsülnék és ez alapon meg is vásá
rolnák.

Mennél gyorsabban végezné el az iparfejlesztő bizottság ezt a 
feladatát, annál gyorsabban jutnék én abba a helyzetbe, hogy az egy- 
begyüjtendő motívumokat feldolgoztassam, ezek révén uj mintákat ké
szíttethessek, melyeket azután a háziiparosok rendelkezésére bocsátanék,
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hogy igy készítményeikben nemesebb ízlés jusson kifejezésre, a mi 
azokat azután forgalomképesebbekké tegye.

Ezzel az említett hiánynyal szorosan összefügg, különösen a 
szönyegszövésnél a felhasznált nyersanyag, nevezetesen a gyapjú mi
nősége és a festés. Mindkettő a készítmények igen nagy részén felette 
sok kívánni valót hagy fenn.

A gyapjú a legtöbb szőnyegen durva szálú és merev, a festés 
pedig a régi, melegségükkel ható tompa színek helyett rikító és e 
mellett nélkülözi a tartósságot, mert mig a régi növényi festő-anya
gok a világosság és idő behatásával szemben indifferensek, addig az 
újonnan használt anilin festékek ezen behatásoknak nem képesek ellen- 
állani.

Ezen hiányokon segítendő, mindenekelőtt gondoskodni kell jobb 
minőségű nyers anyag beszerzéséről és oly festési eljárásról, mely a 
szőnyegek régi becsét és értékét visszaadja.

Az előbbi úgy volna szervezendő, hogy a szükséges nyers anyag 
közösen szereztessék be, úgy, hogy az egyesek kisebb részletekben 
vehetnék át az általuk szükségelt mennyiséget; az utóbbira nézve 
pedig festőről kellene gondoskodni, a ki kötelezettséget vállaljon az 
iránt, hogy csak növényi festő anyagokkal fog festeni. Az előbbi célra 
hajlandó vagyok megfelelő szervezet alakítása esetén a szükséges 
forgó tőkét engedélyezni, az utóbbira nézve pedig készséggel enge
délyeznék az illető festőnek mérsékelt évi segélyt, sőt ha berendezé
sének korszerűbbé tételére, műhelyének némi kiegészítésére lenne 
szüksége, az elől sem zárkóznám el. A nyers anyag közös beszerzé
sére vonatkozó szervezetet, esetleg az érdekeltek szövetkezése utján 
az iparfejlesztő bizottságnak kell létesítenie, festő van ott a megyében, 
a ki a kiállításon részt is vett, ezzel kellene tehát kísérletet tenni, ha 
egyénileg alkalmas.

Erre nézve tehát elvárom a bizottság javaslatait.
A közös anyag beszerzés sokkal olcsóbbá is fogja tehetni a 

háziiparosok készítményeit, mely tekintetben igen sok a kívánni való, 
olyannyira, hogy az ottani szőnyegek oly drágák, miszerint ily árak 
mellett forgalomba egyáltalában nem hozhatók, holott számbavehető 
kereseti forrássá a népre nézve ez csak akkor lehet, ha lehető nagy 
mértékben kerül forgalomba.

Erre nézve még egy igen hathatós mód kínálkozik, mely a mel
lett, hogy nagy forgalmat volna képes előidézni, egy másik, igen üdvös 
cél biztosítását is alkalmas lenne előmozdítani : a középosztály
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lakberendezésében a műizlés érvényesülését és a nemzeti jelleg ki- 
domboritását.

Ha sikerül az ottani szövőiparba nemesebb Ízlést és színezést 
bevinni, jobb anyag felhasználását biztosítani és a készítmények árát 
elég olcsóvá tenni, akkor csak kis propaganda kell ahhoz, hogy azok 
a készítmények, bútorok behúzására, függönyökre és a lakások egyéb 
ízléses díszítésére nagyban használtassanak és ha ez legalább ott, a 
vidéken nagyban elterjedne, családok százainak rendes keresetet biz
tosíthatna.

Erre azonban — és ezt szükségesnek tartom különösen hang
súlyozni — csak akkor lehet számítani, ha ez az iparág a fokozott 
igényeknek meg fog felelni, mert e nélkül, t. i. a jelenlegi állapot 
mellett erre gondolni sem lehet.

Hátra volna még a háziiparban, t. i. a nagyban űzhető házi
iparágak közül a faipar, melyre nézve gazdag talaja van Máramaros 
vármegyének, erdőségek százezernyi holdjai bőségesen nyújtják a hozzá 
szükséges faanyagot, — de erre nézve elég becses kísérleteket is volt 
alkalmam látni a máramarosszigeti kiállításon.

Ennek tanulmányozására is, éppen úgy, mint a szövő- és agyag
iparnak, speciális szakértő utazza be ez idő szerint a vármegyét, hogy 
megállapíthassa, mely községekben minő ágait lehetne ezen háziipari 
foglalkozásnak űzni és mily eszközök szükségesek ahhoz.

Addig is, mig ez iránt az érdekeltséget tájékozhatnám, csak 
nagy általánosságban kívánom jelezni, hogy igen jövedelmező foglal
kozás lehetne egyrészt a kocsigyártáshoz szükségelt farészeknek fél- 
gyártmányokká való feldolgozása, nemkülönben — az építő ipar 
fellendülése esetére a nyers ajtó és ablaktokok készitése, az ülő bú
torok favázainak gyártása, bot- és ernyőnyelek készitése, mind tömeg
cikkek, a melyekben a szükséglet az egész országban állandó, sőt a 
melyekből kellő szervezet esetén nagy kivitel is lenne biztosítható.

A főkellék azonban a kellő szervezet, t. i. megbízható vállalko
zókat kell ezekre keresnie a bizottságnak és ha ezekre szert tett, 
szükség esetén készséggel nyújtok azoknak megfelelő erkölcsi és 
anyagi támogatást.

Erre a szervezetre azonban nemcsak a faiparnál van szükség, 
hanem éppen úgy a szövészetnél, melynek tömeg-termelésű ágai e 
nélkül épen úgy nem folytathatók sikerrel.

A magyar kereskedelmi részvénytársaság kijelentette nekem haj
landóságát, hogy a háziipar piacképes készítményeinek kereskedelmi
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forgalomba hozatalát elvállalja és a nyers anyag beszerzésében a 
létesítendő helyi szervezetnek mindig készséggel rendelkezésére áll.

Ez becses Ígéret ugyan, melyet vegyen a bizottság mennél szé
lesebb körben igénybe, de egymaga nem képes megoldani a kérdést, 
mert a nevezett társaság nem foglalkozhatik specialiter csak Mára- 
maros vármegye háziipari készítményeinek terjesztésével, hanem fel
adata az ország összes piacképes háziipari cikkeinek forgalomba 
hozatalával foglalkozni.

Minthogy azonban itt messzebb menő akciót tartanék szüksé
gesnek, hogy a dolgozni tudó és dolgozni akaró lakosság lehetőleg 
állandó foglalkozáshoz, illetve kenyérkeresethez jusson : szükségesnek 
tartanám, ha a bizottság a szövőipar tömegtermelő részéhez oly munka
adót keresne, a ki kötelezze magát, hogy állandóan néhány száz 
háziiparost foglalkoztat rendszeresen, ellátja őket nyers anyaggal és 
átveszi készítményeiket, melyeknek forgalomba hozataláról ő maga 
gondoskodik.

Ez esetben is készséggel helyezem kilátásba legmesszebb menő 
támogatásomat részére azonfelül, hogy a szükséges szövőszékeket az 
illetőknek magam adományoznám.

Bizonyos irányban folytatok ugyan egy uj rendszerű, háziiparra 
alkalmasnak látszó fonógéppel magam is kísérleteket, melyek bevá
lása esetén néhány száz család foglalkozást fog kaphatni, ettől azon
ban függetlenül kellene a jelzett másik irányban is kezdeményezőleg 
fellépni, hogy a foglalkozások mennél szélesebb köre legyen a me
gyében létesíthető, de mindig csak úgy, hogy a készítmények érté
kesítése eleve biztosítva legyen, mert e nélkül minden akció csak 
meddő maradna.

Ezekben foglalkozva a megye háziiparával, a melyből szándé
kosan mellőztem a kosárfonást, mint a melylyel elismerésre méltó 
eredménynyel foglalkozik a szomszédos Ugocsa vármegye, a mi Má- 
ramaros megyében annak nagyobb mérvű kiterjesztését egyelőre nagyon 
megnehezíti ; mellőzve ugyanily okból az u. n. gubás ipart is, mely ha 
bevezettetnék is Máramaros megyébe — a minek semmi akadálya 
sem lehet — elvégre is csak nagyon kis körre volna szorítható, — 
áttérek a vármegye kézműiparára, mely szintén sürgős segítséget igényel.

III. Első helyen vonták magukra figyelmemet az emlitett kiállításon 
a máramarosszigeti tímárok, kiváló készítményeikkel. Ezek is nélkülö
zik azonban a modern munkagépeket és nem ismerik az újabb eljá
rási módokat.
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Ennélfogva utasítottam az általam kirendelt timáripari vándor- 
tanitót, hogy minél előbb a helyszínére menve, oktassa ki az illetőket 
és ha a szükséges gépek és berendezések közös használatát biztosí
tani tudja, szerezze be azokat részükre államköltségen. Minthogy 
pedig az említett tímároknak a nyers-bőrök és cserző anyagok beszer
zésével is nehézségeik vannak, felhívtam a kereskedelmi részvénytár
saságot, hogy ezek tekintetében segítségükre legyen.

Más figyelemre méltó kisiparágat — a bőrönd készítésen kívül, 
mely ily segélyt nem igényel — és az új iparágat meghonosító ón- 
acél-készitőn, a kinek gépek adományozása iránti kérését külön tár
gyalom, készséggel helyezve kilátásba már most támogatását, — 
sajnálatomra nem volt alkalmam a kiállításon láthatni.

Ha azonban lennének a megyében oly támogatásra érdemes 
kisiparosok, kiken gépek adományozásával segíteni lehetne, tegyen ez 
iránt a bizottság konkrét előterjesztést hozzám, mindig számíthat an
nak jóakaró, méltányos elbírálására.

Mindezekből meggyőződhetik a bizottság, hogy a vármegye ipari 
viszonyainak javítása tekintetében — a rendelkezésemre álló eszközök 
korlátái között — a legmesszebb menő támogatás nyújtására vagyok 
hajlandó, természetesen csak úgy, ha ezzel a célt biztosítva látom.

A bizottság tevékenységétől függ tehát most az eredmény, men
nél nagyobb tevékenységet fog ki tejteni, annál nagyobb mérvű leend 
az általam nyújtható támogatás.

Budapest, 1901. augusztus 30.
H egedűs.

*

Az iparfejlesztő bizottságnak Máramarossziget. 73,126/1901. sz. 
Ez évi augusztus hó 30-án 58,871. sz. a. kelt leiratomban részletesen 
körvonaloztam azokat az irányelveket és teendőket, melyek révén a 
vármegye közgazdasági viszonyai — ha nem is rohamosan, fokoza
tosan javíthatók volnának és ezzel a lakosság alsóbb rétegeinek kere
setképessége emelhető lenne.

E leiratom kapcsán, a helyszínén különböző irányban megejtett 
beható tanulmányok alapján következő intézkedéseket óhajtom tenni :

I. Az agyagipar legerősebb pontja a vármegyében Huszt községe, 
a honnan, mint középpontból lesz a vármegye agyagipara fejlesztendő, 
még pedig olyképen, hogy az jelenlegi kereteit túl ne lépje, de ebben 
a keretben lehető tökélyre emeltessék.

E végből Huszt községében nehány évi időre agyagipari műhely
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létesítését rendeltem el, melyben hat állandó munkahely lesz léte
sítendő.

E műhely megfelelő munkaeszközökkel lesz felszerelendő (máz
őrlők, agyaggyuró gép és egyébb berendezés), továbbá megfelelő égető 
katlan lesz azzal kapcsolatban építendő.

Az igy berendezett műhely vezetését erre alkalmas mesterre 
fogom bizni, kinek kötelessége lesz, úgy a helybeli, mint a vidéki 
fazekas mestereket és azok segédszemélyzetét felváltva, a jelentkezés 
sorrendjében magában a műhelyben jobb és szebb edények készíté
sében, valamint azok égetésében oktatni, alapul véve mindig az illető 
vidékek nyers anyagait, mint a melyekre az illető fazekasak utalva 
vannak.

Ezen oktatás irányára nézve megjegyzendőnek tartom, hogy oda 
kell törekedni, miszerint minden egyes vidéknek más-más jelleg adas
sák, csak igy lesz annak eredetisége, mint a háziipar egyik lényeges 
kelléke megóvható és csak igy lesz az egymás közötti egészségtelen 
verseny elkerülhető.

Ugyanezen központi műhely révén kívánom az egész vármegye 
összes agyagiparosainak azon nyersanyag szükségletét is fedeztetni, mely 
csak nagyobb arányú beszerzésnél biztosítja a jó minőséget és olcsóbb 
árat, mi végből elfogom látni megfelelő forgó tőkével, melynek segé
lyével a szükségletet egyszerre fogja beszerezhetni, mig tőle az egyes 
iparosok tetszés szerinti mennyiségben, de mindig az eredeti beszer
zési áron fogják bármikor vásárolhatni.

Ilyképen biztosítva lesz az, hogy az agyagiparosok mindig el 
lesznek látva a lehető legjobb és legolcsóbb nyersanyagokkal és fél- 
gyártmányokkal.

A fenntartási összegben foglaltatik munkadijak címén 2400 ko
rona, mely összeg azon fazekasok díjazására szolgál, a kik a mű
helybe képzés céljából bemennek és pedig engedélyezett kiképzésük 
tartamára vidékiek részére napi két, - -  helyiek részére napi egy ko
rona segély-dijat, hogy igy biztosítva az illetők megélhetését tanulásuk 
ideje alatt is, ezzel serkentessenek a tanulásra.

E tanulás mellett az illető agyagiparosokat a műhelyből szán
dékozom elláttatni saját vidékük agyagából készült eredeti, természet
beni mintákkal, mert meggyőződtem, hogy rajz után ezen iparosaink 
nem képesek dolgozni és a gyors fejlesztésnek ez a legbiztosabb módja.

Minthogy pedig szakértőim jelentése szerint az ottani agyagipa
rosoknak nincsenek megfelelő égető kemencéik, minden községben
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hajlandó vagyok egy-két közös használatra szolgáló katlant is építtetni.
Végül gondoskodni fogok arról, hogy a vármegye területén levő 

összes agyagiparosokat speciális szakértőm évenkint egyszer felkeresse, 
meggyőződést szerzendő arról, hogy a tanultakat kellően értékesitik-e 
és őket a szükséges utbaigazitiísokkal ellássa, valamint intézkedtem 
az iránt is, hogy a huszti és máramarosszigeti kályhások az annyira 
fontos kályharakásban is kioktattassanak, mi végből az ungvári állami 
agyagipari szakiskola művezetőjét a szükséges időre odarendeltem.

Ezen intézkedések révén remélem a vármegye agyagiparát oly 
színvonalra emelni, hogy fennmaradása és megizmosodása lehetőleg 
biztosítva legyen.

II. A szövőipar két irányú intézkedést igényel ; nevezetesen a 
szőnyegszövés és a különböző használati és dekorativ célokra szolgáló 
szövő, illetőleg hímző és varróipar tekintetében.

Mint idézett leiratomban jeleztem, a szövőipar ezen két ágával 
az összes háziipari ágak közül legnagyobb eredmény lesz elérhető, ha 
ebben az összes tényezők közreműködnek.

Magam részéről e tekintetben következőket tartom szükségesnek.
Mint az agyagiparnál, úgy itt is első sorban a munkák techni

kája fejlesztendő arra a fokra, hogy a készítmények mindenképen 
verseny-, illetve piacképesek legyenek.

E végből ezen munkákra nézve is múlhatatlanul szükséges egy 
„központi műhely" felállítása, melyben az ezen háziiparral foglalkozó 
asszonyok és felnőtt leányok bizonyos turnusokban megfelelően kiké- 
peztessenek, honnan hazamenve falujokba, a szőnyegeket és hímzése
ket, illetve varrottasokat a tanult módon készítsék.

Ugyanezt a műhelyt szándékozom megfelelő festőberendezéssel 
is felszerelni, hogy a vármegye területén levő összes szőnyegszövő 
háziiparosoknak a feltétlen színtartó növényi festőanyagokkal való fes
tést végezze, sőt addig, mig erre más alkalmas megoldás nem fog 
találtatni, ezt a műhelyt némi forgó tőke engedélyezésével arra is 
képesíteni fogom, hogy épen úgy, mint az agyagipari műhely, bevá
sárolja a vármegye területén levő összes szőnyegszövők által évenként 
szükséglendő nyers anyagot, kik innen szükségletűket esetről-esetre 
kicsinyben is, de mindig az eredeti nagyban történt bevásárlási ár 
mellett fogják beszerezhetni.

Ennek az intézkedésnek az a nagy előnye lesz, hogy a háziipa
rosok mindig 'egyenletes nyersanyagot fognak kapni a lehető legolcsóbb 
ár mellett és a festés is nem apránként, kis mennyiségekben, hanem
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egyszerre nagyobb mennyiségekben történvén, az egyesekre nézve tete
mesen olcsóbb lesz.

Minthogy pedig nagy hiánya az ottani szőnyegiparnak, hogy nem 
rendelkezik megfelelő, az ottani eredeti, régi motívumokat felölelő 
mintákkal, ezen műhelynek feladata leend nemcsak megfelelő rajzok
kal ellátni az ottani háziiparosokat, hanem részükre kis mintákat 
tényleg készíteni és munkájukban a háziiparosokat is felkeresni, ellen
őrizni.

E központi műhelyt, minthogy a szőnyegkészités a vármegye tiz 
községében is űzetik, de sehol sem úgy, illetve oly nagy mértékben, 
hogy ezen iparág középpontjának lenne tekinthető és minthogy leg
könnyebben a vármegye székhelyéről közelíthetők meg, itt kívánom 
felállítani, még pedig egyelőre 5 szövőszékre, tehát ugyanannyi szövő
nőre és 5 himzőnőre, összesen tehát állandóan 10 munkásnőre be
rendezve.

Ha a tapasztalat ezen létszámnak kétszeresére való felemelését 
fogná kívánni, ez elől sem fogok elzárkózni, de nagyobb arányokban 
kezdeni nem tartanám célszerűnek.

A műhely berendezésénél gondoskodni kell természetesen a fenn
tartásról is, mit szintén teljesen magamra vállalok, gondoskodva egy 
vezető mester és a festéshez szakértő segéd, úgyszintén a hímző és 
varrottas munkák számára egy tanítónő szerződtetéséről, a fenntartás 
költségeiben foglaltatik a tanulásra beosztott szövő és himzőnők se
gélydija is, állandóan tiz személyre számítva, kik negyed vagy fél- 
évenkint váltakoznak, 300 munkanapra napi két koronával, tehát 600 
korona.

Természetes azonban, hogy e műhelynek ily alakban való fenn
tartása csak addig tarthat, a mig arra tényleg szükség van, vagyis 
legfeljebb 4 — 5 évig, melyen túl a háziiparnak már elég fejlettnek 
kell lennie arra, hogy a maga erején megállhasson.

Az elől sem zárkózom el, hogy a műhelyben sikerrel tanult 
szövőnőket megfelelő szövőszékkel lássam el, a mi fölött azonban csak 
esetről-esetre, az iparfejlesztő bizottság előterjesztésére, határozhatok.

E mühelylyel és a szőnyegszövéssel kapcsolatban még két lénye
ges részletkérdés megoldásáról kell gondoskodni.

Az egyik : a központi műhelybe beosztott szövőasszonyok és leá
nyok megfelelő elhelyezése, mely természetszerűleg csak az iparfej
lesztő bizottság vagy a helyi hatóság feladata lehet, a minek megtör
téntére nézve megnyugtatást kell kívánnom, — a másik : az egyes
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községekben oly munkahelyekről való gondoskodás, hol az illető sző
nyegszövőnők rendesen, tisztán dolgozhatnak, mert — szakértőim 
jelentése szerint egyrészt nem férnek el az illetők házaiban a nagyobb, 
t. i. szélesebb szövőszékek, másrészt pedig egyáltalában nincs bizto
sítva a munka tisztasága és megfelelő világítás hiányában annak 
pontos kivitele. E nélkül pedig hiába való lenne minden áldozat, 
meddő minden munka.

Épen ezért azokban a községekben, melyekben a szőnyegszövés 
igy szervezendő lesz, gondoskodni kellene elég világos, elég tágas 
olyan házakról, a hova a szövőszékek beállittatnának és a hol az 
illető háziiparnők napon át dolgozhatnának. Az ily közös munkahelyi
ségekbe elhelyezendő szövőszékeket készséggel engedélyezném a kincs
tár terhére, annak tulajdonát is képeznék.

Ily házakról természetszerűleg én nem gondoskodhatom, ez a 
helyi hatóságok feladata, minek elvállalására nézve indítsa meg a bi
zottság a szükséges tárgyalásokat és azok eredményéről tegyen jelen
tést. Ennek kapcsán szervezendő lesz falvanként a munka ellenőrzése, 
mire legcélszerűbben az illető községekben lakó egy-egy urinő vállal
kozhatnék.

Ennek szervezése is csak az iparfejlesztő bizottság feladatát 
képezheti. A bizottság azon konkrét kérelmére, hogy Viskről három 
és Havasmezőről egy leányt két havi időre a késmárki szövőipari 
szakiskolába küldjék ki, egyenkint 200 korona ösztöndíjjal és ezek 
részére négy szövőszéket engedélyezzek, értesítem a bizottságot, hogy 
mindkét kérelmét szívesen teljesítem, azoknak keresztülvitelére nézve 
tegye magát érintkezésbe a nevezett iskola igazgatóságával, melynek 
útmutatása szerint szerezze be aztán a 4 szövőszéket, egyenként leg
feljebb 200 korona erejéig.

III. A faipar, melynek nagy arányú fejlesztésére a vármegye 
területe, nagy erdőgazdasága következtében, kiválóan alkalmas, csak 
nagyobb vállalatok révén lévén fejleszthető, e tekintetben helyzetem 
természetesen sokkal nehezebb.

Mindazonáltal alapos reményem van, hogy ez irányban is erő
teljes intézkedést fogok tehetni, mely ha eredményre vezet, a vár
megye egy részének gazdasági föllendülését fogja maga után vonni. 
Ugyanis — és ezt már most jelezhetem — tárgyalást folytatok, mely 
már igen előhaladt stádiumban van, egy oly faipari vállalatnak a 
Rusz völgyében háziipari alapon való létesítése iránt, mely már az 
első évben 200, a másikban 300, a harmadikban 400, a negyedikben
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500 ottani munkást foglalkoztatna csak ipari üzemében, tehát az 
ugyancsak szükséges erdei munkások nélkül, sőt az illető vállalkozó 
kilátásba vette — ha a munkásokkal kedvező tapasztalatokat szerez
— azoknak számát évenkint további százzal szaporítani, hogy azok 
létszámát ezerre emelje.

E vállalatnak létesítése esetére tekintélyes állami támogatást 
helyeztem kilátásba és alapos reményem van arra, hogy az 1902. év 
tavaszán már megkezdi az építkezést.

Ezenkívül igen óhajtandó volna Kalocsaláz vagy Visk községé
ben, mint a hol bőven áll faanyag rendelkezésre, a gazdasági eszkö
zök nagyban való gyártásának meghonosítása, erre nézve azonban 
eddig még nem sikerült eredményt elérnem.

IV. A faiparhoz közel áll a kosárfonó ipar, mely Iza és Köké
nyes községekben és különösen előbbi helyen már eddig is biztató ered
ménynyel űzetik. Minthogy azonban szakértőim és az iparfejlesztő 
bizottság egyértelmű jelentése szerint ahhoz, hogy ott ez iparág kellő 
módon gyökeret verjen, a mihez a talaj igen jó, sőt az eddigi tapasz
talatok szerint a készítmények értékesítése sem ütközik nehézségekbe,
— okvetlenül szükséges nagyobb arányú füztelepek létesítése, melyek 
kizárólag a lakosság rendelkezésére álljanak, vagyis vállalati célra fel 
ne használtathassanak, egyidejűleg megkerestem a földmivelésügyi mi
niszter urat, mint a kinek ügykörébe ez tartozik, hogy az említett 
községek helyzetén kegyeskedjék ily füztelepek létesítése által segíteni.

V. Áttérve végezetül a kisipar terén tehető intézkedésekre, itt 
egyrészről az ottani ónacélárukat készilő vállalat, másrészről a vár
megye székhelyének timáripara jön tekintetbe.

Az első helyen említett vállalatnak, melynek fejlődésképességé
ről meggyőződtem, gépekre lévén szüksége, azokat részére 6400 ko
rona erejéig engedélyeztem. A második helyen említett timáripar ügye 
még nem fejlődött ennyire, mert itt nagyobb számú kisiparosról van 
szó, kiken csak együttesen lehet segíteni és igy a segítség feltételéül, 
melyet szívesen nyújtok, azt kell kikötnöm, hogy ezek az önmagukban 
külön-külön gyenge, de egyesülve elég erőssé válható kisiparosok 
szövetkezzenek, ha másra esetleg nem lehetne, legalább a gépek közös 
használatára és ez esetben kész vagyok részükre a szükséges gépeket be
szerezni, melyeknek beszerzési ára szakértőm jelentése szerint 1 1,163 kor.

Az érdekelt kisiparosoknak ily szövetkezetbe való tömörítése az 
iparfejlesztő bizottság feladata, elvárom erre vonatkozó tevékenységé
nek eredményéről szóló jelentését.
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Ezekben jeleztem volna azon intézkedéseket, melyeket a vár
megye ipari viszonyainak érdekében tettem és tenni szándékozom, 
mely intézkedésekből folyó két központi műhelynek 1902. január vagy 
legkésőbb február hónapjában való létesítését elrendeltem, melyekkel 
szemben azonban az iparfejlesztő bizottság részére korábban engedé
lyezett 6000 kor. természetesen felszabadul. Láthatja a fenntebbiekből a 
bizottság, hogy tekintélyes anyagi áldozatoktól sem riadok vissza, 
mert bízom egyrészt abban, hogy ez intézkedéseim nyomában az ottani 
lakosság nyomasztó anyagi viszonyai javulni fognak, másrészt a helyi 
érdekeltség a hatóságok és az iparfejlesztő bizottság maga részéről- is 
megteend e cél érdekében minden lehetőt és az állam által elhintett 
mag termő talajba hull, mely a társadalom gondozására számíthat.

Budapest, 1901. deczember 16.
# H egedűs.

Máramaros vármegye iparfejlesztő bizottságának. (Magyar királyi 
földmivelésügyi miniszter 94,584 IV/1. sz. rendelete.) Folyó évi 38. 
szám alatt kelt felterjesztésére értesítem a bizottságot, hogy a terve
zett két ipari telepnél a folyó évi 13,758. számú leiratom alapján 
segélyt csakis oly mértékben engedélyezhetek, a mennyiben az az ok
tatás költségeinek fedezésére szolgál.

így a kosárkötő telepnél az oktatásra 6 hónapi időt elegendőnek 
tartok, ennek figyelembe vételével a költségek következőképen alakul
nának ; helyiség bére, világításra és fűtésre 250 kor., berendezés és 
szerszámokra 150 korona, füzes bérletre 100 korona, mester díjazásra 
6 hóra á 70 korona : 420 korona, felügyelet s más költségekre 80 
korona, összesen tehát 1000 korona.

A bustyaházai seprő és kefekötő telepnél az oktatásra 600 ko
ronát vettem fel az előirányzat némi módosításával.

Ily módon szervezendő tanfolyamok képezhetik alapját a b zott- 
ság által tervezett ipari telepeknek, melyeknek további segélyezése 
azonban, mint azt már a bizottsággal annak idején tudattam : tárcám 
ügykörébe nem fognak tartozni.

A 13,758. számú leiratomban kilátásba helyezett 1600 korona 
elszámolandó államsegélyt, a fenti részletezés szerint való felhasználás 
végett, 1902. évi január hó 1-én fogom kiutalványozni.

A fenti alapon szervezendő tanfolyamok megnyitásáról és a 
résztvevők számáról annak idején jelentést kérek.

Budapest, 1901. december 27.
A miniszter megbízásából Tormay, miniszteri tanácsos.





Ili, Rész,

Máramaros vármegye közigazgatási beosztása.

1901.
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Máramaros uj községnevei,

A magyar kir. belügyminiszter 1901. évi május 30-án 32,710. sz. 
alatt kelt rendelettel állapította meg a Máramaros vármegye területén 
fekvő községek neveit az 1898. évi IV. törvénycikk 2. §-a és az orszá
gos törzskönyv-bizottság javaslata alapján. Megjegyzi a miniszteri 
rendelet, hogy az érdekelt községek óhajtása, történelmi hűség, a régi 
írásmód és az idegen hangzás elkerülése, valamint az illető község 
földrajzi és topographiai sajátságai képezték azokat a főbb mozzana
tokat, melyeket a községnevek megállapításánál irányadóknak vettek.

Az összetett, vagy jelzővel ellátott községnevek kötőjel nélkül 
egy szóba írandók, hogy a községnevek törzs- és előnévre való meg
oszlása megszűnjék.

A megállapított községnevek használatát az idézett törvény 5. 
§-a az állami, törvényhatósági, községi, valamint más hivatalos ira
tokban, községi pecséteken, bélyegzőkön és jelzőtáblákon, továbbá a 
községek közvetlen rendelkezése alatt álló intézetek és üzemek ügy
kezelésében és nyilvánosság elé szánt nyomtatványain kötelezőleg 
elrendeli.

Még mielőtt a belügyminiszteri rendelettel megállapított község
nevek közlését adnók, szükségesnek látjuk a következőknek emléke
zetbe hozását.

A „Máramarosi Lapok“ 1888. évi 8-ik számában közölt „Mára
maros“ cimü cikk keltette fel az intéző körök figyelmét a helyesebb 
községnevek kieszközlése tárgyában. Ezt a cikket Kutka Kálmán, ak
kor vármegyei főjegyző sugalmazására, tudós Szilágyi István akadé
miai tag gazdag adatgyűjtése alapján irta a szerző.

Majd Torna Jenő 1894-től sűrűn cikkezett a községnevek név- 
változtatásáról. Neki és Szilágyi Istvánnak van a legnagyobb érdeme

17*
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abban, hogy vármegyénk községeinek elnevezésében helyesebb elvek 
jutottak nálunk érvényre.

1895. január 30-án Kutka Kálmán alispán értekezletet tartott 
az előkészítés munkájában. Jelen voltak ezen az értekezleten Szilágyi 
István, Várady Gábor, Gschwandtner Albert, dr. Mihályi János, dr. 
Wekerle László, Szabó Sándor, Krüzselyi Bálint, Szerémy György, 
Örlősy Ferencz, Bökényi Dániel, Torna Jenő, úgy is mint az értekezlet 
jegyzője.

Szilágyi István az elnök tájékoztató megnyitója után előadta, 
hogy a helynevek egyúttal históriai dokumentumok is, ennélfogva 
ezeknek egészen eltüntetése az uj nevek által : nevezetes és fontos 
dokumentumoktól fosztaná meg a történet Írókat a múltnak teljes 
ismeretére nézve. így a telepitők nemzetiségét egyáltalában nem lehetne 
megállapítani. Például : Petrovából ha Péterfalvát csinálnánk, nem tud- 
nók, hogy a községnek első, vagy alapitója, vagy lakosai orosznyel- 
vüek lehettek vagy voltak is.

A változtatásnál figyelembe tartandó elvek :
1. A mely községről valamely közismeretü család, ha csak elő- 

nevénél fogva is neveztetik, az maradjon meg. Oly családok pl. Szap- 
lonczay, Joódy, Bedei, Kricsfalvy stb.

2. A mely község nevének oly képzője van, a milyen az eredeti 
magyar helynevekben is feltalálható, az ne változtassák meg. Ilyen 
képző pl. az a  —Szaploncza, Dolha, mint Margittá, d—Jód. mint 
Diód, Mogyorói/ stb.

3. A mely helynévnek, a mely világosan idegen, a magyar jelen
tése megállapítható, ha azt jellemzetességénél s aesthetikai voltánál 
fogva is alkalmatosnak látják : magyar fordítási alakja fogadtassák el. 
Ez főkép a verchovinai nem régi telepítéseknél jön elő a XVII. század 
közepétől fogva.

4. A mely községnél ez nem lehetséges : alkottassák önkényesen 
valamely új, de jó és jellemzetes név.

5. A mely község kimutatólag az első telepítőtől, vagy a hely 
fekvésétől s más természeti jelenségtől kapta nevét s ezek a régi 
diplomákban igy jőnek elő : annak eddig viselt neve, ha különben 
más körülmény nem javasol ellenkezőt, hagyassék meg, pl. Szurdok, 
Fejérfalva.

6. A hol a régi diplomái nevezett megváltozott, magyar helyett 
mássá lett, vagy a használatból kiesett, mint Ilyéspolyána (Sajópolyána) 
— Sajómező, a régi név visszaállítandó, a mennyiben, vagy csak át
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kell fordítani, pl. Ruszpolyána —Oroszmező, vagy reactiválni : Irholc 
régen : Újlak.

7. Vannak régi földrajzi nevek, a melyeknek értelme ma már 
meg nem állapítható, ezek a mai használt formában maradjanak, pl. 
Szeklence, Száldobcs, Visk, Huszt stb.

8. Ha van is magyar név, de az a jó Ízlésnek ellene van : 
helyette tetszés szerint lehet alkalmasat venni fel pl. Ökörmező, 
Disznópatak helyett.

9. A hol nem fordítás által, sem nem valamely geographiai tu
lajdonság után határoztatik meg valamely uj név : a nép vallásos 
érzületét is figyelembe lehet, jó, sőt kívánatos venni, pl. a görögegy
ház szentjei közül Miklóst, Mihályt, Demetert stb.

10. Ügyelni kell az etymológiai helyességre is az uj szó alko
tásnál, vagy a régi és használatban levő szók restitutiójánál, ha az 
kívánatosnak látszik. Tudva van, hogy a nép gyakran kürtit, összevon, 
módosít, beszédbeli restségből. így például : a máramarosi ember Len
gyelbe megy, Lengyelország helyett. A mostani Somfalva még a XVI. 
századbeli okiratban Somosfalva volt.

11. A mennyire lehet, kerülni kell oly nevek felvételét, a milye
nek már vannak az országban, vagy valamely megkülönböztető jelzőt 
kell melléjök csatolni.

12. Nem ok nélkül adtak az első telepedők vagy telepitők nevet, 
olyat, a milyet adtak. Keresni kell tehát ez okokat s a változtatásnál, 
ha jónak látszik, figyelembe kell venni. Különösen a verchovinaiak- 
nál, a melyek uj telepítések.

Szilágyi Istvánnak e szerint egybeállitott dolgozata az értekez
leten csak nehány községnévnél szolgáltatott eszmecserét, azt alapjá
ban egész tervezetében elfogadta az értekezlet és a főszolgabiróságok 
utján a községek elöljáróságainak meghallgatását kérte ki az alispán. 
Az 1895. évi október 14-én tartott vármegyei törvényhatósági köz 
gyűlés 45 község és két telep névváltoztatásához adta hozzájárulását. 
Előadója Torna Jenő volt, a ki munkálatához Szilágyi István tervezetét 
és a főszolgabirák utján beérkezett községi nyilatkozatokat vette. Torna 
etymologiai alapra fektette érveit, mert a helynevek az illető népnek 
a nyelvén a községnek vagy a topographiai fekvését, vagy a termé
szeti sajátságait jelentik. A hol a szó lefordítása lehetetlen vagy a 
hangzás nem lett volna magyaros zengésű : ott megfelelő helynevet 
választott.
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A vármegyei törvényhatóság 1895. évi októberi közgyűlése ha
tározatából a belügyminiszterhez terjesztették fel a javaslatot.

A községek névmagyarosítása tárgyában a törvényhatóság által 
hozott határozatra a m. kir. belügyminiszter az országos levéltár szak- 
véleménye alapján több község tervezett uj elnevezése ellen észrevé
teleket tett. E tárgyban az alispán 1896. év április 1-én értekezletre 
hívta egybe a már említett tagokból állott bizottságot. Ugyanezen év 
október 3-án 69,401. szám alatt körrendeletben a belügyminiszter 
arról értesítette a vármegyéket, hogy a magyarországi községekről, 
helynevekről egységes, hiteles törzskönyvet akar szerkeszteni, mert e 
téren tapasztalt rendezetlen állapotok a közigazgatás mindenik ágának 
hátrányára szolgálnak, több ezer községnek nincs saját önálló neve. 
Kívánatosnak jelezte a körrendelet, hogy minden község kizárólag csak 
egy hivatalos névvel bírjon. E cél érdekében hiteles törzskönyv készí
tendő, mi végből a belügyi, kereskedelemügyi, vallás- és közoktatás- 
ügyi minisztériumok, egyetértőleg, az országos m. kir. statisztikai hivatal 
igazgatójának elnöklete alatt véleményező szaktestületként állandó ve
gyes bizottságot alakítottak, a mely bizottság feladatköre a következő 
pontokban van letéve :

a) javaslattétel az összes magyar helyneveknek helyes Írására 
nézve ;

h) javaslattétel a nem magyar helyneveknek egységes magyar 
orthografiával leendő Írására vonatkozólag ;

c) az ugyanazon községek és más helyekre vonatkozólag fenn
álló többféle nevek közül a hivatalos jellegüeknek javaslatba hozatala;

d) javaslattétel az országban többszörösen előforduló helynevek 
kiküszöbölése céljából, esetleg uj községnevek alkotása tekintetében 
s végre ;

e) javaslattétel mindazon intézkedésekre nézve, a melyek a vé
gett szükségesek, hogy a megállapítandó község és más helyelne
vezések nemcsak a hivatalos használatban, hanem másként is a 
közhasználatban, minél általánosabban elterjedjenek, lassan-lassan 
kizárólagosakká váljanak. E körrendelethez községi kérdőív volt mel
lékelve.

íme, ily előzmények után jött létre az 1898. évi IV. törvény
cikk és nyert teljesedést vármegyénk közönségének ugyszólva 1888. 
óta felszínen levő vágya, óhaja. A miniszteri rendelettel megállapított 
községneveknek nem mindenike mondható helyesen választottnak, a
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-magasabb, az országos szempont nem engedte, hogy másként való
suljon. Az ily neveket a járásoknál alább közöljük, zárjelben a régi 
községnevet.

*

K é p e k  a  F e ls ő -T is z a  v id é k é rő l.

Hazánk legészakkeletibb pontján, a vadregényes máramarogi 
hegyek közt fakadva, — 958 kilométernyi ut után, — Titelnél ömlik 
a Dunába a Tisza. Hazájához, hol ered, mindvégig hű marad ; — a 
hatalmas magyar Alföldön áthaladva, — partjain tősgyökeres magyar 
népéletet lát s ezért a Tiszát teljes joggal nevezik a legeredetibb, — 
igaz magyar folyónak.

De egészen más kép tárul elénk ott, hol a Tisza útját hatalmas 
hegységek közt töri. Messze elterülő síkság helyett magasra nyúló 
erdős hegyek, meredeken emelkedő szikla párkányok emelkednek és 
magyar ajkúak mellett más, sajátos erkölcsökkel és szokásokkal biró 
néptörzsek laknak. A kiterjedt őserdőkben medvék, szarvasok, hiúzok 
tanyáznak s a hegyek belsejét a bányász töri fel az értékes sóért.

A Debrecenen át, továbbá a Miskolc, S.-A.-Ujhelyen át a Mára- 
marosba vezető vasutak Királyházán, Nyalábvár romjainak láthatárá
ban egyesülnek.

Az állomás mögött csakhamar átkelünk a Tiszán és kelet felé 
befordulunk a tulajdonképeni Tiszavölgybe, miután a Tiszának a Vi- 
horlát-Guttini trachyt hegységeken való áttörését elhagytuk, mely mö
gött a Huszt-máramarosszigeti tómedence kezdődik.

A Keleti Kárpátok legnagyobb részt az eocen és a kréta kor
szakhoz tartozó kárpáti homokkőből állanak. A hegység lábainál egy 
hasadékból váll ki a vulkanikus Vihorlát-Guttin hegység, mely dél
keleten északkeletfelé húzódva, sánchoz hasonlóan terül a homokkő 
hegység előtt.

Ezzel a vizeknek a lefolyása teljesen el volt zárva s azok a 
trachytsánc mögött gyűltek össze tavat képezve, mig Huszt és Király
háza közt az áttörés meg nem történt.

A hol a Nagyág habjai a Tiszába ömlenek, ott van a régi 
máramarosi város Huszt, mely fölött messze láthatóan magaslik egy 
trachytkúp, melynek ormát Huszt várának romjai koronázzák.

Szt. László király kezdé meg a vár építését 1090-ben, de azt 
csak III. Béla alatt fejezték be 1191-ben.
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Huszt főtere.

A krónika mint első várkapitányt Andrást, „Banus de Machov 
Castellanus Regis Ludovici in Huszt“ nevezi meg. (1351 — 1366) 
I. Ferdinánd korából ránk maradt a huszti várkapitány járandóságairól 
egy jegyzék, mely szerint 200 forint évi fizetést, 16 forint lótartásdijt, 
továbbá 82 hordó bort, 12 ökröt, 100 juhot, 20 disznót és szükséglete 
szerint sót kapott. 1594-ben Kherei-Khan vezérlete alatt a Nagyág 
völgyön át 80,000 tatár nyomult Magyarországba pusztítva és rabolva, 
de a várat be nem véve. A török háborúk és a Rákóczi-harcok idején 
a vár elsőrangú szerepet játszott. 1766. év julius 3-án villám ütött 
be a várba s az a lángok martaléka lett. Újra felépítve mégis már 
1776-ban mint vár feladatott s a Caracioli parancsnoksága alatt álló 
őrséget Munkácsra vitték.

Ma puszta rom, melynek falmaradványai bedőléssel fenyegetve, 
de az idő befolyásának mégis ellentálva, a Tisza meder sajátos jel- 
legzője. A Magyarországi Kárpát-Egyesület Keleti Kárpátok Osztálya 
a rom legmagasabb pontján kilátó tornyot állított föl, melyről a Tisza- 
völgy szép panorámáját lehet élvezni.

Utunkat tágas tó medencékben folytatva észak felé, észrevehetjük 
a homokkő kúpok lapos lejtőit, mig délen a meredek, jellegzetesen 
alakult trachyt-hegyek emelkednek. A sátoralaku viski várhegy lejtőjén 
jól ki lehet venni a vasas Viski fürdő épületeit.
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Visk-várhegyi fürdő.

A Talabor, Tarac, Tisza és Iza folyókon átkelve a hatalmas 
Popp Iván látterében robogunk be Máramarosszigetnek, Máramaros- 
vármegye az Iza és Tisza egyesülésénél kedvesen fekvő fővárosának 
pályaudvarára. Sziget nagyon gazdag kertekben és gyümölcsösei fel
nyúlnak egészen a Szalaván lejtőig, melyek mögött már fenyegetően 
emelkednek Kőhát trachytfalai, melyeken Sziget viharai születnek. 
Az idegenekre nézve nem érdektelen a vasárnapokon itt kifejlődő élet : 
ruthén, oláh és magyar parasztnők kínálják olcsón áruikat; a Tisza- 
völgy ruthénjei magas alakjokkal s buzérpiros nadrágjaikkal, az oláhok 
széles bőrövükkel s fekete báránybőr kucsmájukkal komolyan lépdel
nek fel és le, s közöttük mozognak egyre izrael kaftános, hosszufürtü, 
kereskedni mindig kész fiai, kik tulajdonképen a kereskedésnek éltető 
és közvetítő s a parasztokra nézve úgyszólván nélkülözhetetlen alakjai. 
Közülök kerülnek ki M.-Sziget és Máramaros nagyobb helységeinek 
majdnem összes bérkocsisai is.

De Schabes napokon prémes sapkájukkal kaftánjuk körül a 
Taleszszel méltósággal lépdelnek templomjuk felé.

Ritka látványt nyújtanak a szürke-fekete bivalyok sajátszerüen 
alakult s erősen visszahajló szarvaikkal, mint emlékei azon időnek, 
midőn a bányákból nyert sót még bivalybőrökben kellett napfényre 
hozni s a bőrök kedvéért bivalyokat tartani.

A máramarosi hegyek kiterjedt sórétegeket rejtenek magokban 
s a tisztaságáról legismertebb kősót Aknaszlatina, Rónaszék és 
Sugatag bányáiból nyerik. A turisták leginkább Aknaszlatina hatalmas



266 M Á R AM A R O S I EM LÉK K Ö N YV .

csarnokot képező Kunigunda-aknáját és a rónaszéki Apaffy-aknát 
keresik fel. Ez utóbbit 1766-ban keresztültört víztömeg árasztotta el 
s még ma is benne oly sóstón csónakázunk körül, melynek mélysége 
88#63 m.

Pável fürdő.

Aknaszlatina közelében van a Pável-fürdőnek nevezett sósfürdő, 
melyben a szlatinai bányák sósvize igen hatásos gyógyfürdőkre hasz
nálatik fel ; hasonló, de egyszerűbben berendezett fürdő van magában 
Aknaszlatinán is, mely a kincstár tulajdona.

Az előbb említett mediterrán tómedence, M.-Szigetről keletre 
egészen Nagybocskóig terjed s erre folytatjuk utunkat. A legközelebbi 
Szigetkamara állomáson tágas sóraktárak épültek, melyekből a sót 
vasút szállítja szét. Itt látni egyszersmind a kincstárnak legjobban 
felszerelt fürészgyárát, mely Máramaros fagazdaságát legnagyobb rész
ben feldolgozza.

Bocskónál a Tiszaparton a közúti vashid közelében kikötött 
nagyszámú tutaj és farakodó ismét a vidék hatalmas őserdeire emlé
keztet.

A vasúti kocsikból teljes pompájában élvezhetjük a szép kilátást, 
s előttünk van a szűk Tiszavölgye, melybe nemsokára befordulunk. 
Lonkánál tér el a Kaszó-völgye, melynek Kaszópolyána közelében szép 
vízesést alkotó patakja a medrében keresztül álló sziklatorlaszon taj- 
tékozva ömlik alá.

A mediterran képződmények helyett Bocskótól kezdve az oligocen
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homokkő kúpjai kisérnek bennünket s hirtelen egy szűk völgybe for
dulunk, melynek meredek sziklafalain csillám- és chlorit-pala tárul 
elénk. Ezek nyugati előőrsei azon őshegységrendszernek, mely a Popp 
Ivánon és a radnai hegységeken át egész Bukovináig nyúlik,4

Erdészvölgy.

E regényes völgyrészletben van az Erdészvölgy nevű vadász- 
kastély, melyet egykor Rudolf trónörökös használt a vadban gazdag 
Máramarosba tett vadászkirándulásainál. Kis fensikon, melyhez erdő 
koszoruzta völgykatlan csatlakozik, van két kényelmesen berendezett 
lakóház melléképületekkel s parkírozott tereppel.

A völgy ismét szélesedik s mi a Tisza és Visó összefolyása 
által alkotott rónapolyánai mederbe lépünk. Itt alsó-kréta korszaki pala 
és konglomerátok uralkodnak, melyek a Visóvölgyben délkelet felé 
tovább terjednek. A kavicspadok mindkét oldalon jelzik azt a magas
ságot, meddig a viz a tómedencében állott, mielőtt még a csillámpala 
áttörése megtörtént volna.

Itt van a ruthén és oláh nyelvvidék határa : a Tisza-völgyben és 
északi mel'ékvölgyeiben messze nyugotig, Laboréig ruthének laknak ; 
a Visó, Iza és Mára vidékein oláhok. A máramarosi ruthének ép
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mint Ugocsa, Bereg és Ung ruthénjei, legnagyobbrészt a görög-katho- 
likus egyházhoz tartoznak.

A félreesőbb helységekben nagyon eredeti fa-templomokat lát
hatni, melyekben vasárnaponkint a falvak lakói összegyülekeznek. A 
Tisza-völgy ruthénjei erőteljes alakok, kiknek főfoglalkozások az erdészet 
és fa-usztatás. De kiterjedt állattenyésztést is űznek.

A völgy s vele a vasút erős kanyarodással északnak fordul s 
csakhamar ismét a csillám és chloritpala vidékén vagyunk, melyek 
helyenként a jegecődött mészköveket, áttörve a keskeny völgyet Tre- 
busa-Fehérpataktól egész északig Berlebásig bekerítik. A meredek hegy
oldalak többnyire lejtősek s a szem gyönyörködhetik a lombos fák 
világos zöld és a tűlevelű fák sötétzöld ellentétén.

Trebusán valamikor vasgyár is volt, de épületei újabban üveg
hutává alakíttattak át. Itt torkollik a Tiszába a Fehérpatak, melynek 
forrásai az 1940 m. magas Popp Iván hegység nyugoti lejtőin erednek.

A szép völgy teljesen patkóformáju hegylánctól van körülvéve, 
melynek tetőpontja a hatalmas gnaiszból alakult Popp Iván. E hegyre 
Fehérpatak völgyéből Szeret-Plei-en át jutnak fel; a M. K. E.-nek 
menedékháza nyújt itt jó pihenést és a három csúcsról messze terjedő 
kilátást élvez az ember. A leszállás történhetik Berlebáska és fehér
pataki Pietrosz mészszirtjei mellett a Kvaszni-patak völgyébe, honnan 
könnyen érhetni Bogdánba, a Fehér-Tisza völgyébe.

Élénk élet uralkodik a völgyben ; a vasúton és a Tiszán kívül 
kitűnő karban tartott országutak szolgálják a közlekedést.

Majd a Tisza zöld hullámain tovasiető tutajokat látunk, a mint 
a ruthén tutajosok biztos keze irányítja. Itt már jó kedvvel haladnak, 
hisz úgyszólván szerencsésen meghaladták a legveszedelmes helye
ket. A sokfélekép hajló völgy folyton új kedves meglepetésekkel szol
gál ; a látvány színpadiasán változik.

Berlebás állomás védjelzőjénél nyílik meg a Berlebáska vagy 
Lujzavölgy s az állomásnál tűnik fel a háttérbe a szép alakú Berle
báska havas, Popp Iván szomszédnője. Figyelmes vizsgálók még a 
fehérpataki Pietrosz mészszikláit is észrevehetik.

A szép fenyvessel és vizgazdag, kristálytiszta patakkal biró völgy 
kiválóan alkalmas nyaraló-telep felállítására.

A bejárást egy karcsú sziklakup jelöli, melynek ormát vaskereszt 
díszíti.

Ezzel a Diaskőzetek vidékére jöttünk; mig csillámgazdag, a 
Triashoz tartozó werfeni pala is látható a vasút melletti kőbányában.
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Rahónál érünk az alsó és felső krétához tartozó kárpáti homokkő 
vidékére ; a meredek lejtők és sziklapárkányok helyébe gömbölyű, 
erdős kúpok lépnek szép alpesi legelőkkel, melyeken számtalan csorda 
örül az életnek.

Egyrészt a városnak szép, az északnyugoti hideg szelektől védett 
fekvése, másrészt egy vastartalmú ásványforrása, melynél a kincstár 
szerény fürdőt épített, Rahót eléggé keresett nyári tartózkodási helylyé 
tette, hol hivatalnokok, tanárok és más földi javakkal nem dúsan 
megáldott lateinerek családjai olcsón élvezhetik az üdítő hegyi levegőt, 
szállást, ellátást nyerhetnek.

Rahó fölött 4 kilométernyire egyesül a keletről jövő Fehér-Tisza 
az északról dél felé folyó Fekete-Tiszával s a folyó ezután egyszerűen 
Tiszának hivatik.

Az egyesülés helye Tiszaköz megállóhelye mögött van s innen 
a két folyó vizének különböző színét már messziről észrevehetni; kü
lönösen feltűnő a szinkülönbség, ha az egyik folyó vidékén eső volt, 
mig a másikén nem.

Két alaguton átrobogva átkelünk a Tisza völgyén és elérkezünk 
a Tisza-völgynek tájképileg legszebb pontjához, a Szurdok völgyszoros 
bejáratához. A völgykatlanban a Tisza medre mellett csak az ország
úinak van hely, úgy, hogy a vasút töltését is egyrészt a Blisznica, 
másrészt a Szessa meredek lejtőiről kellett kicsikarni.

Különösen meredek lejtősek a völgy felé a Blisznica előhegyei, 
melyekből gyönyörű vízesést alkotva tajtékozva törtet a Tiszába a 
Trofanec patak.

A Szurdok-hasadékból nagy ívben robogtunk ki s Kevele állomá
sánál a Szvidovecvölgy tetőpontján balra meglátjuk a hatalmas Blisz- 
nicát. Ez a Kőrösmezőtől könnyen elérhető pont Máramarosnak egyik 
legkiválóbb kilátása.

Haránt érünk Kőrösmező völgykatlanába és berobogunk a m. 
kir. áUamvasut határállomásának indóházába, mely magasan a völgy
katlan fölött hatalmas rakodóval és a forgalmi és vontatási szolgálat 
számára kiterjedt építményekkel épült.

Kőrösmező helysége a Fekete-Tisza, Tiszcsora és Lazescsina 
völgyeiben több mint 12 kilométer hosszan terül el.

Kőrösmező és a legtöbb kárpáti falu hosszas kiterjedése onnan 
van, hogy a ruthén házát, birtokának, kertjeinek, földjeinek és rétjei
nek közepén szereti fölépíteni.

Kőrösmezőn elhagyjuk a vasutat s jó utón a Tiszcsora völgyébe
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hajtatunk. E völgy eleinte széles, de csakhamar megszükülve éles 
Ívben fordul nyugotnak ; pompás fenyves erdők balzsamos illata tölti 
be az egész völgyet és mélyen lélekezve frissül fel tüdőnk a tiszta 
erdei levegőben.

Egy völgytágulatban, hol az Apsinec-patak a Tiszcsorával egye
sül, van az Apsinec Vizfogó, melytől már a Csarna-Polonina csúcsai 
láthatók.

Apsinec vizfogó.

Ha a vizfogóhoz jó időben érünk, midőn t. i. medre tele van, 
úgy a víztükör hatalmas látványt nyújt. A vizfogó 200,000 köbméter 
vizet fog fel s hasonlít egy hegyi tóhoz, melyet tutajon körüljár
hatunk.

De indulnunk kell, bármily nehezünkre essék is innen válni. 
Nemsokára a megszüntetett Tiszcsora-vizfogó romjai mellett haladunk 
el, a patakocska alig 1 -5—2 méter szélességben folyik el mellettünk 
s a völgy oly szűk, hogy éppen csakhogy az ut fér el a patak mel
lett. Az erdő homályából elénk fénylik a Telekia-Speciosa sárga virága, 
mig mellette szerényen húzódik meg a kékviola Campanula-abietina 
s a málna és szederbokrok üdítik izes gyümölcsükkel a vándort.

Az ut kigyóvonalakban emelkedik az Okola-oldalában ; kocsi is 
könnyen haladhat rajta, de a legtöbb turista elhagyja itt a szekeret
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s lassan az erdőben haladnak az Okolán felfelé, melynek 1256 m. 
magas gerincét Kőrösmezőtől 4 órai kocsizás után érjük el. Gya'oglók 
a jelentékenyen rövidebb, de egyszersmind meredekebb utat veszik 
igénybe.

Nemsokára az Okola oldalában alpesi rétre érünk s előttünk 
áll a buja fenyves erdőktől övezett tágas, kényelmes menedékház, 
melyet a földmivelésügyi miniszternek köszönünk. A háttérben maga
san emelkednek a két Bratkovszka és a Csorna Kleva. Délfelé emel
kedik a Szvidovec havas-vonal a Turbatszka Polonina, Trojaszka és 
Tatulszkával és a messze távolban kelet felé karcsún emelkedik a 
Hoverla.

Hatalmas fenyőcsoport alatt áll az Országos Erdész-Egyesületnek 
Máramarosban Ti
sza Lajos gróf el
nöklete alatt tartott 
gyűlésének és ki
rándulásának em

lékköve. A fát 
azóta Tisza-fának 
hívják.

Innen kes
keny ösvény és 
lépcsők vezetnek 
néhány méterre 

lejjebb az erdő sű
rűségében egy 

idylli helyre, me
lyen padok és asz
talok vannak ; fa
csurgón bugyog a 
kristálytiszta, föl- 
séges vizsugár; a 
Tisza forrásánál 

vagyunk a Tiszá
nak legmagasabb 
és torkolatától leg
messzebb, 958 ki
lométernyire fekvő

A Tisza eredete.
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forrásánál, hol a M. K. E. Kelet-Kárpátok Osztálya 1896-ban összgyü- 
lését tartotta.

Nyáron a menedékházban egy erdészőr lakik, kinél egyszerű 
ellátást is kaphatni, úgy, hogy az Okola a turisták részére különösen 
ajánlható megszálló helynek. Oly turistáknak, kik nem szándékoznak 
Kőrösmezőre visszamenni, ajánlatos, ha a Turbatvölgybe szállnak le 
és Turbacillon, Bruszturán át Királymezőre gyalogolnak vagy lovagol
nak ; Turbaciltól különben már kocsin is lehet haladni.

Mi azonban visszatérünk Kőrösmezőre, hogy innen a Hoverlánál, 
a Csernahora legmagasabb kúpján tegyünK látogatást.

E célból a Lazescsina-völgybe kocsikázunk, mely Kőrösmező 
házainak elhagyása után délkelet felé kanyarodik. A kocsizás alatt 
folyton élvezhetjük a Hoverla és a Pietrosz látványát, melyek ural
kodnak az egész látóhatár fölött s hamaros megtekintésre ösztö
nöznek.

A Lazescsina-völgyben továbbhaladva, csakhamar elérhetjük a 
Kozmiecsek-vizfogó mellett Kozmiecsek-erdészlakot, hol a Hoverla- 
menedékház kulcsait átvesszük és a készenlévő lovakra szállunk. A 
Pietrosz festőileg zárja el a völgyet; utunkat még a Lazescsina-völgy
ben folytathatjuk, a vizfogóig lovagolva, azután a Polonnia Harman- 
jeszka északi oldalán a hágóra kapaszkodva.

A völgy nagyon regényes, feneke sziklatömbökkel van tele, 
melyek között a patak csak nehezen töri át magát. Ez az ut szárazabb, 
de meredekebb is, mint az, mely a Kozmiecsek-erdészlaktól indul ki. 
De mi inkább ezt vesszük igénybe, melyet a M. K. E. készíttetett, 
mely a Kozmiecsek- és Lazescsina-patak közti lejtőn vezet fel s elér
jük rajta a M. K. E. menedékházát, hol az éjét igen jól tölthetni. A 
közeli stina jó reggeli tejet szolgáltat, de fekete kávét s a szükséges 
ételeket és italokat magunkkal kell hoznunk. A hegyi rét illatos szé
nája felséges nyoszolyával kínál s nem egyszer megtörténik, hogy 
még júliusban vagy augusztusban a vaskályhát mint kedves meleg
adót üdvözöljük.

Napnyugtakor élvezhetjük azon gyönyörű látványt, melyet a me
nedékház környéke a nagy és kis Hoverlával nyújt. Különösen hatásos 
a nagy Hoverlának az év nagy részén át hófedte csúcsa (2057 m.), 
mely már a vegetáció határán túl emelkedik. A búcsúzó nap még 
megváligitja a hegyek ormait, mialatt lenn a völgyben már mély 
alkony uralkodik; a stinánál élénk élet támad, a pásztorok a legelő 
nyájat kunyhóik mellett levő elkerített helyekre terelik, megfejik a
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teheneket és elkészítik szerény vacsorájukat. Majd homályba borulnak 
a hegyormok is, a völgyek fölött elterül az éjhomály s csak a 
bárányfelhők fénylenek még piros csillogásukkal. Jólesően nyugovóra 
térünk, hogy a Hoverla megmászásához uj erőt gyüjtsünk.

A turista-uton a Zanogán át a Jasinszka Kozmiecska nevű há
góra érünk, mely a Pietroszt a Hoverlával összeköti. Körülbelől 1800 
m. magasságban forrásra akadunk, melyről a nép azt hiszi, hogy meg 
van mérgezve. A forrásvíz hőmérséklete itt 2° C. ; nem csoda, ha az 
emberek, kik a kellő lehűtést be nem várva, hirtelen isznak a jég
hideg forrásból, betegek lesznek. A sziklatörmelékek, melyek a me
redek oldalt fedik, hirtelen párolgást idéznek elő, mi a forrás alacsony 
hőfokát eléggé magyarázza.

Egy órai mászás után felérünk arra a gerincre, melyből a Ho- 
verla-orma emelkedik. A moréna maradványai tisztán kivehetők, a 
mint délkeleti irányban vonulnak.

Sziklatömbök fedik a gerincet s magunk alatt látjuk boróka
cserjék és piros virágú rhododendronos rétek közt a tengerszemet.

A görgetegen át felhágunk a Hoverla-csucsára s élvezzük a 
máramarosi hegyekre egész a hatalmas Pietroszig (2305 m.) a leg
szebb kilátások egyikét.

Szemben délnyugotra emelkedik a hármasormu Popp Iván törzs
karával s közelében Csernahora hegylánca az orralaku kőrösmezői 
Pietroszszal, Dancsercs, Turkul és Guttin-Tomnatekkel.

A Pietrosz meredek, tépett sziklafalai világosan mutatják, hogy 
itt a kőzet nem az alakítható Magura-homokkő, hanem a mészkő és 
a kréta konglomerátumai.

Egymásután több tengerszem kerül elő, mind körülvéve piros 
rhododendrontól és beágyazva a sziklatörmelékben gazdag moréna 
talajba.

De különösen kedves a látvány le a mélyen beékelt völgyekbe, 
melyekben a patakok ezüst fonalakhoz hasonlóan kígyóznak tovább.

S ieg m eth  K ároly.

10



Kutka Kálmán,
1850—1898.

Máramaros vármegye sok jeles fia között előkelő helyen említi 
a krónika Kutka Kálmán nevét, ki a millenáris esztendőben nagy- 
tehetségű alispánja volt vármegyénknek. Huszton született 1850. év 
március 16-án. Iskolai pályáját szülőhelyén kezdte, majd Szigeten 
folytatta és Kassán fejezte be a jogi szakkal. Kiváló szorgalmú tanuló 
volt, az érettségi vizsgát mint második eminens tette le a szigeti fő
iskolában, hol 1866-ban mint Vili. osztályú tanuló irodalmi pályázaton 
„Mátyás király emlékezete“ cimü versével első rendű pályadijat nyert 
és dolgozatát az iskola évzáró ünnepén elő is adták nagy tetszés 
mellett.

Tanulmányai befejezése után ügyvédi irodában dolgozott, majd 
a vármegye központi szolgálatába lépett, mint árvaszéki aljegyző 
(1871), innen vármegyei aljegyzővé választották (1875); azután tisz
teletbeli, majd (1886) valóságos főjegyző lett, mig 1894-ben a köz
bizalom a vármegye első főtisztviselői, alispáni székébe emelte. Mindenik 
álláson kiválóan töltötte be tisztét. A munka volt életeleme.

Másfél évi alispáni működése után alispáni minőségében szerzett 
érdemei elismeréséül Őfelsége a királyi tanácsosi cimrnel tüntette ki.

Teleki Géza gróf belügyminisztersége idejében belügyminiszteri 
osztálytanácsosi állással kínálták meg Kutka Kálmánt, egyes választó 
kerületek képviselői mandátumot ajánlottak fel neki. Nem fogadta el 
egyiket sem. Itthon maradt, hogy szép tehetségét, nagy munkaerejét 
szülővármegyéje közigazgatásának és közérdekei előre vitelének szen
telje. Politikai tapintata mindig a nemzetiségek között való békés 
egyetértést ápolta, közkérdésekben a helyes irány érvényesülése mellett 
küzdött. A szegényebb sorsban levőknek alig volt Kutkánál melegebb 
szivü gyámolitója és felsegitője.



fCUTKA KÁLM ÁN. 2 7 5

Az 1894. évben az elemi csapások által sújtottaknak, dr. báró 
Roszner Ervin főispánnal, tizenkét ezer forintot gyűjtött. Az ő fárad
hatatlan igyekezete nagyban elősegítette a kolera járványnak elfoj
tását és más csapásoknak elviselhetővé tételét.

Kutka Kálmán kiváló jó tulajdonságai között említendő szónoki 
képessége. Nyugodt, higgadt előadása, érveinek helyes csoportosítása 
s beszédének szép formája egyaránt tetszéssel találkoztak úgy a tör
vényhatóság termében, mint a társadalmi élet különböző köreiben.

Kutka Kálmán bár nem volt hivatásos iró, azonban bebizonyí
totta, hogy az irodalom mezején is kiválót tudott volna alkotni.

Az újságba irogatást azon kezdte, hogy a törvényhatóság és 
közigazgatási bizottság üléseiről, a Szilágyi István által szerkesztett 
„Máramaros“-ban mindig híven beszámolt. Ügyes referádáit legtöbb- 
nyire a jegy alatt közölte s a közönség örömmel olvasta.

Külföldön tett utazásairól útirajzokban számolt be. Útirajzai: 
Szigettől Jeruzsálemig és vissza (Máramarosi Lapok 1888. 1—9. sz.) 
Bosznia (u. o. 1893. 1—8. sz.) A szép Itália, (u. o.) Összegyűjtötte 
és kiadta „Máramaros vármegye szabályrendelete “-it 1889. I. köt.

Kutka Kálmánt 1898. február 15-én ragadta ki a halál tiszt
társai sorából. A veszteségben érzett nagy fájdalmat a vármegyei 
tisztikar gyászlapja a következő, jellemet is festő szavakban fejezi ki : 
„Széleskörű tudás, nemes jellem, igazságérzet, valamint mélyen érző 

s z í v  kiváló tulajdonságai és erényei ékesítették a nagy érdemű férfiút, 
aki, mint a vármegye szorgalmas árvaszéki jegyzője, majd ragyogó 
tollú s ékes szavú aljegyzője és főjegyzője, négy éven keresztül pedig 
mint fáradhatatlan munkásságu alispánja, lelkes odaadással, osztatlan 
elismerés mellett és lankadatlan buzgósággal szolgálta forrón szeretett 
szülővármegyéjét. S fájdalmunk annyival nagyobb, mert a pihenés 
üdítő nyugalma helyett a sir békéjére a férfikor szép szakában, élte 
delén talált. Porlandó testrészei elvegyülnek az anyaföldbe, de az 
enyészet nem fogja megsemmisíthetni nemes lelkének a sirhanton is 
áttörő fényét.“

18*



Tiszavölgyi járás.

Tizenegy község van a területén. Fővölgye a Tiszavölgy, mely
től a járás vette a nevét. A járás székhelye Rahó.

A járás lakossága az 1900. évi népszámlálás szerint 32,538, a
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távollevő egyének száma 613 (438 fi, 175 nő.) Tiz esztendő előtt a 
járás lakossága 28,629 volt. Nő nincs távol Bilin, Rászócska, Kaszó- 
mező községből.

A járás legnépesebb községe Kőrösmező 8882 lakossal, a leg
kisebb Rászócska 507 lakossal. Öt ezeren felül számlál Rahó, Nagy- 
bocskó, kétezerén felül Tiszabogdány, Terebesfejérpatak.

Fürdőhely Gyertyánligeten, turistái menház a Tisza forrásánál, 
üveggyár Terebesfejérpatakon, vasgyár Gyertyánligeten, vegygyár Nagy- 
bocskón.

Községek :
Dilin 741 lakossal, 1847-ben még Rahó határában épült 

telep volt.
G yertyánliget (Kabolapolyána) 1744 lakossal. Van fürdője 

és vasgyára. Fényes Elek 1847-ben Magyarország leírása cimü mun
kájában igy ir t : Keskeny mezejét a Soporka (Szapurka) két partján 
tarkálló vetések, szép kaszáló rétek, gyümölcsfák foglalják el s min
denkor tilalomban lévén, valóságos kerthez hasonlít az inkább, mint 
mezei gazdálkodó helyhez. A savanyuviz forrásról és fürdő helyiségről 
szólva, Írja, hogy a fürdő körvidéke felette szép és regényes, a több 
mértföldekre látszó Kabola nevű kerek hegyről elragadó kilátás gyönyör
ködteti az embert. Növeli a hely természeti szépségét az is, hogy a 
vendégfogadó s fürdő udvaráról mindjárt egy nagy kiterjedésű angol

Gyertyánliget, (Szapáry-ház.)
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Ízlésű (stilu) mulatókertbe léphet a vendég, mely kert egyszersmind 
fa- vagy erdőiskolát képez, több igen ritka nemekkel.

A gyertyánligeti erdőgondnokság a Popitnik nevű tisztáson mille
náris emlékültetvényt létesített.

A gyertyánligeti nagykiterjedésü kincstári erdőséget József Ágost 
főherceg bérli vadászterületül. Gyertyánligeten az erdészeti kincstár 
több szobából álló kényelmes lakást rendezett be a főherceg részére, 
e községtől pedig kilenc kilométernyi távolságban, a Lászlóréten a 
főherceg építtetett csinos vadászkastélyt Tomcsányi Gusztáv m. kir. 
erdőiigazgató és Pfalz Károly m. kir. erdőmester tervei szerint. Hét 
szoba van benne. Karcsú tornyocskájáról és verendájáról szép kilátás 
nyílik az erdős hegyekre s a közelben fekvő szép tisztásra. A Sc- 
porka partján kocsiút vezet a vadászkastélyig. Az erdei növényzet 
gazdag szövésű szőnyeggel kedveskedik, a csemetekertben pedig 
millióra menő fenyőcske vár kiültetésre. A vénülő bükkerdők fiatal 
fenyőtelepitvényeknek engedik át a tért. A kastély előtt parkírozott 
tér van, a csinosan kavicsolt ut mellett fehér nyírfák és berkenyék 
diszlenek. A máramarosi szebbnél-szebb erdőrészletek ezen megraga- 
dóan szép pontját, az oly váratlanul elhunyt László főherceg nevéről 
keresztelték el.

Gyertyánligeti vasgyár.
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Gyertyánliget község történetében a m. kir. vasgyár szerepet 
játszik. Mária Terézia, uralkodása harmadik tizedében a máramarosi 
sóbányák, erdő- és gazdászati hivatalok különféle vassszerszámaik 
gyártására a vasgyár szervezését határozta el és erre kedvező hely
nek Gyertyánligetet találta.

A vasgyár 1826-ban szerkovács, szeg- és öntő műhelylyel bő
vült. 1860-ban a terebesfejérpataki vasgyár kiépítése után a gyertyán
ligeti vasgyár üzeme más irányt vett. Itt a nyersvas termelést beszün
tették, e helyett a vasfinomitásra és szerszámgyártásra rendezték be 
a gyárat. 1881-ben a kapa- és szeráru termelés fokozására egy kapa
hámort állítottak fel, 1883-ban a fejérpataki vasgyár beszüntetése 
folytán felszerelésének egy részével — gép- és öntőmühelyt ren
deztek be.

1896-ban nagyobb befektetést nyert a gyár. Kremnitzky Amand 
m. kir. főbányamérnök a gyertyánligeti m. kir. vasgyár leltárát igy 
állította egybe :

I. Krajnapataki vagy alsó gyár.
1. Öntőmühely berendezése: 3 másodolvasztó, 2 forgó daru, 1 

öntőverem.
2. Gépműhely 5 esztergapaddal, 2 tárcsaesztergával, 2 gyalu- 

paddal, 2 hornyológéppel, 3 fúró, 2 csavarvágó, 1 olló és lyukasztó
géppel, 1 tábori kovács tűzzel, 1 köszörűvel és 16 csatuval.

3. Szerszámgyár berendezése és felszerelése : 2 darab légverő, 
1 darab friktiós szijverő, 1 hidrantikus présolló, 1 csiszolópad 3 ko
ronggal, 3 farkverő és 18 kovácstüz. Mellette külön épületben kapa
hámor 2 farkverővel 4 kovácstüzzel s minta asztalos műhelylyel. Az 
itt felsorolt gépek és verők hajtását, valamint a tüzfa aprítására szol
gáló körfűrészét is öt vizikerék s egy Girard-féle turbina hajtja. Víz
hiány esetén pedig egy tizenhat névleges lóerejü compond locomobil. 
A szükséges szelet két Roots Blover szolgáltatja.

II. Szerednapataki vagy felsőgyár.
1. Felső kapahámor két farkverővel, négy kovácstüzzel, egy 

Schiele-féle ventilátorral.
2. Erdei fűrész deszka és más fűrészelt anyag előállítására.
3. Nagy szerhámor húsz méter hosszú, tizenhat és fél méter 

széles épület két faszárnyépülettel. A szerhámor épületben két kovács
tüz, három kapahámor van, a jobboldalu szárnyépületben iker hen- 
gerfuvó és egy kapahámor két kovácstüzzel, a baloldaliban két kapa
hámor négy kovácstüzzel.
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4. Hengermű : az üzemen kívül álló henger sor s a hozzátar
tozó lángpest egy ötven méter hosszú, tizenhárom méter széles épü
letben van elhelyezve. Ugyanezen épületben még egy nyújtó hámor, 
egy szekrényes fúró és kapaköszörülésre négy kőből álló gépezet.

A mindkét gyárra nézve 200 lóerőt pótló vizerő van, a minek 
azonban alig fele használtatik fel a vizikerekekre való alkalmazása 
folytán.

A tisztek, altisztek, munkások részére huszonhárom épület ad 
lakást.

Miután nyersvas termeléssel a gyár 1860. év óta nem foglal
kozik, az öntvények előállításához a tiszolci és vajdahunyadi m. kir. 
vasgyáraktól, a kapa és más szerszámokhoz pedig a diósgyőri vas- 
és acélgyártól szerzi be az anyagot. A tűzifát az erdészeti kincstár 
adja, a miből a szenet maga a gyár égeti. Az öntőmükoksz szükség
letet Morvaországból szállítják.

A gyár évenkint képes termelni ipar és kereskedelmi öntvények
ben tízezer métermázsa súlyút, kapa és ásóban kétezernégyszáz mé
termázsa súlyút, más szerszámokban hatszáz métermázsa súlyút.

A termelés harmadrésze Galícia, Bukovina, Románia és Orosz
országba adatik el.

A gyárban dolgozik 250 munkás. Van két tisztviselője és nyolc 
altisztje. A munkások a könnyebb megélhetés céljából fogyasztási 
szövetkezetei tartanak fenn. Ezen felül társpénztáruk van, mi lehetővé 
teszi, hogy a gyári munkás ingyen orvoslásban, betegpénzben, a csa
ládtagok pedig nyugbérben is részesülhetnek.

A Krajna és Szeredna, meg a Kaszópatak völgyében graphit 
képződmények vannak megszakítás nélküli vonalban. Hasonló ásvány
faj a Visó völgyben. A szigeti ipartárlaton nagy feltűnést keltett 
az innen bemutatott graphit tömb, mely mintegy hat métermázsa 
súlyú volt. Vécsey István vármegyénk kőzet alakzatának tanulmányo
zásában páratlan erélylyel jár elől.

Kaszómező (Kaszópolyána) 1739 lakossal. Szűk völgyben a 
Kaszópatak mentén épült rutén község.

Kőrösmező 8882 lakossal. A Tisza völgynek a körülte fekvő 
telepek lakosságával a legnépesebb községe. 1583-ban a Károlyiaknak 
volt ott nagy terjedelmű birtokuk. Határszéli állomáshely, honnan 
vasút és országút vonalon lépheti át az ember az országhatárát.

A millenáris évforduló alkalmából a legszebb ünneplések szin
tere volt Kőrösmező, melynek közönsége emlékoszlopot állított fel és
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Menedékház a Tisza-forrásnál.

az erdőgondnokságok, Erdélyi Gyula m. kir. főerdész intézkedése folytán, 
emlékligeteket létesítettek. Templom és iskola elé emlékfákat ültettek. 
Az apsineci gát mellé cirbolafenyő ültetvény került. A kozmescseki

Kőrösmezői 9k. templom.
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erdőtanya kertjében, a Kozmescsek patak partján, a bojkoveci erdő
tanya előtt, a hoverlai menház, a kőrösmezői emeletes erdészlak előtt, 
a szvidoveci Szentjános téren kőrös- és fenyőfa emlékültetvények 
vannak, nagy dicséretére a hálásan érző utódoknak.

Lonka  (Kislonka) 1952 lakossal. 1444-ben I. Ulászló király 
Lonka kincstári birtokot hü szolgálatért Pank György fiainak adomá
nyozta. (L. dr. Mihályi János „Máramarosi Diplomák“ c. munkáját.) 
Ebből az látszik, hogy korona birtok volt és községi szervezettel biró 
helység később alakulhatott e birtokon. Érdekes dolog lenne azt ku
tatni, hogy a koronásfők iránt teljesitett hüszolgálatokért többnyire 
román egyéneknek adományozott korona birtokok, hogyan népesülhettek 
be tisztán rutén nemzetiségiiekkel.

Részlet Nagybocskóból.

Nagjrbocskó 5,235 lakossal. I. Lajos király 1373-ban Bochkoyt 
Balk két testvérének adományozta. A kir. kincstár szép tiszti lakáso
kat építtetett itt. Gazdag gyümölcsös kertek veszik körül.

Nagybocskó határában, a Soporka jobb partján van a Klotild 
első vegygyár, melynek megalapítására az első lépést 1868. február 
26-án tették. A gyár két év alatt felépült. A gyártelep épületei : kén- 
savgyár, kéngyár, szódagyár, gépház, chlormészgyár, gépjavító műhely, 
irodaépület, tisztviselői lakás, iskola, munkáslakok kertekkel, vendéglő,
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kórház, istálló. Az épületek között vasútvonalak. Összeköttetésben áll 
egy szárnyvonallal az államvasut Tiszavölgyi ágával. Ma a gyár 
újabb részvénytársaság kezében van.

E gyárteleptől délre a Tisza balpartján húzódó hegylánc lejtősen 
emelkedő oldalán a millenáris esztendőben a kormány húsz holdra 
terjedő gyümölcsös kertet létesített. A gyümölcsös kerttel összekötte
tésben kertmunkás képző iskolát állított fel. Közvetlen közelében van 
a Soporka patak partján a már említett Klotild első vegyipar rész
vénytársaság nagy kiterjedésű vegygyára.

Klotild vegygyár.

Megemlítendő hogy Nagybocskó közönsége 1896-ban, a nevezetes 
évforduló ünnepléseinek költségeire összeadott pénzen felül, még 
koldulást megszüntetni célzó egyesületnek létesítésére 50 frt 37 krt 
adományozott. Nagybocskó a humánizmusra is gondolt. Nemes csele
kedet volt tőle.

Máramaros vármegye e kies fekvésű pontjához sorozzuk Erdész
völgyet. Rudolf trónörökös fedezte fel és az erdőkincstár a Tisza- 
völgy páratlan szépségű helyévé tette.

Endrődi Sándor hírneves költőnk igy énekelte meg ezt a völgyet:
Erdészvölgy. Kedves völgy s ti fölötte körben álló hamvas zöld 

hegyek, újra látlak benneteket.
A lelkem tele van meghatottsággal, a szivem dallal és mell*n- 

choliával. A viszontlátás édes örömét valami borongó szomorúság 
öleli át bennem, mint a felhők árnya ölelkezik lombjaid üde zománcaival.
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Mentői többször látlak, annál jobban szeretlek, mert örökszép vagy, 
mert elhagyatott és árva vagy.

Az Al-Duna zord sziklatömbjei közül jöttem fel hozzád, Magyar- 
ország egyik legszebb vidékéről. S nincs miért szégyenkezned. Az ott 
látott csodák után is csodállak, mert magad is csoda vagy. Bájos és 
fenséges. A rengeteg arányú dómok hangulata árad el levegődön. 
Isten temploma vagy, megilletődéssel, áhítattal járok fáid alatt, völgyeid 
gyönyörű hatásai közt. Minden ormod, minden zugod beszédes. Nagy 
és fölemelő magány vagy, tündéri szép minden változatban. És szo
morú vagy, mint gazdád története. Árnyak suhannak át napsugaras 
zöld levegődön s mig susogó fenyőid alatt bolyongok, árnyak suhan
nak át lelkemen is.

Nemcsak e vármegyének, de gyöngye vagy, — egyik legszebb, 
legértékesebb drága köve vagy Magyarországnak is. Még nem födöz- 
tek fel. El vagy rejtve titokzatos, nagy magányodban, a hegyek 
óceánjának mélyében. Néhány vadász, néhány turista, néhány medve 
tud rólad. A nagy, pénzét külföldi helyeken pazarló magyar közön
ség azonban még névleg sem ismer. Nincs reklámod, csak szomorú 
csöndességed és kibeszélhetetlen szépséged.

Három-négy hallgatag házikó a tartalmad. Nagy urak birtokában 
vagy, a kik nem törődnek veled s nem is gondolnak arra, mily kincseket 
rejtegetsz. Ha valahol Stájerben volnál, vagy valahol Poroszországban, 
úgy beszélnének rólad, mint egy világcsodáról. Első klimatikus helye 
volnál a kontinensnek s bizonyára nagyon sok magyar keresne föl. 
De mert itthon vagy, mert a mienk vagy, csak egy-egy vándor poéta 
bolondul utánad s zeng szépségeidről hamar és határtalanul elhangzó 
dithirámbokat.

Ki gondol itt arra, hogy valami különös, valami rendkívüli a 
te lényed s levegőd puhaság, lágyság, édesség dolgában a távol 
Riviera levegőjével versenyez ? Ki gondol arra, hogy Gileád balzsamát 
itt ingyen hinti szét a fuvalom s a szenvedők, halálra váltak ezrei 
nyerhetnének uj életet fuvalmaid bársonyos érintésétől ? Szanatóriu
mokkal bolonditják a világot. Van mindenfelé, oly helyeken is, a hol 
egy csipetnyi jó levegőt egy aranyért sem lehet kapni s itt van ez 
az isteni völgy a világ legfölségesebb levegőjével szanatórium nélkül. 
Körülötte szegénység és szomorúság.

Jó máramarosiak, mikor fedezitek fel Kuzit, hogy benne ezrek 
rebegjenek áldást és hálát érte s nyomában jólét fakadjon a körülötte 
fekvő falvak szegényes viskóiban ?
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Rahó  5697 lakossal. Emlitve 1607-iki okiratban. A Tisza két 
partján terül el ; a Tiszavölgyi járás és a kir. járásbíróság székhelye. 
Szép ültetvények a fürdőház mellett és ötven méternyi hosszúságban 
a patak partján, úgy szinte a berlebási völgyben levő erdőtanyánál.

Rászócska  (Roszucska.) 507 lakossal.
Tiszabogd&ny (Bogdán) 2.977 lakossal a tisztiszállónál park- 

jellegü emlékfa ültetvényessel. A honleányi hűség példájául említjük 
fel, hogy Preiszner Nándorné és Kossuth Mariska „A bogdánluhii 
gör. kath. népiskola 1896." felírással és nagy csínnal hímzett zászlót 
készítettek s azt Brana János lelkész istenitiszteleten megáldotta. 
Az erdészlak és templom között levő útvonalon, a sóskási erdőlaknál, 
a luhii erdőőri laknál, a fehértiszai erdőőri laknál, a magosháti erdő
őri laknál, a luhii templomnál részint fenyő és tölgycsoportok, részint 
magányosan álló emlékfák ültettettek Preiszner Nándor erdész veze
tése és intézkedése mellett.

Tiszaborkut. (Borkút.) 907. lakossal.

T erebesfejérpatak.

Terebesfejérpatnk. (T rebusa-F ejérpatak .) 2.157 lakossal. 
1615-iki oklevélben Tribusfalvának neveztetik. Igen szép vidéken 
fekszik országút, vasút, s a Tisza párhuzamos vonalban szeli át határát 
és a községet.
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1861-ben Manlicher bécsi cs. k. pénzügyminiszteri titkár hely
színi tanulmánya és felvétele alapján vasgyárat nyitottak itt, melynek 
helyén ma a Káhán-féle üveggyár van.

Terebesíejérpatak. (Káhán Kálmán fiai üveggyára.)

Apsineczi vizzárda.



Visóvölgyi járás,

Tíz község van a területén. Fővölgye a Visó folyó, melytől nevét 
vette a járás. A járás székhelye Felsővisó. Népessége az 1900. évi 
népszámlálás szerint 37,292, (1890-ben 31,827) a távollevő egyének 
száma 966, (771 fi, 195 nő.)

A járás legnépesebb községe Borsa 7,727 lakossal, a legkisebb 
Leordina 1447 lakossal. Öt ezeren felül számlál még Felsővisó, két 
ezeren felül Havasmező, Majszin, Alsóvisó, Petrova, Visóoroszi.

A járás főkincse a Suliguli-forrás, mely azonban sokat veszített 
régi hirnevéből. I. Ferencz alatt Máramarosnak főjövedelmi cikkét 
képezte, a melyből származott pénzbeli alaptőke egyedül kulturális 
célokra volt gyümölcsöztethető.

Az erdészet és bányászat szempontjából a Vísóvölgynek jö
vője van.

Községei :

Alsóvisó  3512 lakossal. 1365-ben mint korona birtok adomá
nyozásáról emlékezik meg a királyi levél.

Borsa 7727 lakossal. 1365-ben már mint falu van említve I. 
Lajos király adományozó levelében. 1373-ban pedig határát jelölték 
meg. A járásnak szélső községe. Közelében, éjszakkeletre van Borsa- 
bánya ércbányászattal. Sándor Farkas borsai pap (1701 — 1709-ig 
II. Rákóczi Ferencz táborában kapitány) vezetése alatt a borsai szo
rosnál, Borsa és a szomszédos falvak lakosai 1717-ben megtörték a 
tatártábort s több ezer rabláncra vert magyar hazabelinek adták vissza 
a szabadságot. (L. jelen könyv 123. lapján.) Borsa határában több 
savanyuviz forrás van. A Gura Vinisora nevű völgy bővizű forrásáról 
már a XVIII. század közepén mint kiváló gyógyhatású forrásról tesznek 
említést.
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Visóvölayi járás.
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Máramaros, Besztercenaszód és Bukovina érintkezési határpont
ján van Papp-falva.

Papp-falva.

Suliguli forrás. (Régebbi felvétel.)

19
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Felsővisó 7465 lakossal. 1365-ben királyi adományt képez. 
Határában szép fenyves liget körzetében a községtől öt óra járásnyira 
van a Suliguli ásványvíz. A kincstár fürdőházat építtetett e forrás 
mellé. Közelében van a Deák Ferencz-forrás.

Felsővisónak társadalmi élete mozgalmas képet mutat. Társas
köre, kulturális és emberbaráti intézményei, hivatalai révén az egész 
járás központjává lett. A közoktatási és földmivelési kormány egyező 
akarattal Máramaros vármegyében páratlan iskolaházzal ajándékozta 
meg Felsővisó községét. Utóbb említett kormány adta a földet, telket, 
az előbb említett pedig ötvennyolc ezer forint költséggel építette az 
iskolaházat. És ma a nemzeti kultúrának a legnagyobb reményre 
jogosító végvárral Felsővisó lakossága dicsekedhetik. E millenáris 
iskolaházat 1896. év szeptember 27-én avatták fel nagy ünnepélyes
séggel.

A felsővisói iskola épület.

A millenáris esztendő emlékére Casinó helyiséget építettek s 
s ugyanabban az esztendőben : december 12-én nyitották meg. V. Papp 
Simonná urhölgy a szegény tanulókat segélyező egyesületet hozta 
létre és áldásosán működteti. A női kézimunka terjesztésében szin
tén sikeres fáradozást fejtett ki, miről a szigeti ipartárlaton (1901. 
augusztus 25. — szeptember 1.) alkalmunk volt meggyőződést 
szerezni.



VISÓ VÖ LG Y I JÁRÁS. 291

Felsővisó magán lakásai között érdekes stillal épült ház a V. 
Papp Simoné.

Papp Simon háza Felsövisóri.

Az erdészet a szikláspataki erdőőri, a bardói főerdőőri laknál és 
a makerlói vízgyűjtőnél millenáris ültetvényeket tart állandó gondo-

Nagypietrósz Majszin felől.

w*
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zásban. Az emlékfa ültetéseket Kostenszky Béla erdész vezetése alatt 
valósították.

H avasm ező  (Ruszpolyána) 4,792 lakossal. Zsigmond 1411-ben 
kelt adomány levelében mint birtokról emlékezik. E község nőtagjai 
a vászoniparra és hímzésre kiváló fogékonysággal bírnak.

K özépvisó  1660 lakossal. I. Lajos király 1365-ben kelt ado
mány levelében mint faluról emlékezik. Határában sok ásványvíz 
forrás van.

Leordina  1447 lakossal. Zsigmond 1411-ben mint birtokot 
adományozta Dolhai Lászlónak.

M ajszin  (Mojszin) 3396 lakossal. I. Lajos 1365-ben mint falut 
említi adomány levelében.

O roszkő  (Ruszkirva) 1595 lakossal.
P etrova  3344 lakossal. Zsigmond 1411-ben mint koronabirto

kot adományozta Dolhai Szaniszlónak.
Visóoroszi (Ruszkova) 2354 lakossal. 1390-ben kelt királyi 

levélben mint koronabirtok van említve.

Útkaparói lak Priszlopon.

Határ Máramaros-Bukovina felől.



Izavölgyi járás.
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Tizenhárom község van a járás területén. Fővölgye az Iza folyó 
völgye, ettől vette nevét a járás. Az Iza száz kilométernyi utat téve 
Sziget mellett ömlik a Tiszába. Forrása a Traján nevű havasban 
van. Székhelye Dragomérfalva. A járás lakossága 23,841, (1890-ben 
20,635) a távollevő egyének száma 927. (740 fi, 187 nő.)

Sajómező népessége nem növekedett, 1890-ben is 941 lélek 
lakta. Izasópatak lakossága 4-gyel apadt.

A járás legnépesebb községe Szurdok 3009 lélekkel, a legkisebb 
Izasópatak 726-tal. Öt ezer lélekkel biró községe nincs a járásnak. 
Két ezeren felül számlálnak Felsőszelistye, Izaszacsal, Jód, Rozália, 
Dragomérfalva.

Fürészgyár van Batiza községben. Ásványvíz források vannak a 
községek majd mindenikének a határában.

Solcz Béla főszolgabíró a járás utait fákkal szegélyezteti. Mint 
elismerést érdemlő dicséretes intézkedés feljegyzésre méltó. A gyapjú, 
fonó- és szövőipar ritka példányaira találni e járásban.

Községek :
Batiza 1801 lakossal. I. Lajos iktatási parancs levelében Ba- 

tizháza néven említve 1373-ban.
Dragomérfalva  2183 lakossal. Zsigmond határjárási parancsá

ban 1435-ben említve. Özv. Szaplonczay Pálné az izavölgyi lakosság 
között innen terjeszti a gyapjú fonást és szövést, mint jövedelmező 
háziiparágat.

Felsőszelistye  2784 lakossal. I. Lajos király Felsőszelistye 
falut úgy említi, mint Konyha birtok tartozékát.

Glód (Gloód) 940 lakossal.
Izakonyha  (Konyha) 1571 lakossal. Konyha nagy szerepet 

tölt be vármegyénk történetében. 1. Lajos 1353-ban a máramarosi 
kerületben levő és székhelyül szolgáló főbirtoknak nevezi Konyhát.

Izasópatak (Szlatinka) 726 lakossal, 1360-ban mint királyi uj 
adomány említve.

Izaszacsal (Szacsal) 2632 lakossal. Hunyadi János besztercei 
gróf, az ország főkapitánya mint uj nemesi birtokot említi.

Jód  (Joód) 2591 lakossal. I. Lajos mint Konyha birtok tarto
zékát említi adomány levelében 1365-ben.

Iíisbocskó  881 lakossal. I. Lajos mint Konyha tartozékát em
líti adomány levelében 1365-ben.

Rozália (Rozávlya) 2352 lakossal. Zsigmond határjárási paran
csában 1390-ben tesz említést róla.
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Sajó  1430 lakossal. I. Lajos mint Konyha birtok tartozékát 
említi 1373-ban.

Sajóm ező  (Sajópolyána) 941 lakossal. Öröklési birtoklevélben 
1430-ban van róla említés.

Szurdok  3009 lakossal. I. Károly 1326-ban mint nemesi jószá
got adományozta Szurdok földét Szaniszló kenéznek. Valószínűleg 
egyedül álló példa a millenáris évforduló ünneplése idejéből az, hogy 
a szurdoki állami iskola kertjébe ültetett emlékfák egyike alá elrej
tették, üvegszelencébe helyezve az iskola növendékeinek névsorát.
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Sugatagi járás.



Sugatagi járás.

Aránylag kis területén sűrűn vannak a községek, a mennyi
ben 20 községet osztottak e járás közigazgatási kerületébe. Szék
helye Aknasugatag, melytől vette nevét a járás. A járás népessége 
25,736 (1890-ben 23,173), a távollevők száma 771 (546 fi, 225 nő). 
Desze község lakossága 19-cel apadt. Sem nő, sem férfi nincs távol 
Disznópataka és Hotinka községből: Ez az adat mig egyrészről vigasz
taló, másrészről szomorító is. Vigasztaló, mert nincs kivándorlóit, 
szomoritó, mert nincs e községekből katona sorban egy szál legény 
se. Továbbá nincs nő távol : Fejérfalva, Nánfalva, Somfalva, Váncs- 
falva községből.

A járás legnépesebb községe Barcánfalva 3007 lakossal, a leg
kisebb Fejérfalva 378 lakossal. Ötezeret meghaladó, sőt megközelítő 
lakosságú községe nincs a járásnak. Kétezerén felül számláló köz
sége csupán kettő van : Budfalva és Bárdfalva, tiz község számlál 
ezeren felül, hét pedig azon alul.

A járás női lakossága fogékony a vászon, gyapjú fonás és szövés 
háziipari üzésére. Rednik Istvánná, Hodor Döméné e járásban a 
gyapjú szövés terjesztésében nagy igyekezetei mutatnak fel.

Aknasugatagon sóbányászat nagyon régi idő óta. Brében pedig 
kitűnő jóságu fürdő, a Gutin hegy aljában.

Községek :

Aknasugatag  1748 lakossal a Mára és Kaszó folyók között 
emelkedett fensikon. Kincstári telep, gazdag sóbánya miveléssel. Az 
aknasugatagi sóbányászatra vonatkozólag, Kremnitzky Amand m. kir. 
főbányamérnök adatai alapján, a sótelep eddig feltárt mélysége 137 
méter, 11,584,840 m2. A fejtési terület 38,140 m2. A sótestnek
60%  tiszta só. A mélységben mindjobban tisztábbak a sórétegek.
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Aknasugatag.

A bánya tervszerűbb fejtésének ideje a XIX. század elejére esik. 
A Julianna, Anna, Erzsébet bányát 1787-ben nyitották meg, 1856-ban 
elöntötte a viz, 1868-ban beomlott, a helyén tó képződött. A Nepo
muk János bányát is hat esztendei mivelés után viz öntötte el s 
abba hagyták. A Terézia bánya 1809-től 1875.-ig volt fejtés alatt.

Tartalék bányák: az Adalbert és Mihály bánya, előbbit 1799-ben, 
utóbbit 1802-ben fedezték fel. Mivelés alatt egyedül a Gáborbánya 
van, melyet 1821-ben két tárnával nyitottak meg. A sótestet 23 méter 
mélységben érték el. A íőcsarnok 340 méter hosszú, hét keresztcsar
noka van 11 és fél méter szélességű mennyezettel és különböző hosz- 
szusággal. A bánya mélysége az 1901. évben 107 méter, fejtési 
területe 20,960 négyzetméter. A sóaknázás kizárólag csarnok rendszer 
és talapfejtéssel történik. A fejtett sót a termelő helyekről 76 cm. vá- 
gányu vasutakon szállítják és a bányából egy gőzerőre alkalmazott 
két hengerü emelőgéppel hozzák fel. Az évi sótermelés 210—250 
ezer métermázsa. A bányában 1250 méter, a földszinen pedig 1130 
méter hosszú keskenyvágányu vasút van. Üzemépületeinek száma 26, 
a kezelési épületeké 25. A munkások száma 520, tiszt és altiszteké 
18. Van társpénztára és segélypénztára.
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Mint tündöklő hazafiúi cselekedet említendő fel, hogy a bánya 
vezetőség a bányatelep előtt a millenáris évfordulóban emlékfacso
portot és a községből a bányatelephez vezető ut két oldalán 150 
hársfát ültetett szegélyül. A Gábor bányában pedig 1896. év március 
24-én emléktáblát lepleztek le hálaadó isteni tisztelet tartása mellett. 
Az emléktáblát a kápolna falába helyezték el.

Barcán falva  3007 lakossal. Zsigmond 1390-ben határjárását ren
delte el.

Bárdfalva  2050 lakóssal. Az 1402. királyi iktató parancsban 
említve és mint korona jószág hű szolgálatért eladományozva.

Bréb  1527 lakossal. I. Lajos 1360-ban Dragusnak és fiainak 
adományozta Bréb királyi jószágot, Moldvaország helyreállításában tett 
hü szolgálataiért.

Búd falva  2477 lakossal. 1405-ben határa megállapítását királyi 
parancs hagyta meg.

Desze 1004 lakossal. I. Lajos 1360-ban mint új királyi jószá
got Drágusnak adományozta.

Disznópatalca (Disznópatak) 517 lakossal. 1360-ban mint Vár
alja birtokrészt I. Lajos eladományozta.

Falusugatag  1084 lakossal. I. Lajos 1360-ban mint királyi 
jószágot Drágusnak adományozta Sugatagfalvát hü szolgálat jutalmául.

Farkasrév  1755 lakossal. 1383-ban mint királyi adomány
birtok említve. A kincstári erdőőri lak itt millenáris emlékfákkal gaz
dagodott.

Fejér falva  378 lakossal. 1402-ben mint királyi adománybirtok 
említve.

Felsőkálin falva  1636 lakossal. 1405-ben mint királyi jószág 
eladományoztatott és határa megállapítása királyilag elrendelve.

M áragyulafalva  (Gyulafalva) 1754 lakossal. 1439-ben mint 
királyi jószág eladományozva.

Hernécs 768 lakossal. 1360-ban királyi levélben eladományozva 
Hernécsháza.

Hot in ka  409 lakossal.
Kráesfalva  1124 lakossal. 1415-ben mint királyi adomány 

említve.
M ikolapatak  1065 lakossal. 1405-ben királyi adományozó 

levélben említve.
Nánfalva  699 lakossal. 1360-ban mint Váralja birtoktesthez 

tartozó részbirtok eladományozása királyi levélben említve.
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Somosfalva  (Somfalva) 403 lakossal, mint királyi részjószág 
1470-ben királyi adományozó levélben említve.

Szerfa lva  970 lakossal. 1405-ben Szirbfalva néven említve 
mint adomány jószág.

Váncsfalva  1361 lakossal. I. Lajos 1360-ban, mint Váralja 
birtoktesthez tartozott részbirtokot eladományozta,



Szigeti járás,
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Tizenhat községe van e járásnak. A Tisza folyó éjszaki és déli 
részre osztja. Nevét a járási székhelytől vette. Lakossága 35,781 
(1890-ben 31,363), a távollevő egyének száma 850 (531 fi, 319 nő.) 
Rónaszék lakossága apadt 26-tal, Szaploncáé 25-tel.

A járás legnépesebb községe Alsóapsa 4596 lakossal, a legkis- 
sebb Tiszaveresmart 630-cal. Öt ezeren felül számláló községe a 
járásnak nincs. Három ezeren felül számlál : Faluszlatina, Középapsa, 
két ezeren felül : Felsőróna, Felsőapsa, Szaplonca, Hosszumező, 
Aknaszlatina, Tiszakarácsonyfalva.

Ezer léleknél kevesebb lakosa egyedül Tiszaveresmartnak van.
A vármegyének átlag véve a legfejlettebb járása. Vagyon, ke

reskedés, ipar ide központosul.
Sóbányászat Aknaszlatinán, Rónászéken.
Igen elterjedt ásványvize Szaploncán. Gyógyfürdő : Aknaszlatina 

mellett a Pável-fürdő.
Sziget, mint rendezett tanácsú város nem a járás kormányzá

sába tartozik.
Községek :

Aknaszlatina  2221 lakossal. Kincstári telep, igen szép fensi- 
kon épült a Tisza jobb partján. Itt van a máramarosi sóbányászat 
központi főhivatala élén a főbányatanácsossal.

Bányászatára nézve a következőket említjük meg. Rendszeresebb 
bányamivelése a XIX. század elejétől van.

Bányái: a Krisztina-bánya, 1778-tól 1781-ig állott sófejtés alatt.
Albertbánya. 1781-ben nyitották meg, azonban 56 méter mély

ségnél abba hagyták.
Józsefbánya. 1804-ben nyitották meg. A sótestet 24-6 méter 

mélységben érték el. 1895-ben a viz behatolása miatt e bányával is 
felhagytak.

Lajosbánya. 1804-ben nyitották meg. 1901-ben 2590 m2 fejtőtalap 
területtel bir.

Miklósbánya. 1789-ben vették mivelés alá, a sótestet 209 méter 
mélységben érték el. 1790-ben egy fővágattal egyesítették a Kunigunda- 
bányával, melynél a sótestet 30 méter mélységben érték el. 1901-ben 
e két bánya mélysége 167 méter, a fejtőtalap területe 9861 m2. 
Egyedüli fővágó terük hosszúsága 420 méter.

Ferenczbánya. 1808-ban nyitották meg, a sótestet 24'6 méter 
mélységben érték el. A főfejtőtér és hat melléktér van benne. A 
bánya mélysége 1901-ben 105 méter.
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Szlatinai Lajosbánya.

Szlatinai Pável-fürdőrészlet. (Kornélia villa.)

A sófejtés 45—50 kilogramm sulylyal bíró kockákra történik. 
■Gőzgépek segélyével emelik ki a felszínre.

Hogy Aknaszlatinán már a Xlll.-ik században sóaknázás lehetett,
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egy történelmi tény bizonyít mellette. Ugyanis IV. Béla leánya, ki 
Boleszláv lengyel királynak volt a hitvese, meglátogatta a máramarosi 
sóbányákat. A Kunigunda-bánya valószínűleg e látogatás emlékét őrzi.

Az aknaszlatinai sóbányáknál nagy kiterjedésű vizvédő és víz
kutató munkálatokat kell folyton végezni. (Ide vonatkozó érdekes ada
taink olvashatók jelen emlékkönyvünk 138. lapján.)

Aknaszlatina község elöljárósága az utcák szélére a millenáris 
évfordulókor emlékfákat ültetett.

Alsóapsa 4596 lakossal. 1387-ben Zsigmond személy szol
gálatokért az alsóapsai birtokot elajándékozta. Veres Dénes hazafias

tanító 1896. május 17-én 
román ajkú iskolás növen
dékeivel a legszebben ünne
pelte a millenáris eszten
dőt, történelmi adatokkal 
világosította meg azt, hogy 
a magyar nemzethez tar
tozó nem magyar ajkú pol
gárok az ő fennmaradá
sukat és szabadságukat a 
magyar nemzetnek köszön
hetik. Az alsóapsai oláh 
ajkú iskolás növendékek 
nem engedték magukat túl
szárnyalni más iskolák ün
nepszentelése által. Öröm
mel győződtünk meg arról, 
hogy ez ünnepszentelésből 
a vármegye mindenik isko
lája ki vette a maga részét.

Alsóróna 1834 lakos
sal. 1402-ben adtak ki e 
községre vonatkozó iktatási 
parancsot.

Faluszlatina  3291 lakossal. Zsigmondnak 1409-ben kiadott és 
birtokba iktatást meghagyó rendeletében említve Zlathina.

Felsőapsa 2765 lakossal. I. Lajos adományozta először oda, 
azután 1406-ban Zsigmond I. Lajos adomány levele alapján apsai 
nemesek részére. E községtől északra van Apsica telep.

Román nő.
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Felsőróna 2899 lakossal. I. Lajos 1360-ban Felsőrónát oly 
nemesi joggal adományozta Sztánnak, a milyent az országnak a király 
zászlója alatt harcoló más nemesek élveztek.

Hosszumező 2335 lakossal. 1329-ben Károly Hosszumező tele
peinek (hospeseinek idegen, vendég) jogokat és szabadságokat adomá
nyoz. Milyenek : szabadköltözködés, elöljáróiknak szabadon választása, 
a főispán hatósága alól való mentesség, ültetvények, irtások önkénytes 
tevése, vásártartás, vámtól s más szolgálmánytól (a földbér kivételé
vel) való mentesség. 1373-ban Balk főispán Hosszumező és a szaploncai 
nemesek birtokai közt a határvonalat megállapította. 1389-ben újabb 
határbejárás volt. 1472-ben Mátyás Hosszumező város polgárait és 
lakóit királyi elődei és édes apja idejében élvezett szabadságaikban 
megőrzi és rendeletben meghagyja, hogy abban ne háborgassák. — 
1896-ban a község nagyobb terére emlékfákat ültettek. Ez is birtok 
szerzés, melynek intézője a hazafiúi lelkesedés volt és ennek melege 
ápolja.

Kabolapatak 1661 lakossal. Szarvaszói nemesek kérelmére 
Zsigmond által 1406-ban elrendelt határvonal megállapítási levélben van 
említés róla mint határpatakról. Kabolapatak szomszédságában az ország
úiban van Kabolacsárda zsidótelep, hol a millenáris esztendőben, 
november 4-én állami elemi iskolát nyitottak. A gondnokság tagjai, 
egy tag kivételével, mind szigeti lakosok.

Középapsa 3234 lakossal. I. Lajos adományozta apsai neme
seknek. 1406-ban Zsigmond az adományban az utódokat megerő
sítette.

Rónaszék  1526 lakossal. Kincstári telepből fejlődött bánya köz
ség. 1498-ban II. Ulászló a sóvágók fizetése ügyében ado+t ki rende
letet. Sőt kiváltságokkal is felruházta a huszti, técsői, szigeti sóvágókat. 
A sóbánya mivelést beláthatlan messze időbe helyezik történészeink, 
így a rónaszéki sóbánya művelést már a VI. században kezdték meg 
a római telepesek. E mellett bizonyítanak azok a római és bizanti 
császárok által vert pénzek, a miknek példányaira a sóaknák köze
lében akadtak. (Becses történelmi részletek olvashatók erre nézve dr. 
Mihályi János „Máramarosi Diplomák“ cimü munkájának 615—620. 
lapjain.

A rónaszéki sóbányászat rendszeresebb mivelése 1674-ben vette 
kezdetét. Bírta Apaffy erdélyi fejedelem, majd Rákóczi Ferencz is. 
1726 óta állami tulajdont képez.

Tartalék bányák a Terézbánya, Károlybánya, Pálbánya.
20
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Mivelés alatt álló bányák : Ferenczbánya. Megnyitották 1795-ben. 
Hossza 189'6 m., szélessége 184 m., mélysége 110 m. Évenkint 
kétszáz ezer köbméter tiszta és száznegyven ezer köbméter földes sót 
termelnek benne. A sófejtés alapterülete közel ötvenhét ezer négyzet- 
méter. Van a bányatelepen 26 üzemi, ugyanannyi kezelési épület. A 
munkások száma 250, tiszt és altiszt van 18.— Van társ- és segélyző- 
pénztára.
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Sófejtés.
A millenáris esztendőt ez a bányászközség szintén hazafiúi lel

kesedéssel ünnepelte meg. Emlékfákat ültettek : az egyház a templom 
elé, a sóbánya hivatal a pénztárnoki és ellenőri lakás között levő 
térre, a község az utszélre, a m. kir. erdőgondnokság a szenesi, kor- 
neti rétre és erdészeti lakások elé. Ezen felül az erdőgondnokság több 
száz csemetét osztott ki emlékfa ültetésre.

A bányafőnökség pedig a Ferenczbányában egy sógulát emlékké 
avatott oly formán, hogy a hatalmas sóoszlopnak a szállitótorok felől 
levő oldalára bányászjelvényt helyeztek és hét méter hosszúságban, 
öt méter szélességben :

896—1896.
Árpád — I. Ferencz József 

feliratot alkalmaztak.
20*
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Ez emlékjelzésről, valamint a két évszám között levő dicső
ségteljes ezer esztendő kiemelkedő mozzanatairól, különös tekintettel 
a bányászatra, Schmidt László bányahivatali főnök tartott magyarázó 
beszédet. Buzdító, lelkesítő szavakban intette a munkásokat becsületes 
igyekezetre, szorgalomra, tövény iránt való hűségre.

Szaploncza  2657 lakossal. 1373-ban a határvonalat állapították 
meg Hosszumező kiváltságos korona város és Szaploncza nemeseit 
illető földbirtok között.

Szarvasszó  1081 lakossal. Dr. Mihályi János említi fennebb 
említett munkájában, hogy Szarvasszó helység már a történet előtti 
időkben be volt népesítve. Mit abból következtet, hogy határában 
várhegy van és sok becses bronzkori tárgyakat találtak ott 1847-ben. 
A millenáris esztendőt hazafias ünnepléssel, istenitisztelet bemutatá
sával és emlékfák ültetésével ünnepelték. Fánya János, nagy ember- 
szeretetéről ismert lelkész, előljárt az ünnepszentelés munkájában.

S ze n tm iliá ly kö r tv é ly es  (Körtvélyes) 1482 lakossal. 1438-ban 
kalugerek birtokában volt, kik Szentmihály tiszteletére épült monos
torban laktak ugyanott. Határbejárás elrendelve. Egy 1607-ben kelt 
levél azt adja hírül, hogy ez a klastrom oláh püspöknek volt lakó
helye, szántóföldek, kaszálók, rétek, erdők, halászó vizek, erdők, 
tartoztak hozzá. A szigeti m. kir. erdőgondnokság Szentmihály
körtvélyes határában levő Monostéri csemetekertbe és az erdőőri 
lak kertjébe millenáris emlékfákat ültetett.

T isza fe jé reg yh á za  (Fejéregyháza) 1397 lakossal. 1373-ban 
I. Lajos Konyha birtokhoz sorolja Fejéregyháza falut és királyi ado
mányt képez Balk és két fivére részére.

Tiszakarácsony fa lva  (Karácsonyfalva) 2172 lakossal. 1385-ben 
említve egy vármegyei igazolványban.

T iszaveresm art (Veresmart) 630 lakossal. 1418-ban Zsigmond 
rendeletére Veresmarthi Jánost beiktatják Veresmarth birtokába.



Taracvizi járás.

Húsz községe van e járásnak. Fővölgyét a Tarac gyüjtőmeden- 
céje alkotja. A járás összes patakjait, hegyi csermelyeit a Tarac folyó 
gyűjti magába, hogy Taracközön alól cseppjeivel a Tiszának számoljon 
be. Itt-ott elszélesült völgykatlan, odább alacsony partszegély, lépcső
zetesen emelkedő hegyoldal, mind a természet keze által építve : 
ékelődik a látókör változatost tükröző képébe.

A járásnak a Tarac folyó adta a nevet. Székhelye Taracköz, a 
járás déli szélén. A járás közigazgatására nem lehet előnyös ez a 
geográfiái helyzet és ha meggondoljuk, hogy vármegyénk járásai kö
zött népességre nézve az ötödik sorban áll, akkor erős indok követel 
oly forma jogot e járás népességének, hogy lehetőleg központi fek
vésű község ruháztassék fel a járási székhely jellegével, miként 
nehány esztendővel ezelőtt a Tiszavölgyi járásban történt, hol Nagy- 
bocskót Rahóval cserélték fel. A taracvizi járásban Dombó, meg Kö
kényes között lehetne a választást megejteni.

A járás népessége 29,305 (1890-ben 25,149), a távollevő egyé
nek száma 887. (697 fi, 190 nő.) Nincs távollevő Oroszmokra köz
ségből. Nő nincs távol Taracköz, Taracujfalu, Nyágova, Tarackraszna 
községből. Legtöbben vannak távol (145) Németmokra községből.

A járás legnépesebb községe Dombó 3360 lakossal, a legkisebb 
Pelesalja 489 lakossal. Két ezeren felül számlálnak Irhóc (Kerekhegy 
310 lélek számjával együtt meghaladja a háromezerét.) Kökényes, 
Bedőháza, Gánya. Ezeren alul van lakossága Nyágovának, Teresel- 
pataknak, Nagykirvának, Királymezőnek, Oroszmokrának, Tarackrasz- 
nának, Kiskirvának, Németmokrának, Pelesaljának. E járásban is 
vannak bővizű ásványvizek, Királymezőn fürdő is.
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Taracvizi járás.
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Kökényesen vessző fonó műhelyt állítottak fel Balogh Mihály 
kezdeményezésére, készítményei nagy kelendőségnek örvendenek. A 
Taracvölgynek egész hosszában érdemes lenne ezt az uj iparágat a 
nép forgalmicikkévé tenni. Megemlítendő, hogy a millenáris eszten
dőben e járás községei, a m. kir. erdőgondnokságok szives támoga
tása mellett, nagy mennyiségben díszítettek tereket, utszéleket faülte
téssel. Megannyi beszédes ligetei lesznek azok a jövő krónikájának.

Községek :
A lsókálin falva  1727 lakossal. Határigazitását Zsigmond 1405-ben 

elrendelte és birtokbavételre Vincének adományozta.
Bedőháza (Bedő) 2326 lakossal. Bedeuhaza I. Károly 1336-iki 

határbejáró parancsában mint királyi birtok van említve.
Brusztura  1378 lakossal. Feljegyzésre érdemesek a bruszturai 

m. kir. erdőgondnokságnak a millenáris esztendőben teljesített nagyobb 
méretű ültetvényesei. A kir. főerdészi lakás előtt harminc négyzet- 
méter területen hat hársat (Árpád, István, Lajos, Mátyás, Ferencz 
József, Erzsébet,) ültettek el. A hársak közét 52 darab luc, 30 darab 
jegenyefenyő tölti be.

A község jódfürdőjénél 45 hársat, 63 kőrist, 19 juhart, 12 szilt, 
4000 lucfenyőt, 800 vörösfenyőt, 400 erdei fenyőt, 58 gyertyánt, a 
korító nevű tisztáson 1350 négyszögöl területen ezer havasi fenyőt, 
760 lucfenyőt, a Plajszka vizfogónál hat havasi fenyőt ültettek el.

Ezek a nagyobb méretű ültetvények díszére lesznek a vidéknek 
és élni fog bennök nemcsak a nagy évforduló emléke, hanem azoké 
is, a kik létrehozásában tényezők voltak, mint Füstös Kálmán m. kir. 
erdőmester, Ritter Károly m. kir. főerdész, Fábriczy István községi 
biró, Huszár József erdőgyakornok.

Dombó 3360 lakossal. Dombó község faiskolájába emlékfákat 
ültettek, szederfát is. A dombói m. kir. erdőgondnokság a Kobila- 
forrásnál 12 tölgyet, a Kisplajek nevű térségen 210 tölgyet, 210 
juhart, 210 kőrist, 210 lucfenyőt, 210 jegenyefenyőt, 210 erdei fenyőt, 
210 fekete fenyőt, a tereselpataki vízgyűjtőnél 13 havasi fenyőt. A 
dombói állami elemi iskolának zászlót szereztek, azt a millenáris 
esztendő május 9-én ünnepélylyel adták át az iskolának, a mikor 
Volczer Ignácz iskola gondnoksági elnök e szavakat mondotta : „Gyer
mekek ! íme ! ünnepélyesen átadjuk nektek a mindnyájunk által fel
avatott nemzeti lobogót. A haza, a király és a nemzet jelvénye ez. 
Igyekezzetek e zászlót mindenkor tiszteletben tartani és majdan má
sok által is tiszteletben tartatni. E zászló buzdítson, e zászló serkentsen
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benneteket a hazaszeretetre, a király iránti hűségre és a testvéri 
egyetértésre.“ Mire egyik növendék Pósa Lajos „Nemzeti Zászló“ 
cimü költeménye elszavalásával vette át a zászlót. A szép hazafias 
ünneplés sikeres lefolyása Kaszonyi István tanító érdeme. A dombói 
gör. kath. iskolában hasonlóan szép ünnepélyt tartottak, hol Popovics 
Emil esperes lelkész, Koroly János tanító gyújtották a lelkesedés 
lángját.

G ánya  2078 lakossal. 1402-ben kelt birtokba iktatási parancs
ban Gányafalvának említve.

Irhóc  (Irholc) 2936 lakossal. (Kerekhegy 310 lélekszámával 
3246.) Zsigmond 1406-ban rendeletet adott ki, melynek erejével Ti- 
hamert és fivéreit Irholc birtokába beiktatják. A kerekhegyi erdőőrilak 
mellé a técsői m. kir. erdőgondnokság 17 hársfát ültetett az ezredév 
emlékére.

K irá lym ező  824 lakossal. 1411-ben határ megállapítást tartal
mazó iratban Keeralmezewnek említve. A m. kir. erdőgondnokság a 
kincstári munkáslakok előtt faültetvényt végeztetett a millenáris év
fordulón. Kedvező feljegyzés arra, hogy milyen fanemek diszlenek oly ma
gasan fekvő helyen is : ültettek ugyanis hársat, juhart, szilt, kőrist, rezgő
nyárfát, szilvafát, körtefát, almafát, cseresznyefát, vörösfenyőt.

K isk irva  662 lakossal. 1473-ban Bélavárnak nevezve. És a 
később kiadott adományozó okiratokban is Bélavár a neve, Bedőhá- 
zával együtt emlegetve.

K ö kén yes  2732 lakossal. 1411-ben Zsigmond e község határ
bejárását elrendelte.

N a g y k írv a  881 lakossal. 1374-ben I. Lajos határbejárását 
elrendelte.

N ém etm okra  695 lakossal. A németmokrai m. kir. erdőgond
nokság emlékfa ültetvényese: a borkút mellett elültettek ezer havasi 
fenyőt, az ut mentén száz hársat, az erdészlak kertjében hat hársat, 
a két erdőőri laknál hat hársat, a templomnál és iskolakertben hat 
hársat, a községi elöljáróság pedig az ut szélére 50 hársat, 50 tölgyet.

N yá g o va  946 lakossal. 1415-ben adományozó levélben említve.
N yéreshnza  (Alsó-Neresznice) 1310 lakossal. 1411-iki határbe

járást rendelő királyi levélben említve.
Oroszm okra  766 lakossal. A millenáris évforduló emlékére e 

község elöljárósága a németmokrai m. kir. erdőgondnokság közremű
ködése mellett az ut két oldalán száz hársat és száz tölgyfát ültetett.

Pelesalja  (Pudplesa) 489 lakossal.
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Széleslonka  1281 lakossal.
Taracköz  1297 lakossal. 1373-ban I. Lajos Balknak és két fivé

rének adományozta. 1378-ban határvonalát állapították meg Taracköz és 
Kirva között. 1386-ban határbejárását országbírói rendelet hagyta meg. 
1480-ban Bélteki Drágfi Bertalannak adományozta a király, mi ellen 
a taracközi és még több község érdekeltjei tiltakoztak. 1495-ben 
eladományozta a király, ismét ellentmondásokra talált. Itt is volt mil
lenáris emlékfa ültetés és mint járási székhelyen különösebb ünnep
léssel történt. Mihálka Pál főszolgabíró beszédet mondott, Farkas 
Lajos segédjegyző szavalt, Fényes István a faültetés hasznos és szé
pészeti voltáról, Szirkó Bazil tanító orosz nyelven, a nap jelentőségét 
méltató beszédet mondott, találó mondása: „az ezredik esztendő meg
ünneplése nem más, mint Istennek hálaadás és fogadalomtevés arra 
nézve, hogy megvédjük a hazai földet“.

Tarackraszna  (Krasznisora.) 718 lakossal.
Taracujfalu  (Felső-Neresznice) 1662 lakossal. I. Lajos 1371-ben 

Szaniszló ungi vajda négy fiának adományozta.
Tereselpatak  932 lakossal. E község elöljárósága a dombói 

m. kir. erdőgondnokság közreműködése mellett a gör. kath. templom 
elé ültetett milleniumi emlékfákat.
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Técsői járás.



Técsői járás.

Tizennégy község van e járás területén, melyek főképpen a déli 
részén vannak, az éjszaki felében alig egy pár község (Kövesliget, Cso- 
mánfalva, Kricsfalva) van. Fővölgye a Talabor, melynek völgyére 
települt a lakosság. A járás székhelye Técső, a Tisza jobb partján( 
a járás déli szélén.

Lakossága 19,234 (1890-ben 19,389), a távollevők száma 732 
(599 fi, 133 nő). Ferencvölgyről nincs távollevő. Feltűnő, hogy Má- 
ramaros tiz járása közül egyedül e járásban apadt a lelkek száma 
155-tel, a többiben emelkedés. Uglya község lakossága az utolsó tiz 
esztendő alatt 1355 lélekkel apadt, Handalbustyaházáé 111 -el, Fe- 
renczvölgyé az 1890-iki népszámlálás eredményét (299) nem lépte át, 
most is annyi.

Legnagyobb a távollevők száma Talaborfaluból (142), legkeve
sebben vannak távol Darváról. (4-en).

A járás legnagyobb községe Técső 4520 lakossal, a legkisebb 
Ferencvölgy 299-cel. Két ezeren felül számlál Talaborfalu. Ezer lelket 
nem éri el Vajnág, Pálosremete, Ujbárd, Darva, Handalbustyaháza 
lakossága. Népességére nézve a Técsői járás a 9-iknek áll a sorban.

Ásványvizekben ez a járás is gazdag.
Üvegipara van Ferencvölgynek, hol vízhatlan cémentet is ásnak 

és visznek forgalomba.

Községek:
Bustyabáza  (Falu-Bustyaháza) 1645 lakossal. I. Lajos e falu

ról 1373-ban kiadott iktatási parancsában említést tesz, mint olyanról, 
mely Konyha birtok tartozékát teszi és Balk formál hozzá jogot. 
1389-ben már mint Drágh székely gróf birtoka emlittetik.
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Csománfalva 1394 lakossal. 1406-ban kelt birtokbavételi pa
rancsban mint Chomalhaza emlitve.

D arva  667 lakossal. 1411-ben mint birtokról tesz említést egy 
határbejárásról szóló királyi rendelet. Darva birtok felére birtokvásár
lási levél kelt 1420-ban.

Dúl falva  1129 lakossal. Mátyás 1485-ben Juga György fiainak 
adományozta tulajdonjogilag Dulfalva jószágot.

Ferencvölgye  (Ferencvölgy) 299 lakossal. Újabb korból való 
gyártelepi község.

Handalbustyaháza  581 lakossal. Kincstári telepből alakult 
község a Tisza jobb partján, erdőhivatallal. A handalbustyaházai 
m. kir. erdőhivatal kerületéhez tartoznak a központi, viski, huszti, 
técsői, dombói, királymezői, bruszturai, németmokrai, felsőszinevéri 
erdőgondnokságok. Ezeknek az erdőgondnokságoknak területén a mil
lenáris esztendőben kiültettek 394 tölgyet, 6 szelíd gesztenyefát, 773 
hársat, 23 szilt, 243 juhart, 308 kőrist, 58 gyertyánfát, 80 ákácot, 
24 alma, 7 körte, 31 szilva, 62 cseresznyefát, 2 rezgőnyárfát, 2099 
havasifenyőt, 6791 lucfenyőt, 930 jegenyefenyőt, 610 erdeifenyőt, 
731 feketefenyőt, 1033 vörösfenyőt, 8 simafenyőt, 8 douglásfenyőt. 
Együttesen 14,220 darab csemetét. A legfiatalabb 2, a legidősebb 12 
éves volt. Az erdőhivatalhoz vezető ut szélére 300 darab 6 éves 
hársfát ültettek. Füstös Kálmán m. kir. erdőmester, hivatalfő, és 
derék erdészmunkatársai szebben nem ünnepelhették az ezer esztendő 
alkonyát, mint az itt elősorolt alkotásokkal, melyekben nőni fog az újabb 
ezer esztendő reménye és a melyekkel kiesebbé, szebbé igyekeztek 
tenni halmainkat, völgyeinket, tereinket, hogy az uj ezer esztendő 
kultúrától szépült vidékekre vesse első pirkadó sugarait és aranyozza 
meg a sok kéz munkáját. Szép akkord a letűnt ezer esztendő bucsu- 
zójánál. Más nép, más nemzedék, újabb célokkal, más fajta eszközök
kel, mint a milyenek a régieké voltak.

K ricsfalva  1306 lakossal. Emlitve 1411-ben birtoklásba iktató 
királyi parancsban.

Pálosremete  (Remete) 951 lakossal. Mátyás a remetei sz. Pál 
rendjéhez tartozó kolostorban lakó szerzetesek ellen vizsgálatot rendel 
el 1465-ben, kik egy nagy darab szántóföldet jogtalanul foglaltak el

Talaborfalu  (Talaborfalva) 2137 lakossal. Talaborfalva (Tha- 
labur) birtok határvonala 1389-ben bejáratott. Mátyás 1485-ben Juga 
György fiainak adja Talabor jószágot.

Técső  4520 lakossal. I. Károly 1329-ben Técső hospeseinek
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jogokat és szabadságokat adományoz, hasonló szabadságokat ad Visk- 
nek. Husztnak, Hosszumezőnek. 1336-ban 1. Károly határvonal meg
állapítását rendelte el. 1397-ben técsői birtokról van szó. 1406-ban 
Zsigmond a három Apsát adományozó levelében öt korona városról 
is emlékezik, nevezvén ezeket igy : Szigeth, Longiprati (Hosszumező), 
Techew, Wischk, Hawsth. 1435-ben igaztalan birtoklás vizsgálatát 
rendelte el Zsigmond. 1436-ban pedig a bedőházai határvonal meg
állapítása ellen tiltakoztak, valóságos háború támadt e miatt. 1459-ben 
I. Mátyás határigazitást rendelt el a nevezett szerzetesek kérésére. 
Ebben a rendeletben említés van Kecskekőről is. (Kechkew). 1465-ben 
Bizo Simon főispán helyettesének, Thathy Lászlónak vizsgálat vezetése 
folytán kitűnt, hogy a remetei szerzetesek jogtalan foglalásokat tesz
nek, hatalmaskodnak : I. Mátyás királyi széke elé idézte őket. 1472-ben 
I. Mátyás Horváth János főispánhoz és ennek utódaihoz rendeletet 
intézett arra nézve, hogy Huszt, Sziget, Hosszumező, Visk, korona 
város polgárait és lakóit, kik a románok és más ellenségek zaklatásai 
miatt sokat szenvedtek : az ő nyert szabadságaikban megerősittesse- 
nek és őket azokban ne háborgassák.

Uglya  1142 lakossal. 1402 Uglya birtokra beiktatási parancsot 
adtak ki. 1411-ben határa bejáratott. 1419-ben az uglyai birtok egy- 
része ajándékba adatott. 1439-ben Albert Uglyai Péter fiainak ado
mányozta az uglyai birtokot és 1440-ben annak birtoklásába ellen
mondás nélkül iktatták be. 1458-ban I. Mátyás Uglya kilenced 
részére újabb adományozást tett. 1485-ben birtokhatárjárási királyi 
levélben említve.

Ujbárd  876 lakossal. 1389-ben kelt határjárási perben említve 
Uybarfalva. 1462-ben Pöstyéni Mihály máramarosi főispán az ujbárdi 
részjószágot átruházza Dolhai Ambrusra.

Urmező  1604 lakossal. 1397-ben az urmezei határvonal meg
állapításának a tulajdonos ellentmondott. A Talabor folyó szabályozása 
miatt Urmező birtokot vizáradás érte: Zsigmond 1405-ben a beadott 
panasz folytán vizsgálat megindítását rendelte el Balk vajda ellen. 
1409-ben Urmezei István fiait beiktatták Urmező birtoklásába. 1495- 
ben az urmezei birtok a tulajdonos család magvaszakadtával a koro
nára szállott, még ez évben II. Ulászló király Urmező, Veresmart, Felső- 
apsa egész, Karácsonyfalva részbirtokokat Pogány Péter pozsonyi 
grófnak, Pogány Zsigmond, Pogány György, Pogány Jánosnak ado
mányozta hű szolgálataikért, mely adományozásnak Drágfy Bertalan 
erdélyi vajda bocskói tisztje Thot Balás óvást emelt. 1498-ban Drágfy
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Bertalan visszavonta panaszát és igy a Pogány család birtoklási joga 
csorbítatlan maradt említett jószágokra nézve. 1500-ban a beiktatás 
ellenmondás nélkül megtörtént.

Vajnág  984 lakossal. 1389-ben mint Drágh székelyek grófjá
nak birtoka említve. Vajnaháza birtoklása ellen 1480-ban az érdekel
tek tiltakoztak. Több birtok határbejárását rendelő királyi iratban (1485.) 
Vajnág is említve.
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Huszti járás,

Területére, mint népességére nézve vármegyénknek legnagyobb 
járása. Vármegyénk históriájának hitregés fejezete ide tartozik, itt 
csinálták meg őseink a huszti vár krónikájával összeforrottan. Ha a 
Tisza felső folyása vidékének nem Máramaros, akkor bizonyára Huszt 
vármegye volna a neve.

A járást hosszában szeli a Nagyág vize, mely Huszt alatt ömlik 
a már itt jókorává növekedett Tisza folyóba. r*.

A járás székhelye Huszt, s tőle is vette a nevét. — Lakossága 
40,135 (1890-ben 35,384), a távollevők száma 1198, (1002 fi, 196 
nő). Nő nincs távol Izáról (férfi is csak egy), továbbá Alsóbisztráról. 
Hogy Iza 2500 lelket számláló községéből nincs távollevő egyén, 
szinte megbízhatatlan adatnak látszik, hát katona sorban álló legény 
nem birt kiválni közülök.

A járás legnépesebb községe Huszt 8281 lakossal, a legkisebb 
Mihálka 657 lakossal. Négy ezeren felül számlál Visk, három ezeren 
Kövesliget, Herincse, két ezeren Iza, Szeklence, Keselymező. Ezeren 
alul csupán két község számlál : Husztsófalva és Mihálka.

Ásványvíz forrás a legtöbb község határában található.
Gyógyfürdő Visken és itt van a legtöbb ásványvíz forrás is.
Vesszőfonó iparteleppel bir Iza ; lendületet vett a huszti és viski 

agyagipar, mihez újabban a kereskedelmi m. kir. kormány nyújt támo
gatást a vármegye iparfejlesztő bizottságának és Nyegre László ország
gyűlési képviselőnek közreműködése folytán.

Községek :
Alsóbisztra  1728 lakossal, a járásnak éjszakon szélső községe.
A lsószelistye  1599 lakossal. I. Mátyás 1485-iki rendeletében 

a Talaborfalvai keneziatushoz tartozó birtoknak nevezi.
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Berezna  1995 lakossal. 1415-ben az urmezei birtokkal együtt 
említve. 1457-ben Bilkei Miklós testvérei királyilag védelmezve a 
bereznai birtokban. 1462-ben I. Mátyás édes anyja, Erzsébet asszony 
részére rendeli a bereznai birtokot, ugyszinte Lipcse, Herincse, 
Ökörmező, Vizköz (Szolyma), Kelecsény birtokokból annyit, amennyi 
Újhelyi Péter és István által lejáratott per folytán megilleti. 1469-ben 
a Bilkei és Urmezői család osztozkodik e birtokokon. 1492-ben kere
sik azt az oklevelet, mely a bereznai és kövesligeti részbiríokok meg
vételére szorítkozik. (1475-ből kelt.)

Gernyés (Gernyes) 1520 lakossal.
Herincse 3514 lakossal. 1415-ben Urmezei Miklóst és fiait 

beiktatták Herincse birtokába.
H uszt 8281 lakossal. 1329. április 29-én kelt I. Károly király 

Husztnak kiváltságos szabadalmi jogokat biztosító levele. (Egyben : 
Visknek, Técsőnek, Hosszumezőnek.) Zsigmond 1387. november 25-én 
kelt Iza birtokot eladományozó levelében Husztot „a mi várunkénak 
nevezi, 1397-ben pedig Szigettel együtt királyi birtoknak. Dolhai 
György huszti várparancsnokot és Lipcsey Gergelyt, mivel kitudódott, 
hogy az ötvösfalvi (Wthusfalva) jobbágyoktól marhákat vettek el, 
Zsigmond király 1413. február 18-án itélőszéke elé idézte. Hunyadi 
János országkormányzó (1450.) rendeletében, Simon nevű huszti plé
bános, úgy van nevezve, mint Máramarosra nézve püspökhelyettes. 1. 
Mátyás 1472-ben az öt koronaváros lakóinak szabadságát megvédel
mezi, Literati Péter máramarosi főispán és kamara gróf, Husztvárban, 
1479. szeptember 8. kelt iratában elismeri Dolhai György kiváltságait 
és adómentességét.

Huszt várát 1555-től Erdély fejedelmei bírták. Fénykorát Bethlen 
István és Rhédey Ferencz főispánok idejében élte, kik az erdélyi 
fejedelmi székről lemondások után itt tartottak fényes udvart. Felje
gyezte a történelem azt is, hogy I. Mátyás, Szilágyi Mihályt, anyai 
nagybátyját, 1458-ban a huszti várba záratta. E várat 1766-ban villám 
sújtotta. Ez időtől nem gondoltak vele, átadták az enyészetnek.

A huszt baranyai monostor hazánk ezer éves fennállása emlé
kére egy nyolc mázsás harangot öntetett. E harang felszentelése 
október 12-én (1896.) történt. A keresztapai tisztségre Wlassics Gyula 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministert kérték fel, a ki a megtisz
telő elhívást el is fogadta. A vidék lakosságának processiós felvonu
lásai már az előző napon szép látványt nyújtottak. Az ünnepi nagy 
misét Azary János husztsófalvai lelkész szolgáltatta, a huszti énekkar

21
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is részt vett a szertartásban. A harang a keresztségben Gabriel nevet 
kapott, melynek megáldását a püspök megbízásából Vrabély Máté 
monostor főnök, Vaszkó János huszti esperes, Azary János husztsófalvai, 
Oláh Péter szeklencei lelkészek, Lochian Cyril diakónus segédletével 
teljesítette.

Feljegyezzük, hogy a millenáris esztendő alkalmával a kir. 
kincstár a Husztviz jobb partján levő tért a városnak adományozta, 
ligetté, parkká alakítás céljából. Ganovszky Gusztáv m. kir. főerdész 
a tervet megcsinálta, a beültetés megtörtént és a városi elöljáróság, 
iskolák, a nagy közönség érdeklődése mellett a nevezetes évforduló 
április 28-án a teret Tóth Endre városbiró a közönség védelmébe 
ajánlotta.

Megemlítjük továbbá azt is, hogy a huszti m. kir. erdőgondnok
ság emlékfákat ültetett: a várdombon 700 jegenyefenyőt, az erdész
laknál 6 vörösfenyőt, 3 hársat, a három erdőőri laknál 6 hársat, 4 
szilt, 12 lucfenyőt, a kincstári két bérház mellett 5 hársat, 8 luc
fenyőt, a baranyai erdőőri lakhoz 3 hársat, 6 feketefenyőt, a szenesi 
erdőőri lakhoz 3 hársat, 10 lucfenyőt, az izai erdőőri lakhoz 2 hár
sat, 4 fekete fenyőt. A város uj parkjára 8 hársat, 4 kőrist, 6 gesz
tenyét, 500 lucfenyőt, 700 fekete fenyőt, a városház előtt 4 hársat, 
az ev. ref. lelkészlak elé 3 hársat, 4 kőrist, a temetőkertbe 12 vörös 
fenyőt, 32 lucfenyőt, az iskola mellé 2 hársat, a róm. kath. lelkész 
lak elé 2 hársat, az iskola mellé 3 hársat, a temetőkertbe 2 hársat, 
6 lucfenyőt, 4 vörös fenyőt, a gör. kath. lelkészlak elé 1 hársat, az 
iskola mellé 12 hársat, a temetőbe 7 hársat, a felső népiskola tel
kére 5 hársat, 21 fekete fenyőt, az állami elemi iskola elé 6 hársat, 
27 lucfenyőt. (Ez a statisztika különben benne van a bustyaházai 
erdőhivatal kimutatásában. L. Handalbustyahaza.)

H usztköz  1299 lakossal.
H usztsófalva  (Sófalva) 776 lakossal. Zsigmond 1390-ben 

Husztaknáról tesz említést egyik határvonal megállapítását elrendelő 
iratában. A huszti sóvágók létezését igy már meg lehet érteni, mert 
Rónaszékre oly távolról aligha járhattak husztiak, volt tehát Huszt 
közelében is sóakna, a honnan fedezték a vár só szükségletét is.

I zei 250 lakossal. Iza birtokot Zsigmond 1387-ben eladomá
nyozta, 1390-ben határbejárását rendelte el, mi még ugyanazon évben 
megtörtént.

K esely  mező  2042 lakossal. Hunyadi János országkormányzó 
450-ben a huszti plébános javadalmához csatoltatja Keselymező

3 2 2
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(Keselewmezew) birtokot, ezt az adományozást László 1457-ben 
visszavonja, mert az adományozott jószág a lipcsei keneziatussághoz 
tartozott, ez a birtok 1462-ben Hunyadi Jánosné birtokába ment át.

K övesliget 3531 lakossal. 1415-ben az urmezei család bir
toka. 1419-ben birtoklási pertárgyat képez, 1485-ben I. Mátyás két 
rész jószágra osztva tulajdonjogi beiktatást rendel el. E község hatá
rában van Bocáratelep, hol II. Rákóczi Ferenc 1711. február 19-én 
megpihent és a bővizű forrásból ivott, e forrást a millenáris évben 
Rákóci-forrásnak nevezték el, emléket állítottak föléje a nagy emlékű 
esztendő október 18. (L. bővebben Emlékkönyvünk 134. lapján.)

Mihálka  657 lakossal.
Qsúii dór falva  (Sándorfalva) 1064 lakossal.
Ö tvösfalva  1846 lakossal. Zsigmond 1413-ban a huszti vár- 

parancsnokot maga elé idézte, e rendeletében emlékszik ötvösfalvi 
jobbágyokról.

Szál dobos 1208 lakossal. 1389-ben kiadott birtokbejárási ren
deletben Zaldobos említve.

Szekleneze  2168 lakossal, 1389-ben kiadott birtokbejárási 
rendelet szövegében falusi laknak van említve.

V is k  f ő u tc á j a .

V isk  4412 lakossal. III. Endre Vlsk birtokot a várral ugocsai 
birtokokért cserébe veszi. I. Károly szabadalmakkal ruházza fel

21*
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1329-ben. I. Mátyás 1472-ben Visk várost eddig élvezett jogaiban 
megvédelmezi. Millenáris alkotások : julius 12-én (1896) márvány 
emléktáblával jelölték meg azt a helyet, hol Lassú István alapvető 
magyar statisztikus született. (L. jelen Emlékkönyv 103. lapján), az 
erdőgondnokság emlékfákat ültetett a Várhegy tetejére, a fürdő park
jába, a sajáni forráshoz, a főutcára.

E r z s é b e t  e m lé k f a  ü l t e t é s  a  V á r h e g y  f ü r d ö p a r k j á b a n .



Dolhai járás,
Úgy területre, mint népességre nézve a vármegye legkisebb 

járása. Beregnek nyíló nagy medencében helyezkedik el. Kilenc 
község van a területén, melyet a Borsova folyó szel át. Székhelye 
Dolha, melytől nevét vette a járás.

Összes népessége 16,646 (1890-ben 13,979), a távol levők 
száma 384 (294 fi, 90 nő.) Nincs nő távol Rókamezőről.

A járás legnépesebb községe Dolha 2846 lakossal, a legkisebb 
Szuhabaranka 1091 lakossal. Két ezeren felül számlálnak: Lipcse, 
Kerecke. Érdekes, hogy e járásnak ezeren alul számláló községe egy 
sincs. Gyáripar van Dolhán.

Községek :
B evetnek  (Bereznik) 1624 lakossal.
Dolha 2846 lakossal. 1409-ben említve mint dolhai részjószág, 

mely perlekedés tárgyát képezi még 1416-ban is, a király rendeleté
nek az érdekeltek ellenmondanak s ezeket a király itélőszéke elé 
idézi. 1417-ben Dolhai János fiai kapták királyi adományul Zádnya 
faluval és egy havassal. A következő évben ismét háborúskodás tört 
ki a birtoklási jogért. A perlekedés 1421-ben egyezséggel nyert be
fejezést. I. Mátyás Dolhai Ambrusnak Hunyadi János kormányzósága 
idejében tanúsított szolgálata jutalmául különös kegyelemből megengedi 
1460-ban, hogy dolhai birtokán kőházatépithessen. 1463-banhatára meg- 
állapittatott. 1465-ben I. Mátyás édes anyjának adományozta Dolhát, más 
birtokokkal együtt, mert Dolhai Ambrus egyik rokonát a Tiszába ölte s 
igy a jószágtól megfosztatott. A család tagjai egyezkednek. 1472-ben I. 
Mátyás ismét Dolhai Ambrusnak és fiainak Dolha birtok fele részét adja. 
Dolha elzálogosítása ügyében I. Mátyás 1476-ban vizsgálat megindí
tására utasítja a leleszi conventet. 1485-ben újból vizsgálat tárgyát
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Dolhai járás.
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képezi a részbirtokok jogtalan elfoglalása címén. Bizony zenebonás időt 
éltek a mi őseink, még a XV. XVI. századok királyi adományozással 
ékeskedő napjaiban is. Mennyivel békésebben szánthatja, művelheti 
földjét ma mindenki, a ki földbirtokkal rendelkezhetik.

Dolhán uradalma van a gróf Teleky családnak. Máramaros le
írását tárgyaló munkához becses adatokat lehet találni e család 
dolhai levéltárában. Roxer Vilmos felemlíti, hogy e család dolhai 
uradalmában 1780-ban papírgyár volt és 1830. táján e papírgyárat 
alakították át vasgyárrá, mely ma is fenn áll. Gyártanak benne gaz
dasági eszközöket: ásókat, kapákat, ekéket, továbbá kályhákat, takarék 
tűzhelyeket, kereskedelmi vasöntvény árukat: üstöket, mozsarakat 
ízléses kivitelben.

K erecke  2096. lakossal. 1383-ban Mária, Szaniszló vajda fiai
nak adományozta. Zsigmond a birtoklás jogosultságának megvizsgálá
sára utasítja Munkács várparancsnokát, mert a Borsova völgyén levő 
birtokok a munkácsi várhoz tartoztak. Hunyadi János közbenjárására
V. László 1454-ben a Borsova völgyön fekvő birtokokat Máramarosba 
kebelezteti, e rendeletet úgy látszik figyelmen kívül hagyta I. Má
tyás, ki 1463-ban Kereckét, mint beregi birtokot adományozta Dolhai 
Ambrusnak, a török ellen folytatott háború vitéz harcoló felének, kit és 
fiait annak birtoklásába be is iktattak. 1466-ban I. Mátyás anyja 
kapta a birtokot, a munkácsi várhoz visszacsatolandónak Ítélték, Dol
hai Ambrus más birtokot kapott azért cserébe.

Kovácsrét (Kusnicza) 1481 lakossal. Története mindenben 
azonos Kerecke történetével.

Lipcse 2663 lakossal. 1350-ben I. Lajos telepítési szándékkal 
eladományozta. 1450-ben Hunyadi János országkormányzó a huszti 
plébános, püspök helyettesnek adta egy részét. 1457-ben V. László 
ezt az adományozást visszavonta és Bilkei Miklóst meg testvéreit 
annak birtoklásában védelmezi. A lipcsei részbirtok 1469-ben per 
alatt. 1487-ben llosvai Miklós 24 aranyért zálogba adta lipcsei rész
birtokát huszti lakos Nagy Albertnek, 1489-ben ismét zálogosít job
bágy telkeket Herincsén és Lipcsén 50 aranyért, a leleszi convent 
tudtával.

Lipcsemező  (Lipcse-Polyána) 1620 lakossal.
Rókam ező  1480 lakossal. I. Mátyás 1465-ben, mint királyi 

adományozás alá jutott beregi birtokot Hunyadi Jánosnénak adományozta.
Szuhabaranka  (Szucha-Bronyka) 1091 lakossal. Története 

csaknem mindenütt egy lapra tartozik Zárnya történetével.
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Zárnya (Zádnya) 1745 lakossal. 1409-ben mint eladományo
zott részjószág emlittetik. 1416-ban az eladományozás tárgyában 
Dolhai János fiai ellentmondanak, az osztó igazság a részökre hajlott 
és Zsigmond 1417-ben kelt rendeletére Zádnya falu birtoklásába be 
is iktatták. 1454-ben V. László a Dolhai családot annak birtoklásában 
megerősíti, sőt javadalmukat szélesbiti jószágok adományozásával. I. 
Mátyás Zádnya és több birtok határjárását elrendelte 1463-ban. 
1465-ben I. Mátyás anyja, Hunyadi Jánosné birtokát képezte. A Dol
hai család tagjai a birtok szerzést erőszakoskodással próbálták meg, I. 
Mátyásnak bepanaszolták és az igazságos fejedelem a leleszi conven- 
tet bízta meg a panasz megvizsgálásával 1473-ban.



Ökörmezői járás,

' .to /xu iZ fji

\ \U r fa U t l

'ó f tv r m  e  t<

k i  ökörmezői járás világos példáját nyújtja annak, hogy az em
berek a vizek partjára telepedtek és a vizek mentén alakult ki ilyen, 
amolyan községi élet.
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Vármegyénk.északnyugati szögletében a Nagyág és a Talabor vizek 
felső folyása vidékén terül el az ökörmezői járás. A legtöbb községe 
e járásnak van, népességre nézve pedig hatodik helyen sorakozik. 
Lakossága 27,446 (1890-ben 23, 995), a távollevők száma 695 (478 
fi, 217 nő). Sem nő, sem férfi nincs távol Alsóhidegpatak, Cserjés, 
Lengyelszállás, Padóc, Vizköz, — nő nincs távol Bükköspatak, Iszka, 
Rekettye, Pereszlő, Vucskómező községből. A legszegényebb vidék 
népe ragaszkodik legjobban szülőföldjéhez, még nyomorúságos állapo
tában is.

A járás legnépesebb községe Ökörmező, a járás székhelye és 
nevet adója 2933 lakossal, a legkisebb Rekettye 253 lakossal. Két 
ezeren felül számlál Alsókalocsa, Alsószinevér, Majdánka. Hat község
nek lélekszámja haladja meg az ezeret, és 16 községnek a lakosság 
számja alatta marad az ezernek. Valóban ez a legújabb telepitvényes 
vidéke a vármegyének. Bár megjegyzendő, hogy a XIX. század első 
felében felvett statisztikával egybehasonlitva az 1900. évi népszámlá
lási eredményt: nem egy községnél nagy hanyatlást vehetünk észre.

így Felsőkalocsának 1843-ban 1784 rutén lakossága volt, 1900- 
ban már 1362, Rekettyének 315, most 253, Fülöpfalvának 1038, 
most 748. De ellenkező példákra is találunk. Mig Cserjésnek 1843 
táján 192 lakosa volt, ma 866 van, Majdánkának 887, ma 2320, 
Repenyének volt 441, van 1377, Kispataknak volt 485, van 828 
lakosa. Tehát végeredményében a népesedés emelkedő számára mu
tathatunk.

Községek:
Alsóhidegpatak 1146 lakossal. Patak partjára épült község, 

Felsőhidegpatakkal tizenegy kilóméter hosszúra nyúlik.
\ Alsókalocsa  2703 lakossal.

Alsószinevér  (Szinevér) 2586 lakossal.
B ük kos patak  (Bukócz) 640 lakossal. Csuszka, Kispatak, Bük

köspatak szélen fekvő községek ma, 1463-ban I. Mátyásnak határ
bejárást meghagyó rendeletében mint folyók emlittetnek, miből az 
látszik, hogy ezen kis patakok partjára később települhettek lakók.

Cserjés (Lozánszka) 866 lakossal.
Csuszka  (Tyuska) 391 lakossal. (L. Bükköspatak.)
Felsőhidegpatak  852 lakossal. (L. Alsóhidegpatak.)
Felsőkalocsa  1362 lakossal.
Felsőszinevér (Szinevér-Polyána) 1037 lakossal. A felsőszine- 

véri m. kir. erdőgondnokség ezredévi emlék ültetvényeseket létesített,
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a kvaszoveci erdőőri laknál elültetett 45 hársat, 8 tölgyet, 8 havasi 
fenyőt, 1174 lucfenyőt, az osztrikai völgytoroknál 16 havasi fenyőt, 
az erdészlaknál 16 havasi fenyőt, a galíciai, beregi, máramarosi hár
mas határnál 32 havasi fenyőt.

F ulőp fa lva  (Pilipecz) 748 lakossal. 1. Mátyás határbejárást 
meghagyó 1463-iki rendeletében Verpelipecz néven említve.

Iszk a  792 lakossal.
K elecsény  (Kelecseny) 673 lakossal. 1457-ben mint Bilkei 

Miklós és testvérei birtoka. 1462-ben Hunyadi Jánosnét illeti egy 
rész; 1469-ben a Bilkei és Urmezei família osztozik meg rajta. 
1496-ban az Urmezeiek részjószágát a Lipcseiek, Gorzók, Bilkeiek 
kapják II. Ulászlótól.

K ispa tak  (Ricska) 828 lakossal. (L. Bükköspatak.)
L engye lszá llá s  (Lyahovecz) 361 lakossal.
M áj dán ka  2320 lakossal.
Ö körm ező  2933 lakossal. 1415-ben az Urmezei família birtoka. 

A sorsa később közös Kelecsénynyel.
Padócz (Podobócz) 358 lakossal.
Poroszló  (Priszlop) 1201 lakossal. 1411-ben Zsigmond határ

járási rendeletében mint magas hegyhágó említve. 1471-ben kelt 
birtoklási iratban már mint Prislop föld.

R e k e tty e  (Rekita) 253 lakossal.
R epenye  (Ripinye) 1377 lakossal. (Mint Kelecsény).
R osztoka  526 lakossal.
Tar falu  (Ó-Holyátin) 732 lakossal.
T arú jfa lu  (Új-Holyátin) 819 lakossal.
Torony a 1016 lakossal.
Vlzkőz  (Szolyma) 395 lakossal. (Mint Kelecsény.)
Vucskómező  531 lakossal.



Sziget rendezett tanácsú város,

Sziget látképe.

A jó öreg Fényes Elek az ő geográfiái szótárában, hol min
den város, falu és puszta betűrendben van felsorolva, Máramaros- 
vármegye székvárosáról ezeket irta 1851-ben : Szigeth, szabad koronái 
város Máramaros vármegyében, rónaságon, keletről az Iza folyóval 
egyesülő Róna folyó, délről magasabb, több oldalról alacsonyabb 
hegységek közt fekszik. Határa 21,125 hold, melyből beltelek 375 
hold, szántóföld 4,029 hold, kaszáló, 10,016 hold külső, gyümölcsös és 
méhes kertek 357 hold, erdő és csere 5326 hold, haszonvehetetlen 
föld 992 hold. Ezen kívül az úgynevezett kőháti legelői és erdői a 
városnak, mint jobbára a szomszéd helységekkel közösek, felmérve
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nem lévén, mennyiségök nem tudatik. A házak száma 857, melyek 
közt sok csinos épület látható. Van itt római és görög kath. és reform, 
anyatemplom, synagóga, reform, lyceum, kath. gymnasium, takarék- 
pénztár, kisdedóvó, b. Sztojka erdélyi püspök által alapított ápolda 
12,500 váltó forint tőkével ; házankénti koldulást megszüntető egyesület 
1800 pft tőkével, piarista zárda, kir. kamarai igazgatói lak, nagy kan
cellária, kir. erdőtisztség kancelláriája, városház, nemesi és királyi 
nagy vendégfogadó, sör, szesz, ecetgyár, több mulatóhely, mint az 
ujmalomkert az Iza folyó mellett, a városhoz közel és a városban a 
Banzsalgó utcában levő fürdőház. 1846-ban olvasótársaság is alakult 
s már kétszáz kötetnyi könyvtárral bir. Népessége a városnak 6336 
lélek, kik közt római katholikus 2119, görög katholikus 1225, 1978 
református, 50 ágostai, 964 izraelita. A nyelv főleg magyar, azután 
oláh, orosz és német. A lakosok a földmivelést szorgalmasan folytat
ják, ezen kívül van itt 716 kézműves, 117 kereskedő, 6 művész. A 
valóságos polgárok száma volt 1846-ban 311.

Sziget főtere.

Sziget városnak mai képe alig hasonlít ahhoz a Fényes-féle 
képhez. Nemcsak a lélekszámban nagy a növekedés, hanem az itt 
elhelyezett hivatalok, intézetek, egyesületek nagy számában szembe
ötlő nagy átalakulás történt.

Sziget lakossága 16,497 (1890-ben 14,758), a távollevők száma 
365 (254 fi, 111 nő.)

Sziget város társadalmi és kulturális kiépítését erdélyi fejedelmek 
munkálták, anyaiskolát állítottak fel és gondoskodtak arról is, hogy a
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szenvedők találjanak gyógyhelyet. Rhédey Ferenc végrendeletileg 
igy intézkedett a XVII-ik században : „Máramarosban minthogy
ispotály nincsen, azért Szigeten csináljanak egy Ispotályt, mely
nek erectiojára hagyok száz aranyat és ugyanott Szigeten levő ómal
momat is hagyom azon Ispotályhoz, melyre a szigeti biró viseljen 
gondot.“

Vármegyeháza.

Sziget város tulajdonát tevő középületek: közös hadseregbeli 
gyalogsági laktanya (építése háromszáz ezer forintba került), honvéd 
gyalogsági laktanya (építése nyolcvanezer forintba került), vigadó 
(hetvenezer forint), nyári színkör (negyvenezer forint), közvágóhíd, 
Vadászkürt vendéglő.

A város költségvetése a millenáris esztendőben 64 ezer forint 
bevétellel, 129 ezer forint kiadással és 65 ezer forint hiánynyal irá- 
nyoztatott elő, mihez évközben a fogyasztási adóbérletből 102 ezer 
forint, a részesedésből 5 ezer forint bevétel s e címen 89 ezer forint 
kiadás járulván, a hiány fedezésére 55%  községi pótadó kivetése vált 
szükségessé. A bevételek nagyobb része (40 ezer forint) az ingatla
nok jövedelméből, 11 ezer forint jogok- és javadalmakból, a többi 
vegyes jövedelmekből került ki. A város összes vagyona mintegy egy 
millió forint értéket, adóssága 650 ezer forintot képvisel.
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R. kath. templom a piarista gimnáziummal.

Városunk közönsége a millenáris esztendőben feljegyzésre érde
mes adakozásokat tett. Kutka Kálmán felhívása folytán 3334 K. 60 
fii. gyűlt egybe a honalapitás ezeredik évfordulójának megünneplésére, 
(a vármegye közönségétől) miből 662 korona a vármegyei pénztárban 
letétként őriztetik. — A Petőfiligetnél (Malomkert) az Izán át építendő 
hid költségeinek fedezésére 479 korona gyűlt egybe. A kimutatást Páris 
Frigyes a malomkerti részvénytársaság elnöke adta ki 1896. augusz
tus 16-án. Az összeget a „M.-Szigeti népbank“-nál helyezték el. — 
A róm. kath. templomba bevezetett villanyos világítás felszerelési 
költségeire 233 k., 40 fillért adakozott közönségünk. Nyugtázta Schön
herr Ágost apát főesperes plébános 1896. február 20-án. — A város 
millenáris jogi tanszéket alapított a lyceumnál. — Újhelyi Köncs 
László róm. kath. segédlelkész kezdeményezésére a ref. főgimnázi
umba járó róm. kath. növendékek a millenáris esztendő emlékére 
zászlót szereztek be a templom számára, melyet ünnepi körmenetek 
alkalmával a tanulók fognak vinni. Ezt az egyházi lobogót a millená
ris évforduló október 25-én szentelték fel. Mise volt, melyen a gim
náziumi tanulók foglalták el az első padsorokat, a Mária Valéria 
intézet növendékkara énekelt megható zsolozsmákat s a zászlóanya 
Dobay Sándorné szalagot kötött a lobogóra, melynek egyik oldalán
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Madonna, a másikon Imre herceg képe van, a koszorús lányok meg
koszorúzták a zászlót. Schönherr Ágost apát megszentelte és az első 
szeget is ő erősítette meg, a zászlóanya e jelmondat mellett erősített 
zászlószeget: „Minden emberi alkotásnak Isten dicsőségét kell hirdet
nie.“ — Az ev. ref. templom úrasztala részére a szigeti nők és közön
ség adományozásából urasztali térítőt készítettek. — Az Erzsébet kisded
óvó intézet történetét Bökényi Dániel megírta és ezer példányban 
nyomatták ki.

Ref. templom.

Szilágyi István ebben az esztendőben december 17-én vette az 
Akadémiának meleg üdvözletét b. Eötvös Loránd elnöktől. Sok, sok 
tisztelője van Szilágyi Istvánnak, neve egybe forrott nemcsak várme
gyénk főiskolájának, hanem egyetemes kultúrájának történetével, ezért 
a nagy alkalomból elhangzott üdvözlés szövegéből mi is átvettük a 
következő részt: a „magyar oktatásügy s közművelődés szolgálatában 
eltöltött ötven év után megelégedéssel tekinthet vissza nagyságod a
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hosszú közpályára, a melyen szaktársai osztatlan tiszteletét és ezernyi 
tanítványainak szeretetét és hálás emlékezetét méltán érdemelte ki. 
És Nagyságodnak megadatott az az öröm, hogy a magyar nyelvtudo
mány, melynek lelkes művelésével szerezte első babérait, ez ötven év 
alatt oly haladást tőn, a minőt akkor álmodni is alig lehetett." Szi
lágyi István jeles tudósunknak a nyilvánosság előtt utolsó szereplése 
volt az, midőn az Akadémia képviseletében a viski Lassú István 
emléktábla leleplezési ünnepén megjelenvén, ott tudós társaságunk 
nevében az alapvető magyar statistikus emlékénél kegyeletes érzel
mekkel adózott.

Ref. főgimnázium.

Kiválóan nevezetes időpontot képez a millenáris esztendő az 
igazságügy szolgálatában állóknak, mert az igazságügyi kormány dí
szes törvényszéki palotát emeltetett a birói és ügyészi hivatalok ré
szére Szigeten. A millenáris esztendő tavaszán fogtak hozzá és 
szeptember 26-án már megtartották a bokréta ünnepet.

A m. kir. törvényszék felépítésének terve régibb időből keltező
dik. Még Szaplonczay József kir. törvényszéki elnök idejében vetették 
fel az építés eszméjét. A vármegye ingyen ajánlotta fel az úgyneve
zett „kvártély ház“ nagy kiterjedésű telket. Jelenffy Kornél és Kostka 
Géza elnök idejében a terveket is elkészítették, a kivitelt pénzügyi 
okok késleltették.

22
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Kir. Törvényszék.

Eördögh Virgil törvényszéki elnök nagyobb szerencsével járt, 
őneki sikerült a tervet megvalósítani. Az ő előterjesztésére Erdély 
Sándor igazságügyi minister intézkedett, hogy a szigeti törvényszéki 
palota építési költségeire a szükséges fedezet felvétessék az állam 
költségvetésébe. A vármegye ingyen adta a telket, a város megvette 
a gk. egyháztól a szomszéd telket, melyen a gk. iskolaház volt és 
szintén odaadományozta. A törvényszéki épület tervét Wágner Gyula 
műépítész készítette s a hatalmas épülettömbnek négy nagyobb és 
tiz kisebb udvara van. A főbejárat az Erdélyi-utról van, a fogház, 
mely a modern kényelem legmagasabb igényeinek is megfelel, az 
Asztalos Sándor utca felől van, magas kőfal kerítéssel elzárva az ut
cától, 120 fogolyra van építve.

Minden helyiséghez zárt folyosó vezet. Ez épületben a kir. tör
vényszék, kir. járásbíróság, kir. ügyészség, telekkönyvi hivatal és a 
il-ik emeleten az elnök lakása nyert elhelyezést.

Az építkezési költségek hatszáz ezer koronát tettek.
Az 1896. szeptember 26-án cigány zenekar játéka nyitotta meg 

a bokréta ünnepet, majd Schlett Ignácz építész, vállalati rajzoló 
az emeleti állványról az ilyen alkalmakkor szokásos felköszön
tőket mondotta, éltette Ő felségét, azután az igazságügyministert, a 
főispánt, a törvényszéki elnököt és még másokat, akik a nagy jelentő
ségű építkezés létesítésében közremunkálók voltak. Az épület megte
kintése után Eördögh Virgil elnök 500 forintot (1000 koronát) osztott 
ki a munkások között, mint az igazságügyminiszterium jutalomdiját.
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Az építési vállalkozók pedig megvendégelték őket. Az építési bizottság 
tagjai és a mérnökök tiszteletére Gerster Béla és Kreiszel Géza épí
tési vállalkozók lakomái rendeztek a Casinó helyiségében.

»i

Groedel villa.

*

Itt említjük meg főösszegezésül, hogy vármegyénk lakossága 1900- 
ban 304,451 (1890-ben 268,281, tehát tiz esztendő alatt növekedés 
36,170 lélek.) A távol levők összes száma 8388. (6350 fi, 2038 nő.) 
Ideiglenesen vendégül itt tartózkodó volt 1580.

*

A székváros krónikájából rövidesen még megemlítendő, hogy 
Zygeth (Zigeth) már 1349-ben székhelyként szerepel, itt székelt a 
törvénykezés, innen keltek a bizonyító levelek, jelentések, igazoló ira
tok, egyezségkötések, ügyes, bajos dolgok elintézéséről szóló okiratok. 
Szigeten kelt 1457-ben Ezeni Gergely alispán meggyilkolásáról hozott 
felmentő Ítélet, mely azért volt felmentő, mert az alispán ítélettel el 
nem döntött ügyben igazságtalanul járt el. I. Mátyás Sziget határának 
bejárását 1459-ben elrendelte, 1461-ben a brébi birtok területén elő
fordult villongás elbírálását a kincstárnokra bízta és elrendelte, hogy

22*
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a kincstárnok Ítéletének Sziget város bírója, esküdtjei, polgárai enge
delmeskedni tartoznak, 1462-ben már a vármegye vezetőségét hívja 
fel hasonló minőségű ügyben való Ítélkezés meghozatalára, 1472-ben 
Sziget korona város lakosságát privilégiumainak élvezésében meg
hagyja, megerősíti. (L. dr. Mihályi János, Máramarosi diplomák c. 
könyvét.)

Pap T. háza. — Színkör.

Kutka háza.



Vármegyénk Monográfiája,

Midőn kimondatott a magyar orvosok és természetvizsgálók ál
tal 1875. évben Élőpatakon tartott nagy gyűlésén, hogy a közelebbi, 
tehát a XlX-ik nagy gyűlés 1876. évben itt, vármegyénk székhelyén 
fog megtartatni, azonnal elhatároztuk, hogy Máramaros vármegye 
Monográfiájának legalább egy részét a jelzett nagy gyűlés alkalmára 
megírjuk.

A komoly szándékot a vállvetett, buzgó munka következtében 
méltó tett követte s a Monográfia első kötetét, mely 516 nyomtatott 
negyedrész lapra terjed, „Máramaros vármegye egyetemes leírása“ 
cim alatt alig nehány hónap alatt megírtuk s az egyetemi nyomdá
ban nyomott 1000 példányból az 1876. évi augusztus hónapban egy- 
begyült tagok között több mint 600 példány azonnal ki is osztatott.

A lelkesedés, a hazafias neki hevülés ama lélekemelő napjai
ban erősen hangoztatva lett a terv, hogy a Il-ik kötet, a szorosan 
vett történelmi rész is csakhamar kövesse az elsőt.

Az I-ső kötetben ugyanis a földrajzi, geológiai, vízrajzi ismerte
tés, domborzati viszonyok, az ásványvizeknek, éghajlati viszonyoknak, 
a megye állatrajzi és növényzeti ismertetésén kívül a társadalmi vi
szonyok, az igazságszolgáltatás, az egyházak és a közoktatás állapo
táról jelentek meg szakszerű, alapos ismertetések.

Továbbá a megye anyagi viszonyairól szóló szakasz, a mezőgazda- 
sági állapotok, az erdőgazdaság, só- és vasbányászat, kézmű- és gyáriipar, 
pénzintézetek, pénzügyi- és közlekedési,- egészségügyi viszonyok, 
fürdőintézetek, közművelődési, humanistikus egyesületek ismertetését 
tartalmazza.

A történelmi részhez szükséges adatgyűjtés, a készülődés, a 
buzgó törekvés nem hiányzott, ennek dacára a közbejött társadalmi
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viszonyok és sok más körülmény miatt a terv majdnem 2 évtizeden 
át csak terv maradt.

De megkezdődtek a hazánk ezer éves fenállása évfordulójának 
1896. évben megünneplésére való készülődések s ennek alkalmából 
feledhetlen emlékű alispánunk: K utka  Kálmán 1894. évi nov. 2-án 
Szilágy i Istvánhoz  fenkölt szellemű levelet intézett, hogy minő fel
tételek mellett lenne hajlandó elvállalni Máramaros vármegye törté
netének megírását, egyszersmind felkérve őt, hogy a mü beosztására, 
terjedelmére s az irói tiszteletdijra nézve is nyújtson tájékozást.

A közöttem és Szilágyi között történt megállapodás következté
ben Szilágyi 1894. évi decb. 16-án kelt válaszában kijelentette, hogy 
a munka elkészítésére egymaga nem vállalkozhatik, mert hogy a jel
zett munka a Milleniumra elkészülhessen, többeknek egyesitett mun
kájára van szükség, mint történt ez 1876-ban, a midőn a Monográfia 
vaskos I. kötete nehány hónap alatt megiratott.

Nézetünk abban pontosuk, hogy ez az ügy a Múzeum Egyesü
let kezébe lenne teendő, a mely Egyesület tagjai már különben is 
feldolgoztak egyes részeket.

A mű beosztására nézve, megállapodásunk szerint, Szilágyi oda 
nyilatkozott jelzett válaszában, hogy a munka feladata lenne: Mára
maros múltját és jelenét ú g y  egészben, mint részietesen  a tud
nivalók minden ágában ismertetni.

Ennek következtében vármegyénk törvényhatósági bizottsága 
1894. évi decb. 18-án tartott közgyűlésében fölkérte a Máramarosi 
Muzeum Egyesületet, a jelzett cél keresztül vitelét biztositó tevékeny
ségének folytatására, előre is köszönetét mondva azért a munkássá
gért, a mely egy irodalmi becses mű létrehozását fogja eredményezni.

Ennek kapcsán 1895. jan. 12-én az alispáni hivatalos helyiség
ben tartott nagy értekezleten főbb vonásokban megállapítottuk a munka 
vázlatát, a szerkesztés vezetésével Szilágy i István Muzeum egyesü
leti elnök és Várady  Gábor alelnök bízatván meg.

A szerkesztő bizottságba Dobtiy Sándor, K rüzselyi Bálint, 
dr. M ihályi János, Örlősy Ferencz, Soltz  Gyula, Szabó Sándor 
választattak be, az elnökség fölhatalmaztatván, hogy a szerkesztő bi
zottságot a szükséghez képest, legjobb belátása szerint egészítse ki.

Ezt követőleg 1895. évi nov. 23-ikán tartott értekezleten előterjesz
tettük vármegyénk történetének általános kronológiáját s a krónika-sze- 
rüen megírandó vázlat programmját, kijelölvén az egyes részek megiróit 
is. Az értekezlet az előterjesztett programmot egyhangúlag elfogadta.
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Azon alkalommal, a már megnevezett munkatársakon kivül, Búd 
Titus, Gesell Sándor, dr. Hodinka  Antal, Schönherr  Ágoston, Szik- 
sza y  Zoltán, Tónin Jenő, Zsatkovics  Kálmán urak választattak be 
munkatársakul.

Miután megállapított programmunk szerint a Monográfia legelső
részét

a) a geológiai korszak,
b) a praehistorikus korszak,
c) az itteni népek megtelepedésének története és
d) a vármegyeség előtti korszak kell, hogy képezze, e föladatok 

elérése érdekéből több ízben felutaztam Budapestre, hogy Gesell Sándor, 
valamint dr. Posevitz  Tivadar k. állami geológussal értekezzem s 
ez utóbbi úr meg is Ígérte, hogy a geológiai korszakot ismertetni 
fogja, különben is Gesell úr mellett, ő lévén erre a leghivatottabb 
iró, mint a ki vármegyénkben a kormány meghívásából több éven 
át tett kirándulásokat geologikus tanulmányozás végett.

Dr. Posevitz  ur 1896. év elején készült el munkájával, de 
midőn ezt elolvastam és Szilágyi barátommal is közöltem, őszinte 
sajnálatunkra, arról kellett meggyőződnünk, hogy a különben jeles 
munkálat inkább vármegyénk geologikus je len  viszonyainak, nem 
pedig földalakulásának  ismertetése. A jelent illetőleg Gesell Sán
dor a Monográfia első kötetében részletesen és behatóan irt, Pose
vitz ur az újabb tanulmányok következtében ezt csak kiegészítette, 
pótolgatta, ámbár tagadhatatlanul nagy alapossággal és ügyszeretettel.

A hiány pótlása végett Szilágyival egyetértőleg fölkértük, Balogh 
Péter főgymn. tanár urat, vármegyénk földje alakulásának megírá
sára, a ki ezt a föladatot, Dr. Posevitz adatainak és munkálata egy 
részének fölhasználásával, sikeresen oldotta meg. Szilágyival egyetér
tőleg abban állapodtunk meg, hogy ez a munkálat, szakértői revisió 
után fölvehető a Monográfiába.

Ez lenne az első füzet első része.
A második részt képezné az archeologikus ismertetés.
Erre nézve dr. M ihályi János t. tagtársunk kéretett föl, a ki 

az egyesület által 1883. évben rendezett fölolvasások egyikén a bir
tokában levő nagybecsű leletekről igen érdekes és tanulságos előadást 
tartott, a mely szép és alapos munkálat a „Közérdek“ 1883. évi 
novemberi és decemberi számaiban megjelent.

Tisztelt tagtársunk Ígéretét bírom, hogy e becses munkálatot a 
leletek magyarázatával ki fogja egészíteni, mely magyarázatokat ő az
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említett fölolvasás alkalmával csak élőszóval tett s így azok nyom
tatásban nem jelentek meg. Sőt azt is megígérte tisztelt tagtársunk, 
hogy a birtokában levő szép számú becses leleteket lefényképeztetés 
végett át fogja nekünk engedni, hogy azokat a füzetben közölhessük.

Az itteni népek megtelepítése történetének megírására, Firozák  
Gyula megyés püspök ur ajánlata következtében, fölkértem Zsatkovics  
Kálmán beregmegyei gcath. lelkészt és esperest, mint szakavatott 
férfit, a ki ezen gc. egyházmegyénk történetének megírásával is fog
lalkozik.

Zsatkovics Kálmán ur eleget is tett fölhívásunknak s a bekül
dött munkát Szilágyi barátommal átvizsgálva azt megfelelőnek s a 
monográfiába fölveendőnek találtuk.

A vármegyeség előtti korszakot alaposan megírta Szilágyi I. 
a múzeum egyesület b. e. elnöke s e jeles munkáját a történelmi tár
sulat 1888. évi aug. havában itt Szigeten tartott nagy gyűlésén fel 
is olvasta, a mely általános tetszést aratott. E munka megjelent a 
„Századok“ 1888. évi októberi füzetében.

Azóta több mint 10 év telt el anélkül, hogy a munka a histo
rikusok s a történet búvárok által csak legkisebb részében is kifogá- 
soltatott volna, kellő bizonyságául annak, hogy tudós elnökünk tanul
mányozása teljesen megüti a mértéket. Szilágyi utóbb újabb bírálat 
alá vette saját munkáját, de semmit sem volt képes hozzátenni vagy 
azon valamit javítani, s a legutóbbi időben is oda nyilatkozott, hogy 
nem hiszi, miszerint azon lehetne valamit változtatni.

Ezek szerint az első füzet számára szükséges anyag teljesen 
készen lévén, az bármikor sajtó alá bocsátható.

Az előszót még 1896-ban megírtam, a melyet Szilágyi I. min
den változtatás nélkül jóváhagyott.

És itt meg kell említenem, hogy az első füzetbe szántuk, a dr. 
Mihályi János féle leletek fényképein kívül, Máramaros vármegye tér
képét, a több község részéről tervezett s a törvényhatósági bizottság 
által jóváhagyott községi névmagyarosításoknak a térképbe bevezetése 
mellett.

Miután a m. kir. belügyministérium, törvényhatósági bizottsá
gunknak az idegen hangzású községi nevek megváltoztatása iránt tett 
fölterjesztése következtében, a községneveket megállapította, az ennek 
alapján készítendő uj térképe vármegyénknek hasonlag csatlandó 
lenne a Monográfia ezen első füzetéhez.

Ezen kívül van egy becses melléklet a birtokunkban.
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Imre királyt vármegyénkben való vadászata alkalmával halál
veszélytől mentette meg Laurenczy gróf s ezért az életmentő : föld
birtokról szóló adomány levelet kapott Imre királytól 1199-évben.

Ennek, a megyénkre nézve nagy érdekű okmánynak Sopron 
városától megszerezhetése végett lépéseket tettem a jelzett város elöl
járóságánál s a polgármester szíveskedett az adománylevél hü fény
képét nekem megküldeni.

Ezek után jeleznem kell azokat a lépéseket és intézkedéseket 
a melyeket a további részekhez szükséges adatok beszerzése érdeké
ből Szilágyi I. barátommal egyetértőleg tettünk.

1. Bél M átyásnak a XVIII. század első felében irt munkájá
ból öt kötet jelent meg nyomtatásban. A Vl-ik kötet, melyben vár
megyénket érdeklők foglaltaknak, csak kéziratban van s az eszter
gomi érsek könyvtárában őriztetik.

Hogy ennek a nevezetes munkának birtokába jussunk 1896. 
február havában megkértem Vaszary  herczegprimás Őeminentiáját, 
hogy a kéziratból a Máramaros történetére vonatkozó részeket lemá
soltatni méltóztassék. Ennek következtében Őeminentiája elküldette 
nekem a vaskos kötet tartalom-mutatóját, hogy abból jelöljük ki a 
lemásoltatandókat.

Miután azonban bennünket a munkának megyénkre vonatkozó 
egész része érdekel, arra kértem a herczegprimást, hogy küldje el az 
egész kötetet alispánunkhoz, a midőn a szükséges másolások megtör
ténte után, a könyv köszönettel vissza fog küldetni.

E kérésünk teljesittetvén, b. e. alispánunk szives intézkedése 
folytán Őrlősy Ferencz m. levéltárnok, t. munkatársunk az egész 
kötetet nagy odaadással s legnagyobb készséggel lemásolta.

Ez a nevezetes mü vármegyénk levéltárában mindig megta
lálható.

2. A  Simoncicli szigeti kegyesrendi igazgató által a század 
elején irt „Noctium Marmaticarum Vigiliae“ érdekes kézirat megszer
zése végett előbb P u lszky  Ferencz nemzeti múzeumi igazgató bará
tomnak, utóbb dr. Foliérpataky  László urnák írtam és sikerült 
kieszközölnöm, a kéziratnak Szilágyi Istvánhoz, mint a Lyceum igaz
gatójához elküldését.

A vármegyénk múltját közelebbről érdeklő eme kéziratból több 
nevezetes rész lemásoltatván : ezt, valamint az e munkából több évvel 
ezelőtt eszközölt másolatokat, a birtokomba levő több irattal és mun
kákkal a megyei múzeum egyesület rendelkezésére bocsátottam.
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3. Figyelmet érdemelnek a R é th y  Ferencz m.-szigeti kincstári 
registrator által e század első éveiben irt krónikás jegyzetek is. Vár
megyénk újabb történetének megirója sok hasznát venné e munká
nak is.

Ez a kézirat a m.-szigeti kincstári ügyészség irattárában híven 
őriztetett, azonban az 1876-ik évben megjelent Monográfiánk Írásakor 
Prugberger  Jószef k. kincstári igazgató, a magyar orvosok és ter
mészet vizsgálók itt tartott nagy gyűlésének alelnöke, tanulmányozta 
e nevezetes munkát, azzal a szándékkal, hogy a kincstárra vonatkozó 
történelmi adatokat abból összeállítja ; de megyénkből eltávozásakor a 
munkát nem adta vissza a kincstári igazgatóság irattárába. Úgy tu
dom, hogy a k. kincstári ügyészség s a szlatinai k. sófőbánya hiva
tal részéről megtétettek a lépések az örökösöknél a munka vissza 
küldése végett.

4. Ezenkívül van, ugyan csak a m.-szigeti kincstári ügyészség 
irattárában nehány kötetnyi német és latin szövegű gyűjtemény 
„Chronologia rei Marmaticae" czim alatt, melynek III-ik kötete egész 
a Xl-ik századtól kezdve, többnyire hazánk történetére vonatkozókat 
tartalmaz. Van ugyan imitt-amott olyan is, ami vármegyénket közvet
lenül érdekli, de azokban minél kevesebb történelmi tény olvasható.

Az V-ik és Vl-ik kötet országos, megyei és kincstári krónika 
1785-ig. Van egy külön kötet a bányákról is.

És van ezen kívül egy német szövegű kötet, többnyire ezen 
vármegyei és kincstári eseményeknek adatokra fektetett leírásával.

Vármegyénk múlt századi történetének megírásánál ezek a kró
nikák, a vármegye levéltárában levő iratok, jegyzőkönyvek segélyével, 
rendkívül nagy könnyebbségre fognak szolgálni.

A Monográfia második része  a vármegyei kor leírását tartal
mazná. Ezeknek a különböző részeknek és időszakoknak megírása 
D obay  Sándor, Őrlősy Ferencz, Szabó Sándor, Torna Jenő és 
Várady  Gábor egyesületi tagok között van felosztva. A  harmadik 
rész  a megye történetéből egyes részeket tartalmazand mint például : 
főispánokra, alispánokra, a g. keleti püspökségre és vicariátusra vonat
kozókat.

Ezeknek a feladatoknak megoldása Dobay Sándor, dr. Mihá
ly i  János, örlőssy  Ferencz, K ovássy  Zoltán és K rüzselyi Bálint 
tagtársakra bizatatt.

A máramarosi g. kath. román püspökségre és vicariatusra vo
natkozókat „dissertatio“ alakban megírta románul Búd Titusz, a
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melyet kérésemre főt. Bélya Gergely tanár lefordított. Mindkettőt be
nyújtottam a múzeum egyesületnek, valamint a máramarosi g. szer- 
tartásu orosz egyház és vicariatusnak* Zsatkovics  Kálmán által irt 
történetét is.

A rom. kath. egyház történetének megírásával iSchönherr Ágos
ton főesperes, apát bízatott volt meg, aki azonban időközben elhal
ván, erre a rom. kath. egyház lelkészei közül valaki fölkérendő 
lenne.

Az ev. ref. egyház történetének megírását S z ik sza y  Zoltán, a 
keleti román és orosz egyházét pedig Búd Titusz és Zsatkovics  
Kálmán irandják meg.

Az ev. ref. főiskola történetét Dobay Sándor, a rom. kath. 
gymnasiumét Malonyai István írják meg, egyébaránt a m.-szigeti 
kegyes tanitórendi gymnasiumnak Popini Albert által irt s nyoma- 
tásban megjelent vázlatos történetét a muzeum egyesületnek benyúj
tottam.

Az áll. felsőbb leányiskola történetét M arikovszky  Menyhért, 
az áll. tanító képezdéét H etényi Kálmán fogják megírni,

Máramaros megyének a honvédelem terén való működésére 
vonatkozó történet megírásával én bízattam meg. A megyének az 
országgyűlésen követek által való részvételét H etényi Kálmán és 
M arikovszky  Menyhért Írják.

A huszti vár történetét és kapitányait, Tóth János monogra- 
phiája alapján K ruzselyi Bálint és K ovássy  Zoltán fogják megírni.

A Monographia 111-ik részét képezné a vármegye történetére 
vonatkozó okmányok gyűjteménye az n. n. „Codex diplomaticus.“

Ehhez jelentékeny anyagot szolgáltatnának a Szilágy i István 
féle oklevelek. Ezekből száznál több nevezetes, nagyrészben eredeti 
okmányt mutatott be a boldogult tudós a történelmi társulat Szigeten 
tartott gyűlése alkalmával s a jelen volt kiváló historikusok nagy él
vezettel olvasgatták és tanulmányozgatták azokat az ev. ref. Lyceum 
könyvtárában és Szilágy i István igazgató tanár szobájában.

Ezek az okmányok, amint tudom, több iratokkal együtt a bol- 
dogultnak tisztelt fia dr. S zilágy i István birtokában vannak, aki 
bizonynyal mindazokat az okmányokat, amelyek vármegyénk történe
tének megírásához s a „Codex diplomaticushoz“ szükségesek, kész
séggel fogja másolatban a Múzeum-egyesület rendelkezésére bocsátani.

Ezenkívül dr. M ihályi János t. tagtársunk birtokában igen sok 
nevezetes eredeti okmány van, amelyeknek másolataira a Múzeum
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egyesület bizton számíthat. Ezeknek az okmányoknak gazdag gyűjte
ményét Dr. Mihályi János „Miramarosi Diplomák a 14. és 15 szá
zadból“ cim alatt jegyzetekkel kisérve kiadta, mely jeles gyűjtemény 
Berger és társa könyvnyomdájában 1900. évben jelent meg.

Az én birtokomban volt Kenéz-leveleket, részint eredetben, ré
szint másolatban, több, a megyét érdeklő okirataimmal együtt a Mu
zeum egyesület tulajdonába engedtem át.

De az itt felsorolt okmányok még sem elégségesek arra, hogy 
azok közzé tétele által vármegyénk „Codex" diplomaticusa legalább 
lehetőleg egésznek mondathassék.

A teljesség érdekéből, javaslatom következtében felkérte a Mu
zeum egyesületi választmány Orlősy Ferencz t. tagtársunkat, hogy a 
vármegye levéltárában kutasson, mig más részről Dr. M ihályi Já
nos t. tagtársunk arra kéretett fel, hogy a több családnál elrejtve 
lévő gondosan őrzött régi oklevelekre nézve nekünk tájékozást nyúj
tani szíveskedjék. De egyszersmind felkérendők azok a férfiak is, a 
kikről tudjuk, hogy családjuk régi okmányait őrzik, miszerint azokat 
bocsássák másolatban egyesületünk rendelkezésére.

A  Monográfia technikáját illetőleg  következőket szükséges 
fölemlítenem :

K utka  Kálmán alispánunk még 1895. év március 5-én aziránt 
szólította fel a Múzeum egyesület elnökségét, hogy Mayer és Berger 
szigeti könyvnyomda tulajdonosok által a munka nyomdai kiállítása 
ügyében beadott s az elnökséggel közölt ajánlatára nézve nyilatkozzék.

Ennek következtében megkezdtük a tárgyalásokat a jelzett kia
dókkal és erről Kutka alispánt időkoronkint értesítettem.

A végmegállapodás megtörténte után Szilágy i barátom meg
bízásából megírtam az Előfizetési felhívást 1896. február 1-én, mely 
szerkezetre Szilágyi önkezűleg irta : „Nagyon jó, beleegyezem.“ Elfo
gadta ezt b. e. alispánunk Kutka is és 1896. évi május 28-án aláírta, 
miután alispánunk beleegyezésével már előzetesen is abban állapod
tunk volt meg, hogy az előfizetési felhívás az alispán nevében intéz- 
tessék a vármegye közönségéhez.

Az előfizetési felhívást ki is szedettük, sőt a szedés átment a 
revisión is, a midőn már fokozódni kezdődtek a szigeti takarékpénz
tárnál a pénzügyi bonyodalmak, a melyek hosszabb idő óta aggodalomban 
tartották közönségünket.

Mielőtt tehát az előfizetési felhívás kinyomatását elrendeltem 
volna, kérdést intéztem alispánunkhoz, hogy mit tegyünk s ő, az én
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nézetemnek is megfelelően, egész határozottan a következőleg nyilat
kozott: „Hagyjuk el ezt most, nem azokat a napokat éljük, a midőn 
izgatott közönségünknél ilyen irodalmi mü iránt megfelelő érdeklődést 
lehetne kelteni. Várjunk a jobb viszonyok remélhető bekövetkezésére.“

És mi vártunk és várunk most is a nélkül, hogy azok a „jobb 
viszonyok“ bekövetkeztek volna, ámbár az újabb jelenségek nyomán 
talán remélhetjük, hogy pénzügyi állapotaink a lejtőn, a melyen eddig 
haladtak, nem sokára megfognak állapodni, a midőn megkezdődhetik 
a fokozatos emelkedés.

Aztán bekövetkezett egy év múlva b. e. elnökünk Szilágyi 
halála, mig a múlt 1898. év küszöbén közszeretetben állott alispá
nunkat ragadta el tőlünk a legmostohább sors. Ez a sokszoros vesz
teség a Monográfia legalább első füzetének kiadására irányzott törek
vésünket megbénította s az erkölcsi és pénzügyi okok nyomásával 
háttérbe szorította ; pedig ha a takarékpénztári válság be nem áll, az 
első füzet programmunk szerint már 1896. őszén a közönség birto
kában lett volna.

De nincs messze az idő, midőn ez a mi erős törekvésünk meg 
valósulásra jut.

A fedezetet illetőleg következőkben nyújtok tájékozást:
1. A Monográfia 1876-ban megjelent első kötetének kiadása 

után még 475 frt. pénztári maradványunk volt, a mely összeg az 
egyesület akkori pénztárnoka által a szigeti takarékpénztárba helyez
tetett el. Ebből 284 frt 92 kr. tőke s a felgyűlt kamatok rendelke
zésünkre állanak, miután a betéti könyv a megyei törvényhatóság 
pénztárába van letéve.

A tőkéből időközben az elhalt pénztáros örökösei által kivett 
összegnek és kamatainak törvényes utón behajtása érdekéből Dr. 
M ihályi János ügyvéd ur a Múzeum egyesület választmánya által 
megbizatott s eljárását siker követte.

2. A huszti várnak a Millenáris év alkalmára Ilollósy  Simon 
által való lefestéseért megyei törvényhatóságunk 1200 frt. dijat álla
pított meg, ebből 600 frt. a művésznek ki is fizettetett. De miután 
a kép a jelzett célra nem használható, a munkadij bentmaradt fele
része a művésznek nem fizettetik ki, sőt felszólittatott, hogy képét 
vegye vissza s a fölvett 600 irtot térítse meg.

Hollósy azoban az összeg visszatérítését megtagadván, késznek 
nyilatkozott a festményéről való lemondásra, ha azt a képet a várme
gye közönsége valamely kultur egyesületnek átengedendi.
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Ennek következtében a vármegyei törvényhatóságunk 1899. évi 
október 12-én tartott bizottsági ülésében hozott határozata által ezt 
a képet Múzeum egyesületünknek ajándékozta, a miért hálás köszö- 
netünket kifejezni el nem mulasztottuk.

Miután azonban törvényhatósági bizottságunk az 1200 forintot 
Millenáris emlékre szánta, nem alaptalan a mi reményünk az iránt, 
hogy törvényhatósági bizottságunk a Múzeum egyesületi választmány 
kérése következtében elfogja rendelni, hogy a Monográfia kiadásaira 
szükséges fedezet a megmaradt 600 írttal is gyarapittassék.

És itt nem lehel fel nem említenem, hogy vármegyénk tör
vényhatósági bizottsága még 1876. évben a Monográfia költségeinek 
részben való fedezésére 1000 frtot ajánlott fel. S miután a Belügy- 
minister vármegyénk ezen helyes és üdvös rendelkezését nem hagyta 
helyben, 1876. augusztus 1-én tartott törvényhatósági bizottsági gyű
lés a jegyzőkönyvi 168. sz. cikk tanúsítása szerint újólag elrendelte 
a belügyministerhez való felírást az iránt, hogy az 1000 írtnak a kö
vetkező évi költségvetésbe való felvétele, vagy pedig a kivetés utján 
való fedezés megengedtessék.

Ha ez a fedezési mód a megváltozott viszonyok miatt jelenleg 
talán nem volna is elérhető, ismerve törvényhatósági bizottságunknak 
s a megyei kormányzatnak, általában a mérvadó férfiaknak ezen 
Monográfia mielőbbi létesítése iránti érdeklődésöket, nem lehet kéte
lyünk az iránt, hogy fentebb jelzett s rendelkezésökre álló, valamint 
az előfizetési felhívás kibocsátása következtében befolyandó összegek 
dacára felmerülhető hiány fedezése érdekéből nem fogják megtagadni 
a megfelelő és sikeres gyámolitást.

Az első füzethez szükséges munkálatok legnagyobb részint ké
szen állanak, a következő füzetek anyagából is igen sok áll úgy kész 
munkában, mint okmányokban rendelkezésünkre s ha az anyagi tá
mogatás nem fog hiányzani, a miben kétkednünk nem szabad, úgy 
Monogratiánk történelmi része rövid időn napvilágot látand. Adja Isten, 
hogy ne csalódjunk!

V á ra d y  G á b o r .



Utószó.

A Máramarosi Emlékkönyvet azon őszinte meleg lelkesedéssel 
adjuk át a t. olvasóközönségnek, a milyen nemes szándék vezette és 
lelkesítette a szerkesztőbizottságot annak közrebocsátásánál.^

Emlékkönyvünk az első, mely Máramarost Írásban es képben 
mutatja be.

1896-ban a honszerző Árpád fehér paripái közül a legszebbet 
áldozta fel hadúrnak, hogy őt a székely testvérnéphez Atilla örökébe 
elvezette és 1896-ban, az ezredik esztendőben pedig a templomok ol
táraitól szállott az égi trón zsámolyához e népnek Istent félő imádata, 
hogy oly sok veszély, vihar közepeit épségben tartotta e hazát és 
nem engedte elenyészni népét.

Ezt, a lelkeket állandóan kellemes érzésben ringató nagy ün
nepszentelést vettük fel emlékkönyvünk első része lapjaira és őrizzük 
meg a késő utódoknak.

Egyszerűen nemes példázat követi ezt az ünnepszentelést a 
második részben : a munka sikerét megörökítő ipartárlat leírása. Ez 
Máramaros felfedezése a boldogító munka részére.

Bemutatjuk itt, hogy ez a nép érdemes e haza földjére, mert 
igyekszik azt nemcsak megtartani, hanem verejtéke hullásával szépí
teni és gazdagítani is. Gazdag Föld tehet boldoggá népeket.

És a hol imádkozást és munkát egymás mellett említ a króni
kás : hiányozhat-e onnan az a tereprajz, a melyről azok egybegyüjt- 
vék ? hiányozhat-e a példa mellől a tanulság ?, az ok mellől az oko
zat ? a meleg mellől a fény ? Nem ! Könyvünk harmadik része a 
vármegye közigazgatási tagozását adja. Vármegyénket járások szerint 
mutatjuk be. Kis térképeinkről hiányoznak a fenséges erdőkoszoruk, 
azért, hogy a kultúra alkotásait: községeket, közlekedési útvonalakat 
stb. el ne fedjék szemünk elől. A mi nincs rajtok, az úgy is közönségesen
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ismert, a mi pedig rajtok van : méltán szemlélhető is. Képeink ma
gyarázzák a szöveget.

A térképeket Bakó István m. kir. főmérnök vezetése alatt álló 
szigeti m. kir. államépitészeti hivatal derék mérnöktagja : György Jó
zsef készítette a leggondosabban és célunknak megfelelően, mely 
nagybecsű fáradozásáért hálás köszönettel adózunk. A'fényképek kö
zül egy néhány Grill János felvétele. Képeket vettünk át Várady Gá
bor és Berger Miksa gyűjteményeiből.

Megemlítjük még, hogy nagy anyag állott rendelkezésünk és 
feldolgozásunk alatt, különösen az első részre nézve.

Azonban számot kellett vetni a térrel, költséggel, a kiadással 
járó nehézségekkel és más befolyásoló okokkal : ezért a nagy anyag- 
készletből a kiválóbbakat, egyedül állókat, a szélesebb körre hatókat 
vettük első sorban figyelembe és ezeket szőttük be fehér vásznunk 
szálai közé örökemlékül.

Ez az elhatározás tette indokolttá az eredeti tervtől való némi 
eltérést is.

Megjegyezzük még, hogy az ipartárlat leírásánál az egyes kiál
lítók illetőségi helye nem mindenütt az uj községnévvel van je
lölve, azért több helyen az érdeklődő a községnévre nézve, emlék
könyvünk harmadik részében találja meg a helyes útmutatást.

Legyen áldás Máramaros vármegyén !
Máramarossziget, 1902. április 11.

A s z e r k e s z t ő b i z o t t s á g  n e v é b e n

Várady Gábor Bökényi Dániel
főszerkesztő . szerkesztő.
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Sajtóhibák,
Kóródy Sándor jogakadémiai tanár emlékversének (143. lapon) első sora 

igy olvasandó:
Honfi, e bérc ormon szived hevesebb dobogása 

a negyedik sora:
Nagy Rákóczink itt hullata búcsu-könyűt.

A 176. lapon alulról a 7-ik sorban Esperes Eperjesnek olvasandó.
A 270. lapon közreadott vizfogó Vasérvölgyi.
A 288. lapon Visóvölgyi járás helyett Visói járás.
A 322. lapon alulról az első sorban 450 helyett 1450 olvasandó.














