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ROČNÍK IV.

kronika.

väčšina obyvateľstva krajný
Po víťazstve Slovanov pri Lieskovci uhorskej zaujatá je za Gézu a s ním rovne
domnievali sa títo, že obradu slovenskému smýšla. Ako obozretne počínal si pápež
prajnejšie doby zasvinili, a to tým viac, bo Hrehor vidno i z listu jeho, ktorý Gézovi
nie len sára Géza zo srdca zaujatý bol za dňa 14-ho marca 1074 písal, keď k nemu
cirkev pravoslávnu, ale i manželka jeho vest o nesčastnej bilve sobolčskej doletela.
Synadéna (dcéra sestry cára Nikeľora} V liste tomto, bez toho žeby záležitosti ná
so zvláštnou vytrvalosťou horlila za vieru boženské pripomenul, ujišťuje porazeného
otcov svojich. Na ýzdor všetkému tomuto Gézu, že ho otcovsky miluje, a že všemož
nádeje Slovenov zase len splnenia nedošly, ne zaujímal-sa bude osoby jeho; že po ví
ba v nasledujúcom desaťročí takmer cclkovite ťazstve Gézovom pri Lieskovci súcit tento
uníštené boly. Na prestole Sv. Petra sedel ešte zrejmejšie na javo dávny bol, rozumie
vtedy (od ai/ 4 1073} muž múdry, obozretný1 sa samo sebou.
a velemohútny; bol lo Hrehor VII, slávny
Pohlavári krajinskí po bitve lieskovec
syn loskánskeho tesara, Hildebranda. Pre skej holdovali Gézovi a žiadali ho, aby ko
svedčenie pápeža Hrehora VlI-ho bolo, že runovať sa dal za kráľa uhorského; ale
cirkvi kresťanskej jedine kroz obrad latinský Géza odporoval žiadosti tejto, nechtiac, aby
zkvitnút možno, a preto všemožne usiloval krajna dvoch kráľov mala a úfajúc sa, že
sa na tom, aby obrad ten všade vovedený Šalamún — vidiac svoje nerovné — dobro
bol a aby Rím stal sa v každom ohľade voľne vzdá sa práv svojich. Avšak Géza
centrom a osou sveta kresťanského; Hrehor sklamal sa. Šalamún zase u Henrika hľadal
vedel 'síce, že je Géza obradu slovenskému pomoc, ktorá v auguste (1074} i skutočne
naklonený, ale to ho ani mak nemýlilo v došla. Henrikove voje napredovali až po
zámysloch jeho, lebo z druhej strany znal Váh; Géza zamedziť chliac ďalšie krvo
zas naničliodnosť kráľa .Šalamúna, a znal i prelievanie, zčiastky zničiť zčiastky pood9
10.

(o, že veliká

véžat rozkázal všetku potravu, a naložil, a Šalamúna už iba papánom (usurpatorom)
aby veškeré obyvateľstvo utiahlo sa do hôr nazýva; spolu avšak nakladá mu „aby pe
neprístupných. Voje Henrikove kam prišli, čoval o chrámy, cirkev všemožne ochraňo
činí pustotu našli; lak že hladom i nemocia val, a poslušný bol rozkazom vyslancov
mi rozriedené, o nedlho vrátit sa museli svätej cirkve rímskej.“ Tento list pápežský
nazpak odkial prišli. Pri tejto príležitosti primal Gézu ku konečnému rozhodnutiu-sa.
Henrik i sestru svoju, kráľovnú Zolin, ktorá Prosby Synadény oslyšané boly, rada ná
iíž teraz nehrube stála o muža svojho, poja1 dvorníka Julaja zvŕíazila, a Géza, aby po
so sebou do Nemecka.
jistil si korunu, v obe t priniesol presved
v

Šalamún vidiac, že mu už ani Henrikova
pomoc neosoží, utiekal sa k sv. otcovi.
Poslal k nemu Desidera koločskébo biskupa,
ktorý ujistoval Hrehora o vernosti Šalamú
novej naproti Rímu, a o zrade, kloní snujú
proti cirkvi kraleviéovia Géza a Ladislav.
Pápež ale neveľa dal na slova tieto a od
písal Šalamúnovi, že nie je hoden koruny
uhorskej, bo krajinu ako lano od nemeckého
cisára prijal, ostatne, že jestli polepší sa i
v inom ohľade, a uzná apoštolské panstvo
Rímu nad korunou uhorskou: na milost pri
jatý bude.
O liste tomto dozvedel sa i Géza, a on
bol príčinou veľkých duševných bojov jeho,
Géza to dobre vedel, že bez podpory Hre
horovej neudrží sa na prestole uhorskom, a
na podporu túto pri dôslednom pridŕžaní-sa
presvedčenia svojeho naskrozc rátat nemohol.
Žena jeho Synadéna radila mu k vytrvalosti,
nádvorník Julaj ale k obozretnosti a aspoň
zdánlivému popúšianíu numerom pápežovým.
Tu uorazil zase list Hrehora (písaný dňa
23-ho marca 1075), v ktorom pápež z
novu ujisiuje Gézu o blahosklonností svojej,

čenie svoje.

Slávnostné venčanie Gézy dialo sa v
Stolnom Belohrade v apríli 1075 kroz Ne
liemiáša arcibiskupa ostrihomského.
Šalamún zdržoval sa v Požuni, oblí
hanom vojami vojvody Ladislava, ktorý
takmer samostatne velel v horních čiastkach
Uhorska, bo rozpadnutý sám so sebou Géza
neveľa dbal už teraz o záležitosti krajinské,
jejíchžto riadenie arcibiskup Nehemiáá a
nádvorník Julaj prejali. V Budíne založil
Géza skvostný chrám, na Pohroní opátstvo
Benediktínov, vo Vacove nové biskupstvo,
a vôbec zaneprazdňoval sa už takmer vý
lučne len zaležitosiami cirkevními, zdržujúc
sa v mouastyre seksárdskom, kde ho Nehe
míáš následkom rozkazu pápežovho i k
smiereniu sa so Šalamúnom nahovoril: avšak
prv lež uskutočnilo by sa bolo smiercnie
toto, bójami duše vychradlý Géza zomrel
dňa 21-ho apríla 1077. Pochovaný bol vo
Vacove. Zanechaj trojo dietok Kalmana,
Almoša a dcéru Zoliu, ktorá vydala sa za
korutanského grófa Ulrika, a po smrti tohoto,
za sasského vojvodu Mágmi.

Chruňo
Velmi pekný a vzdelávatedlný román
od

drotára Fedora.

Kapitola II.
Obsah. Chruňo sa
Blažený majetkom košele milej svojej,
hotovil sa Chruňo pilne ku novým záletom,
opravoval svoje verše, učil sa ich, cvičil sa
v rečnení, aby už len vypadlo to /.pýtanie
do riadu. Ked ale prišol uložený čas, kde
už neomylne mal ísŕ do kaštieľa, odložil to
vždy zase na čas další. Len z väže vídaval a
bozkával každodenne vyvolenú srdca svojeho.

dotkne milej svojej
lladost túto mu pretrhnul odchod panny
Mandragory do kúpeľov; Chruňovi však
hned prišlo do rozumu, že práve táto náho
da môže ho priviest najskorej ku žiaducemu
cieľu. V kúpeľoch, myslel si, zavdávajú sa
všeliaké nespodievané pripadnosti. Tam naj
skorej bude príležitosi spotkat sa s pannou
Mandragorou.

stupoval na čelo. Čo to teraz bude? tázal
sa sám seba, a (oľko že nezomrel od strachu*
keď Vila jeho šla práve ku nemu. Oím blíže
prichádzala, tým prudšie tlúklo jeho srdce.
Bola už len tri kroky od buka, prišla
až ku samému buku, minula ho, sbierajúc
chyže.
Ovšem ale ked panna Mandragora vy jahody, čo tu delat? Lebo keď len trochu
šla na prechádzku, vtedy vždy šiel i on z sa ohliadnc, uvidí ho. A keď Chruňo zuteká,
daleka za ňou, a ked sa ona prechádzala s iste to učuje, ohliadne sa, a uzre ho tiež.
babušou vo stromoradí, Chruňo vždy šiel Najlepšie bude predejst neštestie, a také i
bokom lesa nezbadaný, hľadel zpoza stromov použiť šťastnej náhody.
na ňu, a miloval ju. Obyčajná korisť z toho
Dodá sebe teda kurážu. Poneváč
bývala hromada tých najpeknejších veršov. Mandragora temer u nôh jeho obierala ja
Chruňo mal vždy so sebou papier a olovko, hody nachýlená, potiahne ju za šaty, s
a písal hneď na skutku, ako kedy jeho.mi preneseným zajíkave slovom: „Frajle!“
lenka vyzerala, a čo pri tom cítil.
Brdá kmitá Mandragora zkríída: „Jezus!“
Spotkať sa ale s bohyňou svojou ne Chruňo pak tak sa prcdesil nad opovážli
mohol, lebo stará babuša o barle bola vždy vosťou svojou, že prvé zmiznul za bukami
o bok panny Mandragory, neodstúpila od a jedlami, lež 31andragora stihla vyprostit
nej, ako stien, ani na okamženie. To bola a obozrei sa. Potiahnúť ju za šaty a zutekať,
príčina, že Chruňo ani v kúpeľoch nemohol to bolo dielo jednoho okamženia.
zaviazať bližšú známosť.
Mandragora pošla s krikom ku babuši
Vytrvalost jelio ale 'predsa došla na na promenádu, nevediac čo sa s ňou stalo:
posledok cieľa. Stará Ježibaba sadla si raz Chruňo pak utekal lak, že až doma sa o
na promenáde na drevennú lavicu, mladá pak hliadnul, zanechav i šaty na hospode v kúpeli.
Bol prirodzene nespokojný sám so se
Vila posla v bok do lesa, utrhnút si dakofko
jahôdok, a práve v ten bok, kde číhal na bou, panna Mandragora ale zabavovala sa
ňu Chruňo.
potom v kúpeľoch dobre. Lebo učinila dô
Co ale myslíte? Že sa nad tým zra vernú známosť s Čaklašom, mladým zemským
ňoval? Bolo mu za bukom, akoby doňho pánom, tak dôvernú, že si až i manželstvo
strelil, nohy sa triasly pod ním, pot mu vy- sľúbili.
Šiel teda i on do kúpeľov, a vzal hos
podu práve oproti hospodc panny Mandragory.
Vídal ju každý deň, tu prez okno, tam
predo dvermi: ale ked ona vyšla s babušou
o barle, on sa vždy utiahnul nalákaný do

(Pokr. nasleduje)

Kapusta

s kned

la mi.

(PokraCovanie)

Všetko darmo. Neborák V omasta mohol
hovoriť čo chcel, reptať ako chcel: na stôl
pána Mayra iné neprišlo, iba kapusta s
knedlami. A veru človek môže byť Nemcom,
a to horlivým a velikým Nemcom, bez toho
žeby absolútne za kapustou s knedlami roj
čil musel. A hľa v dome pána Mayra bola
kapusta „perennujúcou bylinou“ ! Dni míňaly
sa a nové svitaly i prešly, ale voždy na
vlas rovnali jeden druhému, bo každý Boží
deň nášho Vomastu iba kapustou s knedla
mi učastoval.
Dvanásť dní to vydržal Vomasta, ale
ďalej to vydržať pri všetkej udatnosti svojej
nemohol. Nadial teliatko svoje vecami, ktoré

doň patrili a trinásteho dňa za včasného
rána odišiel, zaopatriac si nové bydlo.
So škodoradostným úsmevom odobral
sa od neho pán Mayr, a tešil sa, že spro
stí! sa taktikou touto nemilého nm hosťa.
Avšak radosť jeho len veľmi krátce trvala,
bo ešte v ten deň dostal nového vbydlenca
v osobe Mija Komárca, ako Štefan Pinka

rozpráva, rodeného Chorváta.
Míjo Komárac iné struny natiahnul,
keď s gazdom svojim rozprával.
„Počujete vy! — okríknul lámanou
nemčinou pána Mayra; — počujte čo vám
poviem, a držte sa toho.“
„Áno prosím ponížene pán voják.“

„Po prvé:

chyžou.“

ja uspokojím sa s touto dostený Dán žmoliac

s úlisnou pokorou
ruky, a chcel ist von, aby potrebné poriadky
si

To verím — myslel si Dán, ale nie k obedu porobil,

nepovedal;—bola (o jeho tak zvaná vizit-ci„Ešte jedno! — skriknul Mijo Komú
mra, j uškrnul sa bolestne.
rac, — vino mi netreba dávat, ja iba sviežu
4
* u P') eni -‘
„Čo tyče sa
voc
gč:-, . ,, ,
, .oMM-tí^iiWW'r'

|!||

aby ste mi žiadne
ho
morské potvory nepredkladali; už vôňa je-[svojho ho,sta ale zatrepanú
ji.ch mi tažoby zapríčiňuje.“
knedlami.
„Dobre prosím ponížene“ doložil ura(Pokrafcovniiic hud.)

Archív Černokňažníka.

pre

kapustu

s

11.

Ezen hazhon ligy Buld es kel Szobo egy
konlio es egy kis pincze elso aprilloslol Arendabon
Náš drahý „Evanjelik“ urobil ten chvalitebný adotik a kl ezen lakast meg akarna arendani
jellen
že
zaviedol
začiatok,
stieranie dálok k životopisom csen magat a z hazi urnal boszo utzaban a z Nilra
slávnych mužov a začal s dôstojným p. Gedulym, ban AÔl 230.
Aby toto — v spôsobe svojom jediné dielo, aj z
333 tomtom
íDomo [ja bawa to Slvcnbo
našej strany podpory došlo, sdeľujeme kratučký ná
kres zo života jednobo o vlasí a cirkev tiež vy
jebcu Sjtleb bum Sjbi [ebna fucfytna jebcn mali
sokozaslúžilébo muža.
pimnitj ob piimeljo 9ípvi(a feri bi to d)fcc( bo
Ext r udus protocolli sen, conv. 1880. Slrenbo ipjati nech [ja í)ía[ji u pana 33 a t [a m
Dqmnws Samuel Tesszák ecctae Szanitz. V. D. M. bíuí)i udítji pob Nro. 230. *)
Prihcipalis qunrumvis dissensiomm in hocce seni
oratu suhorlarum auctor, et seinet evidenter ad
versus legitimam svperiorifatem smvi eCcIesiaslicam
erigens, timnisque reeti oŕdinis "subruitimi iiilen
deus, alque debilam paritionem legitimae ecc/esius

i.

ROZHOVORY.

Otec a syn.
ticae suae superiqrilati — mediante etiam trans
v
missa sua declaratione post receptom jam die Syn. Vi to pravda otče, že Ludvik Koáut
15-a decembris 1829 improbationem , ultro quoqtie bol Slovák?
denegans, semet ciendo specimen cujmdam factio Otec. Dol i nebol.
sitatis in cqnfratértlilale hac seniuratus pericu
losum reddens, et múneris pašloralis, spiritvm Syn. Ako to?
verae christianae c'oncordiae alque unionis in
91 mech) nápis pajlati fmc „,(íifirifi"iim fínyctcí, na
ministra deposcentis indegenerem exhibens.“
bótaj r ctu n o p vá jn o jti.
')

e

Malé nedorozumenie.
Otec. To visí od toho, ako sa povstanie u
horské považuje. Ktorí ho chvália, tým
Bačovi z panského salaša zkapala ovca ;
Košut bol Maďar; ktorí sa naň hnevajú, zobere sa milý bača k pánu úradníkovi
tým bol Slovák.
na ponos.
B. Pán urodzený! zkapala mi tá jalovka
Chruňo (secundtis) a Nik.
lajka; iste ju vlk uchytil.
Chrn. Pôvodca Memorandnma Slovenského U. Mit?
— ba jalovka, tú
Da.vuer preložen jest z Gemera do I)e B. Horká že moja nit!
brecína.
I aj k a.
Mik. Viem. Stalo sa to z otcovských úmyslov U. M i kor?
B. A ver hu tak mykol, že zaraz zdochla,
C/irit. Nuž?
\ik. Chcú, aby medze slovenského okolia U. Most?
B. Čerta ten potreboval most: čez jarok s
rozšíril až za Tisu.
/>/•.

Fedor ,

Rozprávky pri daji.
Rotažkoviciach vystavili si eirkev
nŕci väzu, ale nemali pre ňu zvonov. Usniesli
sa teda na tom. že spravia sbierku z dom
—
domu, a zváža si takto pre svoju väzu
keď nie viac — teda aspoň jeden, už aký
koľvek zvon. Dobrovoľné obete sbierajúca
deputácia, s pánom rychlárom na čele, pri
šla i k jednotnú chalupnŕkovi, prosiac tiež
o milodar dáky. Chalnpníkova žena vynŕrae
zo skryne slamienku s vajciam!, a obetuje
na ten budúci zvon jedno vajce, podajúc ho
pánu rychtárovi. „Eh ženo, čo myslíš? —
zahriakne ju muž — keď už má byt zvon,
nech je zvon!“ a s tým ešte jedno vajce
podal pánu rychtárovi.

ňou preskočil.
(e szeoénv
ba esa
r. Ah
»
v

!
,

pekne pán urodzený, ved sa
doma dost nasedím (a s tým odíde').

B. Ďakujem

V

KLEBETNICA.
Slováci sú najcvičeuejší národ na svete. IVie
len že svoju vzdelartosl všemožne pestujú, ale aj
iné národnosti sdokona'njú. Tak počiatkom m. m.
dávala sa v Žiline madarská divadelná líra. Pán T.
opitého vrtmi prirod/.ene predstavoval, a pán B. na
miesto snemového javišía, na tomto odhaloval schop
nosti svoje. Pán Sztárek z Varína pre výborne ko
nanú úlohu šoptáča kro/. hezfúzné pohlavie polläs
kom uctený hol.
Pod zašli to m akéhosi Pivku — má byt vraj
luteránsky kaplán na Brezovej — prívrženci svätej
avtonomie zavesili Černokňažníkovi pravotu na krk,
pre akési ubližovanie na akejsi cti. Hlavní svedkovia
sú akýsi: Valášek, Tormay, Gednly, Tesák, Klsúk el
caelera — graeca
Pán T. nedávno odkialsi tú novinu doniesol,
že gróľ Forgách prelo Odstúpil musel, poneváfc s
vyslanslvom Matice slovensky hovoril. Veru napo
sledy ešte i z lohoto pána pansláva /.robia.

Vešali troch kmínov; dvaja boli kre
staaia, a jeden žiď. Neviem ako sa stalo,
ako nie, dost na tom, môj milý žid dostal
už pod samou šibenicou pardon a dvaja
krestania nie. Zidáčik ale i po úradnom
Starosvetské rozprávky. *)
oznámení milosti neuberal sa ďalej, lež stal
2.
si neďaleko šibenici na bok, a cekal čo sa
Polykrales, ktorý na ostrove Samosi panoval
ďalej robil bude. Tu pýta salto jeden strážnik,
že čo nekape v čerty, keď už má pardon v šiestom sloroči pred Kristom, mal vo všetkýcha
také sfcaslie, že priate!
svojich
podniknutiach
vnuk
a preč ist môže. „Ohni
odpovedá
kráľ egyptský Amasis, mal velikú
jeho,
spojenec
—
Jakuba
čekám až tých dvoch zavesia, starosí i zármutok. Uvažujúc nestálosl všetkých vecí
bo chcem jejich šaty od šachy odkúpil'.“
)

„A prosím či tú väžu tuná stavali?“
pýtal sa pán Kulifay svojho vodiča, keď mu
tento ,svätoštefanskú väžu vo Viedni ukazoval.

Rozprávky tieto podávame na žiadosi jednoho
velezaslúžilého a pochvaľne známeho sloven
ského p. učiteľa, ktorý ujisiuje nás, že ony
od p. p. učiteľov pri slohových cvičeniach
vo škole so zvláštnym úspechom upotrebené
Red.
byi môžu.

presvedčený súc, že žiadny človek jednobylne
Z poznámok Jednoho grainmatisty.
sčaslný nebýva, í že čím väčšie holo sŕaslie jeho,
tým horšie nesčastie ho polkáva ; prosil Amasis Poly Yocabula:
==
harangoani
megvan
vrabci,
si
sám
laklo
krata, aby spôsobil
nejaká holesí, aby
hrind-za ; írasatorium
hmle; teremtetto
ukojil a zažehnal závistivý osud, n sám pripravil si
hmtpenina; clipiclapatoríiim rapkáč;
lá zmenu, ktorou striedajú sa v žitiu ludskom ra
trictnunlractnim
brumitonum
dosti a žalosti. Polykrates nposluchnúc radu pria
šragle;
teľovu, vrhnul do mora drahocenný prsteň, ktorý
basa; eslnehoc — jelito.
a

=
=

=
=

=

=

mal za najväčší svoj poklad. Niekoľko dní nato ale

daroval rybár Polykratovi lapená prekrásnu ryhu, Resolutiones : motúz spojka; bozkával vuso
a keď ryhu kochali, nalezli ten skvostný prsteň v nej.
slovo; dáma podstatné meno; zaucho cilPolykrates považujúc to za prílišnú priazeň bohov,
Kvka; trubyroh rodné meno; rozum ved
Amasisovi
list
o
tom prípade. Amasis avšak
napísal
ľajšie meno; peniaze hlavné meno ; od
uľahnúc sa, a práve prelo za istú vec pokladajúc,
Michala do Jakuba číslovka; präseul
že prv neskôr neminú sa Polykrates veľke'ho ne
predložka; osol prietneno; kradmú pri
sčastia, vyobcoval ho zo všetkého priateľstva, aby
nedožil sa vraj lej bolesti, že Polykrates súc jeho
svojka ; zobral hromadné meno; baraní
priateľom stal sa biednym a nesčastným.
roli krsné meno; baba ver bum auxiliare.

POZTAHIB
ku predplateniu na časopis drotársky.

Xajvätší nedostatok našej večne mladej slovenskej lileratúry je, že nemáme
žiadnej, a polom, že nemáme časopisu pre drotárov. Ciledlnému tomuto nedostatku mienime
odpomóct my, vlastne ja. Od svätého Vída počneme vydával časopis pre drotárov, ako
sa náleží. Bude tam vsecko, čo prislúcha k umeniu drotárskemu. Podáme všecky spôso
by, ako treba košeľu na čierno žabami a potom mastil, ale zvlášte všecky drotárske
piesničky posbieramc. Z drotárov to síce nikdo čítal nebude, (o vieme popredkn: ale z
tých pánov, ktorí nž raz prišli do soznanut národovcov, nikto tuším nebude sa nena
chádzal medzi predplatiteľmi. Bolby zaiste i hriech i hanba, a nado všccko nedostatok
opravdivého vlastenectva, nenapoinábat tak šlechetné a užitočné predsavzatie, ako je,
bud Bobu neponosno, naše. Upozorňujeme predkom zvlášte tých pánov, ktorí dačo pisat «
tiskom vydat mieňá, na možné následky toho, jestliby sa medzi našimi predplatiteľmi
vynajít nedali. Lebo hodsby anjelské dielo napísali, naša kritika bo neomylne doprovodí
medzi hnraburdie. O proti lomu na predplatiteľov našich, zvlášte jestli nám budú i do
pisy franko posielal, budeme mat vždy zvláštny ohläd, jestli sa odvážia na hladký läd
spisovaieľstvu. Porúčame, rekommandírujeme sa.
Drotár Fedor, odpovedm) h dakto r r r!

Ďumbierske rýchlovesti.
* Vo VJkanovej istá mati včera večer o 10-tej hodine, keá už všetci susedia
spali, novým, k lomu cieľu nabrúseným nožom, svojim štyrom detom — jednomu za
druhým — odkrojila po okruhu chleba.
* Istý veľmi bezbožný muž, keď z kŕčmi prišiel, svojej vlastnej žene — na
pravé poludnie, a to na prostred dvora, veľmi ostrou sekerou — prerúbal pár polien
dreva na oheň.

Jazykozpytné hádky.
“

(Odmena rozlúštenia: í
1. Ocikial.pochodí
2. Odkial pochodí
Lehota k zaslaniu rozlúštení trvá

výtisk „Lipy roč. 111.)
slovo múka?
slovo cech?
r
do konca mája.
Ch. z A .

Listáreň.
PállU L- S. „Vesna“ by opravy potrebovala. Oslalnie je pri
obnivé, priostré.
Pánu Ch. v X- Nemožno.
Pánu DobroŠOVi; Ďakujeme, časom upotrebíme; o kreslite pro
síme. Obraz o trliei je teraz priostrý.
Pánu J. N. B. v P. Odpustite — — nemožno ; ani ako „zaslané.“
Pánu S. 0. Prosíme o konečné zaslanie lej značnej reštancie
za Kalendáre.
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7 ekintetes Tsernoknyazsník
ISem t údom — ale

úr !

dost v diplomatickej reči,
lebo keď by som viacej po maďarsky písal, lak by
ma či vidia nerozumeli, alebo by som ani sám ne
rozumel čo píšem. A predca je to svätá vlastenecká po
vinnosf, aby sme aspoň zatínali a končili po maďarsky.
Hehehe! dal že nám ten náš krajan po nose,
že vraj chocaj sme aj mezi Slovákmi zrodzeni, lensi
vieme po maďarsky, lak že sme slobodní. Proleš
tujemel škoda censnry! že takú čarbaninu tlačil dajú.
Veď by nás u nás na ten spôsob málo slobodných
bolo! To sa napravil musí, to pnn krajan musí od
volal. Nuž čože nám — čo nás sluváci prezývajú —
po slobode. Radíme Pánu krajanovi, keď nechce, aby
sme mu proces na krk zavesili, aby to takto na
pravil; „Moji milí súrodovcil chocaj vás aj Slovákmi
prezývajú a chocaj už len musíte po slovensky vra
vel—keď inakšie neznáte, — len buďte duchom madari
a haňte, potupujle, potlačujte tú slovač z ktorej ste sa
zrodili, tak máte prístup ku slobode n sláve maďarskej.
Veď maďari chyba takých Slovákov potreboval môžií.,.
Ale prebačte Pane Černokňažník, že som hned
ku samej veci nepristúpil; veď som musel lomu
ľanu krajanovi vyčítal lekciu, lebo by nás len ešte
panslávmi urobil, ak mu zreledlnejši zmer nedáme.
Nuž či vidia Pane Černokňažník, ja Jich síce
nepoznám, ani som Jich noviny nikdy nečítal. Len
to viem, že Oni na bielom Tatošu po svete rajlujú,
a že bývajú tam kdesi, kde dakedy dajaká Moravia
bola a kde Svätopluk kraloval. Myslím si k tomu,
že su Jich noviny náučné, — lebo my s politikou
nič mal nechceme. Prosím tedy ponížene Pána urod
zeného, aby ma a so mnou našu stránku v Nagy
Ré,i poučil ráčili vo velmi, velmi dôležitej veci a
síce o Svätoplukovi. Poprezerali sme všetky biblio*j
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teky a archívy ale sme nič inšie nenašli, len — že
Svätopluk bol kral Moravii, postavy velkej, plný
ducha a so šedivov hradov a že krajinu za bieleho
koňa predal, čiže zastavil.
Nuž ti vedia pane Černokniažnik, u nás je tá
obyčaj, že si každý arendáš vyvolí historické meno.
Ked môže byi, volíme si maďarské mená, aby sme
národ oslávili. Tak sme mali Zrinyi-ho, Hunadybo.
Ale naš patrón a oberárendáš si dosial nevedel
primerené meno vynaist. Volalňy sa Arpád, aleby
naši panslávi hneď povedali že to od árpa, ktorú
ku páleniu pálenky potrebuje, alebo od korpa kdesi.
Kolompoš je u nás zhnusené meno. K lomu je on,
alebo búl Ober-arendáš, musí tcdy aj meno dač
viacej znamenal. Vyvolil si ledy meno Svätopluk.
Je to iuventia non plus ultra!
Už sme si bláhali, ale tu čo sa nestálo. Ti
panslávi sa na nás hnevajú a chcú nás na odpoveď
lahaí, že je to vraj zneuctenie slovenského kráľa.
Aby sme vraj dokázali, prečo sa náš oberárendáš
Svätoplukom volá? Že to vraj i druhí arcndáši do
kázali. Ej nuž akože dokázali ? Nuž Zrinyi dokázal
že dáva nápoj z riny a Hunyady, ktorý dobrý nápoj
dával — sa preto tak volal že pod jeho huňov sa
všelijaké veci klu valí, aby úrady mali čo vyšetroval. Ej
bodaj že by Vás, dobrá to huňa, pod ňou nič nevyšetrili.
Nuž ale keď je tak, aj my musíme dokázal
prečo sa náš oberárendáš Svätoplukom volá. Či vi
dia, my sine si dost na tom hlavu nalámalí, aby
sme to dokázali, ale dosial sme ešte nie so všetkým
na čistom. Naišli sme
1. Svätopluk bol král a král je prvý. 1 náš
patrón bol v Nagy Réci richtárom a tak prvým s
chceme, aby i budúcne hól prvý alebo aspoň aby
on prvých stavel.
8. Svätopluk hol postavy velkej, i náš patrón
je postavy majestátnej.

tomto odseku uverejnených, nezodpovedáme.

Redakcia.

3. Svätopluk bol plný ducha. Ej Pane Černo
kňažník, pri našom Svätoplukovi síce mnoho ducha
nenie, ale tim viac spiritusu fučí' z páleníci, tak že
ho po celej doline zapáchnele.
Dosialby to dobre šlo, ale najvalšú starost
nám robí Svätoplukov koň, ktorého vraj Svätopluk
za krajinu predal, čiže zastavil. V tejto veci nám
len oni, Pane černokňažník môžu dobrú rudu dat.
Z tohoto obledu sme na tento resultát prišli: Nikde
v histórii sme to naist nemohli, že by ten Sväto
plukov koň už bol odkapal; ergo on ešte musí
žií a síce dakde v Moravii. Nuž veru sme my na
tu myšlienku prišli, či by len Jich tátoš, nebol ten

ktorého Svätopluk krajinu zastavil.
Lebo od našich panslávov počujeme, žeby slováci
boli toho tátoša do Pešiu poslali madarom nazpet,
a že si chceli okolia vymanil. Ale z Peštu veru
poslali tátoša do Moravii nazpet a okoliu vypustil
nechcú. Nuž nach sa tam hadajú ak chcú, ani my
nechceme okolia vypustil. Nám tu len o to ide, aby
sme nášho Svätopluka odúvodnili. Ked Oni tedy raj
lujú yia tom Svätoplukovom tátošovi, musia aj o
Svätoplukovi viac vediet, ako my. Či by nám o
ňom dač nesdelili?
Či vidia my máme dosvedčil že i náš Sväto
pluk chocaj i nie krajinu za koňa ale dač podob
néno zapredal. Máme my sicC dač podobného. Keď
náš Obcrárendáš bol Nagy-Réckým richtárom, tak
—
pei
zapredal monopól meských krčiem za —
prstov, a kúpil ho za tú cenu sám. To sa takto
stálo; meské krčmy sa dali do licitatii pred pár
rokmi, pod tou vyminkou, že nesmie byt monopol
a jedou arendáš, že len jednu krčmu vyárendoval
môže. Ale náš patrón, ako rychlár a múdry človek
odkúpi! všetky krčmy v meste od jednotlivých arén
dášov, dosi draho, uviedol monopol, hned povýšil
ceny nápoja a mesto doslálo za monopól — ligu.
Tak im treba tim meštanským pšocherom, nech
platia na krčmách pánu richtárovi conlributiu, ved
portuí krém toho neplatia. Načo žeby náš patrón
bol býval richtárom, kedby richtarstvo nebol vedel
užit. Vidia Pán Če nokňažnik že náš patrón ból a
je mudrý človek.
Dáky rechlor sa sice opovážil naproti tomu
debachoval, že vraj by mesto bolo za monopol o
par tisíc zlatých viac dostalo, že je i mesto i obe
censtvo hrozne oklamané. Ale mu náš patrón hned
zasolil, že by radčej vo škole sedel a nie na mes
kom dome, že on krčmy ani 5 grošmi do roku
nenapomože 11 1 Hihihi, ale zalichnúl, chybu ten

istý koň,

za

panslav čo na rohu býva nám je na závade. Keby
toho nebolo, ej 6i že by nám bolo. Ale nás je 6i
vidia mnoho n odhodlaní chlapíci za dobrú vec.
Tak sa ver i ta monopolová história len tak pomi
nula a nášmu patrónovi zostaly tisíce vo vrecku.
Veď by to už aj len posmech bol býval, aby rich
tára a za takú maličkost boli pokutovali I
Nuž pane Černokňažník, čo že myslia 6i by
to bol dôvod za Svätopluka, že i on už len daň
zapredal? Kedby mysleli, že je to nedostatočný dôvod
lak si zas meno premeníme k, pr. na „Bes n í k“
od besnice, ako u nás pálenku volajú, a ktorou my
ľud naš civilizujeme; — alebo už na druhé' meno.
Prosím tedy ponížene, nech nam dajú dobrú
radu, aby sme nezavrzgli, lebo ti panslávi u nás
strežía na nás úbohých statočných ľudí a nič nechcú
uznal, čo my dobrého robíme ku osláveniu nášho
národa. A či my sa uzdaj nestaráme o vzdelanosí
nášho národa? ked oni školy zakladajú, a my to
robíme. My síce na jich slovenské školy ani babku
nedáme ale sme práve založili nový vzdelávajúci
ústav Svätopluka. Veliký Smädo- čiže Smeto-pluk
sú naši chovanci. 0 kratký čas mu nebude páru na
doline. HeheheI veď my tým panslávom vytreme oči.
Ked Svätopluka do poriadku privedieme, bu
deme Jim často písal interesantné veci, ale za to
prosíme o jeden lisztelet példan pre Svätopluka.
Ej keby nam oni len toho Jien tátoša sem poslali
všetkých panslávov by sme na ňom do Russii trans
portoval dali. Boložeby nám polom 1
Pri tejto príležitosti Jim i Pán Hurvay z
Muratina posiela svoj zvláštni vynále/.ok do Slovníka
a síce Credeuz na bála my voláme „Obžer n i ca.“
My sme sa či vidia na bále zvykli obžral aj povadil
aj pok'-ákat, a zase sme dobrí. Ej či je to naturálni
meno. Za to ale, ako aj za druhíc slovu klorie Jim
sdelime nech pošlú pánu pôvodcovi po desianiku,
lebo sme to už dávno počuli, že je to cena nalu
rálních slov. Pri lom si ale zadržujeme i sami právo
slobodného užívaniu toho slova, lebo veru primere
nejšiho pre nás niet.
Magamat minden liszleletel ajanlo/.van maradok
Tekintetes Tseruokňyazsnik Urnak.
alázalos szolgaju

Ján o,s Vyliznay

m. p.
sekretár pana Svätopluka.

P. t. Bol

by Jim

sám pán Svätopluk pisal,

nestačil, robi vzdelávací compendium
ústav, čiže spirilus do vody mieša.

V

Vychádza Černokňažník dňa 7. a 21. každého mesiaca.
Cena predplatná o b n á š a:
Na celý ruk
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Na pol roka
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Na štvrl roka
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