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TARA

Szemle s néhány adat „társadalmi 
állapotaink" kritikájához.

A jelen korszak leghangadóbb jelszava kétségtelenül: a mű
velődési és társadalmi baladás.

A „Selmecz“ ezen nyilatkozatát szives örömmel üdvözöltük.
Jelen uapság a m ú l t n a k  örömei nélkül, az anyagi jólét 

folytonos hanyatlása, a j e l e n  ki nem elégítő volta, a j ö v ő  
reménytelensége sokszorosan indokolttá teszik: társadalmunkat 
lehangoltságából felébreszteni; a lankadt közhangulatot feleleve
níteni, abba lelkesedést önteni s újabb reményekre tenni fogé
konnyá. Ha a közvélemény közegei: a hírlapok c nemes feladat 
megoldásán fáradozva társadalmi életünk sziinnyadozó erejét he
lyes irányban fejleszteni iparkodnak, ha ezt az itt-ott előforduló 
ellenérdekek békés s nemes kiegyenlítése, a meglevő eleinek 
benső egyesítése által előmozdítják, és érdeklődést keltve hol 
javitólag, hol serkentve hatnak: az emberiség legnemesebb érde
keinek tényezőivé válnak.

Szemlét tartva a „Sclmecz“-ben eddigclé megjelent irány- 
czikkek felett, a  nélkül, hogy vádóskodni kívánnánk, ki kell 
emelnünk, hogy azok —  csekély kivétellel —  nem emelkedtek 
az Ítészét azon erkölcsi magaslatára, a hol a birálat — ha cél
irányos és hasznos akar lenni —  azon elvet kövesse: , szelídítse 
az erkölcsöket s ne engedje, hogy szilajak, vadak legyünk."

Nem lehet ugyan tagadni, hogy Tanádi úr a kritika első s 
főkövctclményénck, vagyis a  részrehajlatlanság, elfogulatlanságnak 
s őszinteségnek minden tekintetben megfelelt; s tagadni nem lehet, 
hogy társas életünkben sok oly viszássággal találkozunk, melyet 
magasabb hivatásunk veszélyeztetése nélkül elhallgatni nem lehet, 
annyival kevésbé, mert a kritika tulajdonképeni célja „az élő szú 
oktatóban rejlik s ezen kihatásánál fogra a hiányok pótlásához, 
a hibák kijavításához nyújt kilátást. Másrészt azonban, hol a 
birálat oly philippikával jár, hogy kigúnyolásra vezet, személyes
kedésre megy át, és elkeseredést támaszt, a nélkül, hogy az ész 
indokaival meggyőződést szülne, a nélkül, hogy a bajokat felis
mertetve, a hibázókat azok elhagyására birná, szóval a nélkül, 
hogy javítana: ott a kitűzött cél ellenkezője éretik el; vagy pedig 
a kritika egészen meddő marad, ha a feltatáit bajt nem orvosolja. 
A társadalmi művelődés a multbani hibák feltárásával nem halad, 
mert e haladás biztosítéka épen abban rejlik, hogy a kritika ja
vító s oktató legyen, az az olyan, mint a milyennek minden 
büntetésnek kellene lenni. —  Végül tudva lévén, hogy „az ész: 
méltóság", feltétlenül áll az, hogy azok, kik társadalmi életünk 
emelkedettebb igényével ellentétbe jöttek, annak bírálatánál a 
győző s igazságot osztó Ítész sújtó fegyverével a  nélkül is találva 
érzik magukat, hogy megnevezve, vagy egyébként felismertetve 
lettek volna. —  Ezt feltenni nemcsak az ész hóditó hatalma, 
hanem s még inkább az emberek érzékenysége, gyakran hiúsága 
is engedi: közelről lévén érdekelve, ha a szomszéd háza ég, igen 
természetes, hogy a  sértett fél szomszédja is veszélyeztetve érzi 
magát.

E  körültekintés után nem akarunk a szellőztetett hibába 
esni, s reméljük, hogy e lap feladatát azzal el nem tévesztjük, 
ha a meglevő helyi társadalmi viszonyok egészséges fejlesztéséhez 
biztosan vezető azon ntra lépünk, a honnét a társadalmi élet, 
annak általános s ethikai szempontjából leghelyesebben megítél
hető s szilárdítható. E  szempont oly általános, oly annyira közös, 
hogy az alá minden helyi társadalmi viszony helyezhető, s mert 
a társadalmi élet igényei e helyi lapban is csak úgy követendők, 
mint egy egész ország társadalmi céljait ellenőrző lapban. Hiszen

itt is csak olyan otthon, a  közélet, a uépnevclés stb. mint akdr- 
mily nagy országban.

igen helyeseit jellcnieztetett az otthon társadalmi életünk 
alapjának; de miként az otthon ezen nagy horderejű céljának 
csak úgy felel meg, ha az otthonban munkásság, takarékosság 
honol, félreismerhetetlen, hogy azon számos elem közül, melynek 
összesúgó a társas élet egész világot átkaroló alkotmányát képezi, 
úgy a családi, mint községi, úgy az állami, mint nemzeti életben 
a munka a legfontosabb.

Aristoteles államtanában azt kívánta, hogy egy rendezett 
államban csak igen kevés gazdag, igen kevés szegény legyen s 
hogy a lakosság túlnyomó részét a köznép, vagyis a munkás 
osztály képezze.

S valóban ezen osztály az, mely az emberiség szerző, mun
kálkodó, közvetlenül hasznos uéposztályát képezi: miből folyólag 
e néposztálynak, hova kiválóan a földművelő, iparos s kereskedő 
tartozik —  úgy nemzetgazdászati, mint állami jelentősége önként 
szembeszökő. — Feladatunktól messze eltérnénk, ha a munkás 
osztály történeti s különösen országászati múltját akarnák leírni. 
—  Eegyen elég felemlíteni, hogy a néposztályok között egykoron 
fennállott rendkülönbség politikai szempontból megszüntettetett s 
hogy ezen néposztály becse jogilag s politikailag is elismertetett.

Méltán! Az élet, a szellem s a jellem minden becses javát 
s vidmáuyát csak a munka szerezheti meg. A munka tehát éle
tünk előfeltétele s törvénye s „ki dolgozni nem akar, az ne is 
egyék", a munkakerülő, a rest s henyélő ne támógattassék, más
nak terhére ne essék. S a mily elkerülhetlen s a mily nagy 
becsű a munka a magán s családi életben, ép oly fontos az a 
köz s társadalmi életben. A munka (ipar) a fijldniivelés után a 
nemzeti vagyon leggazdagabb forrását képezi, a mennyiben a 
terményeket átalakítja, nemesbíti s ez által értéküket emeli; míg 
a kereskedelem értéke abban áll, hogy az ekkép átalakított ter
mékeket iparszerüleg közvetítvén, hozzáférhetőbbekké s így szin
tén értékesebbekké teszi.

A munka a foglalkozás különbözősége szerinti osztályozása, 
ily értelemben való fejtegetése a nemzetgazdászat körébe tartoz
ván, e helyütt társadalmi jelentőségét világítjuk meg.

Ez utóbbi szempontból kiválóan az ipar méltó a legbchatóbb 
figyelemre. A szolgaság korszakában a munka adó úri hatalmát 
s tekintélyét a munkás elleni önkényre s elnyomatására használta 
föl; a munka szabadságának korszaka ismét más árnyoldalakat 
hozott; a régi patriarchális kapcsok, melyek a munkást urához 
csatolták, meglazultak s végkép megszakadtak, a rideg bérviszony 
lép előtérbe, a munkás és az úr idegeneknek tekintik egymást, 
az urnák előbbi nyomása szívtelenség és keménység alakjában 
jelentkezig, a munkás egykori lethárgiája pedig ura elleni ma
kacsságban nyilvánul.

Ezen a munka adó s munkás közti ellentétnek, mely a mun
ka áldásos hatását igen érzékenyen bénítja, s e mellet tőkép a 
nagyobb iparral bíró városokban s gyártelepeken újabb időben 
jelentkező s méltó aggodalmakat okozó mozgalmaknak megszün
tetése, melyek társadalmunkat a legnagyobb veszélylyel fenyegetik 
a jelen kor legnehezebb feladata.

Hála azonban munkás népünk egészséges s romlatlan jelle
mének, e veszély hazánkban nem fenyeget, s mi még mindig 
szerencsések vagyunk mondhatni, hogy eltekintve az eltekinten- 
döktől. nálunk: das Handwerk hat cinen goldcnen Bódén, mely
nek milliódon) állandósítása iránt fennálló törvényes intézkedések
ről más alkalommal szólaiidiiuk; most pedig: Scbuster bleibe bei 
deinem Eeisten. — y—



Statistikai adatok
a selmeozi bAnyaigazgatósAg, aiélaknai Mnyabivatal 

selmeozi kohóhivatal ttzono iránt az 1874. év végovei.
I. S z e m é ly z e t .

T is z tv i s e lő .................................
Altiszt .................................................. 138
S zo lg a .........................................  ' 3
„  , . ) Imiit megyében . . 2111
Munkás j  i)arsmegj.ében . . 384

II. B á n y a m ű v e l; .
Báuyainérték van 440, összesen 20 millió 482000 négyszögméter 

területtel.
Aknák száma 30.
Tárnák száma 50. _ .... i
Telér van összesen 14. Ezek fél vannak tarva 89136 meteinji 

hosszúságban és 500 méternyi mélységben. E telérekbol ezüst- es 
ólomércek uyeretnek.

III. Z ú z m üvek .
Zúzmtt van üzemken összesen 45. Ezekben létezik 

1317 nyílvas 
1 hengerpdr 

250 foncsormohm 
220 lökszér 
150 fekszel*

26 folytonosan működő lökszér 
15 seperszér 

370 ponyvaszél*
4 kézi ülepítő szita 
4 forgószél*
1 mosőmü
1 daraülepítő szivattyú 
1 lisztülepítő gép.

IV. O lv a s z tó m ü v e k .  
Vau 2 nagy olvasztó 

2 középolvasztó 
1 körolvasztó 
1 csurtató 
1 űzhöd 
4 pörkpest

2 tovalapútoló pest 
1 lángpest.

E kohómüveknél földolgozás alá kerülnek:
1) Selmecl arany és ezüstércek.
2) Selmecl élomércek és marék.
3) Magurkai dúrdanytartá kénogmarák.
4) Mátrai aranytartú rézércek.
5) Nagyági telúrtartú arany és ezüstércek.
0) Körmüczi nycrskénvek.
7) Bécsi föpénzverdei és körmüczi pénzverde! vakarék znza-

nyok.
8) Magánosoktól különféle iparhulladékok.

llv nemű ércekből és termelvényekbűl a kohó átvett 1874-ik évben 
összesen 19170 métermázsányit.

V. T e r m e lt  fém ek .
Zúzda arany 40V,o pénzfont. 
Arany 170V1B pénzfont. 
Ezüst 0848»/,» pénzfont.
Réz 0007 kilogramm.
Ólom 328743 kilogramm.

VI. G ő z g é p e k .

Ezen 17 gőzgép együttvéve 
528 lóerővel működik.

VII. J o g a to k .

4 Vizeinek! gőz
4 Szállító ,
1 Gőzmalom „
1 Fűrész „
2 Légsűrítő «
1 Gépgyári „
4 Fuvókajtó „

A szélaknai bányaüzemnél 77 kétfogatú kocsi, 2 pár ló és 7 pár 
ökör áll rendelkezésre, melyek részint súlyosabb vagy sürgős fuvarozá
soknál használtatnak, részint magánfuvarosok fuvarárainak szabályozása 
végett tartatnak. A selmeczi kohónál kincstári fogat nem áll rendelke
zésre;'van azonban 4 szakmány fuvaros, melyek a kohmányok szállítá
sára szolgálnak; egy ily kétfogatú kocsi szerez naponkint 2 forintot. 
Ezenkívül a bánya és kohó üzemhez szükséges fuvarozásoknál az 1874. 
évben 20 községből 352 fuvaros nyert keresetet; e fuvarozások a Hont, 
Zólyom és Barsmegyében fekve és Selmeezhez közelebb eső községek 
lakosai által teljeslttettek.

Lipthay.

T á r c z a .
A tiszta levegő fontossága.

Tothfalusi Gyula ti*, közcgészségatni tanársegédtől.
II.

Lépjük a lakásba s nézzük minő berendezést találunk az ily la
kásokban rendszerint. Közönségesen a konyhába, jobban mondva egy 
kis sötét lyukba lépünk legelőször, melyben a levegő természetesen 
telve van a legkülönbözőbb gázakkal és gőzökkel. A kiállkatlan bűz, 
mi a meleg víz, az ételgőzök, a kemencze füstje, az itt felhalmozódott 
szenny és piszok, a tisztátlan lakók börkipárolgása által stb. okoztatik 
legnagyobbrészt, rögtön visszaijeszt bennünket a belépéstől s a tiszta 
friss levegőről ily helyre jőve, valóban alig vagyunk képesek megérteni, 
miként élhetnek, miként lélekzhetnek emberek ily légkörben. A kony
hából egy szobába megyünk, mely a családnak nappali és éjjeli szobája 
is egyszersmind; itt vannak mindnyájan, itt végzik mindennemű mun
káikat, hol a viszonyok egészen hasonlítanak a fentebb leírt konyhához. 
Szánandó belyzett valóban és pedig annyival is inkább, mert az ily 
viszonyok között élő emberek egy részének pkysikai és morális élete 
sokszor csak saját vastag tudatlanságuk miatt ily végtelen nyomorteljes; 
míg a másik része önhibája miatt szenved, kigyúgyíthatlan indolentiója 
miatt siilyed mindinkább alább és pusztul el mentbetleniil. Ez emberek 
között sokan lehetnek, kik tudják azt, mily fontos a jó levegő, az abla
kot. azonban borzad kinyitni napjában egy párszor legalább csak 10— 15 
percre szellőzés végett: mert mint nagy bölcsen mondani szokta, a 
hideg levegő hiilést, rbeumát okoz, vagy ami még nagyobb bökkenő, 
hogy 4—5 darab fával több kell a fűtésre. Mit szóljon ilyenekre az 
ember, boszankodjék, nevessen, vagy szánja e szerencsétlen gondolkozás 
módot? Megtörténik tehát, hogy az ily lakások ablakai sokszor betekén, 
hónapokon, sőt borrendum dictu! egész télen át ki nem lesznek egyszer 
sem nyitva! A lakók bőrkigőzölgése, a konybabüz, a háznál előfordulni 
szokott egyéb forrásai az elillanó gázaknak, szemmel is látható felhőze
tet képeznek a szoba levegőjében; mihez járul még az, hogy télen át 
a falak mindinkább átnedvesednek, tehát áthatlanok lesznek, miáltal 
nemcsak a t e r m é s z e t e s  3z e l l ő z é s t  nagy mérvben akadályozzák, 
hanem még e nedves falak a levegő elrontásához is hozzájárulnak. Sőt 
mit láthatunk még, ha körültekintünk. —  Azt hogy minden a legkisebb 
ablak és ajtó-nyilas, hol még egy kis friss levegő áramolhatand be, s a 
szennyezett légből valami eltávolodhatnék, szorgalmasan el van töuie- 
szelve rongygval, bőrrel, fűrészporral s tudja az ég — mi mindenféle 
más anyagokkal: hogy egyetlen egy tömecs küllevegő sem képes e

büzködt légkört felfrissíteni, élvezhetőbbé, éltetőbbé tenni a szerencsét
len bennlakókra. —  Mi lesz ennek a következménye? A szoba hőmér- 
séke még a legerősebb hidegben is 17— 18 C. °-ra emelkedik föl, a benn
lakók azonban ezt kellemesnek találják s nem is sejtik, hogy tüdejük, 
mely minden lélekzetvételnél mindent bőven kap, csak élenyből minél 
kevesebbet, mennyire megtámadtatik ezáltal. —  Mindnyájan elvesztik 
az üde életszint, külsejük a legmélyebb szánalomra kelti az embert, az 
arcz beesett, sápadt, a szem bágyadt, csaknem fénytelen a test, lesová
nyodott: szóval az egész ember megjelenése szenvedő. Reám legalább 
az ily helyen látottak és tapasztaltak rendkívül kínos benyomást tettek, 
mit egész életemben feladni nem fogok. A családtagok főfájással ébred
nek s feküsznek le, tagjaik lomhák, elsatnyultak lesznek. Ha a friss 
hideg levegőre kilépnek, ez reájuk rendkívül érzékenyen hat, kellemet
lenül érzik magukat; a tüdő, mely a meleg és szennyezett levegőhöz 
van szokva e változást alig képes eltűrni megtámadtatik s a gyönge, 
szűkmellü ember, minthogy a fentebb leírt nyomorúságos körülmények 
között ellentállási képességét csaknem elvesztette e hatányokkal szem
közt, sorvadást kap, mely őt már a legközelebbi őszkor sírba viszi. —  
A kissé erőteljesebb testszerkezetű ellenben, ha ily gőzzel terhelt meleg 
szobából a hidegebb levegőre kilép, az átfázás következtében könnyen 
tiidőgyuladást kap, mely őt rövidebb idő alatt pusztítja el s  így mond
hatjuk sokkul szerencsésebb, mint szükniellű társa, mert a balál hosszas 
nyomorúságtól menti meg. Megtörténik az is, hogy a levegő befolyásá
nak véletlenül mindkettőnek a tüdője ellenáll, ilyenkor máj, vesebajok 
vajmi gyakran lépnek föl, melyekben szintén, babai* lassabban de bizo
nyosan elhalnak. Kétségtelen, miszerint Pesten évenkint nagyon sok 
ember pusztul el tttdővészben, mely borzasztó emberélet elveszte okát 
a légző szervek említett elfajulásában a vastag tudatlanság a világért 
sem a nyomorúságos lakásviszonyokbau, főleg ezek rósz levegőjében 
keresi; nem ez a hibás, hanem ráfogjak a hideg szélre, a porra, a vál
tozó szeszélyes hőmérsékre stb. Nem azt halljuk-e lépten-nyomon még 
művelt emberek ajkáról is: „hogy a szegény ember meghűlt"; hogy a 
kedves teremtésnek a hidek szél okozott tiidőgyuladást? Vagy a szegény 
embereknél, „hogy az istenadtának nem volt elléggé meleg ruhája, mely- 
lyel magát a hideg ellen megvédhotte volna," „hogy hideg vizet ivott, 
midőn fel volt melegedve" és végre a mi a legszánandóbb tudatlanságra 
mutat, „hogy a légvouat okozta halálát" stb. Tagadhatlan, hogy egyes 
kivételes alkalmakkor az említett körülmények valóban hozhatnak ve
szélyt, azonban határozottan állíthatom, hogy a legtöbbször nem viek 
az okok. Az oly sokak által rettegett légvonat csak akkor ártalmas, ha 
például a fölmelegedett test, vagy annak egy része rögtön tétetik ki 
hideg légáramnak, míg más körülmények között épen azért, mert friss 
légáramlatot hoz, nagyon is egészséges. S ha néha egy kis fogfájást, vagy 
csuzos bántalinat okoz is, ettől végtelenül irtózunk, pedig mily csekély
ség ez a zárt büzködt levegő által előidézett hosszas és kínos bántál-
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Tisztelt szerkesztőség;!
A „Társadalmi állapotaink* czim alatt kecses lapjálmn mp>;- 

jclcnt, cziksorozatbnn, eddig is már oly mindenféle légből kapott 
állítások fordultak elő, hogy azokon igen sok tisztességes selmeezi 
lakos valóban megbotránkozik, és a „Selmccz* barátja azokat 
igaz sajnálkozással olvassa éppen ezen lapban, melynek fennmara
dását őszintén kívánná.

Kilenczedik számának fentérintett czikkében pedig már nem
csak oly könyclmü pletykázás, hanem valóságos rósz akarat és 
rágalmazás fordul elő, melyet —  az ott prostituált —  selmeezi 
kereskedői testületnek hallgatással mellőzni nem lehet.

A ezikiró, Tanádi uramnak meggondolatlan frivolitással vi
lágra bocsátott azon frázisai; mikor azt mondja, hogy a „selmeezi 
kereskedők* —  a zsidókhoz legközelebb állva —  a takarékpénztár 
és a közönséget monopolizálják, hogy némelyik többet vesz fel 
szakáiéra mint a menyit bitele megbir és több adóssága van 
mint vagyona, hogy zsarolják a közönséget stb. stb.; —  ezek 
oly rósz akaratú nyilatkozatok és rágalmak, melyek csak szemé- 
lyeskedési gyfilöltséggel telt agyból származhatnak!

Hátrább az agarakkal Tanádi úr! Tessék több tisztelettel 
beszélni az ily testületről, melynek önzőtlcn hazafias és ember
baráti érzülete, becsületes solid üzleti működése sukkal távolabb 
és tágasabb körben —  mint a milyenben Ön mozog —  el van 
ismerve; —  mely akkor, mikor itt valamennyi társadalmi rétegek 
félénken viszahuzodtak az absolutismus rémei előtt, majdnem 
egyedül tartá fenn nyíltan a hazafiság zászlóját —  melynek em
berbaráti jótékonyságát minden szűkölködő (talán Tanádi úr is) 
hálásan elismeri —  melyről még a bécsi magyar ellenes nagy
kereskedelmi körök is azt nyilvánították, hogy „solidságában és 
jellemességében cis- és translajtai társait felülmúlja —  melyről 
még nem régen egy vidéki lap azt Írja, hogy jó hangzású nevei 
hazánk minden vidékein tisztelettel említetnek.

Ezen testületnek tagjai pedig —  Tanádi úr szerint — mo
nopolizálják zsarolják a népet! —  ugyan tessék csak a többi 
hasonló fekvésű, városokban körültekinteni, és meg fog győződni, 
hogy a fáradalmas becsületes munkássággal szerzett kis haszon, 
sehol — de sehol — sem oly csekély mint éppen a  selmeezi ke
reskedőknél; —  mit különben minden vidéki és az el nem fo
gúit selmeezi lakos elismer! —  am i pedig szakálaikat illeti! —  
tessék elhinni, hogy a selmeezi kereskedők szakálaikban ha ritkán

makkal: mint sorvadás, görvély, vérszegénység, máj, vesebajok stb. 
szemben! Hja! Aesop fiatal egere is, mint tudjuk nagyon fúlt a kuku- 
rikuló kakastól s a szelíd macskát kedvesnek találta! Ritkán, vagy 
mondjuk talán soha nem szoktak e  betegségek a valódi okra visszave
zettetni. Számos halálesetek a légző szervek bántalmazottsága s elfaju
lása következtében nem annyira a klímának egyedül, mint inkább a 
kiima befolyásának egy a rósz levegő által már megtámadott, alá-ásott 
szervezet könnyű sérülékenységének tulajdonítandók. Vagy még érthe
tőbben szólva, lennének csak a lakások jobban szellőztetve, ieune a 
műveltebb úgy, mint az alsóbb osztály fölvilágosítva, megtanítva arra, 
hogy a mostani, kétségtelenül nyomorúságos lakásviszonyokat igyekeznék 
türbetőbbé tenni az által, hogy- ne zárná ki az éltető friss levegőt szo
báiból, ne engedné azokban a hőmérséket túlságosan magasra emelkedni, 
a házi dolgok körül némelyeket, —  mint a mosást, seprést stb. lehető
leg nyitott ablakoknál végezné: bizonyára, ha itt-ott fordulnának is elő 
kis fokú meghűlések, orrbumtok {náthák), a tiidösorvadásbaui halálozás 
nem mutatna föl oly ijesztő százalékot!

Az egészséges szervezet, ka ez elkényeztetve, elpuhulva uiucs: 
minden égöv alatt képes megélni: tudjuk, hogy az ember, macska, ku
tya minden égalj alatt otthon van. Igaz ugyan, miszerint a  különböző 
k'órokbnni megbetegedés az égaljak szerint változó: keletindiában pél
dául az emberek inkább lázas betegségekben, albasi báutalmakbau bal
nak el, míg északon e megbetegedéseket nem ismerik s itt inkább tü • 
dőbántalinak és hurutok az uralkodók. Azonban nem forog lenn semmi I 
ok, miszerint az egészséges ember, habár mindig derült s mosolygó ég 
és örökké szelíd égalj alatt született is, ha jó viszonyok, friss levegő 
és elegendő táplálék közt növekedett föl, még a legzordouabb égalj 
alatt is ne élhetne magas életkort, s  minthogy a haláltól senki sem ment, 
természetesen valószínűbb, hogy ily égalj alatt előbb halhat meg tiidú'- 
liántalombau, mint lázas betegségben. A legelső s  legfőbb életfoltét 
marad nzouban minden körülmények között, hogy a bölcsőtől a sírig
tiszta friss légkörben éljen és mozogjon —---------------------

Ha a szervezet igyekszik magát edzeni már gyermekkorától fogva 
azáltal, hogy- eső, hideg, szél elöl nem záratik a szoba négy fala közé, 
minden legkisebb időváltozást nem fog megérezni később. Fontos sza
bálynap tartsuk tehát, miszerint a  jó  levegőt ki nem zárni lakásunkból 
szigorú s inulaszthatlan köteles^smik, hogy télen, nyáron küldjük ki 
gyermekeinket, mert egészségünkre, gyermekeink fejlődésére, edzödésére 
ez hathatósabb Ieeud, mint bármily patikából hozott orvosi szer. Nap
jában 2—3 szór negyed órára ha kinyitjuk ablakainkat, ez elengedő 
lesz, hogy a szennyezett levegő folyton megujitassék s  így mindig lehe
tőleg tiszta levegőben tartózkodjunk.

I is a gazdagság aranyát, de annál inkább többnyire a becsüle- 
| tesség gyémántját találni fogja!

llát az állítólag, általuk monopolizált takarékpénztár nem e 
I a Iegsoltdabb pénzűeknek egyike?

ligyan szíveskedjek Tanádi úr, csak a korszellem színvona
lára egy kicsit felkapaszkodni, egy kis nemzet gazdászati tanul
mányukká! foglalkozni, és nem fog oly meggondolatlansággal és 
szfikörű könyolmfiséggel azon becsületes kereset és munkásságról 
beszélni, mely akkor is tisztességes maradt, lm bocskortalpból is 
származik!

Kelt Selineezbányán 1870. márczius 5-én.
A selmeezi kereskedői testület nevében

Gaitner Tivadar,
kert'skfilrliui ohlök.

Selmecbánya 1870. március 3.
Tisztelt szerkesztő úr! Becses lapjának íMk száma oly „hyM el 

aláírt, a r. katli. plébánia tagjait becsületükben sértő, tőlük minden 
hazafiasságot eltagadó es a katli. egyház dolgaiban a legdrasztiknsabb 
tudatlanságot eláruló cik k et kozott, hogy azok mintegy t'elhíva érzik 
magukat az által, nem ugyan azon könnyelmű cikkezőnek — kivel po
lémiát kezdeni nincsen szándékukban —, de az általa netán tévútra 
vezetett nyilvánosságnak a következő hitvallásuk letételére.

Ugyanis az a „hy" úr — állítása szerint benne mintegy önkény
telenül tamadt, de nézetünk szerint valami potenczirozott vallásosságából 
eredő kérdését veti fel, hogy: miért nem tartatott nagy hazánkfia Deák 
Ferenczért városunkban, nagy és nemes lelkeért megtartott gyászisteni 
tiszteletnél a r. katb. templomban is gyászbeszéd, kollott ugyanezen 
gyászisteni tiszteletnek fénypontját az ev. lelkész hazafias beszéde 
képezte ?

Természetes, hogy az, a  ki a  fogalmak megkülönböztetését ille
tőleg oly tájékozatlanságban sinlődik, azt felfogni nem képes. —  Fon
tolja meg „hy“ űr és mindazok, kikre akár jogosan akár jugtalanul 
mint olyanokra hivatkozik „kik ezen vétkes mulasztás oka felől kérde
zősködtek", hogy a r. katli. anyaszentegyház nemcsak alakjára de lénye
gére nézve is egészen különbözik az ev. hitfelekezettől, és így vele 
nem egy és ugyanaz, de tőle különböző.

Ha pedig — mint azt reményleni lehet —  ezt felfogta, akkor a 
többi magából a dolog velejéből kifolyik. Innen beláthatja mindenek 
előtt azt, hogy nagyon téves az a kifejezése, hogy „az egész ünnepély 
fénypontját az ev. lelkész hazafias beszéde képeszte.u Mi nem akarunk 
az ev. lelkész úr hazafias szellemén és szónoki tehetségein csorbát ej
teni, és azt is megengedjük, hogy az az ünnepélynek fénypontját ké
pezte, de — tessék jól érteni —  csak az evangélikus rítus szerint 
véghezvitt ünnepélynek. — Nálunk katholikusoknál egészeu másban ke
resendő az ilyen ünnepélyeknek fénypontja, és a z : a M in d e n h a tó n a k  
b e m u t a t o t t  v é r n é lk ü l i  s z t .  m is e  á ld o z a t ,  melynek fényéhez 
képest minden egvébb ceremónia, vagy a híresebbnél híresebb szónoklat 
is  csak merő sötétség. És ezt a fénypontját csakugyan el is érte drága 
hazánk atyjáért és bölcséért, felejthetlen és kipótolhatlau Deák Ferencz
ért a katb. egyház szellemében megtartott gyászisteni tisztelet, és így 
nem szoruluuk azon fénypontokra, melyeket „hy“ űr a katb. anyaszeut- 
egyházon kívül —  talán az eléggé incorrecte kidolgozott városi pro- 
gramm alapján, mely azt mondja, hogy a katb. templomból az egész 
közönség az ev. imaházba ineend, hol az isteni tisztelet fog folytathatni 
és bezáratni —  keres.

Mivel azonban minket valami „vétkes mulasztásról" elég vakme
rőén mert vádolni szükséges, hogy kimutassuk neki mi a v é t k e s  mu
lasztás? V é tk e s  v a la m in e k , a m i v a g y  p a r a n c s o lv a  v a g y  
p e d ig  t i l t v a  v o l t  a z  á th á g á s a .  És ezt meghatározva kérdjük: 
Olvasta-e „hy“ űr a magyarországi imitgú püspöki karnak joghatósága 
alatt álló papságához intézett körözvéuyeit? és ha igen —  melyikben 
találta azt az utasítást illetőleg parancsot, a  melynek értelmében kelle
tett volna Deák Ferenczérti tartott gyászisteni tiszteletnél gyászbeszé
deket is mondani? Hogyan lehet tehát itt vétkes mulasztásnak helye? 
Avagy vétkes mulasztással fogjuk azt a „requiemet" Is mely Budapesten 
eltemettetéséuek harmadnapjára megtartatott, és hol az ilyen gyászbe- 
széduek nyomát sem találjuk megbélyegezni ? Kezeiukbeu vannak hazánk 
minden tekintélyesebb városaiból egyes lapokba bekfddött Deák Ferencz
ért megtartott gyászisten tiszteleti jelentések, de —  számba sem vehető 
kivételekkel —  majd mindenhol hiányzott ama fénypont, melyet „hy* 
űr nálunk annyira keresett, tehát: a vétkes mulasztás átkát vonták 
magukra —  vae vobis!

Kifejtvén így röviden, hogy miben áll a katb. egyházban az ilyen 
ünnepélyeknél a fénypont, és miben áll vétkes mulasztásnak a lényege, 
nem marad egyébb hátra mint, hogy még rövideu feleljünk arra a két 
kérdésre, mely abban a czikkben mint oka, a nevezett vétkes mulasz
tásnak mint okozatnak említve van.

Az első kérdésbe foglalt ok így hangzik: „Talán az illető urakuak 
is fáj a foguk még 1873. juu. 2S-a óta?" —- Ezt a  kérdést mint a gyász
beszéd elmaradásának az okát felvetni csak az képes, a  ki vagy egyái-



44

táljában nem, vagy pedig vsak felületesen olvasta nagy novü hazánk
fiának miden egyes lap hasábjain a legnagyobb praecisitással korülvo- 
nalozott végpeveeit. Onnan kiolvashatta volna, hogy mink, papi létünkre 
sem lehetünk ellenszenvvel eltelve oly nagy szellem irányában, u ki már 
ugyan végenyészctiiek induló testében, de magában véve még mindég 
egészséges, kibékült avval az egyházzal a melynek fia volt; de másrész
ről azért sem. mert az említett beszédben kifejtett elvei mindeddigről azért sem, mert -------   ̂ . .  * , , .
foganatba nem vétettek. Egy úgyis jóvá tett., es annál többet használó 
tévedése —  melyből nhy“ úr is tanulságot vonhatna — még nem képes 
a közjó és az igazi haladás emelésén fáradozó férfiakat arra bírni, hogy 
ők haladatlanok legyenek azon óriás irányában, a ki egész dicsőségesen 
keresztülélt életén át nem szűnt meg erős oszlopa lenni annak az egy
háznak, melyben született s el is temettetett.

A másik ok, melyből az ünnepély fénypontjának elmulasztását szár
maztatja, és melyre még csak gondolni sem mer, volna: „hogy talán 
egy kis fajgyűlölet szülte volna ezt?“ —  Ne is merje azt gondolni! de 
—  hogy még is merte, napnál fényesebben bebizonyította, hogy a rágal
mazástól, ezen vétkes eszkösztől, nem igen irtózik ott, liol azt a katb. 
klérus becsületének alá ásására felhasználhatja. — Ezen — nem tudjuk 
mily predikátummal felékesíthetö rágalomra rövid feleletünk:

hogy a Selmeczbányán alkalmazott r. katb. papság ugyancsak tudja 
hazáját szeretni, annak nagy férfiait. becsülni, és mint amannak felvirág
zásán, úgy ezeknek hírneveik terjesztésén, és tiszteletben tartásán fára
dozni, nem ugyancsak üres szóval —  mint azt oly sokan teszik —  de 
t e t t e l  is. Hisz ez volt. a történelem tanúsága szerint, évszázadok óta 
a magyarországi katb. papságnak egyik legkiválóbb erénye, a mely 
erénye gyakorlását napjainkban is politikai dogmájának tartja. Hát ha 
a haza oltáránál fog kelleni megjelenni, ki fogja kiállani a versenyt, 
talán „by" úr? •

Az a bizonyos „liv“ úrnak, és mindazoknak kik a gyászbeszéd 
katb. templomban való meg nem tartásáu megbotránkozni látszanak azt 
feleljük, hogy ez nem a felsorolt rágalom szülte okokból történt, de 
csak azért, hogy az isteni tisztelet, mely nálunk —  városunk dicsére
tére legyen mondva — minden tőle kitelhető fénnyel és a legkiterje- 
dettébb szertartással megtartatott, s mely a katb. templomban is tartott 
gyászbeszéd által —  mely, mint kimutattuk, úgy sem tartozik a dolog 
lényegéhez — kissé hoszszura ki ne nyúljon.

„Hy“ úrnak azonban azt a tanácsot adjuk, hogy jövőre ne ovatkoz- 
zék abba a mihez nem igen sokat látszik érteni, és ne merjen sértő 
rágalommal fellépni azok irányában, a kik mindenkor teljes erejükből 
nemcsak azt készek teljesíteni, mire hivatalos állásuknál fogva e r k ö l 
c s i l e g  kötelezve vannak, de egyszersmind mind azt is, mit tőlük a 
hazafiasság megkövetel, mert mink azt hisszük, h o g y  e z  i s  e r k ö l c s i  
k ö t e le s s é g ü n k .

________  A r. kath. plébánia tagjai.

Különfélék.
-------- A d a k o z á s . A hontmegyei nő-egylet az ipolysági polgári

leány iskolának egy jó karban levő zongorát, az ipolysági takarékpénz
tár pedig ugyanezen tanintézet szegény tanulói részére tankönyvek be
szerzésére 24 fit 32 kr. ajándékozott, miért is a vallás és közoktatás- 
ügyi m. k. minister a nevezett nő-egyletnek, valamint a takarékpénz tiírnak 
is elismerő köszönetét nyilvánított.

--------Br. Majthényi Lászlóné a lévai határban levő kaszálójának
múlt évi széna és sarju termését, melyből 2830 frt. 75 kr. vétetett be, 
a lévai református iskolának ajándékozta.

__-------- Tableau görögtűz nélkül. Berlinben egy regényességre haj
landó szakácsnő ravasz furfanggal négy udvarlót szerzett magának: egy 
szabót, egy rendőrt, egy katonát és egy színészt. Csudálatos ügyesség
gel úgy rendezte a légyottokat, hogy mindegyiknek egy külön estet 
tudott juttatni. —  így folytak napjai bú és gond nélkül. „Oh de a sors 1 
a sors!" Egy estve mind a négy hős egyszerre toppan be a konyhába.
—  Van zavar, van bonyodalom. „A tensasszony jön!“ kiáltá a konyha- 
művésznő, és mind a négy gavallér egyszerre láthatatlanná tette magát: 
a szabó a takaréktűzhely, a rendőr a mosogató dézsa, a színész az ágy 
alá és a katona a szekrény mögé bujt. —  A tensasszony jön és a 
tűzhely mögé néz. „Mi az, egy ember van itt elrejtve? rögtön a rend
őrséget hivatom!" kiáltá. „íme, asszonyom — szól az udvarias szabó a 
mosogató dézsa mögé mutatva — szakácsnéja már gondoskodott a rend
őrségről." A rendőr előlép. „Borzasztó, — kiáltá a tensasszony magán 
kivid —  azonnal katona őrséget hivatok!" „Katonáról is van gondos
kodva* jegyzé meg hajlongva a rendőr. A katona a szekrény mögül 
előrukkol. „Iszonyatos!" jajgatott a tensasszony ájuldozó hangon —  hisz 
ilyen skandalum még a színpadon sem történik." —  „Bizony nem igen" 
mondá phlegmával az ágy alól kínlódva kibúvó színész.

■ --------K o s s u th  L a jo s  levele Deák Ferenczről az „Egyetértés"
kiadóhivatalánál példányonként 10 krért kapható.

-;--------Kinszky Károly táncztanitó f. hó 4-én tartotta tánczpróbá-
jaL nagy számú növendékeivel. —  Az eredmény a közönséget., mely 
jobbara a szülőkből s néhány akadémia hallgatóból állott, kellemesen 
lepte meg. Esti 7 órakor a Marscbalko-féle terem rózsaligetté változott.
“  \  f eJlv®s k,s ' hálózok (a kedves nagyokról később) kevés kivétellel 
rózsákkal díszített fehérben jelenteg meg. Az előtánczos „sárga ruhás" 
névén szerepelt a dicsérők s kellemes tánczában gyönyörködök ajkán. —
K  növendékek sokat tudtak s egész biztossággal tánezolták a spanyol- 
tanczot, lancier-t, inenuette-t (ez utóbbit Levitzka k. a. növendékei) 
körmagyart stb., s nem egyszer idéztek elő lelkes tapsokat. —  A „kedves

nagyok" különösen vidámságok s izlésteljes öltözetük által tűntek ki. —  
A mulatság reggeli négy óráig tartott.

--------A selmcczi polgári kaszinó egyik elhunyt érdemes tagjának
eltemettetésére 15 frtot ajándékozott. — Ez alkalommal egy segély alap 
létesítésének eszméiét is megpendítette valaki s úgy vagyunk értesülve, 
hogy ez eszme valósításán készséggel fáradozik a bizottság.

-------- Czekóczon egy gazda pénzhiányban lévén, eladta marháját
egy juhásznak, a ki élelmes ember létére a marhát vásárra vezette s 
50 frt nyerességgel adta el. Ez adás-vevés a gazda feleségének • és 
komaasszonyainak értésére esvén, valamenvien neki estek s korholók: 
„miféle gazda kend? így kell marhát eladni? szégyen, gyalázat egy 
gazdára!“ . . .  Az asszonyok nem gynniták, mily komoly következmé
nyei lehetnek az e féle korholásnnk; do csakhamar tisztába jöttek a 
dolog állása felöl, mert a gazda oly annyira szivére vette azt, hogv 
késsel akart életének véget vetni. —  Midőn pedig ezt az asszonyok 
mcggátollák, mit. volt mit tennie: kénytelen volt magát felakasztani. 
Felhúzta magát a szegény, de ott sem lehetett maradása, mert a rósz 
asszonyok még az akasztófáról is levágták s addig csókolgaták, míg újra 
életet nem nyer vala. Most már szent a béke.

--------A h á z a s s á g r ó l .  Hogy az embereknek mennyire kedvencz
eszméje a házasság, nemcsak azon körülmény bizonyítja, hogy Ádám 
óta, ki divatba hozta, nem is ment ki a divatból, hanem az is, hogy 
minden egyes állású embernek van állásához mért kedveucz kifejezése, 
melvl.vel a cosiuopolitikus passiót jelzi. így pl. a játékos jó parthiet 
óhajt csinálni; a pap hymen templomáról ábrándozik: a tengerész a 
házasság csendes (?) kikötőjébe vágyakozik; a rendjelek után epedő 
„házi keresztet" kap; az építész meg akar házasodni; a diplomata örök 
frigyet szeretne kötni stb. Szóval, mint látható mindenki mást óhajt s 
mennyire találja fel vágyát . . . .  annak meghatározására idővel a most 

házasulandó iQak“-at kérjük fel.
--------K ia d n á  b á n  a bányában febr. 23-án borzasztó dynamit-

robbanás történt, mely alkalommal 30 ember vesztette életét.
-------- H á r o m sz á z  a s s z o n y  e g y  h a d b a n . Fővárosunkban az

u. n. részvényház, melyben többnyire csak munkások laknak vízben áll 
s mivel az ár megrongálta alapjait, a lakókat ki kellett szállásolni. A 
lakók tehát, mivel a bért előre megfizették, felszólították a franco- 
magyar bankot, mint tulajdonost, hogy az előre kifizetett bérnek 
megfelelő részét most adja vissza; mit azonban ez megtagadott. A la
kók erre kiildöttségileg az árvizbizottsághoz fordultak; Wabrniaii E. 
azonban, ki a küldöttséget fogadta, kijelentette, hogy mit sem tehet, a 
károsultak érdekében. A küldöttség most Kamin ermayer polgármesterhez 
ment, s előadván a tényállást, felhívták öt, hogy rögtön intézze el az 
ügyet s pedig azon fenyegetés terhe alatt, hogy különben a kiszállásolt 
lakók f e l e s é g e i ,  mintegy h á r o m s z á z  némber, kik az igazságtalan
ság miatt mind nagyon mérgesek s kik közül egyik sem ijed ám meg 
a maga árnyékától jő a polgármester nyakára s addig nem rázza le 
onnét őket, mig „igazságot nem tesz." A polgármester úgy megrémült 
e fenyegetésre, hogy azonnal megtette a kellő lépéseket s a károsultak 
még az nap megkapták pénzüket.

--------L a p u n k  8-ik s z á m á b a n  tett azon kérdésre: miért nem
jelent meg az ünnepélyes menetnél több akad. hallgató? azon felvilá
gosítást kaptuk, hogy a colloquiunira készülés tartott vissza sokakat. —  
Egyúttal megjegyezük, hogy azon kérdésben semmi vád sem foglaltatik 

az iijuság ellen.
--------A r a b  i s k o l a i  b ü n te t é s .  Legközelebb egy utazó társa

ság Kairón át meglátogatta az egyptomi gúlákat és a fenntnevezett vá
rosban ez alkalommal több keleti iskolát is megnézett, és majdnem 
mindegyik tanteremben európai magastetejü kalapot talált. Egy tanító, 
kit a tolmács a kalap miatt megkérdezett, azt felelte, hogy az engedet
len gyermekekre nézve az a legnagyobb büntetés, ha a kalapot fel kell 
tenniük. —  Ha ezt a GO-as években nálunk is alkalmazták volna, maradt 
volna csak egy d iá k  is a teremben?

-------- F. hó 7-én két pacbertárnai vájár erezek szétzúzásával
foglalkozván, alattok két állásfa összetört s mindketten kövekkel elbo
rítva 11 méternyi mélységbe zuhantak. Az egyik súlyosan, a másik 
gyengén sérült meg.

-------- Piaczi ár Márczius 11-én Búza kil. I. rendű 7 fit; II. rendű
G.90, III. rendű G.80; kétszeres I. 5.80, II. 5.75, III. 5.70; rozs I. 5.40,
II. 5.35, III. 5.30; árpa I. 4.80, II. 4.70, III. 4.G0; zab I. 3.10,11. 3.05,
III. 3; tengeri 5.20.

Hibaigazítás.
Lapunk utóbbi számában az első oldal első hasábjában 700 helyett 

100; a Tárcza 2-ik hasábjában 2-ik sorban „minek* helyett „mienk" 
olvasandó.

Eladó0Z9
illetékes helyről kapott engedély folytán, a főtisztelendő 
rozsnyói káptalan Ipolyságon találtató, 5108 írtra becsült

ff jr  egykori sorháza.
V: A vételár elegendő biztosíték nyújtása esetében, 10

év alatt 20 részletben is lefizethető.
Csak írásbeli zárt ajánlatok fogadtatnak el, melyek 

márczius 25-ig a ezimzett káptalan alulírott meghatalma
zottjához intézendők.

I p o l y s á g o n ,  február 23-án 1876.
H ederváry Antal,

G/ÍJ ügyvéd.

Felelős szerkesztő és kiadó Roth Ferencz. — Beszterczebányán nyomatott Machold F.-nél.


