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SELMECZ
Szépiroialmi, társadalmi, tözgazflasagi és ta iü iy i letilap.

Hontmegyei közlöny. Megjelen minden kedden.
Hirdetések és előfizetések Horváth A. kereskedésébe, 
* lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztő

séghez küldendők.

Hirdetések felvétetnek Budapesten, Bécslien és 
Prágában Haasenstein és Voglcrnél.

Előfizetési feltétetek:
Iíelylien házhoz hordva, vagy vidékre postán küldve: 

Egész évre . . . 5 frt. — kr.
Félévre . . . .  2 frt. őO kr. 
Negyedévre . . .  1 frt. 25 kr.

Egyes példány ára 10 kr.

Szerkesztői iroda: Planek-féle ház, 

Háromhasúhos kis sor 10 kr. 
Bélyegdíj minden igtatásért 30 kr.

Gondolattöredékek n ön evelésröl.^ 7 '
Soha még az ifjúság neveléséről annyit nem irtuk és beszél

tek, mint korunkban. —  Mindenfelé új intézetek alakíttatnak vagy 
a meglevőkön javítások cszközO'tetnek. —  Ezen dicséretre méltó 
buzgalom célja épúgy a férd, mint a nőnevelést tökéletesbíteni 
s ezáltal mintegy jobb nemzedéket teremteni, mint a mostani.

Örömmel üdvözölték mindazok, kiknek ezen cél elérése vagy 
legalább mogközelété3e szivükön feksziki „Selmeez” megjelenését, 
mely zászlajára a tanügyet is kitűzte s mint eddigi működéséből 
kitűnik, e mellet a  kezdet nehézségei dacára már is harcol. —  
Ugyanis 17-ik számában egy rövid értekezést közölt, melyben 
Krajtslk Soma úr mély belátással tárgyalja „Az a n y a  h í v a  
t á s á t  a c s a l á d b a n . ” —  S hogy azon nagy hatás mellett, 
.melyet az anyagyermekére gyakorol, a nevelés még sem adja 
meg a kívánt eredményt, ennek főokáál Krajtsík úr az anyáknak 
a gyermeknevelés körül tapasztalt általános tudatlanságát taitja. 
—  S ebben teljes igaza van. —  Bármit határozzon a nevelés 
ügyében a törvényhozás, bármennyit áldozzanak a kormány a 
hatóságok, felekézetek köztanodáinknak, felső tanintézeteinknek a 
haladás jelen magasbb igényeinek megfelelő módon való javítására, 
keveset fognak elérni mindaddig, míg az ifjú nemzedék a szülői 
házban való neveltetésére több gond fordittatni nem fog. —  „Az 
otthon alapja a társadalomnak —  írja Aröröskúti úr „Selmecz”

T á r c z a .

Az elátkozott család.
(Beszély.)

Irta B ihari.
(Folytatás.)

A  vak meséje.
Völgyesi Géza gróf édes anyja a palotának egyik félreeső részében 

lakott. Régente őrtoronynak használták. Az uraság várnagya onnan han
goztatta kürtjét, ha ellenség fenyegette a  vidéket. Most az öreg grófné 
éli itt napjait. Megfosztva szemevilágától férje halála után nem enged 
senkit magához jönni. Csak fia jár hozzá látogatóba. A szolgálatot egy 
néma eunuch végzi. Hogy honnau hozta? ki tudná azt megmondani. K 
két lényen kívül nem látta őt senki férje halála után. Csak éjtél tájban 
vehetnek észre egy fehér alakot a torony ablakában, amint mereng a 
csillagos éjben —  s néha —  uéha összeteszi k e z e it -------------

Most is itt vágjunk a torouyteremben. Mindenütt a legnagyobb 
csin és tisztaság uralkodik. A szoba padolatja finom szőnyegekkel van 
bevonva úgy, hogy az ember saját lépését sem hallja. Odouszerü, regi 
divatú bútorok vonják a figyelmet különösen magukra. A falóig egy nagy 
Máriakép csüng, karjában a kis Jézuskával, annak is az alsó részé a 
sok csóktól, asszonykönytől elmosódva, összekenve. A kép alatt miazsa- 
moly áll. Most azonban kivételkép nem térdel rajta a grófné. Ott van 
a karosszékben, mellette a zsámolyon ül Mariska, fejét a grótne ölebe 
hajtva. A grófné beszélt. Arczát az ihlettség pírja boritá. Fénytelen sze
mei merően néztek a gyertyavilágba, mely egyhangú színével lobogott 
tovább —  csak ha a hideg őszi szél, mely erős kezeivel meg meg
rázta az ablakot, valami hasudékon keresztül tört, akkor fordult egykicsit 
félre a  lángoszlop és a kis fényparányok lobogtak —  dolgoztak gyor
sabban, mintha erővel akarnák az életet magukban feutartam de az 
is csak egy pillanat műve volt.

Künn az alatt zúgott —  ropogott minden.
Az öreg gró&é pedig beszélt kezeivel simogatva Mariska arczat :
—  Hallod, kedves leányom! mint zúgnak —  búgnak odakinn. A 

rósz szellemek vágtatnak a  szélvész paripáján. Azok rontanak — bonta
nak mindent. Megint nehány ember lelkét nyerték meg a pokol tüzéré, 
azért vigadnak oly nagyon.

5-ik számában, ezen otthonban, a családi körben, kell azon ké- 
pezdét keresnünk, mely társadalmi, művelődési történetünkben 
sokkal magasabb polcot foglal el, sokkal nagyobb jelentőséggel 
bir, mint a világ legnagyobb hírű egyeteme. “

A gyermekek házi neveltetésében kell keresnünk a bajt, ezt 
kell javítanunk; de a közigazgatás a család szentélyébe nem ha
tolhat s ezt ellenőrizni nem képes. — A család beléletére csak 
közvetve lehet hatni azáltal, ha világos érvekkel győzzük meg a 
szülőket, hogy gyermekeik jövő boldogságát nevelési rendszerük 
által (ha ugyan rendszerről szólni lehet) elő nem mozdíthatják.

A liázbani nevelés nehézségeinek legfőbb része a  nőnek ju 
tott osztályrészül; s hogy a nő eme feladatának kellően megfe
lelhessen, nem szabad a Krajtsík úr áltat uevezett tudatlanságban 
sinlődnie s épazért a n ő n e v e l é s t  kell máskép idomítani, mint 
az jelenleg áll, ha azt akarjuk, hogy a nevelés ügyén lendítsünk 
valamit.

Korunkban sok intézet alapíttatik a nőnem nevelése céljá
ból ; ez intézetek talán célszerűek oly leányok számára, kik más 
neveltetéstől el vannak zárva, de mint nyilvános intézetek már 
magokban véve ellenkeznek a nőnevelés valódi céljával.

Az éles elme a különböző tudományok, különböző ismeretek 
oly dolgok, melyeket a különböző emberi célokra törekvő férfiú 
mai nap nem nélkülözhet, ha a nyilvános élet, e tág tenger vad 
vihar űzte hullámai közt elmerülni nem akar, de a  melyek a nö-

Hallod, leányom! a meuydörgést? Az az üdvlövés volt, hogy a 
pokolnak valami fontos terve sikerült — most egy nagyot villant. Az 
üvegtáblák darabjai csörömpölve haltak szerteszét.^ Kividről pedig a 
lángkigyó be-beuyujtotta tüzes fejét szájából sziporkákat vetve a terem
be —  a rósz szellemek bennünket kerülgetnek. A villám beütött az 
ablak mellett levő diófába. Érzem mint az apró parázs reám száll. Meg 
a beütött ablakon keresztül jövő jég is veri arezomat. —

A z olyan meleg! — E z  olyan hideg! Menj kedves leányom! tedd 
be az ablaktáblát. Az vassal van bevonva. Az égőfa nem gyújthatja meg. 
— A leány reszketve teljesité a  parancsot. —  . . .

—  Jöjj, leánvom! jöjj megint az ölembe —  nagyon szeretlek té
ged. Pedig nem is* láthatlak. De ha végig járják tijjaim arezodat—  oly 
kellemes érzés fogja el tagjaimat. —  Neked nagyon jó leánynak, kell 
lenned! —  De tinin is nagyon jé fiú. Érdemes teád. Ti nagyon üssze-

letleiiiil. Ez utolsó széttépte, szétszaggatta--------én éltein! én nyomo-
nílt éltein' --------egyik vihar a másikat kergette folyásában. Kiáltottam
őket — hej! de most ? Idegeim feszülnek - -  inaim reszketnek. Köze
ledő zivatart érzek. Sem hiszem, kogy csapását kibírnám! —

Végrendeletet nem csinálok — átadárn már neked juvendo eltemet
— élteiufájáuak gyümölcsét. Azt é lvezd -------azt szeresd szeresd
—  szegény árva fiamat! —  . ,  t „ . ..

A leány fclemelé nagy méla szemeit es kezeivel most o simogatta 
végig a grófné kiaszott arczát —  szeretni fogom szép fiadat örökké. 
De téged is szeretlek koporsóm bezártáig —  édes, jó anyain!

Leánv! —  kiáltott a grófné és magához öleié őt lazasan —  te az
én leányom! —  — én! a te  anyád! ------- nem! —  nem! szolt
megint és karjai lankadtam hanyatlottak alá —  te nem vagy az. —-
t*\ _ _____ ________________Imiit —  mintha a regen múlt

beesett

Mintha én anyád! —  anyád lennék — —  nem! nem!
hagyjatok nyugodni‘csalfa álm ok.--------  . . . . . . .  . . . .  .

Eleget zaklattatok m á r-------- szemem megtolt yilaga nem lathat
va a jelent az elmúlt tündéi képekben keres vigasztalast. —

Voltak nekem is leáuvaim. Egyik szőke, másik barna. Mindegyik 
oly szép, mint a kivirult rózsa. —  Mind a kettőt megöltek gonosz ke
gyetlen emberek. —  És a piros rózsákból felier liliom lett. Ott viríta
nák a paradicsomkertben. Szomorú történet az nagyon. De neked el
mondom Taláu még hasznát veszed. Éu tulajdoukep torok leány va-
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nek nem okvetlenül szükségesek. A férfitől most, midőn az ipar, 
kereskedelem, töldmivelés és más keresetágak terjedelmesebb ha
táskörről bírnak, többet lehet és kell kivinni, mint hajdan. — 
A nőviszonya a világhoz azonban most is ugyanaz, mint volt özei
éi- előtt s mindig ugyanaz is fog maradni (ide nem értve a mű
velődés alsó fokán álló népeket, hol a nő rabszolgául tekintetik.) 
A nő hatásköre, tekintettel a módra és terjedelemre, nem szűkült, 
de nem is tágult, ha csak hivatásának határain túl oly térre nem 
lép, hol csak a férfinak lehet és kell működni.

A nő hivatása örök időktől fogva volt és lesz: a férfinak 
szerető nejévé lenni, életét édesítő társává, gondos háziasszony- 
nyá, a g y e r m e k e k  e l s ő  n e v e l ő j é v é .  —  A család otthoni 
kényelme, a tisztaság és rend a lakásban, az Ízletesség a kony
hában, a gyöngédség az ápolásban, gyermekek nevelése örökké 
tartó kizárólagos szabadalommal a nőkre vau bízva.

A férfi jövendő hatásköre a házon kivill van, a nyilványos- 
ságbau, az emberek közt van az ö iskolája. — A nőnek jövendő 
hatásköre azonban a házi élet s ennélfogva a. nőkre nézve az 
otthon a legnagyobb s egyedüli képezde. —  A házi élet azonban 
egészen különbözik attól, mely a nyilvános intézetekben látható. 
—  Ezt nem tagadhatja senki, ki a nyilvános intézetek szervezetét 
ismeri. —  A családban vau a kellő kapocs mindkét nembeli öre
gek és fiatalok között, itt különféle embereknek különböző gon- 
dolkozásmódjuk van, itt vannak azoknak koruk szerint őket meg
illető kötelességeik és jogaik; itt tanul a leány megismerni a 
gazdálkodás kellékeit, a gazdagság gyarapításának csak nők által 
érthető mikroskopikus titkait, valamint az cgytlttlétet is, itt tanul 
a tapasztalt öregeknek engedelmeskedni, az ifjúbbakat vezetni, 
hasonlóival egyetértésben élni s a cselédekkel okosan bánni. S 
épenazért az otthon, hol a gyermekek szülőikkel, a kicsinyek a 
nagyokkal együttélnek, a leányok valódi iskolája.

A gyermeki szív szeretet után'vágyik, mint a virág n-nap 
sugarak után s ha nélkülöznie kell a szeretet lágy melegét, a 
virágból soha sem fog azon gyümölcs kifejlődni, mely annak bő
vében kifejlődhetnék. —  Az anya mindig közelebb áll gyermeké
hez, mint bárki más; a gyermek is legtöbb őszintességgel ragasz
kodik anyjához, kérelmével hozzá fordul leghamarabb.

A nyilvános intézetekben nincsenek szülők, kikre a gyer
meki szív panaszait és kívánságait bízhatná, helyettük ott vannak 
a tanitók és tanítónők, kik előtt, mint idegenek előtt gondolatait 
elrejti s színlelni megtanul. —  Itt nincsenek tapasztalt öregek, 
kik iránt valódi tiszteletet erezzen, nincsenek kis gyermekek, me
lyek gondos ápolást igényelnek. —  A leány itt csak tanítókat 
talál, kikhez, mert idegenek, valódi tisztelettel és bizalommal

gyök. Első férjein jancsáraga volt. Ő egy elátkozott családból szárma
zott. Valamelyik ősapja bevádolta testvérét, mint felségsértőt, a zultáu- 
nál. És bál- ártatlan vala mégis karóba bázatásra ítélték. Az ősapának 
sok gyermeke volt. Testvérének sok kincse. Ez elég okot képezett a 
szegény férfin megöletésére. A ravasz embernek könnyű volt ezt ki
vinni a gyenge zultánnál. De az elitéit halála előtt átkot mondott gyil
kosára ;

—  Allah verjen meg gyermekeidben mindaddig míg csak egyikük 
a földalatti rósz szellemnek fel nem áldozza magáti

És azóta egyik testvér a másikát gyiikolá. Néha csak egyetlen 
egy férfi maradt fel a  családból —  de azután megint elszaporodtak. I 
Gyilkolták, ölték egymást újra. A család nem tudott kiveszni. Végre 
az én férjemnek a jancsáragának volt egy nagyvezér bátyja. A jan- 
csárok kiirtása után férjemet a nagyvezér a lázadás részvételével 
vádolta. Futni voltunk kénytelenek. De üldözőink utolértek bennünket. 
Férjemet, és két leányomat bizonyosan megölték. Még most sincs sem 
hírük sem hamvuk. Csak magam szabadultam meg a néma ennuch kí
séretében. Nagy nehezen Erdélybe jöttünk. Ott megismerkedtem az 
öreg VöJgyesi gróffal. 0  felajánlotta nekem kezét, miután előbb a ke
resztény hitre tértem. Én, amily egyedül állottam a nagy világban 
kénytelen ■— kelletlen elfogadtam ajánlatát, miután enyéim hollétéről 
épenséggel semmi tudomást sem szerezhettem magamnak.

Azonban férjhez menetelem után is merő sírásból állott életem. 
Nem leiejthettem el két. leányomat, szegény megölt férjemet. De az öreg 
gróf soha sem kérdezte szotnorkodásom okát. Ugyan becsült, mint egy 
felsőbb lényt. Végre megszültein fiamat.

Azóta ő volt az öreg gróf egyetlen büszkesége. A család már ki
halófélben vala és most üaminal tij remény nyílt felvirágzására. De 
nem sokáig telhetett benne gyönyörűsége. A kérlelbetlen lmlál őt is 
elragadta s én túléltem hogy megsirassam, hogy az ü r  Isten tovább 
gyakorolja rajtam megpróbáltatását. Elvesztettem szemem világát. Azóta 
nem látok magam körül semmit, csak sötétséget. Mintha már most is a 
sírban feküdném. Élő halott vagyok egy nagy temetőben — a világban!

, Sokat megszenvedtem, sokat bűnhődtem. Talán fiamra nem száll 
az átok. Nem is származik abból a családból. Azután meg sokat is 
imádkoztám éjjel-nappal itt a szűz Mária képnél, hogy az Isten vegye 
le  átok ostorát a szerencsétlen család tagjairól. Édes leányom! lia 
gyermekeid lesznek, szoktasd őket arra, hogy szülőik után egymást leg
jobban szeressék. Mert a testvérviszály olyan, mint a féreg. Nem szű
nik meg rágni, míg a családfáját tövében meg nem ingatta. Vigyázz! 
azért. leányom nagyon —  -------

nem viseltethetik, itt talál sok hasonló korú társnőt, kiknek kö
rében kiképezheti magát, hogy ügyes és felületes társalkodó le
hessen belőle, de a házi élet gondjait itt nem érzi, s ismerni 
nem tanulja.

Az anya, ki mindig gyermekével él, könnyen megismeri an
nak testi s'lelki sajátságait, észreveszi legcsekélyebb báját, leg
apróbb vágyait; de erre csakis az anya éles szeme képes, a ta
nítónők ezt. nem teltetik s ép ezért e vágyak elnyomására vagy 
ápolására nem tehetnek semmit. —  Nevelik öt külsőleg, de szi
vét nem nemesítik; pedig a szív  a uő világa, —  A fiáuak in
kább csak testét s elméjét kell fejleszteni mintsem szivét, 
s a fiákra épen hasznos az, ami a leányokra nézve káros.

Csalatkoznék, ki szavaimat arra magyarázná, hogy én a nő- 
nevelő intézeteket cltöi-Ulve kívánnám látni. Távolról sem. Csak 
azt kívánnám, hogy ez intézetek ne nőnevelő, de nőoktató inté
zetek legyenek. —  A mondottakból nem arra akarom utalni a 
szép nemet, hogy ne tudjon mást, mint sütni, főzni, varrni, s a 
házban ülve a cselédekkel veszekedni. — Csak azt akarám ev
vel kimutatni, hogy mennyire káros a nőnemre a jelenben dívó 
azon szokás, hogy a leányok távol a szülői háztól nevelő inté
zetekbe küldetnek, s ott teljes kifejlődésükig hagyatnak; onnan 
kihozatván, a világ zajába vezettetnek s ttom sokára férjhez 
adatunk. — ily módon történik, hogy a leány neveltetése épen 
azon korban, melyben kifejlődéséhez közeledik, a fomiebb mon
dottak szerint, oly irányba tereltetik, mely ritkán vezet, jövendő 
boldogságához, de igen gyakran boldogtalanságához. —- l-'élig ki
képezve, s abban kigyakorolva, hogy kell az emberek előtt so
ha nem táplált érzelmeket színlelnie és ügyes társalkodással az 
emberek figyelmét magára vonnia, visszatér a csendes házi élet
be. Szerencsés, ha előbbi boldogságát, elégedettségét itt újra fel
találja. A szülői ház szántára tíj iskola. — De leggyakrabban 
-már- késő s nem érzi magát jól a _ házi élet ártatlan örömei s 
s mindennapi gondjai közt. — A hajadonbél csakhamar nő lesz 
s a férj életét nem képes kellemessé tenni, gazdasszony lesz s 
nem ért a ház gondjainak viseléséhez, végre anya lesz s nem 
talál örömet az anya foglalkozásában és gondjaiban. —-  Sajnos, 
hogy ez mindennapi jelenség. —  Könnyen elképzelheti már most 
bárki, mily neveltetést nyer a zsenge gyermek ily anyától, nél
külözvén a kellő ápolást és szeretetet. —  A gyermek dajkára 
bizatik, azonnal ápolása alá kerül, anyjától jé  példát nem lát, 
melyet gyenge elméjébe vésvén, valaha utánozhatná, s vájjon 
van-e valaki, ki a gyermekre oly itatóssal lenne, mint a szerető 
anya. — Könnyen belátható az is, hogy az így nevelt gyermek 
zsenge, minden jóra és roszra képes korában elsajátított szoká-

Mariska ez utóbbi szavakra szemérmes arczát a grófné kötényébe 
rejté. Az most a leány hajzatát simogatta végig. Árczvoluísni pedig ösz- 
szebuzódtak sajátságosait, mintha mosolyogni akarna. Bégen volt az, Ilii
kor utoljára nevetett, azóta elfelejtette.-------------

Azonban az ajtó egyszerre csak feltárul és rajta berohan a néma 
eunucli —  —  zavart arezvonásaitt a rémület hírnöke ül — —• most 
meglátja a leányt. Égy villanás azokból az őszinte szemekből és mint
ha a szelídség angyala lehelt volna azokra a zordon vonásokra. A nagy 
erős ember leborult a főidre és elkezdte örömében a leány ruhájának
szegélyét csókolgatni-------- sirt —■ nevetett örömében —  —  mintha
valami nagyon kedveset lelt volna, mit már elveszettnek h i t t --------

Mariska ijedten bujt közelebb a grófnőhöz, ez örümkifakadásokra.
Mi lelt édesem? —  kérdé a grófné.
—■ Ez a fekete ember itt oly furcsán viseli magát. Jókedvében 

majd a ruhámat letépi.
—  Ne félj tőle! — felelt a grólité —  a jó Jóbi ö, az eaitucb. 

Örül szegény, hogy eljöttél. Már régóta nem látott más embert kívü
lem. De micsoda lárma ez?

Künn a szélvészzngás között emberi hangkeverők hallatszott. Tom
im, elfojtott moraj, mintha áradat közelednék. —  Az egész épület ren
gett belé. — Az ennuch is magához tért sajátságos magánkívftliségéből. 
melybe őt a váratlan öröm látszott sodorni. Megint ott. volt nvezán a ré
mület kifejezése. — Ugyanakkor rohant be a szobába az üreg vadász is.

— Fel grófné! — Mariska! —  fussanak —  az oláhok jönnek —  
fussanak!

De hová? Egy kijárat van a toronyból és azt az oláhok már el
foglalták. Az ennuch azalatt inár felkésziilödött, Nagy, nehéz, vasas szé
ket vett a kezébe. Megforgatta feje körül. Tudja már ö mit csináljon. 
Ahová Jóbi lecsap, ott élve nem marad se n k i.-------------

Az öreg vadász is látván, hogy nem menekülhetnek hamarjában 
eltorlaszolta az ajtót és fegyverét kezében tartva várta az ellent. A 
gyenge ajtó csak egy pillanatig állotta ki a rohanást, Az oláhok a 
teremben voltak. Egy lövés eldördült ugyan, de a szegény vadász is 
lerogyott egy baltaütéstől találva. Csak még az eunucli védte dühö
sen a nőket. Szemei vérben forogtak. — A vasszék darabjai szerte hul
lák a rettenetes ütésekre. —  Tépett, ütött mindenkit, ki útjába került. 
Mintha száz keze lett. volna, hogy mindegyikkel báláit osztogasson. — 
Az oláhok nem is mertek útjába tiltani. Végre az egyik háta mögé ke
rült é^ kaszáját mélyen testébe szúrta. Az eunuch egy irtóztatú fájda
lom-kiáltást hallatott. Erejét megfeszítve, bátra ütött egyet gyilkosára, 
úgy hogy az tüstént szörnyet halt. De ö sem volt már képes magát Iá-
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sait, melyek csakhamar természetévé válnak, képes-e bármily je 
lesen képzett tanité jobb irányba terelni? Néha sikerül, de leg
több esetben az ily gyermek egészen vagy részben elveszett "a 
hazára és emberiségre nézve. —  Ugyanily sors vár a gyermekre 
akkor is, ha anyja őt majomszeretetével elkényeztetvén, konok, 
széfogadatlan lesz. —  Vájjon nem ily okoknak tnbíjdonitható-e, 
hogy a tanítók minden igyekezetük dacára sem tudnak a gyer
mekből jót faragni ? Erről a tanítók tapasztalataik után bizonyo
san sokat írhatnának.

(Folytatása köv.)

A bányavárosok, s az „úgynevezett reser- 
vált erdők.

Adalék a l Ír .  fiscus természetrajzához; közli Gyurgyik Gyula h. 
ügyvéd.

(Folytatás.)
A bánya üzcleniböl eredő viszonyok, sajátszerűségüknél fog

va, lcülbnös elbírálás alá tartozván, a bányajogi viszonyok felett 
ősrégi időiktől fogva különös igazságszolgáltató közeg őrködött.

Ezen közeg volt a bányamester, később bányabiró.
A bányavárosoknak köztársasági berendezésénél fogva egy

részről, s a bányaregáléból folyólag másrészről ezen bányamester 
(Bergmeister) eredetileg s mindaddig míg a kincstár magán bá
nyaüzemmel nem foglalatoskodott, az illető bányaváros tanácsá
nak kebelében választott, a tanácsnak rendszerinti tagja volt, s 
levéli az időben az igazságszolgáltatás a közigazgatással össze
forrasztva, bányaügyekben a városi törvényszéktől. különválva 
két esküdt társával, kiknek bányászatban jártasoknak lenniük 
kellett —- járt-e l. ...

A bányaregalénál fogva, a felséget megillető felügyeled jog
ból folyólag a bányabiró megválasztatása —  rendszerint a ki
rály jóváhagyása alá terjesztetett.

Ezen viszonyon addig míg a kincstár különösen érdekelve 
volt meg nem akadt senki.

A 17-ik század kezdetén azonban a körülmények nagyot 
változtak.

A kincstár ez időben majdnem valamennyi bányavárosokban 
a bányaüzem nagyobb részét önmaga birtokolta, s így nem cse
kély mérvben bántotta büszkeségét, hogy ő fölötte áll mint bá
nyász felett, holmi egyszerű polgár —  tanácsbeli Ítéljen neki

bain fentartani. Lerogyott —  s a kasza mindig mélyebben fúródott Ilii 
testélje. —

Midőn már minden ellentállás megszűnt; az egyik, kiben a fekete 
lovagra ismerünk bársony öltönyéről, felszakitotta az ablaktáblákat és 
kikiálta: Készen vágjunk!

Nemsokára tűzben állott a toronytetö, és a láng be-benyujtotta 
kezét az ablakon. —  Mintha zsákmányra várna. —  A fekete lovag pe
dig Mariskához lépett és a félig magánkívül levőuek karját durván meg
ragadva, kaján örömmel kiáltá fülébe: Ismersz-e mág csábító? Azzal ma
gával vonszold a szegény leányt. —  A grófnőt pedig, ki ott ült némán, 
szótalanul, nem bántották.

Sőt a babonás oláhok igyekeztek mentői távolabb maradni tőle. 
A grófné szentség hírében állott. Ott hagyták öt az égő toronyban. Ha 
szent, hát úgyis kimenekül. Ha nem szent, akkor nem kár érte.

Az oláhok siettek kifelé az égő palotából. Siettek az erdő felé. 
Nem vették észre, hogy utánok egy alak fut őrült rohanással. A vadász j 
volt az. Az ütés nem ölte őt meg. csak elkábitotta. Már ott volt az 
öreg vadász az egyiknek háta mögött. Felemelt pnskaagygyal nagyot 
ütött a fejére. A villám czikázott —  Atkin úr! —  kiáltá a vadász s  az
zal kését az elesettnek mellére szegezte. De mielőtt döfhetett volna 
a fekete lovag kardjával vágott a vadászhoz. Azután sietve felemelvén 
az elesettet a többiekkel együtt, egy nagy tölgyfa odvábán eltűnt. A va
dász még odavánszorgott a fához. Egy keserves kiáltást hallatott —  
azután összerogyott. —  Lenn pedig a falu végén, a palota ricsegett re
csegett, amint a láng fogai mohón rágták össze tagjait.

A ricsegés-recsegés közben kikihallatszott egy bűnbánó zsolozsmá
nak záréneke.

A  rejtélyes eltűnés.
Harsogó tábori zenével vonult be a magyar sereg a faluba. Elöl 

a vezér lovagolt, az öreg Bem vagy mint nevezték — a kis szürke em
ber. Nehány törzstiszt ment még mellette. Azután következett maga a 
sereg —  a honvédség. —  Arczukon a nemes lelkesedés tükröződött. Es 
ki azokból a büszke, elszánt pillantásokból olvasni tudott, az megért
hette, hogy e seregben inindeu szál legény kész magát feláldozni ked
ves hazájáért, szeretett vezéréért. — Az ut közepén döczögve haladtak 
az ágyuk. A kis szürke ember kedves gyermekei, ki mester volt azok
kal való bánásában.

A sereg mellett búsan, szomorúan egy férfi lépegetett, hadnagy 
egyenruhában. Ámbár csákója mélyen a szemébe volt vágva, de délezeg 
termetéről azonnal megismerhetjük Völgyesy Gézát. Halvány urczáján

jogokat, tárnákat, zúzdákat osztogatni merjen, olyan ember, ki a 
kamara önkényétől minden tekintetben nem függ.

Segíteni kellett ezen anomálián minden áron, s az eszközök 
meg válogatásában a kamara tág lelkiismerete s az akkori idővi
szonyok figyelembe vételével nem is sokat válogatott.

Már 1575. évben megparancsolta az alsó austriai kamara 
Könnöez városának, hogy AVits Endre bánvabirót (hihetőleg igaz
ságosan mert ítélni, mert független volt!) csapja el.

A város úgylátszik ezen pium desiderinnmak nem hódolt 
meg, s így más módhoz kellett folyamodni, hogv a kitűzött czélt 
elérje a kamara.

A körmöcziek 1(307. évben folyamodtak, hogy az üresedés
ben levő banyabirói állomásra, Poseliler Zachariás tanácsbeli ne
veztessék ki.

Ki is nevezte Mátyás főlierczeg, ki azon időben a fejedel
mi ház főnökéül testvérei által elismertetett, s Rudolf császár 
életében már Magyarország kormányzója volt, — nem ugyan 
Poscliler Zachariást, hanem az alsó austriai kamara által javas
latba hozott Paincz AVenczelt, neve után következtethetve cseh 
hazafit, körmörzi bányahiróul, s feloldotta öt egyidejűleg azon 
kötelezettségtől, hogy a tanácsnak tagja lenni tartozzék, s mint 
ilyen a hivatalos esküt a tanács színe előtt letegye.

Ily módon a bányabiróság a városi törvényszék kebeléből 
tényleg kiszakittatott, s fekete sárga színbe öltözött.

Mit jelentett ily változás azon időben, azt ecsetelni szük
ségtelennek találjuk, hisz hazánk történeti lapjáról elolvashatja 
mindenki.

Az első lépés meg volt téve. A kincstár rendelkezett önön 
alkotási! közeggel, mely mindazon ügyekben, a melyekben a bá
nyászati szempontból, enyém-tiedről volt szó ítélt, persze folytonos 
figyelemmel saját kenyeres urára a kincstárra.

Ennek aztán a kincstár parancsolhatott — ennek adhatott 
utasítást —  anélkül, hogy tartania kellett volna, miszerint ezt 
hívatlan fülek is meghallják.

Az erdők azonban még mindig magán tulajdon voltak: a 
bányavárosok sajátja.

A kincstár a bányavárosokkal szemközt, amennyiben rendes 
szükséglete a territoriális erdőkből fedezhető nem volt, s más 
szomszédos bányaváros erdeiből kénytelen volt fiit kérni még 
folyton „in petitorio“ volt, kérni és fizetni.

így a körmöczieknek —  Stubna uradalmi erdeiből a kincs
tár fát szükségeivé!! besztcrczebányai rézbányái számára —

az aggodalom jelei mutatkoztak, midőn meglátta a kihalt kunyhókat
-------- egy lélek sem jön a bevonuló sereg elé. Hová lehettek is az
emberek ?

Az öreg vezér sajnálkozva rázta fejét:
Szegények! —  megint bolonddá tartotta őket valaki. — Bizonyo

san az erdőkben húzták meg magukat. —  Szegények!
Aztáu tovább ment a jó vezér egész utón azon gondolkozva, hogy 

eshetik az? előle futnak a lakosok, pedig nekik akarja a békét, a sza
badságot megszerezni. Azok a gonosz népcsalók! Sorba kellene őket 
a fákra felfüggeszteni az erdő szélén! Haddlássa a sereg az Isten bün
te té sé t!—  A sereg baladt-Iialadt. Odaértek az úri kastély romjaihoz! 
A szegény hadnagy térdei megtörtek, midőn meglátá a füstölgő falakat. 
Fáradtan támaszkodott oda. —  A sereg pedig elment mellette, ki a sík 
mezőre táborozni. Nem szólították meg a szomorkodót. Tisztelték benne 
a fájdalmat, —  Ki tudja nem járnak-e ők is úgy? —  A hadnagyon 
pedig, midőn már mindnyájan elmentek, erőt vett a fájdalom. Hossza
san íeterült a kökalmazra. —  Nem törődött fényes egyenruhájával, hi
szen a fekete űszkök közé kedveseinek pora van keverve! —  Könyö
kére támaszkodva nézte a fekete falat. — Nézte-nézte sokáig. A sors 
még most sem könyörült rajta. A zaklatott férfi nem tudott sírni. A 
fájdalom kiitta a vigasztalás utolsó haruiatcseppjét is. Száraz könytelen 
szemekkel nézett a falakra. — Az idő már későre járt. A hold és a 
csillagok előtűntek és az ifjú mégis csak nézett-nézett. A füstös falakon 
még egyszer feltűntek a jövő reményképei, miket képzelete távozása
előtt festett magának. Ott. látta vak anyját ülni karosszékében----------—
mellette azt az alabastrmnarezú leányt. — Az ifjú mohón kapott utá
nuk —  üe ujjal csak a fekete kormos falakat érintették! Szomorúan
törülte azokat köpenyébe--------tovább könyökölt, és új képek tűntek
e lé b e --------de azok feketébbek voltak a fekete falnál is. A boszú fes
tette azokat ecsetjével. —  Az ifjú vad, szilaj öldöklésről áb rán dozotts  
mintha ez érzet felvillanyozta volna őt. úgy ugrott fel tüstént helyéről. 
Kihúzta fényes kardját, és azt az égnek tartva mintha harezra hívná 
fel az ég csillagait, véres buszút esküdött: Isten! világnak ura! kinek
parancsszavára fordulnak meg a csillagok -------- ki hatalmas kezével
sorsomnak kormányéuyrtulját vezeti, addig legyen szent a te neved, 
míg e  kard nem nyugszik. —  Egyházadban ihleted addig indítsa ájtatos 
imára gyermekeidet —  a gonosz embereket: míg e  szív keblemnek 
templomában a boszutól ihletve karomat uj tettekre nem indítja.

(Folytatása következik.)
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meghagyta (sic!) a városnak, hogy a szükséges fát akadálytala
nul szolgáltassa ki.

KünnOez visszafelelt, hogy 6 fát a helybeli bányászatnak 
a helybeli erdőkből szívesen ád.

hesztcrczebányára fát adni nem köteles —  legkevésbé a 
Stubna uradalmi erdeiből. Azonban ő felsége iránti hódolata je
léül, kész fát adni Bcsztcrczebányára is, ha az ottani kamara 
— fizeti

S ime a beszterczebányai kamara reá állott az alkura, s fi
zetett évenként 24 frtot erdőbér czímen.

Fizette ezt pedig sok éven át, amint, az erről széllé eredeti 
ellennyugtákbél, a fiscus, a körmöezbányai levéltár 48 fons. 1 
fasciculusbél, önön szemeivel meggyőződhetik.

Igazán mulattató látvány. A fiscus bért fizet olyas valami
nek haszonélvezetéért, amelyről neki 300 év múlva eszébe jut, 
hogy: Nini, hisz ez úgyis az övé, már t. i. a fiscus-é!

Oly természetrajzi jelenség ez, mintha a róka árendát fizet
ne a csirke pusztításért, s később eszére térne, hogy hát, hiszen 
e pusztításhoz —  feltéve, hogy hozzáférése van, úgyis jussa 
lenne.

(Folytatás küv.)

Budapest, intíj. 5-én 187G. 

Tisztelt szerkesztő úr!
Engedje, hogy néha-néha egy-egy levéllel felkereshessem, bánt az 

' írói viszketeg, s miután saját házamban próféta nem lehetek, önhöz 
fordulok, azou hízelgő reményben, hogy irói ililetségíi soraim becses 
lapja valamely félre eső zugában napvilágot fognak látni?

Lássuk mindenek előtt a politikai újdonságokat! Ja igaz! —  eze
ket az ön lapjában nem szabad megbeszélni, de azért csak nem harag
szik senki meg, ha azt írom, hogy Tisza és Széli már ötvenötödször 
bolyongnak, egy tervekkel tele rakott batyuval, hátukon Bécs. és. Buda
pest között! Szinte félek már valami nyilvános helyiségre menni, mert 
sehol sem lehet mást hallani, akár a sörős pohár vagy boros palack, 
akár pedig a kávéscsésze és csibuk mögött, mint: bank! vámterület! 
tariffa, stb. úgy hogy mar a kravátli sem fér a nyakamba, annyira te
lítve vagyok ezekkel!

De egyet még sem hallgathatok el! azt beszélik ugyanis, hogy 
mérvadó körökben M. P. és K. K. lennének az önnálló független ma
gyar bank igazgatói. — Ez határozottan nem igaz, és igazságtalan is 
volna, miután azon körökben nagyon is jól ismerik azon egyéneket, kik 
a bank mellett halhatatlan érdemeket szereztek magoknak, értem M o- 
h á c z y  b á c z i é s  B. zay urakat! Ezek kezeiben biztosítva volna 
annak jövendője, miutáu a bankban annyira függetlenek, hogy még a 
p r ó z i c c e r e k e t  sem tűrik magok mellett. Csak az érczkészlettel 
nincsenek még tisztában, amennyiben abból mitsem akarnak engedni a 
németnek!

A rézkészlet fedezésére Sanyi és Están saját orraikat ajalottak fel, 
tehát ebben még előnyben is vagyunk a német felett , kinek bora nem 
termelheti azt sem oly mennyiség, sem pedig minőségben a pohárba 
kukkauó orraikra. — Bizalmas körökben mar a jövő bankójának alakja 
iz megkatároztatott; díszítésük igen szép lesz; hogy mindenki mindjárt 
mivoltára ráismerjen, a közepén egy kártyaasztal lesz rajta bő bank-kai, 
fölül jobbra és balra a halhatatlan két bankár és bankadó nemes vo
násai láthatók élethü rajzban; alul pedig ezeknek megfelelőleg az egyik 
felén egy deres, a másik felén pedig az ominosus 25-ös szám látható, 
annak jeléül, hogy 25-öt érdemel, ki ennél jobbat kivan. Viznyomat he
lyett Están bátyánk egy kulacsalakú bornyomatról fog gondoskodni. —  
Hogy itt Budapesten annyit beszélnek a bankról, csak azt mutatja, hogy 
bizony elkelne egy kis pénzmag itt is ;  soha sem volt még a „ n e r v u s  
re r u m g e r e n  d a r u m -“nak hiánya annyira látható, mint most! Hol 
vagytok, ti boldog idők, midőn Május 1-én egész Pest a városligetben, 
egész Buda pedig a „Szaukopfnál* vagy „Fáczán-^iál töltötte vígan a 
napot; — midőn asszonyostól és elemózsinával megrakodott gyerekestül 
és minden pereputtyostul lépdelő önelégült arcú „spieszburgerek“ rajá
nak népvándorlása töltötte be a quargli szagú királyutezát —  midőn a 
városliget zöldellő térségét vígan lakmározó és mulatozó családok 
lepték el!

Híjába kiabált mellettem egy nagyszájú kölyök:
Itt a retek 
Ó népek,
Ebből egyetek!

azok a népek nem voltak láthatók s mindössze csak egy pár szomorú 
fűzfapoéta kullogott a fasorokon végig anyagot keresvén a természet 
ölén holmi ilyesféle versménekre:

Kéklik a zöld fű 
Sárga mezőkön,
Ugrik a bárány 
A fatetőkön!

Egypár a legújabb divat szerint öltözködött hölgyecskét is láttam, 
s miután szépek voltak, eszembe jutottak a kedves és szép selmeczi

hölgyek, kiknek kedvéért álljon itt az új divat leírása: Menj Monasz- 
terli és Kuzmik-hoz és végy először egy laiupttornyöhöz hasonló pofon
csapott kalapot, ezt tedd oldalvást a babiloni torony alakú frizura tete
jébe; — aztán végy ugyanott egy kékes-szürke oldalvást barnasárgába 
hajló kétesszinü szövetet, melyből azután Huber szabónál vagy ugyan
ott neked egy ruhát csinálnak, melynek begombolásat szobacziezusodra 
vagy férjedre kell biznod, miután az hátul a jobb vállon kezdődik és 
keresztben megy letelé. Nem írom tovább e sorokat, mert e divat lát
tánál mindig elszomorodom és eszembe jut az a boldog idő, midőn éu 
is még hátul gombolás ruhában jártam! A viszonzásra!

x.

Különfélék.
--------Selmccz s Bélabánya városok május Uó 1-éu tartott köz

gyűlésében a közigazgatási bizottságokról szóló törvény kibirdettetvén, 
Imtároztatott, miszerint a belügyminisztériumhoz felirat intéztetik aziránt, 
hogy ezen városok, habár 18-ezeret meghaladó lakossal nem bírnak, 
azon kivételes állású városok közé Boroztassanak, melyek törvény sze
rint önálló közigazgatósági bizottságot nyernek, esetleg az iránt: enged
tessék meg, hogy e közigazgatási bizottság felváltva majd Ipolyságon, 
majd Selmeczen létezhessen. — Ugyanekkor Imtároztatott, hogy sérel- 
mi panasz intéztessék a kormányhoz az itteni törvényszék megszttnte- 
tésc tárgyában. Erre vonatkozólag Zsigmondy Vilmos országos képvise
lőnk megkerestetni rendeltetett, miszerint az igazságügyminlstert nyil
vános ülésben interpellálja azon indokok előterjesztésére, melyek arra 
indították, hogy ezen különben is jelentékeny város mellett Ipolyság s 
Aranyos-Maródiunk elsőbbséget adott s Selmeczet ezen felül még azon 
helyzetbe hozta, hogy az ügyek természetéhez képest majd az Ipolysá
gi, majd a beszterczebányai törvényszékhez tartozik. — Végül megem
lítendő, hogy ugyanekkor tárgyaltatott az itteni s a város tulajdonát 
képező légszesz vállalat eladatási Ugye, melyre egy bécsi vállalkozó 
a körülményekhez képest kedvező ajánlatot tett; s így lesz már lég- 
szeszvilágitás. Gyenge kárpótlás a törvényszékérti

-------- Ö n g y i l k o s s á g .  F. hó 3 és 4-ike közti éjjel Koller István
kereskedő tanouez, ki Horváth A. úr kereskedésében volt alkalmazva, 
-megmergezte magát- s-reggeli A órakor meg is halt. A- 4 7 ,-éves -ifjú 
agyát valószínűleg a sok regényolvasás zavarta meg. — Az anyja által 
irt s  bölcs tanácsokkal és gyöngéd anyai érzelmekkel teljes levél borí
tékára e sorokat irta kevéssel öngyilkossága előtt: Három könycsep 
gördült e  levélre, mind a három tiszta, mint a szivem vére. Az egyik 
azért, hogy kedveseimtől Örökre el kell válnom. A másik azért, hogy 
többet őket e földön Már nem láthatom. A harmadik azért, hogy ked
ves hazámat a kit még éltembe nem védhettem soha Itten kell hagy
nom nagy szenvedélyébe. Éljen hát a haza és bátran védjék hazafitár
saim 1

A folytatáson javítások vannak, melyek miatt csak e sorok olvas
hatók: Elenyészik halmom s testem. E fájdalmimnt nem emlegetem. 
Ezért hát búcsúm szava: Boldognn éljenek kedvesim s a Haza!

-------- A h a z a i  á r v í z k á r o s u l t a k  javára ruhát adtak: Özv.
Bauinert Katalin, Nyitray Vilma, Psik Berta, Eelbermnyer Mária, Mayer 
Emma, Bajnok Alma, Gerzsó Györgyné, Vlkolinszkynét, Cindelné asszony
ságok, Kunda Eleonóra kisasszony, Nagy N., Homyasek István urak.
A mily csekély az adakozók száma, ép oly feltűnő nagy az adott ruha
daraboké. Ugyanis a 12 küldemény száznál több ruhadarabból áll. —  
Ezenkívül adakoztak még a Sz. Vinciéről nevezett irgalmas nővérek 
vezetése alatt álló elemi leánytanoda növendékei 12 frt. 54 kr.

•— —  A z o l t á r  e l l ő t t .  Bécs egyik templomában közelébb es
küvőre gyűlt össze a násznép. Egy boldog pár óhajtott házassági frigyre 
lépni az oltár előtt. A szertartások közt senki sem vette észre a sze
gény sápadt asszonyt, ki két gyermekét kezén tartva, omló könyekkell 
szemében niegmereviiiten nézte az oltár mögül, mint akar másnak örök 
hűséget esküdni az, ki n e k i  annyiszor esküdött. A pap feltette a kér
dést a nőhöz: ha szereti e a férfit, kivel megeskttdni akar? A nő igen
nel felelt. Ekkor a sápadt asszony előlépett és remegő hangon így szolt: 
„Ha szereti ezt a férfiút, akkor szeresse ezt a két gyermeket is, mert 
ez az ő két gyermekei” A vőlegény harag helyett zokogásban tört ki; 
a menyasszony pedig lehúzta ujjúról a jegygyűrűt s vissza adta adójának. 
Az eset annyira meghatotta a hűtlenné lenni szándékozó férfiút, hogy 
pár nap múlva a sápadt asszonyt, két gyermekének anyját vezeté ol
tárhoz.

--------Ty n d a l l ,  n híres angol tanár oly jelző trombitát talált fel,
a mely oly roppant erővel szól, hogy ha valaki fejét a trombita szája 
elé tartaná, a kirohanzó levegő képes lenne fejét leszakítani. Hangja a 
tengeren 0 mfdnyire is elhnllik. Zátonyos, sziklás helyeken fog alkal
maztatni, hogy ködös időben és setét éjeken már messziről elriassza 
hangja által a hajókat veszélyes helyektől.

Kuglizó, sör, bor s igen jó étkek!!!
Linder József nyári é tkező  h e ly iség e

jól berendezett kugiizóval
f. hő  1 0 -é n  (szerd án ) d . u . 5 ó ra k o r fo g  ünn ep ély e 
sen  m egny itta tn i.
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