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SELIECZ.
Szépirpúalmi, társadalmi, tizgazflasági és tanigyi letilaj.

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

séghez küldendők.

Hirdetések felvétetnek Budapesten, Bécslten és 
Prágában Haasenstein és Voglernél.

Előfizetési feltételek:
Helyben házhoz hordva, vágj' vidékre postán kfihlve: 

Egész évre . . . ö frt. — kr.
Félévre . . . .  2 frt. 50 kr. 
Negyedévre . . .  1 frt. 25 kr.

Egyes példány ára 10 kr.

Szerkesztői iroda: Planck-féle ház.

Háromliasábos kis sor 10 kr. 
Bélyegdíj minden igtatásért 30 Lr.

Gondolattöredékek a nőnevelésről' <
(Folytatás.)

A zt mondhatná a fenncbbiokrc valaki, hogy korunkban szám
talan példa, ellenkezőleg a mondottakkal, azt mutatja, liogy a 
nevelőintézetekben kiképezett nők mennyi hasznára vannak a tár
sadalomnak. —  E zen szempontból igaza lehetne. —  A  nő j e 
lenben ép úgy választhat magának hivatást az életpályák leg
többjén, mint a férfi, (bár honunkban erre még kevés a példa) s 
ennek igen nagy hatása van a társadalomra. —  A nő, k i már 
ifjú korában önállóságra talált, nem lesz  k itéve annyi csábnak, 
nem vesztegeti le lkét üres hivalkodásra, nincs kényszerítve a nyomor 
és elhagyottság által a tévedések útjára, nincs rászorulva a férfi 
kcgyelem kenyeréré, szabadabb a szív, de szigorúbb az erkölcs és  
a m i az államra nézve egyik legfőbb gyakorlati cél, a használ
ható emberi erő megkétszereződik. —  Sok foglalkozást, melyhez 
nem kell physikai erő, nők végeznek, s  ezáltal sok férfikéz és  
fő szabadul fel az élet terhesebb és irgalmasabb szakmáinak be
töltésére. Én becsülök minden ily  nőt, s  óhajtanám, hogy e szo
kás hazánkban is  minél szélesebb alapot nyerjen, kívánnám, hogy  
minden nő, ki már előre láthatja, hogy a világon talán boldo

T á r c z a .

Az elátkozott család.
(Beszély.)

Irta B ihari.

g«lni nem fog, nevelő intézetekben képezze ki magút. —  Csak
hogy az ilyen asszony nem lehet jé  nő, j é  anya. —  Az ily nő 
eltért a  nő feladatútél, a férfi hatáskörébe lépett, ezáltal levet
kőzte nőiségét s többé nem lehet a  zsenge gyermek első neve
lője, mert gyermekét szerencsétlenné fogja ten n i; nem lehet jé  
feleség, nem lehet jé  gazdasszony. —  A mely nő elméjét, szelle
mét képezte ki szive rovására, az levetkezte nőiségét. —  A  
nő világa a szív, a  férfié az ész, a szellem, ebben éljen, ezt ké
pezze k i ; a szellem, mely a férfit nemesíti, a nőt nőtleniti. —  Húsz 
szeliemdús, tudományos férfiú közt tizenkilenc kedélyes, a  szellem  
által nemesített, felvilúgosodott, megedzett és megpróbált szivet 
lelünk. —  Ellenben 20  tudományos, szelemdús nő közt tizenki
lenc oly szív létezik, melyet a szelein eldarabolt, nőtlenítet és 
Síridétól* 'megfosztott: - — kr. ti: n . szeliemdús -nők- gyakran legke
vesebb józan ésszel bírnak. —  „Férfinál a  szellem  kétélű kard, 
mellyel jogért, igazságért és meggyőződéséért ví, ellenben a nők
nél a szellem  éles olló, melylyel többnyire éltünk s éltük kert
jéből az érzés rózsáit, a kedélyesség és nőiség minden rózsáját 
szelik és  nyirbálják le .u mondja Aszalay. —  Ha a terem tés mon
dájára térünk, a nő a férfi oldalbordájából lett és nem fejéből, 
sem hom lokából; tehát a férfi szíve tája, nem pedig fejének kör-

pedig folyton kiáltá: Itt van Atkin úr! — Ö rabolta el Mariskát! Itt 
van, megfogtam.

És futott lélekszakadva Géza felé. Egy nagy letört fatörzs állott 
útjában. Vakon rohant neki. Most elérte. Nagyot vágódott előre, egye
nesen egy kiálló sziklacsúcsra. És nemsokára ott feküdt szétzúzva, ö s 
szetörve.— Mellette a tarkatollu papagály. A sánta gyermek tovább 
sirdogált. Az ifjú pedig szomorúan nézett a szerencsétlenre, elgondolva 
magában: Nem volna-e neki is jobb ott feküdni holtan, összetörve ?!

(Folytatás.)
Keblemben ne teremjen kegyesség semmiféle ellenség számára. A

kik hozzám menekülnek csak a gyűlölet tövisét találják o t t . -------- Ne
lássanak szemeim mást, mint v é r t . -------- Ne lássanak soha barátot,
csak ellenséget. —  N e nyugodjak addig, mig hazám ellenségét, az én
ellenségemet magvastól ki nem irtom .-------------

Egysz.erre csak gyenneksirás szakította meg a rettenetes átkot. _ Az 
ifjú hüvelyébe dugta kardját. Bátran, megerősödve indult felkeresni a 
síró gyermeket. Ott feküdt egy sánta gyermek a falnak külső oldalán. 
Épen most ébredt fel. Sírva panaszolta el neki, hogy a lakosok, mihelyt 
a magyarok jövetelének hírét hallották, futottak mindnyájan a nagy 
tölgyfa odvába. —  Ö is futott útónok, de nem tudott oly sebesen sza
ladni. —  Mikor már oda ért a fához, be is mászhatott, ki is mászha
tott belőle, anélkül, hogy valami titkos járatot fedezett volna fel benne
-------- és most egyedül van itt éhen, szom jan.---------------

Áz ifjú adott neki enni —  jót huzatott vele kulacsából. Azután 
elvezettette magát a nagy odvas tölgyfához, —  ott találta az öreg vadászt, 
a mint rongyosan, vérben forgó szemekkel szitkozódott, dühödteu ütötte a 
fát puskaagygyal. Midőu észrevevé Gézát, nagyot kiáltott: Elragadták 
Mariskát —  —  ide rekkentették! Azzal ütötte a  fát, hogy a puskaagy 
ezer forgácsra hullott, ütötte tovább a puskacsövével. —  Midőn már be
lefáradt, végigfeküdt a fö ld ön -------- kezeivel vájta a földet a la körül,
szüntelenül kiáltozván: Elragadták Mariskát, ide rekkentették. Géza látta 
hogy őrülttel van dolga, nem is igyekezett öt vigasztalni, hanem be
ment egyenesen a fa odvába, ott körüljárt figyelmesen, sehol még nyo
ma sincs egy bejáratnak. —  Elcsigázva, eltörődve a sok izgatottságtól, 
kijött végre az odúból. —  Odatámaszkodott a fához, tüprenkedve, gon 
dolkodva miként juthasson a rejtélyes eltűnés nyitjára. Mellette a  kis 
sánta gyermek sirdogált, s  keservesen hangoztató szüleinek nevét. —  
Távolabb a vén vadász átkozódott, verte a  fiit, kaparta a földet.

Hirteleneken valami rikácsoló hang vegyült e  zűrzavarba. Domne 
zeu! Domne zeu!

A vén vadász, mint a  villám fordult meg. Szélsebességgel rohant 
Atkin úr háza felé. . ,

Kevés vártatva lihegve visszafelé tartott. Mar messziről egy tarka 
papagályt mutatott, melvnek kitekert nyaka lelógott testéről. Az őrült |

Váratlan találkozás.
Bem haditanácsot tartott. Tágas sátrában már összegyűltek a törzs

tisztek. Kevés kivétellel mind magyarok valónak. Maga a vezér lengyel 
létére határozott rokonszenvet tanúsított a magyarok iránt. Magyar em
ber bármikor léphetett lakába. Más nemzetbeli már előre megizente lá
togatását szolgája által. Azt mondják azóta használta e rendszabályt, 
mióta saját földije reálőtt. — A katonai kötelmek teljesítését azonban 
iiajszáinvi pontossággal megkövetelő mindenkitől. Minden este maga 
járta be* az őrhelyeket; jaj volt annak, kit ott nem talált. Szigorúsága 
daczára kedveltebb ember nem volt az egész seregben. — Osztozkodott

hók lepték el. Hátuk illegett Moldova havasai.
A körnvező vész mellett is nyoma sem mutatkozott az elcsuggedes- 

nek a tisztek között; jól tudván azt, hogy élet-halál harezot vínak, 
mindenekelőtt a legnehezebben akartak által esni. Meg kell támadni az 
előttük álló nagy szánni osztrák sereget. Ennek tönkretevese után Ki
csiny dolog lesz az oláhokkal elbánni. — Mint a nyúl fut az még a 
puskapor szaga elől is. — Tanakodtak, vitatkoztak. — Közbe egyszerre 
kívül a sátor előtt zaj támadott. •— Egy karezos erőnek erejevel be 
akar tolakodni. Bem meghalld a lármát.

— Bocsássátok be! , . w l l , .
Az idegen belépett. Orosz egyenruha bonta tagjait. Mellen Két

k8szüutUv o ü it  a uólküí°Ííögy7eÍmelte°Tolna szemeit a  földről, odaáí- 
lott a sátor közepére: , ...

— Vezérek! siesetek inuen! minden pillanat, melyet itt tolttok, 
vészt liozliat fejetekre! Hátatok megett az oroszok készülnek betömi. 
------ Vezérek, siessetek innen.

Valami oly fájdalmas, oly gyöngédség volt e hangokban, hogy 
mindenik elhitte", annak szent igaznak kell lenni. — Csak *> L,c Q",,rlrp 
ember vetett reá mély, átható pillantást. — Hií1Hideg

kis szürke 
szigorú arczán ide-
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nyéke a nő szUlőftih ĵc s kell, hogy a nő a férfi szivére hasson. 
— De a szívnek szellemre szüksége nincs, csak kedélyre; mert 
a szív nem sálon, hogy elmés rejtélyeket, sziporkázó szójátékokat 
készítsen, társalgási körüket mulattasson.

A miveit, szellemdás férfiú a nőben nem fényes, de csendes 
tulajdonokat keres, valamint viszont az okos, romlatlan szívd 
nő csak oly férfiút szerethet beusőleg, ki eszével és műveltségé
vel magasan áll felette, feltéve, hogy szellemét egyéb erkölcsi tu
lajdonai is párvonalozzák.

A férfi, ki sígát szellemének sugarain melegszik, a női lény
nél enyhét, árnyat és igolást keres; ép elmét, ép szivet, ép vért 
kíván; érzelem — nem pedig szellemi indekcscrét óhajt. —  Kz 
talán prózailag hangzik, de úgy van.

A férfi a nőben oly virágot keres, melyet saját szivéhez il
leszthessen, nem pedig színes kokárdát, hogy azt fövegére tűzze. 
Elég, ha a nő férje szellemét kellőleg felfogni képes; tekintsen 
fel hozzá, miként a repkényborostyán feltekint a fa tetejére; de 
elég neki, ha csak szivéig ér fel, hogy itt repkénvborostyánként 
gyengédeden, tartósan, örökre körülfolyja indáival.

(Folytatása köv.)

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

Adalék a kir. fiscus tem észelrajzákoz; közli Ggurygik Gyula //. 
ügyvéd.

(Folytatás.)
Magyarországban, a 16-ik század második felében, a tör

vényszerűségre és törvényes formákra még igen sokat adtak. A 
magyarok ez időtájban, még igen is hajlandók voltak mindenre 
az erőszak, violentia, és illegalitás bélyegét reá sütni, amire tör
vényt, vagy törvényes rendeletet allegálui nem sikerült.

így a bányavárosok is azt tartották ez időtájt, hogy Ma
gyarországban, más tulajdonát bántani nem szabad, mert —  ezt 
a hazai törvények tiltják! S ámbár az ország akkori fejedelmei, 
illetőleg ezek által máskamét importált atyatíságos fő emberei, 
strictissimc nem éppen törődtek szentesített törvényeinkkel, még 
sem merték volna azokat — amúgy egyszerűen lábbal taposni;

ges rángatódzás vonult végig. Néhány lépéssel közelebb ment hozzája, 
megfogta annak bágyadtan lecsüngő kezét.

Reá kiáltott dörgő hangon:
— Tekints reám!
Az idegen ijedten emelte fel szemeit. A szétzúzó tekintetekre 

egész testében remegett. A mankó kiesett kezéből. Bizonyosan feldől ha 
a vezér karjánál erősen nem tartja :

— Ne félj Vetcránszky grófi —  Régen volt az, mikor kezedet 
vezéred ellen emeléd. — Régen volt az, mikor legdrágább kincsét —  
fiatal nejét —  elcsábítottad. Régen volt az, mikor honod legnagyobb el
lenéhez szegődtél szolgálatba, hogy testvéreidet segítsd megölni, gyil
kolni. —  Mert hazádban ki is adott volna mellhelyet a nörablónak! Ne 
félj! az mind régen történt. —  De most újra roszban töröd a fejed. 
—  Felkerestél megromlásomra.

Volt idő, mikor fennen hirdetted pajtásaidnak. Az a vén ordas 
szörnyen szerelmes a feleségébe. Nem is tud már másról, csak szere
lemről morogni.

Ti oroszfaló lengyelek hogy tudtok ilyen vezért tűrni. —  Ha a 
sereg élére áll, hogy az ellenségre vezessen bennünket, az öreg szerel
mes kedvében még minden oroszt megölel kit előtalál. Természetesen 
nem hitted, hogy te a büszke oroszlány egy álnok róka bőrében fogsz 
az ordas karmai közt reszketni hitvány életedért!

Veteránszky látható megerőltetéssel kapott melléhez. Letépve az 
érdemrendeket, odadobta Bem eléb e:

— Ennyire becsülöm véremet, mit hazára ellenségéért ontottam I 
Ne zaklass vezér. Sokat vétkeztem. De sokat bűnhődtem is. S ha szi
vem eddig csak szenyfolytot hagyott hátra, —  — kezem csak átkot, 
mely az én fejemre verődik, ne vondd meg telkemtől azt a gyér vi
gasztalást, hogy mielőtt végkép elhagyná e keblet egy kis jót is tehes
sen. Habár nem voltam elkészülve, hogy itt találjalak, elkárhozott lel- 
kemre mondom távozz e helyről, hidd el szavamat! —  Nem sokáig 
vonszolom már nyomorult éltemet. Tekints szemembe! Nem látod ott a 
halál rémét? Nem látod, mint küszködik az életsugár, hogy fentartsa 
még egy ideig halvány világát? Vétkezett? csalt-e valaha haldokló?. . .

Olyan keserűség, oly hideg kétségbeesés volt e szavakban, hogy a 
vén vezérnek egy nagy köny pergett végig orczáján. Gyöngéden felve
zető Veteránszkyt saját helyére:

—  Nagyon ki vagy merülve, foglalj helyet!
— Legyen elfelejtve minden. — Csak egyet kérdek még tőled: 

Hova lett nőm?
.,—  Meghalt! felelt Veteránszky tompán, szomorúan. ------------ .

Meghalt! — ismétlő a vezér. Annyi érzés, annyi belső fájdalom 
volt e hangban, hogy a körttlállúk meghatva nézték e szokatlan jele
netet.

A kis szürke ember is szeretett!

mert II. Endre király arany bullájának ama rémségen czikke a 
törvényes ellenállásról, még mindig érvényben állott.

Minthogy pedig a fejedelem német kamaralistáinak, már ez 
időben, nem igen volt ínyökre azon, szerintök megfoghatatlan kö
rülmény, hogy a bányavárosok, önön erdőikben —  még mindig 
magok'mernek parancsolgatni, s ezekbe, a kamaralistáknak —  
amúgy belckotyvanyeleskedni nem engednek. Minthogy továbbá 
a bányavárosok erdeit, az idő szerint — amúgy per fás et ne- 
fas _  elvenni nem lehetett, lévén akkoriban harczias időjárás, s 
a bányavárosok lakói, körmönfont verekedők, akiktől tartani kel
lett, hogy még a kamaralisták körmeit sem fogják respectálni, 
azokat szenteltetnek és exemptusoknak nézni, ami őket visszatart
hatná. hogy reájok ne üssenek; ily valóban boszantó körülmé
nyek között, tehát mentő köpönyegről kellett gondoskodni; men
tő báránybőrt felöltem, hogy a farkas körmei ki ne látszassanak.

Ezen mentő köpenyeg —  eme báránybör lett I. Miksa ki
rály által 1573. évben kihirdetett bányaremije.

Aroltak ugyanezt megelőzőleg is, Magyarországban bánya
szabályzatok. Majdnem minden bányakerületben volt ilyen —  
persze egyben másban eltérő. Magok az alsó Magyarországi bá
nyavárosokban sem uralkodott e téren egység. így Könnöcz- és 
Újbányának volt külön — Bcszterczebánya, Sclmecz, Bélabánya, 
Brczno és Eibctbányánnk is külön bányarendje volt.

Miksa király, erélyes uralkodó lévén, feladatúi tűzte ki ma
gának, hogy r.z országos zavarba —  rendet, a zilált állapotokba 
egyöntetűséget behozzon.

Lévén pedig akkoriban az ő bányaüzeme praeponderans, első 
gondja volt —  a bányaügyek kezelésébe elintézésébe is rendszert, 
—  egyformaságot behozni.

Ez okból megkoronáztatása második évében, meghagyta, mi
szerint a bányavárosokkal egyetértőleg új egységes bányarend 
megálapittassék, s e czélból a maga. részéről királyi biztosi .mi- . 
nőségben Gienger Jakabot küldte ki. A bányavárosok pedig Igl 
Vilmost, és Roll Farkast bízták meg e munkával.

Ezek összeszedték a meglevő bányarendeket, azokat átvizs
gálták, s a kűrmöczi és selmcczbányai magyarázatok elé egy, ál
talános részt írtak, s meglett ama bányarend, mely 1573. évben 
közrebocsátva —  azóta „Miksa bánya rendje" czimén közhaszná
latba ment.

Csak egy perczig, csak egy pillanatig tartott a csüggedés a vezér 
nrczán. A szigorúság elkergette helyéröl.

Uraim! —  szólt nyugodtan — bocsánatot kérek a félbenszakitá- 
sért. Én is ember vagyok. Fájdalmas emlékek emelték fel komor fejei
ket keblemben, és szivem elgyöngült uzoknak szomorú tekintetétől.-------
Bocsánat, uraim 1 a pillanatnyi gyengeségért, annál szerényebben, sza
porábban kell most dolgunk után látni. --------Végveszély fenyegeti vi
téz seregünket. — Valakinek válalkoznia kell, hogy a hegyeken keresz
tül sietve megyen Betlen Gergely grófhoz. Nála van az ágyuk és lőpor 
legnagyobb része. Meg kell küldeni neki a parancsot, hogy tüstént hoz
zánk csatlakozzék s Így az előttünk álló ellenséget megtámadhassuk, 
mielőtt a másik még hátunkba kerülhetne.

Most a tisztek közül egy halvány ifjú lépett elő, ki eddig szót
lanul és magában elmélyedve támaszkodott a sátor egyik gerendájához. 
Csak midőn veszélyes válalatról hallott beszélni figyelt ő is oda. —  Az 
épen neki való.

—  Kérem fővezér úr! tessék azt a megbízást nekem átengedni. 
Lehető legpontosabban fogok eljárni.

—  Nem úgy fiatal barátom! nem úgy értettem azt, hogy a tiszt
urak közül menjen va la k i.--------Vitéz tisztekre nagy szükségünk van.
Elég arra közlegény, vagy legfeljebb altiszt. —  Az erdők telve olá
hokkal.

—  De fővezér úr! a közlegények és altisztek közül senki sem is
mén teljesen e vidéket. —  Egyedül én vagyok idevaló.

Ez természetesen fontos ok volt.
— Ha már el van tökélve rája, uein bánom. Választhat magának 

kísérőket a legénységből.
—  Jobb lesz kérem, ha egyedül indulok. —  Egyért nem oly nagy

kár, mintha többen vesznének e l . -------- Aztán ha egyedül megyek nem
is vesznek oly könnyen észre, mintha többed magammal kelek útra.

—  Derék fiú vagy! —  szólt most a fővezér tnegveregetve az ifjú 
vállát. Legnagyobb kitüntetés volt ez a kis szürke embertől, s ha va
lami vésztjósló adná elő magát, —  monda a többiekhez fordulva —  
azonnal verni kell a riadót!

A  föld alatt.
Hajnalodon. A hegyek ormain, mint egy tűzgolyó tűnt elő a nap, 

szerte szóivá arany sugarait. A fák levelei csillogó harmatszemeikkel 
tekintettek fel az égboltozatra, hálát adva az ég Urának, és zörügve- 
csörögve fogadták testükbe a várva várt vendéget, mehnek melegétől 
újra éledtek.------ —

Egyik begy a másik hátán. Sehol egy tisztás h e ly -------sehol
egy eltévedt kunyliócska. Minden el volt borítva az erdők kékes homá
lyával. E rengetegbe ritkán vetődik elő ember. Még a madár sem igen 
lakja ős fáit. A vadász pedig irtózik hideg csendjétől. Félve lép a sár-
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Ezen liányarend, mely alkotmányost úton létre nem jött, 
inért az 1723. 108. t. ez. esak általánosságban emlékszik róla, 
meghozta a kamaralisták számára azt, mit régóta lestek, t. i. a 
bányavárosok iránti erőszakoskodásaik számára a törvényszerű
ség jellegét!

Körmöcz úgy látszik hogy mindjárt az elején megérezte a 
pecsenye szagát —  mert már 1500. évben az tanácsolja a töb
bi 0 szövetséges bányavárosnak, hogy maradjunk a réginél — 
úgy látszik hogy eredmény nélkül.

A bányarend meg volt, s annak szerkesztésében kitűnt Igl 
Farkas —  városi kiküldött megkapta érte az illő jutalmat. 1573. 
évben őt már beszterczebányai kamarai praefectus-ként találjuk, 
ügy ahogy Zaffiry János köinöczbányai városi bíró az 1750. évi 
erdökezclési szerződés halbatlan szerzője — ki munkájáért — 
szülővárosa részéről Haman jutalmát — méltón megérdemlette —  
lett udvari tanácsos, országos érdemei elismeréséül, mert —  szü
lővárosát elárulta —  nyomorét egyéni becsvágja kielégítése 
végett.

Ezen iaiuosns bányarend első részének 1-ső §-ába sikerült 
becsempészni azon szöveget, miszerint „ő felsége, felségi jogánál 
fogva, mindenütt, ahol neki bányái vannak, a feunlcvő erdőket, 
vizeket, utakat, sa t magának fenntartja." 11!

(Folytatása köv.)

Levelezés.
Selmeczbánya május 7-én.

Carnevál ő herczegsége elhagyván téli lakát, a tavasziba 
költözött s tegnap a „felső major“ban, városunk legtágasabb ter
mében helyezkedett el: „az akad. magyar társaságnak zászlófel- 
ávatással egybekötött tánczvigalma" név alatt. Ez alkalommal 

--azonban -a szokottnál..-komolyabb s-szellemesebb fellépése által 
tűnt ki.

Megjelenését már előre jelezték a tarlatánvásárlások, a szives 
meghívók százai, a hálózó szép hölgyek nagyon súlyos s mégis 
nagyon kedves gondjai, a bál estéjén pedig a szűnni nem akaró 
zöreje a tova robogó fogatoknak. —  Hát azon időt s munkát 
nem kímélő ifjúságról, mely ez ünnepélyt rendezte, ne szóljak? 
A z kötelességének tartotta létéért való küzdelmében minden ei*e-

ga, lehűlt levelekre, mik már egész rétegeket képeznek, mintha csak 
meglopni menne a természetet s attól tartana, hogy egy mérges kígyó 
megbüntetné álnok tettét. Benn az erdő közepén térségek vannak, tele
szeder bokrokkal. Számtalan kosarat meg lehetne itt vele tölteni. -------
De oda menni valódi Isten kisértés lenne! —  A bokrok tüskés ágai 
összeölelkezve, egy áthatlan sövényt képeznek. Csak néha czammog elő 
az erdő sötétjéből egy dünnyögő medve, mely két hátulsó lábára állva, 
kényelmesen falatozik az emberektől megvetett eledelből. — — A mitő! 
az okos ember fél, attól nem tart az oktalan állat ! — Ki fogja a szép 
fáta arczát megcsókolni, ha vad madarak karmaikkal összekarmolják? 
Ki fog szemeibe tekinteni, ha kevély sasok csőreikkel ki vagdalják? 
Hogy fog este lábujjhegyen a kapu elé osonni várva szeretőjét, ha a 
kígyók leharapják lábujjait éles fogaikkal? Hogy fogadnak majd tüzes 
legényt sovárgó keblükre, ha vadállatok szétszakítják a vágynak tár
házát ?

A föld nyomorult urának sokféle előítélete, hiúsága van!
A vadállatok hazájába nem jó betolakodni. Pedig ott a bükkfák 

tetejében csak az ártatlan evet ugrál felkunkorított farkával. —  Lenn a 
lyukak szájaiból ravasz rókaszemek tekintgetnek szét. — Nem jön-e 
arra egy kis fürge nyulacska? Vagy egy tömött szőrű medve sétál 
nagy restül erdei birodalmában. A többi apró állat remegve bújik a ha
talmas úr e lő l . -------- Az erdők e fejedelme sem bántaná a félénk em
bert. Nagyon lomha ahhoz.

De a föld urainak sokféle előítéletei, hiúságai vaunak. Azonban 
emberi léptek zaja hallatszik? Ki mén felkeresni a vadállatok felszen
telt helyét? Egy magas férfi katonaköpenybe burkolva sietve balad a 
fák között, egyik kezével eltávolitva az ágakat, mik útját állották. —  
Biztosan lépett a leveles földre, mely nagy okat zökkent alatta. Az egyen
ruhás férfi Géza volt. A  reggeli szellő épen arczába fútt. Ő szemeibe 
húzta sipkáját. Még jobban takaródzott köpenyébe. —  És sietett előre 
— e lő r e .--------

Szerencsésen elért volt Bethlen Gergely zászlóaljához. Megvitte a 
mondani valót. Most pedig a sereghez siet vissza.

Egy szűz Múriaképhez jutott. Azért emelték azt ide a magány 
közepébe, ha valaki eltéved, legyen hol vigasztalást keresni. — Alig 
haladt el mellette Géza, egy barlang előtt termett, melynek nyilasa 
majdnem egészen borostyánnal és folyondárral volt benőve. —  Belül 
akár egy lugasban pattogó tűz körül két oláh atyafi beszélgetett. Az 
ifjú akaratlanul megállóit hallgatózni.

Mit gondolsz Lupuj ? —  szólalt meg az egyik kukoriczacsövet tart
ván a tűz fölibe —  mit csinálnál, ha a magyarok hirteleneken ide jön
nének?

—  Ej, Jauku hát nem ismersz még? Olyat lőnék, hogy a hátán 
jugorna ki a  golyó az átkozottnak.

—  De ha többen vannak, oda sem hederitenck az egy szál el
esettre.  Hanem a te  bőrödet ugyan kiteritnék Lupujkám r

jé t kifejteni és soha sem fognak ajkán e szavak hallatszani: so
kat fáradoztam.

De lépjünk a terembe s foglaljunk helyet az ajtó közelében 
s vegyük igénybe hallássi és arczismei képességünket.

, «Praehtvoll!“ mondja egy belépő a díszítésről. „Ez a terem 
meg soha sem volt ily szépen díszítve! mily pompás az a földig 
érő  ̂bársony függöny Apollófejjel közepén s mellette azok a nagy 
virágtartók exotikus növényekkel telve; mindez mennyi ízlésről 
tanúskodik!" mondja egy másik, harmadik s tb . --------

A földig erő függöny előtt színes szőnyeggel bevont emel
vény van, melytől jobbra s balra a „magyar társaság" dalárdája 
foglal helyet, élen sajatkeheléhől választott karmesterével; az 
emelvény előtt a zászlóanya: Péch Antalné (") Méltósága gyönyö
rű bouquet-tel kezében, mellette Szikray Irma, Hrcncsik Kornél, 
Sántlia Berta, Litschauer Tercsi, Pöschl Evelin, Kaldrovics Ilon, 
Mihalovics Aranka, Schmőr Ilka kisasszonyokkal: e kedves ékei
vel az ünnepélynek, kik nemzeti színű csokrokkal díszített fehér* 
ben jelentek meg. —  A dalárda mellett az akadémiai tanári kar 
foglalt helyet.

Mcgzendül nz ünnepélyhez illő linzntius hvinnus. . .  Mimiig- 
zik, éljenektől kisérve s haljuk a társaság elnökétől: „Dicső az 
a nemzet, mely a harca tusájáhan k a r d d a l ,  a szellem harczúban 
pedig é s z s z c 1 tudja kivívni jogát: e védhástyáját a honfiúi eré
nyeknek —• —  —* s törjön bar reá az ellenséges elem egész 
erejével, árassza el az idegen szellem teljes özönével . . .  a 
kivívott jogot megtartani is képes.

Az ily nemzet törvényeinek oltalma alatt sűrűn teremnek a 
honfiúi erények s n e m e s  é r d e k e k  s z e r i n t  c s o p o r t o s u l 
nak,  a l a k u l n a k  t á r s u l a t o k k á  az  e g y e s e k .

Boldog azon nép, mely ily nemzetet alkot! Boldog azon 
egyes, mely ily nemzet tagjának vallhatja magát!

E  társaság: a „magyar társaság" s z a b a d  nemzet derült 
ege alatt s méltányos lakosság körében alakult s alig múlt cl 
egy néhány hó keletkezése óta, már is szerencsés vala Méltósá
godat a  zászlóanyai tisztségre megnyerni, s mar is ily szép számú 
nagyérdemű közönséget üdvözölhet ez ünnepélye alkalmával.

E  körülmény erősen tanúskodik a mellett, hogy e társulat
nak a fennálláshoz j o g a  van."

De ezen jog birtoka kötelességekkel is já r ezért felhívja 
társait a munkára, harezra a szellem terén.

—  Ne bántsd azt szegényt! Ha ki is lövöm fegyveremet, még a 
puskaagy is megteszi a szolgálatot. —  Tudod, hová Lupuj lecsap, oda 
a mennykő esett le. És ha valami gonosz gyepmester a bőröm után vá
gyódnék. a lelkem bebújna egy kutya testibe, az lekapná a kerítésről, 
hová száradni tették, s ugv össze-vissza tépné, szaggatná, hogy a világ 
semmiféle szűcse nem csinálna belőle még papucsot sem.

—  Híres vitéz vagy te, La szóval kell bizonyítni bátorságodat, —  
Bezzeg, ba jönne csak egy árva honvéd, úgy elvetnéd ócska fegyvere
det abba a vízbe, hogy még színét sem látnád többé — ezzel odamuta
tott egy folyóra, mely szélesen hömpölygőit ki a barlaug szájából, 
enyelegve a repkény lecsüngő leveleivel.

Vigyázz Janku! Ne ébreszszed fel a szunnyadó oroszlányt. — A 
hoszszúszakálu pópa minapába emlegette, hogy minden román kebelé
ben haragvó oroszlány ütötte fel tanyáját, mely úgy széttépi azt a zsar
nok magyart, mintha csak eltévedt birka lenne. — Még nem láttam ily 
fajta csodaállatot. —  Csak bizgazd komám, hát ba a te szavadra is ki- 
ront? — Különben is beszéded után indulva, szűrödről a puskagolyó is 
visszapattan, és a vadállatok karmai, fogai megtompulnak, ha hozzá 
érnek.

— Nem kell nekem szűr. —  Én tribün vagyok. —  Testemről 
pattan vissza a golyó, mert a tribün személye szent. Aztán csak egyet 
fúvók kürtömbe és innen a begy gyomrából tüstént érkezik segítség. 
Az Isten küldötte meg a fekete lovag. Azok még az ördöggel is meg
birkóznak.

—  Az Isten küldöttje ugyan előbb sietne az éli segítségemre. Te 
csak tribün vág)’. Kivihet a kánya is. Választanak mást. De én liberiás 
kocsis vagyok. Senki különben nem bánik a lovakkal nálawuál. —  Ki 
viszi az Isten küldöttjét mennyországba, ba vissza kívánkozik. —  Hej! 
az a négy fekete még a csillagokat is lerugdalja az égről, ha felkapasz
kodom velők. Majd csinál az én uram uekik szárnyakat felhőkből.

— Az ám! kilyukasztja az eszed hólyagját, hogy kifusson az a 
kevés is, iui még benne van. Szamárfüleket ragaszt a nyakad szélére, 
hogy messziről meg lehessen ismerni az Urnák ostoba állatját. —- Sú
lyokat akaszt a lábadra, hogy azok lehúzzanak a told kellő közepébe, a 
gehenna tiizébe. Ökörfarkot köt az oldaladra, azzal csapkodsz majd kí
nodban magad körül, hogy még az ördögfiókok is futnak előled, te Isten 
csudája az emberiségnek.

—  Ejnye, azt a kukoricza csőszét ! — Czudar szerencse vitte
aunvira a dolgodat. — Hanem várj! hadd kopogtatom meg a fejed lá
gyát. —  azzal fogta puskáját. De a gróf jónak látta most a békítő sze
repéi felvenni. Egv-egv kezében pisztolyt tartva, előlépett rejtekéböl. 
Először a tribün ejtette a tüzbe kukoriczacsövet. Lupuj fegyvere zurren- 
ve esett a földre. —  Egy sziszegő golyó mélyen fúródott a lágy iszap
ba. A másik pillanatban Jauku nagyot szökött, átszakitva a repkény kú
szó indáit. Lupuj a földön csúszott feléje: Kegyelem! kegyelem a sze
gény Lupujnak! (Folytatása köv.)
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„Igaz —  mondja tovább — hogy mielőtt a tett terére ki
léphetnénk, a l é t é r t  v a l ó  k ü z d e l e m  ju t osztályrészünkül s
ez nem csekély időt s erőt vesz igénybe------------- de azért ne
csüggedjünk!

Felkérvén a zászléauyát, hogy az ily alkalomkor szokásos 
szügbcvcrés által az ünnepélyt fénypontjára emelje, a zászléanya 
az általa emlékbe adott s „Péch Emma11, 1876'1 felírással ellá
tott aranyszöget „Szeressétek a hazát híven“ szavak kíséretében 
beveri, azután az akadémiai igazgató, ki díszültünyben emelte az 
ünnepély fényét „Édes hazánk javára és akadémiánk felvirágzá
sára" jelmondat kíséretében, éljenzések küziitt vérbe egy szöget. 
Méltóságos Péch Antal ministeri tanácsos úr „Mindazok, kik e 
zászló alá tartoznak, váljanak díszére c hazának" szavait han
gos éljenzés követte. Az általa emlékbe adott aranyszög, „Péch 
Antal, 1876“ feliratot visel. Arégül Herepey V. Árpád a társaság 
elnöke e szavak közt veri be a Tisztelendő Bertalan Alajos tanár 
úr által emlékbe adott ezüst szöget: „Társaságunk felvirágzásáért 
és örök életéért!“

Nevezett elnök a zajos éjjenzés után kezébe vevén a jé  Íz
léssel kiállított s drága szalaggal diszitett zászlót, köszönetét 
mond a zászlónnváuak a tanúsított pártfogásért, s társaihoz for
dul e szavakkal: Kedves barátimi s már testvéreim! Ezennel 
átadom e háromszinű lobogót: jelvényét oly sok szépnek, ne
mesnek 1 Nevelje bennetek az első szin a l á n g o l ó  h o u s z e 
r e l m e t ;  emlékeztessen a második arra, hogy itju kebleteknek 
folyton nyitva kell állania ifjúhoz illő örömeknek. —  Párosítsá
tok ezekkel a tudomány szeretetét s joggal r e m é l h e t i t e k ,  
hogy nem fogtok nyomtalan letűnni az élet színpadáról, melyen 
a feledés oly gyorsan felüti tanyáját —  s társulatunk is virulni fog!

Higyjük, reméljük ezt s . . . n e  c s ü g g e d j ü n k !  Zajos 
éljenzés és taps követte c lelkes szavakat, s azonnal előlépett a 
szavaié (Nagy Károly), s újra hangoztató: „Ne csüggedjünk! ki
bírtuk eddig, hitünk, reményünk nem fogyott, s most, amidőn, 
erőnk növekszik, rázzuk le, mely eddig nyomott." Az alkalmi 
költemény eme szavai: „Kigúnyoltak: ttirtük. Nevettek: S mi 
azt mondtuk: nem csüggedünk," hűen tüntetek fel azon társulat 
sorsát, mely még nevét is csak nagy küzdelmek árán nyerheté 
meg, s melyről egy akadémiai hallgató elég kicsinylöleg azt irá 
egy fővárosi lapba: „hatvankét tanuló akaija a magyar társa
ságot."

A szavalat után felzengett Mester Károly „Szózata," mely
nek hatását hiába kisértenők leírni. — A nagyszabású dallam el- 
éneklése a dalárda tagjainak s különösen karmesterüknek Nagy 
Károlynak dicséretére válik. —  A közönség általánosan elismerte, 
hogy nálunk oly tetszést dal még nem aratott a concertek al
kalmával sem, s ily minden izében magyar szellemű ünnepélynek 
még nem valának tanúi Selmeczbányán.

Hátra volna még a tánczvigalomról is szólam. —  Legyen 
elég róla annyi, hogy az a legjobb kedvvel folyt, fűszerezve az 
„ujrázott" csárdásokkal, s hogy egy tekintélyes ur így nyilatko
zott: „Was in Scliemnitz elegantes ist, ist Álles lűer."

Csak abban hibáztatom a rendező ifjúságot, hogy a várost 
nem képviseltette ünnepélyén. Legyen meggyőződve a „magyar 
társaság": hogy keletkezését városunk magyar érzelmű lakossága 
örömmel üdvözölte s hogy szivünkből kívánjuk: „Kik azon zász
lóhoz tartoznak, váljanak díszére a hazának!"

— s.

Tisztelt szerkesztő ur! Legyen szives e nehány sort becses lapjá
ban közzétenni: A selineczi akad. magyar társaság f. é. Május 6-án tar
tott és zászlőfeiavatással egybekötött jótékonyczélu tánczvigalraa alkal
mával következő felülfizetések történtek:

Zsigmondi Vilmos u r .................................................10 frt. ____  kr.
Scharff Ferdinand „ .................................................5 __ ,  
Sztankay Ferencz „ .................................................r , _______
Farbaky Kürthy Piroska árhölgy................................ 2 „ ________
Kovácsi Elek úr (D o r o s z ló ) ......................................  s „ — —
Ocsovszky Vilmos ú r ..................................................... 2 _______
Litschauer Lajos  .......................................................2 —  
Gyulai László  ......................................................  [ ____
Ajtai Viktor  ......................................................  l ” _ _ _
Michel Ernő  ..............................................2 ____
Lestyánszky Gyürgyné a ssz o n y s á g ........................... 2 „ ________
Schmidt Károly  ......................................................1 drb. tallér.
Poi-uch Antal ........................................................... 1 f,.t _____
Várady Gyula ..................................... .....  — 70 kr.
Soltz Ottó  ..................................................... j ” ________
Kamenár József  .....................................................j  ___
Roth Ferencz  ..................................... j ” ____
N. N. ú r ...........................  ...................................... , ”

E szives adakozásokat forró köszönetünk nyilvánítása mellett
nyugtázom.

Herepey V. Árpád,
hz akad. magyar tárnámig elnöke.

Különfélék.
--------A d o m á n y .  Ö felsége a király magánpénztárából 2ő irtot

adományozott legkegyeimesebben özvegy Waczek Józsefné etetődtől la
kosnak.

--------A z „Obz o r “ é s  a s e l m e c z l  p o l g á r i  c a s t n o .  A sze
gény „polgári casinó“-t nagy szerencsétlenség érte! Az „Obzor" szer
kesztője ugyanis értesülvén a polgári cnsino azon szentségtörő tettéről, 
„mely szerint inárczius 13-iki gyűlésén a Národué Novinyt nz egyleti la
pok sorából kitörölte, s helyébe a „Svomost*-ot hozatta meg; ö (az 
Obzor szerkesztője) nem fogja az Obzort oly helyre küldeni, hol a Svor- 
nost lohellete szállong, s így önként lemond egy negyedévi elöf. ösz- 
szegről, melyet szomorodott szívvel vissza is küld." — Mily nagylelkű 
lemondás! mily méltó bőszé! Felvilágosításul annyit mondhatok, hogy a 
„selmeczi polgári casino" nem a Svornostot, melyet inár évek óta járat, 
haiiem az „Egyetértést" hozatta a Národné N. helyébe.

--------- As árvízkárosultak javára a helybeli l y c e u m i  i f j ú s á g
G3 frt. 17 krt gyűjtött, s azt a hatósági bizottságnak elküldés végett 
átadta. Az akad.  m a g y a r  t á r s a s á g  ugyanazon czélra 50 irtot 
küldött, mint tánczvigalraa tiszta jövedelmének felét,

-------- Az iparmű és történelmi emlékek kiállítására Almán And
rás városi tanácsos egy régi s nagybecsű szelenczét küldött azon kije
lentéssel, hogy ha e szelenczét a budapesti rnuzeum megvásárolja, az 
érette járó összeget az árvízkárosultaknak engedi át,

-------- I n q u i s i t i o  nz a k a d é m i á n .  Azon inquisitlo, melyről szól
ni akarok, nem valami szörnyű, bár —  amennyiben sok üatal gyomrot 
foszt meg a reggeli és vacsora kellemes élvezetétől — testi tortúrával 
is jár. —  Nem más az, mint következménye egy előadási óra elmu
lasztásának. —  Évek, vagy tán tizedek óta szokásban volt ugyanis, 
hogy a selmeczi m. k. akadémián május elsején nem tartattak előadá
sok. A másodévi hallgatók megemlékezvén e szokásról, május elsején 
egy órát mulasztottak, a többin azonban jelen voltak. —  E mulasztá
sért az akad. nagy tanács inquisitiót rendelt el, s a hallgatókat (szám 
szerint 45-öt) egyenként vonta felelősségre. — E vallatások után az 
ösztöndíjasok egy havi ösztöndíjuk felének elvesztésére ítéltettek, a nem 
ösztöndíjasak pedig megfelelő erkölcsi osztályzatot kapnak. — Az illető 
hallgatóit nagyon elkeseredtek ezen „május elsei emlék" miatt.

-------- A m a g y a r  á r v í z k á r o s u l t a k  javára rendezett müipari
és történelmi emlékkiállítás gr. Károlyi Alajosnak a múzeum mögötti 
palotájában naponként reggeli 9 órától este 6-ig nyitva áll. Belépti 
díj vasárnap és csütörtökön 50 kr., tanulóknak 20 kr. — A többi na
pokon 1 frt, családi jegyek leszállított árakon, állandó belépti jegyek 
5 hton kaphatók a pénztárnál.

--------A m a g y a r  t u d o m á n y o s  a k a d é m i a  I-ső (Nyelv- és
széptudományi) osztálya hétfőn május 15-én ülést tartott. Tárgyai a kö
vetkezők: 1. Révész Imre I. t. „Adalék a m. t. akadémia megalapitási 
történetéhez. —  2. Huufalvy Pál r. t. könyvismertetések. — 3. Yámbéry 
Ármin 1. t. bemutatja az Ónody Bertalan úr últal, nz akadémia számára 
keletről hozott könyveket. Gyulai Pál, osztály titkár.

Hirdetmény.
A Nagyméltéságú m. kir. ministeriumnak 1870. évi ap- 

ril hó 15-ki rendelete folytán, a feloszlatott kir. törvény
székek közt a selmeczbányai kir. törvényszék is f. évi má
jus 31-én megszűnik, és mivel n selmeczi kir. törvényszék 
hasonnevű járásbíróságának barsmegyei területe az aranyos- 
maréthi kir. törvényszék hasonnevű járásbíróságának, —  a 
korponai járásbíróságnak zólyommegyei (nem városi;) terü
lete a beszterczebányai kir. törvényszék zólyomi járásbíró
ságának, — a körmöczbányai járásbíróság egész területe az 
ar.-maréthi kir. törvényszéknek, és a selmeczbányai, vala
mint korponai járásbíróság egyéb részével az ipolyságiak kir. 
törvényszéknek területéhez csatolta tok; —  ennélfogva a fe
lek, illetőleg ügyvédeik ezen bírósági szervezetben létrejött 
változásról azzal értesíttetnek: hogy a fentebbi új területek 
szerint a selmeczi kir. törvényszék elé f. évi május 31-ig 
tartozó ügyekre nézve az 1876. évi junius 1-től kezdve az 
ipolysági vagy ar.-maróthi, illetőleg a bányaügyekre nézve a 
beszterczebányai kir. törvényszék lesz illetékes.

A selmeczi kir. törvényszéknél rendes eljárás tárgyát 
képező peres ügyekre vonatkozólag megjegyeztetik, hogy a 
mennyiben ezen ügyekben a pertári megjelenési vagy 
egyéb határnapok és esedékes határidők 1870. évi május 
31-ki napján túlesnek: ezen határnapok és határidők meg- 
tarthatása végett a periratok az illetékesség szerint az ipoly
sági vagy az ar.-maróthi, illetőleg beszterczebányai kir. tör
vényszéknek ideje korán átküldetni fognak.

Kelt Selmeczbányán, 1676. évi május hé 5-én.

K ir . t ö r v é n y s z é k i  h e ly .  e ln ö k s é g .
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