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Megjelenik minden vasarnag.

E 1' fizetési á r a k :

Negyed év

4 írt.
2 „

10 krajczár.

Felelős szerkesztő:
V Ö R C S  F E R E N C Z ,

Kiadók:
J O E R G E S  Á G O S T  ö z v .  ö s  F ia .

A lapot illető szellemi közlemény ft szerkesztőre, az anyagi rész 
pedig a kiadókra eziuizendő.

HIVATALOS H IR D E T É S E K  D IJA:
100 szóig 2 frt., ezentúl minden megkezdett 100 szónál 50 krral több 

Magánhirdetések megállapodás szerint számíttatnak. 
Nyilt-tér bárom hasábos sorért 10 kr. 

R é l j e c d l J  n í l u s i é n  l i i r d e t é s é r t  8 0  k r .

Kéziratok nem adatnak vissza.

S e lm e o z b á n y á n , ju u . 4.
Városunk környékének tanítói körében ör

vendetes törekvést észlelünk, oly törekvést, a 
mely egy „Solmeezvidéki tanítói kör“ alakítá
sát czélozza.

Velünk együtt a tan Ügynek bizonyára min
den barátja helyesli e czélt, mely egy évtized 
óta már már elejtettnek látszott.

A Kc-as évek elején Plachy Bertalan kir. 
tanfelügyelő tett ily irányú lépéseket, létre hoz
va a hontmegyei tanítók első gyűlését, mely — 
sajnos ■— az utolsó is leve ; a nagy lelkese
déssel felkarolt terv nem nyert kivitelt.

Azóta csak óhaj alakjában találkozunk az 
egylet alakításának eszméjével, s ez is csak 
kevesek óhaja vala.

A tanügy iránti fokozódott érdeklődésnek, 
a szakértelem fejlettségének, s elterjedtségének 
kell tulajdonítanunk a fenntebb jelzett megújult 
törekvést.

Az utóbbi évtizedben ugyanis sok uj erővel 
gyarapodott tanítói karunk; az újabb nevelésű, 
modernebb mii veltségft ifjú evők látköre széle
sebb, ismereteik tágabb alapokra vannak fek
tetve, - -  igy mi természetesebb, mint az, hogy 
ők ez ismereteiket nem akarják ott az erdők, 
begyek közé ékelt kis falu viskói között, elve
szíteni, lmnem azokat inkább bővíteni.

De hogyan ? A falu szűk ismeretkürű né
pével való folytonos érintkezés nem gyarapítja 
a prneparandiából hozott tudományt, sőt a legtöbb

T A R C Z A .I m a.
I hVrcncK József <"> Fdltégo magyar királyivá való koronáztatásának 

25 éves jubileuma alkalmából.
Isten, népek hatalmas istene.

Ki gondos kézzel őrződ e hazát,
És a magyart szeretve s biztosan

Scgitéd annyi baj s viszályon át!
Hallgasd meg, a miért mi most imádunk:
Áldd meg kegyeddel, ó'dd meg a királyunk!

A korona, a szent, fölként lejen.
Dicsőn ragyog lnisz és öt éve már, —

S király és nép közt bizalom honol,
Mely ármány ellen biztos sziklavár.

Áldd meg, nagy Isten, s füzei hozzánk királyunk,
Hogy benne mindig jó atyát találjunk I

Uralkodó és nép közt a viszony
Légyi n áldásos, tiszta kötelék!

S hogy ez maradjon : minden honfisziv
Buzgó fohásza hozzád az, nagy Eg !

,S hallgasd meg. a miért ma még imádunk :
Áldd meg szerelve mi magyar királyunk !

Almi Ol ló.Ario.
Ovidius után. -

Mély tenger vagy föld nem (ismeri Ario költőt ?
Éneke által a ki megbúvóié a folyót?
Farkas, űzve juhot kezdeti a hangra figyelni,
Tóle futó bárány álla a dalnok elölt.
A bűvös árnyékban gyakran vala nyúl a kutyával,
Öz az oroszlánnal nézte a szikla tetőn. —
A fecsegő varjú l'allasznak szent madarával 
Per nélkül voltak, mint a galamb s keselyű. —

esetben azt eredményezi, hogy a tanító még a 
distingváltabb beszéd modortól, a nyelvnek illő 
kezelésétől is elszokik idővel s a népiesnek a 
kevésbbé szép részét sajátítja el. Mihelyt pedig 

■ a nyelv ismeretében, kezelésében fogyatkozása 
van, már akkor elzáródik előle az önwivelődés, 
ismeretei fejlesztésének az útja, eleinte nehezére 
esvén a jelesebb szakiuiivek megértése, majd 
teljesen lehetetlenné válván az.

De másrészt a fizetések csekélységéből 
; eredő ama körülmény is, hogy a tanító nem kó- 
; pes a szükséges szakkönyveket beszerezni, s 
í szakja haladását figyelemmel kísérni, nagyban 
; hozzájárult azon óbaj mind sűrűbb hangoztatá- 
i sálioz, hogy „alakítsunk tanító egyesületet!“

Hallgassák meg az illető intéző körök e 
I jogos óhajtást, első sorban kir. tanfelügyelőnk 
j vezesse a tanügyitek hü munkásait előre, való- 
í sitsa meg a jobbak eme tervét, óhaját a tanügy 
! apostolainak, magának a népnevelésnek értle- 
j kében. Az ezen óhajt tápláló tanítóinkat pedig I  felhívjuk, hogy használják fel a megkezdődött 
; szUnidöt ez ügy megbeszélésére, hogy a szép 

tervet valósulva láthassuk mihamarább.
j _____

! Az „E rzsébe t eg y le t"  köréből.
A selmeezbáuyai „Sz. Erzsébet" r. k. uöegylet e 

i hó 2-án tartotta évi közgyűlését Ocsovszky Markovits 
| Mária elnök vezetési és Podhragyai Pál prépost plebá- 
' nősünk mint igazgatónak jelenlétében;

Oynthia is gyakran bámult, oh Arié dalnok 
Úgy mint kobzos Apollt, zcngxetes énekéért. —

; Nagy Görögországban neve teljesen ösineretes volt, 
j Es Olaszországot dallama elragadó. —
| Majd haza vágyódván ismét is visszahajózott 

Lantja keresményét mind a hajóra vivén. —
Szélvész és vad hullámoktól félt a szegény tán,
Bár maga az óczeán jóakarója vala. —
Mert a hajó kormányosa fényes karddal a kézben 
Állott szembe vele; társai háta mögött.
„Fegyverrel nincs dolgod, jármüvedre ügyelj te 
Másnemű fegyvereket tartson előre karod"! 

i Meg nem ijedve „Haláltól én nem rettegek úgymond 
Lantomon egy keveset játszid, lia engeditek",
A nevetőktől nyert haladékot. Majd koronáját,
Isteni ékítményt, fürtire ráhelyező.
Vállra vető a palástot a kétszer bíboros öltönyt 
8 dallamil a lantunk búrjai visszaadák.
Mint mikor indítón a kemény nyíllal kebelében,
Hattyú énekeié „Gyors tUne-tű az idő. —
Hirtelen, ékesen, a tenger közepébe le ugrók,

| S kékszinű vizesöppek nedvesítek a hajót.
! Mentő csellé vévé őt, mondják, majd hihellen,
' l-VI. Görbült derekán furcsa teher nyugovók.

Száll itásérj díjul a lantot pöngeli ülve;
Éneke s zöngzetei csillapiták a vizel.
Isten minden jól l á t ; s az ő rendelelérc 
Több tagú csillagé váll a Ital ég peremen.

Ford: ifj. II. V.Asszad.
Porfcllcg takarja már lenge burnuszába a tovatűnő 

karavánt; a távolban Maszr-el Kaidra minaret kupolái 
esillámlanak ; — oda, oda megy ö is, a szép frank 
leány, kinek areza olyan, mint a sirászi rózsa; szemei 

j mint a csillagos éj: duzzadó keble feliér, mint a jázmin; 
| termete karcsú és hajlékony, mint a pálma. Oda megy,

Az Illés lefolyásáról a következőket közöljük :
Az ülés megnyitása s a múlt ülés jegyzőkönyvé

nek felolvasása (olvasta Dr. Cserei Adolfnó jegyző') s 
hitelesítése után, elnök visszapillantást vet az egylet 
múlt évi működésére, s kiemeli, hogy egy óv előtt, mint 
beteg nő csak kényszerből fogadta el újból az egylet 
elnöki tisztségét, melyet a közbizalom reá ruházott. El
fogadta, mert meggyőződött arról, hogy kívüle senki 
sem volt, a ki ezt a teherrel, gyakran tűrhetetlen kelle
metlenségekkel járó tisztséget elvállalni hajlandó lett 
volna.

Hála a gondviselésnek — úgymond ma egész
sége helyreálltával ujult erővel vezetheti az egylet ügyeit, 
melyre egy év előtt mint beteg vállalkozott.

Sajnálatának ad azonban kifejezést a fölött, hogy 
az egylet vo ll igazgatója nincs többé, s részvéttel em
lékezik meg Kvassay Mór volt prépost plébános igaz
gatóról, s értesíti a tagokat, hogy lelki üdvéért e hó 
folyamán misét fognak tartatni.

Jelentést tesz ezután a múlt karácsonyi ünnepi 
adományosztásról. Száz családnál több, kapott lisztet, 
szalonnát, kávét, és 20 gyermek teljes öltözetet.

A szélaknai báuyahivatal utján a Pannónia malom 
részv. társaságból 40 Irtot kapott az egylet, a Selmecz- 
bányai Népbanktól 20 frtot a Selmeczi Takarétcp.-tól 
80 frtot.

Egy jótékony czelú előadásból, melyet nem mint 
ez egylet elnöke rendezett, befolyt az akkor itt időzött 
színtársulat, a/, árvamegyei ínségesek s a zárda javára 
200 frínál nagyobb összeg,- bár ugyanakkor uj korti- 
nát csináltatott s egy csillárt javíttatott ki, melyet Eekcrt 
Dismásné ogyl. tag 10 frt kíséretében ajándékozott az 
egyletnek.

A bányatársládából Pécli Antal minist, tanácsos 
volt bJuiyaigazgatótól Szerencs % volt az egylet azelőtt 
évi segélyt nyerni, hiszi, hogy e segélyt 11 Ulti József

cl-el e szép virága Mohamed földi paradicsomának, s 
oda öt Asszad nem követheti. Mit is keresne a szegény, 
de büszke bedavi-sejk a gazdag városban ?! —

Úgy sem lehet övé a szép frank leány ; — ott 
nem sújthatja 1c kísérőit jó dömöczki aczélával; nem 
ragadhatja gyors Szabidul lovára; elszáguldva vele, mint 
a villám, és sátorában majd gondját viselve, enyelegvc 
véle, mint a lágy szellő a nyíló rózsával. - -  Oh, mért 
nem ragadta el akkor, midőn még a Zalaira homokján 
ő, a rétteiitbetlen bedavi*sejk volt az ur a frankok kis 
csapatja felelt?! .Miért, kötöttek mozdulatlanságba kar
jait láthatatlan dzsinek, midőn e leány reá vetette 
pillantását?!

Mámor szállt akkor agyára, szivébe, milyet a leg
vadabb Fantázia zsivajával, őrjöngésig lelkesítő harczi 
játékaival sem gyújthat az ezekben; s mégis — szem 
lesütve, mellén keresztbe tett karokkal mert csak be
szélni vele! Masallah! -  Ez varázslat! —

Asszád ! kilopták a szivedet, s ez ott van most a 
a szép frank leány keble halmain, s szerelemért sóhajt 
ezek minden Bugásánál.

Asszád ! Miért állsz mozdulatlanul lovaddal, s csüng 
tekinteted a távolban, mely elrejtette a csábos bérit 
szemeid elől ? !

Asszád érzi, mint fejledczik ki lelke belőle, hogy 
utána lebbenjen, utána, az éjszemü nő után.

8 a fiatal sejk kardszokott keze hervadt rózsát 
szőrit zililaló melléhez.

Fehér rózsa, hervadt rózsa, szép frank leány aján
déka, lankadt szirmaidon van megírva Asszád, a be- 
davi-sojk sorsa ! Miért merengsz, inért epedsz a távolba 
te puszták oroszlána ?

Térj vissza tanyádra, sátorodba; ott van Leila, 
ifjú nőd ; karjai várnak ölelésre téged ; ábrándos dal 
gyöngyözik majd ajkairól, mely versenyre hívja a bülbül 
szavát s szerelmi sóhajban ha el melleden. Térj vissza, 
Asszád !
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minist, tanácsos bányaigazgaló sem fogja megvonni, ha 
az egylet kérvényuyel fordul hozzá.

Örömet fejezi ki elnök a fölött, hogy az egyletnek 
Podbragyay Pál prépost plébános urat sikerült igazga
tóul megnyernie, „u ki úgy mond a jelentés — szive
inket megnyerte akkor, mikor, itt ebben a teremben 
első fellépte alkalmával első működését azzal kezdette 
meg, hogy 100 frtot tett a szegények pénztárába, s a k 
kor, a midőn programul beszédében kijelentette, hogy 
az elet nehéz utain jó szóval, jo példával vezetni lóg 
bennünket.“

Köszönetét mond Iíeiner Lajos kanonok 25 frtnyi 
adományáért, melyet prépost plébánosunk installatiója 
alkalmával ajándékozott az egyletnek.

Melegen emlékezik meg az egylet tevékeny pénz 
tárnokáról Scbuszter Lajosné unióról, kit férjé betegsége 
— sajnos — ez idő szerint tavid tart tőlünk, s kit 
őszinte részvétünk kiser: továbbá Mankó .lauosné volt 
egyleti titkárról, kit L)r. Cserei Adolfné egyleti tag volt 
szives helyettesíteni.

Jelenti, hogy az 1891. évi .számadásokat Kuezo* 
vits Adolf és Aes József urak felülvizsgálták, s helye
seknek találták;

Kéri végül az egyleti tagokat, hogy a koronázás 
jubileuma alkalmával a lielyb. Boldogasszom -templomba 
s az ág. evangélikusok templomában testületileg meg
jelenni szíveskedjenek.

Ezen, kivonatban ismertetett elnöki jelentés kap
csán az ülés egyebek között kimondta, hogy az ado
mányozóknak köszönetéi fejezi ki, az elhalt egyleti tagok 
lelki üdvéért misét mondat, a pénztár kezelőinek az 
1891-ik évi számadásokra nézve a felmentvényt meg
adja, a koronázás jubileumán testületileg vesz részt 
a helybeli isteni tiszteleteknél, a fővárosban való kép- 
viseltetésre pedig az elnököl kéri föl. Elhatározta végül 
egy alkalmi fohásznak a tagok közt való kiosztását.

Az Ács József ideigl. pénztárnok által készített s 
felolvasott számadásokat alább közöljük. v.Kimutatása
a selmeszbányai kér. katli. magyar szt. Erzsébet nő
egylet 1891. ovi pénztári forgalmának és vagyoni álla

potának.
1. Az e g y l e t  1891. évi pé n z t á rji f o r g a l m a  vo l t  

a'  bevételekben és pedig:
1. az 1890 évnek pénztári maradványa iOI frt 40 kr.
2. Bajnok Annának hagyománya . . . 59 „ — „
3. A szélaknai m. k. bányahivatal adománya 40 „ — „
4. Boltizsár József püspök „ . 10 „ — „
5. Befolyt tagsági d i j a k ......................... 242 „ 91 „

összesen 444 frt 34 kr.
b) kiadásokban és pedig:

1. Rendes segélyekre fordittatott . . 208 frt 24 kr
2. Élelmi szerekre „ — „ 48 „
3. Gyógyszerekre
4. Temetési költségekre
5. Különféle kiadásokul

. . . — „ 44 ..

. . . ö „ — „

. . .  9 „ 94 „
összesen 225 frt 10 kr.

i K szeriül mutatkozik az 1891. év vé
gével pénztári maradvány képen 219 frt 24 kr. 

J mely Összeget az ls-92. évi számadásba folyó kiadások 
I fedezésére vétetett át.
I II. A z e g y I e t 1891. e v i v a gy o u i á ll a p óta t esz k i: 

a) gyltmölegöztctőleg elhelyezett cselekvő tőkében 
és pedig:

1 Az egylet alaptőkéje a selmeezi takptár 
17487. sz. bet (könyvecskéje szerint .

2. A hodrusbáin ni U. k. szt. Erzsébet 
nőegylet tőkéje a selmeezi takptár 
I í,72l. sz betétkönyveeskéjo szerint

3. A nőegylet l'etőfv alapja a selmeezi
takptár 17,787 sz. bet* (könyvecs
kéje szerint.........................................

4. A uőegylei s/.inpad alapja a selmeezi
takpt. >9,820. sz. betétkönyveeskéje 
szeriut.........................  . . . .

aj Az összes cselekvő tőke vagyon 
b) Az 1891. év végéveli pénzmaradvány
e) A leltári vagyou értéke . . . .  
az egylet 1891. év végével összes vagyona 4546 frt 07 kr. 

viszonyítva ezen vagyon az előző 
vagyis az 1890. évi hason időben 
mutatkozó v ag y o n h o z .................... 40- 2 frt 08 kr.
mutatkozik az 1891. évben vagyon 
szaporodás cselekvő tőkében -102,29

leltári vagyonban 100,— 502 frt 99 kr.
Selmeezbányán, 1891. évi deczembor-hó 31-én.

0 (‘H)v*zky V ilm osul Á«*s József.
o. elnök.

31

(Ki

22J „ 98 „ 
4025 Irt 88 kr. 

219 .. 24 „
300 „ -  „

Levelezés.
A Magyar Szent Korona országai Vöröskcrcszt- 

| egyletének utóbbi közgyűlésének lefolyásáról e lapok 
szerkesztőjéhez mint a selmeczbányai fiókegylet titkárá
hoz az alábbi levél érkezett.

Igen tisztelt egyleti titkár úr!
Nagy meglepetéssel vettem levelet, melyben töb

bek között én is megbizalom, hogy a vörös-kereszt egy
let. közgyűlésén a selmeczbányai fiókot képviseljem. 
Ezen megtisztelő bizalmat valószínűleg részben önnek 
t. titkár úr, részben pedig annak köszönhetem, hogy 
jelenlegi szomorú körülményeim kényszerítenek a fővá
rosban laknom, s igy a közgyűlésen való megjelené
sűm akadályokba nem ütközött.

Megbízását Két nappal a közgyűlés előtt vettem, 
s az abban említett belépő jegyei az utolsó pillanatig 
hasztalanul vártam, mely különben is szükszégtelen 
volt, mert, mint később baliám, a gyűlésre, szabadon j 
mehettek el, nemcsak tagok, de olyanok is, kik lég- : 
feljebb érdeklődtek iránta.

A kórházi főnökasszony Szilassy Etelka úrnő ki- j 
sereiében négy órakor mentem el az uj városház ta- j

De Asszad csak mereng; szeme a távolt keresve 
önlelkébe merül: varázsujju „peri" k a sárga homokon 
tündérligetet bűvölnek körülötte, hol az eleven viz fel 
szökő sugarában szivárványnyá törik a napsugár, s 
hajladozó pálmák alatt, rózsabokrok tövében, arany- 
hímzésű szőnyegre teti dagadozó selyem párnákon ott 
nyugszik a szép frank leány, s cpedő pillantással te
kint, karjait kitárja feléje.

Ali, Asszád! Hová téved lelked?! — Légy erős; 
tépd ki szivedből ez édes álmot! -  Társaid, a daliás 
bedavik, már messze, messze vannak; elhagytak pa
rancsszavadra; 8 te itt mélázol, mint a gyermekleány, 
ki megsejtette a szerelmet.

Szabiéba, nemes paripa ! Menj, vidd uradat vissza, 
hol a derék harezosok lenyergelik a gyorslábú mabarit, 
s körbe gyűlve, hallgatják ezUslszakálú Juszuf édesszavu 
ajkairól Seherezade bűbájos regéit.

És megindul a nemes állat; inai vágtatásra fe
szülnek; száguld, röpül, mint az Ívről pattant nyil; — 
de megfeszül a kantár megint és Szabiéba lépésben ha
lad ; vissza vissza fordítja száraz fejét, mintha kérdezni 
akarná, mi bántja gazdáját?!

És Asszád csak nézi, nézi a fehér, hervadt rózsát, 
szivéhez szorítja, s ajkai halkan suttogják : „Gül bejaz“. 
Majd ittasait tekintettel tágulnak szemcsillagai, mintha 
a hasis szelleme szállta volna meg; izgatott idegei ki
ragadják eszméletét a valóságból, s vágyai tárgyának 
alakot adnak. Nem a fehér, hervadt rózsa az már, a 
mit mellére szorít, a mit ajkai lázas csókkal érintenek, 
hanem a szép frank leány. Ő elragadta, s most mene
kül üldözői elöl; — vágtat vele örült rohanással, neki 
a végtelen homokpusztának, czéltalanul; érzi arezán a 
lihegő leány forró lehelletét, a ez a forró, forró lehel
let úgy perzseli, úgy ellankasxtja tagjait.

S a nap elborul, fénye halványodik, a végig fek
szik az ég boltozatán sárga sugaraival, mint a bedavi

lándzsájától halálra talált himoroszláu a fakó fö
vényen.

S mintha az égbolt leereszkednék a föld, a sárga 
homok fölé, s ez ezernyi paránynyal eléje emelkednék, 
sárgán egybefonók köröskörül az ég és a sivatag.

Fakó minden még a levegő is.
S ez Csendes, mozdulatlan, forró, mint a láng.
Dél felől sötét árny, egyre szélesbedő, emelkedik: 

mint valami gonosz szellem, libbenő szárnyait kiter
jesztve, száguldó röpüléssel közelit.

Rövid, perzselő fuvallatok, mint a pokol lehelletei, 
suhannak el a sivatag felett.

A sötét rém elborítja az eget és a földet; fe
nyegető zúgásában Azracl suhogtatja szárnyait.

Szabiéba, a nemes paripa, megáll, borkan, — de 
Asszád nem tudja, nem hallja; csak a száradt rozsát 
szorítja ajkaihoz.

Oh Asszád, menekülj! Rejtsd el orczádat Allah 
haragja elöl! Nem látod?! A mi ott közeledik vad 
nyargalással, az a halál, az a — Számum!

Mint a kárhozoltak bősz dtlhlt raja, kiket az ar
kangyal lángoló pallosa lesújtott az Alsirátli hidjáról, 
zúgva, Uvöltve róni elő szörnyű kavargással a sivatag 
gyilkoló réme. Megeleveníti a homok, gördül, tornyosuló 
hullámokba verődik, s melyet útban talál, leroskad az 
élő teremtmény, hogy soha többé fel ne keljen.

A hú Szabiéba tetemére hanyatlik Asszád, a fia
tal bedavi-sejk ; szemei csukódva, szive vöröse megálló; 
halavány ajaka, a porladozó rózsára szorítva végsőt 
suttog: „Gül bejaz“. Es tombol ti Számum fölötte, és- 
eltemeti a forró homokkal: pillanat alatt halmot, dom
bot emel föléje, s üvöltve, zúgva, vijjongva rohan to
vább.

Almi Oltó.

náestermébe, melyben már akkor az og\let fővárosi 
tagjai közül számosán s néhány vidéki fiók egy let 
is képviselve volt.

Az említett úrnő bemutatott az elnöklő gróf Cse- 
konies Endrének és Zichy Lívia grófnőnek, kik igen 
szívesen fogadtak élénk érdeklődést tanúsítva a selmeezi 
fiók egyesület iránt, s a gyűlés meghallgatására szóidtól 
tak fel.

A közgyűlés lefolyásáról a következőkben értesi 
leni: Csekonics Endre gróf megnyitván a gyűlést jelen
tene, hogy az egyesület egv díszes feliratban fogja 
üdvözölni ö felségét a koronázási jubileum alkalmából, 
s a felirat tartalmát Kibáry miniszteri tanácsos olvasta 
fel az egybcgylllt közönségnek. (E feliratot aláírhat 
tak a központi választmány tagjai közül mindazok, 
kik az egyletbe 500 írtnál többet befizettek.) - Utána 
Lindlucr Imre igazgató felolvasta az évi jelentést, 
melyből kitűnik, hogy a liúkegyesületck által bevett 
pénzösszegből 50 százalékot használhatnak fel saját 
ezéljaikra, mig a többit tartoznak az egyesületnek 
beszolgáltatni. Ez a közgyűlés által továbbra is inegál- 
lapiltatott.

Ezután Darányi Ignácz többrendbeli indítványai 
i közül elfogadták azt is, hogy az Erzsébet kórházban 

1892-ik évre is ápolónői taufolyamoL nyitnak, s így lm 
fiókunk területén vólna, a ki abban részt venni akarna, 
most jelentkezhetik.

Végül a központi választmányba uj tagokul be
választattak: Vaszary Kolos berczegprimás és Hegedűs 
Sándorné, igazgató választmányi tagul pedig Szapárv 
Gyuláné grófnő.

Ezzel a közgyűlés véget ért.
S ch u sz tc r Lajos ne.

Különfélék.
Az ünnep sorrend jének  változása . A ko

ronázási jubileum alkalmával megállapított sorrenden 
az e hó 3-iki értekezlet azt a változást tette, hogy a 
c) pontjában megállapítottaktól eltérőleg az akad. ifjú 
súg közvetlenül a törvény hatóság elolt megy, a gymn. s a 
Ive. ifjúság után. A d) pont oly kibővítést nyer, hogy a 
törvényhatóság és tisztikara, valamint a többi hivatal 
után a tartalékos tisztek mennek, s csak ezután követ
keznek az egyesületek küldöttségei. Rendezők: Kmusz 
Kálmán főkapitány és Paucr János tűzoltó főparancsnok. 
Szívesen jegyezzük itt föl, hogy a polgári dalárdához 
mintegy 20 akadémiai hallgató csatlakozott ez alkalomra 
az énekkar erősbbitése vég. tt. Azon kételyekkel szem
ben, melyek utóbb felmerültek, kijelenthetjük azt, mit 
egyébbiránt a rend sorozat is világosan jelez, hogy a 
testületek s egyletek zászlói nincsenek a templomokból 
kizárva.

— Majális. A selm eczbányai au-, ev. kér. ly- 
c/.eum ifjúsága folyó lió 10-én pénteken Kisiblyén 
tavaszi mulatságot rendez, melyre félreértések kikerülése 
czéljából a m. t. közönséget ily módon liivja meg a 
rendezőség. Kedvezőtlen idő esetén a mulatság 11 -ere

| halasz tátik. Helyben külön meghívók nem küldet 
i nek szét.

A lövö ldérő l. A folyó évi május 29-én tartott 
■ lövészet dijait Szécsi Zsigmond fő lövészmester adta. 

Lövetett 549 lövésre 397 köregység. Az első dijat Szécsi 
Zsigmond nyerte szeglövésre, a másodikat Seidel Ágoston, 
a harmadikat Langauer József és a negyediket Seidel 
Gyula 1 — 1 négyesre. Négyest lőttek még: Krau&z 
Géza l et, Kasparek Ede 2-őt, Seidel Gyula 1-et, 
Wankovits Lajos 1-et, Szécsi Zsigmond 2-őt és Seidel 
Ágoston 2-ót. A pünkösdi ünnepeken lövészet nem tarta-
t.ik. hanem e helyett junius 8-án egy diszlövészet ren
dez telik a tagok befolyó adományaiból a koronázási 
jubileum emlékére nagy mozsarazással egybekötve.

-  Jó  to rnászok . Két középiskolánk tornavizs
gálatán c hó 1-én a következő tanulók nyertek dijat : 
a lyceum növendékei közöl; Neubaiier Forenoa (I. oszt.) 
Clement Aladár és Gellén Barna (11. <>.), Brokou Béla 
(III. o ), Oláh Gábor, PivarcSek Kálmán (IV. o.), Patby 
Andor (V. o.), Szabó Ernő (VI. o.), Kiss Gyula, Mur- 
gáes Emil, Pe.sty István, Sárkány Ernő, Újhelyi József, 
Vehofszky Pál, Kratky Samu (VII. o.), Hcira Károly, 
Kiss Emil (Vili. o.) Dicséretei kaptak : Simko János, 
IJcsor Gyula. Brúder Károly, Bender Ernő, Baumerth 
Dániel I. o.), Kratky Gyula, llecsko Gyula, Brazatoris 
Uszkár d l o ), Mankó Pál, Juhász Ernő, Krausz Vilmos 
(III. o .\ Ürienka Mihály, Egri Zoltán, Hlavacsek Árpád, 
Locsova Sándor, Óbuch János, Rássányi Samu, Ucsor 
Virgil V. o.i, Klímán Samu (V. o.), Kratky Aladár 
( VI. o.), Cscpela István, Laezko Sándor, Pongrátz Sán
dor, Lukacsok István i VIII. oszt.) tanulók. A gymn. 
tanulók közül dijat nyertek: Wagner Corncl, Wagner 
István, Lehnfzky Károly ;I. o.), Garek Ágost, Szlovik 
János (II. o.), Novotny Dénes III. o.), Kurcz Gyula, 
Antal Géza (IV. o.), Szlovik Antal, Honok Ignátz (V. o.) 
Füstös Zoltán (VI. o.) tanuló. Dicséretet: Csorna István,
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(V.oltor MiklóH, Pleva Béla, Stubnya Ferenc/, Surjámt'/kv 
K:iliii:in, .Szóidért Gyula, Telluch István 1. «.), Buxbaum 
|.h|\ áii, Wagner János (11. ».), Szűcs Gyula, Ver áss 
Isi van (111. o.), Lőrinc/. Lajos, Telek Kereucz, Iteiprich 
Ágost, (IV o.i, Mráz Henrik (V. o », Kompunek Gáspár 
VI o. . A távugráslmn a/, eredmény: Hi'okcn Béla 111. 

o tanuló 4 méter, a Ive. VII. osztályának tanulói pedig 
4 m. f>0 c.-ro ugrottak, teliát 25 80 ctn.-nyivel keve
sebbet. mint az elővizsgálaton a tornateremben. A kit 
lönbségcl a talaj okozta

A Manyin- Turista-Ettyewiilet budapesti 
osztályától a kővetkező sorok közlésére kérettünk fel: 
Tekintettel a koronázási emlékünnepély országos jelen
tőségére és figyelembe véve azon, a századok folya
mán minden magyar embere örökség gyanánt szálló 
ragaszkodást, tnelylyel koronás királya iránt viseltetik, 
s a melynek a főváros minden rétegéből való önkéntes 
megnyilatkozására némi homályt vetne, lm hazafias 
ezé lókra törő egyesületünk tagjai tömeges távol- 
lélükkel mintegy tüntetnének, tekintve továbbá, 
hogy a főváros ez emlékünnepély mesés fényével 
amúgy is oly vonzó erőt fog képezni a vidéki kö
zönségre, mely magában véve illusoriussá teszi az 
ezen időben rendezett kirándulások sikerét: a kirándu
lási bizottság elhatározza, hogy a f. ó. junius 3 - 7 -éré 
a Magas Tátrába tervezett kirándulás junius 15 -19-ére 
halaszlassék.

— Tóf faluban magyal' szó. A magy.'.r kor
mány által óvek óta fenntartóit gyekési állami elemi 
iskolában o héten volt meg :t záró vizsgálat, melyre 
az iskolai gondnokság elnöke lloft’man Sándor uron 
kivlll a kis falu környékének több tanügy barátja, köz
tük o lapok szerkesztője is megjelent. Az eredmény, 
melyet Gáspár Annin tanító ezúttal is felmutatott, ör
vendetesen lepte meg a jelen voltakat Az osztatlan is
kola növendékei kizárólag magyarul feleltek tanítójuk kér
désére, a vallástant kivéve, valamennyi tantárgyból; tótra 
csak akkor tért át a beszéd, ha az elnök és a vele együtt 
bizalmatlankodó egyes vendégek egészen biztos meggyőző
dést kívántak arról szerezni, hogy a növendékek értik-e 
azt, a mit mondanak. És dicséretére válik buzgó taní
tójuknak. hogy miudanynyiszor értelmesen felelteti a 
hozzájuk inl őzeit kérdésekre, meggyőzött mindnyájunkat 
arról, hogy tanítójuk fáradhatatlan buzgalommal, ki
válószakértelemmel kezelte tárgyait s tegyük mí g hozzá: 
rajongó szeretettel azon ügy iránt, a melyet kis falu
jában egyedül képvisel; a magyarság ügye iránt. E 
nélkül alig lett volna képes tisztán tót ajkú növendé
keivel ily fényes eredményt elérni. Ha még megemlít
jük azt, hogy a gyermekek a szalmakalap fonásban is 
szép előmenetelt tettek, úgy Gáspár Ármin tanító 
a kit t. oh ásóink, lapunkban sünien megjelenő közle
ményei urán más előnyös oldaláról is ismernek, hiva
tásának minden irányban megfelelő jeles tanerő Ként 
áll elöltünk.

— Katonatiszti özvegyek figyelmébe. A had
ügyministerium f. é. 71)9/9 sz. a. rendeletc értelmében 
mindazon katona tiszti özvegyek és árvák összeirandok, 
a kiknek férjeik és illetve atyjuk még 1887. évi ápri
lis kló öO ilui előtt elhallak es eddig törvényes nyugdi
jai nem élveztek; felhivatunk tehát mindezek, hogy 
legkésőbb e hó végéig a rendőrjuipitáuyi hivatalnál 
jelentkezzenek.

Az 1848-40 iki ereklyéknek a fővárosi 
vigadóban látható múzeuma megszerezte Gábor Áronnak 
összes megmaradt ereklyéit, Turóczi Mózeshez irt rend
kívül érdekes leveleit, továbbá, a könyvel a melyből 
Gábor Áron az ágyú öntést tanulmányozta, e könyvnek 
igen sok lapjain olvashatók Gábor Áronnak ironnal irt 
jegyzetei. A kézdi vásárhelyi ágyuöntó és felszerelő 
gyárműhely képe most készül a leghívebb leírások es 
rajzok nyomán. E festményen láthatók Gábor Áron és 
Turóczi Mózes munkálkodása az ágyú gyárműhely nagy 
számú munkásai közt. A kép igen nagy es szép. Az 
ts-IH-49-iki honvéd emléklapból eddig mar igen sok 
példányt, rendeltek meg nemcsak a még elő Honvedek, 
liánéin olyan családok is a kiknek valamelyik rokon 
tagja részt vett a dicső szabadságbarezban. Az illető 
1848 49-iki honvéd neve és rangja az emléklapon a 
Hungária altul megkoszorúzott keretben arany bellik
kel lesz beírva. A névtől jobbra a szabadságharc/ nagy
jai Damjanich, Peresei, Railiyány, Petőfi, Klapka stb. 
továbbá a különféle honvéd csapatok és öltözetek gyö
nyörű szinnyomatban láthatók. Ez emléklap díszpéldá
nya 2 fit, olcsóbb példánya 1 frt. A kép jövedelme a 
fővárosi vigadóban látható 1848-194ki magán ereklye 
gyűjtemény gyarapítására lesz fordítva.

— Monyai' királyok arezképci. A Bécsben 
megjelenő ,.lloni Hangok" czimü szépirodalmi képes 
havilap kiadott egy (>7 főből álló csoportképet, mely 
Magyarország első évezredbeli összes uralkodóinak arcz- 
képét ábrázolja. A 83 elm. bosszú és (»3 ctm. magasságú 
kép Krnjcsovieh Kálmán a „Honi Hangok" kiadója ál 
tál hiteles források nyomán, nevezetesen pedig a Ná-

dasdy-féle eodex. régi pénzérmék, a királyi házi kép
csarnok. valamint az udvari családi bitbizományi levél
tár adatai szerint össze van állítva, s úgy az egyes a réz 
s országos jelvények rajzolatai, valamint a kóuyomdai 
kivitel tekintetében sikerült műnek nevezhető. E válla
lat tiszta jövedelmének egy része a „lélvideki ínsége
sek" felsegélyozésere vau szánva, mely czim alatt a 
vállalkozók jelentékeny összeget a nagyin, magy. kit', 
belügymiuisteriumlioz máris beszolgáltattak. Reméljük, 
hogy a közönség ezen minden családi hajléknak díszé
ül szolgálható érdekes képnek forint áráui megszel* 
zése által a jótékony ezélt lmtkatúlag előmozdítani 
lógja-

(J ís a r  n o k.

Reviczky Gyula.
1855-1889.)

Irta: Dr. Iln jk o v s/.k j (íiisz táv .
Eltűnt visszajöhetlenül, csendesen úszott át a Cím- 

ion vizén obuluszt sem vivőn magával. Honnan is jutna 
egy magyar poétának, még a túlvilágra is viendő obu- 
lusz. A földet mély fájdalommal hagyta itt, s habár, 
az reá nézve valóságos siralom völgye volt a válás fáj
dalma erőt. vett rajta, és a fájdalmat fokozta az, hogy 
sok megvalósítatlan eszmével távozott körünkből.

Halála valóságos liervadás volt, elhervadt, mint 
azok a rózsák, melyekkel a jó lelkű Szabóné Nogúl 

' Janka árasztotta el rideg kórházi szobáját. Csendben 
! hunyt el, csendes volt egész élete, a halála is méltó az 
j életéhez, bár a nemzet többet tudhatott volna a mii- 
1 gyár líra egyik legkitűnőbb bajnokának halál vívódó* 
i sairól. S ámbár az „utolsó vágy" czimü költeményében 
I Reviczky igy ir:

„Ha majd értem jön a halál,
(Akármikor, készen talál)
És nem lesz, a ki megsirat 
Attól e szív meg nem riad". —

A nemzőt mégis jobban méltathatta volna köl
tőjét.

Halála után, mintha jobban éreztük volna a vesz
tességet ; csak ennek tulajdonítható az, hogy a „Petőfi 
társaság" kezdeményezésére, csak hamar elegendő pénz 
gyűlt össze az elhunyt dalnok síremlékére.

Egész életéi az elhagyotlság jellemzi, melyet csen
desen tűrt, hiszen önmagáról szólít, akkor midőn, eze
ket mondta:

„Boldog, ki tűr és megbocsát,
S ki szenved, százszor áldott"

Reviczky Gyula tulajdonképi pessimista — mint 
sokan hiszik -  nem volt, inkább elegikus költő ő; a 
szolid mélabú, mely meg-, megcsendül lantján, koránt
sem pessiinisiiHis, ennek daczára némi megszorítással 
reá is alkalmazhatjuk azokat, miket ö a Szana féle 
„Koszorú"-bán Tolnáitól irt: „Az a sötét mélabú, az a 
fásult lemondás, az a bizalmatlanság a világ iránt Tol
nai legbensőbb lényegének kifolyása. A kik felületesen 
gondolkoznak az életről, azt mondják, hogy sivár világ- 

; nézlete van, de any nyíró sincs igazuk, mint azoknak, 
j a kik a diák Bolond Istókról megállapították, hogy: 

„Kedélye száraz;
Érzelme nincsen, vagy rideg sivár az!"
Csak egy kissé kell tudni a lélekben olvasni, hogy 

ezt a ridegséget az eszmény s a való közti összeütkö
zésből eredt sajgásnak, ezt a látszólagos szárazságot a 

. leggyöngédebb kedély tartózkodásának ismerjük fel: 
annak a félénkségnek, mely a világot, a maga alkotta 
világtól égé n elütőnok látja, s nem tudja magát be
letalálni, mint sok fiatal ember, ha idegen nagy társa
ságba kerül. Ez a látszólagos sivárság nem más, mint 
a kielégítetlenül maradt, mindenütt megesalodott idea- 
lisimisból származó pcssiniismus, mely már magában is 
mélyebben érző kedélyre vall. Tolnainak azonban van 
olyan tulajdonsága, mely a pessimisniust költőivé teszi: 
a humor. Nem a Jean Paul-felé sentimenlalis humor, 
sem a Oervantesi vig álarczú humoristák közül való. 
Turgenyövhez áll legközelebb.

Nem titkolja, hogy a világ rosszasága fáj neki. 
Kissebb véleménynyel van az emberekről, mint Jean 
Paul, de fájdalmán nem bir annyira felül emelkedni, 
mint Cervantes. Az igazságot, a valót, az életet adja 
vissza úgy, a hogy van, — (le hozzá teszi, hogy az 
neki fáj. Védelmébe veszi a bántalmazott becsületet, a 
szegényeket s gyöngéket, de elleneiket ritkán buktatja 
meg, mert az éleiben az erősebb, nem a jobb szokott 
győzni. Az alapjokban jó, becsületes alakjait is épen 
erkölcsi fogyatkozásaik vezetik a boldogulás utján, azt. 
látszik hirdetni, hogy az erény, mint élcny tisztán élvez 
lietlcn ! Ennek megfelelően lehet nem csak a költészet
ben a pesshmsmust qualificálni, szalonképcsitcni.

Különben a pessimisnius felett van a demonismus 
vagy a czynismus, továbbá a sarousmus, s mind ezek 
felett a legfelső hely jut a humornak.

Állítsuk paroliéiba az önző, praktikus embert, az 
eszmei emberrel, nevezzük annak cselekedeteit, viszo
nyait életnek, eraezét pedig, ideálitásnak. Akkor aunak 
a mi az életben rossz kedv, kedvclleuség, privátbánat, 
az idealitásban a pesHimismus felel meg, a mi az élet
ben szem esség, férfiasság, életre valóság, svibákság. az 
az idealitásban, a demonismus, az eszme szemtelensége: 
s a mi az életben olégültség, jóllét-, az az idealitasbau 
a humor jde ez alatt néni kell az elméuezsóget érteni.]

Legegyszerűbb példája a naiv humornak Petőfi: 
„Megy a Juhász szamárou-ja."

Elkeseredésében,
Mi telhetett tőle 
Nagyot ütött botjával 
A szamár fejére.

A Monaszterli féle „Hölgy divatlapéban (18(55) oz 
úgy volt bírálva: „magyar ember nem szokta bosszúját 
ily nemtelen módon kitölteni". Itt az illető kriticus úr 
az eszmei gonoszságot vagy svihákságot őgsze téveszti 
a praktikus sviháksággal, vagy gonoszsággal. Külöuben 
ezt csak mellékesen akartam érinteni, mégis oly soká 
időztem, a pcssimiszmus, és a humor fejtegetésénél. Ezen 
itt elmondottaktól Reviczky kissé távolabb áll, sót 
mondhatjuk, hogy ezen fejtegetések csak kis részben 
vonatkozhatnak reá, mert Reviczky sokkal komolyabb 
sokkal gyengébb volt, sem hogy erőszakot véve magán 
szellemi ördögiség állás pontjára fejlődött volna, a mely
től csak egy lépés van a humorig. És igy van ez Scho
penhauerrel is, a modern phylozofia ezen úgy szólván 
ujjú teremtójévcl; kit bár egyik bírálója Noack nem 
miudeu előítélet nélkül — frankfurti bolondnak, őrült
nek nevez, a kit úgy mond — egy rögeszme üldöz lép
ten nyomon.

S habár ezen bírálat lerontani igyekszik Schopen
hauer filozófusi tekintélyét, mégis elmondhatjuk Sclio- 
peuhauerről, hogy az általa megállapított irány a újkori 
phylozofia uralkodó iránya és Reviczky, ki Schopen
hauert annyira tisztelte, hogy Jézus után helyezte-, és 
igy az eddig élt nagy elmék közt a második helyre — 
mégis csak, azt kell állítanunk, hogy Reviczky csak 
úszott az árral, azzal az árral, mely a modern filozófiát 
uralja és melyet egyszerűen Schopenhauerismusnak ne
nevezhetnénk.

Reviczky, mint már mondtam, nem volt tulajdon- 
képeni pessimista, sőt azzá nem is válhatott, mert 
pessimistává csak az lehet, ki anyagi helyzeténél a 
világ minden gyönyörét képes átélvezni, és igyekszik 
is, (le mielőtt megesőmörlenók a bortól, hölgytől, zené
től, és más ezernyi eddig hajliászott mulatságtól elun- 
dorodik azoktól, gondolkozik a világról és elmondja 
olyan Őszintén mint, azt Schopenhauer tévé, hogy „az 
elet nyűg” — s uem vágyik élni.

„A világ csak hangulat" költője — Reviczky — 
soha sem foghatja fel ilyen pessimista módon a vilá
got, őt inkább az elegikus megnyugvás jellemzi. Ha 
Reviczky Kálmán, a költő édes atyja, nem a pillanat 
gyönyöreinek élt volna és szép vagyonát, el nem téko- 
zolja. akkor talán méltán sora kozhatott volna Reviczky 
Gyula is a pessimista költészet nagy alakjaihoz költe
ményeivel, de a beláthatlan sors úgy intézvén a költői 
lelkületű Reviczky dolgát, hogy mire a költő felserdült, 
az egykor Reviozkyek tulajdonát képező ingóságok is 
uj gazdát nyertek — igy a sokat nélkülöző ifjú nem 
ismerhette meg a világ különféle élveit s nem válhatott 
pessimistává, de mi szintén nyereség irodalmunkra — 
Reviczky lett évtizedünk legkitűnőbb elegiai dalnoka.

Müvein úgy a prózaiakon, mint költőieken, a kor
rekt kidolgozás a jellemző, — mit Palágyi Menyhért a 
Petőfi társaság ülésén elmondott emlékbeszédjébeu, az 
egykori jeles diáknak tulajdonit.

Müvei közül „Ifjúságom" (1874—1883) és az 1889- 
ben a Kisfaludy társaság által kiadott „magány" az elegi
kus költészet gyöngyeit tartalmazzák. Prózai müvei közt a 
..Margit szerencséje" czimü regény áll első helyen. Tar
talma bölcseleti, jellemzetei mesteriek, a loirások-lokintve 
azt, hogy egy kitűnő lírikus irta szintén sikerűiteknek 
mondhatók. „Az apai örökség" ezunli önéletrajzában 
megkapó sziliekben Írja le szenvedéseit, melyekhez ref- 
rain-8zerüleg hozzá fűzhetjük, azon vigaszát, melyet már 
egyszer idéztünk is, s mely teljesen ő rá vonatkozik: 

Boldog ki tűr és megbocsát,
8 ki szenved, százszor áldott"

Az „Ifjúságom" ezimü kötetből vonja le Palágyi 
az említett emlékbeszédjében a következtetetett arra 
nézve, hogy Reviczky pessimista költő nem volt:

Hogy Reviczky — mondja Palágyi még meny
nyire nem volt az igazi pessimista, az legjobban sze
relmi költészetéből tűnik ki. Első szerelme a tisztára 
átszűrt, kedves naiv diák ábránd. A költő legbensőbb 
barátja, Koroda Pál, ki maga is igen ditstinguált mű
veltségű poéta, erről a hollók ás szerelemről érdekes fel
jegyzéseket tesz a Reviczky ró 1 irt életrajzban (M Sza- 

i Ion 1889. augusztusi szama.) Az ábrándos szőke kék 
| ruhás lánykával, kihez első szerelmi verseit irta a költő 

életében soha egy szót sem váltott. A legnagyobb ese
mények ebben az ábráudos histórában; véletlen talál-
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koziis az utczáu, vagy a pozsonyi ligetben, néma pillan
tásokkal síb. . . . Neui igy indulnak a dón Jüanok s u j 
szerelem pessimislai . Az igaz szerenmek hangjait 
Reviczky esak az Kunná ciklusban zendili meg, és t* 
költeményei által o kiváló lie|\>! ogiull él az Utolsó ! 
évtized erotikus poétái között i.v In látjuk az első lég- j 
hevesebb elet küzdelemben, itt latjuk vivódni szerelmét 
az ö nelnz balsorsával, itt látjuk Mgiil fájdalmasan I 
lemondani boldogságáról. Kz a szerelem döntő hatással ■ 
volt Reviczky költői egyéuiségém-k alakulására, ez ki- j 
fejlesztette és megerősítette benne azt n sajátságos ra
jongó vonást, melyet említettem, hogy t. i. esak az el
vesztettben tudott gyönyörködni. Innen kezdve valósá
gos típusa lett a retrospektio idealistának.

E kötet bevezető költeménye a „Tűnő ifjúság1* is 
azon fennt említett gyönyört fejezi ki, de oly kedvesen, 
hogy szinte kiér/.ik az. hogy szenvedései és csalódásai
ból gyönyört élvezett. Mire példakép e költemény be
fejező szaka is elegendő:

Tengődve élek a rideg valóban
Mióta telkemet nem áltatom
Nem azt sajnálom, hogy mindig csalódtam
Pe hogy már többé nem csalódhatom !

E méla hangok csendülnek meg majdnem minden 
költeményében, ezen érzelem kiséri őt kora ifjúságától 
egészeu addig . . .  a hol az élet becsukódik . . . egé
szen a sírig.

Majd elsó szerelmét siratja el „Első szerelem és 
„Emmához" ezimli cziklusban. Ezekről azonban már 
szólottám, de e eziklusok egy-két sorának idézése talán 
nem lesz fölösleges.

Egy kép mely bevésődött leikébe, mely kép vé
gig kiseri egész életén, hiszen el is mondja magáról : 
„Szivem más névre nem nyílik meg, Emmával tér a 
sírba".

K képet az „Első szerelem ezimli cziklusban igy 
Írja le:

.Szép volt és ifjú, mint a hajnal 
S ábrándos, mint az alkonyat.
Egy angyaltól a magas égben 
Nem kölönbözhetett sokat.
Mikor először jött utamba.
Világos kok ruhát viseli,
h> oly szépen nézett, hogy ha láttam,
Szerelmes szivem dalra kelt".

Később ezen ábrándszenl szerelem, emlékké vál
tozik nála. mely emlék hová-tovább mind fájóbb lesz 
sót az idézett képnek színe is már fakulni kezd, kör
vonalai a távol ködében elvesznek, valóságos regének 
látszik önmaga előtt is egykori szerelnie. Mit igy 
fejez k i:

„S a rege szól:
Volt egyszer egy lány,
Ábrándos, szőke, kék ruhás . .

Tavaly nyáron, mikor Németországban jártam, 
Lipcsében is megfordultam, hol egy ottani lap egy pá
lyázata ragadta meg figyelmeméi. A kérdés az volt, 
hogy illik-e a nőnek szivarozni, vagy sem. E pályázat 
önkénytelenül eszembe jutatta Reviczky Gyula e kedves 
sorait:

„Ha mosolygasz menybe nézek 
Ha szólsz, angyalok beszélnek.
Szemednek egy pillantása 
Szivemet megbabonázza.
S lm szivarzol drága lélek 
Eázni kezdek s — tüzet kérek"

Ennél jobban a pálya nyertes versi ke mert egy 
ebhez némi tekintetben hasonló vers került ki diadal
masan a versenyből — sem oldotta meg ezen elég al
kalomszerűvé vált Kérdést.

Még sokat lehetne idézni, szerelmi lírája e gyön
gyeiből.

Anyját alig ismerte ; hiszen jó formán nem is látta; 
illetőleg esak a ravatalon, mit oly meghatóan ir le az 
„Ima könyvem" czimlt remek költeményében.

„Nekem úgy látszik, hogy csak egyszer 
Fehér ruhában láttam ót 
Tavasz volt ép, a kedves akácz 
Virágzott a húz előtt.
A lemenő nap fénysugara 
Reszketett ajkán, zárt szemén 
Apám ott állt a ravatalnál 
IN velem együtt sírt szegény.“

Ezen elegikus hangú költeményt idézni lehetne s 
a közönség megliódolna Reviczky előtt bár az olvasó 
közönség legnagyobb része még igen érzéketlen — hogy 
ne mondjam közönyös a költészet iránt. Oly gyak
ran hallhatjuk a hivatottal)!) kritikusok és költők aj
kairól a panaszt, mely a közönség közönyét emlegeti 
a költészet iránt — de e közönyt még sem lehet elosz
latni. A múzsa föl ken tjeit a villamosság Korszakában 
gyakran szegény ábrándozúknak szokták nevezni. i

A sok szép költemény, mely az előttem fekvő 
kötetben van, mind kívánkozik, hogy bemutassam,

de a térszűke esak szemelni enged a kedves költemé
nyekből.

Midőn annyi mindent össze irt Reviczky, nem 
feledkezhetek meg arról sem, a kit bámult, tisztelt és 
igy irt Schopenhauerről, a „Schopenhauer olvasása köz
ben" cziniü költeményében

„Sötét lapok! komor nagy eszmék !
Igazság, mely, egyhangú bánat.
S én hiszem is, de ugv szeretnek 
örülni még is a világnak.
Nagy bölcs! olvaslak bámulattal;
De bölcsességed nem vigasztal".

Az, ki ilyen gondolatokat penget, némi kétkedések 
közt hagyja az olvasóját az iráni, hogy pessimista-e 
vagy sem! De e kérdésről uiég lesz alkalmunk be
szélhetni.

A fiatal költő hiszen halála napján is alig 
;>4 eves - roppant sokat tanult a bölcsészektől, s ezen 
tanulmányának köszönhető, hogy költeményei közt sok
szor akadnak oly sorok, melyek tartalma az örök-szép, 
az örök-igazság.

(Vége köv.)

Nyilt-téiV

:Mll,M,lii>'.r:(>niulii  e k e i  lékeli' és egyébl. s/.inek!>en 
méterenként !'•'» kitol a irt ■_»:i kiig 18 különféle litjiáhim) szállít, 
megrendelt egyes öltönyökre, vagy egész végekben is |nistnliór- 
és vámmentesen IIe n i ie b e r  ■ . <s. kir. udvari .'/.iilliló) j
!*«‘ lyiiigy á r a  /.nricltIm-ii. .Minták |>oslal'ordultával kül
detnek. Rvájozbn ezim/ett levelekre 10 kros bélyeg ragasz* 
tandó. 7 :

*) h’ rovat alatt közlőiteknek sem tartalmáért sem alakjáért
nőm felelős a Szerk.LE GRIFFON

a legjobb szivarkapapir

Csak ZACHERLINT vegyünk! |

í

■
i iS§

Vevő: „.............a rovarport ne
tessék mérve adni, mert én Zacherlin! 
leértem !............. Mindenhol ezt a kü
lönlegességet dicsérik, mint a legjobb 
szert mindenféle rovar ellen, és azért 
esak olyan lepecsételt üveget viszek

el a melyre aZacherl név rá van irva!“
K  ji p  h  a  t  ó :

SeliiieezbAnyiiii: Sonnner A, János üzv., Krausz V. G., Mafsclialko Gyula, 
Trauer Gyula, Sztankay Fcrencz, Takáts Miklós uraknál; K é l  a  l iá n  .vám : Mcndl 
Frigyes úrnál; K á r p ó t l á s i : Schlüszer F. úrnál; I p o l y s á g o n :  Doniba Károly úrnál.
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1889. é, párizsi világkiállításnál arany érem;
világhírű a pusztító

Tord-Tripe
kiirt patkányt, egeret és mezei vakondot, anélkül, hogy más házi állatnak kárt okozna, 
mivel sem Arzenikumot sem Phospliort, Stryelinint vagy más bárminemíí mérget nem tar
talmaz.

K ö n n y  ű  a l  k a i  m a / , á s ! K i / . lo s  l i a t á s !

s o m a <>’ a r a
Hontnie

öO
részére T IK ATS niKLOS
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Nyomatott kiadó-tulajdonosok Joerges Ágost üzv. és Fia könyvnyomdájában Sclnieczbányán. 1892.
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