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Al ma  m a te rü n k  ünnepe,
Csak két hót választ el bennünket erdészeti 

akadémiánk uj palotájának felavatási Ünnepétől, 
mely annyi bizonytalanság után végre most már 
kétséget kizárólag meg lesz, és pedig a lapunkban 
is ismertetett programmal e hó 25., 2(i. és 27-én 
miként ezt a Hány. s K. Lapok1* írja.

Az a szoros kapocs, mely városunk összér- 
deke s a századnál hosszabb időn át itt levő 
akadémia között fennáll, az a közvetlen s ma
radandó hatás, mclylyel ez intézmény városunkra 
s vidékére s viszont ez amarra volt és van, 
kétségtelenül a mellett bizonyít, hogy a felava
tás actusa iránt városunk közönsége nemcsak 
közönyös nem lehet, hanem annak ünnepiessé
gét tőle telhetőleg elősegítenie, fényét emel
nie kell.

Ha súlyt fektettek egyesek s maga a kö
zönség az intézet itt maradására akkor, a mikor 
politikai mozzanatok alkalmával azt a mumust 
állították elénk, melyen stereotyp módon mindig 
ezek a naiv szavak voltak Írva: „ha nem vá- 
lasztjátok meg ezt, vagy ezt, akkor elvesztitek 
az akadémiát11, — úgy most is súlyt kell fek
tetnünk, reá a „béke idején".

De azt hisszük, most más argumentumra 
szorulunk a fennti egyesekkel szemben hisz a

T Á R C Z A .

Ölelkezünk,..
ölelkezünk . . . Szemedből 
Észbontó fény lobog . . .
Mondd, — fogsz-e mosolyogni 
Ha én már nem lógok ? —

Ölelkezünk . . . Halálig! . . .
Pilládon köny rezeg . . .
Mondd, — fogsz-e néha sírni,
Ha én már nem leszek? —

ölelkezünk . . , Szivemben 
Majd kéj majd kin sajog . . .
Ne bánd ! . . . Szeress rnig élek 
S feledj, ha meghalok!

Teleket* Dóin.

L e i 1 a.*)
Az éj kifesziti már sátora leplét;

A csendbe vegyülve elhangzik a dal.
Fonni: csillag özönnel; lenni: néma sötétség 

8 egy könyre fakad! nő, szép és fiatal.
Éj fürtc leomlik jázmin kebelére,

Gyöngydis/e lelépve bever szanaszét;
Aggály komoritja, forrong agya, vére,

8 remegve szivére szorítja kézéi.

Ilimes, púba párna hiába kínálja 
Nyugodt keveréssel a szép Leilát:

Sátrát odahagyja, s fürkész a sötétbe. 
Tekintete lángol az éjjelen át ;

Hallgatja remélve, mint suttog a pálma —
Azt véli, hogy Asszád, a drága, közel —

Kecsegteti véle hő vágyai álma,
8 dobban szive, keble zik Iáivá lehel.

*) E csinos költemény lapunk előbbi száma „Asszad" ez. 
közleményével szoros össze függősben van. A szerk.

legtöbben akkor is mosolyogtunk azokon az 
alaptalan fenyegetéseken, s jól tudjuk azt, hogy 
közönségünknek már köztudatába ment át az 
előny, az az anyagi és szellemi érték, melylycl 
akadémiánkban bírunk..

Ha csak azokra a postai forgalmakra hi
vatkozunk is, a melyeket lapunk hasábjain időn
ként közlünk, s melyeknek bizonyos rovatai 
nagyon világosan beszélik el azt, hogy mennyi 
s mily értékű piros utalványt küldenek el a jó 
szülők az évből tiz hónapot itt töltő fiaiknak, 
továbbá az akadémia kebelében levő tanári tes
tület s szolgaszemélyzete nagy számára, — 
megközelítői eg fogalmunk lehet az anyagi
előnyről.

Ámde az ennél több becsű előnyt a szel
lemi téren találjuk meg annak a művelő hatás
nak következményeiben, melylycl eme felsőbb 
intézetünk városunkra s vidékére van.

Ezt már számokban ki nem fejezhetjük; 
de ha volna valaki, a ki városunk életének i 
minden mozzanata, fejlettsége, műveltségi ál
lapota s erősen magyarosodó jellege örvendetes 
jelenségének egyik főokozóját nem éppen ezen 
felsőbb intézetünkben keresné, úgy városunk 
kepének másik oldalára utalunk, arra, a mit 
mutatna, ha városunk eme díszét, szellemi s tár-

A távoli hangot felfogja kezével,
S rábajtja, előre ügyelve, fejét — 

üc hallgat a puszta, a ,,gliul“**) szava suttog, 
Halált takar, orvul rémit a sötét. —

Lehull a fövényre, le arezra borulva,
A sejk déli nője, erőtelenül;

Szivét a jövendő baj érzete dúlja,
Arczára verejték jéggyöngye kiül.

S ellebben az éjfél, és perezek,
Gyötrőn örökítve, s kiűzőn, a jelent —

S dereng a korány már, fényét szaporítva,
S halványul a hajnal szép csillaga fennt.

És vissza kerülnek a hős bedavik már,
Kik „őt“ kinyomozni indultának el —

De vólölc az édes öröm Ilire nem jár;
Körültük a bús gyász fuvalina lobéi.

S gazella szökéssel előttük a némber, —
„AsszádV!“ rebeg ajka, kérdezve merőn;

De hallgat a barezos. bólintva fejével,
S e ném a. „ncm“ a nő bús végzete lón. 

Tágult szeme csillog, orczáin a láng ég — 
Ihletve kiált fel: „En fölkeresem P —

S felpattan a lóra, s mint lengeteg árnyék 
Száguld tova, messze, villámsebesen,

A mély sivatagban játékait egyre 
Negédesen űzi a sárga fövény:

Mit eltemetett, most kitárja felére;
Hadd érje — biába — a nappali fény.

A mély sivatagban Asszád tetemére 
Hanyatlik a hű nő, ki úgy szeretett;

S inig itt a halálra lehűl szive, vére,
Amott „peri"***) bűvöl pálmás ligetet.

Almi Ottó.

*:|) =  éjjeli rém.
*■■>*) „Pori" =  tündér.

sadalmi életünk eme fejlesztőjét nélkülöztük 
volna egy évszázadon át, vagy csak az utóbbi 
25 év óta, mely időbe esik az intézet virágzási 
korszaka.

Bizony sem városunk általános műveltsége 
nem állana a mostani színvonalon, sem társa
dalmi élete nem mutatná azt a kedvező alaku
lást, melyet most bárkinek is el kell ismernie, 
s különösen hátrább volnánk a magyar nemzeti 
irány felé való haladásunkban, melyre pedig 
most bizonyos önérzettel hivatkozik még a leg
egyszerűbb polgárember is, a ki a magyar 
nyelvnek csak csekély ismeretével rendelke
zik is.

Messze térnénk tárgyunktól , ha czimbe 
vett intézetünk méltatását tovább folytatnék, — 
azoknak a módozatoknak egyenkénti felsorolását 
is fölöslegeseknek tartjuk, a melyekkel közön
ségünk a küszöbön levő ünnepségek emeléséhez 
hozzájárulhat, — csak arra szorítkozunk még 
jelen sorainkban, hogy számos idegennek jöve
tele helyeztetvén kilátásba, óhajtandó, hogy ezek 
jó ellátásban részesüljenek. Ez óhaj azonban 
csak úgy valósítható meg, ha müveit közönsé
günk készséggel vállalja magára a vendéglátás 
tisztét, szállásokkal látván el az akadémia ven
dégeit.

Alma materünk vendégei a városi közönsé
géi is; lássa őket szívesen, fogadja őket oly 
gyakran tapasztalt, ismert szívélyességével!

■lun. 8 -ik a  S elm eczbányán .
A koronázás 25-ik évfordulójának ünnepe 

méltó volt városunkhoz mint királyi városhoz, 
de méltó azon jelentőséghez is, mellyel ez ün
nep politikai, nemzeti jellegénél fogva bir.

Mondanunk sem kell, hogy városunk egész 
lakossága részt vett ez ünnepben, ha némelyik 
másként nem, kis mécsét gyujtá meg az előző nap 
estéjén rendezett s jól sikerült általános kivilá
gítás alkalmával, vagy valamely díszítéssel, 
zászlóval adta kifejezését alattvalói hódolatának, 
tiszteletének.

Az ünnep napján reggel mozsárlövések 
jelezték az ünnepet, majd a bányászzenckar 
villanyozta fel a kedélyeket.

Az Összes hivatalok s intézetek küldötteiből s 
a bányászokból álló menetben mintegy két czercn 
vettek részt, s ez a nagy menet kiváló rendben 
s pontossággal vonult le a városház melletti 
gyülekező helyről a Boldogasszony-templomhoz, 
melyben Podhragyay Pál prépost plébános nagy 
segédlettel misét mondott. A tágas templom 
zsnfolásig megtelt, bár a bányászoknak csak 
néhány küldötte mehetett he.

A banyászjclvényck s a zászlók tartói pél
dás kitartással állottak helyükön, emelve az 
ünnepies jelleget, a polgári dalárda, mely az 
akad. ifjúságban jó erőket nyert ez alkalomra, 
Király Ernő vezetése alatt szépen énekelte a 
Hymnus-t, a zene is jó volt; az ünnepnek e 
helyen lefolyt része méltón a szent helyhez 
s alkalomhoz, magasztos volt.



Majd az evang. templomba vonult a menet, 
a hol szintén szép éneket hallottunk s lelkes 
beszédet. Itt is a polgári dalárda szerepelt, s 
e mellett egy vegyes énekkar Herbai János 
karmester vezetése mellett, s mindegyik jé si
kerrel. 1 landol Vilmos főesperes alakalmi beszé
dét a következőkben közöljük :

Régen volt, csaknem egy emberöltő előtt, a mi
dőn a nemzet millióival, hű tiainak csekély töredéke e 
sz. hajlékban egy begy tilt hálaadásra,- könyörgésre. Mi 
is hozta őket ide? Mi indította ókét hálaadásra? Mi 
bírta ókét szívből fakadó könyörgésre? Nem más, mint 
azon tény, hogy az önkény letette csapásra emelt fegy
verét, a mely Ível oly gyakran sújtott, azon égi szózat 
hallatára, mely a nép legjobbjainak, a nemzet prófétá
inak ihletett ajkairól kelt.

„Felvirrad még valaha, — Isten nem hagyja el 
az ó népét, — igy biztatták ezek a esüggedőket az el
nyomatás sötét éjjelen. 8 midőn a nép s fejedelem kö
zötti kiengesztelődés meghozta az a'kolmáuyos szabad
ság hasadó hajnalát, örömropeső szívvel sietett ez a 
hálaadás oltáraihoz. Miért is tette ezt? ügy szerűen azért, 
hogy szive unszolásának engedve, bemutassa — a meg
próbáltatás hosszú, kcscrv-8 könyteljes napjai után ál
dozatul, — mellyel Ünnepelni kívánta legédesebb re
ménye megvalósulását, az alkotmányos szabadság várva 
várt beköszöntését, a melylycl az egyéni meggyőződés 
szabad nyilvánításának nehéz béliéi is teljesen idol - 
dattak.

És a hálaadó nép szivébe zárta megkoronázott 
királyát es kezdettől fogva jóltevó nemtŐjét, a felette 
őrködő s javát munkáló fejedelem-asszonyt, a szeretett 
királynét.

Az igy megkötött szent frigy, — mert őszinte volt- 
áldásosnak bizonyult. Tanú reá, még pedig kifogásta
lan s megvesztegetbetlen tanú, az ezen szövetségkötés 
óta letűnt 25 esztendő, mely e nemzet történetének lap
jaira, cltörlllketlen betűkkel azt jegyezte fel, hogy ki
rálya, népének jóságos atyja s mint a legelső magyar 
ember a legalkotmányosabb is, — s feljegyezte, hogy 
ezen apostoli működésében, hű munkatársa, a népeinek 
viszontszeretclével felkent királynő!

Egy szívvel, egy lélekkel valljuk ezt, nemde? 
Kedves atyám fiai! ina, itt e sz. hajlékban, Isten szilié 
előtt, — a mit e tanú mond, — mint a koronázás 25 
évfordulóján?! Valljuk ezt a nemzet millióival! Egy 
szívvel, egy lélekkel valljuk : Dicsőséggel s tisztelettel 
megkoronáztad őket, jó Istenünk s Atyánk ! — Azért 
is egy szívvel, egy lélekkel fordulunk most is ó hozzá, 
a kitől vagyon minden jó adomány s tökéletes aján
dék s buzgón könyörgtink ezen ö választóttaiérl, — az 
ó szolgáiért, szent ezéljainak megvalósításában, — mert 
csakis ö tóle vagyon a képesség és a siker; jertek azért 
boruljunk le oltáránál sz. színe előtt, imádkozzunk.

A z  evang. templomból a menet a Szent Há
romság térre vonult, a hol a bányászzenekar ját
szott s a polgári dalárda énekelte a „Szózat„-ot; 
— s végül a városház tanácstermében gyűltek 
össze a törvényhatósági tagok s vendégek, köz
tük a helyben levő tartalékos tisztek teljes szám
ban, a rendkívüli közgyűlésen, melyet Szitnyai 
József főjegyző, mint a távollevő polgármester 
helyettese a következő szavakkal nyitott meg:

Tekintetes törvényhatósági Bizottság!
Mélyen tisztelt nagyérdemű közönség!
A tisztelt Bizottság közgyűlésének, mint a városi 

munipicium intézvénycs joghatóságának, mint a hazai 
alkotmány egyik szervének és mint a „saerae regni 
coronac membrunr nak legelső s legmagasztosabb fela
data arra törekedni: hogy állami életűnk s alkotmányunk 
alaptörvényei által szentesített legfontosabb intézménye: 
az ország koronás királya, és ennek trónja szent és 
sérthetetlen suverenilásáhan a hódolat és ragaszkodás, 
a hűség es odaadás által környezetten mindenha a 
Felség dicsőségének s hatalomteljénck azon fényében 
ragyogjon, mely éltető s fejlesztő melegének sugaraival 
a népboldogitás üdvét s áldását a nemzet minden osz
tályára árasztja, állam alkotó erejét fejleszti, a haza 
fennállását bel- s kttlveszély ellen megvédi és haladását 
jólétben s virágzásban végiglen megóvja.

Ez ós bányaváros és nagyérdemű közönsége soha 
sem feledkezett meg ezen ép oly alkotmányos mint 
magasztos kötelességéről, és lekescdésscl ragadta meg 
a kínálkozó alkalmat, hódolatának nyilvánítására, alatt
valói hűségének megmegujitására s annak leigazolására, 
hogy koronás királyához rendíthetetlenül ragaszkodik 
s azért ha kell él és hal a haza javára!

S ime ina azért jeleni meg e helyütt, hogy azon 
dicsó nap huszonötödik évfordulóját kö/lialóságilag- is 
megünnepelje, mely Magyarország 18 éven át felfüg
gesztve volt alkotmányának s állami önállóságának 
visszaállítása után, a trón es a nemzet kibékülését,
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valamint a fenállott súlyos közjogi bonyodalom békés 
megoldását a fejedelem mcgkoronázlatásával és a ki
rályi eskü letétidével betetőzvén egy jobb, egy szebb ( 
kort nyitott meg.

Mert habár hazánk történelmében a nemzeti erő ; 
kifejezésének számos oly ragyogó példája s a közélet- , 
nek számos oly kimagasló alkotása lángbetükkel van 
megörökítve, melyekre rajongva gondolunk s a  melyek 
nek dicső emlékére a késő nemzedék is lelkesedéssel 
s csodálattal tekinthet fel, de azon nagy^e-lenlósrgű ese
mény. melyet ma 2.Yik évfordulóján az egész nemzet
tel együtt ünnepelünk, nemcsak a haza ezeréves múlt
jában, hanem a világtörténelemben is páratlan.

Avagy nem-e rendkívüli tünemény, lm a törvényes 
szabadságának s alkotmányának vérlanuságám kárhoz
tatott nemzet hős mártyromságos s 18 évi súlya meg
próbáltatása után fátyol! vetve a múltakra a népjog 
békés győzelmének megalapítójául s leghatalmasabb 
védőjéül magát a fejedelmet is megnyeri, a fennállott 
megbasonlást örök időkre a sírba temeti es ez által 
nemcsak a magyar alkotmány újabb alapkövét leteszi, 
de közéletének azon auráját is megnyitja, melynek 25 
évi vívmányai az egész világot bámulatra ragadták.

A mind erre kész nemzet millióinak elszántsága 
és kitartása azonban bizonyára nem vezet vala a bé
kés kibontakozás elért fényes sikeréhez, ha a nem
zet bölcsének mérséklete, providentialis tanácsadása 
és az isteni népjog megdönthetetlen hatalmából merített 
hős lelkű szózata — legkegyelmesebb urunk Királyunk 
azon népboldogitó szivjóságával, azon kegyes atyai 
szeretetévcl s azon páratlan alkotmányos érzületével 
nem találkozik, mely annak halántékát a dicsőség her
vadhatatlan babérjaival övedzi, s melynél fogva a ma
gyar nemzet imádott királyát odaadó hódolattal és 
tántoríthatatlan hűséggel annak fenkölt személyében 
környezi, kiben a művelt külföld, a világ legalkotmá
nyosabb fejedelmét tiszteli.

Méltó tehát, hogy a tele. törvényhatósági Bizottság 
e feletti báláját mindenek előtt a királyok királyának 
oltáránál leróva s ott a Gondviselés kegyét a haza 
megmaradására leesdve, most c helyütt, saját 
szentélyében azért, gyűlt egybe, hogy úgy hódolatát, 
mint honszeretetét megnyilatkoztassa, és az utókor 
buzdítására állandó emléket alkosson a világtörténelmi 
békemű megünneplése, és a legmagasztosabb eszméktől 
áthatott nagyszellemű fejedelmének dicsőítése által.

Ügy hát buzdúljon fel lelkünk hódolata s rendü
letlen ragaszkodása legkegyelmesebb urunk Királyunk 
személye iránt és újból lángoljon fél szeretetünk szent ; 
tüze a haza iránt. Leesdve pedig mindkettejükre az 
Ég áldását, lelkesült ajkainkról ez úttal is harsogjon fel: 
Éljen a király, éljen a Királyné s mind végig viruljon 
a Haza!

Ezzel a mai rendkívüli ünnepélyes közgyűlést 
megnyitván s a tisztelt törvényhatósági Bizottságot szí
vélyesen üdvözölvén a szót az aljegyző urnák adom át!

E rre  Vörös Ferencz aljegyző a következő 
alkalmi beszédét mondotta e l :

Tekintetes Törvényhatósági Bizottság!
Átveszem a hivatalból átadott szót; átveszem kész

séggel és örömmel,- és úgy igyekezem azt vinni, hogy 
az, e pillanat komolyságához illő, e város jellegének, 
mely százados múlton alakult, megfelelő legyen, kiröp
penve az ajkon, ne a hízelgés szavának, hanem csakis 
valónak tartathassák.

Teli. törvényit. Biz.! E pillanatban egy politikai 
tényt ünnepelünk, a mely fényében nagy vala, s kö
vetkezményeiben is az; e ténynek: a (>7-iki koronázás
nak egy nemzet loyalitása adta meg a ragyogó fényt; 
de áldásos következményeit az uralkodói bölcsesség s 
a nemzeté, a magyar nemzeté együttesen teremtő meg.

Fényben úszik az ország, örömben a nemzet; de 
e fény nem a 25 év előtti, az öröm hangja is más:

Akkor egy lolánczolf Promelheusnak estek le bi
lincsei, a kinek szabaddá lett karjai először is szivét és 
agyát érintők, hogy a bánat és öröm, a kétségbeesés 
és remény eme fölváltó pillanatában, az útvesztő indu
latok árja közt azt az utat keresse, a mely e nemzet 
boldogulására vezet.

Hogy ez utat megtalálta, 25 évnek a története, e 
történet minden lapja bizonyitja ezt, de bizonyítja az 
örömnek e napon kitörő hangja, a hazán szótáradé 
fény is, a mely hang bánattól ment, a mely fénynek 
nem alkotó eleme többé a fájdalom kényeinek ragyo
gása.

Akkor a trón felől hangzó ébresztő szóra előbb 
temetnünk kellett, temetnünk nemzeti aspiratiókat, egy 
nemzet nehéz bánatát, — látatlanná tcnuünk azon a so
kat emlegetett fátyolon át is látható vonaglását martyr- 
jainknak, hallatlanná tennünk a sötét börtönökből fel
hangzó panasz szót, lánczok csörrcnését.

Nem csoda tehát, ha a reményt adó királyi szóra 
is zokogásban törtünk k i ; zokogtunk egy nemzet leve

rétesén, s örvondtllnk leveri nemzetünk újjá ébredé
sének.

Ma? itt állunk, sem megfogyva, sem megtörve, 
erős alkotmányunk ved ve alatt, bánattól mentes öröm
mel Első Ferencz József királyunk és Erzsébet király
nénk trónja előtt; nem temetünk többé. Bánatunk ke
gyeletté magasztosult, s nincs földi hatalom, mely ezt 
kebelünkből kiszakíthatná ; s az aggódó remény helyét 
szivünkben az alattvalói hűség és hála érzete löglalá el 
a legalkotinányosabl) uralkodó iránt, kinek trónja felé 
száll ime milliók dicséuekc!

Az akkor még váró remény: ma valóság, 25 éves 
valóság!

Tek. törvényit. Bizottság! „Nincsen történetünknek 
még egyszer 25 éve — mondja egy neves Írónk a 
melyben a nemzet ekkorát emelkedőit, gyarapodott, 
művelődött és számában ennyire megsokasodott volna, 
mini. a koronázástól máig“.

Midőn c sokat mondó szavaknak igazat adunk, 
s igazat adnunk kell, önkényt vetődik fel az a kérdé
sünk: de hát honnan van ez? mi szülte e csodás ered 
ményt? s véges tekintetünk a haza bölcsére, ama jele
seinkre esik, a kik alkotmányunk épületének alapkövét 
tették le, fenntartásának uchéz munkáját végezték, s a 
trónon állapodik meg.

Ámde szellemünk végtelen látó ereje tovább hatol, 
elszáll évszázadok, korszakok előző eseményein, törté
netén túl is, cs azt az erőt, a melylycl, azt az anyagot, 
a melyből ez az épület főiépülhetett, magában az ősi 
erőben találja meg.

Ila ez állításunk bizonyításához érvekül történelmi 
adatok kellenének, a nemzetek története bőven szolgál 
latna ilyeneket.

Avagy a századokon át szétszaggatva volt Német
országot nem a nagy Hermáim fölkeltett szelleme ez az 

| ős teuton erő tette-e egygyé, cs nagygyá?
Ködös Albion csekély szánni fiait nem a britt és 

normann faj leléteménye, a hálás utódok állal oly kö
vetkezetesen ápolt ősi erő tette-e husszorta több más 
fajunk fölött uralkodókká, s mesés kincsek uraivá?

Vájjon a vitéz és eszes gallok földén nem az avar 
pusztító N. Károly szelleme, ez az ősi frank erő fej
lesztette azt a közszellemet, a mely annyi vészen át, 
annyi méltatlan zsarnokság után is hatalom, s országuk 
a milliardok országa?

Túloznánk, ha azt állitanók, hogy az Etelközről a 
Duna-Tisza közé átplántált ősi erő fajunk életében sza
kadatlanul, szünet nélkül teremtő munkát végzett volna. 
Nem, ezt nem állítjuk; hisz jól tudjuk azt, hogy az 
gyakran csak egyesek kebelében, egyesek szellemében 
maradt fenn; jól tudjuk azt, hogy az össznemzot hosszú 
időn át tudatában sem volt ez Ősi örökének, mely a 
vándor dalnokok lantja húrjába szorult csupán, s csak 
a legváltságosabb pillanatokban nyert róla tudomást, 
a mikor aztán százszor leveretve, százszor kelt újból 
életre.

A történelem és a természettudományok egyaránt 
létezőnek mondják a népek életében ez ősi erőt. Ez 
vezeti a nemzetek lépteit előre, ez fejleszti állami és 
egyéb szellemi életüket; s minél műveltebb a nemzet, 
annál tisztább, biztosabb róla a tudása, annál szilárdabb 
hozzá a ragaszkodása, szeretető és bizalma.

Dúlhat keblén pártviszály, ülhet nyakán zsarnok
ság, törhet reá külellenscg, — ez a szellem, ha föléb
red, újjá építi a romokat.

De, miként a kelő nap aranysugarait üdvözlő 
Memnonszobor hangját csali kevesen, a hangtani tör
vények tudói értették meg, úgy ennek az ősi erőnek, 
szellemnek szava is rejtett maradt sokak előtt.

Hála az isteni gondviselésnek, mely a magyar 
nemzet trónjára, egy negyedszázad előtt olyan uralko
dói párt praedestinált, akik ebbe az ősi erőbe bizahnu 
kát helyezték, szavát megértették.

Mert trón és nemzet ezt és egymást megértette, 
a magyar igy leve hatalmas, igy leve nagy !

Az együttes nagy munkához a nemzet, alattvalói 
hűségével, szilárd ragaszkodásával járult, a trón pedig 
bizalommal, s folyt a munka 25 éven át szakadatlan.

8 most, mikor Isten szabad ege alatt, szentegy
házak boltozatos ivei közölt, s tanácstermekben ország
szerte zeng az ének: ,.Királyért, hazáért1*, a meggyő
ződés hangján kél dicső királyunk ajkán a szó: ..Bi
zalmain az ősi erényben".

A történet, s egyéb tudományok által létezőnek 
elismert, a királyi ajkon is immár vallott ősi erény ve
tette meg alapját alkotmányunknak ezer év előtt, ezzel 
vető meg első Ferencz József dicsőségesen uralkodó 
királyunk és Erzsébet királynénk 1867-ben alapját egy 
újabb ezredévi állami életnek; — a királyi bizalom nem 
méltatlant illetett tehát.

Ámde c bizalom kölcsönös; a trónét millió alatt
valóé viszonozza, önkényt és őszintén.

S mint a nemzet testnek egy része, ez ős bánya
város is ott vau képviseletében mai nap a trón zsámo-
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Ivánéi, százados múltjához hivon téve le liórtolatát. fe
jezve ki alattvalói háláját.

Ugyanez érzelmek jutottak kifejezésre tálaink kö
zűit ma a mozsárlövés elsó morajában, a harangok zú
gásában, az orgona Ünnepi hangjában, mindnyájunk 
templomi áhítatában.

Az alattvalói hűség és hála őszinte és igaz nyilat
kozása ez, egy újabb szeme annak az aranylánezuak, 
a mely városunkat második honalapítónk IV. Méla óta, 
Mátyás, Ulászló II. Lajos, Ferdinand, Lipót, Mária Te
rézia királyok alatt a trónhoz fűzi.

E lánoz hazánk történetének som király választó 
korszakában, sem az ozmán szította szakadások idején 
meg nem szakadt soha, s erejében annyit nyert I. Fe- 
renez József királyunk alatt, hogy belőle egy láncz- 
szeműek a kihullása a hála érzetének a szivekből ki- 
szakítása volna.

Nem szorulunk levéltárak mohos aktáira e 25 év 
tényeinek felsorolásánál, csak körültekintenünk s a kér
dést kell feltennünk: akkor és most? s iine városunk 
egész képe, alma materünk az ő pompájában, egyéb 
kulturális és közgazdasági intézményeink, hivatalaink 
az ó fejlettségükben megadják reá a választ; köz- és 
népnmveltségttnk hangosan hirdeti emelkedését, fejlett
ségét.

S a mi haladást itt kicsiben látunk, azt hatvá
nyozottan látjuk szerte e hazán, s az összmonarebiá- 
ban is.

Mi természetesebb tehát, mint az, hogy hódolatunk 
a legőszintébb, alattvalói hálánk a legmélyebb, ünne
pünk külső és belső fényében a legigazibb.

IIű a költő szava:
11a ünnephez más nem kell, csak a fény,
Akkor királyok könnyen ünnepelnek.
Mert dúsak ők, habár a nép szegény,
S ha kincset szórnak, ünueplőlue lelnek.
De ünnephez, ha kttldisz nem elég,
S kell még hű, tiszta heve a kebelnek,
Mely mint az ollártflz oly szent lánggal ég:
Akkor királyok ritkán ünnepelnek:

Csak az méltó nagy királyi ünnep,
11a az egyúttal népek ünnepe.
11a díszt erények adnak, mert kitűnnek 
S magasra száll milliók önérzete!
Hol az öröm nem mámor, hanem ihlet,
Hol hűség hódol, ám nem hizeleg.
Hol olyan főre száll az áldás, kit megillet, 
Királyunk, ilyen a Te ünneped!
A beszéd befejezésével kimondotta a köz

gyűlés, hogy 10,000 frtot szavaz meg egy árva
ház létesítésére, s ez intézetnek „Első Ferencz 
József11 árvaház nevét adja.

T an ító  e g y le tü n k  a lak u ló b an .
Megtörtént az első lépés, melynek czélja az volna, 

hogy a rég óhajtott ige testté váljék, hogy Selmeczbá- 
nya és vidéke tanítói egyletet alakítsanak, mely által 
eleget tennének ama kötelességeknek, amelynek évtize 
dek óta nem tudtak avagy nem akartak eleget tenni s 
mely mulasztás által nem csak a szomszéd tani!ó-egy
letek, de vidékünk tauügybarálai által is el lettek 
Ítélve.

Talán kötclességszerü-e a tani tó-egylet vagy kör 
megalakítása ? Mindenki tudja hogy nem, mert nem 
kényszeríthet erre senki, de nem is fog senki kénysze
rítem, még csak buzdítani sem. Jól tudja mindenki t. 
kartársaim közül, hogy a tanítói intézmény napjaink
ban még oly elhagyott és silány földben tenyészik mely 
föld megjavítására, lévén gazdájánál sor más gondja, 
pénze sohasem telik. Magunknak kell mindent elkövet
nünk hogy ama talajt, melyen ügyünk csak szomorúan 
tengődik erőssé életképessé, lermékenynyó tegyük hogy 
gazdánk figyelmét magunkra fordítsuk, lássa gazdánk 
hogy ránk elvésve költőit krajezárjai áldásosán tenyész
nek s győződjék meg arról hogy ideje volna ama el
feledd! földtől is gondoskodni mely termékenység dol
gában ma is vetekedik avagy felülmúlja többi földjeit.

De ezt esak úgy érthetjük cl ha nem elszórtan 
hallatjuk panaszainkat, melyek hangjai nyomtalanul 
elenyészlek — de ha egy testté tömörülünk egy erős 
életképes testté, a mikor kéréseink, a jogos kívánságok 
bélyegét viselik magukon s akkor elérhetjük azt hogy 
társadalmunk a tanilótestUletct nem mint cscncvész, 
nyomorékot dobja le a Taigetos hegyéről, de fel lóg 
bennünket karolni és ama nemzedék közé fog sorozni, 
mely hivatva van az államok legfontosabb szolgálatot 
végezni, hasznos és becsületes polgárokat nevelni.

Ha még megfontoljuk a tanító egylet szellemi 
feladatát mely hivatva volna a tagok paedagogiai lát- 
körét szélcsbitcni a kölcsönös bizalma eszmecsere által 
didaetikai módszerét gyarapítani, saját érdekünkben áll 
tehát a megpendített eszmét mcgválósitani és a meg

kezdett úton szilárd léptekkel haladni a kitűzött czél 
felé, nehogy újabb óhajunk és kísérletünk csak a „sznl- 
maláng" nevét viselje homlokán.

Tapasztaltuk azt most is hogy olyanok is a kik 
az elóértekezlet szándékát nevük aláírásával tudomásul 
vették, kimentésük nélkül elmaradtak, kikről jogosan 
fel lehetne tételezni hogy eljöhettek volna. De ne legyen 
ez szemrehányás, inkább szelíd kérés azokhoz, kik most 
8-án részt nem vettek az ülésen, hogy a jövőben szor
galmas tagjai legyeuek az egyesületének. Különben az 
ülés lefolyásának rövid vázlata ez:

Tuka Antal 11 órakor üdvözli a tagokat s elő
adja az összejövetel czélját, s hogy megbízásának a 
mennyiben a város s a környék tanítóit egy előértc- 
Uczletre meghívta s erre a város illetve roudórkapitányi 
hivatal engedélyét kieszközölte, evvel eleget lett. Kor
elnök lett Almán Dániel, ki viszont a jegyzői tisztre 
Tukát kéri fel s indítványozza a többi tisztviselők 
megválasztatását. Szerinte, közfelkiáltással lehetne vá
lasztani, de a jegyző indítványozza a titkos szavazást 
előre bocsátva az elnök ajánlási jogát. A titkos sza
vazatok megszámlálásával és kihirdetésével Asztalovszky 
Lajos, Dankó Endre és Gáspár Ármin bízatott meg 
melynek eredménye a következő volt: Összesen busz 
tag szavazott, elnökké megválasztatott Almán Dániel 
19, alelnök Aezél János és Nagy Gyula kapván 9—9 
szavazatok, elnök döntött Aezél javára, titkár Tuka 11, 
pénztáruok Geiger Benrát 7, könyvtárnok Holli József 
10 szavazattal.

Elnök megköszöni igy saját mint tiszttársai nevé
ben a tagok bizalmát, kéri támogatásukat s szives el
nézésüket.

Az értekezlet elhatározza hogy több vidéki kar
társat is fellií a körbevaló belépésre és pedig a baka
bányai, bagonyai, báthi, alsó, felső almáéi, hontbeseuyői 
tót bakai, baesófalvai, bagyaui, uémetbi, szebelébi, 
béldi, derzsenyei, borencsfalvi, alsó, felső zsembéri, 
alsó hámori, repistyei, geletneki, kecskési, széuafalusi 
és vihnyei iskola tanítóit.

Az alpszabályok kidolgozásával Masztich József, 
Welvárt Jakab, Simoncsis Anna, Dankó Endre és Méh- 
nert Gusztáv mint elnök bízatott meg.

Welvart Jakab azon óhajának ad kifejezést hogy 
az ülés eredményét a „Selinczbányai Híradóban1* kö
zölni lehessen mire a tagok csekélységemet szóllitotiak 
fel s én ismerve e lapok tekintetes és igen tisztelt 
szerkesztőjének a fcanügy iránti meleg vonzalmát azt 
készséggel elvállaltam.

Végül elhatároztatott, hogy a következő ülés f. é. 
jnlius-hó 9-ére reggeli 9 órára tűzetik ki.

Megbízatásomnak most eleget téve, toliamat lete
szem azon óhajjal és reményben, hogy a jövő összejö
vetelünk képes lesz egy erős és szellemileg üdvös taní
tói kört alakítani.

G áspár Ármin.
áll. tanító.

Különfélék.
— A koronázási jubileum ot llodrusbányán is 

megünnepelték. A schöpfertárnai bányatelep épületei 
már 7-én délben lobogó díszben állottak, s 8-án a róm. 
kath. templomban tartott isteni tiszteletre 150 dísz- 
egyenruhás bányásszal vonult ki.

— Iskolai ünnepély. A Szent Vinczéről nevezett 
irgalmas nővérek Szélaknáu f.-hó 12., vasárnap, Ö Felsége 
jubileuma alkalmából, énekkel és szavalattal egybekö
tött finuepélyt rendeznek, melyre az intézet elöljárósága 
az érdeklődő t. ez. közönséget tisztelettel meghívja. 
Az ünnepély esti 0 órakor kezdődik. Külön meghívók 
nem fognak szétküldetni.

— Irodalm i előadás. E lapok szerkesztője Sel- 
meczbányán már már otthonossá vált estélyek mintájára 
e hó 19-én (vasárnap) Vihnyén rendez estélyt és pedig 
Tirts Jolán, Lcliotzky Elma, Liszkay Ida kisasszonyok, 
Faragó Gyula, Martsek István urak szives közreműkö
désével. Az estély úgy a szereplő erők, mint a programm 
után ítélve, élvezetes lesz, s hisszük, hogy közönségünk 
támogatásában sem lesz hiány. Ugyan ez alkalommal 
fölemlítjük azt is, hogy többek felszólítása folytán e hó 
17-én (pénteken) a Sembery-teremben is rendezünk es
télyt és pedig egy jó zenekar közreműködése mellett. 
A programmot, melyet miután csak lapunk zárta előtt 
határoztuk el magunkat az estély megtartására, az idő 
rövidsége miatt még össze nem állíthattunk, csak csü
törtökön közölhetjük t. olvasóinkkal. Elhatározásunkra 
egyik szives műkedvelőnknek, — a ki az idojóslás tu
dásának gyanújában áll különösen az az argumentuma 
volt befolyással, hogy Medard napja óta folytonos eső
zések lesznek a Száz Éves által előirt napokon á t ; igy 
tehát az a művelt közönség, a mely a télen tisztelt meg 
látogatásával, most is ellátogat estélyünkre.

— Iliit elciilinlál. Zibolen András holyb. hen- 
tcsmc8ter e hó 6-án hirtelen meghalt s többen azt hit
ték, hogy gyilkosságnak esett áldozatul. A vizsgálat 
meg is indult ez irányban, s úgy a hulla szemle, mint 
a bírósági bonczolás megejtetett.

— Az i*v. lycciimi m ajális, mely e hóban — 
ugylátszik — első és utolsó is, a mennyiben nincs kilá
tásunk egyéb intézetek u egyletek tavaszi mulatságaira, 
e hó 10-én kedvező időben folyt le. A mulatság szín
helye: u kisiblyei liget nagyon megnépesült, s u nagy 
számú közönség jól mulatott. A mulatság igen jól si
került.

— A liszlvlsclő kitüntetése. Korpona sza
bad királyi város tisztikara, Mujkovszky Mihály polgár- 
mesternek a koronás aranyóráéin kereszt tulajdonosa 
és a Ferencz József rend lovagjának, stb. e tisztviselői 
pályán eltöltött negyed század évfordulóját folyó évi 
junius-bó 22-én megünnepeli mely ünnep programmja 
a következő: 1. Reggel 10 órakor a római katbolikus 
templomban bálaadó isteni tisztelet. 2. Tisztelgések 11 
órakor a városházán a polgármesternél. 3. Társas ebéd 
1 órakor az alsó vendéglő disztermébeu.

— DiszW)vészét. A selmeczi polgári lövőcgyesll- 
let egyleti tagjainak adakozásaiból f. é. junius 8-án a 
koronázás 25 éves évforduló napján diszlővészet tarta
tott a tagoknak élénk részvétele mellett. Pohárköszöu- 
töt mondott Dl*. Stuller Gyula a távollévő főlövészmcs- 
ter nevében ő felségére mint első és kitűnő ezéllövőre.
A kitűzött szép 6 dijat a következők nyerték: 1-só di
jat Seidel Ágost szeglövésre, a 2-dik dijat Krausz Géza 
szeglövésre, a 3-dik dijat Liszt Gusztáv, a 4-diket Seidc 
Róbert, az 5-diket Pr. Stuller Gyula és a 6-dik dijat 
Langauer József egy-egy négyes lövésre. Az első dij 
volt egy körmöczi arany, a 2-dik egy tiz frankos arany, 
a harmadik 3 frt ezüstben, a negyedik 2 frt, az ötödik 
1 frt 50 kr. és a hatodik 1 frt ezüstben, valamennyi 
dij szépen díszítve adatott ki. 684 lövés esett 494 kör
egységgel. Négyest lőttek még: Dr. Stuller Gyula 1-ct, 
Horváth Károly 1-ct, Horváth József 1-et, Liszt Gusz
táv 1-cl és Seidel Ágost 4-et.

— Valcfn (áiiczm ulntság. Az akadémiáról 
búcsúzó rvén diákok" az idén is megtartották a szo
kásos búcsú mulatságot, mely daczára a kedvezőtlen 
időnek a legkedélyesebb hangulattal kezdődött és folyt 
le. Sőt épen a kellemetlen idő, melyről eddig azt hit
tük, hogy ellensége a nyári mulatságoknak, szegődött 
most a fiatalság pártjára, megakadályozván a hazame
netelt. így történt azután, hogy a mulatság reggel 4 
óráig, vagyis viradtig tartott, a mi a legnagyobb ritka
ságok közé tartozik a selmeczi mulatságok sorában. A 
jelenvolt hölgyek közül a következők neveit jegyeztük 
föl: Aezél Mariska, Bellusits növ., Enders Juliska, 
Gretzmacher Hilda és Victa, Hoffmann Erzsi (Kőpatak); 
llermann Olga, Hcincz Gizi, Ilenrich Irma, Krausz 
Adói és Lujza, Kaufmaun Anna (Szt. Antal), Lukács 
Adél, Macban növ., Massányi Margit, Muszka Margit, 
Pauer Eta, Ráth Irma, Roskoványi Elza, Renncrt 
Olga, Szécsi Vali, Schreder Eta, Sohuszter Gizi, Telucb 
növ., Urbán növ., Winkler Clotild, Zahn Gizella, stb. 
Asszonyok: Bernhard Adolfné, Beucze Gergelyné, 
Cserey Adolfné, Gretzmacher Gyuláné, Hotfmauu Sán- 
dorné (Kőpatak) llajdu Béláuó, lleincz llugoné, Krausz 
Vilmosnó, Kaufmann Albertné (Sz. Antal) Maly Sán- 
dorné, özv. Makónyi Samuné, Pauer Jánosné, Rátli 
Ferenczué, Kenuért Gyuláné, Scholtz Vilmosnó, Szccsi 
Zsigmondné, özv. Schrederné, Telucb Istvánná, özv. 
Urbán Miklósné, Winkler Benőné, Wisnero Adolfné. 
Első-második négyest 36 pár tánczolta.

— Herényiét minit.  Lapunkban terjedelmesen 
ismertettük annak idejéu azt a merényletet melyet Mayer 
István selmeczbáuyai bányász a zólyommegyei Szelese 
községben mostoha anyja ellen elkövetett, t. i. hogy az 
egyik láda alá dynamitot helyezett s ezt meggyújtva, 
a házat felrobbantotta. A merénylő a minap birósági- 
lag hozott ítélet szerint 3 évi fegyházbüntetésre, 5 évi 
hivatalvesztésre Ítéltetett.

— Lopás miat t  elítélve. Pindroeh János 21 
éves selmeczi kőmives legényre, a ki egy év előtt a 
helybeli r. k. plébánia épületében egyik segédlelkésztől 
pénzt lopott, a templomi perselyt meg feltörte, c napok
ban mondta ki a törvényszék az Ítéletet, mely szerint 
a nevezett egy évi börtönre, 3 évi hivatalvesztésre és 
politikai jogainak 3 évi felfüggesztésére Ítéltetett.

— Mngyni1 gyógyfürdők és ásványvizek. Irta 
dr. Boleman István, kir tanácsos, vihnyei fürdő orvos. 
Kiadja a balneológiái egyesület. Mindeddig a tavasz 
beálltával, az első fecske beköszöntésével megindultak 
a fürdők reklámhadjáratai. Minden orvos naponta több 
ily reklámhirdetést kapott, melyek felületes megtekin
tés után a papírkosárba vándoroltak, legfeljebb gúnyos 
mosolyban részesül az a fürdőtulajdonos, ki minden 
odaküldött vendégért egy aranyat Ígért tiszteletdijképen. 
A czélt tehát nem érték el, a költekezést pedig meg
csinálták a fürdőlulajdonosok. Igen életre való eszme 
volt lellát a balneológiái egyesület részéről, hogy a je 
len könyvvállalat megindításával az ilyen reklámkül- 
deményeket fölöslegessé tette. .Jelen könyvben összegezve 
találjuk mindazon fontosabb fürdőket, számszerint 53-at, 
amelyek orvosi szempontból figyelmünket megérdemlik
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és melyeknek berendezése a kultur niveaut eléri. Az 
orvosokra nézve, akik a jelen könyvet dijmentcsen kapják, 
felelte czélsztrii ez a munka, amelyben szükség esetén 
utálta lapoz és a melyből a közönség számára a 
kivaut felvilágosításokat megadhatja Meg szerencsé
sebb volt azonban az egy csillét, midőn a munka meg
írását Uoleiuau királyi tanácsosra bízta, aki mint a 
flirdóorvosok előharozosa és szorgalmas iró, erre a 
feladatra a legbivatotlabb egyéniség. Eltekintve a 
fürdőknek ábe sorrendben való ismertetésétől, felette 
érdekes czikket adott a bevezetésben, a melyben a kii- 
löubözó forrásvizeket és azoknak hatóképességöt Írja le. 
Kívánatos vólna, ha ilyen könyv, a melynek előállí
tása nem kerül sokba, minden évben megjelennék és 
bevezetésében mindig czikket tartalmazna, a mely a 
fltrdóorvoslás terén a lefolyt évben szerzett tapasztala
tokat ismertetné. Nem mulaszthatjuk el egyúttal a 
balueologiai egyesületnek figyelmébe ajánlani, hogy 
az ilyen orvosnak való munkán kívül ozélszerü volua 
egy fürdó Baedekeruek — hogy röviden fejezzem ki 
magam — kiadásáról is gondoskodni, a mely a kö 
zönségre nézve olcsó áron hozzáférhető volna. Az unalmas 
vegyelemzések, a kórjavallatok fölsorolása helyett tar
talmazná a fürdőknek s főleg környéküknek, a ki
ránduló helyeknek leírását, a lakás- s élelmezési viszo
nyokat. a vasúti és kocsi közlekedést. Szóval mindazt, 
a mi a fürdőzés anyagi és szórakozási viszonyaira vo
natkozik. Ezeket az adatokat a közönség eddig csak 
az újságok fllrdólcveleiből és a száj ró I-száj ra adott köz
lésekből tudta meg. lliszsztlk, hogy ilyen könyv kia
dásával a melynek költségeit részben a fürdőtulajdono
sok magukra vállalhatnák, nagyban emelhetnék a kö
zönség érdeklődését a hazai fürdők iránt. „N—1.“

Csar n o k,Reviczky G-yula.
(1855-1889.)

Irta: Dr. K n jk o v ^ /.I i .v  G u s z t á v .
A két kötetből össze lehetne szedni szebbnél-szebb 

gondolatokat s akkor majdnem kimerítenék a költemé
nyeit. A terjedő emlékkönyveknek sok tápot nyújthatna 
Reviczky. Ilyen hogy többet ne is idézzek a „Tanács" 
czimtt remek kis költeménye:

Hol ismerősöd nincs, fogadd 
Ifjú barátom c tanácsomat:
Lányokra nézz, s azt fogod észre venni 
Hogy ismerősöd valamennyi."

Az elegikus költészet kitűnő képviselője igy fejezi 
be „Ifjúságom" czimlt kötetjét.

Május legében, kék egében 
Nem zeng többé a régi dal 
Ah, nyugovóra üt az óra 
S a fény, a láng, a vágy kihal.

A „Magány" czimtt kötetje a költő halála évében 
jelent meg a Kisfaludy-társaság kiadásában, mi már 
magában is elég kedvező kritika, ha ezen kritikusok
ból álló areopág bocsájtja valakinek müvét a nyomda- 
festék alá.

E kötet már a férfikorba lépett Reviczky, perfekt 
poéta remek költeményeit tartalmazza.

Diákköri szerelmének múlt emlékeként, itt is ta
lálkozunk néhány Emmához irt költeménynyel, de ezek 
mint mondám csak múló emlékek:

„Emléked, mint virág a könyvben 
Veszíti sziliét, illatát;
Gyakorlom szivein a közönyben,
Egykedvűen gondolva rád '.

Az epitafiumokban Arany, Katona, Turgcnycv és 
más nagy szellemeknek emlékének szentel egy-, két 
ódái lendületit sort.

A „Goromba versek" czimtt cziklusában a humo
ros és elegikus költészettel találkozunk, nem különben 
a „Változatokéban. Ilyenek: „A törvény betűje, Búcsú 
a kabátomtól, Diák élet stb.

A „Virágnyelven" czimtl cziklus költeményei a 
költőjükhöz méltó elegikus hangulat pregnáus kifejezői, 
méttók ahhoz az emberhez, kinek a szenvedés is gyö
nyör.

A „Salamon Király álma" czimtt költeményében, 
korántsem a bölcs király életéből való epizódot mutat 
be, de a kitűnő lírikus önmagáról mondja azokat, mi
ket Salamon királynak tulajdonit. Tehát az ősz Náthán •, 
kinek szakálla mint a hó nem Salamon királyról, de 
ReviczkyrŐl szólott, ekképen magyarázván az álmát: 

„Hogy álmod mit jelent nyilvánvaló.
A nap ragyog, a szüzek lejtenek,
Nyit a virág, de óh már nem neked.
Öreg telkednek nincsen lángja szive:
Táraid lemondás, bánat, éj magány;
S a vágyak evezőjét elveszítve 
Haladsz a vénség rozzant csólnakán,
Mig eltűnik előtted a világ,
Es sirod örök éjét hinti rád."

Költészetének gyöngyei a „Változatok czimti czik
lusában vannak lerakva. IM: a Kosz istenek" ezimüben 
h&rom szenvedélyt szerepeltet, melyek, annak, a kit

halójukba kerítenek „agyát lenytigzik, szivét fogva 
tartják".

M■•.-térilég irja h a korszerei eni hatalmát, végre 
reá tér önmagára, s rossz istenek körébe, mint legke- 
gyeílciichbet Apollót is be vonja, kién nőt, családot el
hagyni képes az, ki hivatást érezve a költészethez, min
denben követi istenét. Még végre azt veszi észre, milyen 
gyönge és terhére van társinak, s magának, s igy ki
állt fel.

„Játéka vagy csak, szem hozzá hasonló,
Kit összetörvén elhajít Apolló,"

E kötetben van a „Menti vár" „Isten", „Tanta- 
luslioz" „Palinódia, „Az uj nyolez boldogság, „l’au 
halála„ stb. Ezen utóbb említett költeményben Reviczky 
kulturpessimismusa jut kifejezésre, miről Palágyi Menyhért 
igy emlékezik meg: Nem hiába, hogy eszméjét éveken 
át hordta lelkében, e költeményében csúcsorodik ki 
egész pocsise. Azt az ellentétet, mely őt egész életén át 
foglalkoztatta itt sikerült neki allegorikus alakban dia
dalmasan megérzékeltetni. Sokan nem tudják azt, hogy 
egy-egy lírai vers bár látszólag csak néhány órai mun
kának eredménye, tulajdonkép fölér egy-egy epikai, 
vagy drámai alkotással, mert hogy létre jöhessen, a 
költőnek óriási élet- és művészi iskolán keresztül kellett 
mennie. A kisebb lírai versek, melyek inkább a ínu- 
lékony hangulatok szüleményei, hasonlíthatók apró csa
tározásokhoz. melyek egy-egy nagyobb ütközetet 
készítenek elő; de ha lyrikus döntő ütközetet viv, 
akkor alkotása egyenrangú az epikai és drámai költőé
vel, sót bizonyos tekintetben még jelentősebb, mert sű
rítve adja az érzést, a gondolatot és eszmét. Reviczky- 
nek is sok, nagyon sok előkészítő harczból kellett győ
zelmesen kikerülnie, míg végre Pan halálának megírá
sához jutott. Pan halála Reviczky gondolat költeményei 
közt a legkiválóbb helyet foglalja cl, melyben a naiv 
életörömet egyrészt, a fásult tudatosságot másrészt a 
pogányság és modern keresztény czivilizátio ellentéteibe 
öltöztette. A pogányságot és vele a naiv örömet ekkép 
siratja:

A természetből elszállott a lélek 
Ez tán a földön isten nem mulat 
Nem lesznek többé gondtalan kedélyek 
Jön a szivet tompító öniudat.
Egyhangúság elmélkedés unalma . . . 
üli Tharnus, ezt jelenti jóslatod !
Megszűnt az istenek pogány uralma 
Meghalt a nagy Pán! A nagy Pán halott.

Kultur bánaton kívül Reviczkyben alig található 
tulajdonképi pessimista vonás. Az a sajátos szenvedő 
megnyugvás, lemondás, resignatio, mely annyi forma
szép, zeDgzetes költeményében nyilvánul, inkább keresz
tény katliolikus színezetű."

Ennyit röviden Reviczky Gyula költészetéről, bár 
még sokat lehetne Írni évtizedünk e kitűnő dalnoká
ról, ki nagyobb méltánylást érdemelt volna életében 
úgy, mint halála után is. Mert sajátos irodalmi és tár
sadalmi viszonyaink között nemcsak életét, de annak 
nyilvánulását . . . költeményeit is alig ismerjük. Va
lóban igen hálátlanná kezd válni e pálya oly annyira 
hálátlanná, hogy egészen jogosult Reviczky ezen kifa- 
kadása:

Ifjú magyar költő jelölt!
Bolond, ki nálunk rímbe költ 
Ha már a dicsvágy láza kerget:
Vezérezikket körmölj, uo verset.

Reviczkyvcl is megesett az, mi sok jelesünknek 
osztályrésze volt, hogy életében alig ismerték, de a kik 
ismerték annál jobban érézték a vcsztességet, mely 
halálával irodalmunkra nehezült.

Csodálaltos emberek lehettek azok a régiek, kik 
Ilemér klassikus müveit, memóriájukban voltak képe
sek megőrizni a/, utókor számára, holott mi a sajtó 
és sajtó szabadság korában is alig ismerjük jeleseinket.

Egy tiatal zene szerző, Nádor Gyula, mintha érezte 
volna Eötvös József e szavainak igazságát, hogy „dalt 
érdemelt, mert költő, köunvct, mert szeretett (I. Vég. 
rendelet) az elhunyt Reviczky egyik leglmngulatosubb 
dalához szép magyar stilii zenét irt:

Szivemből téptem ezt a dalt,
Hová képed van Írva.
Majd elmerengsz: Ú irta, ő !
Eogod olvasni sírva . . .
Dalocska szállj tovább!

Es most a dalocska szállj tovább refrainfi szép 
dal repülhet szájról-szájra, az egyik ága a művészetnek 
terjeszthetné a másikát, s e kettő s együtt hódíthatna 
ott híveket az irodalmunknak, hol költészet iránt még 
ki nem veszhetett az érzék a szép, a nemes iránt . . . 
a leány szivekben,

(Vege.)

naptár.
Havi és heti nap Katliolikus naptár Protest. naptár Izraelita naptár

12 Vasárnap 11. Szt. háromság B Szt háromság 17
13 Hétfő Páduai Antal hv. Tóbiás 18
14 Kedd N .-Vazul pk. Vazul 1!)
15 Szerda Vid, Modeszt, C. Vid 20
16 Csütörtök Űrnapja Jusztina 21
17 Péntek Percgrin vt. Beinor 22
18 Szombat Márkus, Marczell Marczellián 23 S. Sch. L.

Nyílt-tér.*)
Egész selyem, m intázott Foulnrdokat mé

terenként 8.> kitő l egész 4 fit (>"> k r ig  (mint
egy 450 különböző árnyalatban) megrendelt egyes 
öltönyökre, vagy egész végekben is szállít házhoz 
szállítva, poslabcr- és vámmentesen I le n i ie h e ig  <». 
(es. kir. udvari .szállító) selyem gyára Ziirielilten. 
Minták posta fordulóval küldetnek.’ Svájczba ozimzett 
levelekre 10 kros bélyeg ragasztandó. (>

Befőzésre
alkalmas finom

asöl<l < lió t ,
s p a n y o l  m e g g y e t  é s  k a  j s z i n  h a r a e z -  

k o t  5  k i l ó s
csinos fonott vesszőkosarakban 1 írt 2(> kr. utánvét
tel küld

Hibján Sámuel utódai Nyíregyházán.
Ugyanott megrendellictő : a befőttek készítését 

ismertető munka, mely csaknem 300 féle befőtt, czél- 
szertt recipéjét foglalja magában. Ára 80 kr. 1—3

*) E rovat alatt közlőiteknek 
nem felelős a

tartalmáért sem alakjáért 
Szerk.LE GRIFFON

a legjobb szivarkapapir

a l é g i ó i  szivarka liüvelyek. |

1 1380. é. párizsi világkiállításnál arany érőmmel kitüntetve ű

világhírű a pusztító

Tord-T
kiirt patkányt, egeret és mezei vakondot anélkül. Rogy más házi állatnak kárt okozna, 
mivel sem Arzenikumot sem Phosphort, Strychnint vagy más bárminemű mérget nem tar
talmaz.

K ö i i  i iy ii a  1 k  a  1 in t i z á s !

E g y (* s o ni a <>*
H i / . t o s  h a t á s !

á r a 5 O k r.
Egyedüli darusítás Selmcczbánya és Ilontmegye részére T A .K .ÍT N  H I K M 1 S  

úrnál K é l m c c z b á n y í í i i .
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Nyomatott kiadó-tulajdonosok Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában Selmeczbáuyán. 1892.
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