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A rovnyai nyaralótelep.
A rovnyai nyaraló telep  létesithetése érde

kében a következő kérvény t nyújtották be a 
végrehajtó bizottság- m egbízottai a város taná
csához :

(ism eretes lehe t a tek. tanács előtt, hogy 
e város néhány le lkes  polgára felső Rovnán egy 
nváraio telep lé tesítését ve:te ezélba

Eme törekvésre  ama megfontolás vezette 
u  illetőket, hogy ezen vá lla lat által ama fak 
torokhoz, m elyek a bányászat hanyatlásával 
apadó forrását a jó lé tnek  pótolni hivatvák , maga 
részéről is egyet, habár egyelőre nagyon sze
rényét is hozzáfűz, de egyszersm ind a város 
lakosainak is egy oly üdülési helyet biztosit, mely 
pompás hegyi levegője, könnyű m egközelíthe
tősége folytán, a kellő  gondozás és fejlesztés 
mellett első rangú teleppé s ez által a városra 
nézve, mint je len ték en y  adótárgy , nem kis m ér
tékű jövedelmi fo rrássá  alakulhat.

De hogy ezen a városra nézve szerintünk 
rendkívül fontos vá lla la t sikerüljön, szükséges,

1. hogy a telep  legalább ivó vízzel legyen 
ellátva,

hogy a fát, mint ugyszólva iti egyedül 
használható építési anyagot nem csak olcsón 
kapja, (ie hogy azt lehető leg  olcsó áron az e r
dőből a helyszínére szállíthassa,

3. hogy ezen telep részére a szomszéd sűrű 
erdő mint á rnyékos sétahely föntartassék.

TÁRCZA.
Emléksorok

egy czimbalmozó leánykának.
Kezed alatt, örömében 
Sir s nevet a czimbalom,
Mikor oly vígan szökell az,
Mint madár az ágakon.
Hangjait mint lágy madárdall, 
gyönyörködve hallgatom.

S gondolom : ha e darab-fa,
Ha az érez húr igy rezeg,
Es belölök ilyen szép dalt 
Tud kicsalni kis kezed :
Hál, ha majd egy érző szívnek 
Húrját érdemli meg!

Érd meg azt is, jó leányka,
Érd vidáman s ily (idén !
Nyisson szived rózsa-ága 
Piros pünkösd ünnepén,
S boldogságod megáldója 
Kérlek — hadd lehessek én !

Szász Károly.

Itori néni.
*tss/.etöpörödöll. előre görnyedt alak Are/.a va- 

oinikoi- s/.ep lehetett, de nagyon megviselték a külön -
e'° viszontagságok.

1 ‘illanIása félénken, majdnem lélován jár ide-oda, 
".''j- r}"rs. halk léptekkel lova siet a varos külső 
-1''dóráin. Az utczagyerekek nem gúnyolják; legföllobb 
"■íMigja egyik a másiknak: „Nézd, Bori néni !•' Ki is 

ellll' (,l"i' il/-l a szolid, bánatos ábrázatu, alázatos nőt?! 
A kit ismer, liszlcletludón üdvözli: „.ló napol

Eüldős szerkesztő éi kiadó:
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illető szellőnii közieméin, valamint az anyagi rész 
kiadóhivatalra ezimzendö.

is

Miután mind ezen feltétel teljesülése 
csak is a városi közönség, illetve az ennek ér
dekeit gondozni h ivato tt tek. városi tanács ha
talm ában van, tisztelettel alulírottak, mint a  nya
ruk) telepet létesítő társulat végrehajtó bizott
ságának m eghatalm azottak azon kéréssel fordu
lunk a tek. tanácshoz, hogy

a) tek in te tbe veve azt, hogy a felső Rovnán 
lukok csak is egy közkuttal rendelkeznek, mely 
nagyobb szárazságban ki szokott apadni, pedig 
az irt lakók száma majdnem ezerén épen oly 
adófizetői a  városnak mint a többi lakók, te 
k in tetbe véve továbbá azt. hogy a belváros 
nagyrész t ezen lakóktól kapja tejszükségletét 
s igy a városnak érdekében van. hogy azok 
m arhája jó  vízzel elegendő m ennyiségben legyen 
e llá tv a ; s tek in te tbe  véve végre azt, hogy a 
fönt vázolt fontossága vállalat, m iután a tá rsu 
lat eddig csak szerény f> ezer forintnyi összeget 
volt képes összehozni, ennek erejéből nem léte- | 
sithető, hogy m indezeket tek in te tbe véve a tek. 
tanács ezen vízvezetéket, a város költségén 
létesítse, m egjegyezvén, hogy a vízvezeték tá rgya  
a  közeli K lingertáró i völgyben, a  közlegelőn 
létező két forrás, m elyek távolabbika nem égé- j 
szén D 00 m éterre távol van.

M ég azon esetben is. lm a vízvezeték  a 
W alscr-czégnek itt já r t  mérnökei előirányzata 
szerint 3000 forintba is kerülne, az áldozat nem 
volna valami rendkívüli, szemben annak fontos- ,

kívánok !“ Szintén furcsán esik az embernek a magyar ! 
szó o szegény némber ajkán ebben a városban.

Szegény Bori néni nem is igen tud más nyelven; 
csak úgy töri, (iczamilja a szókat, mondatokat. Hja. 
messziről kerüli ide. hogy itt keserves napszámban ke
resse kenyerét. ha talál.

Hej. pedig van itt valaki, a kitől némi joggal ; 
várhatná, hogy gondját viselje.

De hát ilyen az ember!
Szivestül feledi a inni tat. ha ennek egyes emlékei j 

feszélyezik.
De pillantsunk kissé a maliba s töröljünk barmincz j 

évet az idő számadásából.

Erdély vadrengényes bérczei fognak körül.
A völgyekben még köd borong és csendes min- ! 

den ; derengő világosság leijeti még csak. mely alig vet , 
árnyékot. Ott A . . . helység templom tornya mered 
ki a gom oly gó párázatokbol: keresztjei mar arany ; 
tündökléssel veszi körül a kelő nap, melynek sugarai j 
itt fönt a hegyen ragyogó szikrákká sziporkáznak szét ! 
a leszökellö patak fodros babjain.

A patak partján körülbelül busz éves leány ül. 
Mezítelen lábait az enyelgő hullám csapongja körül; 
piros vigaiiója a virágokkal incselkedni látszik, melyek 
sokféle sziiivallo/.atban oll hajladoznak . bujkálnak 
körülötte; barna baja félig bomlott tekercsben omlik
fedetlen jobb vállára. .... ívről könnyű lepel kaczéml j
lecsúszott; ábrándos, sötétkék szeme várni látszik va
lakit : félig nyílt knrálajkáröl halk sóhaj lobben el, 
mely csakhamar örömkiállássá lesz, midőn önnél a 
szakadékból az. a fiatal férfi kibontakozik.

„Ali! Boriska ! Te már itt vagy?** Szólítja meg 
az ültéből felszökő leányt a körülbelül barmincz éves 
jövevény, kinek óriás ruházata sájátszerü ellentétel 
képez a leánv nagyon is egyszerű öltözékével.

— Igen: már váriam! Merre megyünk ma? — 
Kérdezi a leány, inig szemének kitörő lángja elárulja, 
hogy szive nem idegen ama szőke, szellemes nrczu 
férfiul ol.
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Hágával, kétséget nem szenvedhetvén, hogy a 
munka saját kezelésben kivivé tetem es m egtaka
rítással keresztül vihető

b kérésünk a másodsorban em lített feltétel: 
az olcsó fa iránt az. hogy a tek . tanács ezt az 
anyagot nem csak lehetőleg olcsó áron adja. 
de oly helyen is. a honnan való elszállítása a 
lehető legolcsóbb legyen.

Ez utóbbi ezél elérhető, ha a fa a M eleg
patak melletti pagonyban jelöltetik ki, miután 
innen a VorÖskuttól az O ttergrund-felé s fo ly ta
tólag a Paradicsom hegység mentén egész az 
A ndrás-akna feletti kereszt tá jékáig  vezető, s 
innét vagy a már kész, a kertek  között húzódó 
vugy pedig egy följebb fekvő régi árok mentén 
könnyű szerrel helyreállítandó utón W eiden- 
aknáig s innét Amália felé talán fele áron szá l
lítható volna, mint a  városon át, m iután itt csakis 
egy kis emelkedés az O ttergrund felé. s W eiden- 
aknától A m ália-akna felé volna leküzdendő, külö
nösen ha az A ndrásakna feletti kereszttő l a 
felső-ut hely reál litta tnék . E  mellett kötelessé
günknek tartván  megemlíteni, hogy azon régi 
vasútnak való átalakítása, melyen a klingertárói 
gáthoz az agyagot szállították nem csak anyag, 
de különösen szem élyszállítás tekinteteben is 
oly kitűnő volna, mely már magában is vonzó 
erővel bírna az idegenekre nézve, tek in tve azt 
a gyönyörű panorámát, mely ezen útról a szem
nek kínálkozik.

„Oda a Muntye Fnlulujra! De előbb adsz egy 
csókot Boris; az se baj. ha kettő lesz belőle!“ S ezzel 
a férfi derékon öleli a piruló leányt, s szenvedélyes 
kéjes csókot nyom annak üde ajkara.

Ezután megindulnak a kijelölt hegyorom fele.
Miért követnek őket?!

**
Boris szomorú.
Mar kél hete, hogy nem látta azt a szőke férfit, 

kivel be szokta kalandozni a hegyeket s ki oly édesen 
tud csókolni.

A vén Miriam olyan furcsákat beszél róla: Hogy 
elment messze, messze: ott fönt Magyarországon, a 
Tátra alján van jegyese, azért ment el. azt hozza majd 
ide mint feleségét. Egy bizony, s azután nem fog ám 
kóborolni a hegyek közöli Borissal, elfelejti ezt, miért 
is gondolna ilyen úri ember olyan szegény együgyű 
teremtéssel mint Boris?!

Különös, olyan sájátszerü nyomást érez Boris 
halanlékain. agya kábult, szive rendetlenül dobog, 
szeme fürkészőleg pillant a lak felé. hol kedvese tar
tózkodóit.

Igaz volna az. mit a vén Miriam mondott?!
Egyszer amint Boris úgy leselkedik, látja azt ti 

szőke férfit ifjú nővel karján kilépni a házból, balja 
mint suttog vele. mint öleli át. s ott a kertben, a te
rebélyes hars alatt, ajkaik összefonlak.

S/egénv Borissal fordult a világ, futott, rohant 
fel a hegyek közi-, s ott a patak partján leveli magát 
a gyepre* zokogása együtt hangzott a patak művin o- 
lnsával. könnyei belevegyültek a babokba.

Borist sokáig nem látta senki.
A szőke leiül áthelyezték Magyarországba, oda 

a Tátra aljara. - itt éli boldog emberként családja 
körében.

Nem bántotla-e néha a mull emléke?!
* **

Az a szőke férfi egyszer, a mini be akar lépni



A slirii erdő nyújtotta á rnyék a telepek 
életfeltétele lévén, kérelmünk ez irányban oda 
terjed, hogy ezt az erdőt szólaló üzembe vé
tetni kegyeskedjék , úgy hogy annak a je len leg  
fönnálló s későbben készítendő utakon a nyaraló 
vagy kiránduló közönség mindég árnyékot lelje;..

A midőn kérésünket a tek. tanács kegyes 
pártfogásába ismételten ajánljuk, nem tehetjük 
azt annak hangsúlyozása nélkül, hogy lehetővé 
téve vállalatunkat, avval a város lakosságának 
részére idővel igun jövedelm essé válható élet- 
forrást biztosítottak.

A tek. városi tanácsnak a selmeezi nyara
lókat létesítő társulat végrehajtó bizottsága m eg
bízásából

Vessünk szederfa-magot.
Sok kísérletet tettek m ár egyesek váro

sunkban s környékén a szederfatenyésztés meg
honosítása érdekében.

A kísérletek azonban nem sikerü ltek .
Miért nem sikerü ltek?
Azért, m ert mindig csem etékkel, fáeskákkal 

tettek próbát, olyanokkal, melyek a mienknél 
kedvezőbb talajon nőve, fejlődve, a mi kevésbbé 
jó földünkben s éghajlatunk ala tt elcsene- 
vésztek.

A tapasztalat a rra  tanított bennünket, hogy 
m ár a magnak a földben is kell edződnie s ■ 
azokhoz a viszonyokhoz hozzászoknia, melyek 
közötti fává nőve, mint ép, gyümölcsöt termő 
fa élni fog.

11a e tapasztalatból foly úlag történnének a be- ! 
fásítási k ísérletek, nevezetesen, ha gyümölcsfa- 
tenyésztőink ezt szem előtt tartanák , keve
sebb csalódás érné őket, s kertjükben  annál 
több volna a nemes gyümölcsfa. Sőt ha össze
tartanának, bizonyára már tettek  volna oly 
gyökeres intézkedéseket is ,  melyek a lap já t t 
helyben a helyi viszonyokhoz, dressiroznák, ne- j 
vélnék a fácskákat s azt tapasztalnák csakham ar, ; 
hogy a faiskolából kikerü li > csemete nem tör- : 
pülne vissza, nem görbülne, vagy halna el. 
mint a hogy most történik, m ikor a forró ho
mokos taljról telepítik ide a kövesbe azokat.

A nagyin, m. k. Földinivelésiigyi M iniszté
rium nak a selyem tenyésztés emelése czéljából 
kiküldött meghatalmazottjától megbízást nyert 
e lapok szerkesztője, hogy a szederfának m ag
ról való tenyésztését kísérelje meg.

irodájába, őrzi. hogy valaki megragadja kezét s könnyel 
vegyes csók ég rajta.

„Ah. itt van! Valahára megtaláltam !*‘ ujjong és 
zokog egy halovány. sovány nő. ki odavető magát a 
férfi lábaihoz.

— Kicsoda ön? Mit akar? — Riad fel nem épen 
jó kedvűén a férfi, s kezét igyekezik kiszabadítani a 
nő örüli fogásából.

rHát nem ismer már? Nem ismeri Borist? Oh. 
én megismertem mindjárt. Igaz, azóta évek tellek el. 
a inig feltalálhattam. Bolyongtam faluról falura, vá
rosról városra, a inig nyomára akadtam, de most 
megtaláltam s el nem hagyom többé!?"

Es a férfi ? !
Hidegen elfordul tőle s elutasíthatja a szolgával.
— Én önt nem ismerem! Menjen isten hí

rével ! —
Szegény Boris!
Tágra nyílt szemekkel mered a távozó szőke 1 

félti illán, végig simítja homlokát ős — együgyű mo- 1 
soly subán végig hervadt ajkán.

E'. a jelenet megzavarta. Félkegyelmű maradt 
azután k  de azt a várost el nem hagvla többé.

Megfigyelte, merre szokott az a szőke férfi járni. ■ 
s a távolból elmerengett rajta.

Kenyere is csak akadt: napszámosnének szegődik, i 
a hol lehet. Ki tagadná meg a szegény. alázatos te- 1 
remtéstöl a falatka kenyeret?!

Nem is beszel. r~ak ha kérdezik.
A szőke férfi lakása felé nem is mer közeledni, 

az meg mm törődik vele. pedig az ö lelkét terheli i 
az elveszett élet. I

így tengeti életét Boris, ki tudja, ki fogja majd 
le szemeit, ha örök álmot bocsát rá a könyörülő 
halál ?!

I)e ő nem is gondol arra. talán egyáltalán nem 
is gondol semmit som. - a mint úgy csendesen tova 
siet. az utezagyerekek halkan suttogják: „Bori néni!"Abai Ottó.

8 0 . _________________________________

A nagy mennyiségben küldött magot kész- 
: seggel vették á t a kerttulajdonosok ügy váro- 
| sulikban mint környéken s a kísérle t sok helyen 
1 és pedig különböző fekvésű völgyben tétetett 
! meg. H isszük, hogy az eredmény el nem marad.

Midőn e tényre utalunk, az a czélunk, hogy 
j a még készle tben  levő szederfa-raag szétosztá

sában többeknek jóakarótám ogatásátn iegnyerjllk .
k é rjilk  azért az érdeklődőket, szivesked- 

: jenek  ismerőseik körében oda hatni, hogy mi
nél többen vegyenbk át tíílllnk k ísérletezd , vé
gett ilyen magot, m elylyel e hónapban még 
készséggel szolgálónk m indazoknak, k ik  annak 
elvetésére s gondozására vállalkoznak.

M egjegyezzük azokkal szemben, a kik a 
I kísérle t sikerében kételkednek, hogy m ár évek 
I előtt tett k ísérletek sikere  tám ogat bennünket 
| abbeli törekvésünkben, hogy a szederfának itt

honi szerezzünk vidékünkön.
A gondozásban részesült fácskákból fák  

fejlettek s nemcsak ép levelet hajtanak, de gy ü 
mölcsük is teljesen k ifejtik  s m egérik évenként

M ár pedig a hol 15—2o fa képes megélni, 
ott százszor annyi is megél s tenyészik. E s mi 
ezt akarjuk .

Mikor én vidéki levelező voltam.
(Levői a „Fővárosi Lapok" szerkesztőjéhez.)
Kedves Szerkesztő U r!
Becses felszólítására készséggel nyúlok tolihoz . . .  

azaz: csak a kezemben levő tollal folytatom az Írást, 
hisz őu mindig leveleket Írok . . .

Most már egy. levéllel több vagy kevesebb, az 
mindegy . . . Már magam is elhiszem, annyiszor ol
vastam és talán épeiV a „ F ő v á r o s i  Lapok"-ban,  
hogy nekem szenvedélyem a levélírás . . .

De dologra! A k a d é m i a i  vonatkozású vissza
emlékezésről kért szerkesztő ur néhány sort. Szívesen 
— a legkedvesebb emlékkel szolgálok.

Mint tizenöt éves fim vidékről a fővárosba jöl- 
lom a főgymnasiumra, mert a mi városunkban csak 
négy osztály volt . . .

Abba a házba kerültem, melyben Beöthy Zsolt 
is lakott. Ö már akkor — mint érettségire készülő 
ifjú - beszólj eket irt. írói körökben otthonos volt. 
Elvezetett engem is az akadémia hétfői üléseire . . . 
ő talán már akkor is lárczákat irt az akadémia ülé
seiről. Lehel, hogy épen a „Fővárosi Lapok" számára. 
Közöltem vele eszmémet, hogy talán az ülésékröl én 
is írhatnék . . .  a „Zala-Somogyi Közlönyébe, mit 
Doboz, később Bálorfi szerkesztett.

— Bizony jó lesz — legelőbb együtt járunk az 
ülésekre.

Csak mese.
ii.

Hál a humánus és vallásos gyáros hogyan került 
az én mesémbe?

Csak úgy, hogy Janó iskolatársam nála tanulta 
ki a kovácsmesterséget s mód nélkül magasztalta elveit, 
emberszerctetét és vallásosságát.

Elmondta, hogy gazdája is olyan szegény felföldi 
fim volt, mint ö. mikor abba a nagy vidéki magyar 
városba került, a hol aztán szorgalmával százezreket 
szerzett.

Az én gazdám mindig 2 órakor kel s velünk 
együtt ütötte a vasal már fél óra múlva, de sohasem 
mulasztotta el az imádságot és az éneket. Ezzel kezdte 
inunk áját és végezte is.

Utána jártam a dolognak, s arról győződtem meg. 
hogy a Janó igazat mondott. A gyáros valósággal fa
natizálta munkásait, a kik kivétel nélkül Liptóból és 
Árvából kerültek hozzája. Ezek a teljesen ágról szakadt 
tót fiuk majdnem emberfölötti erőt fejlettek ki az üllő 
mellett s e mellett sovány koszion csekély bér mellett 
dolgoztak nála éveken át. kora reggeltől késő ősiig, 
némelyik közülük még arra sem érve reá, hogy a mü- 
belvijei szomszédos utezát is megismerje. A gyáros 
mindig tudta őket foglalkoztatni, csakhogy ne érint
kezzenek „a romlott, nagy igényű többi munkásokkal"

Ezek a fiuk azt án nem tapasztalva semmit, s nem 
ismerve más vidék viszonyait, mindig csak az otthoni 
szomorú tengödésscl hasonlították össze mostani élet
módjukat s igy természetesen mindig javulást talállak 
helyzetükön es sorsukkal meg voltak elégedve.

Ha néha ki-kinyilt egyik vagy másiknak a szeme, 
a  gyáros mindig talált módot annak elhallgattatására, 
vagy eltávolittotta azt a műhelyből mint lázongót, 
hálátlant.

S E L M E C Z B A N Y A I I l l R A O  O _____

A legközelebbi Hétfőtől, talán két esztendeig a 
„Zala-Somogyi Közlönyében megjelentek a hétfői 
levelek. ( . . . Már akkor is levelek!)

En az én 15—10. évemmel nem mertem a hir- 
laptudosilók diszes asztala mellé ülni. A korlát mö- 

I gölt a publikumban a térdemén a Szepoggy Imié 
1 latin nyelvtanának, vagy Szvorényi mondattanának ke

mény tábláján irtani a jegyzeteket . . . néha közbe- 
j közbe a másnapi leczke megtanulására is maradt idő.

Egyszer elmélyedve a jegyzetekbe, váltamra üt 
j valaki — kis fiam, maga minden hétfőn itt van, 
, mit ir?

Akadémiai tudósítást kérem.
— Melyik lap számára ?
— Talán nem is tetszik a lapot ismerni. Egy 

j szerény vidéki lap: a „Zala-Somogyi Közlöny" számára 
. (Azt hiszem, akkor fogytak meg az előfizetői — tizenhat

éves munkatárs és még akadémiai levelek — ez sok is 
, egy szegény vidéki lapnak, de azért a lap „Zalai 
i Közlöny" czimmel a régi szerkesztővel most is él.)

— Látogasson meg fiatal barátom, én Thaiv 
i  Kálmán vagyok — szólt az az ur, a ki vállalnia 
. ütött.

Azután Thaly figyelmeztetésire egymásután tün
tettek ki megszólításukkal — jól emlékszem — Ipolyi 

: Arnold. Toldi Ferencz, Tóth Lörincz — és édes sza
vakkal biztattak, hogy ök már régen észrevették az 
én jelenlétemet az üléseken (bizony sokszor csak 
másodmagammal voltam) — hanem ezonlul ne a tér- 
démon Írjak, hanem üljek a hirlaptudositók aszta
lához . . .

Oda ültem . . . Azóta is sok igaz, és zavartalan 
örömöm az volt — midőn a fővárosba felkerült iskolás 
gyermeket annyi jóakarattal az akadémia kiváló tagjai 
észrevették, buzdítottak és felkaroltak . . .

E perczek emléke£őrökké él lelkemben és érzem, 
tudom, mivel tartozom ennek az emléknek . . .

Wlassies Gyula,
vallás- és közoktatásügyi miniszter

Különfélék.
— Közgyűlésünk. Városunk törvényhatósági bi

zottságának jövő közgyűlése junius-hó 5-én, a köz- 
igazgatási bizottság ülése pedig 6-án lesz megtartva 
főispán ur ő méltóságának elnöklete alatt.

— Tanitók gyűlése. A Selmeczbánya vidéki róm. 
kath. népnevelők egyesülete f. évi május-hó 27-én 
Hont-Szalatnyán rendes közgyűlését tartja a következő 
tárgyszorozattal: 1. Reggel 10 órakor szt. mise a sza- 
latnyai templomban. 2. A közgyűlés megnyitása. El
nöki jelentés. 3. A megtartói! közgyűlések jegyző
könyveinek felolvastatása. 4. „Imétlő iskoláink bajairól 
és a bajok orvoslásáról" ez. 20 frankos aranyai nyert 
pályamunka felolvasása. 5. Maszlich József által irt 
„A tanítói állás fontossága és tekintélye" ez. munka 
felolvasása. 6. Sultz Pál a méhészetről felolvasást tart.

VI. évfolyam. 21. szám

Janó mint gyerek került a gyároshoz és mini 
meglelt ember hagyta ott műhelyét, mialatt ügyes 
munkássá, szívós karakterű emberré képződött az üllő 
mellett, de e kiváló tulajdonságokkal együtt olyant is 
vitt magával, a mi öt magyar földön mindenütt lehe
teti enné teszi: elfogult ságot, fanatizmust, melynek éle 
a magyarónok ellen irányult.

Csak igy történhetett meg az is vele , hogy 
kapva kapott azokon a gyülölséget szító iratokon, 
melyek nem régiben a kezeibe kerültek, s melyek, 
miként értesültem, mint sok másnak, neki is vesztél 
okozták, meggyűlvén miattuk baja a hatósággal, • 
munka adójával is, a kitől csak olyan Janóféle ember 
veheti rósz néven, hogy nem tűri el annak a földnek, 
annak a hazának gyalázását, a mely neki kenyeret s 
polgári jogot ad-

Ha a mi vezérférfiaink, a kik a bajok okát, for
rását olt keresnék, a hol az igazán van, akkor első 
sorban az ilyen iskolákat kellene szétrobbantaniok, a 
minőben a mi Janónk is já rt; ilyen iskolák s olyan 
mesterek, minő a Janó magasztalt gyárosa, főváro
sunkban s a vidéken is vannak.

Az ilyen mestereket kellene büntetniük s akkor 
nem találnának termő talajra a tiltott röpiratok, mert 
azokat a Jánosok nevetve fogadnák, inig a Janók 
ökölre szorított kézben forgatják.

Hejh Janó. Janó, rég tudtam én azt, hogy a te 
magasztalt gyárosod humanismusa csak mese, és az 
a vallásossága is, és csak lépvesszőül használta azt 
is. de mesébe álló a te jövőd is, melyei képzeletedben 
alkottál, s melyei valóságban a te fanalismusod, a 
gazdádtól magaddal vitt tévtan mindenütt le fog ron
tani, a hol magyarul éreznek s gondolkoznak.János.
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7 pénztár08 j°>enlóse a PénzWr állapotáról. 8. Tuka 
A llal ;i laiiitói magasabb nyugdijlap létesítésére vo- 
■ilkozé tervezőiének elöl erjesztése. 9. Egyetek.

a bérm álásra nagyban folynak az előkészü
le te k  a  közönség körében. Előreláthatólag nagyon sok 
■ bérmálandó. Vett értesítés szerint Boltizár Jó- 
' j  é,seki helynök fogja a bérmálás szentségét kiosz- 
li'ii és pedig jun. 2-én es 4—én. — Ő méltósága jun. 
j én esli 7‘/g órakor érkezik a vasúton.

- Távirat. A polgármesterünk halála alkalmával 
érkezeit táviratok közül még a kővetkezőt közöl- 
Tik: Szab. kir. bányaváros törvényhatósági bizott
ságnak és tisztikarának Selmocz. — Szívből részt 
v e sz e k  a  tisztelt bizottságnak, tisztikarnak és rokonok
nak fájdalmában a város közbeesőit polgármesterének 
(halálozása alkalmával azon kivánatimnak adván ki
fejezést. hogy a csapás által sújtottak az elhunyt fé- 
n,es emlékében nyerjenek némi vigasztalást.

Popper Sándor.
Az első majális, mint már lapunk előbbi 

számában jeleztük, ismét az ev. lyceumi növendékeké 
lesz, melynek napjául a rendezőség e hó 30-ikát vá
lasztotta. Hogy e tavaszi tánczvigalom kitünően sike- 
kcrnljön. ahhoz minden előkészület megtörtént m ár; 
csak egy nagy tényezőre van szükség: a kedvező idő
járásra, a mely tapasztalat szerint csak minden har
madik évben szokta a lycistákal támogatni. Ez alka- 
kalommal bizonynyal szintén segilségökre lesz. őszintén 
kívánjuk.

A lövöldéről. Folyó hó 19-én megtartott lö
vészeten a dijakat az egyleti pénztár adta. Esett össze
sen 722 lövés és eléretett 610 köregység, ezek között 
13 darab négyeskör. Az I. dijat nyerte Dezsewffy Aurél, 
a II. dijat Krausz Géza. Az egyleti közgyűlés f. hó 
2G-án lesz a lövölde helyiségében megtartva.

A tornaversenyre  Beszterczebányára Sel- 
meezbányáról ma utaznak el középtanodáink ver
senyző növendékei, és pedig az ev. lyceumból 62 ta
nuló 3 tanárral, a k. k. gyinnasiumból 20 tanuló 2 
tanárral. Őszintén kívánunk nekik sikert, s szerezzenek 
ismét dicsőséget annak a tanintézetnek, mely minden 
módot megad nekik a test fejlesztésére, hogy helyüket 

is megállhassák.
Diákvendégek érkeztek e hó 24-én váro- 
kiket a lyceum növendékei zenével, énekkel, 

üdvözlő beszéddel fogadtak. A vendégek Kun-Félegy- 
háza kőzépfanodájának növendékei, számszerint 22-en 
voltak, két tanárjuk vezetése mellett, kik a tegnapi 
napot városunkban tölt vén, ma együtt utaznak el 
Beszterczebányára a tornaversenyre. A közönség nagyon 
rokonszenvesen fogadta a kis kunokat.

Miért kevés a m adár kertjeinkben ? A ma
darak egy barátja azt észlelte városunkban s környé
kén. hogy a belvárosban, a hol pedig nagyon sok a 
házi kert, feltűnően kevés a madár. Ennek okát kutatva, 
arra a tapasztalatra jutott, hogy a házi kertekben a 

: pusztítják el a madarakat, még pedig arány-

8 E LM E C Z  B A N Y A 1  H Í R A D Ó ^ 81.

Utóhang a Varchonitcákhoz.*)
— Mennyi bombaszt! — fogja mondani a szá

zadvégi olvasó, ha a kuriozitása rávette, hogy ezt az 
elbeszélést átlapozza.

És igaza lesz. Biz ez már mind bombaszt, mai 
nnpság.

De hát ennek az elbeszélésnek is eczetágya van.
Nem regénynek készült ez, hanem drámának.
1853-at irtunk. A Bach-korszak virágévadjál. A 

földön feküdt minden. A magyar kezdte megszokni a 
kényuralmat, a rabrendet, az idegen szót, az uj in- 

nyl. Nem volt már semmi reagálás — (a szabad, 
irányban), csak még ogv néhány oxaltáll 

Poéta kehiében.
No azokról meg gondoskodva lelt a czenzura 

intézménye állal.
A nyelvünket nem értette senki az államalkotó 

elemekből: elkezdve a helytartón, folylalva a megye
kőkön, a rendőrfőnökön, a biztoson, a végrehajtón 
keresztül, egész le a Schulrathig. Csak a czenzor kö
vessége volt érteni az átkozott finnugor idiómát.

A miket most te, boldog idők szülte olvasóm, 
'ircsa bombasztoknak fogadsz, abban az időben egv 

pefraktáriUS magyar Írónak jajkiáltásai voltak az alvó 
nemzethez, áthelyezve a khokonorhegyi szakadékok 
özé. szájába adva soha nem élt királyoknak és király

lányoknak; de megértve, átgondolva egy élni akaró, 
tetszhalott nemzettől.

Ez a mű, igy regényalakban, csak jóval később, 
ĵ y enyhébb korszakban láthatott napvilágot; eredeti- 
en ez drámának született. S ide kell egy pár kor- 

raJz°ló konturvonás.
toi ^  czenzor volt ez években a magyar irodalom 

lölU bírói székbe ültetve.

talanul nagy mennyiségben, úgy, hogy ilyen pusztítást 
meg a vadonban sem észlelhetni. A macska ugyanis 
igen könnyű szerrel jut a Ibgtöbbnyire alacsony helyre 
rakott fészkekhez s ott nemcsak a tojásokat s madár- 
fiukat pusztítja ki, hanem legtöbb esetben az anyákat 
is meglepi. így aztán egy éjjeli kirándulás egész nem
zedéket irt ki. gyümölcsöseinknek érzékeny kárára. 
Különösen a verebek esnek nagy számban áldozatául 
a ravasz házi állatoknak, mely tavasztól kezdve nem 
mutat valami nagy előszeretetet az egér pecsenyéje 
iránt s így nem is teljesíti a háznál kötelességeit. — 
Jö volna a házi asszonyoknak arra ügyelni, hogv az 
ily kártékony inndárirtók ártalmatlanokká tétessenek 
Vagy tán még jobb volna, ha egyáltalán nem a czir- 
mosra, hanem a patkányirtó méregre bíznák az élés
kamra nem szívesen látott vendégeink irtását. Ha e 
tekintetben kellő óvintézkedések nem történnek, úgy 
városunk területén maholnap csak Bélabányán látha
tunk verebeket; pintyőkét, tengoliczet pedig még ott 
som. Az idén az eső segítette a hernyók irtását, de 
munkatársai a kerti®velőknek mégis csak az éneklő 
madarak; ezért megérdemlik a védelmet.

- :n «c ».-■ -ji

Az egyik futatta a könyvalaku termékeket és a 
hírlapokat. (Könnyű volt neki: midössze négy hírlap 
jelent meg Pesten.) Ez egy malicziózus, roszindulatu. 
hóhérnak születetett pribék volt. A nevére nem em
lékezem. A kit meggyűlölök, azt el szoktam felejteni.

A másik egy becsületes, jóakaralu, élni és élni 
hagyni szerető teremtés volt; ennek a nevét megtar
tottam: „Gsehall“-nak hitták. Erre volt bízva a szín
müvek, és a szini előadások ellenőrzése.

Én tehát, a ki már akkor is ravasz, furfangos 
politikus voltam, előre tudva, hogy ily hazafiul frázisok
tól duzzadó regényfélét a nyomdafesték reprodukálni 
nem fog a N. 1. czenzor szigorúsága miatt, azt fun- 
dáltam ki. hogy ugyanezt, mint színmüvet fogom a 
lelhargiás közönséggel inhaláltatni: Gsehall ur kegyes 
elnézése mellett:

A stratagéma teljesen sikerült.
Az én derék, becsületes Csehallom a következő 

referádát nyujtá be a rendörlanáesosnak. a „Dalma* 
czlmü drámáról:

„Dicses Spektakelstük ist ein Machwerk, welches 
geeignet ist, durch exotische Decorationen und kurioso 
Costümc in zahlrciches Publikum ins Theater an- 
zulocken.

Az Isten áldja meg azért a jó rekomendáczióért.
A „Dalma* előadása a nemzeti színházban meg 

lelt engedve. A hatás nem maradt el. Talán egyéb is 
közreműködött, mint az exotische Dckorationen és a 
kuriose Costümc.

Fenn is tartotta magát egész addig, a mig a 
Bach-rcndszer fennállt. Akkor aztán félretettük, mint 
a hogy kitesszük a szobából a vaskályhát, mikor a 
tavasz kinyílik. — így lett később belőle regény. — 
Veszett fejsze uj nyélbe sütve.

Dr. Jókai Mór.
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— Elhaltak. Gálik Ilohn 14 hónapos, r. k., Tu-
berculosis peritonci. 114. Kiss János 58 éves, r. k., 
Empáisema pulmonum. 115. Weisz István 29 éves, 
r. k., Hidrops universalis. 116. Vancsekovszky Anna 
46 éves, r. k., Hidrops universalis. 117. Veisz Mária 
36 éves, r. k . tüdőlob. 118 Gserey István ág. ev.. 
korai szülés. 119. Blaskovils Terézia figyermeke r, k.. 
korai szülés. 120. Veisz Mária 10 hónapos róm. kath.. 
kanyaró.

— Az adófizetők figyelmébe. 1891. sz. Hir
detmény ! Mely szerint alulírott hivatal részéről ezen
nel közi irré tétetik, hogy a nyilvános számadásra kö
telezett egyletek adóját és bányaadó megadóztatását, 
az adókivető bizottság 1895. máj. 31 -én tárgyalandja a 
vigadó helyiségében. Városi adóhivatal. 1912 sz. Hir
detmény! Mely szerint közhírré tétetik, hogv a folyó 
évi tökekamatadó kivetési lajstromok a lévai in. kir. 
pénzügy igazgató-ágnak érvényesítési záradékával el
látva a városi hivatalnál f. é. junius-hó 5-től f. évi 
junius-hó 12-ig terjedő nyolc/, napi közszemlére ki
tételnek azon figyelmeztetéssel, hogy az adókötelesek 
netáni felszólamlásaikat, s pedig: a) azon adózók, kik 
a fentérintelt kivetési lajstromban tárgyalt adónemmel 
már a múlt évben voltak megróva, a lajstrom kitéte
lének napját b) azon adózók, kik a kivetési lajstrom
ban megállapított adóval a kivetés évében első Ízben 
rovattak meg, adótartozásuknak az adókönyvöcskébe 
történt bejegyzését követő 15 nap alatt közvetlenül 
a lévai m. kir. pénzügyigazgatósághoz annál is inkább 
nyújtsák be, mert ezen határidőn túl oda beérkezett 
felszólamlásaik az 1883. évi XLIV. t. ez 5. §-a ér
telmében mint figyelembe nem vehetők egyszerűen 
visszaulasittatnak. Selineczbányán. 1895. május 24-én. 
Városi adóhivatal. 1891. sz. Hirdetmény! .Mely szerint 
alulírott hivatal részéről ezennel közhírré tétetik, hogy 
az 1894—95 évben keletkezett üzletek megadóztatását 
az adókivetö bizottság 1895. évi junius-hó l. és 4-én 
tárgyalandja a városi vigadó helyiségében. Városi 
adóhivatal.

— A hősies kínai császárné. A kínai császárné
nak Pcking közelében van egy pompás parkja, mely
ben fényes paloták vannak. Ez az u. n. hópark. Ennek 
a parknak és a benne lévő épületeknek a fentartása 
évente 30 millió márkát emésztett fel. Minthogy azon
ban Kina, főleg a szenvedett hadikárok következtében 
nem rendelkezhetik felesleges pénzzel, a császárné el
határozta, hogy erre a czélra egyelőre semmit sem 
szán és a jövő nyáron keresztül Pekingben marad. A 
császár, a ki tudta, mennyire szereti a császárné a 
pompás parkót, és mily nehezére fog esni nyáron ke
resztül a piszkos és forró Pekingben maradni, hiába 
iparkodott az agg hölgyet erről a szándékáról lebe
szélni. Az uralkodónő el van határozva, hogy a súlyos 
időkben alattvalóinak jó példával megy elől és nem 
volt reá bírható, hogy tervétől elálljon.

— Különös ismertető jel. Egy esseni német 
embernek megszökött a felesége. A férje pontosan 
tudta, hogy melyik vonattal ment el, azt is sejtette, 
hog>’ hova illanhatott, megtáviratozta tehát az illető 
vasút állomás főnökének, hogy tartóztassa le. Különös 
ismertető jelként azt tűntette fel, hogy 80 kilogram
mot nyom. A mint a vonat beérkezett az illető vasúti 
állomásra, az összes nőket bevitték a málhafeladási 
osztályba és sorra megmérték őket. Ilyen módon köny- 
nyi'i szerrel megállapították a szép szökevény azonos
ságát és a nem épp karcsú menyecskét visszaküldték 
az urához.

— A szabadságrharcz dalai és indulói lesz a
czime a vaskos hangjegy-füzetnek, melyben Káldy 
Gyula a köv. darabokat adja közzé: 1821-től 1847. 
végéig. 1. Marlinovich nóta. 2. „Bécs várostól nyu- 
gotról-keletre". 3. Búsul a lengyel. 4. „Széchenyi Ist
ván és Wesselényi Miklósról szóló dal. 5. „Zrínyi vére 
mosta Bécset’ . Z. Restaurationális nóta. 7. Metternich 
elleni dal. 1848. első fele. 8. Talpra magyar! 9. „Kos
suth volt az indítója*. 10. Batthyányi-induló. ll .S z a -  
lontai nemzetőr dala. 12. Duna-Tisza közi nemzetőr 
dala. 13. Haromszinü lobogó. 14. Jász őrséreg tábori 
lánczdala. 15. „Kossuth Lajos édes apám“. 16. Jász
kun induló. 1818. második fele. 17. Kossuth nóta. 18. 
Kossuth-induló (énekhangra). 19. „Ős Buda gyer
meke . . .“ 20. Pesti csatár-induló. 21. Vörös sipkás 
zászlóalj dala. 22. „Ráczok, rúczok, szerviánok". 23. 
„Ezer esztendeje annak". 24. Bem alatt Erdélyben 
harezoló bécsi legionisták dala. 25. „Jáczi, táczi, vo- 
jáczi“. Krakkói önkénylesek dala. — 1849. első fele. 
26. Damjanich-induló. 27. „Zúg az erdő . . . 28.
Isaszeghi indúló. 29. Komáromi tót honvéd-nóta. 30. 
„Porfelleg támad éjszakon." 31. Honvéd tüzér temetése. 
32. Honvéd tüzér temetése (székely eredeti dal.) — 
1849. második fele. 33. Világosi fegyverletétel dala 
Nyizsnyai Gusztáv). 34. Világosi fegyverletétel dala 
(népies). 35. „Világos felől jő fekete ló \  36. „A to
ronyban fekete-sárga róngv lóg*. 37. Bujdosó huszár 
nótája. 38. Kolduló honvéd. 39. Aradi rab dala 1850-től 
1852. végéig. 40. Magyar emigránsok dala. 41. „Ma
gyar hazám büszke fia mivé lettél V" 42. Batthyányi- 
induló (halálára). 43. Dal az adóról, a trafikról. 44. 
„Galicziát kisöpörték*. 45. „Verd meg Isten . . .“. 46. 
Aranyszabadság. 17. Jön Kossuth !“ 48. „Dobreezem- 
ból most indult el . . .“ 1859-1861. 49. „Letörött a 
bécsi torony gombja*. 50. Garibaldi nóta. 51. „Elmen
tem a debrcczeni vásárra". 52. „Kossuth Lajos levelet 
irt*. 53. Klapka-induló (énekhangra). A Szabadság- 
harc/. dalai és indulói f. év. július végén jelennek meg.



Csarnok.
Az »első szabad szó« hatása.

Oh szép a/, miuo, uiely jókor Miilemlett
Áldott a s z ó .  mely lendült idején !

S z á s z  K á r o l y

Negyven éve, hogy a főváros állandó lakosa va
gyok. Természetes tehát, ha most az utczáin, terein 
járva, sokszor álmélkodom azon, hogy ez idő alatt 
mennyit épült, szépült Budapest s életforgalmában 
mint megváltozott! Különösen meglep ez örvendetes 
mélázas, mikor az Akadémia fényes palotájának már
vány-előcsarnokába lépek, mert ott leginkább megta
lálom a roppant különbség mértékét.

Az alacsony, egyenetlen házikók, melyeknek he
lyére szebbnél szebb-nagy házak sorát emelték: a 
girbe-gurba keskeny utczák. melyeket egyenessé és sok 
helyen szélesebbé szabályoztak; a rósz kövezetek, me
lyek sima aszfaltnak, a szemetes Dunapart, mely lép
csőzetes kőszegélynek, a pislogó olajlámpák, melyek 
gáz- és villamfénynek. a kopár járdaszélek, melyek 
fasoroknak engedtek helyet: végképen eltűntek s ki 
tudna már rájok élénken emlékezni, holott mindnyáju
kat engedjük át a feledésnek!

De ma is meg van a belváros egyik legnagyobb, 
átjáró épületének, (az egykor Trattner-Károlvi-, most 
gróf Pálffy János-féle háznak) emeletén az az utczára 
néző. tágas szoba, melyben a m. tud. Akadémia tar
totta valaha a maga nagyon csöndes üléseit. Közgyű
lést akkor nem volt szabad tartania

Voltam én is, az ötvenes évek közepe táján, mint 
húsz éves ifjú, ama diszitetlen falu helyiségben nehány 
osztályülésen. Kopott zöld posztóval leteritett ócska 
asztalt ültek körül a tudósok, néha őten-hatan. Láttam 
egyszer a nagytekintélyű elnököt: gr. Teleki Józsefet 
is, ki nem kormányozhatta már a katonakéz alá került , 
Erdélyt s a „Hunyadiak korá“-t irta. A kit mindig az 
asztalnál láttam, az a litoknok: Toldy Ferencz (Schedel) 
volt, kinek egészséges kerek arcza mosolytól sugárzott. 
De néha ez az arcz is elborult, tán mert eszébe ju
tott : mennyire megfogytak az akadémikusok! Maga 
az alapvető első elnök : gróf Széchenyi István is igen 
szomorú helyre menekült, a döblingi gyógyintézetbe, 
hogy a zord időben ne zaklassák; Czuczor Gergely, a 
■ Nagy Szótár* egyik főszerkesztője Kufsteinban ült 
lánczra verve a forradalmi „Riadódért; Jósika Miklósi, 
Pulszky Ferenczet és Szemere Bertalant, kik nyugat 
fővárosaiban járták a száműzetés kemény lépcsőit, 
hatalomszóval törülte ki a megválasztott tagok sorá
ból az önkényuralom ; báró Eötvös József és Szalay 
László künn rekedtek hazátlanul; Vörösmarty félre
vonultam feldúlt kedélylyel borongott falun; Bajza 
József mélabuba esett s nem lehetett már máshol 
látni, mint néha verőfényes órákban az utczán, a mint 
neje és felserdült szép leánya, (a mai termékeny re- 
gényirónő) szeretettel vezették. Bizony nagyon meg
ritkult az akadémikusok egykori bő köre, uj tagokat 
nem lehetett választani. Az intézet tevékenységét ir
galmatlanul megbénította az erőszak.

Az osztályüléseknek hallgatói sem igen voltak.
A szegényes terem egyik sarkában részükre nem is 
volt egyéb hely. mint egy iskolabeli formájú keskeny 
fapad, melybe ha nvolcz ember beült, már ugyancsak 
kellett szorongani.

Ki sejtette volna e komor esztendőkben, hogy 
egy éviized múltán ez a zsellérkedő, megbénult aka
démia olyan fényes palotát kap. melynek márványát 
Pompás termeit, lépcsőit és mahugoni-fa fatábláit a 
nagy disyhoz szokott nyugati vendégei is megbámul
ják. Ki álmodhatta volna meg, hogy kikerülve a zsel- 
lerkedés szegény állapotából olyan bőkezű házi ur lesz. 
a ki koronként nagydissü politikai testületnek: az 
osztrák delegácziónak ád tanácskozási helyei : sőt egy
szer hónapokra a saját házából kiszorult képviselőhá
zat is több hóra lesz képes befogadni gyönyörű nagy 
termébe.

íme az a koronaherczeg-ulczái bérelt nagy szoba 
és ez a tündöklő palota az én haladási mértékem a 
főváros hatalmas fejlődésében, olyan két végű mérték, 
mely nemcsak a külső szépülést, hanem az élet jóra- 
fordulását is meglepően mutatja ki.

Kalauz-könyvekben s a hazai érzelmiség közlu- 
datában az az adat van meg. hogy a tudományok 
dunaparli palotáját egy porosz építőmester: Stühler 
építette. Ez tény is. Az akkori lapok nagyobb része 
~  mer"  házasságból — azt sürgette ugyan, hogy a 
középület a hazai terv szerint jöjjön létre, s ezért a 
nagyérdemű dr. Henszlrnan Imre gőlhikus tervét 
pártolta. Az igazi szakértők azonban a németországi 
építőmester derült tervének szerezték a diadalt.

A szellemi építőmester úgyis magyar ember 
volt: maga az akadémia akkori elnöke: gróf Des- 
sewflfv Emil.

Az uj palota dísztermében, melyet azóta Lotz
Nyomatott

8 t . _________________________________________

Károly történeti falképei még díszesebbé tettek az el
hunyt’ elnök nagy érdeméért I8Ü7 januárjában -  az 
elhalálozás első évfordulóján — hálaünnepet is tar
tottak. A háromoldalú karzaton azóta sem volt annyi 
előkelő hölgy, mint ekkor. Az országgyűlés két hazá
ból is annyi miniszter, képviselő, és főrendiházi tag 
csak még egyszer: Széchenyi-szobor leleplezési ünne
pén. Mintha ma is látnám Deák Ferenczet és Horváth 
Mihályt, a mint — egymás mellett ülve — nézegették 
a gr. Dessewffy márvány mellszobrát a zöld növénybe 
csoportja közt, s életnagysága arczképét a háttér barna- 
vörös kárpitján.

A megnyitó szózatot Lónyay Megyhért, az em- 
lékbeszédet br. Eötvös József olvasták, s az ünnepi 
költeményt Szász Károly szavalta.

Báró Eötvös József — az elnöki utód — csupa 
lelket beszélt. Pedig a közéletben, a negyvenes évek
ben. egykor politikai ellenfelek voltak. Eötvös a köz
jogi reformok szabadelvű zászlóvivője, Dessewffy — 

j mint főrendiházi tag és hirlapszerkesztö — konzerva- 
| tiv verérférflu, ki azt hirdette, hogy a hazá üdve nem 
! politikai intézmények megváltoztatásától, hanem az 
j anyagi és szellemi érdekek kifejlesztésétől függ. Nem 
I egyszer támadt vita köztük, egy Ízben, midőn Des- 
1 sewffy azt irá. hogy poéták no foglalkozzanak politi

kával, csípős élű gúnyolódás is. Az ötvenes évek közős 
szenvedése azonban a régibb pártkülönbségeket tneg- 

• szünteté minden igaz magyar közt. Vállhoz vállat Vetve 
; igyekeztek — ahogy lehetett — együtt szolgálni a le

tiport hazát. Dessewffy Emil a leglevékenyebbek közé 
tartozott, mint ki nagy erőfeszítéssel ki tudta eszkö- 
zőlni a magyar földhitelintézet engedélyét, a Tisza-.

: szabályozás nagy kölcsönét és azt is, hogy az Aka
démia valahára ünnepélyes közülést tarthasson.

Ez a közülés 1858-ban volt. nagy részvétellel. A 
mint Eötvös kiemelte emlékbeszédében : gróf Dessewffy 
Emil akkor buzdította az Akadémia tagjait e szókkal : 
hogy ők

engem csak irők és tudósok, hanem egyszersmind 
a magyar szellemi érdekek őrkatonái.

BÉn uraim ! — folytatta Eötvös megragadó hévvel,
— ez volt az első szabad szó tiz év óta és a falakat 
(az akadémiai poétáéit) ez az első szabad szó épité föl.“

Dessewffy Emil régebben maga irta magáról hogy 
ö nem koczkáztathat népszeréséget, mi ve, azzal soha 
sem birt. De az ötvenes évek első szabad szája egy
szerre nagyon népszerűvé tette. Hatalom volt e szóban, 
melynek varázsára minden magyar, gazdag és szegény, 
férfi és nő, itthon és messzeélö, oly gyorsan és bőven 
adakozott, hogy aránylag rövid idő alatt fölépült a 
tudomány fényes háza s megszaporodott az alap- 
I őkéje

0  maga már csak igen kis ideig gyönyörködhe
tett szabad szavának ritka sikerében : de tudja min
den müveit magyar, hogy a létrehozott pompás palo- 

n újabb, tevékenyebb munkásság és czélszeíübb 
belső szervezet keletkezett.

A koronkénti hírlapi kisebbitgetés daczárá is. 
nincs sehol akadémia, mely olyan sokaságu tevékeny
séget fejtsen ki. mint a mienk. A ludomáey fejleszté
sén kívül, mely sajátképeni föladata, tekintettel van 
az értelmiség általános szükségeire is s évek óla könyv
kiadó vállalatának fordításai és eredeti müvei utján 
lehetővé tette, hogy minden komoly olvasó, kevés 
pénzzel, nagybecsű könnyvlárat állítson magának. Ju
talmaz költői munkákat, serkent minden ágban pálya
dijakkal. Ha lehetséges volna csak egy évre is a ma
gyar irodalomból kivonni tömérdek kiadványait, egy
szeriben nagy elsőtétedés támadna a komoly művelő
dés légkörében.

Közlevékenysége nem is szorul védő prókátorra.
Könyvei, füzetei ki vannak nyom tatva, m üködését 
szokta jelentgetni. ha röviden is. az időszaki sajtó: 
olvashatta vagy olvashatja azokat mindenki.

A mi nem olvasható, mert nincs sehol megírva, 
az a mellékes magánéleti, de érdekes dolog, hogy az 
uj palotában, mely egy pár főtiszt viselőjének kényel
mes lakást ad, akadémiai vidám lársasélct is kelet
kezett.

Toldy Ferencz egykor élénken, vonzóan irta meg 
ama régi írói társaskörök magánéleti mulatságait, 
melyek valaha a Vitkovics Mihály, Bárlfay László és 
Fáy András vendégszerelő úri házaiban eleveniték föl 
a többnyire sok bajjal, gonddal küzdött költőket és 
tudósokat. Epén ilyen, élénk, kapós olvasmány lenne, 
ha va|aki — élénk emlékező tehetségének segítségével 
adna tüzetes rajzot adna az akadémiai palota magán
lakásainak vidám estélyeiről.

Az elhunyt llunfalvy Pál. ki mint fökönyvlárnok 
a palotában lakott, s nem csak mély elméjű össze
hasonlító nyelvtudós, hanem a barátságra hajlandó, 
tiszaföldvári földbirtokos volt, éveken át rendes jour 
lixe-ket tartott az akadémikusok részére. Kedélyes tár
saság volt mindig nála, sokszor egy-egy külföldről ér
kezett nevezetes vendég i- épen úgy, mint a Pulszky 
Joerges Ágost flzv. és Fia kényvnyoinHájáhan Srlmec/.bánváu 18U5.
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Ferencz egykor sokat emlegetett 
estéin, melyeken éveken át Írók, politikusok, művészek 
miniszterek, akadémikusok és kiváló széllé g ű s állású 
úrnők kedvlelve találkoztak egymással s néha k i! . ;(| 
nevezetességekkel. Az egykori akadémiai főtitkár: Fi akti, i 
Vilmos apát kanonok sok éven át leienként szinten 
gazdag vacsorákat adott az akadémiai hétfőin, főleg 
osztálygiülések után. Ilyenkor az ő nagydisz.fi lak isi 
— a palota emeletén — tele volt vidám zajjal, olykor 
vitával, eszmecserékkel s megvalósítandó tervekkel 
Egy fürgekezü gyorsíró mennyi szellemes adomát, 
emléket, politikai, irodalmi és művészeti nézelvállást 
jegyezhetett volna itt föl, melyek inler poeula feszt,., 
lenül folytak az akkori elnök, Trcforl miniszter, tudós 
főpapok, történetbuvárok és szépirók ajkáról! A mai 
főtitkár, ki nemcsak^kiváló természettudós, hanem sze- 
retetre méltó gentry-vér is, az összes ülések után 
szintén folytatja a vendégszeretet kedvelését.

Mind e társas életi összejöveteleken lehetet csak 
látni, hogy a nappal és az üléseken vagy tanszékeken 
oly komoly tudósok, - még a legöregebbjei is 
mily vidáman tudnak együtt mulatni. Tarjagos Illés és 
Mokány Bérezi azonban sehogy som érezték volna 
köztük magukat otthonosan. Mert két nemzeti köz
szokásnak az akadémikusok teljességgel nem hódoltak 
az estélyeken. Kártyajáték és toaszt nem volt soha. 
Csak egyszer emlékszem, hogy llunfalvy Pálnál, midőn 
épen az ő születésnapja volt olvasott föl Greguss Ágost 
egy elmés verset arról, hogy házi gazdánk holnaptól 
kezdve hotvenkedni fog. kívánva hogy majdan kilenezven- 
kedjék is. Erre aztán szívből zugluk rá az éljent.

íme, még vidám társas élet is fejlett ki abban 
a szép palotában, melyet a szolgaság idejének „első: 
szabad szója hozott létre.

Vadnay Károly.

Nyilttér.
I 'o , i l l ír ,l« r |> C m ,. ,  ItO l . n , .1 8 frt 86 kiig méter- 

kint _  jnpáni, cliinai. , , u  legujsbb mintAzntt.il és sínek
ben. n in. lekete. lekérés sínes ll,<iin<.|i«.| jj .................. .
:lö kitol H  fn (35 kr méleikint sima, esikos. koezkázotl, ininlé- 
zollnkat damhíztot s. a. (. (mint egy 240 különbőzé minőségben 
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va r is / rtliiio  s o lj i iiiKViira ................. . Svaj'ezba
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c/.utw.v-ib levolekve 10 kros. ős IovpIpző lapokra 5 kros t>, 
Magyar nyplvon itt mpgrcndplpspk pontosan

H i r d e l é s e  k.

F e in ste  H a rzer  K a n a r i B i i l i e r 1
Hold- und Bogenroller und noeh mit anderen 

schönen Gesangestouren versendet von 7 bis 20 Mark 
unter Nachnahme. Achl Tagé Probezeit, Beliandlung, 
Preislislo gratis. Das grösste Vogolgeschfift von VV. 
Heering in St. Andreasberg, (Harz.) Schulstríjsse 427.

Kiadd lakás,
Selm eczbányán egy G szobából álló 
lakás, éléskam rával, pinczével, padlással 

és szép kertte l eg y ü tt bérbeadó

Eladó hás.
E gy ház, melyben 5 szoba van s 
m elyhez pincze, istálló, állandóan vizet 
tartalm azó kút, csupán nem esitett gy ü 
m ölcsfákkal beülte tett k is k e rt tarto 

zik, azonnal kiadó.

O k t a t á s ,
K itűnő b izonyítványokkal bíró 3-ad 
éves tanitó-képezdész, a ki eddig is 
ó ráka t adott, a júniusban kezdődő szün
időkben készséggel vállalkozik elemi 
vagy algym nasium i növendékeknek ok

ta tást adni. —  Igényei szerények.

Bővebbet e lapok szerkesztőségénél.


