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KAZINCZY NYELVÚJÍTÁSA.
vi.

A költészet és nyelvújítás Kazinczy után.
Nekem nem mi öregek vagyunk reménységem, 

mert mi már azok 9«jm leszünk a kik voltunk; inaink
tól várok mindent kik irtva találván az utat tovább 
mehetnek mint mi. Őket segéli az idő, melylyel nekünk 
küzdeni kelle. De azt a tiszteletlenségig menő bátorságot 
nem szeretem . . . De magokhoz térnek ők I

Kazinczy Levelei II. 363. 1. 

bér érti és érzi ma is, mint Vörösmarty 
Zalánját, — és nem tagadjuk meg, hogy 
ezen müvek örök becsüek, úgy mintEnniuséi 
voltak mig a római műveltség élt. — Kisfa- 
ludynak társa és utóda, legalább jelenté
keny, alig volt. Mert Csokonayt előbbre 
kell tennünk, Fazekast~'pedig s nehány e 
körbelit az irodalomtörténet tudomásúl nem 
vette, s ezek, csak is modorának, nem irá
nyának, romantikájának voltak osztályosai. 
De az az élet is megszűnt, a melyből ő fa
kadt. Az újabb idők nem kedvellik a lovagi 
kor, a romantika szellemét. Valami olyas 
van abban, a mit ez a hideg értelmes nem
zedék nem kedvel; valami góth-egyházi fél
homály, valami tömény-illat.

Az ó-klasszikai iskola is kihalt Berzse
nyivel; mert Vörösmarty sokkal függetle
nebb, sokkal kevésbbé utánzó. Mai nap leg- 
fólebb némely fordítások sikerülnek : Sopho- 
cles, Euripidész, Platón, Homérosz, Tacitus, 
Quintilian.^ég sok tennivalót találhatnánk 
pedig e téren, mig a klasszikái nyelvkin
csekből s főkép költői remekekből mind azt 
elsajátíthatnék, a mi irodalmunkra kenyitőleg hat,mig mindazt felhasználó e-
lőlök, a mi által költői tehetségünk neme
sedhetnék.. . Maga az alak tanulmányaku- 
| Ionosén nyerne e? által. A g^« ritmika

A Kazinczy korában és általa lendületet 
nyert költészet három nemre osztható. Első 
az előbbi kor müizlésének s előadásmódjá
nak folytatója, melyet szorosb értelemben 
nemzeti iskolának nevezhetni Sán
dor, másik az ó klasszikái Virág és Berzse
nyi, harmadik az uj klasszikái iskola 1 ’ö'/’OS- 
marty^ főnökségével. felosztás nem ha
tárolja el ezen osztályokat egészen; mert az 
irány és tartalom sok pontban és mondhat- 

,,en e£yez> csak az alak, — mi az 
időhoz képest előtérbe lépett — különböz
teti meg őket.

Kisfaludy S. dalaiban a nyelv régi ma
gyar, a nyelvezet magyaros a XVIII. szá
za modorában, a tartalom is főkép regéi

én nemzeties, romantikái színezettel, mint 
1 lett a Provence il.ietettjéhez. E költőnk 
egy ideig Kazinczy val barátságban élt, majd 
attól s vele a neologismustól is idegenked
ve, minden újítástól távol, sőt utóbb ezzel 
nydt daczos ellenkezésben volt. Kazinczy 
ennek regéit nem kedvelte; holott Himfy 
szerelmi dalait csodálta. De ha ezen költe
mények valódi ihlettségét, nemzeties tartal
mát, forró és gyöngéd érzelmességét, való-, 
ui magyaros búskomolyságát s előadásának. 
népszerűsége melletti magasztosságát el-, 
gondoljuk : nem csodáljuk ha ezt több em-|
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elméleti és gyakorlati tanulása megszégyel- 
tetné velünk, hogy oly pongyolák tudunk 
lenni ily nyelvet kezelvén. A tartalom ta
nulmánya elénk tükrözné a költői magas 
hivatást és fölebb irányozná lelkünket. A 
költői és prózai nyelv tanulmánya jó ellen
szere lenne triviális kifejezéseinknek és né
metességünknek.

Kazinczy köre és közvetlen utódai bír
ták utána a legnagyobb tért, s utána is hu
zamosan megtartották. E kör jelleme a mű
vészies újabb irányú klasszikái költészet, 
philosoplii színezettel s némelyekre nézve 
mélységgel is, — nemzeties tárgyak, honi 
régiségek, hagyományok tárgyalása, — ne
mes szabadelmüség, — könnyebb s itt-ott 
játsziabb lyra, ó-klasszikai alakú eposz, — a 
franczia szónoklat posványából Schiller és 
Shakespeare felé indult tragoedia — mű
veltebb elmésebb vígjáték, élesb epigram
mák, finom menetű levelek. Ezenkívül tisz
ta, eszmékkel teljes nyelvezet, színezett be
szédmód, finom stil. Mily sebesen fejlődött 
ki, mily erővel és sikerrel működött ez az 
iskola, bár ellenében előítéletek, szakadozá- 
sok s némi bizalmatlanság állott : mutatja 
az irodalom akkori termékeinek összege, 
mely három évtized alatt létrejött. Mert e 
század negyedik tizede végén Kazinczy köl
tőiskolájából csak Vörösmarty s Bajza élt. 
Kisfaludy, Berzsenyi, Kölcsey stb. már el
múltak volt.

E kört a magyar szépirodalom klasszi
kái részének méltán nevezhetni; méltán el
veiért, bölcsészeiéért és alakjainak tökélyé
ért. Atalána magyar költészet epigonjainak 
kevésbbé; mert vannak költőink szintoly 
nagyok utánok is; s amaz iskola sem volt 
hibátlan. Van a classicismusnak némi ma
gassága, eszmeisége, hogy úgy mondjam 
kizarósága, mely nem engedheti, hogy úgy 
szóljon, mint a köznép, sőt mint a köznép 
legjava is. Van valami fesze, melytől ide
genkedik a közebb Ízlés, — s valami szük
sége nyelvének, úgy hogy körébe nem fér
nek be a XIX.század demokrat vagy népies 
eszméi és érzelmei. E miénknek pedig volt 
valami formalismusa, iskolaisága; ezért tör- 
te át korlátáit a népköltészet; a magasb 

pAyAidealismus helyébe nemes, bár egyszerűbb 
‘f^iritualismus (nem mondhatjuk': realis- 

a műv®szet nemzetiebb öltöny-

I ben, sőt olykor a közélet gúnyájában jelent 
meg, a finomabb és hidegebb aetherböl a 
sűrűbb de hővezetőbb alsó légbe szállott, — 
az isteni nyugalom helyébe erösb életmoz- 
galómmal. Költészet ez is, mely ily neme
sen érez, elég díszesen idealizál, erősen lel
kesedik és erősen küzd. Ez a nemzetnek a 
művészet szentélyébe bocsáttatása, a nem
zeti vagy népi szellem felmagasztalása.

De a népiességnek csak egy művészeti 
eszközzé, nem czéllá kellett vala lenni. Hogy 
azzá lett, nemezen iskola vezetőinek, hanem 
hibás követőiknek kell tulajdonítani.És ama 
sajátságos, de nem igazolhatlan körülmény
nek, miszerint nálunk ez időkben minden 
erő a költészet terére vetette magát, min
den érzelem ott gyuladt el és minden seb ott 
fakadt ki, — és-épen ellenkezőn lett a do
log, mint a megújulás előtti korban. — A 
költészet könnyűvé lett. Nem ihletettek dol
gává, hanem mindenkivel közzé, ki ennek 
alsóbb rendű eszközeivel, a népéletben levő 
sajátságok felületes ismeretével , a népi 
nyelv kezelésével, a népies szólások, figú- 
rák, képek, élezek vegyitgetésével bánni 
tudott — fensőbb nyelvkezelés, művészi Íz
lés, elvek, bölcsészet és tudomány nélkül. 
A költészet jelleme lett a könnyűség : ut 
sibi quivis speret idein. Ez a könnyűség 
(nem művészi könnyedség, mi a leghivato- 
sabb s legképzettebb tehetség sajátja) idom- 
talan realismusa s alakjai silánysága által 
magokat a népies iskola főnökeit riasztá fel 
leginkább, a népdalok és példabeszédek 
gyűjtőjét, Toldy költőjét : . .

A dologban, ha szabad róla Erdélyi után 
is szólni egy gyarló kedvelőnek, tévedés 
vala; melyet tán még ma sem idő utáni do
log lesz kideríteni. A nép eszméit és. a mi
ben ezek rejteznek, szójárásait, — dallamait, 
mondókéit azért kell költői tényezőkül fel
használni, mivel ezek amaz ősi erővel bír
nak, — kivált nálunk — mely szülte valaha 
s szüli máig és örökké az életre való poesist. 
Mert a költészet az ifjúi kor és erő sajátja, 
s ehhez közelebb áll érzelmessége által a 
nép. Mert a magasb körök civilisatiójának 
lége oly száraz az okoskodástól, oly kegye
let és érzelemfriseség nélküli a müveit köz
élet arithmétikájától, hogy abban nem igen 
tenyészhetik más, mint mesterkélt műtermék 
— nem az összes nemzet számára. Ezért 
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fordulnak a franczia legujabbköltök is, pél
dául Sand és Autran, a mezei élethez. Ezért 
kedves a briteknek örökre Burns. Ezt ér
zették a miéink is, annyival inkább, mert 
nálunk szükséggé lett a néppel együtt érez
ni s a népet együtt éreztetni. Az az élet 
adja a nemzeti költészetnek a költői tápot, 
mely az anyagit. — De hogy a népélet ta
nulmánya gyümölcsöző legyen, az eszmeért 
kell azt intézni, — eszmeiségében átérteni s 
költöileg idealizálni. Példában szólok. Ha 
Toldy költője e mü tárgyát úgy adja elő, a 
mint a nép elbeszéli, vagy egyéb munkája 
által nem tesz egyebet., mint a népi dal- 
refrainekből az „ihajnáré!“-féléket hozza 
szokásba, vagy épen a nép vaskos és otrom
ba kifejezéseit erőltetik be (ő vagy mások) 
a műveltebb körök olvasmányaiba : lehet, 
hogy kiállott vagy elvásott ízlésünknek tet
szett volna, de rontott s nem javított, min
den esetre pedig a művészet geniusát bot- 
ránykoztatta volna meg. De mivel a nép 
nyelvében, verselésében, dallamaiban lévő 
saját geniust tüntette ki és a népköltésze
tet nemesitetten hozta a köztérre, s azt esz
ményien használta fel, és észrevétette, hogy 
nekünk saját költő geniusunk, élő és elég 
dús erünk van és alakjaink, melyek még 
feltartandók s tovább fejlesztendők, úgy 
hogy mindezek által a költészet magas, böl
csész! hivatása nem veszt hanem nyerhet : 
ezek által nagy hasznot tett; miről itt saját 
„regnum“ ában tovább szólni nem kívánok. 
De átalában kimondhatjuk, hogy ha csak a 
nép egyes szavai, melyekben semmi eszme 
vagy szépségi érték nincs, használtatnak 
fel komoly költői müvekben : a mű paro- 
diafélevé lesz es a költői nem korcscsá.

De ez az irány, ha jól tudom, már szűn
ni kezd. Inkább a művészet hiánya lesz most 
már naponként tapasztalható. Iszonyú to
longás sőt nyüzsgés a Parnasszuson, mi ha 
nem egyéb, legalább ősi jellemünkkel nagyon 
ellenkező, s ha nem egyebet okoz, azt bi
zonynyal igen, hogy a költői nevet—snem 
tudom nem átalában az irói becsületet is 
— leszállítja. — A mübölcsészet, az Ítészét, 
tere fentebbi években járatlanná lett. Ki 
olvassa ma Kölcseyt a vígjátékról, vagy 
ugyan ennek bírálatait, — kicsoda Batának 
értekezését az epigrammáról, a regény köl
tésről, — Berzsenyinek költői harmonisti- 

káját, vagy Blairnek Kis János fordította 
aesthetikai leczkéit, és a kit legelébb kelle 
vala említenem, Kazinczyt ki tanulmányoz
za művészi kísérleteiben, nyelv- és müizlés- 
fejtö erőlködéseiben, táperővel teljes leve
leiben? — Az ihlet sejtelme csalóka, s csak 
a műremekek példányai szerénti önkisérlet 
s az aesthetika örök törvényei tesznek Íté
letet a valódi és ál érdem között. Nem min
den nap születik s egy nemzetben egyszerre 
nem élhet kétszáz (S.R. Taillandier mondja), 
ki mind lángelmével bírjon, a rendszerrel, 
törvényekkel daczolni.

Újabb költészetünknek azonban vannak 
jobbjai, kiket ama magasb és nemesb kör
höz számíthatunk, — kik az elkorcsosúlás- 
nak példáikkal ellenállhatnak. Ha ők ma
gasabbra húrolandják lantjaikat s a még 
eléggé meg nem énekelt, nemzeti öntudat
ba nem ment hősi múltnak, nemzeti emlé
keknek, fájdalmaknak, reményeknek zengé
séhez oly lélekkel fognak, milyen a költői 
névhez méltó : megbizonyithatják, hogy e 
kornak is vannak istenei, az álistenek mel
lett, — van tehetsége az eszmékhez, von
zalma a széphez, a magasztoshoz.

Ezeket azért kelle említenem, mert előre 
bocsátott elvemhez képest, a nyelv fejlődé
se a művészeti, kivált költői állapotoktól s 
törekedésektől függ, s valamint Kazinczy és 
társai kezében a költői lélek illetésére, a 
művészeti tanulmányok súrlódásai, sürgései 
közben fejlett a nyelv, úgy újabb időben a 
félreértett vagy nem jól használt népiesség 
s még inkább a műgond hiánya miatt kezdi 
az rugékonyságát, ősi erejét s tisztaságát 
nagy mértékben veszteni. Természetes, hogy 
itt nem a szorosabban tudományos nyelv
ről beszélek. Az saját körében, műszavai 
elég dúzs kincstárából, jól megél. De a szép
irodalmi és francziásan u.n.irodalmi — hová 
a népszerűén nemes és szép alakba foglalt 
tudományok is értetnek — az ily irodalmi 
nyelv, mely épen arra van hivatva, hogy aZ 
emberi szellemet minden oldalú működésé
ben tolmácsolja, a szép eszméit, alakjait meg- 
szülemlésekben,fejlésökben kifejezze: ez az, 
a mely irodalmi termékeink nagyoh resz 
ben hanyagúl vagy korcsúl keze te i , s a 
melynek művelésére nézve akartam itt né
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melyeket elmondani. E végre még kissé 
fónebb kell kezdenem.

Kazinczy után a nyelvújítás minden iro
dalmi ágra, sőt magára az élet nyelvére is 
kiterjedt, számos és nagyobb részt szeren
csés követői megtisztították a nyelvet az 
idegen elemektől, az ellomhúlt nyelvérzet 
miatt meghonosodott, terjedt alakoktól, — 
tisztává, élénkké s nemessé tették. — Az 
özönnel alakult uj kifejezéseknek azonban 
egy részét az idő a tudomány rostáján át
hullatta , s bizonynyal még ezután töb
bet is fog elhullatni; de annyi van és marad, 
a mennyi egy önálló müveit nyelvrendszer
hez szükséges.

De Kazinczynak és társainak abban is 
lettek követői, a miben megtévedt, vagy a 
mire példát adni nem igen akart; abban, 
hogy a külföldies és természet elleni szó
képzés és mondatszerkesztés iránt türel- 
messéff sőt érzéketlenség származzék. Ha 
gondolta volna, hogy nyelvújítása ily irányt 
vesz, ha feltehette volna, hogy utódai a né
met nyelv mondat-alakjait kizárólag teen- 
dik mintául magok elé, sőt bilincsül a ma
gyar nyelv szellemére, nem tekintvén sem 
nyelvtörténetre sem az ó klasszikái alakok
ra, — és az uj alakok megszületésében nem 
mindig a legjobb müizlés és művészeti ön- 
kisérlet lesznek a tényezők vagy segédek : 
bizonynyal soha sem ajánlta volna a nyelv

fejlesztési merészséget, a soloecismust, az 
aesthesis korlátlan uralmát. Ha vélheté,hogy 
ezen erőteljes és szép nyelvnek, melynek 
némi bozontos hajzat, vagy a gyakorlat
hiány miatt merevült izom volt ideiglenes 
baja, — melyet ő annyira értett, mint sze
retett, ápolt, — csak egy hajszála is meg
görbül, vagy egy izma is megcsuklik a mai 
regényfélék kedvéért : elvetette volna mű
vészi vésűjét, és állott volna a — debrecze- 
ni „harangkongatókhoz." S ha ma látná e 
nyelvet, a hogy itt és ott használatik : a 
conservativek seregében foglalna helyt.

Kazinczy nem mondta sehol, s ha gon
dosan olvassuk munkáit, nem is akarta, 
hogy a mi bármely nyelvben ügyesen, rövi
den van kifejezve, azt mi is ugyanannyi be
tűvel vagy szótaggal vagy akár mondattal 
is fejezzük ki. Mit akart, föntebb előadám. 
A művészi szabadságot szerette messze ter
jeszteni. Csak azon kifejezéseket kívánta, ha 
jól értjük, hasonló rövidre szabottakkal 
visszaadatni, melyek a költészetben , tudo
mányban, vagy nemes társalkodásban szük
ségesekké lettek, divatoznak s valamely 
nagyobb értékkel bírnak. Tulságra mehe
tett; de művészete, nyelvreformálói szerepe 
menti. Utódainak ezt be kell látni s a ma
gyar nyelv műveléséhez óvó kézzel nyúlni.

IMRE SÁNDOR.
(Folytatjuk.)

ADALÉK NÉPMESÉINKHEZ.

A mint emlékeznek az olvasók, egy „Igazság 
és Hamisság**  czimű, versben feldolgozott népme
sét közöltem volt c lapok második évi folyamának 
2-ik számában. A szerkesztő Merényi népmeséinek 
bírálatában, a népmesék különböző fajairól szól
ván, megemlékezett ez allegóriái népmeséről is, s 
feldolgozásomra ezt jegyezte meg : „Kár, hogy 
Gyulai kidolgozásában hiányzik a költői igazság
tétel, mi, úgy emlékszem, a Hamisság büntetésé
ben s abban áll, hogy a keze-lábától, szemétől 
megfosztott Igazság addig görög, hogy egy per- 
nyés gödörbe esik, hol csodaerő által visszanyeri 
tagjait s még épebb, szebb lesz, mint azelőtt. A 
Hamisság büntetésének részleteire nem emlék
szem.“ Szolgáljon mentségemül, hogy e népmesét 
csak oly alakban ismertem, a mint adtam, s a szer
kesztő által említett kifejlés teljesen ismeretlen 

volt előttem. Szó sincs róla, hogy igy teljesebb, 
szebb, költőibb, de legyen szabad mindamellett 
megjegyeznem, hogy a nép allegóriái, nézleti és 
állatmeséinek végkifejlésében szükségeskép nem 
kell meglenni a költői igazságtételnek. E mesék
ben a túlnyomó elem vagy a jellemzés, vagy a tré
fás ötlet vagy annak megérzékitése, hogy igy meg 
igy foly a világ. Az ily fajta mese ritkán bajlódik 
a ravaszság vagy gonoszság megbüntetésével, elég 
neki, ha az egyűgyűséget, könnyenhivést vagy 
hiúságot megbüntette. így például Grmmnél „A 
macska és egér társaságban**  czimű mesében a 
macska mindenben megcsalja az együgyű egeret, 
végre meg is eszi, de azért a macska nincs meg
büntetve, sőt végül oda veti a mesemondó : „Lá
tod, ez a világ folyása.“ Mindez némikép igazolja 
azt, hogy az Igazság és Hamisság meséjét mer
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hettem az általam ismert töredékben is feldolgoz
ni, mint olyat, hol az Igazságnak együgyüsége és 
gyamoltalansága van felmutatva. Ezzel természe
tesen nem akarom elvitatni, mintha e mesére néz
ve nem volna e lapok szerkesztőjének teljesen 
igaza. Épen azért mindent elkövettem, hogy e 
mesét teljes épségében megszerezhessem. Sehogy 
sem sikerült. Kérdeztem gyermeket, vén asszonyt, 
ifjú leányt, dajkát, kocsist szóval, mindenkit, kitől 
valaha csak mesét hallottam. Mind hiába. A ki 
tudott is róla valamit, csak elmosódott töredékre 
em e -ezett. Végre Kriza János ur segített rajtam, 
Kinek gazdag székely népmese gyűjteménye van, 
o y gazdag, választékos és hű, hogy a szintén 
jeles Merényiét, kivált a hűség tekintetében, jó
val felülmúlja. Ezen a jövő tavaszszal alkalmasint 
megjelenő gyűjteményből, ime, szerencsés vagyok 
közölni az egész mesét s igy némileg jóvá tenni 
hibámat. Valóban e mese egyike legszebb népme
séinknek, s úgy látszik, hogy eredeti, a mennyi
ben nem emlékszem a külföldi gyűjteményekben 
hasonló mesére.

A mese igy következik :
„Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét orszá

gon, még azon is túl, két ember, egyiket hívták 
Igazságnak, másikat Hamisságnak. Megindultak 
ezek ketten messze messze útra, utravalóról sem 
felejtkeztek el gondoskodni, s előre megegyeztek, 
hogy elsőbben az egyik pogácsáját egyék meg, 
azután a másikét. Hogy megéheznek, a Hamisság 

mondja az Igazságnak : együk meg a tiedet 
e óbb, mert te osztán könnyebben utazhatok Meg
eszik bizony az Igazságét.Egyszer mikor jól meg- 
ehulne az Igazság, mondja a Hamisságnak : bará
tom! adj mar nekem is a tiédből. Azt mondja a 

amisbag . a o , ha megengeded, hogy az egyik 
szemeded kivajjam. Mennek tovább s ismét kér 
hnnpJnT0’ G a nem akart különben adni,
váiia F<? Gg^’k szemét megengedi, hogy ki- 

' hogy e<?y'tonnotgy ™egé1hezik a szeg^>y Igazság,
i PPOt sem tudott lépni, ő bizony meg

adott e»v dFk32 Gg'yÍk 8Zemét kiváíja’ Pkk?r 
meo-éh ‘KUarab Pogácsát neki. Egyszer ismét 
po *ác<Sbóí  srgény Igazság’kér a Hanraj 
m SaJaból, de azt mondta, hogy nem ad, ha 

neni engedi, hogy a másik szemét is kivájja, 
it tudott tenni, kénytelen volt, hogy azt is meg

engedje, mert szinte holt meg éhei.Mennek, mind 
mennek, ismét kér az Igazság a Hamisság pogá
csájából, de nem akar adni, mig meg nem enge
di, hogy mind a két kezét karját levágja. Sze
gény Igazság! neki ugyan megesett! de mit tudott 
enni, az ember az életért mindenét odaadja — ő is 

Megengedte, csak hogy meg ne haljon éhek Immár 
nem volt hová lenni lelkének, hanem azon kérte a 
hamisságot, tegyen véle annyi barátságot, hogy' ....... ------
vezesse el őtet a vetéskapuhoz, hogy a sokadalma- nak bő vizet tudna árasztani. ft 
8októl ott kéregessen alamizsnát. Elvezeti biz ötét 
a Hamisság, de nem a vetéskapuhoz, hanem ott csak elvihet. Fogja magát azJ 
nem messze a hegyen volt egy akasztófa, ahhoz,

oda leülteti s ott hagyja. A szegény Igazság megta- 
i pogatja, hogy vajon ott van-e a vetéskapu, — ott 

várta már az embereket, de hát egy lélek sem jár, 
csak a szél süvöltözött. Egyszer éjfélkor hát me
nyen oda három varjú, egyik elkezdögeli:no olyan 

; újságot hallottam, hogy tü olyant soha sem hal
lottatok ; a másik is: biz én is olyant; a harmadik 
is : biz én is olyant hallottam. Az első azt hallot
ta, hogy az éjtszaka olyan harmat hull, hogy ha 
avval az ember csonka-bonka kezeit s a vaksze
mét megmossa, még frissebb lesz, mintha újra 
született volna. Ezt a szegény Igazság mind hall
gatta. Azt mondja a másik varjú is : hát tudjá
tok-e, hogy a király leánya mért fogy minden 
nap, mint a gyertya? ha valaki azt megurusolná, 
hát fele királyságát annak adná a király, pedig 
könnyű megurusolni, mert a királyleány mikor vet
te az úrvacsoráját, hát a pap mikor nyújtotta a ke
nyeret, elejtette, egy varas béka elkapta, megette, 
ezért fogy már mindennap; de ha valaki azt a bé
kát kiásná a templom eresziből, mert ott van 
egy kő alatt most is, osztán borba beadná neki, 
hát mindjárt meggyógyulna a király leánya. A 
hatmadik varjú is elkezdögeli : hát tudjátok-e, 
hogy ennek a városnak mit kéne csinálni, hogy a 
szomjúság miatt mindegyre ne halnának az embe
rek olyan erősen. A résbe vagyon egy fűzfa, a 
fűzfa alatt egy malomkő, ha valaki azt onnan ki
venné, épen olyan szélyesen jőne a víz mint a ma
lomkerék. Evvel a három varjú onnét elrepült 
mint a szél.

A szegény Igazság is neki áll, a harmattal 
megmossa kezeit, szemeit, hát frissebb mint ha 
újra született volna, — ő bizony fogja magát, be- 
menyen a városba, megjelenti a királynak, hogy ő 
meg tudná urusolni a leánya betegségét. A király 
egyszeribe megörül neki, sok mindent, fele király
ságát is neki ígéri, ha meg tudja urusolni. A sze
gény Igazság vészén maga mellé három embert, 
élményén vélek, kiásássá a templom eresziből a 
kecskebékát, hát meg is kapják, egyszeribe fel
bontsák, hát még a falás kenyér épen van — azt 
egybe megmossa maga az Igazság, belé teszi egy 
pohár borba, de előbb a király leányát álombor
ral elaltassa, azután beadja a kenyeret neki borban 
— mikor felébredett a király leánya, hát tizszer- 
te frisebb, mint a mikor született volt. A király 
örömiben azt sem tudta mit csináljon, oda akarta 
adni fele királyságát, de ő nem vette el, hanem 
kért egy szekér pénzt, mind ezüst húszast. A ki
rály bizony egy nagy társzekeret neki megtöltött, 
azt izeni, hogy már indulhat, de az Igazság azt 
izeni vissza, hogy ő még azt is meg tudná uru
solni, hogy ennek a városnak mindég bő vize len
ne. A király mindjárt kihirdetteti a városban, 
hogy nála egy ilyen ember vagyon, a ki a varos-

■ • - - ■ ■ Megörül a varos
népe, egyszeribe annyi pénzt Ígérnek, a mennjit 

J *. igazság, élményén 
nehányad magáik a résre? ott a fűzfa alól kiá-
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sássá a nagy malomkövet, hát akkora helyről bu
zog fel a víz, mint a mekkora helyt fekütt a ma
lomkő. Egyszeribe a város annyi pénzt ád, a 
mennyit csak két társzekér megbirhatott. Megin
dul az Igazság, hogy már sok a pénzzel menyen ha
za, hát előltalálja a Hamisságot. Kérdi a Hamis
ság : hát te hogy tettél szert erre a teméntelen 
sok pénzre? Az Igazság a hogy volt, épen úgy el
beszélte neki. Fogja magát a Hamisság is, fogad 
egy embert, hogy az ő szemeit is vájja ki, a két

karját pedig vágja le, osztán őtet is vigye ki az 
akasztófához; úgy teszen biz az ember, levágja a 
két karját, a két szerűit kivájja, asztán elvezeti ki 
az akasztófához s ott hagyja. Várja várja a Ha
misság a három varjut, hát éjfélkor el is jőnek, 
leszállnak az akasztófára, — egyszer megérezik, 
hogy ott valami büdösség van, a varjuk bizony le
szállanák rája, — ahajt mind egy szikráig meget
ték a hamisságot. Holnap legyen a kijetek ven
dégük !“ GYULAI PÁL.

NYÍLT LEVÉL SZEMERE MIKLÓS ÚRHOZ.
Nem a legkisebb baj irodalmunkban, hogy 

alig van eszme, nézet és meggyőződés, mely ellen
kező eszmékről, nézetekről és meggyőződésekről 
verődjék vissza. Legtöbbnyire mindegy, akár igaz
ságot hirdet egyikünk is másikunk is, akár téve
déseket : kiáltó lehet a szó, de a pusztában! 
— Ha a legjózanabb nézetei, legbizonyosabb igaz
ságai, legészszerübb elvei vannak is az embernek, 
kiállhat az irodalmi Hortobágy közepére az isme
ret, meggyőződés s ékesen szólás egész fegyverze
teben : igazat adhatnának tán szavának; de figye
lemre nem méltatják, — s a legjózanabb ember 
is félhet ily viszonyok között, hogy Don Quixottá 
lesz, kinek ábrándos esztelenségétől, rajongásától 
messze van, de alakja nem kevésbbé szomorú alak. 
Előfordul ugyan néha egy-egy irodalmi szembe
szállás ; de csak azért, hogy még világosabban 
mutassa az eszmék iránti közönyt. A megtáma
dott fél többnyire oly naivul kiált, mint az egy
szeri székely az ellenségre : „ide ne lőj, itt is 
ember van.“ Csaknem minden újság és minden 
iró egészen magánkívül van csodálkozásában, minő 
vakmerőség lap- v gy irótársától, rátámadni né
zetéért, eljárásáért vagy édes munkájáért ! — 
Ugyekeznek mindenek előtt személyes kérdéssé 
tenni az ügyet, hogy az egész ne tartozzék többé 
a közönség tribunálja elé. Szépen vagy rútúl a 
színfalak megett végződik a viszály, s az elvek 
és nézetek a hatalmasak harczában magukra ha
gyatnak, vagy legfeljebb eltapostatnak. Az egyé
nek közt van néha tusa, de az igazság birodalma 
az örökös békességet élvezi. Pedig az elv és esz
me a súrlódást, az irodalom a polémiát szereti — 
küzdelem nélkül a szellem elrestül és elpuhul.

Senki sem óhajtja jobban mint én, hogy az 
irodalomban egy elv se proclamáltassék ellenkező 
észrevétel nélkül, egy vélemény se lopódzzék a kö
zönség közé a nélkül, hogy a kritika harminczad- 
ján át ne essék ; mert alig van ember által ki
mondott eszme, melyre egy kis nicgdézmálás rá 
ne férne.

Irodalmunk e hiányát, az emberi ész e fo
gyatkozásait ismervén, örömmel olvasám önnek 
felszólalását e lapban egy lélektani kérdésre néz

ve, mely nagyon belevág életbe, irodalomba és az 
aesthetikába is. Annyival inkább örültem, mivel 
a felszólalás váratlanúl jött egy, jeles tollát rit
kán használó, olvasott és gondolkodó Írótól és 
költőtől. A szépen irt czikk nálunk akkor is figyel
met érdemlő tünemény, midőn kisebb nagyobb 
tévedésen, vagy paradoxonon alapul és húzódik 
végig.

Azon czikkeket hát, melyeket érdemökért és 
irójokért becsülök, nem azért mellőztem hallga
tással, mintha figyelemre méltók nem volnának, 
— sőt ohajtám, hogy irójok telhetőleg gyakran 
részeltesse irodalmunkat és közönségünket hason
lókban.

Másfelől hallgatásom oka még kevésbbé volt az, 
mintha ön czikkei, minden szépségük és ékesszó
lásuk mellett, meggyőztek volna, hogy az ember 
és iró közötti szoros viszony dolgában tévedtem. 
Életbéli tapasztalásaimat, irodalom történetbeli 
bár csekély, de összes ismereteimet, vizsgálataim 
közben erősödött meggyőződésemet mind meg 
kellene tagadnom, hogy más hitre térjek, hogy 
ezt valljam, hogy az iró müvei nem tükrözik vissza 
az iró jellemének leglényegesebb vonásait.

Hallgatásom oka csupán csak ez :
En a tárgyat kifejtém annyira, mennyire e 

lap köre engedé ; ön hasonló terjedelemben felelt 
rá, s kifejté szintén nézeteit. Úgy véltem, igen 
helyén van ily elméleti tárgyban a parlamentaris 
szokást követni, — hogy a ki egyszer kifejté né
zetét, ugyanazon tárgyban másoknak engedje a 
szót*).  Ez sajtó utján még előnyösebb; mert a szó
noklat elhangzik, de az irás változatlanul meg
marad. Az olvasót tehát, ki ön czikkét olvasá, 
egyszerűen arra utalom, akár ön czikkét olvassa 
előbb s aztán az enyimet, akár megfordítva. Én 
csak ismételhetném, a mit mondtam,s ön hasonló
kép válaszul tán ismétlené a mit mondott. — Ha 
barátja vagyok a polémiának, szeretek benne bi
zonyos mértéket, s a tárgyak természetéhez mért 
tapintatot is. SALAMON FERENCZ.

*) A minthogy Brassai föl is vette s kifejtette erős lo- 
gicával, a mit én tovább vitatni nem akartam. S. F'
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KÜLIRODALOM.

UJ SZÉP TANI KÍSÉRLET. Ezen czim 
alatt ismertet és bírál Saisset egy franczia szép
tant, mely az imént jelent meg. Czime : a szép 
tudománya (La science du Beau); szerzője Lé
véque Károly.

Hogy figyelemre méltó tünemény, már az is 
mutatja, hogy oly első rendű bölcselő, mint Sais- 
set,. czikket szentel neki, s oly kényes igényű fo
lyóirat, mint a „Revue des deux Mondes,“ meg
nyílik előtte. Azért tán nem lesz fölösleges, az 
említett ismertetés alapján, a magyar olvasónak 
is bemutatnunk.

Lévéque könyve franczia szépészet, nem, 
mert francziául van irva, hanem mert sem a néme
tektől sem a skótoktól nem kölcsönöz, tisztán csak 
a francziák, főképen Cousin és Jouffroy munká
lataiból merít s ezeket folytatja.

Cousin, mint Royer-Collard hű tanítványa, 
erélyesen megtámadta a Condillac-féle érzékies 
bölcseimet, s szépészeti tekintetben különösen ki
mutatta, hogy ez iskola a szépnek érzetéről s esz
méjéről nem képes számot adni. Vajon a testek 
valami anyagi minősége a szép? vagy bizonyos 
neme annak, a mi jól esik ? vagy tán a hasznosra 
lehet visszavezetni? Koránsem : a szép nem a fül
nek vagy szemnek tárgya, nem az érzékeket csik
landozza, nem az ember anyagi szükségeinek szol
gai. A szép valami láthatatlan és eszmei; gyönyörei 
tiszták és önzestelenek; érzelmünkhöz, lelkűnkhöz 
szó , tu eme 1 azt a földön s mennyei tárgyakkal 

-asz^Pnek eszméje nem függ érzéki 
séo-°^in* Un-Vt<i ’^.e hát a szép,magában?Szép- 
cselekedetllndenLélie : ®zép. virág’ szép .nŐ’ ?zép 
havdn- ’ a.eschylu8Í szinrnű, phidiasi szobor, 
szén9 S.ympho,nia- De mi az, a minélfogva a szép 
szénneW-ti SZépség tény ege? Cousin fölsorolja a 
1Ő7 °* magyarázatait, s maga részéről mel-

Ve a SZep eszméjének meghatározását, tovább 
egy, mint maga Platón, a „Nagyobb Hippias“- 

an, előadja mindazt, mi nem a szép, de nem mond
ja meg, hogy mi.

Jouffroy, a skót modor híve, nem fog a szép
nek meghatározásához, mig lélektani tényeket 
nem gyűjt s a szépnek lelkünkre való hatásait

Hzsgálja. S hogyan hat lelkünkre a szép? A 
roldi lét szükségeinek nem felel meg, s e tekintet
ben merőben liasznavehetlen; de épen haszna ve- 
etlensége valami különös varázszsal, nemesség

gel s méltósággal ruházza fól. Ezért birtokunkba 
sem ejthetjük, s tán innen a roszkedvüség, a gyó- 
^’^mtlan mélabú sokaknál, kik kizárólagos hév- csa«. ciichuuumc co iwuciy zt a <szén lé
vel áldoznak a szépnek. Mi tehát e rejtélyes szép- tunkra, működési tehetségünkre js : e - ■ I - 
®eg, mely úgy vonz és kéteégbeejt, m< ’ ‘ ............ ' ” •"

midőn már hozzá nyúlnánk, mely megigéz, elbá
jol, de sohasem elégít ki? Jouffroy kifejti, hogy 
minden szép tárgy rokonszenvet gerjeszt szivünk
ben. A tőlünk legtávolabb eső lényekben is, az 
ágait terjesztő fában, a csörgedező patakban, a 
lenge szellőben a mienkhez hasonló lelket sejtünk, 
az egyetemes élet belső működését érezzük. Min
denütt a lappangó szellem küzd, ügyekszik az 
anyag kötelékeiből bontakozni, s épen e küzdés 
tetszik nekünk, ez bájol el, ez költ bennünk rész
vevő és önzéstelen kíváncsiságot, erélye és lan- 
kadása, végerölködése, könnyű győzelme vagy 
fényes diadala változataival ez szüli lelkűnkben a 
szépnek és rútnak, a kellemesnek, csinosnak, fen
ségesnek hatását. Es igy a szép mi volna egyéb, 
mint az élet, a működő erő? Valamely lény bár
mily szabatos, tökéletes alakú lehet : mihelyt 
nem fejezi ki az életet, nem érdekel, nem szép. 
Viszont bárhol jelenjék meg az élet, vele gerjed 
a szépség is.

Minthogy a természet csupa élet és erő, nincs 
oly lény, melyben bizonyos szépség nem volna; 
hogy azonban e szépséget láthassuk, nem gyön
gén, szegényesen, bágyadtan, a külső akadályok 
által félig legyőzve kell föltűnnie, hanem dúsan, 
tisztán, fesztelenül, hatalmasan. A fesztelenség az 
élet mozgalmában csín és kellem; a voltaképi 
szépséget a hatalom, öszhang és nagyság alkot
ják. A fenségest nem szabad összetéveszteni a 
széppel; az máshonnan ered : t. i. nem az élet 
öszhangos fejlődéséből, hanem valami kitörő eről
ködésből, rontásból és küzdelemből, melynek rop- 
pantsága megragad, felülmúl és elnyom. Ezért 
gerjeszt a fenség némi bánatot s vallásos félelmet, 
mig a kellem és szépség örömöt, nyugalmat, de
rültséget szül.

Jouffroy is, a mint látjuk, megkülönbözteti a 
szépségtől mind a kellemet, mind a fenséget; ho
lott a kellemet és fenséget kell megkülönböztetni 
a szépségben. Hisz azért, hogy megrendit, tetszik 
a fenség is, és a fenségben is épen a szép tetszik. 

De térjünk vissza szerzőnkhöz.
Lévéque — mint már feljebb mondva volt — 

Cousin és Jouffroy nyomán halad tovább, s előbb
re viszi a tudományt nem csak az által, hogy a 
szépnek elméletét tökéletesíteni ügyekszik, hanem 
az által is, hogy a franczia irodalmat oly könyv
vel ajándékozza meg, mely benne még eddig hi
ányzott : rendszeres és teljes szépészetiek *

A berendezés következő. Először Lévéque is 
a szép hatását taglalja az emberi lélekre, s nem 
csak értelmünkre és kedélyünkre, hanem a <aia- 

• . is : ezt a szép lé- 
leTdS | . szép.
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nek magában vizsgálata s lényeges elemeinek ki
fejtése. Az átalános képletnek azonban csak úgy 
lévén értéke, ha az alkalmazás fölvilágosítja, el
lenőrzi, megeleveníti, ennélfogva tehát a szépet 
valamennyi fokán, minden alakjában kell nyo
mozni : az élettelen, az élő természetben, az em
berben, végre magában az istenségben, mely min
den szépség első kútfeje s vég határa. De a termé
szeti szép mellé, mit az ember szemlél s mihez a 
maga részéről tettleg hozzá nem járul, a művészet 
egész uj világot alkot, hasonlóképen változatost 
és gazdagot, mint a valódi világ. Most hát azon 
eredeti idomok vizsgálata következik, melyekben 
az emberi szellem tünteti föl a szépet : az építé

szeten kezdve, mely a művészet bölcsője, a költé
szetig, mely legtisztább, legszabadabb, legkifeje
zőbb művészet. Ezzel a tudomány be van fejezve, 
s nincs egyéb hátra, mint hogy saját történelmét 
is mondja el, hogyan jutott — ezer meg ezer ta
pogatódba, ezer meg ezer elmélet után — mód
szere és alapelvei megállapitásához.

Lévéque szépészeti lélektanában Saisset szi
gorúan megkülönbözteti a szabad figyelést meg a 
rendszert, vagyis a természetes és őszinte lélek
tant meg a mesterségest. Amazt nem győzi di
csérni; ez ellen kifogásai vannak.

GREGUSS ÁGOST.
(Folytatjuk.)

T Á R C Z A.

TÉLBEN.

Mikor majd a fagyos bilincset,
Mely nehezül a folyamon,
Szellő s napsúgár összetépik, 
S az ár fut vígan, szilajon!
És medre szűkéből kikelve
Mező- s lapályra zúgva ront . . I
Megretten a ki hallja, látja : 
Pedig csak áldást hord dagálya,
S nyomán zöld lesz part és porond!

Mikor majd a csalit s az erdő 
A lágymeleg légben kihajt!
Hűs rejtekén madár-csoport üt 
Élénk, kedves, boldog zsivajt! 
A termő ág : mosolygó, rengő 
Virig-rojttal leszen fedett . . .
S a lágy bongás, a fény, az illat 
Hideg, beteg s holt szivekig hat, 
S hoz új erőt, uj életet!

Mikor majd, hév napokban, a nép 
Munkára gyűl minden felől, 
S a gyors kaszás előtt, a habzó 
Rét füve rendre, rendre dől!
Vig éneklés zendűl a halmon . . . 
Örömre gyűl a magvető : 
Lefonnyadott a búza sása, 
Megért immár az aratásra . . .
— Mikor majd — eljön az idő!!

s

TOMPA MIHÁLY.

EGY ZENEBÖLCS ÉLETÉBŐL.
(Folytatás.)

Ezen felfedezés után azonnal visszafor
dult, gyors léptekkel, minőket tizenhat éves 
korában tehetett, s azon egy vigasztalással, 
hogy még eddig senki észre sem vette.

Azonban meghökkent, midőn az előszo
bából kimenendő, a kilincsre tette, kezét, és 
a kilincs nem akart engedelmeskedni. — 
Még egyszer kísérletet tett; mind hiába; az 

ajtót megrázta; mind hiába. — Ezután hal
kan, erősen és erősebben kiáltott a fortissi- 
móig, hogy valaki előjöjjön és a becsukott 
ajtót kinyissa. Mind hiába.

„Hm! hm! — dunnogott ekkor boszan- 
kodva —■ ez felette különös! sem a háziúr 
sem cselédek............igy kell neked vén
szamár! amaz öltözékekre kidobtad pénze



137

det. .. most pedig ide rekesztve el fogsz 
késni leczkédröl, és vesztesz megint egy 
pengőt.'*

E kifakadás után visszatért az előbb le
irt szobába, hogy egy ezzel szomszéd szo
bát is megvizsgáljon : ha netalán itt egy jó 
angyal segítségével kiszabadulhat, vagy a 
barom-orvos üveg alatt őrzött Asmodija ki
viszi a kéményen.

A kitömött juhászeb — mely mellett el 
kellett haladnia — nem csak fogait muto
gatta, de mintha üveg szemei rohanó szán
dékát árulták volna el. — Öregünk jól 
tudta: hogy ez mind oly ártalmatlan, mint 
egy meghalt zsarnok asztalán talált ukáz; 
de mindazáltal a juhász eb előtt félkörben 
haladt el, mintha félt volna attól, hogy 
frakkja szárnyánál fogva visszatartóztatja, 
és előkéri útlevelét.

Ezután egy falajtón át belépett azon 
szobába, hol lábait bizonyos váratlan meg
lepetés egészen leszegezte.

Egy szivéből keservesen zokogó nő volt 
öregünk meglepetésének tárgya, egy nő, ki 
arczát elfedte, valaki jelenlétét nem is gya
nította, s miként mondám, meghatólag sirt, 
zongorájára könyökölve.

— Asszonyom! — igy szólott Hőfoki ur 
halk és a megilletődéstől töredező hangon 
— asszonyom!

Erre a nő ijedten szökött fel a zongora 
mellől, s a nélkül, hogy zokogását első pil
lanatra mérsékelni tudta volna, felkiáltott: 
, ~ . keres ön? ki ön?............. ha va-
ami van, menjen a férjemhez! 

rr.,/7'.kzep megtiszteltetés — gondolta erre 
oki; azonban az előbbi szivrepesztő si- 

ras áltál még mindig meghatva, igy vála-

— Asszonyom ! a mint látom kegyed 
szenved; lehetek valamivel szolgálatára ?

— Igen uram! ha magamra hágy! — 
De kit keres? mit akar?

— Asszonyom! bár mily különösen hang
zik, higye el, hogy ide csak tévedésből jöt
tem, s nem tudok kimenni.

A nő e feleletre kitörölte szemeiből a 
könyeket, s azt vélte hogy öregünk vagy 
örült, vagy valami zsebvágó. „De nem . . • 
nem ... — gondolta magában — „ily be
csületes arcz, szelídség, komolyság rósz em
berben nem öszpontosulhat."

— Uram! — szólott aztán a megnyug
tató szemle daczára némi kételylyel és szi
gorral — ha ön eltévedt, tessék ! amott az 
út. — És az ajtóra mutatott.

— Azt magam is jól tudom, asszonyom! 
de az előszoba be van csukva.

— S férjem? és a cselédek?
— Higye el kegyed, nem alkalmatlan

kodom, ha csak egy emberi alakkal talál
koztam volna.

— Különös! megfoghatlan! úgy hát ké
rem, kövessen, hogy bocsássam ki.

A nő ingerülten sietett az előszoba ajtó
jához. Ez csakugyan zárva volt, s kulcsa 
nem található.

— Igaza van önnek — igy kezdte vi
szont, miután a cselédszobában sem talált 
senkit — az ajtó valóban be van zárva, s az 
a bosszantó, hogy magam sem tudom kibo- 
csátni. — Különös egy dolog! de ha szabad 
kérnem : kicsoda ön ? és hogy tévedhetett ide? J

Hőfoki ur elmondta, a mit e két kérdésre 
felelni lehetett.

— Igaz! az ember gyakran tévedhet, 
jegyzé meg a nő, miután öregünk előadása 
végére jutott — ön hát zongoraművész és 
zeneszerző ? a felsőbb emeletben leczkét 
akart adni!......... furcsa tévedés ! (itt a nő
mosolyogni akart és nagyot sóhajtott) ha
nem most, miután ön felvilágosította hely
zetét, bocsánatot kell kérnem előbbi sza
vaimért, melyek sértők lehettek............
most már nem félek önnek, jelenlététől......
egy zenész rósz ember nem lehet......... ké
rem ! kövessen ön a másik szobába, hol ké
nyelemmel várhat, mig a kimenet szabad 
lesz.

És visszaléptek oda, hol ama képek és 
kitömött juhászeb voltak.

Eltelt egy pár perez s ez alatt mind a 
kettő akart valami beszélgetést kezdeni — 
legalább az illem ezt hozta magával — de a 
kezdő betű egyiknek sem jutott eszébe. 
Egyik sóhajtott, a másik is sóhajtott; a nő 
sóhajtott azért, mert öregünk előtt nem sír
hatott, öregünk pedig, — a többit nem szá
mítva — az újabban elkárhozott pengő o- 
rintért. ,

—- Asszonyom! — igy kezdte végre a 
zenebölcs — nemde kegyed is ke ve ője a 
múzsáknak? szereti a zenét............ e kér-



138

désre feljogosít azon zongora, mit előbb 
láttam.

Ilyen szokásuk van a zenészeknek; sze
retik tudni az első perczekben, ha nem hit
rokonaik közt vannak-e ? Egyébiránt olyan 
szokás ez, mint — kivált régebben, sőt nap
jainkban is — az ismerkedni akaróké, kik
nek első szavuk: „Kihez van szerencsém ? 
katholikus ? református ? vagy lutherá
nus? ......... “

— Igen uram! én egyedüli boldogságo
mat a zenében találom — felelt a nő szen
vedéllyel.

— Köszönöm asszonyom! köszönöm; 
mióta eljöttem hazámból, nem hallottam ily 
szívből jövő nyilatkozatot. Itt nálunk a ze
nét üres divatnak tartják.

-- Én is szintén igy gondolkodom. Ön 
hát nem született magyar.

— Én német vagyok .... szászországi. ..
— Én is német vagyok ....
— Ah! kellemes meglepetés! . . .
— Porosz! . . . . Berlinből!
— Asszonyom! örömem kétszeres; ke

gyed a nagy Kirnberger hazájából............. !
— Hogyan? s ön ismeri e nevet?
— Nyomorult zenész az asszonyom, ki 

Kirnbergernek, az öszhangzat s zeneköltés 
tudománya rendszeresitőjének, legalább a 
nevét nem tudja .... de ön szenved asszo
nyom !

— Oh semmi .... semmi! . - . . fogadja 
el ön szives kézszoritásomat......... én Kirn
bergernek unokája vagyok. . . .

Az ellenpontok nagymestere e meglepő 
feleletre térdre akart omolni azon nő előtt, 
ki az általa mélyen imádott Kirnberger 
unokájának adta ki magát. És valóban tér
dei már hajladoztak ama műtétre. De e pil
lanatban ijesztő zaj támadt; az ajtót oly 
erővel lökték be,hogy az ablakok rezegtek; 
a baromorvos nem vette fel ugyan egy bősz 
bika alakját, hanem ennek természetével 
dühösen rontott elő, s utána tódult egy ha
lóin kiváncsi utczai nép, s e tömeg közt egy 
ügyvéd s a házmester hivatalos fontos 
képpel.

Mielőtt azonban a most következő rövid 
jelenetet végignézzük, megérintem azon 
körülményeket, melyek az őrjöngő barom
orvos véletlen megjelenésére világot de- 
ritnek.

A baromorvos ur hajdan olyan veszé
lyes tervekkel ment volt akadémiára, hogy 
innen visszatértekor az orvoslatnak egy uj 
iskolát nyisson, s minden eddigi rendszert 
megbuktasson. — De Kirnberger Laura kis
asszony, a tudományok felette nagy kárára, 
hűtlenné tette őt feltett szándékához.

Tehát az akadémiáról hozott egy nőt, 
és lett baromorvos.

Kirnberger Laura szép lelkű, müveit 
hölgy volt, s olyan nevelést kapott, hogy 
idővel művésznő legyen. -- E czélra ugyan 
az előlépéseket megtették, sőt a hangverse
nyek mezején azon tág kört is kivonalozták, 
melynek közepén uralkodjék, melyről el
mondhassa: ez az én országom! — de fáj
dalom ! az ország lakóinak száma felette 
csekély volt, s ha kitelt is belőlök a koszo- 
rudobók száma, a tapsonczok hiányoztak. 
— így az orszégot mesterséggel kell vala 
megnépesitni, de az üres helyek betöltésére 
olyan alattvalók ajánlkoztak, kiknek mű
vészi fogalma Laura kisasszonyt nemcsak 
bosszantotta, hanem kétségbe ejtette.

Es könnyelműen, kétségbeesetten dobta 
magát a baromorvos karjaiba, ki már huza
mos idő óta lépten nyomon követte, napon
ként kikérdezte, szereti-e ? akar-e neje lenni? 
s mindannyiszor tagadó választ kapott.

Azonban Laura — bár akaratja ellenére 
ment férjhez — mint nő híven teljesítette 
kötelességeit, s mindentől visszavonultan 
igyekezett magát sorsának egészen aláren
delni.

A baromorvos szintoly boldog férj lett 
volna, a milyen baromorvos, ha minden 
lépten nem érzi Laurának szellemi fensősé- 
gét, ki Liszt Ferenczet s Thalberget di
csőítette, holott ő a lovaknak adandó ada
gokon túl nem tudott gondolni. — Ezért 
az első pillanattól kezdve(s kivált mióta nője 
zenemüvei közt bizonyos még leánykorá
ban kapott rózsaszín levélkét fedezett fel,) 
olyan féltékenységi düh lepte meg, hogy 
egy Othello mellette csak semmi.

Nemcsak az élőktől, hanem az egy szá
zaddal azelőtt elhunyt művészektől is fél
tette, s valahányszor a szegény nő lelke
sült valamely szép zeneműre, azonnal meg
szűnt a házi béke, s kezdődtek a vallatások: 
nemde e mű szerzőjét inkább fognád sze
retni, mint engemet? stb. Az élők között 



139

Liszt és Thalberg leghalálosabb ellenei let
tek , pedig ezen ünnepelt zongorászokat 
Laura csak müveikről, ő pedig csupán a 
hír, vagy egy pár nagy tollú újdondász után 
ismerte.

, L1 innen, Magyarországra! ordított 
vegre ama szenvedélytől üldöztetve, és in
kább megtanult magyarul, csakhogy - a 
művészéttől távol, boldog lehessen, (meg
jegyzendő : ekkor hazánkban a zene még 
néni virágzott oly szépen, mint ma.)

Laura tudta kötelességét s engedelmes
kedett, .azon egy kikötéssel: ha legalább 
zongoráját magával hozhatja.

De a baromorvos hasonlított azon kali
fához, ki a tevét és nyerget a melyen neje 
ült, máglyán égettette el, csakhogy más élő 
lényben azoknak érintése hiú gondolatokat 
ne ébreszszen. — A zongorát tehát nemhogy 
el nem hozta, hanem hajlandóságot érzett 
magaban darabokra vagdalni, elégetni, s 
porát a szel áltál elszóratni, hogy ezzel 
együtt a német művészek emléke is elszáll
jön ; hogy ama billentyűzeten többé soha 
egy kéz se lehessen közvetítője a szellem 
villanj foljasanak, mely túlvilági zongora 
hangokban fejezi ki magát; hogy egy kéz 
se érintse azon boldog elefántcsontocská- 
kat, melyeket Laura rózsaujjai oly szeretet
teljesen ápoltak.

Azonban itt, Magyarhonban sem mene
külhetett az agyrémektől. Gyakran szál- 
ixfia+n1^® e 8°pdolat: „oly szép ő, hogy ha 

a na valaki, imádnia kellene-' és ilyen- 
„6®eny nőt szobájába zárta, s bar- 

őrt áln>a‘XSg<>lta’ CSalhogy az ajtó elött 

.Végre látván, hogy oly szeretettel csüng 
lasszikusokon és újabb idő jelesebb mü- 

ermékein, ezeket is kitiltotta házából, s he- 
yettiik egy pár nagyhírű csárdásgyártó 

müveit vásárolta meg.
Most már alig szükséges mondanom, 

hogy a baromorvost Hőfoki ur lábainak első 
tévedésekor, midőn elkomolyúlt. a zongora
művész szóra — a legfeketébb, furdaló gon
dolatok szállották meg, melyek Laura sze
méből keserű könyeket. facsartak. És a sze
rencsétlen ellenpont tudós második tévedése 
után......................de hisz beszélhet maga a
történet.

— Ide nézzetek! — ordított a baromor

vos, vérben forgó szemeket vetve Laurára 
s a bámuló zenebölcsre — ide nézzetek e 
nőre, ki becsületemet megölte, s ez alatto
mos, szenteskedő vén emberre, ki mint tol
vaj boldogságomat ellopta, — legyetek ta
núi boldogtalanságomnak!

Laurának nem kellett magyarázat e jele
nethez, s a rémület csaknem elvette eszmé
letet. De jámbor öregünk ellenpontokhoz 
szokott éles szemei épen semmit sem láttak, 
s egész részvéttel tudakolta a gaz tett elkö
vetőjének nevét.

— Szent Januarius! — hebegett ekkor 
a baromorvos, képtelen lévén folyvást be
szélni — csak nézzék önök uraim és asszo
nyaim! a vén róka! nem ok nélkül vén, mert 
sokra vitte a tettetést! . . . nyomorult be
csülettolvaj! ön már a múltkor ide akart 
tolakodni, elég vakmerő volt szemeim elött 
berontani .... most pedig azt gondoltuk 
ugy-e, hogy nem látom? használtuk a nyitva 
álló ajtókat? .... bementünk e hitszegö 
asszonyhoz ? . . . hogy ott .... hogy ott.... 
megfúlok! nem tudok szólani! .... hogy 
ott............

Itt két kezét arczán borítva olyan vad 
hangokat adott, melyek nem a legemberib
ben hangzottak; (vagy ha a nyájas olvasó 
akarja: zörgöttek;)öregünk pedig, mintha a 
meghasonlás ördöge szurkálta volna, a he
lyett hogy igyekezzék a dolgot felvilágitni, 
(mit egyébiránt az első heves perczekben 
aligha eredménynyel lehetett volna,) olyan 
pujka méregbe jött, hogy ha czopfja van, ez 
is az ég felé kanyarodik.

— Uram! — szólott haragját híven tol
mácsló hangon — ön egy megbolondult ba
romorvos!

— Az érvágómat! .... az érvágómat! 
— dühöngött erre a gyilkos szándékú 
Othello, s rohant minden szegletbe, mig 
végre izmosán megmarkolt egy kést, mely- 
lyel egy elefánt ereit is meglehetett volna 
nyitni. Ez alatt a megrémült ügyvéd és ház
mester már kitaszigálta öregünket az ajtón, 
hogy szabadjon a merre tud.

Laura mind erről semmit sem tudott... 
eszmélet nélkül feküdt egy díványon-

De ezúttal ereszsziik le a függönyöket, 
s kövessük Höfoki urat.

Alig hogy haragtól, ijedségtől s farad
ságtól fuldokolva támlás székére vetette o
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magát, az ajtón Papucsi ur koczogott s ba
rátjához hasonló feldiílt arczczal, pihegve 
lépett be.

— Höfoki! levegőt! . . . levegőt! nyisd 
ki az ablakot .... megfú'ok, oly melegem 
van! . . . oda vagyunk ! . . . semmivé let
tünk .... alig tudtam eddig szaladni. . . .

— Hogy? . . . mit? ... mi történt? ki
áltott öregünk felpattanva a támlásszékről, 
s szeme fehérét mutogatva.

— Szegény barátom! mint meg vagy 
ijedve! . . . hát ha még elmondom! .... de 
honnan, is gyaníthatnád ? ... . ha valame
lyik zsidóval nem beszéltél. . . .

— Ördögbe, a zsidóval! tán a barom
orvos ?!

— Ej! mit; baromorvos! .... a mint 
látom nem értjük egymást, . . . légy türe
lemmel, hogy beszéljek. . . .

És Papucsi ur elbeszélő állásba tette 
magát.

— Tehát, a hogy meghatároztuk volt, 
a frakkot és czilindert (bocsáss meg, nem 
én neveztem igy;) átadtam két zsidónak, 
még pedig egyik sem tudott a másikról 
semmit. Tudod barátom, mindég trafikálok 
velük, s ócska ruhákért kapok tőlök újat. 
Másokat rá szoktak szedni, de rajtam ki 
nem fognak! Jelen esetben is azért bíztam 
a dolgot kettőre, hogy annál kevésbbé le
gyek kitéve a csalásnak. Végre ma délután 
jött az, kinek a czilindert adtam volt; sze
mei égtek mint a macskáé, mely egeret tart 
a szájában ; aztán hunyorított egyet, s 
mondá, hogy valakit jól lefőzött, s a czilin
dert elcserélte egy egészen uj frakkért. — E 
pillanatban jött a másik, s mikor épen mon
dani akarta, hogy a frakkot oda adta egy 
czilinderért, ráismert kollegájára. — Nos? 
barátom! érted a dolgot? furcsa egy szöve
vény. A czilinderes zsidó vissza hozta frak
kodat, s a frakkos zsidó czilinderedet. — 
Magok is nevettek e különösségen, s ez mind 
jó lett volna, de egyik-egyik két forint bért 
követelt, s alkudni nem akartak. — Hasz
talan bizonyítottam be : hogy én tulajdon
kép semmivel sem tartoznám, mert a frak
kot és czilindert, visszahozták; hallani sem 
akartak effélét.

Ijesztettem őket nőmmel is : ha megta
lálja hallani lármájukat! mind hiába.

Egyszer azonban a legnagyobb zaj kö
zepeit zsidóim rögtön elakadnak, meghu
nyászkodva az ajtóig hátrálnak, s itt kérdő 
pillanatokat vetnek egymásra, ha nem lesz- 
e tanácsosabb az utczáig meg sem állani.— 
Nézek jobbra, balra, de semmit sem látok; 
nézek a hátam megé, hát képzeld csak! nőm 
észrevétlen kilépett, s oly képet csinált, 
hogy magam is nagy hajlamot éreztem a 
zsidókhoz csatlakozni. — Tudod barátom! 
a mint mondtam, nőm igen kedves, szere
tetve méltó lény; (élő szóval ki sem lehet 
ezt fejezni;) hanem egy kissé mérgesecske, 
s aztán ilyenkor jobb vele nem vitatkozni. 
„Mi történik itt Papucsi ?“ szólott olyan 
hangon, melytől a zsidók idegeit hideg fu
totta el — egy jó madár ezek közöl nem is 
elég ? hanem egyszerre kettőt járatsz a há
zamhoz ? ......... boldogságos ég! .... minő
utálatos öltözék az amott? (itt a te frak
kodra mutatott,) és ama kalap?..........te
Kipfelhauser! te Papucsi! . . . neked beszé
lek! felelsz azonnal kérdésemre? . . .“ Bará
tom Hőfoki! azért mondom el a dolgot ily 
körülményesen, hogy ebből átlásd, mily ne
héz az embernek okosan felelni, ha igy meg- 
szoritották. — Elég hozzá, ama kérdés úgy 
kiverte minden jó gondolatomat, hogy alig 
tudtam ezt felelni : „kedves édes nőm! ne 
ijedj meg! a czilinder és frakk ezen zsidók 
sajátja.“ „És te meg akartad venni! ... ne 
is szólj! megakartad venni! . . . mire jutot
tam! én egy Kipfelhauserné!“ — Itt aztán 
meg kellett mutatnom, hogy férfi vagyok a 
háznál, s a két zsidót bottal fenyegettem, ha 
azonnal nem takarodnak.— A zsidók persze 
hogy eltakarodtak; de elvitték frakkodat és 
kalapodat .... nos? mit szólasz ehhez ba
rátom ?“

Bármennyire ijesztő volt Papucsi urnák 
e hosszas fecsegése öregünkre nézve, annyi 
haszonnal járt, hogy legalább a barom or
vos által okozott nagy félelmet egészen hát
térbe szorította.

— Mit szólok hozzá? — felelt bosszúsá
gát el nem rejthetve — azt, hogy — bocsáss 
meg — magad egy nyulfi vagy .... nőd 
pedig ....

— Megállj kérlek! egy szót se többet! 
valami rosszat akartál mondani . . .

— Semmi mást, mint hogy nődnek fe
lette nagy lehet a tekintélye.
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— Ez egyben igazad van; nem is képze
led, milyen nagy a tekintélye.

— De én majd megmutatnám, hogy ur 
vagyok a háznál.

— Pszt! . . . jobb erről hallgatni..........
nem is képzeled, mit szólottái!

— Ám legyen; ne folytassuk tovább. 
De azt meg kell vallanod, hogy mind ez az 
en rovásomra esett. Ügyetlenségednek hár
mas súlyát érzem: öltözékem sincs, pénzem 
sincs, látogatóba sem mehetek.

— Szegény Höfoki! ne essünk kétségbe! 
igerem neked, hogy kárpótlásul még ma este 
egy rendbeli magyar öltözéket hozok . . . . 
mindent elkövetek, hogy necsak barátom, 
hanem Okoska által rokonom is légy..........
igen! nagyságos egy gondolat! holnap nőm 
fürdeni megy, s ez alatt használjuk az al
kalmat, bevezetlek sógornémhoz .... be
mutatlak Okoskának. . . .

E fényes Ígéretre öregünk arcza egészen 
kiderült s visszaesett azon boldog állapotba, 
melyben volt, mielőtt a dühös barom-or
vossal megismerkedett; leült tehát és Pa- 
pucsit örömében agyon zongorázta.

— Hah! mily nagyszerű gondolat! — 
kiáltott a jó barát, kinek mindegy lett volna 
ha öregünk macskazenét játszik is, csak
hogy ő csinálja.

— Magam is sokat adok e müvemre — 
válaszolt a maestro elégült mosolylyal. — 

Ez volt a kérdéses mü, mely Okoska kisasz- 
szony ablakán át, érzelmeit ennyire felzu- 
ditotta.

— Höfoki! te csupa szerénységből ál
lasz! de akár haragszol, akár nem, kimon
dom : hogy te vagy a világnak legnagyobb 
zeneszerzője. — Miért nincs szerencséd ? 
miért nem ismernek el? mert nem értenek. 
Bohó világ! hisz épen ez a nagy érdem, ha 
valaki oly magasztos, hogy senki sem érti 
.... olyant, a mit érteni lehet, akárki tud 
írni .... ez az én véleményem! ....

Este, mihelyt setét lett, az Ígért magyar 
öltözéket Papucsi ur magával hozta, s alig 
volt ideje egy asztalra dobni, megint távo
zott, hogy Papucsiné asszony valamit észre 
ne vegyen.

Elmondjam-e, hogy öregünk gyermekes 
örömében még a sarkantyus csizma tallér 
nagyságú taréját is negyed óráig pengette? 
aztán elképzelte, hogy e díszruhában minő 
földesúri alakot öltend . . . minő méltóság
gal hajlik meg azon hölgy előtt, ki képes 
volt szellemi nagyságáig felemelkedni! — 
Hallgatok, egy szót sem többet! mert öre
günk egész éjjel nem hunyta be szemeit, s 
annyi hiábavalóságot gondolt, hogy ha 
mind ezt el kellene mondani, kényszerülve 
lennék toliamat másnak adni, ki szóbőség 
betegségében szenved.

(Folytatjuk.)

A PUSZTA HÁZ.

Setet a táj a puszta ház körül; 
Az erdő árnya néma, fekete . . . 
Körülte a kin némasága ül, 
Fölötte a bú setét fellese.

A kis patak, titkos regéivel, 
Miket a szikla kebléből hozott,
E ház előtt futott régenten el, 
Most ott regél, hol ritkább a bozót.

Utat a háznak fölveré tövis; 
Sólyom, bagoly fészkét itt üti fel;
S ha olykor egy őz erre téved is : 
Futó léptére csak viszhang felel!

De éjjel — néha — hogyha kél a hold, 
S fehér leplet borít a táj fölé,
— Milyennel elborítva van a holt, 
Ha éjjele a sírnak elfödé :

Kilejt a puszta háznak ajtaján,
— Miként ha lenge köd tova síkul —
Fehér ruhában a fehér leány,
S egy puszta sírra, némán, ráborúl! E»XEDI A
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KISFALUD Y-TÁRSASÁG.
A Kisfaludy-társaságnak e hó 28-dikán tar

tott rendes havi ülésében két uj alapítvány lön 
bejelentve, úgymint id. Bartal György tanácsos 
úré s a békés-csabai kaszinóé.

Hofmann Ágoston úr Tatából 40 ftnyi ado
mánynyal növelte a társaság pénztárát.

Id. Bartal György ur, a fentebbi alapítványon 
kivül, még Kisfaludy Károlynak egy sajátkezű 
olajfestvényével ajándékozta meg a társaságot; 
báró Augusz Antal ur pedig szintén Kisfa
ludy Károly egy festvényét ajánlta föl a társa
ságnak.

A társaság mindezen adományokért köszö
netét nyilvánitja.

A pártolóknak járó könyvilletményből „Az 
ember tragoediája“ teljesen s „Bede Ádám“máso
dik füzete az újév első napjaiban fog szétküldöz- 
tetni, s ekkor az első (1861-dik) évi illetményből 
összesen 49 iv lesz a pártolók kezében; a még 
hátra levő 11 iv a másod (1862.) évi első szállit- 
mánynyal küldetik szét.

Fölolvastatott Erdélyi János tag értekezése : 
„Aesthetikai tanulmányok.11 — Pesten, dec. 29- 
dikén 1861. Greguss Ágost titoknok.

*) Rendes színi tudósítónk e mü előadásán jelen nem 
lehetvén, egy mücrtő barátunk volt szíves e rövid ismerte
téssel szolgálni. Közelebbi számunkban részletesen.

Szerk.

SZÍN
Deczember 14-kén adatott először a budai 

népszínházban „István, első magyar király11 szo- 
morujáték 5 felvonásban, miután hetekkel elő
re lön hirdetve előadása. Négyszer ismételtetett, 
s a közönség szempontjából sikerültnek mond
hatni ezen új müvet. A mi a költői sikert illeti, 
korántsem oly nagy. Meg van ugyan e műben a 
törekvés a tragoediai formára ; de a kivitel nem 
felel meg a tervezeti alaprajznak. István király, 
kit reformatori túlbuzgalma, mely miatt végre 
majd mindenkitől elhagyatva érzi magát, büntet 
meg, tragoedia hősnek jól van gondolva ; vannak 
hatásos jelenetei, és szép monológjai is, mégsem 
teszi azon benyomást, melyet egy tragoediai hős 
alakja hágy a lélekben. Csekély véleményem szerint 
asympathia,e követelmény, látszik némileg hiány- 
zani Dobsa Lajos új szomorújátékából. Molnár 
úr, ki Szent István szerepében működött, nem 
egy helyen jeleskedett ugyan kimért játéka által; 
mindazáltal alanyiságát nem vetkőzhető le annyi
ra, hogy az aggkori és királyi méltóságot, híven 
tüntette volna föl. Ezen szembetűnő hiány két
kedőkké tesz a szerep szelleiniebb vonásaira nézve 
is, s ez oka, miért nem csupán e szerep, s nem 
főleg e szerep ad kellő okot a rokonszenvtelen- 
ségre következtetnünk e miiben.

Imre herczeget Bényei, és nejét, Crescimira 
herczegnőt Szépné, elég dicséretesen személyesi- 
ték ; de bár mesterileg lennének is jelesb sziné-

HÁZ.
szék által előadva, a viszony, a szenvedély maga 
oly nemű, miszerint rokonérzetünket aligha ki
nyerni képesek lennének. Férj és nő egyaránt 
tudja, hogy sziveik lánggal égnek egymás iránt, 
s egymás közelében még is folyton epekednek és 
panaszkodnak. Két ily szerelmes ki nem nyerheti 
rokonérzelmünket, sőt némi visszataszitó van ben
ne, mintegy az érzékiség apotheosisa van abban 
színpadra hozva. E két személy, minél fontosabb 
helyet foglal, e tragoediában, annál lényegesebben 
szolgálhatnak a műben uralkodó érzelmi rész is
mertetésére. — Részünkről nem minden iszonyo- 
dás nélkül látunk a színpadon oly alakot is, mi
lyen a Vazulé; ezen irtóztatóan megbénított sze
rencsétlen, vakon és siketen hozatván elénk, s 
keserves ordítással sértvén fülünket, nem értünk 
rá a sajnálkozásra, annyira megijedtünk tőle.

Ezen rövid megjegyzésünkben úgy véljük, a 
mű költészetére nézve egyik leglényegesb hiányt 
emeltük ki, s valamint testi szemeink a világosság 
egy bizonyos mértéken túl sértve érzik magukat, 
valamint fülünknek a tulerős hangok kiállhatla- 
nok, úgy lelki érzékünkre is bizonyos tünemények 
sértően hathatnak, s szeretnénk kormos üveget 
találni ellenük, mint a napba nézéskor, vagy fü
leinket bedugó pamutot, mely az igen erős benyo
mást enyhítse ; — de fájdalom, a szellemiekben 
ily háritókat nem találunk. — A színpad igen 
fényesen és szépen volt kiállítva, a diszitmények- 
re büszke lehetett a budai népszínház, s ha az 
előadás hiányos vala is nem egy tekintetben, a 
szorgalom és gondosság jelei dicséretet érdemle
nek s tetszést nyerőnek.
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FELHÍVÁS.
A Sz. Figyelő 7. számában Brassai ur „Is- 

merettyű“-je végén e sorok olvashatók : „Azt 
hiszem, elég erősséget mondtam el Salamon F. 
még eddig döntetlen állítása mellett, és ezennel 
félbe szakasztom ellenzéseimet. Hanem ha akár 
ellenfelem ■ a mit nem hiszek — akár a szer
kesztő ur a mit nem várok — akár nehány ol

vasóm — a mitől nem félek — felszólítanának 
további világításokra, parancsaik teljesítésére 
mindig készen állok.“

Én tehát, habár „nem hiszi11 íme fölszólítom 
Brassai urat a további folytatásra; akkorra ha
lasztva észrevételeimet eddigi állításaira is, mi
dőn czikke bevégezve leend.

SZEMERE MIKLÓS.

VEGYES.
— Az akadémiai Karácsonyi-drámajutalomra 

nezve az alapitó, meggyőződve, hogy az eddigi 
eljárás sikerre nem igen vezet, a mennyiben aju
talom mindenkori kiadása a viszonylagos becsű 
pályaműnek, leszállítja magának a jutalomnak 
becsét, — alapítványában következő módositást 
tett : a) a pályázat ezentúl nem évenkinti, hanem 
két-évenkinti lesz és mindig 200 arany dijjal. b) a 
jutalom a viszonylag legjobb műnek csak úgy járjon 
ki, ha az egyszersmind s^íni, drámai, költői és 
formai tekintetben haladást tanúsítónak ítéltetik, 
c) ha ennek folytán a jutalom néha minden két 
evben sem adatnék ki, akkor a visszamaradt 200 
darab arany a legközelebbi jutalomhoz köttessék, 
melyre azonban a pályázat csak ismét két év múl
va hirdettetik ki, — és akkor 200 helyett 400 
arany.

— Az akadémiai nagy jutalomra nézve hatá
rozatba ment, hogy ezentúl minden hatodik évben 
a nye v es széptudományi osztály nem mint eddig 
egy, anem két munkát ajánl, egviket a nyelvé
szet, másikát a széptan (költészet) köréből, s két 
nagy jutalom adatik ki.

, ~~ (Ájánlkozás.) Egy fiatal irótársunk, kinek 
ne? e kapunk tisztelt olvasói is találkoztak már 
ne íanyszor, — mint az orvosi pályát végzett, a 
jnagyar német és franczia nyelvet, a két elsőt tel- 
Je®en értő s az irodalom- és történelemben kivált
kép jártas egyén, akár Pesten akár vidéken, ma
gyar főúri családaink valamelyikénél húzamosb 
időre nevelőül óhajt alkalmazkodni. Neve és laká
sa szerkesztőségünknél megtudható.

— Flóra uj évtől kezdve szépirodalmi, művé
szi és divatlapot szerkeszt, „Virágcsokor11 czimíit, 
a „haza hajadonai11 számára. Tehát, úgy látszik, 
határozott iránynyal „hajadonok11 olvasmányául, 
8 ez esetben üdvözöljük, mert eddigi divatlapjaink 
nem igen tették e különbséget a női világban.

— Valamelyik lap egy párisi szabó humbug
ját említi, ki vásárlóinak színházi jegyekkel ked

veskedik. Ez még csak hagyján! az volna igazi 
humbug, ha irodalmi egyének mindenféle nem 
irodalmi kedveskedést, megbízások teljesítését stb. 
elvállalnának, csakhogy előfizetőik kegyében ma
radhassanak. Azonban eddig tán még sem jutunk ; 
csak Kakas Márton képzel oly időt, mikor a szer
kesztő fejelés csizmát, magyar főkötőt stb. ígér
get ráadásúl előfizetőinek. ’

— A Szent-István-társulat dec. 30-án fogta 
tartani ez évi közgyűlését, a pesti belvárosi plé
bánia-lakon.

— Deák Ferencz arczképeiből eddig 7000 
forint gyűlt be a Josephinum és a pesti árvaleány- 
intézet számára. Méltó dicséret a nagynak, ki ár
nyékát is ily gyümölcsözővé tudta tenni!

— A magy. kir. tudományos egyetemnél a 
folyó tanév téli szakára beirt tanulók száma kö
vetkező : hittanuló 70, jogtanuló 810, orvosnö
vendék 315, sebész 168, bába 54, bölcsészet ta
nuló 31, gyógyszerész 95. Összesen 1543. Ezek kö
zül vallásukra nézve róm. katholikus 888, gör. 
egyesült 21, nem-egyesűlt 80, ágostai hitvallású 
157, helv. hitvallású 217, unitárius 6, mózes hitű 
234. Hónukra nézve, magyarországi 1410, erdélyi 
66, horvát-tótországi 26, határőr-vidéki 7; össze
sen a magyar sz. korona tartományaiból 1509, a 
birodalom más tartományaiból 29; külföldi 5.

— Ismét egy vidéki lap. Szatmáron Ábrái 
Károly, Zombori Gedő £s Börkey urak közremű
ködésével megjelenik a „Tárogató11 czimű vegyes 
tartalmú lap. mely főleg azon vidék érdekeit Ígéri 
szemmel tartani. Szépirodalmi tárczája is lesz.

— Balázs Sándor nagy képes lapja „Az or
szág tükre11 már szintén meg fogott jelenni, mire 
e soraink világot látnak. Ha jó lesz— mint reme - 
jük — kívánunk neki oly hosszú életet s elterjedést, 
minő a boldog emlékezetű „Kistüköré11 volt.

— Balkányi Szabó Lajos előfizetést hír e a 
„Magyar ősregék11 II. kötetére, 75 krra . z nem 
sok, — de az „ősregékből11 talán már so is esz.
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UJ KÖNYVEK*).
A rendszeres SZAVALATTAN alaprajza. Tankönyvül 

irta Mátray Gábor. Jövedelme a pest-budai zenedében 
megalapitott magyar szavalattanszaki könyvtár gya
rapítására fordittatik. Ára fűzve 1 ft. 20. Vászonkö
tésben 1 ft. 50. (Trattner Károlyinál, Pest.)

HELLÉN REMEKÍRÓK magyar fordításban. Hatodik 
kötet. Eomér Iliása II, III füzet. Görögből fordította 
folyó beszédben Télfy János. Ára füzetenkint 40 kr. 
(Lampel, Pest.)

NYÍLT LEVELEZÉS.
Fábián János urnák, II. Böszörmény. A h. böszörmé

nyi casino neve megjelent a Kisfaludy-társaság pár- 
*) Hogy ez állandó rovatot minél teljesebbé tehessük, kéret

nek a t._kiadó, illetőleg szerző urak, hogy az újonnan megjelenő 
művekből egy-egy példányt, vagy legalább annak egész czimét, 
hozzánk beküldeni szíveskedjenek. A szerkesztőség. 

tolói névsorában még a 6-ik közleményben. Ha az 
olvasó-egylet más, úgy ennek részéről nem kaptunk 
pártolói díj t. — De talán egy lesz a kettő, s igy rend
ben van.

I- Gy. urnák, Debreczen. A Kisfaludy-társaság pártolói 
4 ftot fizetnek. Kegyed 5-öt küldött: mi czélra az 
egyet ?

TARTALOM.
Kazinczy nyelvújítása. Imre S. — Adalék népmesé

inkhez. Gyulai P. — Nyilt levél Szemere Miklós úrhoz. 
Salamon F. — Uj néptani kisérlet. Greguss Á. — Télben. 
Tompa M. — Egy zenebölcs életéből. — A puszta ház. 
Engedi A. — Kisfaludy-társaság. - Színház. — Felhívás. 
— Vegyes. — Uj könyvek. — Nyilt levelezés.

Előfizetési felhívás
A SZÉPIRODALMI FIGYELŐ

aesthetikai, kritikai és szépirodalmi hetilapra.
A Szépirodalmi Figyelő első éve octo

ber végével lefolyt.
Nem szükség mondanunk, mennyi aka- 

dálylyal kellett küzdenie fenállása első évé
ben : részint, mivel a közönség osztatlan 
figyelmét a haza nagy érdekei vették igény
be; részint, mert a kedélyek átalános hul
lámzása az irodalmi csöndesebb munkás
ságra is ernyesztőleg hatott.

Mindamellett igyekeztünk megoldani fel
adatunkat. Mennyire sikerült ez : olvasó
inkra bízzuk megítélni. Előttük a lap egy 
évi folyama erős és gyönge oldalaival; ám 
forgassák végig s Ítéljenek : lehetett volna-e 
az adott körülmények közt e nemben vala
mi sokkal jobbat állítani elő.

Szándékunk volt előfizetési határidőn
ket összeegyeztetni a naptári évvel, s eczél-

Helyben házhoz, vidékre postai küldéssel : 
Egész évre (nov. 1861—oct. 1862) . . 
Fél évre (nov. 1861—apr. 1862) . . . 
Négy hóra (jan.—april)......................

bői december végéig is fogadtunk el előfize
tést. De bővebb megfontolás után beláttuk, 
hogy e változtatás nem czélszerü. Lapunk 
mind alakjara, mind tartalmára nézve alkal
mas, hogy év végén beköttessék; s azon t. 
előfizetőinket, kik múlt évi novembertől je
len october végéig járatták, ha tovább nem 
kiváltnak is, nem foszthatnék meg czímlap- 
tól és tartalomjegyzéktől. Már pedig ha eze
ket adunk most octoberben s igy bezárjuk 
ez évi folyamot : nem adhatunk december
ben ismét. A kötetek dísztelen egyformát- 
lansága is ellene mond ama változtatásnak. 
Ennélfogva tisztelettel fölkérjük azon t. ez. 
előfizetőinket, kik december végéig küldöt
ték be a pénzt, hogy előfizetésöket félévre 
kiterjeszteni méltóztassanak.

Ezek szerint az előfizetés rendje igy áll:

4. sz.) küldendő be.

• 10 ft. a. é.

. , • 3 „ 50 kr.
Az előfizetési pénz a „Szépirodalmi Figyelő” kiadó hivatalába (Egyetem-utcza

Pest, oct. 23. 1861.
Heckenast Gusztáv

kiadó.
Arany János 

szerkesztő tulajdonos.

Arany János, felelős szerkesztő és laptulajdonos. Kiadó : Ileckenaat Gusztáv.
Pesten, 18fi2 Nyomatott Landerer és Heckenastnál.


