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AESTHETTKAI TANULMÁNYOK.
(Folytatás.)

Bár a szem és fül két különböző világra 
vonatkoznak, nem kell gondolni mégis, hogy 
az utánuk szüleinlő művészetek egymást 
teljesen kizárnák, ignorálnák. Nem; sőt el
lenkezőleg tudomást vesznek egymásról 
kölcsönösen, s a helyett, hogy rontanák : 
segitik egymást. — Most a szem, vagyis a 
látás, nyújt teljességet a hallérzéknek; majd 
megfordítva ez amannak. Például a hangok 
emelkedése s alászállása épen az a fülnek, 
mi szemnek az architektonika. Az építészet 
mindenkor a szemre mutat, mint mesterére; 
s a mennyiben illetékesen mondatik róla, 
hogy megfagyott zene (Jean Paul): a han
gok fel- és alászálló játékát szilárdítja meg. 
így lehet architektonikája egy költeménynek, 
legyen az nagy eposz, vagy parányi dal, epi- 
grainm. A szobor kiemelkedik, a szemnek, 
minta zenei erős és gyöngéd hangok a fülnek; 
és a föstészet bizonyosan mind a két elemből, 
t- i. a szobor fenköltségéböl s a hangok lágy 
puha lényéből veszi és számítja ki arányait, 
különben hitvány, üres mesterség, lélek és 
életnélküli mázolás. Eme kölcsönködés nyo 
ürán lehet továbbá szó épen úgy a színek, 
°únt a hangok harmóniájáról; valamint az 
a sötéttiszta, melyről az aesthetikában el- 
aimyit tudnak, nemcsak a szemet illeti p. o 
az ó frank építészet pazarolt színei mellett 
gyérvilágitásu csúcsiveiben, hanem a rem- 
orandti árnyékolás mellett a hallást is a 
Zene titokszerüségében, s Osszián ködös 
énekeiben. A színészet látható nyelv, atáncz 
látható zene. A hallás és látás tehát egy
másba vannak áttéve, soha egymástól elszi

getelve; csak e viszonhatást értve van je
lentése a görög mübiráló ítéletének, melyet 
Kazinczy is átvett, hogy ezen kérdésre : mi 
a szép? legjobb igy felelni : kérdje azt a 
vak. Különben a hallás mélyebb tartalom 
vezetője mint a látás; s ha ez utóbbi volna 
felelős a müszépért, a világ két igen nagy 
alkotó elméjére : Homér-és Miltonra nézve, 
csakugyan eljátszott elysium s elvesztett 
paradicsom lett volna a művészet tündér
országa; ha egyedül a hallérzék : ki vehet
te volna ki a néma kövön Niobe anyai nyö
gését, Laokoon atyai fájdalmát!

Most egy perczig magamra térek. For
máról, architektonikáról lévén szó, alkalmat 
veszek emlékezetbe hozni egy, pár év előtti 
eszmecserét, mely Gyulai Pál és magam 
között folyt az irodalmi forma ügyében. 
Brassai, kinek figyelme mindenüvé szeren
csésen kiterjed, írván legközelebb a magyar 
mondatról (M. Akad. Értesítő második kö
tet. 1861. 301 lap, jegyzet), érinti e vitát s 
úgy véli, hogy én „nem akartam eltalálni a 
Gyulai sürgette eszmét, emez ellenben nem 
birt nevet adni az agyában alakult és előtte 
világosan álló képzetnek/' mi Brassai sze
rint nem irodalmi forma lett volna, hanem 
architektonika. Ez észrevételben először vád 
van ellenem, de biztosítom Brassai urat, 
hogy eszem ágában sem volt a nemakarás; 
ez irói bűn lett volna, vagy tettetés legalább, 
hogy a vitát győzelmi czélra zsákmányol
jam ki. Nem az én szokásom. Én vitatko
zom, feszegetek, kutatok, adván jogot más
nak is mind ezekre ellenem, okszerüleg. Má-



178

sodszor van az észrevételben egy nagy de hogy még tovább, azaz művészetekről 
ellenmondás, mely szerint Gyulai nem birt tudományokra is uralkodó ranggal volna 
nevet adni a világos képzetnek. Többre ta
nultam becsülni e társunk irodalmi mun
kásságát, mint hogy ezt rá nézve megen
gedjem. Ha a képzet világos, a név másod 
rendű dolog.

Hogy a tudományoknak saját architek
tonikájuk vagyon, ez mond valamit, de félő, 
hogy kevesebbet a czélba vett valónál. A 
tudományok a maguk bensöségében szerve
sek. A ki nyelvtanban a mondatot, logiká
ban a tételt, mint egyéneket ismeri, a ki 
egy rubensi föstvényt, ki egy goethei dalt 
a maga mértéke s aesthetikai becse szerint 
méltat,a műtörténetben kellő helyre illeszt: 
bizonyosan a nyelvtudomány, logika és mű
vészet lelke körül jár, alkalmazván egy
másra és egymás között az egyetemesség 
és különösség fogalmait, az eszme és való- 
sodása természetét, más szóval, kimerítvén 
a mondatban, vagy műdarabban, melyek 
egyének, a nyelvtudomány és művészet 
törvényeit, melyek egyetemesek. Ha ez ar
chitektonika : ám legyen, de, komolyan 
véve a fogalmak tisztában tartását, a tudo
mányoknak magukban nem architektoniká- 
jok vagyon, hanem rendszerök. Kevesbbé 
szigorú elmélet, mint rendesen fiatalabb 
íróké, kik jó eleve sajátitnak el némi logi
kai s aesthetikai műveltséget, számtalan 
ízben viszi által a művészet, szabályait tu
dományra, mert, a mi itt rendszer, s ott 
architektonika, analóg, de nem ugyanaz; és 
senki sem beszél egy dráma vagy eposz 
rendszeréről, mert ez, (t. i. a rendszer) oly 
belső, hogy pusztán a gondolkodás elemé
ben mozog, hol egyetemes és különös ré
szekre és tanokra oszlik, a fogalmak széle
sebb, vagy szükebb módosulása után tago
sul s ezek összefüggésében áll; valamint 
senki sem beszél tulajdonképeni értelemben 
a tudományok architektonikájáról, mert ez 
oly külső, hogy teljesen a szem ügye, kizá
rólag a művészet sajátja, és sohasem az 
egyetemesség, különösség alá- és fölszálló 
fokozatain mozog, hanem mint concrét alak 
valósul meg,egyes példányokban; kitünően 
szerepelvén az építészetben, ezen, mikép 
mondatott, leganyagibb műfajban, honnan 
csak a müérzékek viszonyos kölcsönködési 
utján vitetik által a többi művészetekre;

átvihető : ez annyi lenne, mint elmosni a 
tudomány és művészet, az értelem és érzék 
közötti különbséget. A tudomány és művé
szet egyiránt szerves lények a szó legneme
sebb értelmében; például a természetrajz 
és költészet; és valósággal ugyanazon al
kotmánya mutatkozik mindkettőnek. Ott is 
három nagy ország (ásvány, növény, állat) 
itt is (lyra, dráma, eposz); tehát ebben kö
zösek; sőt az alnemek, fajok megoszlása is 
párhuzamosan megy az egyénekig mindket
tőben. E szerint van tudománya a termé
szetnek, van a művészetnek, és van rend
szere mindkettőnek. Ezen rendszer örök, 
melyet föl kelle fedezni a tudósoknak; mig 
az architektónikát mindenki fölfedezheti, 
mert maga csinálja, midőn az egymás után 
mondandók, helyezendők sorát, arányát, 
vagy ha tetszik, a műnek vázlatát, csonto
zatát elkészíti, például a festész, mikor a 
vásznon kiméri s töinbözi alakjait; a drá
mairó, névszerint Schiller, jelenetekre oszt
va, kitervezi Demetriusát, mely utófelében 
csak mint vázlat n aradt fel kidolgozatla
nul, mindkettő oly szándékkal, hogy a fő 
tömböket vagy jeleneteket az alapeszme, az 
előállítandó tárgy kiemelése végett a legjobb 
hatásra számítva rendezze el : ez architek
tonika. Hasonlóul tehetne a tudós is, ha en
gedné mindenütt a rendszer, mely az ana- 
íysis és synthesis le és felszálló lépcsőzetein 
mintegy fogva tartja elménket, s követke
zetes fejlődés vagy szerkesztés mellett vaj
mi keveset hagy architektonikái ügyessé
günkre.

Tehát az architektonika nem rendszer; 
s valóban Brassai sem ezt akarta mondani, 
hanem a tulajdonképeni kidolgozást, mely 
az architektonika alapja, mert ez t. i. a ki
dolgozás „az a bevégző sőt létesítő kellék, 
mely egyik tudományban harmóniásabb, 
kedveltetőbb, díszesebb s igy tökélyesebb 
lehet, és az is, mint másikban1' (Brassai sza
vai); ezt értette Gyulai, ezt én. De Brassai, 
midőn ki akarta magyarázni, a rendszerre 
ment ki okoskodásával e szavakban : „az 
egyéntől elemezéssel le, családositással föl
felé indulva és munkálkodva oly symmetri- 
cus egy épület keletkezik, melynek részei a 
legösszeillőbb arányban felelnek meg egy-
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másnak.” Igaz, de a symmetria és arány 
még nem kidolgozás; pedig az irodalmi for
mában ez volt sürgetve, különben, ha min
den igazi tudománynak megvan az ö saját 
architektonikája, mikép Brassaitól halljuk, 
mire való különbséget tenni, az ethikai és 
reál-tudományok között, mikép Gyulaitól 
tanuljuk; s hogyan lehet egyikben harmó- 
niásabb, kedveltetöbb, tökélyesebb az, mint 
a másikban, mikor mindegyikben harmó- 
niásnak, kedveltetönek, tökélyesnek kell 
lennie oly mértékben, a mint fölveheti a 
szabad kidolgozást? Hogy az architektoni
ka és kidoldozás nem egy, számtalan pél
dáit látjuk itthon. A mi szépirodalmunk 
abban gyönge, hogy költői volnának, mű
vészei nincsenek, vagy ha igen, — kevés szám
mal vannak. Vörösmarty majd nem utá- 
nozhatlan irodalmi lángész; még sem be- 
végzett művész, mert müveiben gyakran 
hiányzott az architektónika. Ezzel világra 
szóló költői elme, nélküle nagy müvei is, az 
eposzok és drámák, kicsinyek. — Vigyáz
zunk az értelmezéssel; különben ha a csil
lagászat mint tudomány architektonikájá
ról beszélünk, még valami jámbor lélek, a 
ki, Szemere Pál-ként, „Ítésznek poéta, poétá
nak rhétor,” azon gondolatra jöhetne, hogy 
Phaeton meséje forog szóban : Regia solis 
erat sublimibus alta columuis stb. Azonban 
megbocsátanánk neki, mert a tudomány
beli tévedés is — a tudomány körébe esik.

A szép eszméje tárgyhoz van kötve, ér
zékeinknek realizálva s ez által kivéve ala
nyi belsőségéből. Az eszme és anyag páro
sultak; a teremtésnek, mint aesthetikában 
mondani lehet is, szokták is, saját korszaka 
kezdődik a művészetben.Itt már a szép nem 
mint eszme, hanem mint alakot nyert eszme 
mutatkozik az élővilág közepébe kihozva, 
hol részét teszi a szem és fül gyönyörének, 
társas öröminknek, magasb nemű kedvtelé
seinknek. A kő megmozdul, s belőle művé
szet, a görögöknél Ampliion szavára Thébe 
városa épül. A márványról elmarad, lepat
tog a fölösleg, vele minden durvaság, s is
teni alakok tűnnek ki belőle. A természet 
elszórva fénylő színei sorakoznak, vegyül
ik, s a hideg fakó borútól a szemérem 
gyöngéd pírjáig minden árnyalatot fölvet
ik; a tévedezö hangok, a lég megcsatta- 
násai zenévé folynak össze, az emberi szó;

dallá magasul lelkesíteni, inig újra beszéd
dé egyszerűsödik, a lelkiekről világosan ér
tesíteni. Valóban isten mindent megteremte 
az anyagból, hogy semmi ne hiányozzék az 
alkotó képzelődés munkásságához. De az 
anyag nem czél, hanem valóságos eszköz, 
megadván magát a vele bánó észnek, gondo
latnak; mikor a véges elme is teremteni 
méltán mondathatik.

De lássuk közelebbről, mit vehet föl ma
gára, s minő belsőség előtt hódolhat meg 
annyira — az anyag. Közönségesen el van 
fogadva, s benne megnyugodva, hogy a mű
vészet nem futó örömek s kedvtelések vilá
ga, hanem szellemi természetünk kívánalma, 
az elme legnagyobb szükségeinek kielégi- 
tője, s feladata nem kevesebb, Tnint az em
beri legfőbb érdekek képviselése. Nem azt 
akarjuk mondani, hogy nem szólna hozzá 
apróbb érdekeinkhez, hanem a legfőbb ma
gába foglal minden alárendeltséget, a több 
a kevesebbet; igy szólunk csak a legfőbbről.

Minden művészet középpontja maga az 
érzékek elé hozható isteni io-azság. Ez a mi 
szellemünk valódi tartalma, mindig és min
denek felett legméltóbb tárgya a művészet
nek s ugyan azért a legméltóbban akar ki
fejeztetni. Még a természetet sem a termé
szetből közvetlenül festi a művész, hanem 
előbb fölveszi magába, igy bensősége köré
be varázsolva szüli uj életre a vásznán, 
vagyis tárgyát, miután istenisége titkába 
felavatta, szülheti újra csak. Midőn elménk 
ezen legnemesebb tartalmat érzék elé akarja 
állítani, a külvilágban találja fel eszközeit; 
ilyen eszköz legelsőbben is az anyag, mint 
olyan, azaz eredeti, vastag nyerseségében. 
Az anyag és szellem először találkozván, 
előáll a ?nwéj)itészet, melynek feladata úgy 
készíteni el a szervetlen természetet, hogy 
megjelenhessék benne a szellem, az eszme. 
— A ki első épite házat, lehet, hogy törté
netesen jött rá találmányára, védni magát 
a természet mostohasága ellen, a mikor 
egész elégültséggel megállapodott e véges 
czélnál; de a ki oly dicsőségre szánta el az 
anyagot, hogy eszmét állítson elő rajta, 
szükségkép tulvitte gondolatját e véges vi
lágon, s ezt ki is akarta jelenteni, tudtunk
ra adni alkotásával.

Az anyagnak eredeti nyers állapotjában 
minden becse a mennyiség. Mint ilyen, elö-

? 12*  
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szőr is súlyával feltartja magát, s megülvén 
helyét a térben, alakot vesz puszta geome
triai vonalak után. Ez alak a leggyarlóbb, 
csak épen a neve, hogy alak, mert marad
ván a külsőnél teljesen, ennek mértéke után 
veszi becsét s a szépből annyi részt, meny
nyi a szabályszerűség és arányosság után 
megilleti. De továbbá a mennyiség, mint 
olyan, nagyságra számit és tömegesre tá
maszkodik; s adván a sokhoz sokat, mint
egy a tért támadja meg, hogy mennél töb
bet foglaljon el belőle; és valóban az építé
szet a nagy alak által megy túl a közhasz
núságon, s fölöslegével akar győzni, hogy 
szépet állíthasson elő. Innen az építészet tö
meges volta, nagyszerűsége főleg keleten, 
hol maga az istenség is nagynak, nemcsak 
belterjileg, hanem szinte test szerint kiter
jedőiig is neveztetik. Elvégre a mennyiség, 
mint az anyag legelső tulajdona, ellensze
gülés vagy előmozdítás nélkül vevén fel a 
szellem akaratát, közönyös, magabizonytalan 

lévén, bizonytalannak hagyja a kifejezést is 
magán, vagyis az eszmének annyira hódol 
meg csak, hogy ez mintegy rajta függjön, ta
lálgatva fölfedezhető legyen. Az építészet igy 
a jelvi (symbolicus) müalak megtestesülése. 
— Az anyaggal ezen első lépés után annyi 
történt, hogy a természeti szétszórtságból 
együvé van gyűjtve, s tömegességében részt 
foglal el, helyet jelöl ki a térből, mint kép
viselőjét minden térnek, hol közvetlenül 
kész megjelenni isten, mint saját házában. 
E helyen minden hely együttvan, mert ké
pes befogadni a végtelent; s mint ilyenre 
aztán, a képzelődés reá pazarolja minden 
gazdagságát, mert nem csak oly ház ez, a 
hol az idő kellemetlensége, hideg és forró
ság, vihar és förgeteg ellen nyílik menedék, 
hanem irány mutattatik az ég felé, a hova 
viszont az ég száll alá minden üdvével, a 
hol földiségéből mintegy kitisztálkodik a 
lélek.

ERDÉLYI JÁNOS.
(Folytatjuk.)

BELIRODALOM.

MALVINA KÖLTEMÉNYEI. 1861.Kiadja 
Ráth Mór.

Kritikát önnek, szerkesztő, nyájas, szelíd 
kritikát, hanem azért igazságost. Olyat, mely a 
közönségnek élvezetes, fölvilágositó olvasmányt 
nyújtson, az irodalom érdekeit ellenőrizze, az irót 
o-yöngéden figyelmeztesse botlásaira, buzdítva 
emelje ki könyve szépségeit; szóval olyat, a mi 
minden részre tanulságos, érdekes, vonzó legyen, 
de senkit ne idegenítsen, senki érzelmét ne fanya- 
rítsa el, semmi kedvetlen utóízt ne hagyjon maga 
után. Kissé nagy feladat; nagyobb valamivel mint 
a kör négyszegitése vagy az öröktnozgonv. A kö
zönség nem érdeklődik és nem tanúi, ha meggyőző
dés erejével nem szólallak hozzá, a meggyőződést 
igazság (legalább a mit annak vélünk) szüli, s 
bármily szeretetreméltó akarjon lenni a kritikus, 
az igazság ottan-ottan kiüti — mert kell, hogy 
kiüsse — magát, mint szeg a zsákból : a szeg pe
dig bizony mindig szúrós. A meggyőződés ereje 
viszi, ragadja az embert, szent hév az, mely az 
igaznak szeretetét az álság gyülölésével kapcsolja 
egybe; a szépnek nagynak, tökélyesnek bennem 
lakó érzelmét bántja a mi rút, sekély, félszeg : 
nem lehet, hogy szavam ilyenkor komolyan éle

sebb, vagy játszilag gunyorosb ne legyen, s a toll 
hegyes vége helyett, csupán pölyhös részével csik- 
lándozzak. S az irói sérthetőség oly messze ter
jedő s határozatlan körvonalú mező, hogy semmi 
sem biztosít oly becsapongás ellen, mit praevari- 
cationak vesz s feljajdul ellene az illető. Nem elég, 
ha személyét, magánéletét kíméled; az ép úgy 
fáj, ha versét mondod rosznak, ha nevetségessé 
teszed munkáját, ha irói hivatását vonod kétség
be, ha bizonyos kör előtt — legyen az bár szokott 
társalgási köre — pillanatnyi zavarba hozod az 
által, hogy nimbusát érintetted : szóval akárhány 
iró mondja, hogy ő nem veszi zokon a bírálatot, 
tapasztalás bizonyítja az ellenkezőt, s a kézszorí
tás sohasem oly meleg bírálat után a kritikussal, 
mint az előtt. Ha hát az iró sérelmi fogékonysá
gát veszsziik, akkor minden kritika sértő, még a 
dicséret is, ha nem elég teljes, vagy nem olyféle, 
mint az iró várta. Mi következik ebből? Az,hogy 
hagyjunk fel minden kritikával, vessük utána a 
gyeplőt az irodalomnak, igyekezzünk nyájas, kel
lemes, udvarias lenni, érjük be obligat ajánlások
kal, vagy legroszabb esetben kímélő hallgatással, 
bízzuk a közönségre, a tömegre, hogy őrködjék a 
szép és jó elvei körül stb. ? ... Ez kényelmes, de 
nem tanácsos, az irodalomért nem. Kell hát lenni
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oly csúnya embereknek, kik időről időre fölemel
jék szavukat az irodalom érdekében, még ha oly
kor nem tetszőt mondanának, ha előre tudnák is, 
hogy itt vagy ott egy-egy irói érzékenységbe üt
köznek, miután ez utóbbit, az emberi átalános 
gyöngeség mellett,lehetetlen is volna kikerülniük.

így állván a dolog, szerkesztő, Malvina köl
teményei iránt sem vagyok biztos, hogy bár 
Mennyi sourdinát, hangtompítót rakjak is fel, bár
mennyire felszemüvegezzem jóakaratomat, csupán 
kellemest mondhassak rólok. Sőt valószínű, hogy 
nem egy keserű csepp vegyül a pohárba, melyet 
nyújtandó vagyok; azt azonban ígérem, hogy 
őszinte leszek, s a mi jót könyvében találok, el 
nem hallgatom. Ha igy áll alkunk; tehát isten 
neki, megkísértem.

Ihol ni, felakadok mingyárt az előszón. Amaz, 
aesthetikailag is oly hamis elvet látom benne 
,,mintha a czél szentesitné az eszközöket'*  — azaz, 
h°gy jótékony, vagy nemes, dicső czél, minő ez 
esetben a Petőfi-szobor, melyre a könvv egész 
tiszta jövedelme szenteltetik, legkevésbbé is vál
toztatná a költészet feltételeit, vagy leszállitná 
mérteket, s a szerző kebelét oly önérzettel tölt
hetné be, mely ellensúlyozza a birálat megrová
sait s az olvasok részéről nagvobb elnézésre ad 
igényt, mint ha semmi olyas nagylelkű czél ki
tűzve nem volna. E gyűjtemény közrebocsátója 
kétségkívül ama hamis elv befolyása alatt áll, 
midón nem költeményeiből, melyeket szerényen 
„első kísérletnek**  mond, hanem a kitűzött czél 
szentségéből meríti önérzetét; midőn „ez ad neki 
bátorságot a legszigorúbb Ítélet elbírására, egy
szersmind ez az ok, melynél fogva elnézést remél 
olvasóitól.**  Nem veszi észre, szerkesztő, hogy 
itten a „legszigorúbb ítélet**  paralvsáltatni akar 
az „olvasók elnézésével**  — a szent czél tekinte
téből? Mintha az volna mondva : „ám beszélj te, 
kritikus, a mit tetszik, a közönség részemen van, 
mert nagy rokonszenvvel viseltetik az ügy iránt, 
melyet költeményeim kiadásával elősegitettem.**  
Az ily tévfogalmak ellen irodalmunkban nem én 
szólok először, de kell, hogy szóljak én is, mind
annyiszor, valahányszor elém bukkannak. Ugyan 
kérem, ha valamely dicső vagy jótékony czélra, 
például női diszmunka kivántatnék, s a lelkes 
hölgyeink által beküldött darabokat osztályoz
unk, bírálnunk kellene, már vagy hogy, teszem, 

sikerültebbekkel a nemzeti muzeum székeit föl
készítsük, vagy hogy sorsolás, eladás végett kiál
tsuk : a jó czél örve alatt megelégednénk-e fél- 
’eszerbe dolgozott s elnagyolt kisleányi kísérte
ikkel ? Bizony megnéznék annak minden öltését, 

^mden szálát, s a szerint becslenők meg. S ezt a 
eküldők is természetesnek találnák : egy sem 
°gná mondani : „nem az a kérdés, jó-e vagy rósz 

a mit adtam, hanem mi czélra adtam.**  Ha ez igy 
'an kézműveknél is, hogyan tehetne máskép a 
m lvészetben? Ki nemes czélt anyagilag elő akar 
mozdítani, választás áll előtte : közvetlen tenni

azt, vagy közvetve, a mesterség avagy művészét 
által. Ha ez utóbbit választja, el kell lennie ké
szülve, hogy nemcsak a mennyiség, (azaz a köz
vetve eszközlött anyagi siker) hanem mégpedig 
főleg a minőség (azaz a közvetlen szellemi nye
remény) is birálat alá esik. — Ennyit átalában, — 
minden speciális vonatkozás nélkül a vizsgálan
dó költemények becsére, hiszen még nem is tu- 
domj jók-e roszak-e, mert még csak az előszónál 
vagyok; de egyszersmind őszinte vallomásomat, 
hoo-y a mi ez előszóban lágyitó befolyással lehet 
bírálói toliamra, sokkal inkább az „első kísérlet**  
szerény hangja leend, mint a szent czél tekinte
téből a „legszigorúbb**  Ítélet elbírására mentett 
„bátorság.**  . .

Malvina költeményeit legalkalmasban így 
osztályozhatnék : egy része olyan, mit elolvasván, 
azt mondhatni rá : „van benne valami;**  más ré
szére a legjobb akarattal is azt kell mondanunk . 
„nincs ebben semmi.“ S minthogy már benne va
gyunk a gáncsolásban, kezdjük ez utóbbiakkal, 
jobban fog esni, ha végére hagyjuk elismerésün
ket. Legkevésbbé sikerültek Malvinénál az oly 
költemények,melyekben politikai gondolatot, 'agy 
lelkesedést, vagy átalában ódaszerű magasb emel
kedést akar kifejezni. Az ilyenekben ritkán talá
lunk csak egy eredeti vonást is; többnyire utón 
útfélen hallható phrasisokból vannak összehányva, 
s ezt hihetően maga szerző is érezte; azért látta 
szükségesnek némelyik elé kitenni, hogy az rög
tönzés. Ily „rögtönzött**  költeménye mar a „Szé
chenyi halálára**  — a „privigyei zászló szentelés- 
re“ írott darabok, melyekben semmi sincs, a mit 
százszor ne hallottunk volna. Imhol a veleje Szé
chenyire mondott versének. „Sötét ború lebeg a 
hazán, mert elhagyta a legnagyobb feifiu. .Az ég 
is gyászol, könyez. De hasztalan mert a sir nem 
adja vissza halottját. Hanem szelleme halhatatlan. 
Fénylő csillag gyanánt tündököl. Ha majd felde
rül hazánk ege : őrködve leng az a hon felett. Ha 
pedig örökké homályban marad : ő lesz a boszuló 
angyal.**  — Itt fiához fordul a dicsőültnek : „Ne 
rettentsen vissza — úgymond — sem vesz, sem ha
lál. Szeresd a hont, mely annyit remél tőled.*  
Aztán igy folytatja ; „Minden hazafi Sz. nyomán 
haladjon. Ti honleányok, kössetek cserfüzért neki, 
nincs ki úgy érdemelné, mint ő. Mert nagy volt 
mint ember, dicső mint férfiú. Sajátja volt a tetterő 
s a szilárd akarat. Minden szépért lelkesült s lel
kesített. Fölkelté az alvó nemzetet. Hirdette az 
egyesülés eszméjét.Most közös fájdalmunk egygye 
lett a közös halottért. Milliók könye egy könynye 
olvadt össze.. . S az egyesítő neve fenmarad örök
re. Magyarok istene, teljesítsd nagy halottunk 
végső kivánatát!**  — Mind a legismertebb frázi
sok Széchényiről. De még egy vonás sincs, a mi a 
költeményt M. egyéni sajátjává tenne, x em is 
költői reminiscentiák, hanem reminiscentia a eg- 
elhasználtabb nagyszavakból, úgy szó van az ut- 
czáról. — A „privigyei zászlószenteles * hasonló 
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szövetű, benne ily gondolatok, ily képek a legma- 
gasbak, hogy : „a haza phoenixként feltámadt 
hamvaiból“ — hogy egyesülni kell, mert: „köny- 
nyű elszakitni az egyes czérnaszált, nehéz, ha egye
sülve erős kötéllé vált" — végre, hogy a nemzeti 
zöld szín a reményt, a fehér, keblünk tiszta ér
zelmeit, a piros, haza-szeretetünfcet jelentse. — 
Mindezek annyira magukon viselik a rögtönzés 
bélyegét, mint akármely hevenyészett szónoklat, 
és semmi okunk nincs szerzőt hosszú fejtöréssel 
gyanúsítani.

Bizonyos szavalati áradozás ömlik el Malvina 
e nemű költeményein. Nem a szavalat azon művé- 
sziebb módját értem, mely nálunk oly ritka, ha
nem azt, mely társas köreinkben a 40-es évek 
folytában annyira divatozott. Képzeljük oda a 
10—12 éves fiút vagy leányt a terem közepére, 
tiszta inggallérral, vagy bodros fejjel, feszes ün
nepiességben, ezüst hangjával zengedeztetve (bár 
kissé talán roszúl intonálva) a honszeretet leg
viseltebb frázisait. És képzeljük oda a terem kö
zönségét, szülőket, rokonokat, a soirée jól tartott 
vendégeit, kik megtapsolják a költő eszméit, mint 
édes mindnyájokét, s kikre nézve semmi költői 
szépség, a szavalmány semmi árnyalata nem me
het veszendőbe, mert ugyanazon gondolat, kép, 
kifejezés stb. ismeretes előttük; százszor olvasták, 
hallották s közepén kiegészíthetnék a függő mon
datot. — Malvina föntebbi költeményeinél ily sza
valás jut eszünkbe. Látjuk, hogy a szerző egész 
őszinteséggel fel volt hevűlve, midőn irta. Csak- 
hogy azon alanyi hevélytől, mely áradozová tesz 
a mások gondolatjai újra öntésében, ama másikig, 

mely lelkesítő u; gondolatokat szül, még nagy a 
távolság. Az elsőbe minden szépre nagyra fogé
kony kebel gyakran esik, a nélkül hogy költői 
igényt formálna; a másodikba csak a hivatottak. 
Ihlet gyanánt venni amaz állapotot, annyival 
könnyebb csalódás, mert a hevület perczében ne
héz különbséget tenni a közönséges, meg a költői 
lelkesedés közt. De arra való a megfontolás hig
gadtabb órája, hogy a költő Ítélje meg, nem banal 

vagy frivol-e az (e szó franczia értelmében) mit 
a hevület árjában papirra hányt; és ha egyebet 
sem találna benne a lelkesedés emlékénél, ha látja, 
hogy sibyllai elragadtatásában csak közönséges 
dolgokat talált mondani: jobb az ily hevet a kan
dalló rokon hevének adni át, mint kitenni a fa
gyos világ ítéletének. En nem hiszem Malvinét 
sem annyira prózainak — mert több versében föl
lelem a költői csirát — sem oly elfogultnak íté
let dolgában, hogy bár legszebb emlékű lelkese
désben irt afféle verseit, mint a „Széchenyi ha
lála" — a „Privigyei zászlószentelés“ — „Hazánk 
koszorús költőjéhez1' s még egy pár ilyen, több
nek tarthatná hirtelen összehányt közönséges frá
zisok csoportjánál.

Azt is megengedem különben, hogy valamely 
„kezdő"sajátságos tévedésbe jöhet ez országszerte 
hangzó nagyszavakkal. Ha olvassa nemzeti ódá
inkat s bennök : „bölcsőd ez, majdan sírod is" — 
„megfogyva bár, de törve nem" — „megbűnhöd- 
te már e nép" — „él magyar, áll Buda még" — 
stb , ha mondom, az ily szólamokkal teljes költe
ményeket ma olvassa, könnyen igy okoskodik : ha 
Vörösmartynak, Kölcseynek, stb. szabad volt ily 
országos frázisokkal élni : miért nem nekem? — 
Egy kis különbség van a dologban. Az ily helyek 
ama költőknél újak és eredetiek voltak, s épen 
azért mert újak eredetiek s a mellett találók való
nak, mert rövid alakjokban egy ivadék vagy az 
összes nemzet koreszméit vagy érzéseit bírták ki
mondani, ép azért mentek át a sokaság ajakára, 
szivébe annyira, hogy mai nap már a vargainas 
koptatja őket. Ha frázist akartok csinálni, ám csi
náljatok, de úgy, mint amazok keletkeztek; ön
tsétek (vagy inkább szorítsátok) velős, rövid, ha
tályos mondatba az átalános érzelem egy-egy 
tengerét, legyen majd mit bitolni unokáitoknak; 
de azzal „mauvais goút" és eszmeiir kétségtelen 
jeleit adjátok, ha egyebet sem birtok tenni, mint 
fölszedni az elhasználtakat a gyülésteremből és 
az utczáról. M. P.

(Folytatjuk.)

KÜLIRODALOM.

SZERB LAKODALMI DALOK ÉS SZÓ- 
KÁSOK. Wesely után. (Vége.)

Nehány évvel ezelőtt annyi pénzt kivántak a 
leányokért, hogy szegény férfi meg sem házasod
hatott; ezért adta ki Czerny György azon rende
letét, hogy nem engedtetik lányért egy aranynál 
többet elvenni.

Előbb két-három nappal, a midőn a leányt 
elhozni szándékolják — a csaus (tréfálkodó a la

kodalomban) vagy a djever (vőfély, rendesen a 
vőlegény testvére) virággal, ezüst- s (a városok
ban) arany pénzekkel beaggatott csutorával bejár
ja az illető helyeket és lakodalomra hívogat. Ha a 
házban talál valakit, felé nyújtja csutoráját és 
szól: „köszöntet N. N. téged, légy holnap jelen 
lakodalmánál!" Ez — vagy igen szavát adja rá, 
vagy kimenti magát, azután a csutorát elveszi s 
húzván belőle, köt a többihez egy párát (kis ezüst 
török pénz), vagy egy garast, vagy másféle pénzt. 
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Ha fogyni kezd a csaus csutorájában a pálinka, 
kér ott, hol tudja hogy van jó, és tele tölti.

A lakodalmaknál következő egyének elkerül- 
hetlenek : a kum (valodilag kum komát tesz; a 
lakodalmaknál azonban első násznagyot jelent, ki
nek az egész násznép előtt nagy tekintélye van)*)  
a djever (vőfély), a start svat (második nász- 
nagy), a prikumak (kum segédje), a vojvoda (la
kodalom vezető), a csaus és gadljár (dudás); a 
többit ntbiguziczének (tányér nyalónak) vagy 
joustosvatíczéneA: (együtt futónak) nevezik.

*) Lásd : 3-ik dalt.
**) Ezt a szokást oly szentül megtartják, hogy még a 

legelőkelőbb se veti meg a legalacsonyabb sorsúnak kéré
sét, ha tőle kumul felkéretett.

***) Lásd : 1-ső és 2-ik dal.

A ki kumúl rendesen felszokott kéretni, an
nak csak mennie kell, sha régi koma, úgy tudja is 
mar, de ha valaki első Ízben szólittatik fel Mmul, 
annak azt Isten és Szent János nevében kell 
elfogadni; a keresztkoma helyébe kumul mást 
választani nincs meg engedve; hanem előre fel 
kell szólitani s megegyezését kieszközölni, mert 
kellő alkalomkor haragját kitüntethetné.

A djever (vőfély) gyámolitja rokonát (test
vérét, vagy unoka öcscsét) a házasodásiban; ha 
nem rokona, úgy ismerőse, kivel bizalmas lábon 
áll. Djever lehet tíz éves gyermek is, de szokás 
szerint felnőtt suhanczok, sőt házasemberek vá
lasztatnak. A djever veszi át a leányt fitestvéré- 
től ***)  (szokás az, hogy a fitestvér, vagy hol az 
nincs, nénjének fia vezeti ki a leányt, és adja át a 
vőlegénynek), es elvezeti azt a kunihoz, hogy an
nak, valamint a start svainak, szintúgy minden 
más lakodalmasoknak és minden férfinak, a ki ott 
jelen van — kezet csókoljon; ő vezeti útközben 
lovát és vigyáz, hogy le ne essék, a vőlegény há
zában várakozik vele, mig a lakodalom tárt, a 
kamra, és stari svatra; — a lakodalomra jöttékét 
elfogadja és kiséri a távozókat.

A start svat (násznagy) a lakodalomnál mint
egy elöljáró.

A prikumak a Antimnál együtt megy és viszi 
a zászlót (Szerbiában a násznép mai napig zász
lósán fegyveresen jár, mintha harezra készülne). 
A csaus tudósítja a násznépet, hogy készüljön az 
útra, tréfát űz (beszél összevissza mindent mi szá
jára jön), vendégséget indítványoz, és ajándéko
kat osztogat ki; de igen nevetségesen s tréfásan 
kell magát viselnie. Kezében egy nadjak-ot vagy 
buzdovánt (bunkó) hord, melylyel mindenkire üt, 
kit elől-utól talál; kalapjához hátúi rőfca vagy 
farkas farkot szokott tűzni, néha pedig kanalat.

A gadljár a dudát fúja.
Némely helyen (mint Szerbiában, Boszniá

ban), városokon, másutt (mint Szerémségben, 
Bácskában) falukon leány kisérönök jendibule (t. i. 
hogy a leány egyedül ne legyen, asszonyok is) 
csatlakoznak a lakodalmi menethez.

A vőlegény fejtakaróul egy fehér kendőt tesz 
fel (midőn a leányt elhozni mennek); ha vissza
térnek több is van rajta, a melyeket hátán keresz
tül aggat.

A djever kalapja mellett (természetes, vagy 
utánkészitett) rózsa van.

Midőn a leányos házhoz mennek, a vőlegény 
a kum mellé ül (a kunié az első hely), szégyenlése 
miatt azonban sem szólani sem enni nem meré
szel; csak néz maga elé, mig anyósa s barátnői a 
kendőket feje körül tekerik; e közben a leányt a 
kamrában *)  felöltöztetik, hol az folyvást sír és 
kisérőnőitől búcsúzik; mielőtt innen kivezetnék, 
egy nagy fehér kendővel (aulija, aulimarama) te
rítik le, hogy arczát senki ne láthassa; igy belep
lezve áll oly hosszan, mig a vőlegénynek teljesen 
át nem adatik.

Midőn a násznép a lánynyal, vagy lányért 
megy : itt is, ott is, jőnek eléjök falusiak, a mint 
egy vagy más falun átalútaznak, és hoznak ma
gukkal egész vendégségre való kenyeret, sült 
líust, tésztafélét, tortát (!), pálinkát és bort; s a 
násznépet megvendégelik.

A mint a leányt a vőlegényes ház előtt viszik, 
a vőlegény testvérének felesége (jeterva) kijő — 
jobb karján egy figyermeket, a bal karja alatt pe
dig egy tekercs vásznat hozván; a gyermeket át
adja a leánynak, (kit az veres szalaggal köt kö
rül,) a vásznat pedig leteriti a konyhától a leá
nyig, reá aztán gabonával telt szitát tart, melyből 
a mit egyszer kimarkol, azt maga körül szórja; 
ekkor a leányt a lóról leemelik s az a vásznon a 
konyhába megy.

Némely vidéken a leány a gyermeket is be
viszi a konyhába, a Bácskában a prikumak veszi 
le a kocsiról a menyasszonyt s viszi be a konyhá
ba; itt adnak neki rokkát, lent, orsót, s ő azzal a 
konyha mind négy falát megveregeti, ezután ölé
be kenyeret, szájába darabka ezukrot tesznek, 
egyik kezébe egy üveg bort, másikba egy üveg 
vizet adnak; s ezeket ő a szobába viszi és az asz
talra teszi **).

A menyasszony földig hajtja meg magát mi
dőn valakinek kezet csókol, igy a kézcsók után is, 
és ha a násznép iszik, vagy valakit felköszönte- 
nek ; a lakodalom után is egy évig igy hajtja meg 
magát s csókol kezet annak ki a házba lép.

Mielőtt a táncz elkezdődnék, a mustulugért 
eljönnek a mustulugdsik (leginkább két unoka
testvér), kisütnek néhány fegyvert (Szerbiában 
lakodalomkor éjjel nappal lőnek, s leginkább mi
dőn a menyasszony a vőlegényhez vezettetik), s 
hírül adják, hogy közéig a násznép és hozza a 
menyasszonyt. A mustulugdsikn&k. egy szép ken
dőt vagy inget kell mustulugu] adni.

•) Lásd : 4-ik dal.
*•) Lásd az S-ik dalt.
Jelképes értelemben : a menyasszony kezeitől foga

natot munkát, szájától édesiiget és hú szerelmétől áldásos 
maradikot kívánnak. Ford.
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Eztán a násznép az nap, melyen a lány el 
fog hozatni (kum, vőfély, s násznagy kivételével) 
lóháton házról házra jár és a lakodalomra hivo- 
gat, mikor is szokás szerint igy kezdik :

„A kum és násznagy köszöntet titeket, hogy 
a vidám vendégeskedésre eljöjjetek, de hozzatok 
magatokkal azt, mit enni, — s azt is, mire ülni 
lehet.“

Minden háznál adnak nekik egy nyaláb lent, 
vagy egy kendőt, mit ők a ló nyaka körül a kan
társzárra kötnek, (ez mind a menyasszonyé lesz); 
eztán a falubeliek is mennek a lakodalomra, min
denki vivén magával vendégséghez valót (p. o. 
eleven vagy sült bárányt, pörkölt vagy kopasz- 
tott malaczot, tyúkot, tortát, és más egyebet : de 
lepény és egy csutora bor vagy pálinka minden
kinél van.)

A lakoma közepén a csaus igen nevetséges 
és tréfás módon elszámlálja azon étkeket, melye
ket egyik vagy másik hozott, p. o. ha valaki ma
laczot vitt, igy szól : Ez (N. N.), viz mellett la
kik, és vizipoczot fogott. Ha tyúk az ajándék, 
úgy adja elő, mintha az varjú, vagy más madár 
lenne; ha pedig az egy élő, nagy szarvú kos, kér
dezi : vajon miféle állat ez, szarvas vagy ökör? 
stb. f) de végül mindig oda mondja ,,Magának *)  
dicsőség, s minden testvérének tisztesség (hogy 
hozta t. i.)“

*) Görögbarát.
**) Lásd: 10-ik cs 11-ik dalt.

•••) Lásd : 7-ik dalt.

Ezután az ajándékokat a zászlónyélen, vagy 
valamely más rúdon, rendesen két suhancz hozza 
be; sántitva jőnek ezek befelé, mintha a nagy 
Buly miatt menni is alig tudnának.

Minden menyasszony a Aumnak, vőfélynek és 
násznagynak egy inget, a többi vendégnek a mi 
jut, azt tartozik adni (egyiknek kendőt, másiknak 
inget, harmadiknak harisnyát stb.) Az ajándéko
kat a csaus oly nevetséges módon osztja ki, mint 
a hogy az étkeket elszámlálta; p. o. „A mi me
nyecskénk — nézzétek — itt hozza a kum ingjét; 
finomságánál fogva egy gyűrűn át lehet húzni, ha 
a gyűrű ekekötelék** •••)) volna, a mellett ketten tol
nák, négyen meg húznák átal felé!“

A menyasszony e közben csendesen ül és 
folyvást hajlong.

A csaus kapott ajándékát nadják-jára vagy 
buzdován-játa (bunkó) — a gadljár pedig du
dájának szárára köti.

A menyecske a második nap reggelén vizet s 
törülköző ruhát vesz, s sorban minden vendégnek 
vizet tölt, — egy tálban, vagy teknyőben (karlicza)

t) lm, mennyire érdekes összetalálkozás népünk lako
dalmi verseiben a vőfély köszöntésekkel, hol az ételekre 
stb. hasonló tréfák mondatnak. Ezért igen kívánatos volna 
ismernünk a határos népek szokásait; ezért méltányoljuk 
ez ismertetés fiatal Írójának törekvését, s nyitjuk meg la
punkat szives készséggel, a mennyiben terünk engedi, ha
sonló közlemények számára. Szerk.

*) T. i. az adónak.
**) Ez a szerbeknél fagalyakból (gúzs) van kötve, « 

rendesen nagy. (Magyarul pating a neve. Szerk.) 

megmosdanak azok s pénzt vetnek a vizbe; ezt a 
pénzt poljevacziczának. (mosdópénz) nevezik.

A ki csak a lakodalomra elmegy, a menyecs
két tartozik megajándékozni, ha az t. i. felé köze
ledik, vagy kezét megcsókolja; de a lakodalmi 
vendégek mindig tudnak kitalálni valami tréfát, 
melylyel a menyecske számára gyűjthetnek pénzt 
össze; p. o. az egyik megakarja ölni a kutyát, 
csakhogy kiváltsák tőle; a másik malaczot fog, s 
duda helyett hóna alá teszi, hogy az minél jobban 
visítson; többen meg az ökröt nyergelik meg s 
úgy mennek azzal együtt a házba, s lehetetlen 
őket meg nem ajándékozni; mások kalugyer*')  — 
mezt vonnak magukra, s koldúlnak alamizsnát, — 
végre mások leányokúi öltöznek fel, s sorba csó
kolnak mindenkit: hogy ajándékot nyerjenek, stb.

A násznép igen nyugtalan s szemérmetlen : 
úgy hogy példabeszéddé lett: „Mint egy szerb la
kodalom." Agyonverik a tyúkokat, malaczokat, 
pujkákat, lúdakat, kacsákat; széttörik a fazekakat, 
ellopják a lány kanalait, s minden olyast, mit 
könnyen eldughatnak; (ha a kum megengedi) 
szét rombolják a kályhát; némely helyeken (mint 
Bácskában is) fölteszik a kocsit a ház fedelére, 
töltenek másnak és isznak maguk, orditnak, és 
z8Örtölőznek stb. stb.

A szerb lakodalom egész héten keresztül el
tart, már két nappal a menyasszonyért menetel 
előtt elkezdenek inni, és ez úgy megy a kum el- 
távoztáig **).

Eddig tart Dr. K**  leirása. Ehhez, nagyobb 
világosság kedvéért, még csatolok néhány adatot.

A lakodalmat megelőzi a gyürücsere, hol a 
vőlegénynek nem épen szükséges jelen lennie. Ez 
alkalommal a menyasszony egy nagy almával (ja- 
buka) tiszteltetik meg, melybe, a kérő tehetsége 
szerint, egy vagy több arany pénzt rejtnek, s ez 
menyasszonyi ajándéknak, minden más ajándék 
pedig közönségen jabukának neveztetik.

Czaplovics azon ajándékoknak, melyeket a 
vőlegény a menyasszony atyjafiainak adni tartozik, 
következő becsárt szab : a gospodárnak (család
apa) 12 ít. a menyasszony apjának 10 ft. anyjának 
2 ft. minden testvérének (nadrágra) egyenkint 
6 ft. a többi házbelieknek 7 ft. Ezen ajándékok a 
legalsóbb fokon számitvák.

Az esketési szertartás w) is érdekelheti az 
olvasót.

Czaplovics azt következőleg Írja le : a jegye
sek megállanak a templom közepében és leterit- 
tetnek a kumtó\ ajándékozott szövettel. A kísé
rők közül nehányan az imádkozás folyama alatt 
a jegyesek fölé két, érczből készült s szentképek
kel ékitett koronát tartanak, miért az esketés há
zassági koronázásnak is neveztetik.

Az imádság után veszi a lelkész a koronát, 
és először is a vőlegénynek teszi föl, e szavakkal:
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„Istennek N. N. szolgája megkoronáztatik, 
Isten N. N. szolgáló leányának számára.11

Ezután a menyasszonynál is igy jár el.
A koronák a födött főkön maradnak. Egy ki

vétel van, ha a menyasszony fejdiszét kiméltetni 
akarja, úgy a fő a koronával csak megérintetik.

E koronák eleve virágból vagy fiatal galy- 
ból font koszorúknál nem voltak egyebek, és ve
lők a hervadatlan ifjúságot és szüzességet akarták 
jelképezni; most közönséges ezüst — vao-y más 
érczkoronák.

Közönséges esketésnél a lelkész az uj párt 
vörös borral tölt kehelyből háromszor hagyja 
inni; nem csak emlékeztetésűl a canai menyegző
re, de hogy a közös ivás jelképe legyen az öröm 

és üröm közösen ürítendő poharának is. A lelkész 
esketés alatt többször mondja a jegyeseknek : „az 
istennek egyháza örül, hogy ti annak tagjai köze 
jöttetek!11

A kuni és stari svat tanúkúl állanak, égő 
gyertyával kezökben a jegyesek mögött; kevéssel 
a szertartás vége előtt ezek hozzájok fordúlnak és 
kezöket megcsókolják; de némelyek a koronán 
lévő szent képeket árasztják el csókjaikkal.

Megjegyzendő, hogy az egész szertartás igen 
hosszasan tart.

Jelen alkalommal legyen elég ennyi a lako
dalmi dalokról és szokásokról, legközelebb t. szer
kesztő ur engedelmével, a szerb hősi dalokat fo
gom bemutatni.

SZÉL FARKAS.

T A R C Z A.

A K U V I K.

Búg, bőg a szél, süvöltve bömböl, 
Mikéntha nyúzná valaki;
A hold a téli fellegekből
De még csak az ujját se nyújtja ki.

Daczolni van tán, ifjú, kedved?
Bolondot művelsz, mondhatom.
A szél, a fagy jól kinevetnek — 
Megfagy a hó mezetlen lábadon.

Zihálva megy, kitárva keble —
Előtte a széles világ.
Rá se gondol a zord hidegre — 
Botjával olykoron a légbe vá".

—• >>Mit — mit ? . . leütlek te — te ördög 
Örült bitang szemtelené _  _ «
S mormog magában, duzzog, dörmö°- . . • 
Játszik vele sötét képzelete ° 

— Most, most viszik, hej! látod, látod :
Elérik mindjárt a határt;
Futnál, ugy-e? ha birna lábod _  _

„Ho ho — megállj .. csitt!.. leesett a bárd!“ —

Es csörtet, csörtet éjjel nappal
A nád között fel és alá;
Meg nem pihen, rohan robajjal, 
Mintha mindég a kuvik hajtaná.

S letér az útról, félve, nyögve, 
Ama nádas felé szalad.
Varjú csapat károg fölötte — 
Orditva nyög, rohan, majd megszakad.

— Amott viszik; megismeréd-e? 
Apád, barátod, rokonod?
Elrejti arczát köpenyébe :
— „Le ne ereszd, te hóhér, pallosod!“

A jég ropog, törik alatta
A mint a nád között búvik; 
Ijedve hallja, fut szaladva, 
Képzelete sikolt, e vad kuvik.

— Megállj, megállj, pokol van ottan, 
Vissza ne nézz, az ördög űz.
Hiába — fuss bár a vadonba :
Előtted a láng, utánad a tűz.

S tovább vijjog a kuvik egyre : 
Az áruló búvik, búvik — —
S a nyomorult futva, lihegve 
Fenyegeti : hess, hess hazug kuvik.

TOLNAI LAJOS.



186

STEPHANIE REGEKÖNYVÉBŐL. *)

*) JtoM Stephania, Janka testvére, írja e kedves re
géket. A képzelem, kedély és érzelem oly frissesége ömlik 
el e naiv szerzeményeken, hogy méltóknak láttuk megis
mertetni a Figyelő olvasóival. Már több csinos regéje for
dult meg kezünkön, leginkább virágokról, de mi ezekből 
csak egyet vevénk fel, az I. számút, hogy a másik kettő
ben más-más oldalról mutathassuk be a fiatal szerző te
hetségét. Ez igen kedves, kétségkívül; csupán azt ajánljuk 
neki, ne Írjon felettébb sokat, nehogy ismétlésbe találjon 
t ni s egyhangúvá legyen utoljára. S igyekezzék a nyel
vet egészen "sajátjává tenni, azaz a németesség legkisebb 
árnyalatától is megszabadítni, — mi olykor most még za
varja az élvezést. Szerk.

VIRÁGÁLMAK.

„Csiling— csiling!" elkezdék a kis hó
virágok és kidugták kecses kis fejecskéjöket 
a már olvadozó hólepel alól.

„Csiling — csiling! itt a tavasz; csiling 
— csiling, itt a szellő, itt a fecske, itt a lep
ke, itt a meleg napsugár a kikelet mosoly
gása, itt a harmat a kikelet örömkönyje; 
csiling — csiling, itt vagyunk mi is, a ta
vasz hírnökei, a kicsiny hóvirágok!"

Es jött az ibolya, félénken kutatva, hogy 
veszélytelen-e a megjelenés és hogy nincs-e 
többé itt az irigy hó, mely minden őszszel 
eltakarja az egész szép, zöld földet és leszo
rítja a szegény kis virágokat a sötét kamrába 
aludni, ha nincs is kedvök hozzá.

És jött a gyöngyvirág. A nefelejcs csak 
később, mert ártott finom arczszinének a 
még kissé hűvös szél, azt követte a bájos 
rózsa, a fényes tűzi liliom, utána jött az il
latos szegfű, a kevély tulipán, az álnok gyű
szűvirág és a nőhüség, egy szóval mind, 
mind, útdíjára a passiflora és — itt volt 
a nyár.

„Mit csináltál ott lenn az egész télen?" 
kérdé a rózsa a tűzi liliomot nyájas, csengő 
hangon.

„Álmodtam! ragyogó, dicső álmát! Én 
hadvezér valék. Lépteimet enyészet jelölé, 
pillantásom rombolás volt, parancsomra 
lángba borúltak városok és falvak. Mert az 
én jelszavam volt halál és győzelem). S dia
dalaim közepeit hallottam a szerencsétlenek 
hangját, hogy kiáltottak átkot reám, reám! 
a kinek homlokára a babér is csekély volt. 

Reám! a kinek csak fel kellett emelnem ka
romat és fejedelmek csókolták lábam porát! 
— De az átok utóiért és győzelmeim koszo
rúja előttem hervadt volt s életemet féreg 
emészté.

Virágok királynéja, engem a lelkiisme
ret bántott!"

„Én költőné voltam" kezdé az illatos 
szegfű. Tömjénfüst környezett, képem ha
zám pantheonjában foglal el méltó helyet 
s nevem az utókoré. De a dicsőség fénye 
nem melegit, a babér nehéz a nő homlo
kának; a nő szerelemre van teremtve.

Az ég szellememnek megadott mindent, de 
szívem megértetés nélkül lassan vérzett el 
az életben.

Virágok királynéja, én büszke voltam és 
szerencsés, de boldog soha!"

„Én udvarhölgy valék," monda a pom
pás tulipán, „képmutatás volt egész életem 
és a szó ajkaimon hazugság vala. Fényt 
hajhásztam, az élet örömeit, melyek hiúsá
gát nem foghattam fel. Szép is voltam, fia
tal és gazdag, de mind ennek nem örülhet
tem igazán, mert ha királyném mosolya 
mást illete, ha máshoz intézett egy pár nyá
jas szót s velem nem törődék, minden per- 
czem el volt keserítve.

Virágok királynéja, én ismertem az élet 
fényes nyomorúságát de boldogságát nem!"

„Homlokomon a vértanúk tövis koroná
ja virúl," hangzott a passiflóra ajkairól, „és 
keblemben háromszoros tőrt viselek.

Küzdöttem a jóért, a szentért, de az 
igazság nem otthonos többé a földön és az 
erény dija szenvedés. Üldöztek, vérig kí
noztak, mig meghaltam. De ügyem győ
zött., és az emberek, kik az élőtől megtagad
tak mindent, örökzöld koszorút fontak a 
halálfő homloka körül.

Virágok királynéja, életem küzdés és 
megadásteli volt. Lelkiismeretemet tisztán 
óvtam meg, de boldog nem lehettem soha!"

„Engem a föld húrijának neveztek el," 
zengett a tubarózsa, „én odaliszk voltam s 
szépségem elhomályositá a napot az égen,
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a fénylő csillagokat. Ambra illata lengett i 
körül. Hafiz dalainál szunnyadtam el. Kelet 
rózsa berkei alatt hallgattam esténkint a i 
bülbül bűbájos énekét. De ajkam meg volt : 
átkozva, mert csókolnom kellett azt a kit 
nem szerettem, és azt a kit szerettem, csó- i 
kommal, szerelmemmel megölém. i

Virágok királynéja, mi az élet, ha nincs : 
szerelme ? Mi az élet, ha nincs méo- eo-y em-' : 
lékesem?**

„És te ?“ kérdé a rózsa az ibolyát, mely 
szemérmesen és ábrándozva tekintett ki zöld 
levélfátyolából, „te mit álmodál?“

„Én,“ feleié a szerény kis virág reszke
tő, dallamos hangon, „én nem beszélhetek 
semmit. Se dicsőségről, se fényről, se hódí
tásról. Életem nyugodtan folyt le a patak 
partján, kicsiny, alacsony kunyhóban, sze
rető férj oldala mellett.

Távol a világ zajától, nem ismertem az 
életet, csak a természetből.

Én boldog voltam, virágok királynéja, 
mert a megelégedés, az ártatlanság és a 
szeretet boldogság, nem földi, de égi bol
dogság /“

Mély csend lett, A virágok viruló kely- 
heiből ömlött az illat, és az éj reájok ter
jesztő titokteljes fátyolét.

A NAGYMAMA KÖNYVEI.
A kis Mari nagymamájának annyi köny

ve volt, annyi, hogy egy egész szobát fog
laltak el; pedig két ablakos szobát. Pompás 
sorokban álltak együtt, sokan egyforma kö
tésben s a kis Mari sehogy sem érthette, 
hogy tudnak azok a néma könyvek szép 
meseket beszélni. Bement a könyvtárba, 
megkérdezte őket sorba, kérte hogy beszél
jenek neki valamit, de a könyvek csak ott 
álltak olyan csacsin és bolondosán mint az
előtt.,

„Mért nem akarnak a könyvek velem 
beszélni ?» kérdé a kis leány a nagymamát, 
ki kedvenc" kutyuskajával a pandanon ült 
és egy végtelen harisnyán kötött. °

„Mert azok jól nevelt könyvek “ feleié a 
nagymama, „s tudják, hogy olyan kis leá
nyoknak még nem beszélhetik el történetü
ket. Az én könyveim csupa clássicusok, tu- ’ 
dós könyvek és regények.* 1

„Hát milyenek tudnak mesélni a kis 
gyermekeknek ?“

nagymama., „s tudják, hogy olyan kis leá-

„Oh, azok mesés könyvek, azok nem tar
toznak jóformán az irodalomhoz s azért 
könyvtárba nem valók, legföljebb a gyer
mekszobába/'

Egyszer Marika ismét kotorászott a nagy 
könyvtárban, hol a könyvek mind olyan 
szép egyforma sorokban állottak együtt. De 
föntebb a sor egyszerre megszakadt s a hé
zagban valamNegyszerü kötésű, elég vastag 
könyv állott; azt bizonyosan csak azért tet
ték oda, hogy üres ne legyen. S midőn a 
kis leány ismét kérdezni kezdte a könyve
ket, fölkiáltott arra is és kérdé : „hát te 
nem tudsz kis gyermekeknek mesélni?4* S 
a kis Marinak úgy látszott, mintha a könyv 
mozogni kezdene és ki akarna bontakozni 
két vastag regény közül, mely egészen ösz- 
szeszoritotta, s valóban egyszerre oda is 
esett a kis leány elébe.

Marika lehajlott és fölnyitá. — Oh azok 
a pompás képek! azoknál gyönyörűbbeket 
még soha nem látott! rózsák voltak ott, me
lyekben kis leányok ültek, szárnyasán és 
arany koronával a fejükön; s a virágok tán- 
czoltak,a fák tánczoltaks meghajtották lom
bos koronájukat a cotillonban, a kecskék 
tánczoltak és az oroszlánok is, olyan furcsán, 
hogy a kis lány elnevette magát.

S mennél jobban nézte azokat a képeket, 
annál gyönyörűbbek lettek.

Kis szárnyas viliik lebegtek a lombok 
között s intettek Marikának, a fák nagyob
bodni kezdtek s egész beárnyalák, a virá
gok körülötte voltak, a patak előtte folyt s 
rajta szép fehér hattyúk úsztak, s úgy lát
szott neki,mintha ő maga is olyan kis leány 
volna, ki a virágok édjét eszi és a harmatot 
leiszsza róluk.

„Nagymama, nagymama!“ kiáltott fel, 
midőn az belépett, nagy, aranykeretü pápa
szemével az orrán. „Találtam én könyvet, 
mely oly szépeket mesél nekem!“ De a nagy
mama csóválta fejét midőn a kis lány meg- 
mutatá néki könyvét, mert az nem mu
tatkozott előtte oly szépnek, mint Marika 
elött.

Hiába, ha az embernek már pápaszemre 
van szüksége, nem is láthat mindent oly 

! szépnek mint a fiatal szemek.
„Minek mindez a bolondság ?“ mondá a 

nagymama, csak el fogja tölteni a fejedet, 
úgy hogy aztán a tudományoknak nem is
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marad hely benne. Nincs haszontalanabb a 
mesés könyvnél!“

De a kis Mari nem bánta a tudományo
kat, s addig esengett, mig a nagymama meg- 
engedé, hogy megtartsa s tovább is mcsél- 
tessen magának általa.

Egész nap magával hordozta s este, mi
dőn lefeküdt, a kis ágya mellett álló asztal
kára tévé azt, melyre a nagymama mindig 
azon könyveket +ette, melyeket magának a 
könyvtárból olvasmányát kihozott.

Mihelyest elaludt, úgy látszott előtte, 
mintha azok a könyvek ott az asztalon mo
zogni és beszélgetni kezdenének.

„Én történelmi tragoedia vagyok, öt 
felvonásban,11 mondá egy sovány bekötet- 
len könyv, „én kényem, kedvem szerint 
megölhetem és ismét életre hozhatom az 
embereket, továbbá száz aranyat nyertem, 
s az rajtam áll!“

„Nem igaz!“ szólt közbe egy másik 
könyv, valószínűleg Rajcsányi története, 
mert igen követelőleg lépett fel, „ha ön tör
ténelmi tragoedia, akkor tökéletesen tőlem 
függ, s csak ha én szentesítem meg léteiét, 
úgy élhet meg!“

„Én sokat tettem az emberek mivelődé- 
sére“ mondá Toldy irodalom története, „s 
hazámban egyedül állok “

E perczben nagy lárma támadt a köny
vek egy másik rakása között.

„Le vele!“ kiáltott egy igékkel tömött 
vastag gramatika.

„Le vele!“ sipított egy arany vágású re
gény, melyből a holdsugarak és fűzfák ki
látszottak nőni.

„Le vele!“ ordított egy philosophiai ér
tekezés, mely már emészthetlensége miatt is, 
kivívta a halhatatlanságot.

Mind, mind igyekeztek a kis Mari szép, 
kedves mesés könyvét, melyből fényes szap 
panbuborékok szálltak fel, az asztal sötét 
fiókjába letolni. Sikerült nekik; s a kislány 
csukott szemeiből csaknem könyek kezdének 
folyni, úgy aggasztotta könyvének sorsa.

„Hogy jutott az a plebejus könyv ilyen 
müveit és felvilágosodott társaságba?-*  kér
dezek mindannyian. „De hiába! azok a sem 
mik olyan követelőleg lépnek föl, mig a va
lódi érdem, mert szerény, lenézetik.“

De egyszerre csak elhallgattak, mert a 
fiókból a könyv helyett egy pompás fa nőtt 

ki, ragyogó ágakkal, fényes virágokkal, me
lyek minden perczben más alakot vőnekfel. 
Égyszer szép nők voltak, melyek a levele
ken mint hintákon ringatództak, máskor 
turbános férfiak zordon arczkifejezéssel, 
majd tulipánok, hattyiík, fekete arczú eu- 
nuchok, dallamos csalogányok.

„Ezeregy éj!“ susogtak a könyvek s 
egész összetolultak. S a szappanbuborékok, 
melyek az igénytelen könyvből felszálltak, 
fényes meteorrá lettek s rajta állt ragyogó, 
lángoló betűkkel : „Andersen regéi!**

„Jaj, jaj!“ riadtak a könyvek, mert a fa 
ágai mindig nagyobbra nőttek s leszorítot
ták szegényeket a földre, s a fényes mete
orból lángfolyamok ömlöttek ki és felemész
tették őket.

Egy nagy angol regény, hat vastag kö
tetben, esett le legutoljára s olyan lármával, 
hogy a kis Mari fölébredt.

De a szobában minden csöndes volt, a fa 
és a fényes meteor eltűnt vala, s könyve a 
többi könvvek között hevert az asztalon.

Más nap reggel elbeszelte az egeszet a 
nagymamának, de az csak csóválta a fejét, 
s a tudományokra gondolt, melyek majd 
nem férendnek kis unokája fejecskéjébe.

HOVÁ RÖPÜLNEK A MADARAK?

„Álmosok vagytok! Szemeitek már egész 
nagyok és feketék!“ mondja a föld a virá
goknak. „Jertek aludni, rátok takarom a 
meleg, pelyhes dunnát, adok szép párnát, 
hó fehér párnát fejetek alá. A szél is már 
fuj, hullanak a fák levelei és az ég felveszi 
meleg hamuszinü bundáját. Jertek aludni!“

De a virágok nem akarnak, csóválják 
fejecskéiket s elkezden’ek lármázni, lábaik
kal toppantani, mig a szirmok lehullanak 
rólok. De mind ez nem használ nekik sem
mit, mert a mama erővel fogja meg lábai
kat, lehúzza őket keblére és -- surrí a föld 
alatt vannak.

A vén cserfa is az erdőben..........
Micsoda cserfa? annyi fa van az erdő

ben, melyik hát épen az?
Megmondom. Az én vén cserfám, az még 

nem épen nagyon vén,t. i. az, de jól conser- 
válta magátnő és gyermektelen lévén. Olyan 
kedves öreg fa. Kövér és potrohos s már jó 
ideje, hogy ép oly öreg, ép oly kövér és ép 
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oly jól conservált gazdasszonyával a ba- 
golylyal él. Azt választá magának gazdasz- 
szonyúl mindenkorra. Nem azért, mert más
ra nem tehetett volna szert, hisz ma
dár j ut egy fára, hanem inkább szeretett 
koianak megfelelő laktarsat, mint valami 
fiatal madárszemélyt, mely semmi esetre 
nem tarthatta volna olyan rendben háztar
tását, mivel jó szemekkel bírva, más fákká 
és az erdő virágaival is kacsingatott volna. 
Bagolyné asszonyság szokásai pedig annyi
ra solidak voltak, hogy nemcsak hogy nem 
kaczérkodott soha, de még a pajkos nap
sugaraknak is kitért s csak éjjel sétálo-a- 
tott ki.

De mind ez nem tartozik ide, hanem.
A vén cserfa is az erdőben lehullatá 

sárgult leveleit, a bagoly sétái gyakrabbak 
lőnek, minél sötétebb, sugártalanabb lett a 
táj; s csak még egyszer népesült meg az 
erdő szárnyas lakosaival, hogy búcsút ve
gyenek tőle.

Mint rendesen, a búcsú assemblée a vén 
cserfa bácsin tartatott tek. bagolyné asz- 
szonyság elnöklete alatt.

Ott ült a legvastagabb ágon egész ké
nyelmesen, roppant szürke fejkötője és ha- 
muszinü hálóköntösével, mit soha le nem 
vetett. Arczárói valami rosszat nem lehe
tett mondani, kivéve a nagy és forgó sze
meket a sárgaréz keretű pápaszemekkel, az 
elfintorított orrt es a nem épen kicsiny, 
örökke mozgó szájat. Arczának többi ré
szeit a fejkötő takará. Talán azok szebbek 
voltak. Tehat tek. bagolyné asszony a leg
vastagabb ágon ült, körülötte a legtekinté
lyesebb vendegek, milyenek voltak : csalo
gányok, pacsirták, fecskék, verebek, gólyák 
és pintyek. A többi kisebb és kevésbbc fon
tos nép az alsó ágakon ült. és esipegett.

A beszélgetés vagy inkább veszekedés 
11 0 miféle tartományt válaszszanak
a hideg teli saisonra lakhelyül, de abban 
sehogy se tudtak megegyezni.

„Én Shirasba megyek,“ mondá a csalo
gány, „a rózsaberkek honába, hol a madár, 
levegő helyett rózsaillatot szí, hol dalaimat 
a rózsák ajkairól szedem, melyeknek min
den csókja egy halhatatlan költemény.“ 

„Szegény csalogány,“ szólt közbe a fecs- 
*e, „beh nem jól cselekszel, nem oda kén 
menned, hogy meleg hazába juss, jer ve 

lem, oda hol a fügefák illatoznak, hol élve
zet minden perez, minden pillanat. Spanyol
országba, ott kedves az élet."

„Én azt tartom,“ esipegett a nyárspol
gári veréb nagy hasára ütve a hogy a vere
bek szoktak, „hogy maradjatok itthon és 
egyétek az ország kenyerét. Én igen jól ér
zem magam, csavargás nélkül is. Van bizo
nyos udvarom, hol mindennap fáradság nél
kül gazdag táplálékot találok. Ha nagyon 
fázom, belebújok valami csűrbe, hol jó sok 
szalma van és hortyogok egy nagyot.“

„Megvetendő állat!" felelt a pacsirfa, 
„hát te azt gondolod hogy mi csupa jóllét
ben, tudatlanságban, kövérségben akarunk 
elenyészni. Korántsem! nekünk rendelteté
sünk van, szép rendeltetésünk, és az a zen
gés, a költészet. Hazánk a levegő, a magas, 
kék ég és ki zenghetne, ha hazája fölött bo
rús fellegek tornyosúlnak, ha minden her- 
vadoz, lehull és megfagy. Én Arábia pusz
táin át a zöldellő oasisokba megyek.“

„Hiaba!" szólt a gólya, „mi már nem lá- 
tandjuk egymást ez életben. Én a valóban 
meleg országba, Hindostanba megyek, a ló- 
tosz és az áloe honába. Ti mind meg fogtok 
fogyni, de úgy kell nektek, kik a jó taná
csot megvetve mindent önfejiileg akartok 
intézni; ti ábrándos poéták!“

És csip — csip, tettek mindnyájan, a far
kuk még egy búcsú bólintásra lebbent, s el
szálltak — egyik jobbra, másik balra, egyik 
keletre, másik nyugatra.

Elmúlt a tél. A fák ismét, lombosok let
tek, a virágok lassankint kijöttek a háló
kamrából még csak egyszerű zöld pongyo
lában, s egész mámorosán a fris levegő érin
tésétől, leveleikkel törülgették álmos sze
meiket. S egy szép tavaszi nap, kölcsönös 
csodálkozásukra, ismét együtt találta a 
madarakat a vén cserfa bácsin, mely egyéb- 
aránt egész frisnek látszott és vigan bólin
tott ,jó napot" a fiatal népnek, mely miu
tán meghajtotta volna magát bagolyné asz- 
szony előtt, elfoglalta szokott helyeit.

„Tehát itt vagy ismét?" szólt egyik a 
másikhoz. „De úgy e bár, sok viszontagsá
gon mentél át?“

„Dehogy mentem!" mondá a csalogány. 
„Én ott voltam, hol a czircass nő fényes haja 
fürdik a napsugárban, hol rózsákon jár min-
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denki, hol nem érezni sem a sors, sem a tö
visek szúrását.

Benéztem a rózsa ligetbe—ott szerelem 
volt. Benéztem a hadvezér sátorába — ott 
szerelem volt. Benéztem a paraszt kunyhó
jába — ott szerelem volt. Én a szerelem, 
vagy a rózsák hazájában, én Shirasban 
voltam.

„Én láttam napsugaras vasárnapon a 
fátyolos sennorát templomba járni," szólt a 
fecske. „Benéztem az ablakon, éj volt, a 
mandolina zengzett az ablak alatt és a seri- 
nora fátyoltalanúl tekintett le az erkélyről. 
A másik ablak redöi mögött állt félig elö- 
rehajolva egy férfi, villogó szemekkel szó- 
talanúl. Talán a férj volt? Benéztem Gra
nada erdeibe : a hiúz*)  lassan, hizelgö lép
tekkel közeledett. A narancsfa ágain szere
tő galambpár ült és turbékolt, egy ugrás és 
vérök takará a földet. Én ott voltam hol a 
szerelem lakik, de a csalfaság is, hol csalfa 
ember és állat — Spanyolországban.

*) Van-e ám ott hiúz? Szerk.

„Én ott voltam hol az arab nyargalt át 
a pusztán kicsiny nyilsebes lovával/'mondá 
a pacsirta. Nyargalt, fehér alak ült mellette 
a nyeregben s félénken simult hozzá. A nap 
vérvörösen tűnt le a homok tenger látköré- 
nek szegélyén. Vérvörös lett a homokpusz
ta földje is a lovag vérétől, a közel csipke
bokorból nyíl röpült ki és halálosan sebe
sülve rogyott le ló és lovag. A fehér alak 
eltűnt. A messzeségben fegyveres csapat vo- 
núlt vissza felé, a teve hátán — piros sátor
ból látszott ki valami fehér. Talán az elfo
gott nő fátyla volt az? Én ott voltam hol a 
szerelmet árulják. Hol a szerelem vett bir
tok, pénzzel nő és fogy. Hol annak jogtalan 

szerzéséért halállal lakói a bűnös. Mintha 
szerelemhez nem lenne joga mindenkinek! 
Én Arab- és Törökországban voltam.

„Én ott voltam hol a bajadér tánczolt 
a zöld pázsiton," mondá a gólya. „Hol 
tömjény szállt fel az éghez. Én láttam 
az oltárt, melyből az fölszállt. Sandalfa- 
máglya volt az, körül égő szövétnekek, 
szenvedélytől eltorzúlt arczok, örömujjon
gások, mintha ünnep lett volna. A láng bí
boros lett, magasra fölcsapott az égig s a 
lángok között ült élet és halál. Egy férfi te
teme és egy rózsákkal koszorúzott ifjú nő. 
Én ott voltam, hol ellentétben állnak a be
vett szokások a természet törvényeivel, hol 
a szenvedély szünteleni küzdésben van a jó
val — Hindostanban.

„Tehát mindnyájan meleg országban 
voltatok," csiripelt mosolyogva a veréb, 
„most itt fogtok maradni, fészket rakni és 
elismerni, hogy mindenütt jó — de legjobb 
otthon. Még is csak okosan cselekedtem én 
midőn itt töltém a telet."

„Okosan, természeted szerint" vágott 
közbe a bölcs bagoly. „Mindenkinek más a 
természete s egyúttal más a hajlama is, és 
mindenki a maga módja szerint, a maga út
ján lehet boldog vagy boldogtalan. De min
den esetre a többiek azon előnynyel birnak 
feletted, hogy tapasztaltak, világot láttak 
s levetkezték a szellem és elme ama korlá
toltságát, mely fogva tartja mind azokat, kik 
soha fészküket el nem hagyták."

El is szálltak, fészket is raktak a körül- 
álló fákon, de hogy a példán okúltak-e, vagy 
ismét veszekedés volt-e a legközelebbi őszi 
seregleten, azt nem tudom. De majd meg
kérdezem a vén cserfától és akkor ismét re
ferálok.

KISFALUDY-TÁRSASÁG.
A Kisfaludy-társaságnak tegnap tartott rend

kívüli ülésében Majer Károly ur alapítványa lön 
bemutatva.

A könyvtárt újabban ismét Horváth Döme 
ur ayarapitotta Rousseau munkáinak két köteté
vel s Karcsanyéki G. ur „A nemzeti mivelődés 
alapja**  czimü munkájával.

A társaság köszönettel fogadván ez adomá
nyokat, örömmel értesült a felöl is, hogy az egye

temi joghallgatók a társaság közülését megelőző 
estén, t. i. febr. 5-dikén a budai népszínházban 
műkedvelői előadást rendeznek a Kisfáludy-tár- 
saság javára.

A jelen ülés jobbadán a febr. 6-dikán tartan
dó közülés előkészületeivel volt elfoglalva. E köz
ülés részleteiről annak idején külön jelentés fogja 
értesíteni a közönséget. — Pesten, jan. 17-dikén 
1862. -- Greguss Ágost, titoknok.
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VÉG
— Közelebbi hétfőn, az akadémia phil. törv. 

és történettudományi osztályainak ülésében Hor
váth Czirill r. tag tartott felolvasást „Schelling 
philosophiai rendszeréről.'1 Kimutatta jelesen elő
ször materiális álláspontját Schellingnek, azután 
formai álláspontját, végre e kettő közti viszonyt. 
A valódi és körülményszerinti bölcsésznek jellem
zését adván, azon eredményre jött, hogy Schelling 
valódi bölcsész, ki eleinte ugyan előzői álláspont
járól indul ki, de majd önálló bölcsészeihez emel
kedik. Schelling álláspontja kezdetben fichtei 
atheismus (írja egy levelében : vagy az isten van, 
es en nem vagyok, vagy pedig én vagyok s az is
ten nincs); később átalános azonság, pantheismus, 
amannak épen ellenkezője (a minden = én); mig 
végre monotheismusban állapodott meg. A hege- 
listák átvették Schellig azonossági v. pantheisti- 
cus álláspontját, de gáncsolták Schelling forn.ai 
álláspontjait, melyeket értekező a műformákhoz 
hasonlít, oly módon, hogy valamint a szépműben 
tartalom forma nélkül és forma tartalom nélkül 
meg nem állhat : úgy hatja át egymást a matéria 
és.forma Schelling bölcsészetében. — Ezután a 
titoknok, Szalay, foglalván el az olvasó asztalt, s 
megemlékezvén herczeg Esterházy Pál, akadé
miánk egyik alapitója, igazgató tagja buzgó pár
tolásáról, melylyel az akadémia iránt viseltetik, s 
minek újabb tanújele az akad, épületében felállí
tandó képtár, azon történeti munkára forditá az 
akadémia figyelmét, melyet a herczeg évek óta 
készít, nagy őseinek, Miklós és Pál nádoroknak, 
életéről s működésiről. E munka nagy részt a kis
martoni herczegi levéltár segélyével fog létre 
jőni, hol, mint a szóló megjegyzi, silány oklevél 
nincs. Mutatványul e levéltárból egy pár küldő
levelet olvasa, magyar nyelven, egyik Illésházyné, 
Bánfi Kata levele Esterházy Miklóshoz, 1612-ből, 
továbbá az utóbbinak váltott levelétThurzó Imré
vel, azon Thurzóval, ki, mint mellesleg megjegy
zi, nem Heidelbergben doctori koszorút, hanem 
Wittenbergben rectorságot nyert, s ez alkalom
mal tartá ama nagy lakomát, melynek boros h< r- 
dói bámulatba ejték a jó wittenberaieket. — Az 
ülés nagy érdekkel hallgatta végig° e magyaros 
zamat és velős stil tekintetében is Pázmán korára 
emlékeztető leveleket. — Ez után a titoknok né
mely kisebb fontosságú ügyeket jelentvén be, az 
elnök felhija az illető bizottmányokat, hogy költ 
ségvetéseiket e hó végéig terjeszszékelő. sazülést 
bezárja.

— Miután a Kisfaludy-társaság a pártolói
nak Ígért 60 Ívnyi könyvilletményből e mostani 
2-ik szállítmány (Az ember tragoediája és Bede 
Adóm II-ik füzete) szétküldése után 1861-rőliuár 
csak 10—12 ívvel van hátra; melyet azonban a 
szállítási tetemes költség enyhitése végett az

Y E S.
1862-diki járadék első szállítmányához kénytelen 
csatolni : alulirt ezennel tisztelettel figyelmezteti 
a pártoló urakat és hölgyeket az 1862-ki pénzil
letmény, hasonlóan 4 ft, beküldésére, mint a mely
nek elmaradása a társulat könyvkiadásainak meg
indult folyamát újra megakaszthatná. A pénzes 
levelek alulirthoz, eddigi szállására (Üllei ut és 3 
pipa utcza sarkán, 11. szám) intézendők.

Arany János 
a Kisfaludy-társaság igazgatója.

Kéretnek a lapok e rövid felhivás átvételére.
— Tisztelt előfizetőinkkel sajnálva tudatjuk, 

hogy novemberi és decemberi számaink az utolsóig 
elfogytak, s igy ezekkel nem szolgálhatunk, ha 
csak az előfizetések száma annyira nem szaporo
dik, hogy fedezze egy második kiadás költségeit. 
Legven ez válasz a több oldalról magan utón 
hozzánk intézett felszólításokra.

— Megjelent a „Budapesti Szemle" XLII. 
és XLIII-dik, kettős füzete, bő és válogatott tar
lómmal. Legeiül Kané utazását veszszük Hunfalvy 
Jánostól, mint „adalékot az északsarki utazások
hoz." Utána „Horácz irói és jellemrajza" követ
kezik, jeles külföldi források után, Szász Károlv 
tollából, de önálló feldolgozással, érdekesitve sa
ját fordításaival, részint az eredetinek mértékében 
(kár hogy itt nem szeplőtlen szigorral), részint 
modernisálva, rímes alakban, mely utóbbi köze
lebb hozza nekünk Horáez szépségeit. A czikk, 
mely még folytatva lesz, igen érdekes — érdekes 
talán annak is, ki Horáczban eddig csak egy ve
sződséges iskolai könyvet ismert, melyet örült ha 
minél elébb pad alá dobhatott. — Ezután a „Mű
vészek csarnoka" hozza Rembrandt ismertetését 
magától a szerkesztőtűi; Kautz Gyula folytatja a 
„Socialismus és communismus rendszerei" czimű 
dolgozatát; Lónyai Menyhért „Magyarország 
szerepe Európa élelmezésében" czímmel azon nagy 
érdekű czikkét birálja, mely e tárgyban közelebb 
a „Revue des deux Mondes" lapjain megjelent; 
Toldy Ferencztől közeltetik az akadémia közgyű
lésén mendott „Bajza emlékezete;“ nem különb n 
Szabó Józseftől ugyanakkor olvasott értekezés : 
„Egy continentalis emelkedés és sülyedés Európa 
délkeleti részén;" végre „Magyar tud. akadémia" 
— ennek munkálkodása október—deczember hó
napokban — igen bőven és részletesen. — A kö
zönség pártolása e nagy becsű tudományos folyó
irat iránt most már kedvezőbben mutatkozik, re
mélhetni, hogy a párt lás növekedő aránya lehe
tővé teszi, hogy ne csak tovább is fennálljon, 
hanem nemzetünk becsületére virágozzék is ezeu 
vállalat. — Á.ra a 10 nagy füzetes évi folyamnak 
10 ft, mely a szerkesztőhöz, Csenyery Antalhoz, 
(széputcza, 3 sz.) küldendő be.



UJ KÖNYVEK*).
A rendszeres SZAVALHATTAK alaprajza. Tankönyvül 

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

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

MYRTUSLOMBOK. Költeményfüzér. Irta Pados János 
Ára 1 ft. 80. diszk. 2 ft. 80. (Gyurián, Pest).

*) Ho^y 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.

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNELME különös tekintettel 
ajogfejlésre.Fötanodai smagán használatul irta Bocsór 
István, történet- és államjogtanár. Első füzet. Ára lft. 
20. (Pápa, a főiskola betűivel.)

MAGYAR NYELVÉSZET. Szerkeszti Hunfálvy Pál. Ha
todik évfolyam 5-dik füzete. Előf. Ára 6 füzetnek 5 ft. 
25 kr. (Osterlamm, Pest.)

BUDAPESTI SZEMLE. Szerkeszti és kiadja Csengery 
Antal. Előf. ára 10 füzetnek 10 ft. (Emich, Pest.)

TARTALOM.

Aesthetikai tanulmányok. Erdélyi J. — Malvina köl
teményei. M. P. — Szerb lakodalmi dalok és szokások. 
Szél F. — A kuvik. Tolnai L. — Stephanie regekönyvé
ből. — Kisfaludy-társaság. — Vegyes. — Uj könyvek.

Előfizetési felhivás
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 ernyesztöleg hatott.

Mindamellett igyekeztünk megoldani fel
adatunkat. Mennyire sikerült ez : olvasó
inkra bizzuk megítélni. Előttük a láp 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) ... 10 ft. a. é.
Fél évre (nov. 1861 — apr. 1862) .... 5
Négy hóra (jan.—april)......................... 3

Az előfizetési pénz a „Szépirodalmi Figyelő” kiadó hivatalába (Egyetem-utcza 
4. sz.) küldendő be.

Heckenast Gusztáv
kiadó.

Pest, oct. 23. 1861.

ból december végéig is fogadtunk el előfize
tést. De bővebb megfontolás után beláttuk, 
hogy e változtatás nem czélszerü. Lapunk 
mind alakjára, 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 
kívánnák 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

n n
„ 50 kr.

Arany János
szerkesztő tulajdonos.

Arany János, felelős szerkesztő és laptulajdonos. Kiadó : Heckenast Gusztáv.
Pesten, 1862. Nyomatott Landerer él Heckenaetnál.


