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Szerkesztői szállás,
hová a lap szellemi részét illető külde
mények utasítandók : Ullői-ut és 3 pipautcza sarkán U-ik szám.

szám.

Megjelenik e lap csütörtökön.

Kiadó hivatal,

Előfizetés helyben házhoz hordva, vidéken postai
szétküldéssel, félévre. 5 ft. egész évre 10 ft.

hová az előfizetési pénzek s minden a lap
anyagi részét illető dolgok utasítandók :
Egyetem-utcza 4-ik szám.

GOETHE ES SHAKESPEARE.
(Folytatás.)

Az eszményi nézeteknek ezen hátrate- templomok falaiba. Minden szava egy igaz
vése sohasem a dolgok vezetőitől jön, ha ság volt és nemzeteket költött uj életre
nem alárendelt személyektől. A gyakorlati Nem könnyedén irt, s a szavakban nem vá
néposztály élén álló erőteljes férfiaknak ér logathatott. Minden szó szemei előtt állt, az
zékük van a koreszmék fölfogására, és nagy - égre és földbe vésve, — s a csillagzatok rá
jelentésű rokonérzetük a tisztán észlelő fűk nézve irat-jegyek voltak, melyek nem egye
hez. Valamiben kitűnő férfiak sohasem hi bet szóltak, mint a mit ö mondani akart;
báznak abban, hogy másokat félreismernek azok útja nem kevésbbé volt szükségesség,
es semmibe vesznek. Rájok nézve Talley ralid mint az övé. — De most, hogy állhasson
kérdésé mindig az egyetlen marad : „nem : magas tisztességben, ha önmagát nem tisz
gazdag? van állása ? jó gondolkozásu ? erre teli, ha magát a közönség tömegébe sümeg erre való? haladó vagy maradó? — ha lyeszti; ha többé nem törvényadó, hanem
nem : való valamire? alkalmas valamit kép nyílt hízelgő, ki elbuvik a gondolat szegény
viselni? ha igen, használható lesz a maga népnek véleményváltozása elöl; ha egy rósz
nemében.“ Ez mindaz, mire Talleyrand, — kormányzatot szégyentelenül védnie, vagy
mindaz, mire a józan ész feleletet kiván — az ellenzék szolgálatában évhosszat csahol
Légy férfi, légy csodálatunkra méltó, nem nia kell, ha haszontalan bírálatokat vagy
a mi, hanem saját óhajtásod szerint. — Jó- erkölcstelen románokat ir össze, minden
ravaló férfi nem ezt kérdi : ez vagy amaz áron, és a nélkül, hogy éj-nap visszafor
niiben kitűnő? hanem ezt : kitűnő ? Mester duljon a lelkesedés forrásához?
Azonban e kérdések ellenébe mégis teméltányolja a mestert s méltánylatát nem
attól függeszti fel, ha vajon az elismert hetni valamit, ha azon férfiak névsorát át
egyén szónok? művész? kézműves? vagy tekintjük, kik századunkban irói geniusokirály?
kul el vannak ismerve. És ezek közt egyet
A társadalomnak valóban nincs nagyobb sem találunk, ki a tudósi vagy irói hatal
erdeke, mint az iró-osztály jólléte. És nem mat és kötélyt annyira szemeink elé állitná,
tagadhatni, hogy nálunk a szellemi előnyök mint Goethe.
örömest elismertetnek, üdvözöltetnek. Mégis
Szóltam Bonapartéról, mint az állam
az Írónak a társadalomban nincs hatályos élet képviselőjéről a XIX. században. E kor
helyzete. És ez, nekem úgy látszik, saját hi szak költője Goethe. Egy valódi férfi, korá
bája miatt van igy. — Egy fontot egy fönt ér ban otthonos, annak legét szívó, gyümöl
tekben vesznek. Volt idő, midőn az iró szent cseit éldelő, korábban lehetlen, s tömérdek
személy volt. Akkor bibliát, isten dicsőitő munkája által megsemmisítő azon tehetlenhymnusokat, törvénykönyveket , sybillai ségi vádat, mely, ha ö nem létezik, korának
verseket és lakoni mondatokat irt és vésett szellemnyilvánulataira nehézkedett volna.
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Midőn ő föllépett, egy átalánosan elterjedt (összes) irodalomnak költeménynyé alakí
műveltség lesimitotta volt éles sajátságait tott bölcseleté. Oly férfi müve, ki, mint mes
minden egyedi életnek, s a társadalomnak tere a történelmi, hitregei, bölcsészeti, ter
kényelemben feloszolt állapota elfojtott volt mészettudományi és irodalmi törekvések
minden hősies mozdulatot. Költő nem léte nek, az újabb tudomán. osságnak mindent
zett, de igen tuczetjével a költöieskedő iró; felölelő alakjában lép föl. Minden népek
Kolumb nem, de igen százával az őrkapi műveltségét összehasonlitólag állítja maga
tány, kik felkészülve távcsővel, légmérővel, elé; megvizsgál indiai, etrusk- és küklopi
főzelékkel- és hus-kétszersülttel az ó- és új régiségeket; föld-és vegytan, csillagászat
világ közt teljes biztosságban hajóztak; — stb. semmi kizárva nem marad, és mindeninem létezett Demosthen, Chatham, de igen két ezen királyságoknak mintegy fennsöbb
tömege a jártas államszónokoknak és ügyé régióba emeli a költő, s mindé.üknek költői
szeknek ; látnok és szent szónok nem, de jellemet kölcsönöz. — E költeményben nem
igen egyetemek, hol az isteninek lényege találunk csodáson vad zengeményeket, ha
taníttatott; nagy tudós nem, de igen tudo nem kidolgozott formákat, melyeknek ha
mányos társulatok, olcsó könyvek, olvasó tárai közé a költő 80 évi észleleteit össze
egyletek, s mindez a legnagyobb sokféle gyűjtötte. Ezen birálatos, elmélő bölcseség
ségben. Soha nem létezett oly keresztül-ka- annál valódibb virágává teszi e költeményt
sulja az eseményeknek. — A világ ma oly a maga korának. Tartalma : egyszersmind
nagy mérvben tárul és terjed, mint az amé- keletkezésének évszáma. Mégis Goethe költő,
rikai kereskedelem. Ismerjük a görög és és pedig büszkébb babéru, mint a korabe
római életet; igen a középkorét, mely ép oly liek közül bármelyik. Rakjon bár gyakran
egyszerű mint könnyen felfogható. A miénk elkábitő górcsövi látmányokat elénk, (mert
ellenben a dolgoknak akkora bővségét tárja úgy tetszik látni, mint ha mindenik pórusa
élőnkbe, hogy egyiket a másik miatt feled egy egy szem volna), majd újra héroszi erő
ni vagyunk kénytelenek.
vel és biztos kecsesei zenditi meg lantját.
Goethe ezen végetlen sokféleségnek meg
E könyv, (Faust.,) csodamüve a dolgok
testesült rendszere. Száz karral, soha nem mindent meghaladó értésének. A mire csak
fáradó szemekkel felruházva, hatalmas ter veti szemeit a szerző, pillantása alatt a
mészetének sikerült : ama véget nem érő tárgy fölbomlik. Múltat és jelent, mindket
részletek fölött diadalmaskodni, minden tőnek vallását, államszerkezeti viadalát,
egyesnek könnyen kijelölni a helyet, hol az gondolkozás módját ősformákra és eszmék
legjobban használható. Átható, biztos pil re viszi vissza. Agyában uj hitregék szállantását meg nem csalta a száz- meg száz longanak. Sándor a cháoszig nyomult előre,
krinolin-öltöny, melyek alatt az élet úgy mondják a görögök. Goethe épen addig ha
jelenkezett, mintha azok neki alkatrészei tolt napjainkban, sőt egy lépéssel tovább
volnának. A természettel legszorosb szövet merészkedett, és sértetlenül tért meg. Léségben állva, ettől kölcsönözte hatalmát és lekiiditő szabadság rejlik azon módban,
férfierejét. A mi azonban legcsodásabb : egy melylyel a dolgokat szemléli. A határtalan
kis-városban élt, egy jelentéktelen, saját ál látkör, mely, bár merre forduljunk, velünk
laméletet is nélkülöző országocskában és együtt előre halad, époly méltóságosan tá
oly korban, midőn Németország állása a rul a jelentéktelen szokásos dolgok- és a
világgal szemben épen nem olyan volt, hogy mindennapi élet kényszerű eseményei fölött,
fiainak keblét a nemzeti büszkeség által da mint a pompázó ünnepélyek fölött.
gasztani képes lett volna, mint az egy fran0 lelke volt a maga századának, mely
cziát, angolt vagy hajdan egy rómait lelke ben a tudás uralkodott s mely népessége,
sített. Mégis, Goethe müveiben semmi nyo összefogó szervezettsége s mindennemű ész
ma a provinciái korlátoltságnak. Ö a helye tehetségek kiképzettsége által óriás föl
zetnek, melyet elfoglalt, mitsem köszönt, ha fedezési vállalattá alakult volt, melynek
nem, születése óta, úgy lépett a világba, mint szerzeménye a vizsgálatok és eredmények
szabad, mint a világ fölött őrködő genius. mindinkább halraazódó tömegében állt, mit
Heléna, vagy Faust második része, az i osztályozni egyik tudós sem birt elég erő
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vei. — Goethe lelke azonban elég tág volt
arra, hogy mindezt abban fölállíthassa és
osztályozhassa. Ö az egymástól elkülönzött
részeket újra egyesítette a bennük rejlő
törvény által Uj korunkat költészettel dí
szítette. A nagy egésznek legkisebb részé
ben is fölfedezte a rejlő életet, a lappangó
agg Proteust, ki mindenütt szorosan körü
lünk van, s a sötét borús próza, mely, állí
tásunk szerint, korunkon nehézkedik, nem
egyéb, mint az ő számtalan álarczainak
egyike. Eltűnni látszik, de csak átváltozik
és közelünkben marad. Hajdani öröm-öltö
nyét csak fölcserélte munka-foszlánynyal,
de ma, Liverpool- vagy Hagaban, egy fillér
rel sem szegényebb és erőtlenebb, mint haj
dan Rómában vagy Antiochiában volt. Ezt
Goethe megmutatta. Ö felkereste ufczákon,
köztéreken, sétányokon, vendéglőkben az
agg istenséget. A polgári forgalomnak kéz
zelfogható országában és az érzékiségekben
is fölmutatta a lappangó démoni hatalmat.
Kimutatta, hogy a közélet legszokottabb
eselekvényeiben a hitrege és mese rejlő szá
lakként fonódnak tovább. Mert ő minden
Szokást és intézményt, minden kézmüvet és
műszert visszavitt őseredetére, az ember
organicus természetére, honnan az kiszár
mazott.— Neki minden csupa-gyanitás,üres
szóék halálosan ellenére van. „Elég talány
van önmagamban“ — szokta mondani. „Ki
könyvet ir, üljön neki és Írja le azt, a mit
tud.“ Ö a legvilágosabb és mérsékeltebb
hangon ir; többet elhagy, mint leír, és sza
vak helyett dolgokat mond. Azon különb
séget, mely korunk és az ókor szelleme és
Művészete közt létezik, tisztára derítette; a
Művészetnek lényegét, czélját és törvényeit
^oros határok közé szorította. Mindenek
^"zt a természetről szólt legderekabban.
Úgy bánt ezzel, mint a régi bölcsek, a hét
Mester. Ha mindgyárt ez által a mindent
szétdaraboló és tabellázó franczia modor
^ivész is : megmarad a helyett a költészet
és humanitás, mely kettő ép annyit tud,
MMt az előléptetett tudorok. Az egésznek
fölfogására két egészséges szem többet ér,
Mint táv- és górcsövek. Lelkének egységre
3 egyszerűségre vonatása által sok termé
szettudományi kérdésre nézve adott kulcsot.
, Agy, tőle veszi eredetét azon újabb nönytani vezéreszme, hogy a növénylevél a

növény alakzatnak egysége, s minden más
rész nem egyéb, mint különböző föltétek
közt különbözően alakult levél; — hogy
tehát, különböző feltétek közt, minden le
vél minden más életművé, s minden élet
mű levéllé alakulható. Hasonlóan ö tette
a Csont-tanban azon állítást, hogy a gerinczoszlopnakegy darabja úgy nézhető, mint az
egész csontváznak egysége. A koponya nem
egyéb, mint átalakult felső része a gerinczoszlopnak. — A növény göcsről göcsre fej
ük, mig nem a virággal és maggal bevégzi fej lését. így a giliszta, a hernyó,
— melyek hasonlóan gyürüről-gyürüre fej
lődnek s a fejben végződnek. Az ember és
tökélyesb állatok a gerincz-oszlop által van
nak fölépülve, s erejök a fejben öszpontosul. — A láttanban elvetette a hét külön
szinrőli mesterkélt elméletet, s minden kü
lön szint úgy nézett, mint a fénynek és ho
málynak csak különböző mértékű vegyületét. — O egészen szem, s ösztönszerüleg
odafordul, hol a valóság van. Mondj neki
valamit : tüstént tudni fogja, igaz-e az vagy
hamis.Utálja a vén anyóféle mondákat utánhebegni s általuk bolonddá tétetni, ha szin
tén ezer éven át mellettük szól is az embe
riség hite. Ránézve nem szükség, hogy más
feszítse meg szemeit, megmutatni neki, va
jon ez vagy amaz való-e, vagy hamis. Ön
mérlegére teszi azt. „Azért vagyok itt —
fogná mondani — hogy e dolgokra nézve
mérték és biró legyek; miért fogadjam el azo
kat jóhiszem fejében?“És ezért mindaz, mit
ő a vallás-, szenvedélyek , párosélet-, erkölcsiség-, birtok-, hitel-, különböző korok hite-,
előjelek-, szerencse-'s bármi egyébről mon
dott : felejthetlenül tapadnak emlékünkbe.
Vegyük például ösztönének azon legnevezetesebbikét, miszerint minden oly foga
lomnak, mely a nép száján forgott, megtes
tesült valóságot kölcsönzött. Az ördög-eszme
minden kor’ hitregéjében főszerepet játszik.
Goethe szerint : nincs szó, mely alatt va
lami értelem ne rejlenék. Ide czéloz ezen
szavaival is : „nem hallottam oly bűntettet,
melynek elkövetésére magam is képes ne
lehettem volna. “ — így ragadja üstökén
a maga koboldját. Létező valaminek kell
annak lenni; korunkba illőnek, európainak,
úgy öltözve mint úri személy, illemesnek
leírni, magát közhelyeken mutatnia, és a
*
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bécsi, meg heidelbergi 1820-iki életet telje
sen ismernie, — vagy merőben nem létez
nie. így tépi le róla a hitregei foszlányokat,
szedi le szarvait, hasított körinü lábait, horogvégü farkát, a kéngázt és lángot; — s a
helyett, hogy felőle könyveket és képeket
tanulmányozzon, tanulmányozza önleikét, —
és a hidegségnek, önzésnek, hittelenségnek
minden árnyéklatát, a szerint mint azok az
emberi lelketsiirü csoportokban vagy egyenkint körül szállongják, felfogja és egy képpé
alkotja, — mely kép, a szerint a mint ahhoz
többet tett, vagy belőle elhagyott, mind
elevenebb, mind rettentőbb lett. — Ö felfödözte, hogy ezen kisértetnek, mely az éj

sötétében az emberek lakait bebarangolta,
s mióta ember van a földön ő is létezik :
magva nem egyéb, mint a csupa értelmesség, mely magát az érzékiség szolgálatára
aljasitotta, mire folyton vonzalmunk van.
így lökött Mephistójában egy életszerves
alakot az irodalomba, az elsőt, mely valaha
lé^re jött, s mely addig fog létezni, mig
Prometheus. — Nem szándékom számos
munkáinak bonczolásába ereszkedni, me
lyek állnak forditásokból, bírálatokból, ly
rai és mindennemű költeményekből, irodal
mi naplókból és kitűnő férfiak képrajzaiból.
De Meister Wilhelmről kiválóan szólani,
nem mellőzhetem el.
(Folytatjuk.)

BELIKODALOM.
AZ EMBER TRAGÉDIÁJA. Drámai köl Éva egy a többi kéjhölgy közül. S mindenki va
temény. Irta Madách Imre. Kiadta a Kisfaludy- kon, behunyt szemmel rohan vesztébe, kárhoza
tába. De a gyönyör csak egy bizonyos fokig ámít
társaság. (Folytatás.)
hatja a nemesb természetet a megelégedés álmá
Az ötödik szín a demokrat Görögországba val; azután undort szül; s ez undor örvényszélén
vezet. Ádám most Miltiades, a marathoni győző, tántorgauak embereink. Ádám fogad egyik czimki épen távol van, Pharost sikereden ostromolva. borájával, melyiknek gladiátora öli meg a mási
Mig oda van, aljas demagógok lázitják ellene a kat; a fogadásban Ádám Éváját, a czimbora kednépet s a hálátlan, részint megvásárolt tömeg ha vencz lovát köti le. Majd a hölgyek ledér dalokkal
lált kiált rá; midőn a vezér hadserege élén köze mulattatják kedveseiket; de Éván, a nő jobb ter
leg. A gyáva nép most megfélemlve, lábát csó mészetének eredeti vonásai látszanak, tisztaságu
kolja — s kegyelmet kér. De midőn az, sebeiben, kat visszasovárogva. Ádám is érzi szivében az
nyugalmat óhajtva, sergét elbocsátja, a fegyver űrt, de nem találta még meg az eszmét, mely azt
telent ismét halálra kívánja az ingatag s rósz kitölthesse. — Azonban a városban a dögvész dü
szenvedélyek és rósz bujtogatók által vezetett tö höng s a halottak kísérete egymást éri. Épen ha
meg. Éva, mint Miltiades neje szerepel e sziliben; lottat hoznak. Egyik kéjhölgy, csupa ingerkedés
nemes görög hölgy, ki fiát a haza s szabadság ből, megcsókolja a hullát — miért ne, ha kedvese
szeretetének tejével itatja; ki férjét inkább akarja dögvészes ajkit csókolhatja. „A döghalál!“ ez ir
méltatlanul gyanúsítva, mint a gyanút megérde tózni kiáltása hangzik — s a tömegből Péter apos
melve hatalmasnak látni. — Ádám kiábrándulása, tol lép ki. A keresztyénség! Megvan találva az uj
a népjog álmából s a tömeg istenitéséböl — a mily vezető eszme, az életczél : a hit. a menny! A dög
gyors, oly erős. S a visszahatás elhiteti vele, hogy haláltól talált nő, utolsó pereiében megkeresztela szabadság és népjog hiú ábránd, a férfi küzdel kedik s megenyhül. Ádám s Évája megtérnek . . ■
me oktalanság — s az embernek egy czélja van a s kelnek,
földön : a gyönyör.
lelkesülni
Az uj tanért. Alkotni uj világot.
A hatodik szín az érzékiségnek magában un
Melynek virága a lovagerény lesz,
dorító, de itt költőileg eszményitett tragédiája.
S költészete : az oltár oldalán
Róma erkölcsi romlottságának korában vagyunk
*
A i’elmagasztalt női ideál ...
midőn a bor és kéjhölgyek által nyújtott gyö
A hetedik szín e dicső ábránddal nyílik megnyört, hogy valami ingere legyen, gladiátorok
halálküzdelmeivel kell fel-felfrissitni — s midőn a Ádám, mint a kereszt lovagja Tankréd, a szent
dögvészes és rothadó társadalom öngyilkossága földről jőve, érkezik fegyveres kíséretével Konfölött a keresztyénség emelkedő magos eszméje stantinápolyba. De a keresztyénség fővárosában
kezd kibontakozni. Ádám, Lucifer — kéjenczek, nem talál éji szállást; a jó keresztyének azt kér
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dik tőle:ahomousiost vagya homoiusiost hiszi-e?
mert a vita-kérdés az igazhit s az eretnekség jel
szava. A szeretet vallása : eretnekek megégetését
űzi ad majorem dei glóriám. Ádám elborzad. S
mindjárt, a lovagerény s a nő-ideál — tragikai
összeütközésbe jőnek szivével. A keresztesektől
bántalmazott Izaura — Éva — fut hozzá véde
lemért, ő megvédi s szerelemre gyűl iránta. De
a hölgyet szent fogadalom a zárdába hajtja. A
vasrostély örök válaszfal a lovag s vágyai közt.
Lucifer egy csontvázat, a bűn s önvád jelképét,
idéz közéjök, véröket fagylalni. Ádám visszariad.
A szent ábránd megcsalta szivét s a küzdelemben
kifáradt. Lemond mindenről, nem akar többé lel
kesedni sem — pihenni akar . . .
A nyolczadik, kilenczedik, tizedik szín, egy
másba fűzve, Ádámot mint Keplert láttatják ve
lünk, a prágai császári udvar s csillagda körül.
Éva, neje, könnyű szivű, ledér, bár nem egészen
romlott nő; egy uj typusa az ezeralaku asszony
nak, — ki férje mellett udvarlókat tart, de a bu
kás perczében megutálja bűnét; férjéhez gyöngéd
s gyöngédtelen egyszerre, kinozza és szánja őt.
Kepler a tudomány embere, de tudományában
hite nincs; az érző szívé, de érzelmét senki sincs
ki értené. Azért tudományát, (bár önmaga előtt
is szégyenkezve) kenyérkeresetül űzi, s szivével —
mint a csiga — magába húzódik vissza. A vilá
got rideg közöny, lelketlenség s hitlenség fog
lalta el — de ő sejti, hogy jő a vihar, mely a fel
szín e látszó nyugalmát fölkavarja s
— uj tetterővel
Szemébe néz az elavúlt lomoknak,
Birótil lép fel, büntet és emel,
Nem retten vissza a nagy eszközöktől,
Nem fél a rejtett szót kimondani,
Mely majd, hatalmas görgeteg gyanánt
Haladni fog a végzetes utón,
S lezúzza tán azt is, ki őt kimondta . . .

Ügy lesz. Kepler, mámorában, a marseillaise dal
lamát hallja; elalszik rajta — s álmában ő Dan
ton, ki aGréve-téren, a guillotinon állva, haranguiroz. Évája, ez egy lázas álomban két alakban
jelenik meg előtte; mint főrangú s magas lelkű
hölgy, ki üldöztetve is méltóságos, kit Danton
szenvedélylyel óhajt, de ki magához közelitni
nem hagy; — s mint vad-dühtől részeg pórnő, ki
a szabadság (!) érdekében tett szolgálataiért, egy
éjét kér Dantontól, de kitől ez elundorodik. Á
szabadság s forradalom fényes ábrándja véres, un
dok képpé setétől s Danton sajnálat nélkül hajtja
mjét a nyaktilóra, melylyel csak az imént még ő
parancsolt, de melyre most, Saint-Juste és Rohespierre az ő fejét fektetik. A kivégzés perczé
ben ébred — s ismét Kepler alakjában áll előttünk,
kit legjobban sebz az, hogy
E hitvány korban —
Csak a mámor teremt nagyot!

sejtelem mondja, hogy más kor készül : a tett,
élet, munka, tevékenység kora, — s ő arra bizva vár.
A tizenegyedik szín — e várva várt időt mu
tatja, s ez idő : jelenkorunk, napjaink, — e vásári
zsibongás, hajhászat, torzsalkodás s anyagiság
kora. A világ e meghasonlott kedélye, mely a
szemlélő előtt, első pillanatra, oly nagyszerű élet
műfolyamát mutatja, mig a bölcs meggyőződik,
hogy az a falánk sajtkukaczok életműködése, kik
saját sírjukon dolgoznak, élnek, esznek, élveznek
s vesznek el. Ádám, Luciferrel, a londoni Toweren állva, nézik az alattok sürgő, zsibongó élet
zajt. A karének, mely a sokaság morajából egygyé
olvadva hat fel hozzájok, lecsalja őket az élet
sodró árjának közepébe. A legtarkább jelenet
bontakozik itt ki előttök. Az emberek mulatnak,
kereskednek, csalnak, játszanak s kijátszatnak; az
egyért milliók,mint Egyiptomban itt is,igaz; — s
a gazdag gyárosnak — a szegény munkások itt is
rabszolgái; a külszín minden, s a lényeg vajmi üres
buborék ... Ez izgalmas jelenet változatai közt
pillantja meg Ádám az ő Éváját, ki mint szende
lányka épen a templomból jő anyjával. A szegé
nyesen öltözött Ádám elutasittatik a szende lány
ka s derék anyja által. De Lucifer szándékosán
ejtett szava, mintha Ádám átöltözött lord volna,
kinek négy hajója érkezik Indiából, hamar más
gondolatra veszi a nemes hölgyeket s Éva Ádám
karjára fűződik, mig Lucifer karpereczekkel ékesiti fel a lányka szép kezeit. Egy váratlan fordu
lat világosságra hoz mindent s Ádámot és Lu
cifert már a rendőrség akarja elfogni — midőn
hirtelen eltűnnek s ismét a Tower bástyáján áll
nak. Ádám megundorodva e silány, jellemtelen
vásári hajhász élettől, melyet előbb oly nagysze
rűnek képzelt, érzi csalódása súlyát, s most más,
tökélyesb társadalomért sóhajt, melyet nem az
önérdek s az egyesek rósz szenvedélyei vezetnek,
hanem a minőt a tudomány kigondol s az elmélet
rendez, állit össze, tökélyesen ... De mielőtt ez
uj ábrándját megláthatná, Lucifer felnyitja sze
meit s megmutatja, hogy e nyomorult, eszméden
társodalom. melyet most láta, tudtán kívül mint
ássa ön sírját s mint ugrik, kétségbeesve vagy re
mélve, mindnyája belé. Ádám — vágygyal, re
ménynyel fordul a jövő felé.
A tizenkettedik szín ebbe a „tökély társa
dalmába11 vezeti Ádámot, minőt a socialismus
rajongói képzelnek s elméinek. A hon. nemzet,
tulajdon, család — mint kisszerű fogalmak tűn
tek el! A phalanstére állt helyökbe! Ádám, bár
a hon szent fogalmát sajnálja egy kevéssé — lel
kesülve kiált fel :
Beteljesült hát lelkem ideálja!
Ez mind derék! ezt igy kívántam én is!

Mi nagyszerű : az ember egyénisége hátrál a
közérdek előtt! mindenki az egész javára műkö
A ténűlt korban megvénúlve maga, kétkedik ma dik! s az egész, mint elvont egyén, parancsol,
ga >an s mindenben a mit tud, akar, tesz. De egy s él örök-életet! — Ádátn s Lucifer először is a
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Tudóssal beszélnek, ki fölszámította, hogy négy
ezer év alatt a nap kihűl, s a föld tenyészete meg
szűnik. De az nem baj ! a tudomány nyomon van
már : föltalálni oly valamit, mi a nap melegét s
világát pótolja; mi a tenyészetet nézi, a chemia
már elleste az életművezet titkát, s még csak
egy lépés, hogy lombikjaikban a tudósok életet
gyártsanak, s növényt és állatot (tán embert is)
készítsenek! Majd csengetnek. Az összegyűlés,
munkaszünet, ítélet s rendelkezés órája. A biró,
egy aggastyán, tesz törvényt, s Luthert, ki a
katlan alá nagy tüzet rakott, Cassiust ki vereke
dett, Plátót, ki elmerengve elszalasztottá a mar
hát, Michel-Anget, ki megunta széklábat egye
nesre faragni — egy szóval : nagy szellemeket,
kikből a közrendet zavaró egyéniség ki-kitör, —
gyerekesen megbüntet. Azonban két anyának
épen kitelt szoptatási ideje, azért tőlük gyerme
keik elvétetnek, koponyatani meghatározás nyo
mán egyiket orvosnak, másikat pásztornak deter
minálják, az anyákra pedig csődöt hirdetnek. A
két anya egyikében, ki gyermekét erőszak nél
kül nem adja át, Évára ismer s őt magának kö
veteli a nemesen fellobbanó Adám. De a bölcsek
őt őrültnek tartják — s nem nyerheti meg vágya
és szerelme hölgyét; sőt már, mint elmebeteget,
korházba akarják vinni. Lucifer segit s szerencsé
sen eltűnnek.
A földön nincs mit keresni már s a tizenhar
madik színben az űrben szállanak. De az űr hi
deg, a földtől elkülönzött ember tehetetlen, s
egyéni léte megsemmisülését érzi. A föld szelle
me visszahívja őt— s ő a magasb látkörből szintazon lehangoló csalódással tér vissza, mely földi
léte különböző alakulásait is mindig nyomon ki
sérte. Még egy életszak van hátra — s azt
a tizennegyedik szin 1' itatja fel. Adám ki
Egyiptomban ifjú, mint 1
-ód férfiú, a Toweren megélemedett s az ű >ni röptekor öreg
volt, — mint teljesleg megtört aggastyán lép a
szintén megvénült földre, melyet egyenlitője alatt
is a pólusok jege borít, moh s zuzmó teng rajta
s a nap, mint ködös éj holdja, hidegen és sugirtalanul pislog felette. A küzdő emberiséget egy
satnya, nyomorúlt eszkimó képviseli, oly szánan
dó kicsiny lélekben mint testben, kinek harcza
már csak fókákkal van s egy pár élni-irigy szom
szédjával, kikkel a kevesbülő fókák birtoka felett
küzd élethalál-harczot. Nője, a nyomorúlt Éva,
bevonja a bámuló idegent kunyhójába. Ez szédül

ily testi lelki sülyedtség láttára, — s iszonyú ál
mából kibontakozva, a valóra sovárg vissza ;
Segítség, Lucifer! El innen, el,
Vezess jövömből a jelenbe vissza;
Ne lássam többé ádáz sorsomat,
— A hasztalan harczot!

mire Lucifer :
Ébredj hát Ádám! álmod véget ért!

Ébred — s a tizenötödik szín ismét azon
helyre teszi őt vissza, hol, Évával együtt elszunyadt. Éva alszik még — Adám ellopózik mellőle
s Luciferrel marad. Előbb azt hiszi, álma oly ta
nulság volt, mely bukástól megőrzendi őt. . . De
ah! a felejtés — s remény, ezek nem engedik okúlni az embert! Fölötte a végzet áll, s az ellenállhatlan hajtja, viszi őt; az akarat szabadsága csak
ábrándjainak egyike . . . Most egy eszme villan
agyába : az öngyilkolás; szabad még életével, őt
a sors, őt isten sem kényszerítheti e hasztalan
küzdésre; sem arra, hogy apja legyen e szeren
csétlen fajnak. Csak meg kell ölnie magát — s a
jövőtől megszabadúl ő, megszabadul meg sem szü
lető faja. Indul már— a mélységbe ugrani a szik
láról, midőnÉva jő s mosolygva tudatja vele,hogy
a jövő már biztosítva van, ő anyának érzi magát,
a világ anyjának.
Uram legyőztél!

rebegi Adám térdre esve. Az isten erősebb mint ő.
S már hiában ijeszti őt Lucifer, hogy e gyermek,
ki bűnben, trón bíborán (?) fogamzék, bűnt és
nyomort hoz a földre; mert biztatja Éva, hogy
Ila úgy akarja isten, majd fogamzik
Más a nyomorban, a ki eltörüli,
Testvériséget hozván a világra . . .

A dühös Lucifer tehetlenűl támad most Adám
ellen :
Fel a porból, állat!

ordít s hozzá rúg. De az Ur megjelenik, s
A porba, szellem!
Előttem nincsen nagyság!

szól s lesújtja őt. A kibékülés van még hátra. Az
Ur biztatja küzdelme kezdetén az embert; a szel
lemvilág, az angyalok kara, segedelmet Ígér — s
« tragédiának vége van, hogy a tragédia meg
kezdődjék.
SZÁSZ KÁROLY.
(Folytatjuk.)
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T Á R C Z A.
TAPASZTALÁS.
Láttam a világon bölcset és bolondot,
Mindkettő agyában eszme-raj tolongott
Ki-kizúgva ajkuk rohamos beszédén . . .
Mindkettőt csudáltam, — egyiket sem értém;
Vala jártas a bölcs fellengős tanokban
S éltét a bolondnál nem folytatta jobban.

Láttam a szabaddal azt is a ki rab volt,
— A sorstól kiadva és lefogva a zsold, —
Ennek vágyban, lázban tölt le napja, éje,
S mit nem tőn, hogy utált lánczait letépje! . . .
Az ment vészes utján szembehunyva, nyugton,
S még keresni látszott : hogy rabszijra jusson.

Láttam a szegényt s a gazdagot, — de íme
Átkuk egy s azon volt, más csupán a czime;
A nincs és van őket ölve, nyomva szörnyen :
Az tántorga éhen, ez feküdt csömörben;
Es mig a szegénynél zordon, szivszorító :
Gazdagnál ez Ínség vala undorító.

Láttam . . , láttam! — és hajh, megszerezve máson
I A tudományt, benne nincs vigasztalásom!
i Ki voltam homályban, most vagyok setétben . . .
! Kínlódás az élet, gazdagon, szegényen!
| Rabság és szabadság átka, üdve terhel!
I Bölcsen és bolondul : nyomorult az ember!!
TOMPA MIHÁLY.

CSAK AZ ELSŐ SZERELEM BOLDOGÍT.
(Kis kép a nagy világból.)

I.
- De barátom, hova gondolsz? Ha ez karral két másodperczig se’ birnék felemeligy megy, en nem tudom mi lesz belőled! ni egy széket a hátulsó lábánál fogva,
fogva. —
Harmadik hónapja már, hogy a mütárlat- ■ mig ezelőtt, uram isten, perczekhosszat elbán nem volt tőled semmi, s te most sem i tartottam az első lábán tartva! De persze,
dolgozol? Még azzal vigasztaltuk magun hogy is volna néked gondod másokra, mi
kat, hogy talán valami nagyszerű művön kor még magadra sincs! De persze, — alig
dolgozol, mely sok tanulmányt, sok időt jösz közénk; nem hallod soha mit beszél
igényel, - nem akar és nem mer háborgat nek rólad az emberek, — meg a piktorok.
ni senki, hogy látogatása csak zavarna, —
— Mit beszélnek rólam a piktorok? -s ha végre az ember hozzád jön, lát öt-hat i vágott barátja szavaiba, előbbi közbeszólásá
Megkezdett képet, — de bevégzett müvet tól egészen különböző élénkséggel, a festész.
seinmit. Jajj a karom, meg a lábam, — a
A barát igen jól észre vette szavainak
Mennydörgő menykő üsse meg a gonosz ga- hatását, és folytató.
rádicsodat!
— Mit beszélnek rólad? Hát azok, a kik
— Ugyan hadd el — viszonzá az, kihez szeretnek, azt beszélik, hogy sajnálnak, —
e szavak intézve voltak, hanem tulajdonké s hogy nem tudják mire vélni magadvisele
pen sem magukból a szavakból, sem a hang tét és hanyagságodat. A kik pedig ellensésúlyozásból nem lehete kivenni, vajon e vá , geid — mint nékem ez az átkozott rheuma
lasz a baráti korholás ellen hozatott-e fel, ' — azok örülnek és fennhangon hirdetik
■— Vagy pedig a panaszló felkiáltásra te- : már is : No itt van az a híres, az a génié, a
Rintetheték feleletül.
kit még a Pesti Napló is megdicsért, még
Tehát nem hiszed, hogy beteg va pedig az újdonságok rovatában, itt van az
gyok? — szölt az előbbi újra — úgy elfo a termékeny elméjű fiatal festész, a ki úgy
gyott minden erőm, hogy kiegyenesített' látszik bevégezte immár művészi pályafu-
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tását; úgy látszik elfogyott a nóta, — azaz egy
egyéb
eb bútorait egy szenvedő pamlag, —
hogy az eszme. S bizony, János, ha nem gyanúsan záródó ruhaszekrény s meglehedolgozol, előbb utóbb majd mások is igy tősen kopott teritőjü ágy képezik : mindo-on dóik óznak.
o-ondolkoznak.
ezen jelvények igen kézzel foghatókig tudat° A festész szenvedélyesen vágta asztalára ják velünk, hogy ama szavak meglehetősen
irótollát, melyet
kezében tartott, szegény, meglehetősen rendetlen, megleheJ - mindeddig
------— Dolgozni, dolgozni! — szóla szenve- tősen hanyag, de bizonyára meglehetősen teifjú
szobájában
mondattak.
délyesen — tudok is én. most dolgozni! Ho- hetséges
’ ' '
" festész
''
1
'
S igy megfeleltünk volna a ZioZ-ra, s ha
gyan fessek én nyugodtan a vászonra, mi
kor szivem, lelkem, elmém, egész valóm egy e hosszadalmas rajz ki nem fárasztá a nyá
képpel van telve, mely csak azért boldogít i jas olvasónak türelmét, legyen szabad figyel
egyetlen pillanatig, hogy azután órákhosz- mét arra kérnünk fel, hallgatná meg azt is,
— kik által mondattak e szavak?
szat- a kínok kínjával gyötörjön engemet!
Az elsőség a vendéget illeti, s igy sze
Nagyon is rögtönzött modorban kezdet
rencsénk
van bemutatni irodalmunk egyik
tük rajzunkat; azért engedje meg a nyájas
legtehetségdúsb
ifjú tagját, ki ez időtájt
olvasó, hogy az elmulasztottat most pótol
egyik
előkelő
szépirodalmi
lapnak újdon
juk ki, s mondjuk el, hogy e szavak hol és
dásza és segédszerkesztője vala, s czikkei
kik által mondattak legyen?
Az első kérdésre igen könnyű megfelel alá saját maga is csak keresztnevét jegyez
nünk, — mert csak egyetlen pillantást kell vén rendesen, bátrak vagyunk öt egész töre szobára vetnünk, melynek ablakai a Du ténetkénken át Viktor névvel nevezni. — A
nára nyílnak szemközt az öreg Gellérttel, s tisztelt közönség jó szive lelke megszokta,
a mely szobának a meszelést vagy festést hogy az irodalom férfiait sugár termetű,
régi, régi idők óta nem tapasztalt falain két ábrándos, halvány arczú egyéneknek kép
megkezdett olajfestvény függ, egyik egy ti- zeli. S bár e gyengéd képzelődést igen gyak
szavidéki esti tájkép, — oly kriminális ve ran megczáfolja a való: őszinte szívvel mond
resre festett felhőkkel, hogy azoknak veres- hatjuk, hogy a jelen esetben a gondolt kép
sége utójára még magának a festésznek sem nek tökéletesen megfelel a nevezett alak. —
tetszék s végre a képet egészen abba hagy Bajusz és szakáll dolgában ugyan kissé
ván saját szobája falára függeszté, — a má mostohán bánt a természet e kedves hal
sik egy setét barlangot ábrázol, melyből vány arczczal, — hanem e hiányt annál in
igen fantasztikus tánezosnő lebeg elő, — s kább pótolá azon tömött, göndör fekete
e képecske igen csinos volna, ha felemelt, hajjal, melyről Viktor újdondász maga is
jobb karja — és az egész alakot tartó bal- tudja, hogy az igen jól áll arczához, — s
láb nem hiányzanának, melyeket a festész ezért tetemes gondot fordít annak illőrend
restéit már odafesteni, baráti emlékül fest ben tartására. — Elmondottuk a lélek haj
vén e képet, a mely müvekbe pedig megle lékának jeleit, — szabadjon néhány szó
hetős hamar beleún az ember. S ha mindezek val festenünk a benső, szellemi világot. Nem
mellett figyelmes pillantásunk észrevéteté mi mondjuk, — hanem az egész olvasó kö
velünk a kályha mögött és a kályhakörül a zönségnek Ítélete : hogy Viktor újdondász
padlón szerteszét heverő aczélmetszetek és müveit és apróbb czikkeit örömmel fogadá
krétarajzok nagy tömegét, ha .látjuk hogy mindenki; meglátszott azokon a valódi hia szobának négy roskatag állapotú széke vatottság és a tanulmány, a mely pedig ez
közül hármat olajfestékes ládácskák, s ta idő szerint meglehetősen ritka a mi terje
lán kéthete nem tisztított és a világ minden delmes irodalmunkban. — Hanem a mit a
színével dicsekvő palletták foglalják el, ha közönség tudott róla, még az nem rnerité
figyelmünkre méltatjuk azon irás és rajztö ki minden kedves tulajdonát. Van Boileaumeget, mely tisztességes halmazban hever nak egy gyönyörű mondata, mely méltó
a két ablak közé állított asztalon, - ha rá volna rá ha minden iró mélyen szivébe
tekintünk a két festészeti állványra, melyek vésné, — se mondat :
mindegyikére valami elkezdett kép van tá C’est peu d’étre agréable et charmant dana un livre,
masztva; — ha észreveszszük, hogy a szoba II faut savoir cncore et converser et vivre.
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Viktor újdondásznak bőven megadta a jó lése, — de hála a jó természetnek, a szomo
természet, ezen társalgási kedvességet és rú sejtelmet örömteljes valóra változtatá —
életrevalóságot is : elannyira, hogy a kik úgy hogy a betegségből végre nem maradt
ismerék, őszinte szívvel elmondhaták s el hátra egyéb, tetemes adag képzelődésnél,
is mondták róla : „ez már fidelis gyerekV1 mely gyakran olyas szenvedésekről való pa
A dologban főleg az volt a szép, hogy Vik naszkodásokban nyilatkozók, melyek — hála
tor újdondász a tehetségét nem akarta el istennek — csak is képzeletben léteztek.
Ilyen volt azon alak külsőleg és belső
ismerni, — sőt nem egyszer úgy szólt és
úgy tett, mintha sokkal roszabb volna, ha leg, kinek tiszta baráti szivből származó
mar ellenmondott egyben másban, visszau feddésével kezdettük meg e képecskét. —
tasított egyet s mást, — hanem a jó termé Igen jól tudjuk, hogy az ilyes rajzok meg
szet mind a mellett sohase’ tagadta meg lehetősen untatok, — igen jól tudjuk, hogy
önmagát, végre mindig és mindenkor szí az olyan műnek, mely csak a meglehetős
névvel akarna is hízelegni önmagának,egyik
vesen hajtott a jó szóra.
Viktor szerkesztőnek voltak ambitiói s főkelléke az, hogy ne az iró, — hanem az
voltak gyengeségei is, de egyik sem olyan, alakok tettei es szavai fessék híven az egyé
mintha általuk talán vesztett volna kedves neket :mindazáltal az el nem olvastatás szo
ségéből. Ambitiója volt a versírás; novel morú reményének daczára is, bátrak va
láit, genre képeit értékteleneknek tartá, ho gyunk kijelenteni, hogy ismertetvén egyik
lott mások épen ellenkezőleg Ítéltek róluk : alakunkat, néhány szóval rajzolni iigyekellenben nem adá vala a világ minden kin szünk a másikat is.
János festész külsejére nézve tetemes
cséért, — ha kéziratban maradt verseiről
valaki dicsérőleg emlékezett volna meg. Ez ellentétet képezett barátjával. Festész volt,
azonban nem történt, — s igy tehát mit volt szerelmes volt, még pedig epedő szerelmes,
mit nem tenni, — megírta s olvasá e költe — és mind a mellett oly ép és egészséges
ményeket maga, — s tetszettek neki. A vi piros szint mutatott kedves nyájas arcza,
lágot háborgatni nem akará velük, — s ez hogy az ember, tudván és ismervén az előz
igen kedves és gyengéd dolog volt részéről. ményeket, méltán bámulhatta ez életteljes
Ambitiója volt továbbá hatalmas testi ereje, külalakot. Hanem — úgy hiszszük nem csa
s már ez méltán, mert annyi bizonyos, hogy lódunk — ha ezen körülmények okát a múlt
nem volt közönséges termetű szék, melyet ban keressük. Az ifjú festész egyszerű szal
perczekhosszat ki nem tartott volna egye mafedett háznak szülötte volt, s nem nagy
nesre nyújtott karral, s ugyancsak karnak városok tömkelegében, hanem a szabad ter
kelle lennie, melyet, ha akará, be nem hajt mészethez sokkal közelebb levő kisebb he
vala. Az idétt jöttek főleg divatba a szoba lyeken élte át ifjúsága éveit, s igy lehete,
pisztolyok, s itt ezek által ismét oly tér hogy huszonhárom évének daczára tulaj
nyílt az ifjú költő előtt, a melyen tehetsé dona volt az arcz ama frissesége, mit nap
geit uj irányban fejtheté ki. — És Viktor jainkban ifjúságunk, — kivált a fővárosé —
szerkesztő szabad óráiban lődözött, eleinte majdnem átalánosan nélkülöz.
Hanem daczára ez élénk arczszinnek, —
ugyan tetemes ártalmára szobája azon fa
annyi
szent, hogy a festész szerelmes volt,
lának, melyre a sokáig sértetlenül maradt
czéltáblát függeszté, — hanem két három — szerelmes a szónak leghatározottabb ér
hét múlva annyira begyakorlá magát az telmében, — szerelmes elannyira, hogy dol
irányzásba, hogy tizenöt lépésről meglőtte gozni nem tudott, s művészetének rovására *
volna a húszast, ha ugyan ekkor három sokkal gyakrabban vette kezébe a tollat
vármegyében egy ezüst huszas található < egy-egy ömlengő és áradozó szerelmes levél
megírására, semmint az ecsetet, melylyel
lett volna.
S még csak egyetlen szót gyengeségéről. már eddigelé oly igazán szép reményekre
Nem lehet tagadni, hogy Pesten történt jogosító képeket teremtett. -- Épen ily lemegtelepültének első évében igen nagy be j vélirással foglalkozott az ifjú akkor is, mi
teg volt; egy vészes meghűlés ágyba fek- dőn Viktor belépett, s azon toll, melyről
teté, — s jgen sokáig kétséges volt felüdü Ifennebb mondók, hogy szenvedélyesen az
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asztalra sujtatott, épen hatalmas phrasist szólanái igy — viszonzá a festész, habár
vala papirra teendő, midőn a jóbarátnak nem neheztelve, de kissé mégis érzékenyen.
intő és korholó szavai felhangzottak.
Ha oly gyakran volnál vele mint én, ha
— Hm — monda Viktor néhány pilla úgy szeretnéd mint én, bizonynyal jobban
natig tartó szünet után — annyi szent, hogy méltányolnád kinos helyzetemet.
a szerelem sok helyes dolognak akadályo
— De barátom, hát hogyan ismerhet
zója : de hogy festészt háborítson munkájá ném, ha nemcsak hogy őt nem, de téged
ban, azt igen nehéz elképzelnem.
se’ láttalak már hetek óta.
— Szegény újdondász! — viszonzá a
A festész élénken megfogta barátjának
festész nem minden keserűség nélkül — te karját.
persze azt képzeled, hogy az ember szive
— Viktor, kijösz ma délután a városli
lelke bárminő gondolatokkal légyen is telve, getbe? ott lesz ő is !
mindezek daczára oda lehet ülni a vászon
— Biz én nem megyek — hangzék a lamellé, s dolgozni ugy-e? Épen úgy vagy e konikus válasz.
gondolkodási móddal, mintha az ember va
A festész arcza kissé elkomorúlt.
lami hímzéssel foglalkozó kisasszonykával
— S miért nem teszed meg kedvemért
van együtt, s más okos gondolat hiányában e kis szívességet?
azon kezdi a társalgást, hogy a hímzésnél a
— Mert messze vau gyalog — szólt a
világon nem lehet kedvesb foglalkozás, mert kérdezett
abba az ábrándos szív minden öltéssel egy— Hiszen kocsin megyünk.
egy gondolatot varr bele! No hiszen kedves
— Nekem nincs arravaló pénzem.
lehet az a hímzés, a mit a szegény lányká
E pillanatban megnyílt az ajtó s női
nak végeznie kell, mikor például anyja pa alak lépett a szobába. Az érkezett jó köprancsolja, hogy készítsen a lányka papucsot czös, alacsonytermetii asszonyság volt, ele
valami gazdag, megaggott nagybácsinak! ven piros arcz'czal, határozatlan szinti, de
Kedves foglalkozás lehet mondhatom! S igen jó kifejezései szemekkel, — s nem épen
lásd Viktor, igy vagyok én jelenleg a festé uj főkötővel. Átalában egész toilettje azt
szettel!
látszék mutatni,hogy az asszonyság házbeli.
Viktor vállat vonított, azután megfeszí
— Ah, Frau von Preller, jó reggelt kívá
tetten kinyujtá bal karját, markát ökölre nok— mondá a festész igen nyájas hangon,
szoritá, s karját behajtotta ismét, s jobbke mely tökéletesen elárulá hogy a tisztes del
zével ennek izmosságát tapogatá.
nőnek bizonyára valamiben lekötelezettje —
— De hát végre is — szólt kis vártáivá hogy aludt kegyed, hogy érzi magát? Jól
— szeret téged az a leány?
ugy-e, látom most is olyan mint a rózsa!
— Én nem tudom!
— Köszönöm alássan — viszonzá az asz-- Nem tudod?! Hát ki az ördög tudja, szonyság némi zavarral, s azon pillantás,
melyet a segédszerkesztőre vetett, elárulá,
ha inég te sem tiidod?
hogy ennek jelenlétét se nem várta, se — Én azt sem tudom.
talán — nem is szereti.
— Hát nem szeret?
— Nem tudom.
— Talán szolgálatára lehetek valami— Talán másba szerelmes?
ben, kedves Frau von Preller — pergeté
— Nem tudom.
nyelvét a festész — parancsoljon, kedves jó
— Szamár vagy, édes barátom — szólt | háziasszonyom.
az újdondász meglehetősen kifogyv fXOg,
— Oh köszönöm alássan, teens ur — vi
ff !
’* • ’ óö szonzá az asszonyság nyájasan — csak azt
relméből, — mondhatom hogy ez
állapot! Szamár vagy, kedves pajtáéi
akarom, .... csak . . . csak azért jöttem,
Nem akarjuk állítani, hogy e megszólí hogy nem tetszik-e valamit parancsolni,
tás épen igy benn van-e a finom társalgó mert az öregemmel egy kicsit ki akarunk
ban, hanem annyi bizonyos, hogy az ifjú sétálni!
segédszerkesztő tartózkodás nélkül kunon— Igen igen köszönöm szívességét, ked
ves Frau von Preller, — nem kérek semmit,
dá e szavakat.
— Oh ha ismernéd, bizonynyal nem igen köszönöm.

251

— Alázszolgája — szólt Prellerné asz- szavaira, — s közöld velem még ma véle
ményedet; igen kiváncsi vagyok rá, mennyi
szonyság, s meghajtván magát, távozók.
— Ajánlom magamat, s még egyszer ben egyez meg az enyimmel.
— De hát nem mehetek, szerencsétlen!
igen köszönöm szives fáradságát, — bókolt
a festész, s az asszonyságot egész az ajtóig — viszonzá türelmetlenül az újdondász —
nem tudom, nem leszek-e kénytelen a mai
kisérte.
Az ajtó bezárulván, a két ifjú ismét délutánt ágyban tölteni.
— Ugyan hadd el! Három órakor talál
egyedül maradt.
4
— János, te ennek tartozol! — mondá kozunk a Kamonn előtt.
— Biz ott nem találkozunk!
az újdondász prófétai ihlettséggel.
— Sőt tudom, hogy szives lészsz még es
— Három hónapi lakbérrel, barátom! —
tére
is odajönni, mert igen természetes,
viszonzá a festész halkan — többel 50 fo
rintnál! Hanem ez az asszony valóságos an hogy énnekem Lujzát haza kell kisérnem,
gyal. Épen mára Ígértem meg neki, hogy a mi neked talán fárasztó volna. De a Kamfizetek, — ő bejött, de látván hogy nem va inon előtt találkozunk estére ismét.
— Várhatod — viszonzá a megszólított
gyok egyedül, nem akart compromittálni.
— Hidd vissza és fizesd ki — szólt az — még estére is, a hűvös, hideg légben, én;
jajj a karom!
újdondász egész ártatlanul.
Viktor nem sokára távozott.
— Oh barátom, dehogy hivom vissza, és
A Karomon kávéház volt ez időben is az
oh még mennyivel kevésbbé nem fizetem
ifjúságnak, — egyik legkedvesb gyülhelye.
ki! Hiszen, ha ötven forintom volna!
— Hát hogy is lehetne — zsörtölődök — A széputczára nyíló, csinos oleanderek
Viktor - ha a festészet helyett szerelmes és tuyák által befoglalt oldal ernyője alatt
majdnem minden délután igen kedves tár
tavelek írásával foglalkozol.
— Viktor, az istenre kérlek, légy gyen- saság gyűlt egybe, — főleg fiatal irók és
gédebb irántam! Ne törj pálczát felettem festészetből. A hely nagyon alkalmas, ké
a mig nem ismered kínos állapotomat min nyelmes és közeli volt, s mig a hatvani utden oldalról. Eddigelé téged hittelek lég- cza rendesen érdekes élénk képet mutatott,
gyengedebb barátomnak, — ne akarj az el a széputcza csendessége igen alkalmas arra,
lenkezőről meggyőzni! Azt is tudom — hogy innen amaz szemléltessék.
folyratá a festész szelidebben - • hogy te
A festész délutáni három órára kérte ba
ismered az embereket; tanulmányozád az rátját, — hanem a kedves jó fiú már félhá
arczokat, s helyesen tudtál következtetése romra ott volt, s három kávéházi szolgánál
ket vonni egyik másik apró körülményből, is megrendelvén az ilyen időben alig kap
mik itt ott előfordultak : kérlek azért, édes ható Pesti Naplót, boldog s boldogtalan azt
Viktor, jöjj ki ma délután a városligetbe, olvasván, — kapuczinert hozatott, s kedé
— ők a pávaszigeten lesznek. Kérlek, édes, lyes szivarozás közben várta iderehdelőjét.
GYÖRY VILMOS.
jöjj ki velem. Vigyázz a leány mozdulataira,
(Folytatjuk.)

kisfaludy-társaság.
(V » g e.)

A közfigyelem folytonosan és szinte kizáró- lad, hogy igazán alig lehet vala csodálni, ha nem
tag az ország ügyeire irányozva; sokáig elfojtott zetünk ' kép meg is feledkezett volna e szerény
vágyak, lázként kiütvén, majd a teljesedés rémé- társaságról. De nem feledkezett meg róla. Találnyével hevitik, majd a meghiúsulás aggodalmaival koztak mégis nagyjaink, kik országos gondjaik
tagylalják a kedélyeket; végre még a családi tűz- mellett intézetünk gyámolitására is gondoltak;
helyek is hívatlan vendégektől vannak elfoglalva, találkoztak — nagyobb számmal— hölgyeink, kik
8 a régi közmondás, hogy legjobb otthon, veszi- a honszeretet mohóságával siettek tettleg nyilváteni kezdi értelmét : az egész esztendő úgy ha-lnitani részvétöket a társaság iránt; jöttek a gaz-

252
dagok ajándékaikkal; jöttek a szegények áldoza kodását biztosítani igyekezett; mégis kénytelenek
taikkal; s az egyesekhez majd egyesületek is csat vagyunk megvallani, hogy a társaság vagyona az
lakoztak. Intézetünk uj feltámadása óta mostanig eddig hozzájárult alapitványok s egyéb pénzbeli
a Kisfaludy-társaság alapitói közé léptek neveze adományok által még korántsem gyarapodott anytesen :
nyira, bogy kívánatos sikerrel foganatosíthatná
Almásy Pál ur, Antunovics Kálmánná asz- azon czéljait, melyeket mind szépirodalmunk ér
szony, Id. Bartal György ur, Papi Balogh Péter deke, mind saját rendeltetése is elébe tűz.
ur, Gr. Batthyány Géza ur, Gr. Batthyány LaSzathmáry Lajos ur, kit a Kisfaludy-társa
josné asszony, Bárány Pál és Dénes urak, Be- ság szerencsés volt a múlt évben pénztárnokul
niczky Ödönné szül, gr, Keglevich Stefánia asz- megnyerhetni, jelentésében kimutatja, hogy 1861szony, Beregszászy Pálné asszony, gr. Bethlen nek végéig az összes pénztári forgalom 6314 ft.
Jozsefné asszony, Bezerédj Istvánná asszony, Bo- 68 krra, a valóságos kiadás pedig 83 ft. 83 krra
hus Jánosné szül. Szögyényi Antónia asszony, a rúgott; e szerint maradt a pénztárban 6230 ft.
békés-csabai kaszinó, Csanak József ur, gr. Des- 85 kr. (mely összegből 5983 ft. 66 kr. letétemény,
sewffy Emil ur (200 fttal), Egressy Galambos Sá 247 ft. 19 kr. pedig készpénzben van meg); s ha
muel ur, Emich Gusztávné asszony, Emich Gusz ezen 6230 ft. 85 krnyi összeghez még hozzáadunk
táv ur, Eördögh Józsefné és Szentiványi Farkas- három régibb 1239 ftnyi künlevő tőkét : kiderül,
né asszonyok, b. Eötvös Józsefur (200 aranynyal), hogy 1861-diki dec. 31-kén a társaság összes
Garay Alajos ur, a győri takarékpénztár, Hecke- pénztári állapotát 7469 ft. 85 kr. képezte. A tár
nast Gusztáv ur, Hertelendy-Karácsonyi Mária saság tehát ezen tőke ötös kamatjait fordíthatná
asszony, a holdmezői ásárhelyi kaszinó,’Horváth szép czéljai valósítására;ekamatok pedig 373ftot
Lajos ur, gr. Karácsonyi Guido ur, Kármán La tesznek!
jos ur, a kecskeméti kaszinó, Kenessey Albert ur,
Meg kell jegyeznem, hogy a kimutatott öszKiss Andrásné szül. b. Bernátfly Ida asszony, gr. szegbe a pártolók évdijai nincsenek bele tudva,
Leiningen Erzsébet kisasszony, Lukács Györgyié mert ezek a hatvanives vállalat költségei födözés Tar Samuelné asszonyok, Lukács Móricz ur sére szolgálván, külön kezeltetnek s belőlök csak
(régi alapítványát megkettőztetvén), Majer Ká a netán fennmaradandó tiszta jövedelem foly be
roly ur, gr. Mikó Imre ur, a nagyváradi takarék időnkint a társaság pénztárába.
pénztár, gr. Nádasdy Lipót ur, egy névt< len
Látnivaló a fentebbi kimutatásból, hogy a
(200 fttal) Pantocsek-Pereszlényi Irma asszony, Kisfaludy-társaságnak, hivatása kellő betöltésére,
a pesti takarékpénztár (200 fttal), a pécsi nemzeti még nincs elegendő pénzereje; — de, hála isten
kaszinó, b. Podmaniczky Árminná szül. gr. Keg nek, valamije mégis már van, s e mellett a Shak
levich Emma asszony, Ránolder János püspök ur espeare kiadását Tömöri ur, a hatvanives vállala
(200 fttal), Reményi Ede ur, a rimaszombati ka tot pedig pártolói biztosítják : ennélfogva méltán
szinó, Rottenbiller Lipót ur, gr. Szapáry-Orczy elvárhatni tőle, hogy mégis már tett légyen va
Anna asszony, a szarvasi kaszinó, Szentandrássy lamit.
Lajos ur, Szinyey-Jekelfalussy Valéria asszony,
íme az adatok, melyek a Kisfaludy-társaság
Szitányi lllmann Adolf ur, Szitányi Ulhnann multévi működését vázolják.
Incze ur, Szitányi Ullmann Vilmos ur, SztankoA Shakespeare-kiadást illetőleg, ennek elő-'"
vánszky Imre ur, Szűcs Lajosné asszony, Tömöri mozdításában Íróink még nem tanúsítottak nagy
Anasztáz ur, Valics Antalné asszony, a veszpré buzgóságot; a közrebocsát :tt fölszólitás követ
mi nemzeti kaszinó, Véghelyi Imréné, szül. Páz- keztében ugyanis, mostanig mindössze négy szín
mándy Karolina asszony, Vojnics Márk ur, Voj mű érkezett be : Ács Zsigmond ur a „Velenczei
nics 1 ivadarné asszony, Weisz Bernát Ferencz ur, kalmárt," Kalmár Géza ur „VI. Henrik" első ré
gr. Zsigray Fülöp ur. Összesen 64 alapítvány.
szét, Szász Károly társasági tag pedig „Othellot"
Ezen alapítókon kivid még számosán gyara s a „Téli regét" bocsátotta intézetünk bírálata
pították a társaság pénztárát nagyobb-kisebb alá. E beküldött fordítások közül a társaság edadományokkal.
digelé „Othellot" fogadta el kiadás végett, leg
A társaság egyébiránt nemcsak pénzbeli ado közelebb pedig ismét várható egy, tán két lefor
mányokban részesült. Idősb Bartal György kir. dított színmű elfogadása, úgy, hogy a magyar
tanácsos ur Kisfaludy Károlynak egy sajátkezű Shakespeareből ez idén ha nem több, legalább az
olajfestményével, Spissich László ur -zintén Kis első kötet mégis meg fog jelenhetni.
faludy Károlynak 28 levelével eredeti kéziratban,
A hatvanives vállalat; legyőzvén a kezdet ne
többen könyvekkel — Horváth Döme ur neveze hézségeit, már tettleg megindult. Ennek első fü
tesen egész kis könyvtárral — ajándékozták meg zetét a „Külföldi népdalok" gyűjteménye képezi
a társaságot.
Greguss Ágost társasági tagtól. Egy másik tag,
Mindezen adományok, melyek az „Évlapok"- Kazinczy Gábor, három moliérei vigjáték, úgy
ban egyenkint meg lesznek nevezve, szép tanúsá mint „TartufFe," a „Fösvény" és „Dandin György"
got tesznek azon készségről, melylyel a haza ma fordítását ajánlotta föl e vállalat számára, még
gyar szépirodalmi intézetünk fennállásátsmunkál két tag pedig, Szász Károly és Tóth Kálmán a
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Hugó Victorféle „Századok legendájáéból kisze jó után törekszik, de a legfőbbtől független akar
melt költeményekkel ígérkeztek hozzá járulni; s lenni, ki végtelen czélokat óhajt elérni, de csak
remélhetjük, hogy mind Moliére említett müvei, végeseket bir kitűzni, ki szabadságra vágyva,
mind Hugó Victor mondái a pártolókat illető ki rabságáról győződik meg, és szellemiségében el
adványoknak még első hároméves szakaszában bizakodva, martaléka lesz anyagiságának, ki szeretetért eped, és gyülölséget arat, kinek tudás
fognak helyet foglalni.
A regények sorát e kiadványokban „Bede kell, és csak annyira juthat, hogy átlátja tudat
Ádám“ nyitotta meg Eliot Györgytől, szintén lanságát, ki ellöki magát isteni vezérétől, s az is
egy társasági tag, Salamon Ferencz, fordítása meretlen pályán tájékozatlanul szerte bolyong és
szerint. Ezen angol irói termék rövid ismerteté tévedez. Fölteszi magában, hogy maga lesz sorsá
sére legyen elég fölhoznom, hogy a nő, ki annak nak ura, s megkísérti ez uraságot; de az emberi
szerzője, ez egy műve által egyik legnépszerűbb ség történeteiből kiemelt egyes mozzanatok, az
Íróvá emelkedett, még pedig népszerűvé mind a egyes haladási fokoknak leghatalmasabb képvise
birálat, mind a közönség előtt, és népszerűvé An lői nem tanúsítanak egyebet, mint fennhéjázó ter
golországban, melynek regényirodalma jelenleg vének örökösen ismétlődő meghiúsultát : az em
valamennyi nemzetét felülmúlja s mely e nemben ber minden uj meg uj társadalmi körbe mint opti
csak az élők között oly Írókat mutathat föl, mint mista lép be, s mindenikből mint pessimista távo
Bulver és Lever, Dickens és Thackeray. „Bede zik; fásultan elfordul működéseinek színhelyétől,
Adám“-ból pártolóink eddig két füzetet kaptak; e földtől, hol annyit szenvedett, s nem bir eilenni
ezt a regény hátralevő része mihamarább követ nélküle; utóvégre már nem tűzve ki semmi czélt,
a merő küzdéssel is beérné, s ime, képtelen küz
ni fogja.
Francziaország mostani legnagyobb regény deni . . . De hátha mindezen alakok, mindezen
írója szintén nő, mint a „Bede Adám“ szerzője. képek hamisak? A történetek nem épen azt bizoKell-e mondanom, hogy Sand Györgyöt értem? nyitják-e, hogy az emberiség folytonos fejlődés
A társaság ennek is kiadja egyik legújabb s leg ben teljesiti rendeltetését, tehát valósítja czéljait?
szebb regényét, mely tavaly „Valvédré
**
czim — Úgy van; s e czélok épen azért egyetlenegy
aHtt jelent meg. Tetemes része már le van for mozzanatban sincsenek teljesen valósitva. Ez nem
dítva, s mihelyt a most folyó angol regény a sajtó lehet máskép, s e kénytelenség a hívőt nem tán
torítja meg, de az elpártolt Adámot kétségbeejti.
alól kikerülend, azonnal megindul.
Még egy müvet kell emlitnem, melyet a hat Es ne feledjük, hogy a feltüntetett képek nem
van ives vállalatban közrebocsátottunk. Ezen mü: annyira egyetemes történelmi, hanem egyéni lé
az „Ember tragédiája,“ drámai költemény, Ma lektani következetesség szerint váltogatják egy
dách Imrétől.
mást, hogy azok ennélfogva kevésbbé tárgylag,
A Kisfaludy-társaság, fennállása legelső év mint inkább önleg mondhatók igazaknak, a meny
tizedében, oly szerencsés volt, hogy egy addig is nyiben t. i. a társadalmakat nem merőben úgy
meretlen költői nagyságot, hogy „Toldi
**
szerző tükröztetik, a mint valósággal voltak, vannak és
jét mutathatta be a hazának; ne tekintsük-e ked lesznek, hanem a mint a Lucifer karján haladó
vező jelül, hogy a társaságnak most, újjászületése ember látja. E képek tehát épen félszegségök ál
legelső évében, hasonló szerencse jutott s az „Em tal igazán egészek, végletességeikben öszhangober tragédiája
**
szerzőjében egy eddig szintén sak és látszatos hűtlenségük mellett is hűk : azon
ismeretlen költői nagyságot mutathat be?
igazságot érzékitik, hogy a korlátolt ember szá
Az „Ember tragédiáját
**
minden fogékony mára nincs teljes önállóság: vagy az istentől, vagy
lélek a gyönyör azon megdöbbenésével üdvözölte, Lucifertől kell függnie, s nem lehet a jótól elsza
melyet csak igazán jeles mü okozhat, de múlha kadnia, hogy ne pártoljon a gonoszhoz; meghatatlanul okoz is; és a költemény alig látott vilá sonlásából pedig csak akkor épül ki, eljátszott
got, midőn a fellelkesültek már két világirodalmi lelki nyugalmát csak úgy nyeri vissza, ha szent
remekkel, az „Elveszett paradicsom“-mal és bizalommal ismét az isten gondviselése alá bo»Fau8t“-tal kezdték azt összeméregetni. Kétség ' csátkozik.
telen, hogy a mü becsének tüzetes meghatározá
De most veszem észre, hogy rövid jelentés
sa, illető helyének kiszabása nem az első hevület, helyett egész ismertetésbe fogtam. Térjünk a tihanem a higgadt birálat dolga, s ez van arra hi toknoki előadás rendes útjára.
vatva, hogy a műnek mind szépségeit, mind fo
Az elősorolt füzetek, melyek a hatvanives
gyatkozásait részletenkint fölvilágosítsa és meg vállalatban eddig megjelentek, összesen 49 ivet
magyarázza; deannyit már most is kimondhatunk, töltenek be; a pártolók első évi könyvilletményé
°gy e szintoly merész, mint nagy szerkezetben, ből e szerint még 11 iv van hátra; e hátralékot a
mely a
ős szülőben az összes emberiséget szc- másodévi szállítmányokban fogják pártolóink
melyesiti, mégis a drámai cgyénités szokatlan megkapni. Addig is, hiszsziik, hogy számuk, mely
mejevel találkozunk, — hogy az csupa jelkép, és eddig 1094-re rúg, még tetemesen megszaporodik.
Az „Évlapok
**
tekintetében azon intézkedés
mégis élet, csupa elvonás, és mégis költészet. Esz
méjét az ember meghasonlása képezi, ki a legfőbb történt, hogy legközelebbi (VHI-dik) kötetüknek
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a társaság történeteire vonatkozó részét felében hoz, mely mint jeles műforditás irodalmunknak
Toldy Ferencz alelnök, felébb Arany János igaz nemcsak diszére szolgál, de benne rég érezhető
gató szerkeszsze : az előbbi t. i. 184% óta inté hézagot is pótol s helyét az igazán szükséges
zetünk újabb föltámadásaig, az utóbbi ettől mos- könyvek közt foglalja el : Cicero leveleit értem,
tanig. Az „Evlapok11 másik tárgyát, azaz a tagok Fábián Gábortól, melyeknek avatott kézzel ren
munkálatait illetőleg, már van kész anyagunk is, dezett gyűjteménye hat kötetben a Kisfaludy-tár
a mihez rövid időn még több fog járulni, úgy, saság pártolása mellett jelenik meg s melyekből
hogy esztendő folytán az „Évlapok“ jókora köte az első kötetek már közkézen is forognak.
tét reméljük kiadhatni.
Es ezzel be volna végezve, a mit a társaság
Az „Evlapok“-ba felveendő kész anyagot működéséről irodalmi tekintetben mondanom kel
azon munkák egy része képezi, melyeket tagjaink lett; hátra van még egykét másnemű tárgy, mi
a társaság havi üléseiben olvastak föl, vagy mu emlitetlenül nem hagyható.
tattak be. Legyen szabad azokat futólag érinte
Először is emlékezzünk meg szives örömmel
nem. Arany János igazgató mutatványokat ter azokról, kik nemzeti ünnepélyeik alkalmával szin
jesztett elő Shakespeare „Nyáréji álma“ fordítá tén megemlékeztek rólunk : a kecskemétiekről,
sából és ily czimű nagyobb müvéből : „Vojtina kik Katona szobra leleplezéséhez (múlt évi má
könyve a költészetrőlErdélyi János tagunktól jusban), és szerb testvéreinkről, kik az újvidéki
az „Uj Magyar Muzeum ‘-bán megkezdett „Aes Tököli-ünnepélyre (múlt évi augusztusban) hív
thetikai tanulmányok11 folytatását vettük; Fáy tak meg bennünket. A Kisfaludy-társaság köszö
András veterán társunk, az irodalom örökifjú baj nettel fogadván a megtiszteltetést, mind a kecs
noka, Cicero két beszédét, Archias költő és Mar- keméti, mind az újvidéki ünnepélyen több tagja
cellus mellett, fordította le a társaság számára; által képviseltette magát.
Greguss Ágost titoknok a „Külföldi népdalok11
Es ezután emlékezzünk meg fájdalommal —
gyűjteményével köszöntvén be, a népköltészet vi halottainkról. Társaságunk, melynek sorai már
szonyáról a műköltészethez mondott el nehány úgyis oly tetemesen meg voltak ritkulva, a múlt
észrevételt; Szász Károly tag „A kis Ilonka évben ismét három kitűnő tagját vesztette el :
emlékezete11 czimű költeményeiből olvasott föl; Szemeie Pált (mart. 18-dikán), Vachott Sándort
Toldy Ferencz alelnök Kisfaludy Károlynak, nén- (april 9-dikén) és Sárosy Gyulát (november 16jéhez irt s a társaság birtokába jutott 28 levelét, dikán). E három költő, bár mennyire különbözött
más alkalommal meg Csokanai tervezett „Árpá- is egymástól élet és viszontagságok, jellem és Íz
diászát11 ismertette a fennmaradt töredékek alap lés dolgában, bármily ellentét mutatkozott is ket
ján; Tóth Kálmán segédtitoknok „Dobó Katicza11 tejüknek megtört férfikora s az elsőnek ép aggsáczimű színdarabja egy részét közölte a társa ga között; mégis mind a háromnak müveiben oly
sággal.
számos közös vonásra akadunk, oly vonásokra,
A tagok munkálkodásához tartozik különféle melyeket annál inkább ki lehet emelnünk, mivel
dolgozatok megbirálása is. A Shakespeare-fordi- költészetünkben általában a ritkaságok közé tar
tásokon kivül, melyekről feljebb már emlékeztem, toznak. Mind a háromnak Ivráját bizonyos gyön
az 1848-ból öröklött kétrendbeli pályamunkák s géd választékosság, a gondolatok s érzelmek ki
több hazánkfiától kiadás végett beküldött egyéb fejezésében rendkívüli tisztaság és pontosság, a
fordítások, igy Lamartine „Genovéva“-ja Kovács külalak csínja s a nyelv szabatossága jellemzi.
János úrtól, Áeschylus „Lebilinc-elt Prométheu
Az ő elköltözésük által is szaporodott héza
sza11 Zilahi Károly úrtól, az „Odysseia11 Zombory gok betöltésére a társaság uj választásokat ren
Lipót úrtól, igényelték a vizsgálatot. A pálya dezett s f. e. jan. 30-dikai ülésében öt érdemes
munkák felől külön, részletesb tudósítás fogja ér irót vett föl tagjai közé : Bérczy Károlyt, Dobsa
tesíteni a közönséget; itt elég legyen megjegyez Lajost, Fábián Gábort, Lévaj Józsefet és Ma
nem, hogy a pályázat eredménye korántsem ör dách Imrét.
vendetes; és fájdalom, hasonló eredményt kell
A társaság még ez uj tagokkal sem emelke
jelentenem az elősorolt fordítások tárgyában, me dett 1848-diki létszámához, valamint még akkori
lyeket bírálóink olyanoknak találtak, hogy a tár virágzásától is távol áll; hiszszük azonban —
saság nem vállalhatta el kiadásukat.
hogyne liinnők! — hogy 48-diki mükörét - ha
Annál örvendetesebb azonban, hogy a társa zánkkal együtt — ő is mihamarabb vissza fogja
ság mégis hozzácsatolhatta nevét egy oly munká szerezni.
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VÉG Y E S.
— A m. akadémia hétfői ülésében Horváth
Cyrill r. tag folytatta értekezését Schellig philosophiájáról, ezúttal annak „azonsági rendszerét"
fejtegetvén s végül rövid bírálatnak vetvén alá a
hegelisták és önmaga szempontjából. Ezután a ti
toknok olvasott némely az akadémiához érkezett
leveleket; többi között Mesko István tábornokét
Bécsből, ki a nem régiben elhunyt tudós Savignynak egy munkáját Ieforditni Ígérkezik, mutat
ványt is küldvén a már elkezdett fordításból.
Wenczel G. ki az akadémiában Savigny felett mi
nap emlékbeszédet is tartott vala, erre azt jegyzé
meg, hogy S. munkáinak tanulmányozása hasznos
ugyan a magyar jogtudósra nézve, de szóban for
gó munkájának lefordítása még sem látszik szük
ségesnek, miután ő azt az 1815-heli német viszo
nyok szempontjából irta leginkább, mely bennün
ket kevésbbé érdekel, s miután a jogtudomány
azóta is fejlett. így a forditást az akadémia mellőzhetőnek véli. Góbiért „ministeriál Cocipist" ur
pedig azzal tanusitá jó akaratát az akadémiához,
hogy „Magyarország népességi tábláját, összeál
lítva vármegyék szerint," küldötte be, mi köszö
nettel fogadtatván, a statistikai bizottságnak használatul kiadatott. Végre jelenté a titoknok, hogy
jövő héten b. Prónay Gábor fogja tartani szék
foglaló értekezését : „a magyar kertészet his
tóriája."
— Reményi Ede uj kimutatást közöl a Petőfi-szoborra hozzá eddig begyült összegről, mely
is 7148 ft. 64 krt. 6 db aranyt, 1 tallért 3 darab
forintost, 7 húszast és 1 tízest tészen. — A nagy
világban szerzett csekély tapasztalataim — igy
folytatja Reményi — s az ily műtárgyak létreho
zása tárgyában szakférfiakkali értekezleteim alap
ján a fentebbi összeget nagyon is csekélynek tar
tom ugyan arra, hogy abból a lánglelkü költő ne
véhez méltó s Pest varosa jövendő nagyságának
megfelelő országos érczszoboremeltethessékzmindazáltal az adakozó honleányok és honfiak meg
nyugtatására legközelebb Pesten gyűlést fogok

tartani, melyben a még múlt 1860 dec. 30-án fel
kért bizottmányi tagok előtt eddigi eljárásomról
nyilvánosan szamot adván, őket az ügy tárgyalá
sára és további vezetésére tisztelettel fölkérendem. — Egyszersmind felszólitja a t. gyűjtőket
iveik beküldésére.
— Vachott Sándorné uj képes folyóiratot
hirdet : Szün órák czímmel. Eltökélő — úgymond
— az „Anyák hetilapját" szélesebb téren°kezelni
s más czimmel ruházva fel, tartalmán is változ
tatni, a mennyiben vállalata ezentúl nem egyedül
az anya, hanem egész családja számára leend öszszeállítva, és havonkint díszes füzetekben fog
megjelenni. Előfizetési ár 12 füzetes évi folyamra
6 ft, félévre felényi. Ajánljuk a családok és kö
zönség részvételébe.
— Megjelent : „Az Akadémia igazsága. A
közvélemény eleibe terjeszti Brassai Sámuel."
Igazságot keresek — mondja előszavában — s
meglehet sőt hinnivaló, hogy pörvesztést, rosszalást, ellenszenvet, tán épen gyülölséget lelek he
lyette. Ugyanez előszava végén indítványozza :
„Válaszszák az akadémia tagjait a tudományos
intelligentia képviselői az egész országban." Ezu
tán következik : „Egy franczia előadás (Babinettől) és még valami;" továbbá : „Két birálat, világositással." A franczia előadás annak bizonyítá
sára van közölve, hogy más akadémiákban is
tartatnak humoros színezetű, ide oda csapongó
előadások; a „két birálat" s az akadémia eljárása
erős censurának van alávetve. Nem vagyunk hi
vatva e téren véleményt adni a röpiratrol, csupán
az akadémiai „restauratio" módjára jegyezzük
meg, hogy ha most választani bajos, még bajo
sabb lenne megállapitni a választók censusát s a
választási lajstromot elkészíteni.
— A Kisfaludy-társaság alapitója ló'n kö
zelebb Nyiri-Csikv Riza úrnő, Pesten; továb
bá (a H. F. szerint) Kozma Ferenczné szül.
Domokos Judit, Dienes Ferencz s Pfeffer Nép.
János.

IGAZÍTÁS.
Fel vagyunk híva következő sajtóhibák kijelölésére Imre Sándor czikkében :

52-dik lap
69-dik la p
116
11
117
11
118
11
180
11
180
11
131
11
146
11

első hasáb 11 s< rban alul : ár e helyett: (áros)
másod hasáb 10 sorb. alul : enmileti- e. h. elméleti
első
3 11 felül : tárgyuk e. h. tárgyaik
másod
18 11 alul : barátait e. h. harcsái/
első
18 11 alul : feiteget- e. h. fejtegetelső
10 11 felül : s utána is e. h. s azt
11
másod 11
22 ii alul : hivatotabb e. h. hivatottabb
első
11
3
alul : Butának e. h. Bajzának
másod 11
12
felül: (em-szop —) e. h. (etn=szop-)
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UJ KÖNYVEK
).
*
SÁRKÁNYFOGAK. Humoristikus gyűjtemény. Irta a SÁROSPATAKI FÜZETEK. Protestáns és tudományos
Garabonczás diák. Illustrálva 46 képpel. Ára 60 kr.
folyóirat stb. Szerkeszti Antalfi János. Hatodik évfo
lyam I. füzet. Előf. ára egész évre 6 ft. E füzetek
(Pest, szerző tulajdona.)
1S59—60—61 évi folyamából még nehány teljes pél
ÉRDEKES NOVELLA-GYŰJTEMÉNY az angol, fran
dány — együtt 10 ftért — kapható. — (Sáros-Patak,
czia és német irodalom jelesebb müveiből. Forditotta
a főiskola betűivel.)
Hang Ferencz. I, II. kötet. (Lauffer és Stolp, Pest.)
AZ AKADÉMIA IGAZSÁGA. A közvélemény eleibe ter BEDE ÁDÁM. Regény. Irta Eliot György. Angolból for
ditotta Salamon Ferencz. Első kötet 2-dik füzete.
jeszti Brassai Sámuel. (Stein, Kolozsvár.)
Szétküldetik a Kisfaludy-társaság pártolóinak. (Emich,
LATIN-MAGYAR és MAGYAR-LATIN ZSEBSZÓTÁR,
Pest, 1861.)
iskolák használatára. Irta Holub Mátyás, bajai tanár.
Ára 2 ft. 50 kr. (Schőn Jakab tulajdona.)
TARTALOM.
Goethe és Shakespeare. — AzEmber tragédiája. Szász
*) Hogy ez állandó rovatot minél teljesebbé tehessük, kéret K. — Tapasztalás. Tompa M.— Csak az első szerelem bolnek a t. kiadó, illetőleg szerző urak, hogy az újonnan megjelenő
művekből egy-egy példányt, vagy legalább annak egész czimét, dogit. Györy F. — Kisfaludy-társaság. — Vegyes. — Uj
könyvek.
hozzánk beküldeni szíveskedjenek.
A szerkesztőség.

Előfizetési felhívás

A SZÉPIRODALMI FIGYELŐ
aestiietikai, kritikai és szépirodalmi hetilapra.
A Szépirodalmi Figyelő első éve octo- ból december végéig is fogadtunk el előfize
tést. De bővebb megfontolás után beláttuk,
ber végével lefolyt.
Nem szükség mondanunk, mennyi aka hogy e változtatás nem czélszerü. Lapunk
dállyal kellett küzdenie fenállása első évé mind alakjára,mind tartalmára nézve alkal
ben : részint, mivel a közönség osztatlan mas, hogy év végén beköttessék; s azon t.
figyelmét a haza nagy érdekei vették igény előfizetőinket, kik múlt évi novembertől je
be; részint, mert a kedélyek átalános hul len october végéig járatták, ha tovább nem
lámzása az irodalmi csöndesebb munkás kívánnák is, nem foszthatnék meg czímlaptól és tartalomjegyzéktől. Már pedig ha eze
ságra is ernyesztőleg hatott.
Mindamellett igyekeztünk megoldani fel- ket adunk most octoberben s igy bezárjuk
adatunkat. Mennyire sikerült ez : olvasó ez évi folyamot : nem adhatunk december
inkra bízzuk megítélni. Előttük a lap egy ben ismét. A kötetek disztelen egyformátévi folyama erős és gyönge oldalaival; ám lansága is ellene mond ama változtatásnak.
forgassák végig s ítéljenek : lehetett volna-e Ennélfogva tisztelettel fölkérjük azon t. ez.
az adott körülmények közt e nemben vala előfizetőinket, kik december végéig küldöt
ték be a pénzt, hogy előfizetésöket félévre
mi sokkul jobbat állítani elő.
Szándékunk volt előfizetési határidőn kiterjeszteni méltóztassanak.
Ezek szerint az előfizetés rendje igy áll:
ket összeegyeztetni a naptári évvel, s eczélHelyben házhoz, vidékre postai kii déssel :
Egész évre (nov. 1861—oct. 1862) ... (0 ft. a. é.
Fél évre (nov. 1861 —apr. 1862) .... 5 „ „
Négy hóra (jan.—april) ......................... 3 „ 50 kr.
Az előfizetési pénz a „Szépirodalmi Figyelő" kiadó hivatalába (Egyetem-utcza
4. sz.) küldendő be.
Pest, oct. 23. 1861.

Eleckenast Gusztáv

A ra n y J a no s

kiadó.

szerkesztő tulajdonos.

Arany János, felelős szerkesztő ős lapttilajdonos.
I'eston, 1802. Nyomatott L.mdorer és Heckanastuál

Kiadó : Heckenaat Gusztáv.

