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GOETHE ES SHAKESPEARE.
(Folytatás.)

Meister Wilhelm regény aszó teljes ér-1 
telmében, és a maga nemében első. Csodálói 
ezt az újabb társadalom egyetlen képnyo
matának nevezik, mintha más regényekben, 
pl. a Scott ^Valteréiban csak öltözékek és 
külviszonvok, itt ellenben az élet lelke fo- 
rogna szóban. Mindaz, ki mélyebb értelmé
be hatolni képes, bámuló gyönyörrel olvas
sa e könyvet. Némelyek Hamlet fölé helye
zik. A jelen századnak egyik müve sem 
közelit ehhez öszhangzó kedvességre nézve; 
egyik sem annyira uj, annyira lélekhóditó; 
egyik sem ajándékozza meg az olvasót ak
kora bőségével a megdönthetien gondola- o o o
toknak, — s oly helyes nézetekkel az élet, 
szokások és jellemek felől. Hány páratlan 
intést nem ad az életfolyamatra nézve!mily 
sok meglepő pillantást nem nyújt fensőbb 
világokba! — és sehol nyoma sincs az élet
telen szónokiasságnak. Oly könyv, mely a 
szellemes ifjak ujságvágyát lehető magasra 
fokozza, azonban nagyon kevés mértékben 
elégíti ki. Könnyű olvasmányok kedvelői, 
kik gyönyörüket abban találják, mit egy 
izgató ármány-szövedék nyújt, nagyon csá
bítva érzik magukat ezen olvasmány által. 
Másfelől azoknak is okuk van panaszra, kik 
azon reménynyel veszik kezükbe, hogy ab- 
bau egy hősnek nagyszerű történetét fogják 
találni, kit sok küzdései- és nélkülözéseiért 
végre kiérdemlett babér fog ékiteni. — Kö
zelebbről egy angol regény állt előttünk, 
mely egy jövendő korszak reményeit meg- 
^^tesitni ígérkezik, s melynek föladata : 
"1 fejteni az ifjú angolhon pártolóinak poli

tikai reményeit. Ebben az erénynek egyet
len jutalma : szék a parlamentben és pair- 
ség. — Goethe regényének záradéka ép oly 
béna, mint erkölcstelen. Sand György az ő 
Consuelójábcm s annak folytatásában hűbb 
és méltóbb képet körvonalozott. Elbeszélése 
folytán a hős és hősnő jelleme oly mérvben 
fej lenek ki, hogy a miatt a szokásos főrangi 
létnek törékeny sakktáblája megrozzan; 
sorsosinak társaságát és szokásait mind
kettő odahagyja; vagyonukat elveszítik és 
magas eszmék s nagy társadalmi czélok 
szolgáivá válnak, mígnem a hős központja 
és forrása lesz egy oly szövetségnek, mely 
az emberiséget a legnemesebb javakban kí
vánja részesitni. Ha egykori nevén és czi- 
mével szólittatik, többé nem is felel. Azok
nak hangzása ránézve idegen és messze-tá- 
voli. „Csak ember vagyok, — mondja, - 
az emberekért élek és munkálok, és ezt 
nélkülözéssel s a legnagyobb áldozattal 
óhajtóm tenni.“

Ellenben Goethe hősének oly sok gyen
geségei és tisztátlanságai vannak, oly rósz 
társaságokban fordul meg, hogy e miatt a 
komoly,józan angol közönség kevés örömet 
talált a könyv lefordításában. Mindamellett 
csordultig van az bölcselettel, világ- és tör
vény-ismerettel ; személyei oly híven és 
gyöngédséggel vannak rajzolva, oly kevés 
tollvonással, egy fölösleges szó nélkül, — s 
a könyv folyton annyira uj és ki-nem-me- 
rülő, hogy azt a maga utján haladni enged
jük, s meg kell elégednünk annyi hasznot 
vonni belőle, mennyire képesek vagyunk. 
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azon biztos érzetben, hogy hatásának kor
szakát csak most kezdette meg, és még 
millió olvasónak fog szolgálatot tenni.

E könyv tartalma : átmenet a néposz
tályból a fensöbb osztályba, mindkét szót a 
legnemesebb értelemben véve. És ezen át- 
menet nem csúszva-mászva történik, hanem 
egészen tárt ajtóval. Önelhatározás és jel
lemtulajdonok következtében lesz meg az 
átalakulás; az uj kör, melybe Meister Wil- 
helm lép, létező valósággá lesz a förangu- 
aknak józan gondolkozás módja és becsüle
tessége által. — Nemes ifjú lélek nem képes 
kivonni magát azon varázs benyomás alól, 
melyet rá e kézzel foghatóan rajzolt állapo
toknak gyakorolniok kell. Ebben rejlik az 
ok, hogy mért van e könyvnek a legna
gyobb mérvc°n tüzelő és bátoritó hatása. 
A lángoló és szent Novalis egészen ujdon- 
szerü és prózai terméknek nevezi ezt, mely
ben a regényiesség egészen meg van sem
misítve, valamint a természet költészete is: 
a csodás. A könyv merőben mindennapi 
események körül forog; nem egyéb, mint a 
polgári háziasság történelme költemény 
alakban. Minden csodás szándékosan úgy 
van feltüntetve, mint képzelődés, mint ra
jongó álmodozás. — Mégis, ugyanezen No
valis, mi nagyon jellemző, majd visszatért 
e könyvhez, mit elébb ily módon utasitott 
el, — s kedvencz olvasmánya haláláig az 
maradt.

Főleg egy sajátság, mi az egész német 
fajnak tulajdona, teszi Goethét úgy a fran
czia mint az angol közönség előtt feltűnő 
jelenséggé, t. i. nála benső valóságon alap
szik minden. Angliában és Amerikában mél
tányolják az észtehetséget, de megelégsze
nek azzal, ha az, egyik vagy másik párt 
mellett vagy ellen, meggyőződése szerint 
munkálkodik. Francziaországban az olvasó 
már el van ragadtatva, ha csillogó gondo
latokat lát, nem kérdezve, hogy mi czélra 
vannak irányozva. Es ezen országokban az 
észtehetős férfiak Írnak is mindent, mire ké
pességük van. Ha a mit írnak, az értelmes 
olvasót érdekli s az illem ellen nem vét, 
meg vannak velők elégedve. Hisz az ily ol 
vasmányok által sok élet-ür betelik, sok óra 
kellemmel és haszonnal múlik. — A német 
szellem nem bir sem a franczia élénkségé
vel, sem a gyakorlatira irányzott értelmes- 

ségével az ai.goinak, sem az amérikainak 
kalandosságával, — hanem ezek helyett egy 
nemével az őszinte becsületességnek, mely 
a dolgoknak fölszinén soha meg nem áll, 
hanem újra meg újra visszatér e fő kérdés
re : „hová akar irányulni a dolog?“ — A 
német közönség azt kívánja az Írótól, hogy 
tárgyánál maradjon, s a felől egyszerűen 
mondja ki magát. — „Benső ösztön létezik 
valakiben? Jól van! Lássuk, mi érdekben 
lép föl? Mi véleménye az írónak? honnan 
vette s hová czéloz gondolataival ?“

Csupán észtehetség nem teszi az irót. 
Férfinak kell az Írott könyv mögött állani, 
oly személyiségnek, ki születése és állása 
által biztosítékot nyújtson a tan iránt, me
lyet fölállít; ki azért áll ott a hol, hogy a 
dolgokat lássa s azokat becsük szerint, nem 
más tekintetből, ítélje meg, s ezért nem 
egyebet, mint magát a dolgot adja. Ha ma 
nem sikerül neki eltalálni az illő szót, úgy 
a tárgy függőben marad; holnap jobban fog 
az előtte nyilvánulni. A teher, mi lelkén ne- 
hézkedik, az igaznak terhe, nyilvánulhatás 
után vágyik. Kisebb-nagyobb mértékben 
érzi magát képesnek erre. Föladata, hiva
tása a világgal szemben ez: „belátni az ese
ményeket és közzé tenni azokat/1 Mi nagy 
dolog, ha elsikamlik, ha dadog, ha hangja 
darabos vagy visító, ha módja és hasonlatai 
nem találók. Ha igazán hivatva van, meg 
fogja végre találni a módot, hasonlatokat és 
hangzatosságot. Ha némán jött volna is vi
lágra, végre mégis kimondaná magát. — De 
ha nem rejlik ily isten szózata a férfiban, 
mi haszon, ha még oly ügyesen, folyéko
nyon, ragyogóan tud is beszélni ?

Valamely nyilatkozat ereje attól függ, 
ha vajon azt valódi férfi tette-e, vagy nem. 
A tudományos folyóiratokban, a befolyásos 
újságokban nem látok személyt, csak egy 
felelősség nélküli árnyat, rendesen egy rész
vénytársulatnak vagy érzület nélküli em
bernek szózatát, ki anonym álarcza alatt, 
magát valaminek adni kívánja. Ellenben 
valódi könyvnek mindenik tétele által egy 
derék, elhatározott férfival nézek szembe, 
kinek erejétől és döbbentő hatalmától min
den szó áradoz. A hová ő vonást, vagy pon
tot tesz, ott azok élnek, s a mit irt, athlé- 
tailag és viadalkészen áll, — előre nyomul 
és hosszú élettel néz szembe.
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Angolhonban és Amérikában alaposan 
értheti valaki a görög és latin költészetet, 
a nélkül, hogy legkevesebb költöiség le
gyen benne, a nélkül, hogy lelkesültséget 
érezzen, úgy hogy a ki Plátonnal vagy 
Proklussal éveken át foglalkozott, ez által 
még nem támasztja azon föltételt, hogy hő
sies eszményi nézletei volnának, s hogy 
megvetője lenne azon módnak és szokások
nak, melyekkel városok- és társaságokban 
közlekedni szokás. Ellenben a németek e 
tekintetben nevetségig jóhiszemmel vannak 
eltelve. A tanuló, miután a tantermet régen 
odahagyta, még mindig azon rágódik, mit 
abban hallott, — s maga a tanár sem bir 
szabadulni azon eszmétől, hogy a bölcselem 
igazságai egyenesen alkalmazhatók Berlinre 
vagy Münchenre. Ez a mély komolyság, 
melylyel tanulmányaikat űzik, képesekké 
teszi őket : keresztül nézni oly férfiakat is, 
kik jóval tehetségesebbek mint ők.

Ez okon a fensőbb társalgásban szoká
sos megkülönböztetési fogalmak mind né
met eredetűek. Míg az éles elméjök- és tu
dományosságukért kitüntetéssel emlegetett 
angolok és francziák tanulmányukat és hi- 
v atásukat bizonyos fölületességgel nézik, és 
személyes jellemük azzal, a mit tanulmá
nyoztak, és azon móddal, melylyel azok fe
lől nyilatkoznak, nem a legmélyebb ösz- 
hangzatban áll : Goethe, a német faj feje és 
lelke, nem azért szól, mert észtehetsége 
van, hanem, mert az ő lelkében a valóság 
sugarai öszpontosulva vannak és abból ki- 
világolnak Bölcs ő a legnagyobb mérték
ben, ha bölcsesége gyakran el van is fátyo- 
°zva esztehetsége által. Bármily jeles a 

unt mond, szeme mindig valami "még jele
sebben csüng. A legnagyobb mérvben uj- 
sagvágyóvá tesz, s azon félelmet támasztó 
függetlensége van, mi az igazzal közleke
désből származik. Figyeld szavát, vagy fór- 
dulj el attól, a tény marad úgy, a 'mint ö 
’Uondta. És az iró iránti érdeklettséged nem 
szorítkozik csak arra, mit elbeszél. Nem fo
god őt feledni, miután föladatának dicsére
tesen megfelelt, mint feleded a kenyérsütőt, 
’Uihelyt pénzedre átadta kenyerét : sőt a 
tott niunka legkisebb része az ő lényének 
- 2 '‘rök szellem, mely a mindenséget. alkot- 
a, e férfiba mélyebben bocsátkozott, mint 
ar i másba. Azt nem mondhatom, hogy

Goethe a legfensőbb magasságot elérte, 
melyről a nemtő (Megváltó) mondotta a 
népnek, hogy magát a legfensőbb egység
nek áldozatul adja. Ö nem képes akaratáról 
lemondani, ha tán annak az erkölcsi érzet 
ellene szól is. A annak költeményben ne- 
mesb hangok, mint milyeket ő valaha meg- 
zenditett. Vannak tehetségre szegényebb 
irók, de zengeményük tisztább, s az övénél 
nagyobb mértékben ragadja meg a lelket._
Goethe soha sem lehet szeretett barátja az 
embereknek. Ö nem csak hódol az igaznak, 
hanem hódol azért, mert önképzésére esz
közül használja. Czélja: meghóditni az ösz- 
szes természetet. A mindent felölelő igaz
ságot tűzte ki zsákmány-czélul; oly férfi 
akar lenni, kit többé misem bánt, misem 
szed rá, misem döbbent meg. Saígorteljében 
csak maga ad magának parancsokat; ön
ként lemond az elérhetlenről, s csak ezen 
kérdést intézi az emberekhez : „Mit tanul
hatok tőletek?“ Minden birtokot ezen egy 
mérték szerint becsül : rangot, kiváltságot, 
vagyont, időt és önmagát. — Ö a fejlés 
mintakepe; műkedvelő mindenik müvészet- 
és tudományágban, minden esemény körül; 
művészi, de nem művész, eszményi, de nem 
eszményitő. Semmi nincs, mit tudni neki 
joga nem volna; nincs fegyver a mindent 
felkaroló genius fegyvertárában, melyet for
gatni nem tudna,de mindigazon határozott 
figyelte tessel, hogy a kezeben lévő fegyver
ről senki pillanatig se következtessen az ő 
egyediségére. Ö fényvonalat húzott minden 
esemény alá; kivonta azt maga és legbecse
sebb birtoka közt is. Előtte misem maradt 
titok, rejtély; a rejlő démonok ültek ecseté
nek, valamint azon szentek is, kik a démo
nokat elismerték, — és a természet fölötti 
elemek előtte testes alakokká lettek. —Sze- 
rinte a vallásos buzgóság magában nem 
czél, hanem eszköz, hogy az által a legtisz
tább belnyugalom létre jőjön. — Még bá- 
mulatosb ő azon mód által, melylyel a szép- 
müvészet mezején minden titokba behatott. 
Mint Cicero az összeesküvés fölfedezésére 
nőket, úgy ő saját hajlamait használta a 
művészet titkainak kikémlésére. — Ellensé
geskedései nem voltak. De ellenségéül néz, 
ha ezen foltét alatt valami olyannak tudá
sára juttatod, mit, mint baráttól, meg nem 
tudhatott : ha min"várt nyereménye nem 
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egyéb lenne is, mint azon tapasztalat, mely-1 te más-valakiének gyökeres különbségével 
lyel öt romlásodnak szemlélete gazdagitni összeütközésbe jön, ott kész a viadalra, de 
fogná. Ám lépj föl ellene mint ellenség! szi- olyanra, mint királyok közt szokott lenni, 
vesen fogad, — de mint magas értelemben kik méltósággal forgatják a kardot, orszá- 
vett ellenség. Ö képtelen valamit gyűlölni; gok érdekében.
arra ideje igen drága. Hol összes természe-1 (Folytatjuk.)

B E L I R 0 D A L O M.

AZ EMBER TRAGÉDIÁJA. Drámai köl- 
temény. Irta Madách Imre. Kiadta a Kisfaludy- 
társaság. (Folytatás.)

II.
Igyekeztünk ezen, ismételjük, kedvünk elleni 

vázlatban (mert ily vázlatok a szellemet akarnák 
előtérbe tüntetni s rendesen épen a szellem fino
mabb lüktetése vész el bennük) a főbb mozzana
tokat emelni ki, melyekben az Ember tragédiájá
nak. alapeszméje érezhető. S ha ez igyekezetünk 
csak valamennyire sikerült is, olvasónk tisztában 
van az iránt, hogy e költemény conceptioja nem
csak szerencsés, de valóban nagyszerű, mennyiben 
az emberi szellem legmélyebb megoldású kérdéséi 
körül forog, s valódi tragicum erejével bir.

Mi az elsőt illeti : az Ember tragédiája, az 
ember egész sorsát, történelmét, léte czélját öleli 
fel, és pedig nem a könnyelműség felületességével, 
hanem annak mélyébe hatolva. Mit a vallás s a 
szent könyvek, kijelentésben és látásban — mint 
tételt állítanak fel s mint kérdést oldogatnak; 
mit a bölcsészet mint feladatot ismer, mint fejte
getési tárgyat elfogad s mint végeredményt ke
res: — a bűn és tulajdonitás, az akarat és végzet, 
az emberi vágy, törekvés — és a körülmények ki
menetele s a csalódás, az erkölcsi ember által föl 
vett s föl nem vehető elemek összeütközése — im 
e szirteken hányódik s fordul le az Ember tragé- . 
diája. Az ember létének, akár mint veszszük, nem 1 
czélja a küzdés, de pályájának oly természetes já-I 
ruléka s a meddig lát oly elmaradhatlan tőle, — 
hogy utolsó mozzanatul s így czélul — ép azon 
küzdelem tűnik előtte fel, ynely kiindulási pontja 
s folytonos kísérője vala. Es ha az esetet, a mint 
kell s egyedül lehet, csak allegóriái mythosznak 
tekintjük is, ha nem látunk benne egyebet, mint 
az ember természetes küzdelmét isten akaratával 
s a kötelességgel, — azt minden bölcsészeinek cl 
kell ismernie, hogy a „régi történetet, mely min
dig uj marad“ — tökélyesben, találóbban nem le
hetne érzékitni, mint azt Mózes, vagy inkább a 
hagyomány — a monda, ez a minden költészet; 
első s legmélyebb forrása tévé. Ezer változatban 

ez ismétlődik az Ember tragédiájában, — ama na
gyot, a valót értjük, melynek ez a kicsiny tüköré. 
Ez a küzdés; — a történelem és az élet, nagyban 
kicsinyben: — a milliókban s az egyes szivében. 
S hogy e küzdés ezerszer ismétlődik s mégis újra 
kezdődik, — hogy a tanulság mindig megjő s 
mindig elmarad, hogy első jelenete mindig re
mény, ábránd, lelkesülés — s az utolsó mindig csa
lódás, kiábrándulás s lehanyagoltság, — hogy a 
harcz kezdetén mindig van erő s végére soha sem 
marad, — im épen ez benne a — tragédia!

Mondtuk, hogy ez a történelem, a milliókban 
s az egyes szivében; az Ember tragédiájának con- 
ceptióját épen az teszi nagyszerűvé, hogy írója a 
világtörténelem óriási keretébe az emberi sziv va
lódi képét tudja illeszteni. A világtörténet fordu
lópontjain látjuk állani az embert, kit azért mivel 
az összes faj egyénitése, nevez Adómnak minde
nütt; a nép baromiságának s az egyes erőszak
uralmának korát, éles ellentétben, a demokratia 
nemes de hiú küzdelmei, — ezt a gyönyör es rom
lottság rothadása, — ezt a hit rajongásai, — ezt 
a tudomány hideg skepsise, — ezt a forradalom 
vér-vihara, — ezt az anyagiság torzsalkodása, — 
ezt a közérdek ábrándvilága követi, váltja fel; 
megannyi fordulópont az ember életében, meg
annyi ellen-mondás törekvéseiben — de az ember 
mindannyiban ember marad, egyénileg más-más 
árnyalattal, de ugyanazon családi hasonlatosság 
szembetűnő vonásaival. Nem félünk azt mondani, 
hogy költőnk a világtörténelmet, lényegében, 
valódi bölcsész eszmemélységével fogta fel, — de 
szintúgy el kell ismernünk, hogy az emberi ter
mészet felfogásában nem kisebb psychologiával 
járt el. Az előtüntetett képek, összefüggő soroza
tukban, a történelem szellemének való kinyoma
tát adják élőnkbe, és mind kiválasztásukhoz,mind 
jelentősegükhöz alig férhet gáncs; de mint egyes 
képek, egyenként szintoly igazán s mély értelem
mel mutatják az ember belső világának különböző 
oldalait. S innen foly ki az. Ember tragédiájának 
egvik, az egész mű minden változásain átvonul1’ 
nagyszerű eszmeje. Az egyen viszonya ez, az egész
hez : összes fajához,melynek csak közös alapsaját-



261

ságait tűnteti föl különböző árnyalatokban, korá
hoz s a társadalomhoz, melyben él, s melyet ha 
vezetni vél is, csak vezettetik általa. Az egyén 
küzdelme : érvényre jutni — megtörik az erősb 
ellenében, mint Lucifer mondja :

Hiú törekvés. Mert egyént sohsem 
Hozandsz érvényre a kor ellenében . . 
Kiket nagyoknak mond a krónika, 
Mind az, ki hat : megérté századát, 
De nem szülé az uj fogalmakat.

S mind e mellett az egyén tovább küzd jo
gáért. Az egésznek és az egyénnek e folytonos 
küzdelme — mind nagyban mind a részletekben, 
következetesen van fölfogva az Ember tragédiá
jában.

Körülbelül szint’ ezen összeállítást tehetjük 
a mű tragikai ereje körűi, egészben s részleteiben. 
A mi az egyes jeleneteket tragikaivá te; zi, a küz
dés, mely győzelemre nem vezet, mert iránya fer
de, vagy csak ábránd; —az elkedvetlenedés,mely 
a leghőbben ölelt eszmék utáni rajongást termé
szetszerűen követi; — e nemes természet, mely 
teljes részvétünket tévedései közt is bírja s ez 
örök tévedés, mely az inga természeti törvénye 
szerint a középponton innenről mindig a kö
zépponton tulnanra vetődik, s tulságból tulság- 
ba önmagát lenditi; — az egyes jelenetekben 
mindig ismétlődő eme tragicum oly sorozatot 
tart, mely az egészet, mint egészet, hasonló ér
dek s hasonló kimenetel körül csoportositja. A 
tragicum e valódiságát — nem rontja le, mint tán 
első tekintetre látszik, — azon körülmény, hogy 
az egész álomban történik, melyet ébredés követ. 
Mert ez álom a valódiság egész öntudatával ta
lálkozik bennünk, s a végső felébredés nem egyéb, 
mint az egyes jelenetek átmeneteinek ismétlődése 
nagyban, mert,mint mondók már: a tragédia csak 
azért végződik, hogy a tragédia kezdődjék; az 
ébredés nem nyomja az álomra a valótlanság bé
lyegét; — s az első lépés, mit Ádám ébredése után 
tesz, igazolja álmait. Ébren ugyanaz, a ki álmá
ban volt : a rajongó bátorsággal kezdő, a lehan- 
goltan végző — ember. Ádám minden egyes alakja 
~~ tragicus személy, sőt mondhatjuk, jogosultaira 
’°gy tragédia hőse legyen; de mmdeniknél tragi- 

*U8abb maga Ádám, egészben. Esete a paradi
csomban; daczolása a paradicsomon kivül foglalt 
őrületen; vágya hogy jövőjét, küzdelmei czélját. 
'egét lássa, s istennel szemben maga dönthesse 
**» méltó-e küzdeni, méltó-e élni? elszakadása a 
öldről, s vakmerő akarata, hogy e portekét ki- 
rugja lába alól és daczoljon a föld szellemével (a 
természet erőivel); végre ébredése után, öngyil- 
’ossági szándéka, ismét csupa daczból isten ellen, 

8 rögtöni legyőzetése : im összes jelleme tragicu- 
nianak elemei. Hosszúra nyúlna, egyes alakjai 
mindenikének tragikai összeütközéseit elemezni, 
8 a mily mélyen valódiak, épen oly szembeötlők s 
onnyen feltalálhatok azok különben is; mind az

által szabad legyen egy pár ily alakot megvi
lágítanunk. Azokat választjuk, hol leginkább 
cselekvőén áll hősünk, hol a tragicum egyszer
smind legdrámaibb is. E czélra Sergiolus és 
Danton alakjait veszszük elé, a hatodik és hete
dik szinben.

Sergiolus,a. kéjencz, midőn legmohóbban isz- 
sza a gyönyört s minden tekintet nélkül pazarol 
vért, bort, pénzt s lelkét: érzi, hogy mámora csak 
részegség, nem boldogság, s szomja eltompitva de 
eloltva nincs.

Miért is vonz az a kéj, Tantalusként,
Ha Herculesnek ereje hiányzik,
Ha Proteusként nem változhatunk — 
S egy megvetett rab, kínos hét után, 
Oly órát élvez, milyet hasztalan 
Óhajt, ura? Vagy a gyönyör csak egy 
Ital viz-e hát a meglankadottnak, 
S annak halál, ki habjaiba dűl?

Az irigységmellett, melylyel a szerelem adta gyö
nyört kín után s annál teljesben elvező nyomo
rult rabszolgát tekinti, — igen jól jő ki az egész 
sivár gyönyörvadászatot lerontó bölcs tanulság, 
hogy az enyhitő hab s eltemető ár egy es ugyan 
azon forrás. De ő könnyen fogad Júliájára, egy 
paripa ellen, s alig örül midőn megnyeri. A ledér 
dalok már nem hatnak rá, s szinte örvend, hogy 
kedvese nem akar énekelni mint a többiek. A sejtő 
szó, melyet ez mélán ejt ki, egyszerre szivén ta
lálja — s a gyönyört mindjárt ellöki magától. A 
megfeszitett rajongók (keresztyének) jaja velejébe 
hat s nem tudja miért. Péter apostol beszédére 
első érzése, hogy megtérni késő s a lélek halála 
csüggesztőbb mindennél, — s a második, hogy 
meg kell térnie s még élhet. Társai közt ő volt 
az első, ő az egyedüli, ki a gyönyör ürességét 
érezte — s ő az utolsó a ki megtér; ez az erőseb
ben küzdő lélek természetében fekszik. S hogy 
küzdése ily szűk keretben részletes kifejezést nem 
találhat : az nem hiba; mint egy gyúpontba össze 
vont sugarak, annál égetőbben nyilatkozik a lel
két egész erővel megkapó uj eszme :

Oh, ha él az isten,
Ha gondja van ránk és hatalma rajtunk, 
Uj népet hozzon s uj eszmet világra; 
Amazt, a korcsba jobb vért önteni, 
Ezt, a nemesbnek hogy legyen köre 
Magosra törni. Érzem, elkopott mind 
Mi a mienk volt, — s újat létre hozni 
Erőnk kevés. Hallgass meg, istenem.

Danton jelenete elején, egész bátorsággal, a 
meggyőződés teljes erejével, hirdeti a forradalom 
tanait. Következő kiábrándulásának még semmi 
jelét nem látjuk rajta. De midőn a harcz s vér je
leneteinek Ilire árnyát veti lelkére : akkor érzi s 
kimondja, hogy az ellenség nem a határokon van, 
hanem magukban a forradalom vezéreiben, — te
remtményeiben. S tnég most sem sejti, hogy 
még bennebb — magában a forradalomban, annak 
téveszméiben s látszólagos egyenlősége alatt óriási 
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igazságtalanságában, a szabadság álarcza alá rej
tőző iszonyú zsarnokságban. Hamar föl fog vilá- 
gosulni. A nadrágtalan atyafiak egy ifjú marquist 
s ennek nővérét hurczolják Danton elébe. A mar- 
quisban erősebb a meggyőződés, daczosabb a 
büszkeség, mintsem a forradalom nyomása, sőt a 
guillotine félelme előtt is meghajoljon. Danton 
látja, hogy az elvek egyedárussága nem övék. A 
mellett szerelemre gyúl az úrhölgy nemes finom 
alakja iránt. De az büszkébb mint ő maga, s 
szentebb, mintsem véres kézzel érinteni lehessen. 
Egy sóhaj s egy sikoltás nélkül hal meg. Mindez 
elég, hogy Danton saját ereje s elvei iránt meg- 
ingattassék hitében. A nép undok leánya, a 
vér-ittas nőfarkas, iszonyú ellentétet s mégis oly 

csodás hasonlatot mutat neki az elvérzett nemes 
leányhoz.

Azon vonások, termet és beszéd,
Minden, — csak egy kicsinyke semmiség, 
A mit leírni sem lehet, hiányzik, 
S minő egészen más lön az egész!
Azt nem bírhattam, védte glóriája — 
Ettfíl pokolnak gőze undorít el!

Ily kiábránditó tapasztalás után, nem fáj a 
lépés, a vérpadra fel. Ki annyit ölt, megérdemli, 
hogy a nyaktiló szegje el fejét, — s kit meggyil
kolnak, megjósolja, hogy gyilkosai is mihamar 
követni fogják.

SZÁSZ KÁROLY.

(Folytatjuk.)

K Ü L IRODALOM-

EGY OLASZ KÖLTÖ SZENVEDÉSEI “).
Tisza Kálmán barátomnak, köszönet gyanánt.

Olaszország nemzeti kormánya szünet nélkül 
munkálodik az egység óriás müvének létesítésén. 
A századokon át mégbénitott, szétszaggatott nem
zettest részeit szerves államegészbe újból össze
forrasztani tör minden olasz honfikebel. Munkás
ságra van fölszólítva a classicismus hazájában 
minden erőparány. A százados zsibbadtság meg
szüntetésén közremunkál az európai diplomatia 
egy igen életdús eleme.

Ily jelenségek, — az európai szabadelvűsig 
gyakorlati colossalis lendületének eme megható 
látományán méltán gyúl tol az olaszügy barátai
nak is kebelében a visszaemlékezés azon eszme- 
harczosokra, kik a közértelmiség száműzetésének 
ideje alatt a tevékenységi térről, — az átalános 
nemzeti élet dermedtségének óráiban, mint jobb 
jövő apostolai, látnokias szellemű honfiak --a vi
gasz szavát, a bátorítás malasztos igéit hullatták 
a nagy sebre — s reményeikben élve, bátorító 
szózataikkal átzengték Olaszhon vidékeit az alpe- 
sektől a siciliai Pharusig.

Mig a közországlászat s politikai összélet te
rén pitymallani is alig kezdett, — Florencz, Ná
poly, Turin s Milánó föllángoló őrtüzek, tenger
parti óvlángok valának a révhez iparkodóknak. 
Mint a nemzeti ügy, hazaszeretet delejtelepei 
működtek értelmiségi s irodalmi erőikkel, hogy a 
nemzeti élet jelképe, a körzetes villanyos kapocs 
meg ne merevüljön.

*) Források : Epistolario di Giacomo Leopardi. Fi
renze 2. V. — Leopardi et sa correspondance pár Char
les Masadé. R. d. d. M. 1861. — Etűdé Sur le po'ete Leo
pardi pár Saint-Beuve 1844.

A tényleges közértelmiségi s irodalmi élet 
erődús nyilatkozványai hangosan, Európára szó- 
lólag harsogák, hogy Olaszország nincs betemet
ve az 1814. szerződés foldirati fogalmai közzé, — 
de lassan gyártja, s örök munkásságban, földalatti 
erők természetekint, miveli a nagy czél elérésére 
igényelt elemeket.

Mielőtt Olaszhonban az egység, mint állam
eszme, a nemzeti egyetemes akarat paizsa alatt 
érvényesülésért tettleges erőforrásra nyújtott al
kalmat, — létezett már az, mint eszmeburok, az 
értelmiség s irodalom száz és százrétü régióiban. 
Mialatt Manzoni „Promessi sposi“-jában, Sil- 
vico „Fogságom órái;‘-ban, Florenczben Nicco- 
lini s Giusti szomorujátékaikkal, Balbo gróf 
Turinban, Carlo Troga Nápolyban a történe
lem problémáinak fejtegetéseiben kimondák, s 
a közpolgárisodás európai mozzanatéi előmozdí
tása egyik tényezőül álliták fel az egységes olasz
eszmét — azalatt a tettlegesük közohaj látno
kias elősejtője, Leopardi gróf, — az anconai re
meteköltő — világhírű canzoneiban zengé az esz
me fájdalmait, — kinos múltját, — vajúdásait, 
— eljövendő dicsőségét. Elmondá zengeményei- 
ben — hogy ő lombárdokat, toscaniakat, — s egy
házi állam alattvalóit nem ismer — de Olaszor
szág fiait csupán. Es hogy szózata nem volt a 
nyárspolgári tüzhely-imádás, — a sok helyen szo
kásos Dorfthurm-patriotismus megéneklője — mu
tatja eszmei vértanusága. Ha más költők müvei
ből egy élet- s belső kedélyvilág alakjai az ala- 
nyias színöntet sokszor gyönyörű változatosságá
val jelennek meg — úgy Leopardinál az örök 
emésztődés, tévesztett életirány fölötti fájdalmá
nak betetőzése a honfibér.

i Az eszmeileg egységes Olaszország érintet-
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tem gondolkozásu polgárai köze tartozott tehát 
Leopardi, a találékony nyelvész, kérlelhetlen mo
ralista s szenvedélyesen szomorú költő. Amaz iro
dalomban, mely erkölcsi kötelékkint fűzi össze a 
félszigetet a modern világgal, de melyet egyelőre 
összes munkásságával háttérbe nyom az esemé
nyek rohama, amaz irodalomban, mondom, vannak 
kifejezettebb, jellegzettebb alakok; de elragadóbb 
eredetiséget, mint ezen éveire fiatal, de lelkileg 
roncsolt, a szellem minden tusáiban megtört sze
rencsétlen lángészé, — bizonyára találni nem fo
gunk. Fiatalsága erőteljében, im, a fájdalom vér
tanúja, a csalódások, áldozata azon költők egyike, 
kik élő, egykorú ivadékok számára megírták a 
mélabú s örök belgyász nagy költeményét. Tudom, 
hogy elmúlt az idő, melyben e költemény minden 
szív húrjait lázas izgatottságba hozta. Az erköl
csi világnak ép úgy megvannak idényéi, mint a 
physikainak. A mi századunk sokkal ténylegesebb, 
semhogy az álmadozó költői lélek fellegéig föl
emelkedni tudna, vagy akarna.

Századunk távol van attól, hogy egyéni — de 
talán átalános értékű s foglalatú — belső kinok s 
fájdalmak költői elzengésében egyebet lásson a 
képzelem bölcsődalánál. Ha Werther korunkban 
élt volna, — nem végzi be szenvedélyekben kínlód
va eltöltött pályáját öngyilkossággal, melyet a 
szerelem hagvmáza is egy eszelősnél indokolhat 
csupán. Voltak idők, midőn egy René, Childe-Ha- 
rold, Werther, Obermann, Ortis, — mint ugyan
azon alapszinezetü, öngyilkosságig túlhajtott mé
labú költői eszménvitései, reszketésbe, a szánalom 
borzongásába hozták a sziveket. S lám, ezen köl
tői conceptiók nem merőben beteges s álomhüve
lyező agy teremtményei valának, mely a realitás 
s életjózanság egyensúlyából kivettetve, örök 
himbálásra kárhoztatott. Kifejezései voltak e con
ceptiók azon vajúdások közt létesülő átalakulá
soknak, melyeket a társadalmi viharok által fene
kéből kifordított modern eszme közönkint magára 
öltött. íme, itt is egyik hatása a franczia forrada
lomnak, nem elszigetelt egyes tényében, de ösz- 
szességében, mely még mindig zengő utóhatás át
vonul az európai összliteratura téréin. Goethének 
fiatal hőse ép úgy, mint Childe-IIarold sőt maga 
Rolla is, szenvedélyes imprecatióival, előérzései 
vagy utóbenyomásai az eszmeharcznak, mely tár
sadalmi intézményeink tekintetében, mint száza
dokig nyugodott tűzhányó hegy — mihamar ta
lán ismét éreztethetni fogja Európában erejét.

De, mert emberi természetünkben fekszik job
ban szeretni azt, mitől már nem tartunk — mi
reánk nézve hamvveder, hol a múlt kihamvadt 
életszemerkéiben egykori nagyság romjait látjuk 
— figyelmesebben, önzéstelenebbűl, kiváncsiabban 
nézni az elvonult vihar utóhatásait, hátrahagyott 
jelenségeit — mint a fölvonuló zivatar előjeleit, 
mely számunkra is hordhat sújtó villámot méhé- 
ben: — térjünk vissza ez alkalommal amaz Olasz
ország költői egén elvonult viharos jelenségre,

mely dörgött s villámlott azoknak s azokra, kik a 
letarolt virányokon, idegen hazában, urak voltak a 
kunyhóktól kezdve — a tengeren épült márvány 
palotákig, — térjünk vissza Olaszország költői 
meteorjának tüzetesebb megfigyeléséhez — s ha
bár nem leszünk is úgy vele, mint az égi lebkö- 
vekkel, melyeket a vegyészí vizsgálódás vegyta- 
nilag kezdetleges s értéktelen elemekre bont szét, 
_  kielégitend bennünket a fényvonalok rendsze
res előtüntetése, melyeket a meteor égi útjáról a 
sötétben tapogatózóknak vezér szövétnekűl alá
hintett.

A mi Petőfink emlékének is kedvesen cse
lekszünk, ha Olaszhon egyik első rendű költőjé
nek életét vizsgáljuk. Előszeretetem a külföldi 
irodalmi s összlitteraturai jelenségek iránt ezúttal 
is következetes maradt önmagához, s mig talán 
_  ex secessu nostro — hazám fiatalabb költőinek 
activ életéhez mihamar visszatérhetnék — hisz 
erre oly rég lenne már szükség, szabad legyen ad
dig a velünk most annyira érdekegységbep álló 
olasz nemzet egyik koszorúzott költőjéről ismer
tető szavakat ejteni.

Hol az eredeti Epistolarioja Leopardinak ki 
nem segített, ott Mazade nem reg kijött ismer
tető müvecskéjéhez — s Saint-Beuve franczia hí
res műbölcsész 1844-ben Leopardiról megjelent 
életadat-közleményeire támaszkodtam.

A mi Goethe Németországban, Byron Ang
liában — az volt Leopardi Olaszországban : em
beri tapintható jelképe az örök szomornak, — s 
mint Mazade oly jól mondja „a kétségbeesés s ké
tely szenvedélyes theoreticusa.“ Nemesnek s arány- 
lagosan tehetős vagyoni állapotban születve — 
utóbb önhibája nélkül bekövetkezett elszegénye
dés folytán oda lön utasítva, hogy könyvárusi fil- 
lérjutalomdijakból tengesse életét, s midőn lelke
nek akadálytalan szárnyalásában eszméivel egész 
hazáját, a szenvedő Olaszországot, öleié át, — ak
kor egész életköre Monte-Morello kis falu pár 
puskalövésnyi határai közé lön lebilincselve.

Született 1798-ban junius 29-én — s meghalt 
1837. jun. 14-én. Test- s lélekben megtörve, — 
csak szellemereje szívósságában rejtegetve meg 
az életlángot, — élevesztett ösztönökkel hunyt 
el. Fiatalsága öntudatos óráitól kezdve a férfikor
ban bekövetkezett öngyötrődés nehéz próbáiig — 
egész vágyódása meghalhatni. — Ha az emberi 
életlángot egy gyertya hullámos égéséhez hisz
szük képletileg hasonlíthatni, — ugv a Leopardi 
életlángja minden perczen kialvással fenyegető 
sustorgás volt inkább, mint égés. S ő ott állott 
élete jelképénél, az örök refrainnel: „Uram, vegy 
magadhoz; meg vagyok érve a halálra.“ S daczá
ra e veres fonálnak az életszövedékén keresztül — 
közönyös, rideg stoicismussal vértezte a fájda
lom szentélyét, a kebelt, nehogy a „vulgus profa- 
num,“ kiváncsi szemekkel közszájbeszéd tárgyává 
tegye egy élet titkait, — egy élet elemesztődése- 
nek minden mozzanatait.
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Leveleiben, melyeket atyjához, fivéréhez, nő
véréhez, Brighenti ügyvédhez, Stella könyvárus
hoz, a „Milánói Figyelő" kiadójához irt, — s kü
lönösen Giordani barátjához, — hűn festi magát.

Oh! hiszen nem hitte ő, hogy e magány-scsa

ládi discretióra bízott önvallomási töredékek egész- 
szé olvadva gyűjteményileg lássanak napvilágot s 
elégítsék ki a nagy közönség kíváncsiságát — 
mely a hirneves költő minden életmozzanatait so- 
váran leste. REVICZKY SZEVÉR.

(Folytatjuk.)

T Á R C Z A.

A CSŐK.

I.
„Borúlj ide, kebelemre,
— Szól az ifjú hőn rebegve — 
Hallod, szivem miként dobog?
S e szív téged elfeledne? 
Legyünk mi még most boldogok!
— Úgy-e szeretsz édes?

„Halvány arczod, néma ajkad; 
Szemed nem szól, szíved hallgat!
— Másé vagy te, nem az enyém . . .
. . . Ah e kigyók szivén marnak . . .“
— Es egy könycsepp ott ül szemén — 
„Nem szeretsz már többé!

„Arczod, ajkad újból éled . . . 
Szemedben fénylik az élet.
— Vérem lángol, vérem lázad! 
Engedj meghalnom itt véled . . .
— Ezt a csókot és még százat!
Ugy-e szeretsz édes?!“

,Ah bocsáss el! — Férjem képe . . . 
Hogyha most közinkbe lépne!
— Mégis, ölelj szorosabban,
Hajtsuk ki e kelyhet, mért ne ?
Ha bár méreg vón’ is abban!
— Ah én úgy szeretlek!1

II.
Édes anyám, ne sírj, ne sirj kérlek!
Édes apám — hozzánk, talán
A csatából már nem soká tér meg!

Kimegyünk majd, ugy-e, elejébe, 
S a folyamnál — hol a hars áll — 
Zöld koszorút teszünk majd fejére.

Ráborúlsz majd pánczélos vállára,
Ö rád hajol — s csókjaitól 
Kigyul arczod — szívem alig várja! 

Átkarol igy — „Fiam vissza, vis/za! 
Eredj gyermek — ne csókolj meg . . .
— Bűnös vagyok! ajkam már nem tiszta!

III.

A szilaj mén tova robban, 
Vágtat mindig jobban, jobban.

„Vágtass, vágtass sebesebben, 
Szivem vérzik égő sebben.

Szivem vérzik, érte lángol!
— Mért vagyok még ilyen távol?!"

A csatából vágtat a férj —
Csak hogy igen későn ne érj!

IV.

„Anyám, anyám megállj, hova raéssz?
— A folyamon tombol, zúg a vész! — 
Anyám, anyám megállj, ne hagyj itt, 
Jaj a villám, jaj még megvakít!"

— ,Edes fiam ne jőj, menj vissza, 
Az én ajkam, jaj már, nem tiszta!
A folyamhoz megyek fürdeni,
— Ezt a szennyet, jaj tán leviszi!'

„Megállj anyám, én is elmegyek,
— A folyó most talán nem hideg — 
S mire apám megjő, ugy-e bár, 
Tiszta lesz az ajkad, ugy-e már ?

------ „Édes anyám, megállj, apám jő!"
— De nem hallja szavát már á nő!
. . . Anya, apa, gyermek boldogok : 
Három hullát visznek a habok !

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

(Folytatás.)

Rövid idő múlva ismerősökkel volt kö
rülvéve, a kik mind megannyian bepillan
tottak előbb a kávéházba, köszönték a 
kedves, szende kávésnét, végig néztek a 
billiárdokon, — melyek, vasárnap lévén, na
gyobb részint termetes polgárok által valá- 
nak igénybe véve : s ezen szokott körülpil- 
lantás után Pauli barátunknál kávét ren
delvén, Viktor körül foglaltak helyet, s a 
napi események rostálásába kezdettek.

Még nem volt három óra. Kamuion még 
csak először tette meg a hivatalos körutat 
vendégei körül, azok mindegyikét megkí
nálván ezüst burnót szelenczéjének tartal
mával, — imitt amott harsogott egy-egy 
hatalmas tüsszentés : midőn egyszerre több 
hang hallatá e felkiáltást :

— Szervusz, ritka madár, — hol jársz, hogy 
az ember száz esztendőben alig lár egyszer!

A kit e szavak üdvözöltek, a ki felé a 
kávéskanalat elbocsátott jobbok nyuladoz- 
tak — az érkezett János festész volt.

János barátunknak igen szép tulajdona 
volt az, hogy egész társaságban jelenvén 
meg, saját bajának emlegetésével nem un- 
tatá annak tagjait, — sőt — mig egyedüli- 
ségében teljesen komor gondolatoknak adta 
át magát, többek körében egészen vidor- 
nak mutatkozék.

A tréfa és beszélgetés folyt mintegy óra
hosszat, mikor azután a két jó barát elindult 
a városliget felé. — János ur persze király- 
’itczán szeretett volna végig menni, mint
hogy azon járnak az omnibuszok, melyek 
valamelyike a kedvest vala kiszállítandó : 
hanem Viktor kijelenté, hogy ö egy tapod
tat se’ mozdul, ha nem a háromdob-utczán 
fennek, mert ő a király-utczai néptömeg 
altal nem akarja magát összevissza taszigál- 
tatni. — János ur engedett, — tudta kivel 
van dolga, s uem csalódott; mert maga a 
kedves Viktor tért be először is a Rombach- 
’itczába, mely a háromdob-utczát a király- 
iitczával összeköti, — s ő maga vezeté a fos- 
teszt a legrövidebb utón az omnibuszok 
által igénybe vett utczára.

A király-utczában nyári vasárnap délután 
igen eleven kép tárul fel a szemlélődő előtt. 
A kinek kedve és tehetsége van az emberi 
apróságokat figyelmesen szemlélni s azok
ban gyönyörködni, — ez utczán végig gya
logolva — ilyen időben igen sok mulatta- 
tót talál, elannyira hogy a figyelem folyto
nosan elfoglalva lévén, fél-oly hosszadal
masnak se’ látszik az ut, mint a milyen.

Nem telt bele fél óra, — a két barát 
biztos állást foglalt el a városligeti platá
nok mellett, honnan figyelemmel kisérhet
tek minden érkező omnibuszt.

Jött egy, — jött kettő, — a várva várt 
kedves alak nem érkezék. Öt óra múlt — 

lés Lujza nem tűnt elő sehonnan.
- Talán ki sem jönnek! — sóhajtá a 

festész.
— De bizony várunk, ha már itt va

gyunk — szólt a jószivü barát — majd, 
persze! ki látta azt, oly hamar felhagyni a 
reménységgel!

S igaza volt; — a második, vagy har
madik kocsinak érkeztekor, a festész ar- 
czát még élénkebb pir futá el.

-- Itt van! — kiálta fel örömteljesen, 
hanem azután sokkal más hangon hozzá- 
tevé - - jaj, de az anyja is itt van!

Az érkezett társaskocsiból kiszállt ven
dégek közül hat alak ki-vált, a három nő 
szépen, csinosan megigazgatá ruháit, az 
egyetlen idősb férfi tag pedig galléron csíp
te a velük jött két kis fiút s egy hatalmas 
mozdulattal mind a kettőt elemelte az út
ról, hol a folytonosan jövő menő kocsik és 
gyalogok között könnyen valami bajuk es- 
heték.

Elég lesz említenünk, hogy a társaság 
legidősb tagja termetes kövér asszonyság 
volt, kinek ugyan évei azt hozták volna ma
gukkal, hogy ruházatára inkább a setétebb 
színeket válogassa : de a tisztes asszonyság 
ezt nem akará, úgy látszik, elismerni, — a 
többi közt kalapjának szalagául is élénk ve
res színűt választván. Meglehetős sulylyal 
bírható karjaira több karperecz volt csa
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tolva, — s ne vegye tölünk rósz néven a 
nyájas olvasó, hogy e csekélységet ily ha
mar megemlítjük, — de az asszonyság oly- 
képen hordozá karjait, s fehér selyem nagy
kendője úgy volt eligazgatva, hogy e drá
gaságok mindenkinek hamar szemébe tűn
hettek — a mint hihető — a kedves asz- 
szonyságnak kívánságára és örömére.

Még a Viktorénál kevésbbé éles belátá- 
sú s ember ismerő szem is azonnal felismer- 
heté vala ezen asszonyságban azon hölgyet, 
kit festészünk : „jaj de az anyja is itt van!“ 
felkiáltással üdvözölt magában; valóban ő 
volt, Deimelné asszonyság. — A társaság 
többi nő tagjai Deimelné asszonyság leá
nyai, — az egyik ama két kis reménytel
jes hazafinak — kiket édesatyjuk galléron 
csípve szállított el láb alól — igen csinos 
anyja; a másik, az ifjabb nő — Luiz.

Lujza igen szép volt. Gyönyörű setét 
haja, tündöklő fekete szemei, eleven, meleg 
arczszine s ritka szépségű termete bizo
nyára magukra vonhaták inindenkinekfigy el
mét. Hanem a ki ez alakot szemlélte, a ki 
gondosan végig tekintett e leányon, — le
hetlen hogy be ne lássa vala : miszerint 
Lujza épen nem tartozott azon lények közé, 
kiknek egyik kedves példányáról, -- ha 
nem csalódom — Byron mondja valahol : 
„szép volt; ég és föld látta, hogy szép, csak 
ő maga nem tudd, s épen ez tette oly széppé!“

Lujza igen is tudta, hogy szép, s innen 
ama gyönyörűen választott hajviselés, in
nen szemei és tagjainak kedves hordozása, 
— mely habár számított vala is, — de min
denesetre igen ügyes volt.

Az ifjú festész pillanatig ábrándosán 
szemléié e gyönyörű alakot, azután lázasan 
ragadta meg barátját, s egyenesen az érke
zettek felé sietett.

Néhány lépést tettek feléjük, — és az 
ifjú festész kedvese mellett volt. Lujza ar- 
czán mosoly futott át. Oh hanem e mosoly 
nem a szerelem boldogságának mosolya volt, 
hanem a diadal öröméé. Viktor észre vette.

A festész igen alázatosan köszönté Dei
melné asszonyságot — már a mint az em
ber átalában kedvesének anyját köszönteni 
szokta : — véghetlenül örült a szerencsé
nek, mely őket is épen most hozta e kedves 
helyre, engedelmet kért, hogy barátját be
mutathassa, — s esdekelve kérdezé, nem 

lennének-e alkalmatlanok, ha ők is e kedves 
társaság körében maradnának ?

Deimelné asszonyságról még a rágalom 
se’ mondhatta volna, hogy valami nagyon 
érti az illem szabályait, — hanem mindamel
lett ezt a kérelmet nem tagadhatta meg az 
esdeklőtől, habár ily szavakban adta is bo
csánatát :

— Én nem bánom, tessék, ha velünk 
akarnak maradni.

— És ha unalmas nem lesz a mi körünk
ben lenni — javitá ki Lujza anyjának sza
vait, — és szép arczán élénk pir futott át.

S a két ifjú a társaságnál maradt.
A festész eleinte persze Deimelné asz- 

szonyságnak udvarolgatott, — hanem Vik
tor csakhamar észrevette rimánkodó pillan
tásait,— és sokkal jobb szivü volt, semhogy 
barátja boldogságáért meg ne tette volna, 
hogy e kínos foglalkozástól felmentse; — 
minekokáért ö lépett a termetes asszony
ság mellé, úgyhogy néhány pillanat múlva 
a festész kedvese mellett a mama előtt ha
ladott.

Hosszadalmas volna elmondanunk, hogy 
a társaság tagjai miről értekeztek; midőn 
valamely körben egészen idegen egyén je
len meg, mint itt most Viktor, a társal
gás igen közönyös dolgokról szokott folyni; 
csupán azt kell megjegyeznünk, hogy ak
kor, midőn Lujza észrevette, hogy anyja 
élénk beszédbe bocsátkozott már a kedves 
fiatal íróval : gyönyörű setét szemeit a sze
relem legábrándosabb kifejezésével eraelé 
az ifjú festészre, s olyan hangon, mely vagy 
a legforróbb szerelem hangja lehetett, vagy 
csodás művészettel volt betanulva, ezt sugá 
kedvesének :

— Köszönöm, köszönöm, hogy eljöttél 
kedvesem!

Ha János urnák ecsete úgy le tudta vol
na festeni a boldogságot, mint a hogy jelen
leg arcza kifejezé : igen igen kedves képet 
teremtett volna.

Hatalmasan zengett a pávaszigetröl a 
katonai zene, a csónakok kedvesen lenget
tek a városligeti tavacskán, a sétálók nagy 
tömege gyönyörködék amabban is emebben 
is, — kocsik robogtak végig az utak men
tében, lovagok poroszkáltatták lovaikat, — 
ilyen napon életet, elevenséget mutat a vá
rosliget mindenütt.
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Deimelné asszonyság és környezete nem 
sokára a pávaszigetre vezető hidacskához 
érték. De oh sors! A hidacska túlsó végén 
asztal állt, az asztal mellett pénztárnok ült, 
— a ki húsz krajczárig megzsarolt minden 
belépőt. — János festész el volt ugyan fog
lalva egész szivében lelkében szerelmének 
tárgyával, hanem azért mégis észrevette e 
körülményt, s éles elméje azonnal átlátta, 
hogy a lovagiasság úgy hozná magával, 
hogy ő sietne előre s váltana belépti jegye
ket az egész társaság számára. Igen de az 
majdnem két forintba kerül vala, szüksé
geltetvén nyolczszor húsz krajczár, — két 
forint pedig igen nagy pénz azon festésznél, 
a ki hónapok óta egyetlen müvét se tudta 
áruba bocsátani! A helyzet tehát kissé kü
lönös volt, hanem az ész segitett! János ur 
sasszemei észrevették, hogy Lujz nagy ken
dője rojtjába valami áldott kis kóró akadt 
bele, — s nem kelle több a festésznek, meg
állapodásra kérte kedvesét, nagy sietséggel 
lehajolt, s addig szedte bontotta ki a rojtok 
közül a kedves kis kórót, a mig a társaság 
minden mozdulatát figyelemmel kísérő sze
lne észre nem vévé, hogy Deimelné asszony
ság veje lépett végre a fizető asztal mellé, s 
ha tán nem is egész örömmel, hanem bizo
nyára teljes pontossággal megváltotta az 
egész társaság számára szolgáló belépti je
gyeket.

János festész könnyebben lélekzett, — a 
kis kórótól egyszerre megszabadná a nagy
kendőt, azután pedig rettenetes spectaculu- 
inot csinált, elmondván a két kis sarjadék 
atyjának, hogy : már ez még is sok, már ezt 
a sok szívességet ők csakugyan nem érdem
lik, — és hogy ö komolyan megneheztel, 
hogy e kedves kötelesség teljesítésében meg- 
előzteték. -- Viktor is hasonlóképen szóno
kolt, — hanem mind e szavak daczára nem 
lehet eltagadnunk, hogy a két ifjú lovag 
igen elégedett pillantást vetett visszafelé az 
asztalra, mely immár rájok nézve elveszté 
fenyegető hatalmát.

A pávasziget meglehetősen telve volt 
vendégekkel.

— Na itt aligha helyet kapunk -- inon- 
flá Deimelné asszonyság — pedig majdnem 
hét forintot fizettünk. Ez lesz csak szép!

— Ott van egy üres asztal! — szólt Já
nos festész teljes diadallal mutatva egy, 

a többiektől igen távol álló és senki által 
el nem foglalt asztalra.

— Ugyan! olyan messze! — vágott köz
be Lujz — majdnem a tóparton! Mi semmit 
se kapunk, — minket pedig megesznek a 
szúnyogok!

Viktor barátunk kötelességének tartá 
hangosan felkaczagni a kisasszony ezen él- 
czére, a mely kaczajért — a mint látszék — 
Lujz épen nem neheztelt meg.

Különös volt, hogy Lujz szavának senki 
se’ mondott ellent és a társaság tagjai kö
zül egyetlenegy se’ kelt János festész vé
delmére.

S elindultak azután más telepnek kere
sésére.

A vendégek számára a katonai zenekarral 
szemközti téren voltak felállítva, s általuk 
nagyrészben elfoglalva, az asztalok. — Ezek 
egyikét katona tisztek ülték körül, nyalka, 
csinos dzsidás had nagyocskák, — és a sors 
épen úgy hozá magával, — hogy ezen asz
tal tőszomszédságában volt nyolcz üres hely.

— Itt már kellemesebb lesz, ugy-e ked
ves anyám — szólt Lujz emelt hangon.Bát
rak vagyunk még egyszer elmondani: emelt 
hangon! Számot adunk róla később, miért 
teszszük ez ismétlést.

S valamint előbb se’szólt Lujznak senki 
ellent : úgy lön most is. A társaság helyet 
foglalt, — a szép leány a festész mellett 
ugyan, — de a dzidás hadnagyokkal szem
közt.

Viktor homloka pillanatra elborult, — 
hanem ezt senki észre nem veheté.

Azután folyt ismét a kedves társalgás, 
enyelgés, tréfa, — kölcsönös bókolás, — étel 
ital rendelés, pinezérek sürgetése, — a két 
kis fiúnak rendre igazítása és telhetlensé- 
gök feletti panaszkodás, evés, ivás, tréfa, - 
pohárcsengetés, pinezérhivás, fizetés, és áta- 
lános hazamenetel.

Viktor egy darabig elkiséré a társasá
got, — azután mondá, hogy igen örvendett 
a szerencsének és hogy boldog napjai közé 
számítja a mait, mint a melynek néhány 
óráját ily kedvesen, ily derülten tölté.

— Isten veled, - a viszontlátásig! — 
mondá a festész, tetemes súlyt fektetvén az 
utósó szóra.

— Isten veled! — viszonzá Viktor.
Az újdondász nem szólt ugyan a viszont
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látásról, hanem azért még a délelőtti be
szélgetés alkalmával meghatározott esti órá
ban csakugyan ott volt ismét a Kammon 
elött. — Nem kelle sokáig várnia, János 
festész is megjelent.

— Valahára! — mondá Viktor —jó vol
nál halálnak! Ennyi ideig váratni az em
bert, — ebben a hűvösben! Jerj,kisérj haza.

János festész szótlanul ölté karját a 
Viktoréba. Elindultak.

Oly jó, oly bizalmas barátok valának, — 
és tiz percznél tovább haladtak egymás mel
lett, — s még alig kezdtek bele a tárgyba,
— melynek megvitatásáért tulajdonkép 
együtt voltak. Furcsa is az, mikor az em
bernek Ítéletet kell hallania tulajdon — 
vagy ítéletet mondania másnak kedveséről. 
Az ember örökké csak jót szeretne mondani,
— hallani; de ha az őszinteség néha mást 
kíván ?

— Te pajtás — kezdé végre Viktor — 
ha mi igy, szótlanul mendegéliink egymás 
mellett, nem jövünk rá beszédünkre ma 
sem! Azért fogjunk talán hozzá, de — ne
hogy ajtóstul menjek a szobába, — hadd 
kezdjem úgy szavaimat, — mint a toaszto- 
kat szokás; az ember egészen máshoz szól 
mint a kit éltetni akar; nem oda néz a 
hová üt.

János festész hangosabban, elevenebben 
érzé dobogni szivét.

— Mit tartasz te a kaczér nőkről, pajtás ?
— - kezdé Viktor — hiszed-e, hogy azok va
laha szeretni tudjanak? hiszed-e, hogy sze
relmük állandó maradjon, — hiszed-e, hogy 
képesek a férfiút teljes egy egész életen át 
boldogítani, — s hozzá hívek maradni?

A festész bámulva tekintett barátjára
— Nem hiszem — viszonzá azután rö

viden.
— No úgy hát, édes piktorom — szóla 

Viktor kis vártáivá — s észre lehete venni, 
hogy hangja rezgedez — úgy hát, lelkem, 
szakaszd félbe viszonyodat ezzel a Lujzzal,
— mert ez meg fog csalni tégedet!

— Viktor! - kiálta fel a festész szen
vedélyesen, s megállott.

S megállott a kedves újdondász is, a ki 
most megfeledkezett rheumájáról, a hűvös 
esti légről, karszaggatásairól és mindenről 
a világon, — a mi barátjának szerelmével 
és boldogságával össze nem függött.

— János, pajtás — szóla azután ismét 
— tudom, hogy igen sértenek szavaim, tu
dom, hogy fájdalmat okoznak; de inkább 
okozzon egy kis fájdalmat most a szó, — 
semmint, a hallgatás későbbre igen-igen 
nagy boldogtalanságot. Azért, kérlek, légy 
türelemmel, hallgass végig nyugodtan.

Megindultak ismét, s lassú lépésekkel 
haladtak előre.

— Az embereket, édes barátom, nagy 
tetteikből sohase’ lehet oly tökéletesen meg
ítélni, — mint az apróságokból. A nagy 
tettek jöhetnek hiúságból, származhatnak 
ki tudja hogyan,ki tudja minő utón módon; 
de a kis tettek, — sokszor egyetlen pillan
tás, — egyetlen szó, — melyek mind ön
kénytelenek, mint ilyenek tökéletesen hü 
tükrei a léleknek. Ilyen apróságokra vi
gyáztam én ma Lujznál, — s mondhatom 
neked barátom, ha oly biztosan tudnám, 
hogy holnapután millionárius leszek, mint 
a hogy tudom, hogy e nő kaczér: — ha úgy 
tudnám — mondom — bizonynyal holnap 
mindjárt felmondanék az öregemnek, s ma
gam folyamodnám lapengedélyért.

— Ugy-ekaczér, ugy-e, ugy-e? —sóhajta 
a festész szomorúan — sejtettem én is!

Mert nézd, édes barátom — vette fel 
a szót Viktor újra — ha valamely nő tudja 
hogy szép, — még az nem épen hiba, — ezt 
mindnyájan tudják, sőt hiszik még azok is, 
a kik épenséggel sem azok; de ez — mon
dom — még nem hiba; hanem, mihelyt va
lamely nő akarja, kívánja skeresi az alkalmat, 
hogy magát bámultassa : ez — véleményem 
szerint oly biztos ismerve a kaczérságnak, 
mint a novellák rosszaságának a dagály. — 
S tette-e ezt Lujz? A legnagyobb mérték
ben. Einlékszel-e arra a távolálló asztalra? 
Ha ő igazán szeret tégedet, nem fog a tö
meg közé vegyülni akarni, hanem minél tá
volabb minden zajtól, csupán téged óhajt 
látni, hallani.

A festész kétszer háromszor is megsimí- 
tá homlokát; forró volt az, mintha lázban 
lett Volna!

— S nézzük a dolgot tovább— folytatá 
Viktor — midőn belebb mentünk a szigeten, 
vetted-e észre, milyen élénken, minő emelt 
hangon ajánld azt az asztalt, mely a dzsidás- 
tisztek mellett volt? Vigyázz reá, kedves 
barátom, s tapasztalni fogod, hogy minden-
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ki, a ki hiú, a ki a figyelmet magára vonni, 
a ki magát bámultatni akarja, — ha érde
kesebb idegenek körébe jut, mindig emelt 
hangon fog szólani!

— 01), hogy úgy van, hogy úgy van! — 
sóhajta a festész igazán fájdalmasan.

— S mit tett Lujz továbbá? — folytutá 
Viktor — szemközt foglalt helyet a hadna
gyocskákkal. Ha igazán szeret, — ha nem 
kaczér: akkor, barátom, ezt cselekednie nem 
szabad. A katonatisztek s kivált a lovasok, 
mindig igen kedves alakok voltak a leányok 
s átalában a nők előtt. Minden nőben van 
kisebb nagyobb mértékben bizonyos regé- 
nyeskedö hajlam, — s ezen érzelgésnek ama 
czifra öltözetű, csinos külsejű hadfiak min
dig kedves tárgyai valának. A mely leány 
kedvesével jelen meg valamely helyen, ked
vesével ismétlem, — kiről tudja hogy sze
reti, imádja : ann ,k ilyen regényeskedő ér
zelmekkel nem szabad eltelve lennie. Ha 
igazán szeret, — benned kell vala feltalál
nia egész világát, csupán téged látnia, — s 
mást senkit. Téged szerelemből féltékenv- 
nye tennie nincs.semmi szükség rá; — s ha. 
ó kívüled mást is akart látni, s ha kívüled 
mástól sőt másoktól is akart láttatni : ak
kor, barátom, az a leány nem érdemli meg 
a te magasztos szerelmedet!

— Viktor, az istenért! — kiáltá fel a 
festész fájdalmasan — ne tovább, mert a 
szivem szakad meg szigorú Ítéleted alatt.

— Barátod vagyok — viszonzá a segéd 
szerkesztő — saját magad szólítottál fel, — 
ha őszinte akartam lenni, csak igv szólhaték.

— Isten veled! — mondá a festész elko- 
morodva.

— Hová ily haragosan, — csak nem ne
heztelsz?

— Megígérte, hogy ha szüléi elalszanak, 
kijő velem egy sétára. Szemébe fogom mon
dani mindezt, — s azután szakitok örökre, 
Örökre, ha a szivem szakad is meg bele!

Viktor arcza egészen elkomorult. Szi- 
lárdúl megfogta a festész jobbját és hosz- 
Szan nézett annak szemei közé.

— A mig szüléi alszanak? — kérdé meg
lepetve. Fiú, fiú, jól vig ázz és ne feledd, 
k°gy azon leány, a ki megcsalja szüléit mig 
alszanak, — meg fogja egykor csalni férjét 
ls> habár örökké ébren volna!

A festésznek nem volt többé pillanatig

sem nyugalma vagy türelme, — ingerülten 
vált el barátjától.

— Szegény fiú, milyen kár érette! — 
mondá Viktor szánalmasan tekintve az el
siető után.

Azután szállása felé indult :
Az est oly szép volt. Ezernyi apró csil- 

lagocska tündökölt a sefétkék egen, — s 
közöttük mosolygott szendén, nyájasan a 
teljes hold, — ezüstös szintiekké festve a 
néhány könnyed nyári felhőcskét, melyek 
csodaszép alakúan,halkan, csendesen vonul
tak át a láthatáron.

A festész egyenesen kedvese szállása 
felé tartott. — A belváros egyik legdélibb 
részen feküdt e nagy terjedelmű de csak 
földszintes ház, melynek utczára nyíló ré
szét Deiinel ur családja foglalá el, mig az 
udvar és az azt környező épületszárnyak 
Deimel ur igen szépen jövedelmező asztalos 
műhelyeiül szolgáltak.

A kaputól jobbra és balra is négy vas
rostélyos ablak állott, — a jobb szárny bér
be volt adva, de a balszárnyát Deimelék 
maguk lakták, — s a legszélső ablak épen 
Lujza szobájáé volt.

Oh, a festész hányszor áldotta már meg 
ez ablakot! Hányszor sétált mellette fel s 
alá, — hányszor állt meg rácsozata mellett, 
— hányszor csókolá meg üdvözülten a rá- 
csők közül kinyúló puha fehér kezecskét, — 
s hányszor költé el utósó fillérét is egy-egy 
szép virágra, melylyel ez ablakot ékesíthes
se, — melylyel a szépnek, a kedvesnek meg
lepetést és egy kis örömet szerezzen!

De most?! útja közben rémítő szónok
latra készült el. Hogyan fog majd odalépni 
az ablak elé, — hogyan fogja kérni a hüte- 
len, csalárd leányt — színlelt, szép szavak- 

, kai, hogy jöjjön ki néhány pillanatra, — s 
ha kijött — hogyan szól majd hozzá, mily 
keményen, mily feddöleg, — hogyan sze
mére veti majd kaczérságát, s oh mily 
kínos boldogság lesz majd látni, hogyan tö
rik ineg a büszke alak, —- s hogyan fog bo
csánatot esdeni, javulást ígérni!

Es csakugyan megjelent a jól ismert ab
lak előtt. — A mint kiért a ház elé, a kö
zelben levő templom óráján épen akkor 
verte el a tizet. — Deimel ur és Deimelné 
asszonyság ilyenkor rendesen mélyen szen- 
deregtek már, a miről meggyőződhetek vala
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kiki, — a ki gyönyörködni akart volna a 
derék házaspár egész az udvarra kihalló 
hortyogásában.

A hold oly nyájasan világította meg a 
csendes utczát; épen Lujza ablakára vetette 
fényét, a túloldal homályban maradt. S a 
mint a festész odaért a ház elé, — a mint 
meglátta a virágos ablakot, — a mint zör- 
renni hallá a kinyitott ablaktáblát, — a 
mint észre vette a virágok mögött előtűnő 
legszebb virágot : mind ama kemény feddő 
szavak, melyekre már elkészült, - mintegy 
varázsütésre kirebbentek elméjéből, maga 
sem tudta hogyan, maga sem tudta mikép, 
sietve rohant az ablak elé, — s olyan han
gon, a minővel csak a legforróbb szerelem 
bir, ihletten rebegé e szavakat :

— Lujza, kedves kedves édes Lujzám!
A lányka a vasrostélyzaton kinyujtá fe

hér kezecskéjét, — a festész mohón ajkai
hoz vitte, — s ki tudta volna megszámlálni 
mennyi csókot ejtett rá!

— Kimenjek? — kérdé a lányka végre 
csintalan mosolylyal.

— Kérdezheted? — viszonzá a festész 
boldogan.

— De úgy bocsásd szabadon kezemet. 
Csalódol, édes, ha azt hiszed hogy a tied!

S úgy kaczagott, mikor e szavakat ki- 
mondá.

A festész ábrándosán nézett az ablakból 
eltűnő alak után.

Én istenem, milyen furcsa az a szere
lem ! Ha az ész itélőszéke elé viszed a vád
lott alakot, — bizonyos lehetsz benne, hogy 
itt bűnösnek talál tátik, s ki lesz mondvará a 
kárhoztatás; de fellebbezd a vádat a szív
nek bírósága elé, — s egy pillanat alatt fel 
van mentve minden vétségtől. Mindnyájan 
tapasztaltuk ezt, — s igy hát nem kell so
kat bizonyítgatni.

Néhány pillanat múlt, — és Lujza meg
jelent. Halkan nyitotta meg a kaput, — 
nesz nélkül zárta be, — s a jövő perczben 
odaborúlt a festész dobogó kebelére, — s 
forró csókjai égtek annak ajkain. Ha Viktor 
látta volna, mily fenséges eredményüek va- 
lának komoly, intő szavai!

A szerelmes pár egymást átölelve egye
nest a Duna felé tartott. A folyam habjai 
olyan andalitóan zsongtak, a szellő oly hal
kan rezgedezett, — olyan ünnepélyes csend

uralgott mindenütt. A hold gyönyörűen 
megvilágította a budai oldalt, — s az öreg 
Gellértet. — A szerelem számára látszott 
alkotva lenni az éj.

János ur boldogsága végtelen volt. Meg 
akarta csókolni a homlokot, — Lujza nem 
tiltotta, — csókot akart ejteni a tündöklő 
fekete szemekre, — a lánykának nem volt 
ellene kifogása, ajkaival érinté az édes ajka
kat — csókjai ép oly forrón lőnek viszonozva.

Bűbájos alkonyok! Az ember elfeledhet 
mindent, — hanem az ilyen alkonyok bol
dogságát soha.

A jó toronyórák szegények megtették 
kötelességüket, — a mennyiben unalmas 
garde de dames-ok módjára minden óra- 

| negyedben meg megszólamlottak, távozásra 
és válásra figyelmeztetvén a kedveseket, — 
hanem hiszen János urra nézve süket fülek
nek beszéltek, nem hallott ő kongásukból 
semmit.

Késő éj volt már, mikor a regényes sé
tából visszatértek. János festésznek még 
csak ekkor lön bátorsága felemlíteni azon 
ellenvetéseket, a miket Viktor tett Lujza 
magaviseleté ellen.

— Szerelmes, féltékeny, vak gyermek 
— kaczagott Lujz, s illatos kendőcskéjével 
gyengéden, ingerlőén meglegyinté a festész 
lángoló arczát, — de ugyan e pillanatban for
rón magához szoritá balkarjával — gyer
mek! Hát anyámat nem ismered? Nem tu
dod gyengeségeit? Nem tudod, hogy sze
gény, szereti ékszereit bárnultatni, s annál 
a távoli asztalnál vajon láthatta volna va
laki? S nem mondta-e száz ezerszer, hogy ő 
csak úgy tudja élvezni a zenét, ha a zené
szeket látja? S nemdenem csak ez az egyet
len hely volté katonatiszteknek háttal?Nem 
kellett-e, nem volt-e kötelességem e helyet 
anyámnak engednem? Szeretsz? Féltesz? 
Kétkedel? Bennem!

Oh, hogy a leányoknak olyan csodálatos 
ékesszólást adott a természet! János nr — 
a mint mondani szokták — tökéletesen le 
volt téve a lábáról. Hogyan restelte a dol
got, hogy egyetlen pillanatig kétkedett ez 
angyalban. Milyen figyelmes jó gyermek, — 
s ő még vádolhatta, még kétkedhetett ben
ne?! János, János, — milyen vakká tett a 
szerelem!

— Én édes angvalom! — rebegé a fes- O * o 
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tész minden válasz helyett, s hosszií forró 
csókok között vett búcsút kedvesétől.

Azután gondolatokba mélyedve tért szál
lására. Hanem az ilyen esték után az em
ber nem tud elaludni! Minden — a mi érez
ni tud, sokkal élénkebb, semhogy az álmát 
a szempillákra engedné szállani. — Az ember 
bele bámul a nagyvilágba, negyedórák hosz- 
szat elül egy helyen, — s minden gondolat, 
minden eszme csak az édessel, a kedvessel 
foglalkoztatja a lelket.

Ilyen ihlett órákban — mintegy önkény
telenül ragadta meg János ur egyszerű kis 
pásztorfurulyáját. Kedves emlék volt ez a 
gyermekkor éveiből. Még mint egyszerű fa
lusi gyermek kapta e tilinkót, azóta barát

jává lett, s nem egyszer azon kesergé el bá
natát s ez által fokozta örömét. — Az igaz, 
meglátszott rajta, hogy a fuvola-iskolával 
sohase’ foglalkozott, — s nem tagadható, 
hogy a hangok egynegyede legalább is ha
mis volt, — hanem azért fújta, — fújta 
most is, érzelmesen, fújta mindaddig, a mig 
a nyájas hold utóbb is megunta ez epedő 
hangokat s az öreg Gellért mögött szép csen
desen lenyugodott, hasonlóra intvén a fes- 
tészt is, — ki a mai napon azon gondolattal 
kelt, hogy ma fog gyógyulni; — de bizo
nyosan sokkal szerelmesebben tért pihenni 
mint valaha.

GYÖRY VILMOS.
(Folytatjuk.)

VÉG
— Az akadémia hétfői ülésében (febr. 24.) b. 

Prónay Gábor foglalt széket : „Honunk kertésze
te a múltban és jelenben* 4 czimű értekezéssel. A 
tudományos alapra fektetett előadás mind végig 
lekötötte az akadémia figyelmét, annál inkább, 
mert a tárgy uj, irodalmunkban kevéssé miveit, 
noha igen érdekes térre vezette a hallgatót. — 
Erre a titoknok több rendű előterjesztése követ
kezett. Először kérte az osztályt, bízzon meg va
lakit az akadémiai almanach astronomiai részének 
szerkesztésére. Brassait emlegették, más valaki 
lett. Olvasta egy névtelen levelét az építészeti 
pályázás iránt. Az illető bizottmányhoz lön uta
sítva. Bemutatta Frivaldszky és Pólya r. ta
gok jelentését Margó Tivadar értekezése iránt : 
„az izom-idegek végződéséről**  miszerint ez az 
„Évkönyvek" számára elfogadható; Győry Sán
dorét, melyben ez Possert .János 2 math. munká
ját bírálatra fölvehetőnek véleményezi; valamint 
Peczval Ottó is Hunyady Jenő munkáját : „A 
harmadrendű vonalok tulajdonságiról.**  Egy be
gyújtott math. kézikönyv mellőztetett. Olvasta 
még a titoknok a két elnök újraválasztását meg- 
erősitő helytartósági intézményt; továbbá Sta- 
ckenberger Aloíz és neje Luiza végrendeletének 
kivonatát, mely szerint az akadémiának 5000 ftot 
hagynak természet-rajzi munkák kiadására; szín
en id. Mándy Péter alapítását (100 ft.) melynek 
feltétele, hogy ha valamikor az akad, czéljaitól 
erőszakosan elvonatnek, visszakövetelhessék, ő, 
yagy utódai. Némely kisebb fontosságú titoknoki 
jelentések után Hunfalvy Pál könyvtárnok indít
ványára rendes alkönyvtárnok választatott : 7i«- 
denz József. Végre több pesti polgár petitiója 

mely niár lapokban is közölve volt) került

Y E S.
szőnyegre az akadémia épülete tárgyában; de si
kereden szóváltás után, mint az akadémia körét 
haladó, az igazgató tanácshoz utasittatott. Ülés 
végével az elnök a 4 állandó bizottmány tagjait 
marasztá még tanácskozásra, minek eredménye 
lön, hogy költségvetéseiket, pénztári tekintetek 
miatt, alább kelle szállitniok.

— A Kisfaludy-társaság alaptőkéjéhez egyik 
pártolója, Nagy Róza úrnő H. M. Vásárhelyről, 
5 ftot küldött. Nagy Dániel ur, pesti ügyvéd, pe
dig évenkint 4 fttal kötelezte magát, szintén az 
alaptőkéhez, járulni. — Alapítók lettek újabban 
özv. Tihanyi Ferenczné (100 ft.) és gr. Széchenyi 
Ödön (200 ft.); — továbbá gr. Csáky Rozá
lia, Komáromi Györgyné urhölgy 50 ftról szóló 
erdélyi úrbéri kötelezvényt (f. é. jul. 1-től 1866. 
jul. 1-ig terjedő kamatszelvényekkel) ajándékozott 
a társaságnak.

— Riedl Szende akad, tag és főmunkatársa 
Hegyi Imre most márczius elejével átalános „Kri
tikai lapot**  indítnak meg. Tudomány, művészet, 
szépirodalom mind a lap körébe esnek. Megjele
nik kétszer egy hóban.

— Heckenast Gusztáv kiadó hivatalában több 
uj könyv jelent meg, felhívjuk rájok a közönség 
figyelmét Ilyen Horváth Mihály „Magyarország 
történelmének" IV-dik, Kautz Gyula „Politikájá
nak" II-dik, az „Ismerettár" V-dik kötete; Kele
men „Tiszti szótára" — Józsika Júlia uj regé
nye : „Családélet**  két kötetben. — Atalán iro
dalmunk uj könyvekre nézve ismét nagyobb élénk
séget mutat, mint a közelebbi hónapokban.

— A lévai Casino-egvlet ma. febr. 27-én, 
tartja „művészeti és szavalati estélyét" az irói se
gélyegylet javára. Követésre méltó példa.



UJ KÖNYVEK").
SÁRKÁNYFOGAK. Humoristikus gyűjtemény. Irta a 

Garabonczás diák. Illustrálva 46 képpel. Ára 60 kr. 
(Pest, szerző tulajdona.)

ÉRDEKES NOVELLA-GYŰJTEMÉNY az angol, fran
czia és német irodalom jelesebb műveiből. Fordította 
Hang Ferencz. I, II. kötet. (Lauffer és Stolp, Pest.)

AZ AKADÉMIA IGAZSÁGA. A közvélemény eleibe ter
jeszti Brassai Sámuel. (Stein, Kolozsvár.)

LATIN-MAGYAR és MAGYAR-LATIN ZSEBSZÓTÁR, 
iskolák használatára. Irta Holub Mátyás, bajai tanár. 
Ára 2 ft. 50 kr. (Schőn Jakab tulajdona.)

SÁROSPATAKI FÜZETEK. Protestáns és tudományos 
folyóirat stb. Szerkeszti Antalfi János. Hatodik évfo
lyam I. füzet. Előf. ára egész évre 6 ft. E füzetek 
1859—60—61 évi folyamából még néhány teljes pél
dány — együtt 10 ftért — kapható. — (Sáros-Pataki 
a főiskola betűivel.)

BEDE ÁDÁM. Regény. Irta Eliot György. Angolból for
dította Salamon Ferencz. Első kötet 2-dik füzete. 
Szétküldetik a Kisfaludy-társaság pártolóinak. (Emich, 
Pest, 1861.)

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

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

A rendszeres SZAVALKATTAN alaprajza. Tankönyvül 
irta Mátray Gábor. Jövedelme a pest-budai zenedében 
megalapitott 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.)

MYR.TUSLOMBOK. Költeményfüzér. Irta Pados János. 
Ára 1 ft. 80. diszk. 2 ft. 80. (Gyurién, Pest.)

NÉPISME. A legjobb források után kidolgozva Almási 
Tihamér által. Öt kőnyomatú képpel. (E czim alatt is: 
IFJÚSÁGI KÖNYVTÁR VI. kötet). Ára kötve 
1 ft. 80. (Engel és Mandello, Pest.)

IDŐSZAKI VEZÉRFONAL az egyetemes történelemhez, 
iskolai , és magánhasználatra. Irta Vamotsy Mihály, 
tanár. Ára 1 ft. 80. (Engel és Mandello, Pest.)

BÉNYEI Gábor KÖLTEMÉNYEI. A szerző sajátja. Ára? 
(Beimel és Kozmánál, Pest, 1861.)

A MAGYAR NYELV gyakorlati TANFOLYAMA. Ne
gyedik kötet : Rövid magyar nyelvtan. Elemi és ncp- 
tanodai oktatók számára kézi és segéd könyvül Ke!l- 
ner Lajos porosz tanügyi tanácsos módszerét követve, 
irta Kempelen Győző, stb. Ára 60 kr. (Burger, Sze
ged, 1861.)

*) Hogy ez állandó rovatot minél teljesebbé lehessük, kéret- j 
nek a t. kiadó, illetőleg szerző urak, hogy az újonnan megjelenő • 
müvekből egy-egy példányt, vagy legalább annak egész cziinét.: 
hozzánk beküldeni szíveskedjenek. yl szerkesztőség, j

KÉZAI Simon mester magyar KRÓNIKÁJA. Fordította 
Szabó Károly. Ára 1 ft. (Ráth, Pest.)

ABUSKA. Csagatajtörök szógyűjtemény. Török kézirat
ból fordította Vámbéry Ármin. Élőbeszéddel s jegy
zetekkel kísérte Budenz József. A magyar tudományos 
akadémia kiadása. (Emich, Pest.)

A MAGYAR ALKOTMÁNY történeti kifejlődése. Irta 
Molnár Aladár, ref. főiskolai segédtanár. Első kötet 
első fele. Ára 1 ft. (Pápán, a ref. főtanoda betűivel.)

POLITIKA vagy ORSZÁGÁSZATTAN,tekintettel a két 
müveit világrész államintézményeire és törvényhozá
sára. Rendszeres tan-és kézikönyvül irta Kautz Gyula 
jogtudor stb. Második fele. Ára 4 ft. (Heckenast,Pest.) 

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNELME. Irta Horudtű Mi
hály. Uj dolgozat. Negyedik kötet. I. Leopold trónra 
léptétői a szathmári békéig. Ára négy kötetnek 10 ft. 
(Heckenast, Pest.)

ISMERETTÁR. Nélkülözhetlen segédkönyv, mely a tör
ténelem, természet s egyéb tudományok és művészet 
köréből (lehetőleg) minél több érdekes tárgyat és 
egyéniséget betüsorozatos rendben megismertet. V. 
kötet. Ferguson-Hermann. Ára 1 ft. (Heckenast,Pest.) 

Latin-német-magyar átalános TISZTI SZÓTÁR. Irta Ke
lemen Mór ügyvéd. Átnézte dr. Ballagi Mór, tanár. 
Ára 50 kr. (Heckenast, Pest.)

CSALÁDÉLET. Regény, 2 kötet. Irta Józsika Júlia. Ára 
2 ft. 50 kr. (Heckenast, Pest.)

A FERTÁLYMÁGNÁSOK. Regény két kötetben. Irta 
Rózsaági Antal. Ara 2 ft. 50 kr. (Emich, Pest.)

BESZÉLYEK. Irta Deák Farkas. Két kötet. Ára 2 ft. 
(Demjén, Kolozsvár.)

CICERO ÖSSZES LEVELEI időrendes sorozatban. For
dította, s magyarázó jegyzetekkel, mutatókkal ellátva 
kiadta Fábián Gábor, a magyar tud. akadémia rendes 
tagja. A Kisfaludy-társaság pártolása mellet. Második 
kötet. Ára 2 ft. (Emich, Pest.)

NYÍLT LEVELEZÉS.

Kecskemétre, K . . . nd. A költők gyakran szerencsét
lenek, de azért a szerencsétlenek nem mind költők. A 
levelezésben semmi haszon — kivált ha rá kell fizetni.

Szombathely, P. 1). urnák. A tévedést eligazitottuk. A 
könyvek útban vannak.

Ugyanott, X. |,. urnák. A múltkori szelíd, szelidebben 
azt tette, hogy gyönge. Ez epitheton a mostaniakra 
is áll. —

Miskolczra L . . . nak. Nagy köszönet el!
Sz. Fehérvár.-Dieballa ur könyvilletménye Fekete János 

ur csomagjában küldetett el. Legyen szives utána 
nézni.

TARTALOM.

Goethe és Shakespeare — Az Ember tragédiája. Szász 
A'. — Egy olasz költő zenvedései. Reviczky Sz. — A Csók. 
Szász B. — Csak az első szerelem boldogit Gyüry F. — 
Vegyes. — Uj könyvek. —Nvilt levelezés.

CAT" Melléklet: Előfizetési felhívás. „Szünórak." Mulattató és tanulságos lap családi körök számára. 

Arany János, felelős szerkesztő és laptulajdonos. Kiadó : Heckenast Gusztáv.

Pesten, 1SK2. Nyomatott Lindám ős H-ckenaeti-íl


