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SZÉPIRODALMI

F I G I E L 6.
21-ík  szám.

Szerkesztői szállás.
hová a lap szellemi részét illető külde
mények utasítandók : Űllői-ut és 3 pipa- 

utcza sarkán Il ik szám.

Megjelenik e lap csütörtökön.
Előfizetés helyben házhoz hordva, vidéken postai 

szétküldéssel, félévre 5 ft. egész évre 10 ft.

Kiadó hivatal.
hová az előfizetési pénzek s minden a lap 
anyagi részét illető dolgok utasítandók : 

Egyetem-utcza 4-ik szám.

JELENTÉS
AZ IDEI, TELEKY-FÉLE PÁLYÁZAT EREDMÉNYÉRŐL *).

A Teleki-féle jutalomra, mint tudva van, 
vígjátékok pályáztak az idén. Hat mü kül
detett be, melyek czíme és jeligéje közzé 
tétetett annak idejében a pályázati számso
rozat szerint.

A biráló választmány, melynek tagjai 
az Akadémia részéröl Lukács Móricz t. Toldy 
Ferencz r. t. tag és Salamon Ferencz leve
lező tag, — a nemzeti szinház részéröl Fe
leki Miklós és Szigeti József urak valának, 
egyértelmüleg az V-ik számú pályaművet 
Ítélték legjobbnak.

E mü czíme : ,,A nöuralom“ vígjáték 3 
felvonásban; jeligéje : „A dió törve jó.“Más 
öt versenytársa vígjáték irodalmunk jelen
legi szinvonalához képest is középszerű, vagy 
gyenge mü, s itt nem szólunk rólok bőveb
ben. Azonban a pályázatot egészen kedvező 
'eredményűvé teszi a megnevezett vígjáték.

Csak a bírálóknak minden vita és legki
sebb kétségeskedés nélküli egyértelműségé
nél fogva is az idei pályázat örvendetesen 
különbözik a múlt pár évi vígjátéki pályá
zatoktól.

Még örvendetesebb, hogy a bizottmány 
által a kitüntetendönek ítélt „Nőuralom44 
Nemcsak pályatársai közt legjobb mü, ha- 
ae,rn a jelenkori magyar vigjátékirodalom 
el*ö  színvonalán áll.
. T i. azon szerfelett kevés számú vigjá- 

... közé tartozik, melyekből komoly 
törekvés látszik azon magasb, valódi comi- 
cum megközelítésére, mely az emberi hiú

) Olvastatott, az akadémia összes ülésében, márt. 19-én. 

szenvedélyeket nevetségessé tétellel bün
teti, s a „Nőuralom44 szerzője nem a köny- 
nyebbik oldalt választá e részben. Számta
lanszor láttuk a színpadon a nőknek a férjek 
feletti uralmát comicussá téve; de legtöbb
nyíre a férjek rovására; — az erősebb nem 
meghunyászkodasa a gyöngébb előtt comi
cus tünemény; de ez a könnyebb és felüle
tesebb oldal. Az uj vígjátékban ama viszony 
épen a nők szeszélyes uralkodási vágyában 
s fortélyos zsarnokságában van nevetsé
gessé téve.

Dicséretes e vígjátékban, hogy a mese 
nem véletlen események és mesterkélt in- 
trigák gépszerü bonyodalma, hanem azon 
valódi cselekvényt találjuk benne, mely az 
egyének szenvedélyeiből s kölcsönös viszo
nyukból természetesen folyt.

A nöuralom végre érdekes helyzetek, 
változatos jelenetek közt foly le, s a fejlés 
elejétől végig feszültségben tartja a figyel- 
met. Az előadás élénk, derült s a szenvedély 
sok helyen meglepő hűséggel nyilatkozik.

E vígjáték sok részben erős czáfolata 
tehát azon balvéleménynek, mintha az aesthe- 
tica és lélektan törvényeinek való hódolat 
kizárná a színpadi hatást. íme a „Nőuralom/4 
melynek épen azért és épen azokban ígé
rünk színpadi hatast, a mikben ama törvé
nyeket meg bírta tartani.

Ezen, csak nagyjában elősorolt érdemek 
nem mindennapiak mostani vigjátékirodal- 
munkban, s midőn a „Nőuralom“-nak ítél
tetik a koszorú, nem csupán a most pályá
zott hat vígjáték, hanem a lefolyt egy-két 
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évi vígjátékirodalom összes termékei között 
is teljes igazság van téve a nevezett mü ki
tüntetése által.

így a Teleki-féle jutalom az idén a leg
méltóbb kézbe jut.

Ezen jutalomra nézve ki van ugyan 
mondva, hogy az aránylag legjobbnak, még 
pedig nem is az egész drámairodalomban, 
hanem csak a pályázatra beadott nehány 
mü közül a legjobbnak mindenesetre kia
dandó; de valamint más, úgy ezen pályá
zatnak is valódi czélja a „status quo“-nál 
valami jobbra törekvés előmozdítása s ez 
esetben szinmü irodalmunk niveaujának 
magasbra emelése.

Ennél fogva eleget teszünk ugyan az 
akadémiai szabály holt betűjének, midőn 
egyszerűen csak annyit mondunk ki, melyik 
műnek van aránylagosan legnagyobb mű
becse a pályázott művek közül; de a pályázat 
czélja s az ilynemű czélokra tett alapítvá
nyok szelleme megkívánja, hogy az absolut 
becsre nézve is ítéletet mondjunk, s lega
lább nagyjában kijelöljük az irányt, mely
ben az idő szerinti színvonal magasbra eme
lendő.

Ezért kell szólanom még a „Nőuralom" 
absolut becséről, s némely kívánalmakról, 
melyek által vígjáték irodalmunk a mostani 
stádiumnál messzebb haladhat.

A ,,Nőuralom,“ bár vigjátékaink közt a 
legfelső rangok egyikét foglalja el, nem tar 
tozik a remekek közé, s nem a szó legma
gasabb értelmében vett jó vígjáték. Bár 
szép és élvezetes mü, élvezetünk több he
lyen megzavartatik olvasása és előadása 
közben. A fejlesztésben több hibán ütkö
zünk meg. Ilon, az egyik főszemély félté
kenysége, igen gyenge indokolással s majd 
semmi fejlesztéssel áll elő rögtön. Ennél is 
nagyobb fogyatkozás, hogy a mü vége, az 
egész megoldás oly gyorsan lepereg, hogy 
a néző nem érezheti magát egészen kielé
gítve. A mü eleje sokkal élvezetesebb, mint 
a vége, holott ez élvezetnek fokozódnia 
kellene.

Továbbá az alakok nem válnak ki eléggé, 
— csak vázlatot találunk e műben jellem
festés helyett. — Kifogásunk lehet még oly 
tények és kifejezések ellen, melyek a miatt 
flalószinütlenek, hogy azon magyar társada

lom , melyet szerző képzeltet, kétségkívül 
megbotránkoznék bennök.

Ide tartozik csaknem egész egy szerep 
— a Kondori szerepe. Magaviseletéből a 
magyar társadalmi fogalmak szerint elvte
len embernek tartjuk, holott szerző végre 
megbocsátja tévedését, s benne csak ,,köny- 
nyelmu jó mutat be. Azonkívül a már
említett Ilon, kit mint derék nőt ismerünk, 
azon egy hiba kivételével, hogy szép szeré
vel uralkodni óhajt, oly mindennapias mo
dorban kaczérkodik Kondorival, hogy a 
néző erősnek fogja találni e magaviseletét. 
Az e vígjátékban szereplő alakokra átalán 
azt lehet még megjegyezni, hogy bizonyos 
jellemgyöngeségben szenved mindenik, s 
ezen közös betegségükből foly némileg azon 
néhol csaknem indokolatlan átmenet egyik 
indulatból és szándékból a másikba, melyet 
fennebb Ilonra nézve kijelöltünk. Megjegyez- 
hetnők, hogy a comicum, mely felé a mü 
szerzője törekszik, nem tartozik az erőtelje
sek közé. A comicai eszme nincs elég hatha
tósan előállítva, s nincs benne egy alak is, 
kit ez eszme oly specificus és maradandó 
megtestesítőjének mondhatnánk, minők a 
jeles vígjátékok fő szereplői.'

Végre a nyelv, bár könnyű, sok helyen 
találó és jellemzetes, — annyira, hogy e 
részben is a legjobbak közé tartozik jelen 
vigjátékirodalmunkban , se eléggé drámai
nak, se eléggé magyarosnak nem mondható.

Ezek volnának főbb kifogásaink a leg- 
magasb mérték szerint, az absolut tökély 
szempontjából.

De midőn újabb vigjátékirodalmunk 
egyik legjobb termékének e hibáit kiemel
tem, egyszersmind az egész vigjátékirodalom 
némely fogyatkozásait érintém.

Legyen szabad tehát a „Nőuralom“-ból 
vigjátékirodalmunk egy-két nevezetesebb 
fogyatkozását fólemlitnem, melyeken dia
dalmaskodni kellene, hogy tovább halad
hasson.

A jellemek fenkiemelt gyengesége, az 
alakok ki nem válása és az erkölcsi fogyat
kozások elnézése nem elszigetelt tünemény 
vigjátékirodalmunkban. E hiányok közös 
forrására is könnyen visszamehetünk : — s 
e forrás a franczia vigjátékirodalom. E víg
játékokban, kedves derültségük, szellemdús 
voltuk mellett, a fenebbi hiányok átalánosan 
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föllelhetök. A franczia vígjáték a franczia 
társadalom képe, mely már XlV-ik Lajos 
korában kiválóan nagyvárosi volt. A na
gyobb társadalmi élet az embereket egy
formábbakká teszi : az egyén mindinkább 
elenyészik az egészben, az akaraterő mind
jobban aláveti magát a közvéleménynek, s 
az erkölcsöt, a valódi morális érzetet, mind 
nagyobb mértékben helyettesíti a „point 
d’honneur.“ Innen van, hogy a franczia tár
sadalomban ép úgy, mint a színpadon az 
alakok kevésbbé kiválók, az egyéni szabad 
akarat gyöngébb, s végre az erkölcsi birá
lat kevésbbé szigorú, mint oly társadalmak
ban, hol a falusi élet tuiuralkodó a nagy
városi felett. A nagyvárosi élet fényoldalai 
közé tartozik, hogy a csínt, ízlést mozditja 
elő az életben és társadalomban, — s ennél
fogva a művészetben és költészetben is. 
Hogy a legválasztékosabb ízlés, az úgyne
vezett classicismus, Görögországban és Ró
mában, később Olasz- és Francziaországban 
fejlett a legmagasb fokra, nemcsak az éltető 
nemzetek született hajlamának, hanem an
nak is tulajdonítható, liogy ugyanazon nem
zeteknél virágzott leginkább a városi élet is.

Fölösleges mutogatnom, mennyire kü
lönböznek a, leginkább falusi, magyar tár
sadalom egyénei, szokásai, erkölcsi fogal
mai és ízlése a franczia társadaloméitól. Ha 
a költészetben utánozni akarjuk őket, a kö
vetkezmény rendszerint az, hogy hibáikat 
elsajátítjuk s jó tulajdonukkal ki nem áll- 
juk a versenyt. Es valóban sok vígjátékunk
ban minden a franczia vígjátékokra emlékez
tet: az alakok, felfogás, szokások, erkölcsi el
vek— kivéve a társalgás finomságát, a stil ter
mészetes elegantiáját, s átalán véve az ízlést.

Az utóbbi pontra nézve sok haladás tör
tént vígjáték-irodalmunkban; de átalán véve 
nagyon hátra állunk az eredeti minták 
megett. Azonban, ha lehetséges volna is 
utólérnünk őket, s ha dicséretes is a most 
jutalmazandó vígjátékban az e részben is 
határozott előny vigjátékaink nagyobb ré
sze felett, ez nem nyújt elég kárpótlást azon 
hiányokért, melyek abból származnak, hogy 
alakok, társalgás és erkölcsök nem elég ere
deti magyarok.

^ásik, a fenebbivel kapcsolatban álló fo
gyatkozást vigjátékirodalmunkban a nyelvre 
nézve tapasztaljuk, mely oly nagy mérték

ben igénybe veszi a t. Akadémia figyelmét, 
s melynek fej lése a nemzeti színháznak is 
bevallott nagy föladata.

Jelen színirodalmunkban átalán a nyelv
tani hibáknak, a magyar syntaxis elleni vét
ségeknek, számos gerinanismusnak és néha 
gallicismusoknak is fordulnak elő példái; 
de ezekről nem szólok. Mindezen hiba elke
rülése sem elegendő még arra, hogy drá
mánk nyelvével meg legyünk elégedve.Mind
ezen hibáktól megtisztítva is, világos min
denki előtt, mennyire elmaradt drámánk 
azon nyelvtől, a hová fejlett lyrai tehetsé
gesebb költőinknél, a hová emelkedett az 
eposzi Vörösmartynál és Aranynál, sőt a 
prózai regénynyelv is, hogy mást ne említ
sek, Jókainál.

A drámai nyelv akkor fog életerős fej
lésben lenni, midőn a drámaszerzők eredeti 
magyar alakokat, szokásokat hoznak színre, 
s ezek hathatós jellemzésére, szenvedélyeik 
hű kifejezésére fölhasználják a magyar élet 
nyelvének egész gazdagságát. És ha a drá
mai nyelv egyik kelléke a rövidség, erőtel
jes, megtestesítő kifejezés, aligha van újkori 
nyelv, mely többet adna meg mintegy ké
szen a drámaírónak, — s különösen a nép 
nyelve, melyet nálunk a müveitektől halla
ni kevésbbé szokatlan, mint akárhol másutt, 
bővölködik a gondolatok, érzelmek és in
dulatok azon hathatós és rövid kifejezésé
ben, mely gyakran közmondásnak is beil- 
lenék.

Nem szólok azon kisebb nagyobb mér
tékű idealismusról, mely a költő egyénisé
gétől és felfogásától függ, s melynél fogva 
a drámai nyelv jobban vagy kevésbbé kö
zelíti meg az élet nyelvét; de annyi világos, 
hogy az a legjobb drámai nyelv, mely leg
erőteljesebben tünteti fel a jellemet és leg- 
hathatósabban festi a lelki állapotot. Lát
tunk példákat saját irodalmunkban, hogy 
oly költők, kik a magyar nyelvet lyrában 
és elbeszélésben mesterien tudták használ
ni, kiknek ömledezése, szónoki ereje és va
rázsló regélése ellenállhatatlan volt eme köl
tői nemekben, a drámában próbálván meg 
erejüket, egész ékes szólásuk hidegen hagy
ta a nézőt, s a nyelv ezen egész kincse me
rőben hasztalanul pazaroltatott el. Láttunk 
ellenben drámát, melyben semmi ábrándos 
és sen imentalis ömlengés, a legkisebb szó- 
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virág vagy szónoki föllelkesedés nincs, sőt 
a nyelv nem hogy elegáns volna, hanem in
kább darabos és durva egykissé, s mégis 
ellenállhatatlan hatással van az olvasóra és 
nézőre. Az első rendbeliekben a jellemzés s 
a szenvedélyek festése hiányos, az utóbbi
nak egész ereje, hatásának minden titka 
ebben áll.

A drámai nyelvhez tehát speciális drá
mairól tehetség kell, kinek eleven képzele
tében tisztán körvonalozott alakok szület
nek; de arra, hogy alakjait a néző elé ha
sonló tisztasággal birja állítani, egyedüli 
eszközét, a nyelvet, minél teljesebben kell 
ismernie és felhasználnia. A drámában a 
hány személy, csaknem ugyanannyi nyelven 
kell beszélnie s igy ha igaz, hogy a tragoe
dia- és vigjáték-irónak még tán jobban kell 
ismernie a nyelvet, mint más költőnek, más 
felől épen ezen kénytelenségnél fogva a 
magyar nyelv gazdagságát, eredetiségét, s 
egész hatalmát leginkább színpadunkon 
kellene tapasztalunk, hogy a magyar is, mint 
az angol, franczia és német, színházba men
jen, ha anyanyelvét a tökély magasb fokán 
akarja élvezni és bámulni. Nálunk a nem
zeti színház csak akkor fog valóban megfe
lelni a nemzeti nyelv iránti kötelességének, 
ha e részben folytonos haladás lesz benne 
tapasztalható, s legalább távolról lépést 
tart költői irodalmunk többi ágainak hala
dásával.

Jól tudom, hogy itt is á tökély magasb 
fokára emelkedés csak első rendű irók által 
történhetik; de a másod, harmad rendű irók 
is előkészíthetik a szebb jövendőt, s ezek 
kitartó törekvése is szép eredményt igér. 
Ezért kell ez ügyet felhozni, s kimutatni a 
haladás szükségét ez irányban. Nagyobb 
buzditás e téren nem lehet, mint ha egy
szerűen rámutatunk a tényre, mely elég 
hangosan kiáltja : „ti jártok-e a leghátulsó 
sorban, kiknek legelöl kellene járniok?“

íme, t. Akadémia, egy-két főbb tanul
ság, melyet vigjátékirodalmunk jelen állá
sára nézve lehet vonnunk egy oly műből, 
mely ez irodalom felső színvonalán áll, — 
s ismétlem, hogy mindezt nem a jelen víg
játék megrovására hozom fel, mely viszo
nyaink közt örvendetes tünemény, hanem a 
tovább haladás egy-két utjának kijelölésére, 
minek épen itt és épen ez alkalommal van 
legjobb helye és ideje.

Az Akadémiának a haladás minden stá
diumára lehet koszorúja, igazságos kit ön
tése, elismerő méltánylata; de mindaddig 
el nem hallgathatja kívánni valóit, mig a 
haladásban közel nem jutott ama végső stá
diumhoz, melyet tökélynek nevezünk, mely
től oly felette messze vagyunk még.

SALAMON FERENCZ.

*) Immár tudjuk, hogy a pályanyertes vígjáték szer
zője ismét — Szigligeti.

Szerk.

BELIROD ALOM.

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

IV.
„Alig látott világot az Ember tragédiája — 

úgymond a Kisfaludy-társaság titoknoka, évi je
lentésében — midőn a fellelkesültek már két, vi
lágirodalmi remekkel : az „Elveszett paradicsom- 
mal“ és „Fausttal” kezdték azt összeméregetni.“ 
— Mi az Elveszett paradicsomot illeti, az azzal 
tehető hasonlítások csak a költemény keretére — 
az elsőbb és utolsó színekre vonatkozhatnak s meg- 
valljuk, itt is csak kevés érintkezési pontot tu
dunk találni, az alapeszmében csak annyi a kö

zösség, mennyit mindkét költő a bibliából s az 
eset átalános bölcselmi felfogásából merített.

Természetesbnek találjuk aFausttal való ösz- 
szeméregetést. Már a drámai forma is leginkább 
erre utal. A szereplő személyek megfelelősége 
nem kevésbbé. A „Prólog im Hímmel” ugyan 
azon személyekkel játszik, mint az Ember tragé
diájának első szine, Ádám és Faust, Éva és Mar
git (Gretchen) — Lucifer és Mephistopheles — 
csaknem fedezik egymást, mértani jargonnal szól
ván. Az alapeszme és a mü erkölcsi czélja, ott és 
itt, első tekintetre sok hasonlóságot mutat. Az 
elégületlen s magasabbra küzdő, a legfőbb tökélyt 
áhitó ember, — a küzdelmében épen a tökélytől 
elszakadó, s függetlenség-keresésében roszabb 
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szolgaságba eső ember; — aztán az élet változa
tos, tarka cosmorámája; a kiengesztelődés, mely 
hogy igaz legyen csak fél- és sejtelmes lehet: 
im, mennyi közös elemet talál a legelső rávetett 
pillantás Faustban s az Ember tragédiájában.

Nem utasíthatjuk el azért magunktól a szük
ségességet, kivált miután a szó irodalmilag ki
mondva s százszor ismételve lön: a kérdés őszinte 
vizsgálatába bocsátkozni, — mi viszonyban áll a 
két mű egymással, s az utóbbi az elsőtől kölcsön- 
zött-e valamit, ha igen, mit?

Hogy Faust nélkül lett volna-e az Ember 
tragédiája, hogy költőnkben az eszme első csirá
ját, ingerét, lendületét Faust olvasása költötte-e 
fel? ez, azt hiszszük, meddő kérdés. Mert végre is 
eligazodni nem lehetne rajta, nemcsak nekünk, 
tán magának a költőnek sem, mert a gondolat 
első fogamzását ritkán leshetni meg, — mint az 
anya is csak akkor tudja bizonyosul hogy az, mi
dőn magzata már megmozdúl. S ha úgy volna is, 
ebből (mint tán némelyek akarnák) úgysem le
hetne plágium-kérdést sütni ki. mert hisz eszme 
eszmét ébreszt, s gondolkodó ember nem azért 
olvassa a nagy elmék müveit, hogy azok, mint 
merev idegen elem maradjanak csak emlékezete 
jéglapján, hanem hogy szelleme részeivé váljanak 
s termékenyitsék gondolatait. S vajon az Ember 
tragédiája Írójának czélja volt-e kiegészíteni Faus
tot, vagy pár- vagy ellendarabot írni hozzá ? — 
Szintoly kevéssé vizsgálhatom, már csak azért is, 
mert magában a műben eligazító feleletet nem lá
tok találhatni, azon kívül, pedig a költő intentióit 
keresnem nem szabad.

A Faust-kérdés tehát, nekem legalább, ide 
reducálódik : van-e a szóban forgó költemények
ben hasonlóság, alapeszmében, szerkezetben, kivi
telben, részletekben?

Van, azt senki sem tagadhatja. Már a fölebb 
elészámlált érintkezési pontok is eléggé megala
pítják a hasonlatosságot. S annyit azért mondha
tunk, hogy az Ember tragédiája, mint világiro
dalmi mü, nem bir az elsőség s újság azon előnyé
vel, melylyel Faust birt megjelenésekor. De ha e 
hasonlóságodé abból eredő hátrányt, az első felü
letes pillantáson túl jobban megtekintjük, nem 
kevés ellentétet s előnyt is fogunk fölfedezhetni.

Ellentétes mindjárt a két mű eredete, anyaga. 
Goethe — mondái alapból indult ki, az egyenesen 
német nemzeti mondának mondható Faust-mon- 
dából merített; s mit annyian (különösen az an
golok) csupa vallásos kegye'et-érzésből oly igen 
kárhoztattak kezdetben, t. i. a mennyei prolog, egye
dül azért nyert végre is kegyelmet, mert mondái 
a aPja ki lön mutatva, s a költő, ahhoz méltóan, 
egész naivsággal kezelte a kényes jelenetet. Ma- 

, c,k — mondái alapnélkül, egészen az eszmei 
világból indult ki; s első szine inkább a bibliai, 
Genesig. ós Jób-féle eszmék reproductiója, mint
sem Goethe követése. A német mondában Faust, 
az erényes és tudós férfi, e két minőségében esik 

a csáb áldozatául : — tudományát a mindentu- 
dóság óhajtása s az emberi tudás nyomorultságá- 
nak megvetése, — erkölcsét pedig az érzékek ereje 
és saját elbizakodása vesztegetik meg. Goethe ez 
egybeforrt kettős eszménél maradt meg (tragé
diája első részéről szólunk itt) s a világ és élet 
gazdag képe ez egyszerű s tisztán körvonalzott 
mondái alap keretébe van állítva. Madách, épen 
mert mondái alap nem köti, szabadabban kezeli 
tárgyát. Alapeszméjébe az embernek nem csak 
ama két (egyébiránt sokat kimerítő : értelmi és 
erkölcsi) — hanem összes szellemi oldalait öleli 
fel, s hogy ezt egész sikerrel tehesse, választja 
keretűi a világtörténelmet.

Bizonyos tekintetben tehát az Ember tragé
diája szabadabb és önállóbb alkotás; — ámbár 
szívesen megvalljuk, hogy a mondái alapot erő
sebbnek és biztosabbnak ismerjük el az eszmeinél, 
s e tekintetben Goethének adjuk a szerencsés vá
lasztás és — a siker elsőségét. De annyit készek 
vagyunk vitatni (s ezt már czikksorozatunk elejen 
is érintők) hogy az Ember tragediajanak conceptio- 
ját a Fausténál tartalmasabbnak s ennyiben nagy
szerűbbnek is tartjuk *).  Igaz, hogy a mű nagy
szerűsége nem csak tárgya nagyságától s mint
egy a felölelt mező geometriai vagy históriai ter
jedelmétől függ, — ezt nevetség volna állítani; de 
hogy, egyebek egyenlőknek tétetvén fel, ez is 
dönt : világos. Goethe megelégedett : Faustot 
alkotni meg, egy — bár természetileg gazdag és 
sok oldalú egyént, ki az egyén határain belül le
hető legtöbb oldalú tüköré az átalánosnak, de 
mégis csak egyén; Madách az egyén rajzát bele 
olvasztotta s alárendelte az ember átalános rajzá
nak; és ennek amazok (a különböző egyének) 
egyes oldalait, alkatrészeit, teszik; azért is van, 
hogy az egész mű folytán, Ádám nem mint Phá- 
rao, Miltiades, stb. — hanem mindig mint Ádám 
szól, szerepel — és a költő elégnek tartja egy
szer a szin elején megmondani, hogy az „átalános" 
Ádám, most ez vagy amaz „egyéni" alakba van 
öltöztetve; a környezet természetesen sehol sem 
tud az ő ádámságáról, de Lucifer nem egyszer mint 
Ádámot szólítja meg őt (mit már fólebb is meg- 
jegyzénk.) Hogy a siker, aránylag — nem egyen
lő Faustban és az Ember tragédiájában, nem fog
juk tagadni, mert Goethe tökéletesen megoldotta 
feladatát, mig Madách , eszmei magasságának 
alatta maradt költői erejével; ennek oka a két 
költő tehetség különbségében van, itt csak azon 
tényt akartuk megállapítani, hogy az Ember tra
gédiájának tárgya s azzal együtt alapeszméje is 
nagyszerűbb mint Fausté : annyival, mint az ösz- 
szes emberiség lét- s haladási küzdelme, a leg
főbbet kereső tudós s a kisértettel vivő nemes szív 

*) Faust — az égést Faust nem csupán az első re'sz 
— conceptiójára nézve utasítjuk az olvasót a figyelőben 
megjelent „Goethe és Shakespeare" czimű czikk illető 
helyére.
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küzdelménél. Ha Faust második részét is bevon
juk a vizsgálat körébe : látni fogjuk, hogy abban 
Goethe atalanosabb s magasabb czélt tűzött ki az 
elsőnél, abban az egész erkölcsi, polgárzati, sőt a 
világegyetemi eszmekört akarja felölelni, - de' 
bár mit mondjanak róla (kevés számú) rajongó 
bámul,oi : a világ kimondta róla Ítéletét., hogy az 
aggulo költő hanyatló ereje, a roppant zűrbe azt 
nem bírta lehelni, mi a Chaoszt világgá teszi : vi
lágosságot és rendet. Ha kivitel és forma tekinte
teben csak Faust második részével mérnök az 
Ember tragédiáját össze, nem kételkedünk, hogy 
a kísérlet emennek részére ütne kedvezőleg ki. 
Máskép az első részszel, de erről későbbecske.

Ha a két költemény tárgyának, vagy inkább 
eszmei anyagának egészétől az egyes alkatré
szekhez fordulunk, mindenek előtt a szereplő 
egyéneket mint jellemeket kell, ott és itt, egybe
mérnünk. Lucifer és Mephisto egészen megfelel
nek egymásnak (nem a két jellem kiviteléről van 
most szó, mert ebben óriási a különbség); szere- 
pök ugyan az : a meghasonlás, a csábítás, a taga
dás, — szóval a rósz szellemét képviselik, úgy 
mint azt minden vallás ismeri, mint különösen a 
biblia személyesítette, mint Goethe a mondában 
s Madach a bölcselemben találta. De már Ádám 
es Faust s még inkább Éva és Gretchen közt 
roppant különbséget találunk. Ádám, a nagy em
beriség, szándékosan tágítja lánczait, mik őt is
tenhez kötik; ha az elhagyá őt, a paradicsomból 
kiűzvén, ő is elhagyja azt; szakadása teljes és 
akaratos; öntudatosan teszi a kísérletet; maga 
erején küzdeni föl magát a tökélyre, s azon önhitt 
képzettel ámitja magát, hogy lehet teljesen füg
getlen; az elveszett paradicsomon kívülről indúl 
ő meg, s maga szabja ki — lépésről lépésre, a vá
gyott utakat, melyeket egymással cserél, váltogat. 
Maga teremti sorsát — legalább azt akarja s úgy 
hiszi; és függését részint nem érzi, részint lerázni 
akarja, részint eltagadja. — Egészen más alapon 
áll Faust; őt a csömör dobja a gonosz karjai közé; 
barátsága Mephistóval kezdetben inkább különcz- 
ség s ingerkedés, mint komolyan vett szerződés; 
utóbb a feltámadó érzékiség köti őt ahhoz, ki azt 
táplálni, annak hízelegni tud s kielégíteni is egye
dül látszik képesnek; elszakadása istentől nem 
is bevégzett tény; elszakad annyiban : mennyiben 
a kívánság s a bűn maga az elszakadás; de nem 
áll harczban vele; bölcseleté, melylyel a Legfőb
bet, az Átalánost tekinti, nem hasonlik meg azon 
gyermeki kedélylyel, mely a szív vallásának alapja 
s mit Gretchenben személyesitve találunk s talál 
ő is; emlékezzünk csak azon jelenetre, Mártha 
kertjében, midőn Grethen Faustot katekhizálja. 
— Még nagyobb a köz — Éva és Gretchen közt.

Gretchen a legtökélyesb nőalak, mit költő va
laha teremtett, Shakespeare legtisztább teremté
seivel kiállja a versenyt : a legkövetkezetesben 
kigondolt s kivitt egyén. Hogy Éva, ki Ádámnál 
is kevésbbé van egyénitve s csaknem egész átalá- 
nosságban tartott typus-alakja az emberiség ős
anyjának, kinek egyes egyéni vonásai egymással 
épen azért annyira ellentétesek, hogy a nő átalá
nos képét, körrajzban, egészen megalkothassák, 
hogy ezen Éva — egészben alig érintkezik Gret- 
chennel, azt már felesleges is mondanunk annak, 
ki az Ember tragédiáját, vagy bár a mi ismerte
tésünket is, olvasta. A mellékalakok összevetését 
a részletek elősorolásához tartjuk fenn.

E részletekben, valóban meg kell vallanunk, 
sokat találunk,mi Faustra akaratlan is emlékeztet. 
Azon erős meggyőződésünk mellett, hogy az Em
ber tragédiája, eredetében s alapjában egészen 
más mint Faust, helyt kell adnunk azon véle
ménynek is, hogy a két költő utai sokhelyt érint
kezvén, a későbbi — s kisebb elme — nem sza- 
badúlhatott, nem birta magát függetlenné tenni, 
az előbbi és nagyobb költő befolyásától. E befo
lyás, melyet az egész mű conceptiójában és eszmei 
megalkotásában csak a felületes vizsgálat vél fel
találhatni — a részletekben kétségbe vonhatlan 
bizonyossággal kimutatható; s ezt egészen termé
szetesnek találjuk, különösen ha nem feledjük, 
hogy Madách erős gondolkodó, de képzelődése 
aránylag szegényebb, s azért egészen függetlenül 
birta megteremteni műve alapeszméjét, de a kivi
tel részleteiben nem birta megőrizni önállóságát. 
Egész sorát lehetne felhozni az inkább vagy ke
vésbbé Faustra emlékeztető helyeknek; elég le
gyen azok közűi, futtában, csak néhányra reá 
mutatni.

Az első színben az égi jelenet kétségkívül a 
Faust-benyomás alatt van dolgozva; más ugyan 
az alaphang : a Goethe Herr Gottja naivságának 
a komoly’ Urban, s a Mephistó szeszélyes kötődé
sének a fádabb Luciferben, alig van valami nyo
ma; de az angyalok dicsénekei, a nagy különbség 
mellett sem tagadhatják el származásukat. Ma- 
dáchnál Gábor az Eszmét, Mihály az Erőt, Rá- 
fael a Jóságot dicsőiti; Goethénél mindhárom a 
teremtés dicsőségét magasztalja, de három külön
böző oldalról; Madách itt is átalánosb s magosb 
szempontot keresett, de a fokozás maga, melylyel 
él — Goethe angyalaié *).

*) Eszmetársitás kedvéért is, s még azért is bemutat
juk ma e Goethei angyal - szózatokat, mert méltónak 
tartjuk, Faust első fordítója után, részünkről is megküz
deni fordításuk nehézségével.

SZÁSZ KAROLY.
(Folytatjuk.)
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KÜLIRODALOM.

EGY OLASZ KÖLTŐ SZENVEDÉSEI.
(Folytatás.)

Egy pár barátsági összeköttetéseiről nem 
lesz érdektelen szólani, melyek őt Olaszország 
kitűnő nevezetességei egynémelyikével hozták 
érintkezésbe.

Recanati remeteirója sovárogva vágyott szel
lemi érintkezések után, — s többek közt a félszi
get leghiresebb irói egyikét, Pietro Giordanit, 
kereste fői sorai-s munkálataival. Giordanit bá
mulat kapta meg a férfiú-gyermek ily korai tu
dománya s lángelméje fölött. — A véletlenül kö
tött barátság folytán Giordani azután megláto
gatta ifjú barátját Recanatiban.

„Giordani — ezt Írja róla Mazade essaym- 
nek segédforrásul szolgáló értekezésében, Olaszhon 
legékesebben szóló Íróinak egyike — s első mü- 
nyelvésze volt. Ö Leopardiban csupán egy további 
kifejlesztést igénylő szellemet, Olaszhon szép re
ményét, látta — de nem egyszersmind az istápo- 
lásra szorúlt lelket. Mint emancipált gondolkozásu 
barát, áttarlózta aXVIII. század eszméit, gondolt
jaival azonban nem nőtte ki magát a divatos scep- 
ticismusból. A hit lángját nem birta szítani más
nál — mert maga sem birt vele. Giordani bátoritá 
Leopardit, kétségkivül, — tanácsaival s őszinte 
baráti ragaszkodása tanújeleivel istápolá — de 
erkölcsi tekintetben meghagyta amaz egyedüli- 
ségben, mely veszélyhozó volt Leopardira nézve
— s hol végkép eltaszitá magától utóvégre a hit 
azon vigaszszavait is, melyek legalább keserűsé
gei enyhítésére jelentékenyen hathattak volna.

Azt mondják a lélektan bölcsei, hogv azok
nál, kik valaha a lélek s szellem önküzdelmein át
mentek, van oly perez, melyben a válság egész 
mélységével előtérbe lép, s hogy ilyenkor a belső 
átváltozás folyama alatt, fejük ki a jellem dráma
ibb része. Én azt hiszem, hogy olvasóim közöl is,
— kik inkább éltek és szenvedtek — mert ez 
utóbbi nélkül az élettapasztalatokat olyannak te
kintem, mint ha valaki ? növényvilág szépségeit 
szűkkörű üvegház eltentélt virágaiban akarná 
szemlélni és élvezni — bizonyára emlékezni fog
nak életök ily fordulópontjára.

Leopardi életében a jeleztem életválság, fo
rdulat, önmaga által is megemlitettetik 1820-ban 
martius 6-ról Giordanihoz intézett levelében, 
hol írja .

><Egy csendes éjén a múlt napoknak, szabad 
levegőt sziva, — holdsugáros kertünkben az éj
szakában messze elhangzó távoli kutyaugatások 
közepett — hirtelen úgy tetszett nekem, mintha 
régi képek tolongnának elémbe, s összerázkodást 

érzettem szivemben. Mint ördögtől megszállott, 
főlsikolték, kegyelmet esdekelvén a természettől 
— melynek hangját hallani véltem. E perczben 
visszaeszmélve múlt állásomra, rémület fogott el, 
elgondolva, miként lehet, hogy az ember el birja 
viselni az életet ábrándok s szivvonzalmak, kép- 
zelemerő s lelkesűltség nélkül — szóval mind
azon tényezők hiányában, melyeknek együttléte 
még egy évvelreám nézve megpróbáltatásaim da
czára, a félig érzett boldogság — de mégis bol
dogság forrása volt. Kiszáradtam — mint a sivó 
homok vad rózsafája; a szenvedélyek nyitja szi
vemhez eltorlaszolva, s magának a szerelemnek 
örök s fölségi hatalma is meg van semmisitve 
bennem.“

íme, — a scepticismus első nyilvánulásai. Ha 
tér s idő engednék „a Hold lenyugvása" gyönyö
rű versét — habár hiányos forditásban is, idezár
nám, hol az ezen éjjelre visszaemlékezés még hű 
viszhangként él, mintha elhaló zengésével mind
annyi eltűnt ifjúsági reménynek mondana isten- 
hozzádot.

Megtörtént tehát a erisis, — az életfordulat 
pontja meg volt határozva; kipéczézve az irány, 
melyben tehetségei haladni fognak, midőn 1822- 
ben az atyai szigor valamivel alább hagyott, — s 
Leopardinak meg lön engedve, hogy Rómába utaz
zék. Két évvel később bejárta Bolognát, Milánót, 
Florenczet, Nápolyi, — bejárta a classicus ponto
kat. Mind hiába! Már késő volt!

Az élet szintere változott, de nem az ember. 
A magányban megálmodozott szabadság, mozgás, 
ismerkedhetési alkalom, az önmunka által biztosí
tott függetlenség — oh, most mindezek meg
voltak, s melléjök a szellem lángerejével kiví
vott : név.

Róma volt vándorlásában első nyugpont. A 
héthalmu örök város azonban nem elégité ki. Ür 
tátongott eléje mindenütt — a társadalmi erköl
csök tekintetében, minden holt anyag, emlékeire 
nézve. Hazája boldogságát — még a pitymallat 
ködében álmodá. Az 1822-ik Róma, Chiaramonti 
pápa Rómája, úgy rajzolódik elénk, — boldogta
lan touristánk impressióin keresztül — mintha az 
prelatusok s régiségbuvárok városa lenne.

Ein undankbares Land 
Wo Kaltsinn und Kabale wohnen.

Leopardit Rómában nem a város egykori 
nagyságának ékes emlékei,—száz meg száz éven át 
a múlt éjjéhöl a XIX. század kezdetébe benyúló 
romjai érdeklik — de azon kis kör, mely Európa 
legkitűnőbb tudósai nehányát zárta kebelébe. 
Niebuhrt, ki akkor Poroszország követje volt a 
pápai udvarnál. Bunsent, Hollandia miniszterét, s
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a szeretetreméltó Angelo Mai könyvtárnokot, és 
ezek mellé mindazokat, kik jövendő jobb kor, _
egységes szabad Olaszország reményét táplálták. 
Szerencsétlensége azonban ismét Leopardinak, 
hogy, jinnepeltsege daczára is, biztos életforrást 
nem bir találni. Függetlenségre vágyott; szabad 
leget óhajtott szívni. íme, az örök város kék ege 
boltozik felette! S oh! ő mégis oly szerencsétlen. 
A tehetseg, — mely Plátó fordítására ajánlkozott
— elforgácsolja erejét,hogy megélhessen; sChres- 
tomathiákat ad ki — az Olaszhon legjelesebb fői 
egyike. Szabad levegő — az akkori Olaszország
ban — physikailag, de nem eszmék harczára. Atyja, 
elutazásához beléegyezését oly föltétel alatt adta 
csupán, hogy önkeresményéből éljen meg — se
gíteni nem fogja őtet.

Mondjátok meg nekem már most, — melyik 
kin volt nagyobb : az elzárt egyedüli szoba négy 
fala közti aggály s örök vágyakozás szabad tevé
kenységre, a nagyvilágba, — vagy a semmit nem 
használhatás, a szellem szárnyainak lenyirbálása, 
odalánczoltatás az elért czél előtt — nyomoré fil
lérek miatt! — örök epedés kíséretében jobb 
jövő után. Csak az ily ember tudhatta felfogni, 
mennyi roppant súlya van e szónak — s mennyi
re benne van a szellem pokla a földön : szegény
ség, anyagi ügyefogyottság, nyomor. - De hagy
juk e themat—félnünk kellene, hogy Poe Edgár- 
fele reflexiókba esünk. Leopardi élete — folytonos 
kenyérkereseti munka. Megosztva idejét Olaszhon 
fővárosai közt, — szüntelen életverejtéket igény
lő sivár munkálkodás közt gyötri testét s lelkét
— hogy ne kelljen ehen meghalni; s mig a sok 
praelatus meg beneficiatus s annyi száz s száz ke- 
gyencze a sorsnak, emberi szeszélynek s véletlen
nek vigan enekle az olasz epicureismus credóját :

La mattina una messetta 
L’apodinar una bassetta 
La sera una donnetta, 

addig Olaszhon elsőrangú irói egyike vérkönyek 
közt tákol össze egy rongychrestomathiát a della 
Crusca idejéből. Eh — láz — az eszmék hagy- 
máza melle. Hisz kelendőségre csak ez számolhat. 
1826. felé jobb sorsra jut! Hogyan ?!10, — mondd 
tiz tallért keres havonkint a milánói Stella könyv
árus áltál biztosított jutalom fejében. Gyönyö
rű dij! —

Ez időszakban kezdtek Canzonéi s erkölcsi s i 
híres hazai dallamai egész Olaszhonban ismertek 
lenni. Szólanék ezen költői termékekről, ha már egy 
Ízben, a múlt évi Hölgyfutár tavaszi számaiban, nem 
szólottám volna rólok s egy párt fordításban is 
nem közöltem volna; e riadókról még akkor szó
lam lehetett, de itt csak az egyén jellemzésére s 
levelezéseire kell szorítkoznom. — Kinyomni a 
főjelleget : hazája — s önsorsa martyrját.

De hát mi a végeszme, mely a következtetés 
utolsó lánczszemeül nyúlik ki a Leopardi o-ondo- 
latrendszeréből?

Szerencsétlenség s kétségbeesés urai a világ

nak. Az ember a vaksors s esély hatalma alatt 
nyög. Teremt önmagának, képzelem alkotta vilá
gához cziczomákúl, holmi chimaerákat, csalképe- 
ket, mint erény, igazság, dicsőség, szerencse, sze
relem. Egy valóság van csak : a szerencsétlenség
— mely ellen minden küzdelem kőszirtre dobott 
porszem ereje — igen; balzsam, gyógyulás remé
nye nélküli szerencsétlenség, a megsemmisülés, a 
halál nyugalmával. — Nem látott gondviselést 
hazája sorsában!

Egyensúlyából kibillent erkölcsi világ! Idio- 
synerasia a nyomor s szerencsétlenségben — hon
fibúban mindannyi természetietlen elemek, me
lyekből lassankint eszmemenete összealakúl! S 
mégis annyi ellentét, s a költészetben, mondhat
nám, neszmei elem daczára — Leopardi dicső
sége — s kiérdemlett hírneve átalános volt Olasz
honban. La souffrance n’est jamais perdue pour 
les nations, cornme pour les individus, mondja 
Guizot. Leopardi iskolája sem volt más a szi
gorú mesterénél, kinek rideg bánásmódja ezer 
bimbót elfojt — s ezer reményt tép szét.

Leopardi scepticismusában megvan a fiatal
ság egész heve, érdekessége — az elkeseredettség, 
mely indokolható a fiatal, élvezetek ismerése előtt 
elaggott költőnél. Olaszhon történetének sötét 
lapjait forgatta.

A szomor és lélekgyász ezen állandósága, 
bizonyos nyomasztó egyhangúságba, — jobban 
mondva, hangtalan eltörpültségbe módoséi át. — 
Elhagyatott, kietlen világban ödöngő, élő s komor 
tagadásként tűnik föl előttem Leopárdi. Kétke
dik mindenen, s kárörvendve szaggatja le az élet
ről mindazt, mi annak megnemesitésére rendelte
tett. Fönhangon kiáltja, hogy a szeretés tehetsége 
kilobbant szivéből— a stoicismus hamvát hagyva 
hátra, s ugyanakkor testvérének rimánkodva írja 
„Szeress engemet az isten neveért; oly szükségem 
van szeretetre, az élet- s lelkesültségre/‘

Mindhiába taszítja el magától az élet illusióit, 
mint a reggeli álom bágyadt visszaemlékezéseit
— visszareppennek azok s az elaltatott szív éb
resztő melódiáivá lesznek. Hiába tépi ki az emberi 
kebelből a remény szálait : másik perezben folya
modik hozzájok, s hisz létezésökben. Hiába mond
ja, hogy a dicsőség semmisem, büszke s fölemel
kedett ösztönnel hisz benne. Hiába mondja ma
gáról, hogy belőle már csak eunueh válhatnék 
egy seradban; mert hangjai a szerelemről lyrai 
magasságig vitt igaz zöngelmek; nem közönséges 
scepticussal van ügyünk. Ki ennyi ellentét s má
soknál talán lelkileg sorvasztó eszmeláz által gyö- 
törtetve, mégis túlsúlyra juttatja végre is a ne
mesebb részt, — nem más nemes szenvedőnél, 
kinek költészete egy bősz harcz a szív ösztönei s 
szellemének tulkorai csalattatásai közt.

Az ilyen agyagból gyúrt emberek nem talál
nak boldogságot a nyugalomban — mert hisz 
nem ismerik az eszmék s érzelmek azon szeren
csés egyensúlyát, mely nélkül a zárda czellája ép
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úgy, mint a palota, földi pokol. Az ily emberek ' dern kételkedést, nyugtalanságát — bizalmatlan
erkölcsi élete telve válságos fordulatokkal, — meg- 
fejthetlen tekervényességekkel. — Leopardi is j Áw’zdeZeín föl fölsikoltó kétségbeesésével szól ha- 
az emberek e fajához tartozott némileg. ~ --------- . i. •

1830-ban ő képviselte Olaszországban a mo-

ságot. Örökszépségü honftdalaibari a reménytelen 

zaja, — Olaszország szenvedéseiről.
I REVICZKY SZEVÉR.

(Folytatjuk.)

T A R C Z A.

AZ ANGYALOK ÉNEKE.
(Faust mennyei

Rapliael.
Még zeng a nap, mint zenge régen, 
Versenyzve dali testvérivel;
Es kiszabott útját az égen 
Mennydörgve futja, végzi el.
Látása ad uj bátorságot,
Bár titkát meg nem foghatom ;
A teremtett csodás világok
Dicsők, mint az első napon.

Gábor.

S a föld pompája oly csodásán 
Gyorsan forog, körűi, körül . . .
Majd jár édeni ragyogásban, 
Majd szörnyű éj alá merül.
A tenger árja zúgva harsan, 
Mig mélyén bérezek állnak őrt.

prologjából. Goethétől.)

S bérez és tenger — ragadva gyorsan — 
Együtt futják mindig a kört . . .

Mihály.
S vész és vihar verseng, csapongva 
Föld s viz — s viszont viz s Föld között;
S együttható lánczába vonja, 
Dühöngve, a földet s özönt.
Pusztító villámok lobognak 
Ha zúgó dörgés közelit.
— De szolgáid, Uram, napodnak 
Szelid futását tisztelik.

Hárman.
Látásod ad uj bátorságot, 
Bár lényed meg nem fogható! 
Mint az első napon : világod 
Ma is oly dicsben ragyogó !

SZÁSZ KÁROLY

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

(Folyt

Furcsa dolog az a szerelem! Nem tudom, 
nem fog-e sokaknak különösen hangzani, ha 
kimondjuk, hogy a szerelemben van a leg
nagyobb önzés, a leghatalmasabb hiúság. 
Ha valakit szeretünk, de egyszer csak úgy 
veszszük észre, hogy kedvesünk jobban von
zódik máshoz mint hozzánk, vetélytársun- 
kat azonnal párhuzamba állitjuk önmagunk
kal. S én istenem, mennyi hibát találunk 
rajta, s mennyi tökélyt magunkban, — úgy
hogy végre is meg nem foghatjuk, mikép 
lehet mellőzni minket — amazért! Hátha 
meg ez a mellőzött, szellemi ember, — és a 
\etelytárs nem az; minijeién esetben a fes-

atás.)

tész és a vendéglős! - Sőt annyira megy 
önzésünk, hogy azt sem foghatjuk meg, mi
kép lehet más foglalkozású egyént szeretni. 
A költő azt hiszi, — csupán csak költő bol
dogíthatja szivének választottét, — a zenész 
nem is képzelheti, hogyan nyújthatna bol
dogságát más mint zenész. És igy volt a 
festész jelenleg.

De mégis! Szabadjon még nehány má- 
sodperczig odább fűznünk e gondolatokat. 
Épen azért, mert ilyen önző a szerelem, — 
a csalódásban,minden keserűsége mellett is, 
— van némi vigasztalás! — Ha minden 
hiúságunk mellett kénytelenek vagyunk 
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vetélytársunkban a mienknél sok tekintet
ben nagyobb tökélyeket ismerni el : az ily 
mellöztetés kétszeresen fájdalmas; de ha va
lóban úgy áll a dolog, hogy ama szerencsé
sebb igen sokban alattunk áll: a szenvedést 
némileg, egy-egy pillanatra, megenyhiti az 
a gondolat. : hogy ama hölgy, ki minket 
mellőzvén, ilyen tárgyat választa szerel
méül, — az a hölgy nem volt oly tökélyes, 
mint a minőnek mi hittük, — az a hölsv 
nem volt méltó a mi szerelmünkre. Igaz, hogy 
e vigasz csak időnkénti, rövid, — pillanat
nyi, igaz, hogy közvetlen rá a fájdalomnak 
uj meg uj rohamai következhetnek be, — 
mindamellett mégis csak enyhülés.

S ily önvigasztalódás és ismét uj meg uj 
önkinzás gyötrelmei közt ült egy alkonyon 
szobájában a festész, — s gondolatban ki
vel mással foglalkozott volna, mint Lujzzal.

És im egyszerre nyilt az ajtó, — s ki 
előbb csak képzeletben volt jelen, — teljes 
valóságban lépett a szobába a leány.

Nagyon szép volt. Mikor azarczon szen
vedő kifejezés ül, — a nők akkor leg
szebbek.

S oh ezen arczon annyi szenvedés volt 
kifejezve! Olyan bűnbánóan jelent meg, oly 
esengöleg nézett, hogy lehetlen volt meg 
nem bocsátni vétkét. Azért jött, hogy bú
csút vegyen kedvesétől, — és azután hozzá 
menjen férjéhez. Furcsa,dolog egy kissé, — 
hanem azért nem uj.

És azután szólt, — és menté magát, hogy 
ö nem tehetett másképen, — és megeskü
dött, hogy addig, a mig él,szeretni fogja! S 
ha talán úgy fordulna a sors,— hogy a már 
különben sem fiatal férj meghalna, — s ha 
a festész talán még szabad lenne, — oh ak
kor a már gazdag özvegynek az lesz leg
boldogabb pillanata, s az az egy pillanat 
kárpótolni fogja az évek szenvedéseit : mi
dőn kedvesének nyújthatja kezét, hangyán 
ez még akkor méltónak fogja rá tartani a 
világ legszerencsétlenebb és legszánalomra- 
méltóbb asszonyát.

És úgy elpanaszkodott a leány, és úgy 
megsirdogált, hogy az ifjú sohasem szerette 
jobban mint most, sohase’ szánta inkább 
mint jelenleg.

’— És igazán hü maradsz hozzám még 
ezután is? — kérdé a festész.

A leány nem szólt, — hanem hosszan, 

hosszan ránézett azokkal a csodálatos szép 
szemekkel.

— És igazán nem szeretsz másba ezután 
se? — kérdé végre, még szerelmesebben 
mint az ifjú.

— Esküszöm az élő istenre, hogy nem!
A festész kis ezüst keresztkét vont elő 

szekrényéből. A kis ékszer fekete szalagocs
kán függött.

— Nincsen drágább tulajdonom e kis 
ékszernél — mondá, a leánynak nyújtva — 
anyám adta születésem huszadik év fordu
lóján. Anyám adta! Fogadd el tőlem ezt a 
kis ékszert, édes Lujza. Ha inár-már elfelej
tenél, ez juttassamegint eszedbe emlékemet.
— Nézd meg gyakran, s gondolj arra, a ki 
legigazabban szeret, mig él. Őrizd meg hí
ven e csekélységet, — s a mig nálad lesz, 
addig hiszek és bízom szerelmedben!

A leány mohón ajkaihoz vitte a kis ke
resztet és csókjaival halmozá el.

— Nyakamon lesz holnap, esküvőmkor,
— és le nem teszem soha. Legyek átkozott, 
ha híven meg nem őrzöm. Elő fogom mutat
ni bármikor. Ha elő nem tudnám adni, — 
fel vagy oldva esküvésed alól, — akkor gyű
lölj, utálj engemet! Ennél kinzóbb átok nem 
érhet engemet!

S másnap azután esküvöjekor csupán ez 
az egyetlen kis ékszer diszité gyönyörű 
nyakát.

A festész a templom egyik oszlopához 
támaszkodva várta az esküvőre megjelent 
menyasszonyt.

S mikor jöttek, mikor a szép menyasz- 
szony ott haladt el mellette, egy sokat mon
dó pillantást vetett az ifjúra, — és megcsó
kolta a kis keresztet. Nem vette észre senki, 
nem tudta ennek jeletöségét senki, — csu
pán ök ketten.

Menyasszony és vőlegény odaálltak azu
tán az oltár elé, — esküdtek mindaketten,
— a festész csak állt, csak nézett, — futni 
akart e helyről de nem tudott. — A menet 
azután megint ott haladt el mellette, — a 
menyasszony ismét megcsókolta a kis ke
resztet, — a vőlegény pedig boldogan mo
solygott. Bizonynyal mosolyoghatott is, mert 
a világon alig lehet valami mulatságosabb, 
mint ha az ember felesége azt az ajándékot 
csókolgatja esküvője alkalmával, a mit ked
vesétől kapott.
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Mikor azután a menet eltűnt, — mikor 
a nézők is odahagyták a templomot, a fes
tész is ment, járt, bolyongott az utczákon 
fel s alá, — s nem is került elébb haza, mint 
éjfél után két órakor. Akkor is olyan vidám 
danolással lépett szobájába, hogy a házbe
liek mindnyájan felébredtek, s bizonyosan 
mindenki azt gondolta magában, hogy nem 
igen lehet az józan állapotban, a ki ily ké
sőn ilyen éktelen éneklést visz véghez.

S ha meggondoljuk, hogy a festész a sö
tétben össze-vissza botorkált szobájában, 
feldöntögetett mindent, — az almáriom te
tején kereste a gyufát, — kereste sokáig, 
de a világ minden kincséért meg nem tudta 
találni, — s végre hogy másnap nem ágyá
ban ébredt fel, — hanem rémítő fejfájással 
a pamlagon, felöltözötten : akkor igen köny- 
nyü lesz elhinnünk, hogy az azt mondóknak 
igen is igazuk volt.

IV.

S ez az éjjeli danolászás nagyon gyak
ran előfordult ezentúl. — És ha János fes
tészt hanyaggá tette a szerelem, még sok
kal hanyagabbá tette azután a bubánat.Nem 
volt kedve semmihez, — elhanyagolta óráit, 
— festvényeit por lepte, — festékei össze
száradtak, s nincs a világon az a terpentin, 
a mely egy huszonnégy óra alatt puhára 
áztatta volna azokat a kőkeményekké vált 
ecseteket. Bizonynyal inkább vésni lehetett 
volna velük mint festeni.

És ismét nem volt senki, a ki gyengé- 
debben intette, résztvevőbben vigasztalta, 
melegebben buzdította és szívesebben saj
nálta volna, — mint Viktor. — De mit 
használt.

— Hagyd el, pajtás, hagyd el, — nekem 
ki kell búsulnom magamat — volt rá a vá
lasz — nem vigasztalhat meg engem senki 
és semmi. Boldoggá nem fog tenni soha 
senki! Az életben egy van a mi igazán bol
dogít, — az első szerelem! Ha ezt elvesz
tettük, — ha úgy vesztette el valaki, mint 
ep> nem ád annak többe boldogságot a vi
lágon soha, — semmi!

~~ Rettenetes szerencsétlen egy gondo
lat! — válaszolt az újdondász türelmetle
nül.— Tg jgen érzékeny fiú vagy, János; 
ez hibád, — ez szerencsétlenség, — de én

hiszem, ez lesz megmentőd. Téged a szere
lem tett boldogtalanná, — kell, hogy úgy 
annál keress enyhülést. Van még leány a 
világon.

— Igen. de nincs többé első szerelem!
— Uram Jézusom, hagyd abba János 

ezt a rögeszmét! Első szerelem?! Hányszor 
éreztük és érezzük mi férfiak azt az első 
szerelmei! Aztán meg hányadik az, a ki 
csakugyan első szerelmét vezeti oltárhoz? 
A százezredik! S mégis minden ember bol
dogtalan-e?

— A ki nem boldogtalan, az sohase’ 
szeretett igazán!

Csak az első szerelem boldogít! Ez volt 
a festész rögeszméje, és ezt ki nem lehetett 
verni a fejéből. Tökéletesen meg volt győ
ződve arról, hogy nincsen Lujzon kivül 
lény, a ki az ő szivébe ezentúl belophatná 
képét, — a kit ő valaha nem hogy szeretni, 
hanem csak szívelni is képes volna; s ha 
ilyen nincs, — mi örömet ád akkor az élet, 
— s ha nincs öröm az életben, minek akkor 
az a megfeszített szorga’om, hogy az élet 
megmaradhasson?

Rögeszméjévé vált — ismételjük — e 
gondolat, s az ilyet gyógyítni kell, — még 
pedig ideje korán, különben veszélyes lehet!

És volt-e, a ki gyógyítani akarta, — és 
volt-e, a ki a festész állapotát igazán fel
fogta, — s ügyes módhoz folyamodott az 
ifjú megmentésére?

..............Az aldunasor rendes fel s alá 
járói, — s Prellerné asszony személyes is
merősei hinni nem akartak saját szemeik
nek, midőn egy délután nem maga a szén- 
árusné volt a boltban, hanem a házmes
ternő.

— Beteg talán madame Preller? — 
hangzott mindenütt.

— Látogatást kellett tennie — volt a 
válasz.

Az ismerősök nem tudták elképzelni a 
dolgot. Madame Preller hétköznapon nincs 
a boltjában, madame Preller ma tesz láto
gatást?! Ez sok! Ennek valami igen nagy 
okának kell lenni.

S bizony volt is oka. Oda volt ő a múlt 
vasárnap is, de az illető feleket — a kiket 
meg akart látogatni, nem találta honn; 
azután meg azt is meghallotta, hogy a jövö 
vasárnap is aligha találhatja, — már pedig 
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őneki sürgős dolga volt, — s mittevő le
gyen? Megkellett bíznia a liázmesternőben, 
s azt kérte meg, ügyelne fel boltjára mind
addig, a mig ö vissza nem tér. Ugyan miért 
tehette a jó asszony ezt az áldozatot?

Délutáni ötödfél óra tájban tért vissza 
a szénárusnö, s olyan mosolygó arczczal 
köszönte meg a házmesternő szívességét! 
Csak három perczig vizsgálta meg a szenes 
boltot,hogy a helyettes valóban nem adott- 
e el többet, mint a mennyivel beszámolt? 
Jól volt minden.

Prellerné asszonyság szokatlan időben 
tett látogatása után következő napon, a 
mint a festész egy délutáni órában haza ve
tődött, az ajtaján kifüggesztett kis táb
lácskára egy előtte eddig ismeretlen nevet 
látott feljegyezve; a táblára szép, férfias 
vonásokkal e név volt Írva : Stephan Hein- 
rich.

Első gondolata volt, hogy hamarjában 
végig futtassa emlékező tehetségét hite
lezőinek nem épen egészen csekély számú 
során, — de ez a név nem volt azok között.

— Bánom is én, akárki volt! — mondá 
azután egykedvüleg — ha dolga van, majd 
eljön, — s ha nem jön, akkor nem volt va
lami sürgős közleni valója.

Azután bement a szobába.
Alig volt azonban néhány perczig honn, 

- midőn gyengéd kopogás után madame 
Preller zavarta meg nyugalmát.

Az asszonyság látogató jegyet tartoga
tott kezében.

— Engedelmet kérek, — teens ur — 
szólt a szénárusnö — nem tetszett észre 
venni azt a felírást a táblán.

— De igen.
— Tetszik ismerni azt az urat?
— Nem ismerem, madame Preller.
— Tessék ezt is megnézni.
Az asszonyság átnyujtá a látogatási je

gyet, mely egyik sarkán be volt hajtva.
— Stephan Heinrich — olvasá a festész 

— Königlicher Gerichtsrath — Berlin.
Azután csodálkozva nézett az asszony

ságra.
Ennek arcza pedig ebben a pillanatban 

tökéletesen megváltozott. Előbb olyan ag- 
galmhS''Wejtóés utószón, — de most} -- 
midőn látta, hogy a festész csakugyan meg |

van lepetve, most örömmosoly futott át 
ajkain.

— Mit keresett ezazur nálam?Nálam?!
Ha volna ideje a teens urnák, egy pil

lanatig ----- -
— Kérem, édes Prellerné asszonyság, 

tessék helyet foglalni.
— Majd csak ide az ablakba állok in

kább, hogy lelássak a boltajtóra — viszon
zá a született szénárusnö, - s csakugyan 
szavai szerint cselekedvén, a következő tu
dósítást közié szobája bérlőjével.

— Tetszik tudni, hogy van énnekem 
egy muzsikáló órám, a mely olyan kedves 
jószágom, hogy oda nem adnám a félvilág 
legjövedelmezőbb szenesboltjáért; — no, 
legalább bizony meggondolnám a dolgot
— szólt lepillantva az utczára, a boltajtó 
felé — ezt az órát én egy gazdag ismerös- 
némtöl kaptam, a kivel hajdan sok jóban 
voltunk egymással. (A világért se’ mondta 
volna ki a jó asszony, hogy száraz dajka 
volt; a hiúságtól senki sem ment, még 
Prellerné asszonyság sem.) Ezt a kedves 
családot azóta is meglátogattam gyakran, 
s most a legközelebbi napon is ott voltam,
— s elgondolná-e a teens ur, hogy miről 
volt szó? Hát bizony a festőkről.

János urnák igen nagy örömet okozott 
mindig, ha valaki festész helyett festőnek 
nevezte az ecsetek művészét.

— A festőkről? Dehogy? — kérdé még 
is nyájasan — ugy-e sok roszat mondott 
egyikről másikról, Prellerné asszonyság? — 
tévé hozzá czélzással.

— Ugyan hogyan gondolja már ezt a 
teens ur? Bizony isten mindig úgy szeret
tem mint ha saját — engedelmet kérek — 
saját édes fiam lett volna. Dehogy beszél
tem roszat! — Sőt inkább! Van a báróné
nak — mert Horváthyné asszonyság szüle
tett bárónő — egy németur ismerőse, a kivel 
valami tengeri fürdőben ismerkedett meg
— no ne tessék mosolyogni, — a német ur
nák felesége is van, s az is itt van a férjé
vel. Ez a német ur Burkusországból való, 
de most itt utazott Magyarországon, s sze
retne valami képet magával vinni, Ma
gyarországból, valami magyar festőtől. Én 
a teens ur nevét, említettem, — s ö azt 
mondta, hogy ezt a .nevet ismeri, a mükiál- 
litásban látta idejövet egyik képét, s igen
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tetszett neki. Itt volt tehát, s kereste a 
teens urat. A német ur Horváthyné asz- 
szonyságnál van szállva, s az egész család 
igen szeretné, ha a teens ur meglátogatná 
őket.

Az egyszerű asszonynak szavai csodála
tos hatást gyakoroltak a festészre. — Meg
ismerkedhetni egy külföldi művészet-barát
tal, talán annak a pártfogását megnyerhetni, 
azután kiutazni Berlinbe, — tanulmányozni 
a képtárakat, — ott uj ismeretségeket sze
rezhetni, egy évet Dresdában, másikat Mün
chenben tölthetni! Oh ifjú álmák, régi szép 
ábrándok!

A festész szemeiben nemes tűz égett, 
egész arcza olyan átszellemült kifejezést 
vett föl, mily már régóta nem volt rajta 
látható. Olyan szép volt ilyenkor! Minden 
arcz tízszeresen szép, ha lelkesültségében a 
szellemnek lesz kifejezőjévé.

Felkelt, — oda ment Prellerné asszony
sághoz, megszorította melegen a jó asszony 
kezét.

— Kedves, jó Prellerné asszonyság!
Majdnem megcsókolta örömében.
A derék szénárusnénak pedig olyan jól 

esett ez a meleg öröm, — hogy a két lábuj- 
hegyére ágaskodva nézett alá az ablakon, a 
boítajtó felé. Az is meglehet, hogy a vevő
ket leste, — de annyi szent, hogy a mint 
lenézett, két könycsep gördült alá szemei
ből. Talán ezt akarta elrejteni.

— Jaj, uram Jézusom, legjobb kund- 
schaftom,aRézi,vár a boltajtóban! —kiálta 
fel egyszerre, s azután nem lett volna többé

hatalom, a mely benn tartsa a szobában. 
Hamarjában megmondá Horváthyné ő nagy
sága szállását, — meg az órát, melyben a 
családnál várják, s azután, nem várva be 
a festész köszönő szavait, mem az ő legjobb 
kundschaftjához, a Rézihez.

A festész agyában pedig egymást kerge- 
ték a gondolatok. Hogyan fog megjelenni,
— hogyan üdvözli az ismeretlen családot,
— micsoda képet kívánhat a porosz taná
csos, — milyen örömmel fogja ö azt meg
kezdeni, — hogyan dolgozik majd rajta, s 
mily szép lesz, mily szépnek kell lennie a 
festvénynek; — azután hogyan utazik ki 
Berlinbe, milyen szállást fogad, naponkint 
hány órát tölt a királyi muzeum másoló 
termében, — hogyan át-átrándul néhány 
napra Dresdába, — s majd az ev fordultá
val hogyan vál meg Berlintől, tanulmá
nyait máshol folytatandó?

S már, a mint a képzelet szokta az ifjúk
nál, a reménynek elvetett egyetlen magvá- 
ból, néhány rövid perez alatt, egy árnyas 
erdő termett, a melynek minden lombja, 
minden ága oly szép volt, oly gyönyör
ködtető!

Ezen napon rendet csinált a régóta el
hanyagolt festészi szükségletek között; — s 
nagyon nehéz munka volt ez. Nem a ren
detlenség eligazítása vala fáradságos, — ha
nem a gondolat fájt lelkének! Ennyire elha
nyagolni művészetét! S miért?! Bizony nyal 
másképen lesz ezentúl!

GYÖRY VILMOS.
(Folytatjuk.)

É R T E
Történet-irodalmi szemle.Szaladkir. Kas

sa városának történelmi Évkönyve Irta és kiadja 
Tutkó József. Kassa 1861.

Mindenek fölött óhajtandó volna,hogy szerző 
értse a magyar nyelvet, mielőtt Íráshoz fog. 
Munkája egy magyarul nem tudónak középszerű 
fordításához hasonlít, s bár a történelmi forráso
kat ismeri s használja is, bár történelmi tekintet
ben a nagyobb baklövéseket elkerülve találjuk 
benne, ama hibája miatt nem lehet élvezetes ol
vasmány. Azonban, a mennyiben kijegyez egy s 
más dolgoké a városi jegyzőkönyvekből, s okle
velekből egy két uj adattal illustrálja a történel-

S t T Ö.
met — ez munkájának tagadhatlan érdeme. Saj
nos azonban, hogy a gazdag kassai levéltárt ő sem 
használta kellően. E levéltárban a történelemnek 
nevezetes kincsei vannak eltemetve. A Hunyadiak 
kora X. kötetében megjelent nagyon érdekes ok
mányokon kivül a kassai levéltárból Döbrentei 
Gábor adott közleményeket a Régi magyar Nyelv
emlékek III. kötetében — az itt közlöttek nagy 
fontosságú történelmi adatok, s mutatják, hogy 
mily hasznos szolgálatot tehetnének a kassai év- 
könyvirók, ha magát a levéltárt felhasználnák. 
Tutkó ur még a Döbrentei által kiadottakat sem 
használta - pl. a kassai német s magyar polgárok 
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versengése, ez utolsóknak üldöztetése előtte isme
retlen valami. Uraim évkönyv-irók! tegyék vala- 
hára munkálkodásuk alapjává a levéltári adato
kat, úgy mint azt Hornyik János ur tévé.

Kecskemét város története Hornyik János ál
tal. Második kötet, 320 darab oklevéllel. Kecske
mét 1861.

Valóban a városi monographusok e munkát 
példányokul választhatnák ! E kötet a török ura
lom történetének nevezetes részét, az 1526—1686 
közti időközt foglalja magában. ABudapesti Szemle 
olvasói e kor átalános történetét Salamon Ferencz- 
nek becses czikk sorozatából ismerik. E kötetben 
ama nagy becsű munkához nagy értékű adalék 
nyujtatik. Milyen volt a török uralkodás a Duna 
s Tisza közti földön, különösen a „három város“ 
(Czegléd, Nagy-Kőrös , Kecskemét) területén, 
mennyi zaklatásnak voltak e helyek kitéve, minő 
volt a kezdetben alaktalan, később szabályos el
lenállás, mely végre is a barbar uralom aláásását 
okozá, részint a főszövegből részint a forrásul 
szolgáló okmánytárból — melynek török leveleit 
szakavatott barátunk Szilády Áron valóban kút
fői hűséggel s pontossággal forditá le — megta
nulhatják. De egyszersmind a munka kiadása ál
tal Kecskemét városa követendő példát mutatott, 
saját házi pénztárából fedezvén a kiadás tetemes 
költségeit — melylyel azonban a tudományos iro
dalomnak fontos és nevezetes szolgálatott tett, s 
ekkép, mig e munka egyfelől a város helyesen al
kalmazott liberalitásának bizonysága, másfelől a 
város történetének örök emléke.

SZ. S.

Adalék a magyar könyvészethez 1861-ig. 
okt.—decz. Ezen lapok m. é. 51. számában köz- 
lött adatainkra vonatkozóan, meglepő az akkori 
és más számok közti egyenlőség; ájul.—sept. év
negyedben t. i. 192, az okt.—decz. évnegyedben 
pedig 193 magyar könyv jelent meg; az idegen 
nyelvű könyvek száma azonban csökkent, mert 
a harmadik évnegyedben 83, a negyedikben csak 
68 nem-magyar könyv jelent meg, mely vagy 
tartalma, vagy megjelenése helye által bennünket 
érdekel.

I. A magyar könyvek.
Következő szakokból jelentek meg :
Egyetemes művek, Irodalomtörténet 5. — 

Egély, imakönyvek 21. — Állam és jogtudomány
12. — Politikai röpiratok 5. — Természettudo
mányiak, bölcsészet, gyógyászat 13. — Nevelés
tudomány, ifjúsági iratok 18. — Nyelvészet 19. — 
Történelem, fóldirat, statistika 34. — Mennyiség

tan 5. — Gépészet 1. — Gazdászat 5. — Szép
irodalom 28. — Vegyes tartalmú iratok 8. — Nap
tárak 19. Mindössze tehát 193 m. könyv, melyek 
közül megjelent :

Aradon 1, Baján 4, Bécsben 8, Budán 6, 
Darmstadtban 1, Debreczenben 12, Egerben 5, 
Győrött 3, Kassán 1, Kecskeméten 1, Kolozsvárott 
8, Komáromban 2, Miskolczon 1, Nagyváradon 4, 
Olmützben 1, Pápán 1, Pécsett 1, Pesten 131, Po
zsonyban 3, Szegeden 2, Veszprémben 2.

Az idegen nyelvekből fordított munkák szá
ma (31) felette nagy ezen évnegyedben; forditta- 
tott francziából 5 görögből 1, németből 23, latin
ból 1, olaszból 1.

Az uj kiadást ért könyvek számaszinte rend
kívüli nagy : 32 mű közűi II. kiadást 9, III. kiad. 
11, IV. kiad. 4, V. kiad. 2, VI. kiad. 4, IX. kiad. 
1, X. kiadást 1 munkáért, melyeket névszerint 
azért nem emlitünk, mivel többnyire iskolai 
könyvek.

II. Nem-magyar könyv, 
a mint föntebb említettük, ezen évnegyedben csak 
68 jelent meg, még pedig 1 angol, í franczia, 1 
horvát, 1 latin, 55 német, 10 olasz, 5 tót.

Megjelentek ezek közül : Bécsben 10, Budán 
7, Darmstadtban 1, Győrött 2, Kolozsvárott 1, 
Kölnben 1, Linczben 1, Lipcsében 1, Nagy-Becs- 
kereken 1, Nagy-Szebenben 6, Parisban 3, Pes
ten 20, Pozsonyban 7, Prágában 1, Reutlingá- 
ban l,Spalatóban 1, Zágrábon 2, Zárában 1, Zem- 
linben 1.

III. Uj hírlap
a lefolyt évnegyedben csak kettő indult meg ma
gyar nyelven (Gyermekbarát. Szerk. Szabó Ri- 
chard, Pesten. — Hortobágy. Szerk.Illésy György. 
Debreczenben). Német nyelven csak egy lap in
díttatott meg Sopronyban, czime „Harmónia,“ 
szerkeszti Dubjárski.

IV. Szépirodalom.
Magyar átalános szépirodalmi munka, év

könyv stb. 3 jelent meg; eredeti regény 12, for
dított regény 6 (francziából 2, németből 4); ere
deti költemények 3, fordított költemények 1 
(Heine), versgyűjtemény 1; eredeti szinmű 1. 
Fordított német regény 3 (francziából 1, magyar
ból 1, Jósika —Rákóczy); német szinmű 2. Végre 
lefordította Télfy halhatlan koszorús költőnk Szó
zatát hellen nyelvre. Ez tudtunkra a tizedik nyelv, 
melyre nemzeti imánk lefordittatott.

AIGNER LAJOS.
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VEGYES.
— A mathematikai és természettudományi 

osztályok hétfői (24-ki) ülése az akadémiában 
gróf Vass Samu 1. t. székfoglaló értekezésével 
nyilt meg, ki a földünk körüli „légáramlásokról'1 
azaz a szelekről tartotta beköszöntő előadását. 
Fejtegetései első részében onnan indulva ki, hogy 
bár a szárazföldön annyiféle irányú szelet tapasz
talunk, hogy nincs a szélrózsának oly iránya, 
melynek megfelelő szelünk ne volna, az oczeánon 
nincs meg ez a nagy változa osság a szelekben, s 
régi tapasztalás szerint csak négy fő áramlatot 
vehetni föl a légben; egyet az északi sarkcsend és 
a ráktéritő csendje között, egyet a déli sarkcsend 
és a baktéritő csendje közt, s a két passat szelet 
az egyenlitő két oldalán. Miután e légáramlatok 
természetét a tudomány szempontjából eléggé 
megmagyarázta, s azon hypothesist, melyet úgy e 
négy alsó áramlat, valamint az ezek fölött létező 
felsőbb áramlatok okát megfejteni a tudomány 
felállít, előadta; szerényen ugyan, mint tudo- 
mány-kedvellő, maga részéről uj hypothesissel lé
pett tol, melyben tagadván, hogy a légáramlások 
minden tüneményei, az eddigi theoria szerint, pusz
tán légritkulásból kimagyarázhatók lennének, azo
kat, s igy a légáramlások okát is főképen a dele
jességnek tulajdonítja, megengedvén egyébiránt, 
hogy a légritkulásnak is megvan e processusnál 
mellékszerepe. — Utána Kubinyi Ferencz deríté 
fel hallgatóit „a nyálról11 tartott felolvasása által. 
De miféle nyúl ez? Előre bocsátá a felolvasó,hogy 
néhai Petényi Salamon iratai összeállításával és 
sajtó alá készítésével megbizatván az akadémia 
által, elhunyt tudósunk őslénytani munkájának 
I-ső kötete, a hozzávaló rajzokkal együtt, ké
szen van, és tartalmazza Petényi tollából 1., a hús
evő emlősöket, 2., a rovarevőket, 3., az őrlőket. 
A mi hiányzik, annak kiegészítését felolvasó mél
tán követeli magának, a minthogy eddig is pó
tolta, ezek közé tartoznak a hüllők és a nyúl, 
melynek csontjait a beremendi ásatásban Petényi
vel ő gyűjtötte vala össze. — Olvasott tehát elő
ször a ma elő „mezei nyulról11 melynek szittya
bátorságát a közvélemény ellenére diadalmasan 
megmutatta, s végül szükségesnek bizonyitá, 
hogy vadjaink a pusztítástól (különösen a nyúl a 
hurok általi fogdosastól) s házi állataink az el- 
korcsítás ellen törvény által biztosíttassanak. Kö
vetkezett a titoknok több rendbeli jelentése, me
lyek közül kiemeljük az építészeti pályázatra vo
natkozót. Előadván, hogy a közelebbi nagy gyűlés 
az épitészeti jutalomra nézve uj programm készí

tését határozta, s ezt be is mutatván, felolvasta 
egyszersmind ajutalom kitűzője, szegedi építész 
Kovács István ur levelét, ki mind az uj programm, 
mind a tavalyi pályaműnek szerinte tulszigoru 
biralata felől oly módón nyilatkozik, hogy az osz
tály nem latja szükségesnek e pályázat ügyével 
tovább is foglalkozni, s ily értelemben fog jelen
tést tenni az összes ülésnek.

— Megjelent : „Finn olvasó-könyv.^ Első 
kötet : Finn olvasmányok a finn nyelvet tanulók 
számára. Szerkesztette Hunfalvy Pál. A magyar 
tudományos akadémia kiadása. Nagy 8-r. XIV és 
580 lap. Ara 3 ft. „Gyakorlati segitővel* 1 (az 
1 — 93 lap.) mely a szók elemzésébe vezeti a kez
dőt. — Ajánljuk e rokon nyelv stúdiumát inaink
nak, s ez olvasó-könyvet a közönség figyelmébe.

— Heckenast Gusztáv teljes czimsorát bo
csátá közre a kiadásában megjelent könyvek-, ze
nemüvek-és arczképeknek. Bibliographiánk kö
szönettel fogadja az ily összeállítást, a közönség 
pedig egy tekintettel láthatja, minő munkák je
lentek meg ez áldozatkész kiadónál. Bár minden 
kiadónk e példát követné.

— A Lloydban olvassuk, hogy a m. akadémia 
palotájának mintegy 300 ezer forintra számított 
kőművesi munkájával Diescher József pesti épí
tész van megbizva szerződés szerint. Az egész 
építés 3 év alatt fog befejeztetni.

— A budai színház igazgatója, Pap Antal 
nevében, 60—60 arany jutalmat hirdet két nép
színműre, melyek egyike az erdő, legelő elkülön- 
zést, tagosítást stb. a másik az élet — s épületek 
biztositását magyarázza a népnek. — Hát az „ok
szerű trágyázás11 nem volna-e tanulságos feladat 
drámai munkára? Hogy valaki ily pályaművekre 
jutalmat tűz ki, azon nem csodálkozunk, de hogy 
Molnár hirdeti, azon igen.

— Megjelent (de nem láttuk): Magyar posta- 
zsebkönyv. Irta Guzman Dénes, postakezelő. Pest 
1862. Emichnél. Egy ily munka szükségét régóta 
érezzük, ha jó, bizonynyal kelendő is lesz.

— Ifj- Kun Pál „Keleti költeményeket11 szán
dékozván kiadni, most fölkéri ívtartóít az ivek 
mielőbbi beküldésére, hogy magát a nyomatandó 
példányok iránt tájékozhassa.

— A városligeti Bartl-villában vasárnap óta 
virág- és növénytárlat szemlélhető.

— A magyar irók segély egylete javára az első 
hangverseny f. hó 25-én tartatott; második lesz 
30-án d. u. 4 órakor, az utolsó pedig april 6-án 
szintén d. u. 4 órakor.
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UJ KÖNYVEK-).
Latin-német-magyar átalános TISZTI SZÓTÁR. Irta Ke

lemen Mór ügyvéd. Átnézte dr. Ballagi Mór, tanár. 
Ára 50 kr. (Heckenast, Pest.)

A FERTÁLYMÁGNÁSOK. Regény két kötetben. Irta 
Rózsaáyi Antal. Ára 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 mellett. Második 
kötet. Ára 2 ft. (Émich, Pest.)

Zágoni MIKES Kelemen törökországi LEVELEI. A szerző 
saját kéziratából életrajzi értekezéssel közli Toldy 
Ferencz. I, II. kötet. (Heckenast, Pest.)

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY. Történeti elbeszélés mind
két nembeli ifjúság számára. Irta Remellay Gusztáv. 
I. kötet. (Emich, Pest.)

A kis ANDOR és ZOLTÁN könyve. Elemi magyar olva
sókönyv. Mindkétnemü népiskolák első és második 
osztályainak használatára. Irta Pánczél Ferencz. Ti
zenkét csinos (?) fametszetü képpel. Ára kötve 50 kr. 
(Stein, Kolozsvár.)

LATIN NYELVTANI SZABÁLYOK a nevek nemeiről, 
az igék múlt idejéről és hanyatszaváról. Az Alvari- 
féle latin versezet nyomán, a tanodái ifjúság számára 
irta Cserkúti József, k. r. tanár. Ára 15 kr. (Burger, 
Szeged.)

TELEKI-ALBUM. Szerkeszti és kiadja Kotsányi László. 
Első évi folyam. Ára 1 ft; diszkötésben 1 ft. 50 kr. 
(Müller, Pest.)

MAGYAR ŐSMESÉK mint hitregék a magyar nép ajká
ról véve s a világtörténettel egyeztetve. II-dik kötet. 
Irta Balkányi Szabó Lajos. Ára 80 kr. (Okolicsányi 
és társa, Debreczen.)

TELEKI-NAPTÁR. 1862. Szerkeszti és kiadja Kotsányi 
László. Első évi folyam. (Müller, Pest.)

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 mellett. Harma
dik kötet. Ára 2 ft. (Emich, Pest.)

HELLAS és RÓMA. Az ókori REMEKÍRÓK FORDÍTÁ
SAI. Kiadja a pesti főgymnásium több tanára. I. füzet 
URANIA (Herodot Vllí-dikkönyve). Magyarította (?) 
Bartl Antal. (Beimel és Kozma, Pest.)

KOVÁCS GYULA KÖLTEMÉNYEI. Közrebocsátotta 
Bihari Péter. (Debreczen, a város könyvnyomdája).

MAGYARORSZÁG CSALÁDAI czímerekkel és leszár
mazási táblákkal. Irta' Nagy Iván. Tizenegyedik kö
tet. 1. és 2. füzet (Nagy—Orczv). Ára 1 ft. 70 kr. 
(Ráth, Pest.)

A SZŐLŐ és BORKERESKEDÉS és bortized megszün
tetés, mint Magyarország anyagi jóllétének alapfölté
telei. Ára 30 kr. (Ráth, Pest.)

IRÁLY- és KÖLTÉSZETTAN. Gymnasiumi használatra. 
Irta Laky Demeter, csorna-prémontréi kanonok. Ára 
90 kr. (Ráth, Pest.)

TARTALOM.
Jelentés az idei Teleki-pályázat eredményéről. Sala

mon F. — Az Embertragédiája. Szász K. — Egy olasz*) Hogy ez állandó rovatot minél teljesebbé tehessük, kéret
nek a t. kiadó, illetőleg szerző urak, hogy az újonnan megjelenő ; 5,olco szenveaesei. Keviczky Sz. Az angyalok éneke, 
müvekből egy-egy példányt, vagy legalább annak egész czimét, ! k austból. Szász K. — Csak az első szerelem boldogit. Györy 
hozzánk beküldeni szíveskedjenek. A szerkesztőség, j V. — Értesítő. — Vegyes. — Uj könyvek.

Előfizetési felhívás,
A Szépirodalmi Figyelő mostani féléve, mely novemberrel kezdődött, ápril 

végén lejár. Figyelmeztetjük erre tisztelt előfizetőinket.
Miután a mostani előfizetésnél az a kellemetlenség jött közbe, hogy az év ele

jén lapunk nem nagy számú példányban nyomatván, későbbi előfizetőinket csak 
hiányosan elégithett.ük ki (különösen a 8 első szám egészen elfogyott) : nehogy e 
csonka folyam továbbra is zavarólag hasson, e félévi folyamot april végén egészen 
berekesztjük és május elejével a számokat újra kezdjük (1, 2, 3,) hogy igy lega
lább a jövő félévi folyam teljes legyen.

Előfizetés május októberi félévre ... 5 ft.
Azon t. előfizetőink kik a 8 első számot nem kapták, annak idejében méltóztas- 

sanak előfizetősöket októberig kiterjeszteni; hogy igy legalább a második félévi folya
mot teljes számban bírhassák.

Kelt Pesten, márcz. 25. 1862.
Heckenast Gusztáv Arany .János

kiadó. szerkesztő.

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

Pesten, 1862. Nyomatott Landorar és Heckenastnál.


