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PETŐFI ÁLLÁSPONTJA *).

E század második negyede sok ragyogó 
névvel ajándékozta meg a magyar Parna- 
szust. A Kazinczy kezében fölemelt fáklya 
sugara nem esett méltatlan nemzedékre. 
Vörösmarty kobza éji homályban késő régi 
dicsőségünket uj fényre derítette, — s ha 
nagy emlékezetű müvei egykor engedni 
fognak is az időnek, öt a költészet története 
a hasonlók számában mindig legeiül fogja 
említeni, mert senki sincs, a ki uj eszmekor 
teremtése és költői nyelvünk megalkotása 
körül az övével vetekedő érdemeket tudna 
fölmutatni.

De másnak jutott a szerencse, hogy az 
ö eredményei alapján a magyar geniust 
e^ész tündöklő mivoltában állítsa a többiek o 
sorába.

1844. táján egy kevesektől sejtett tüne
mény jelent meg a magyar lyra egén, s ad
dig nem hallott, ismeretlen hangon, magát 
inkább érezve, mint tudva, uj időt hirde
tett. A csodás jelenet varázsa csakhamar az 
egész láthatárt befogta; az írástudók bo- 
szusan rázták fejüket s rőkönyödött hangon 
el akarták tagadni a „felhők madarát,“ ki
hez ócska foliánsaik után nem is konyitot- 
tak; a nép seregestül esküdött szárnyának 
kibontott lobogója alá, — s mikor rövid, de 
fénylő ösvényét megfutotta, az egész nem- 
zet nézett utána fájó ámulattal.

Igen, mint a velünk egyidejűleg fejlett 
or°sz irodalomban Puskin, úgy nálunk Pe-

) Pvtőfi életéről közelebb Gyulaitól fogunk adni egy 
érdek-'s ’ Szerk. 

tőfi volt az első, ki a világirodalom átalá
nos színvonalára emelkedve, előtte a magyar 
költészet voltaképen való képviselője lett; 
s ha valamit akarunk mutatni, most is 
mindenekelőtt és egyedül csak vele állunk 
elő. Mert, hála isten, rajta kivül is vannak 
ugyan, kiket büszkén nevezhetünk ma
gunkénak, gyászos kiszakadásával költésze
tünk fejlődési menete nem akadt meg, sőt, 
ideiglenes visszaesése mellett is örvendetes 
haladást tanúsít alakban és tartalomban, de 
hol van a lélek, melyben az értés bensősége 
a kifejezés igazságával, a gondolat egész
sége az alakítás keresetlen s mégis csodála
tos bájával, a hang egyszerűsége megragadó 
ihlettel és eredetiséggel úgy egyesüljön 
mint Petőfinél találjuk?!

Elet és költészet nála minden költőnk 
közt legszorosabban ölelkezett s ö egyikből 
a másikba legtöbbet tudott átalolvasztani. 
A mi más lyricusnál legtöbbször végczél : 
az ötletek szikrája, a kifejezések epigram- 
matikus ellentéte és ragyogása — neki csak 
eszközül szolgálnak. Nála minden érzés uj, 
megkapó gondolat alakjában jelenik meg, 
minden gondolat másat teremt, s az egé
szet egy villámló szép eszme koronázza meg. 
Versei kezdősoraiban már rendesen meg
adja az egésznek átértésére szükségelt han
gulatot, — s mint Salamon Ferencz meg
jegyzi, legalanyibb érzelmeit is bizonyos 
drámai jelenitéssel szokta megtestesíteni. 
Es ez nagyon könnyen megmagyarázható. 
Benyomásokra szokatlanul fogékony ke
délyével lévén felruházva, a rajta kivül eső 



tárgyakat ritka teremtő-erővel vette és dol
gozta föl, s kezének érintése, a regebeli ki- 
rályé példájára, mindent költészete bükö- 
rébevont és mindent aranvnyá változtatott. 
De midőn subjeetivitásában ily sajátszerü 
tárgyilagosságot tanúsít, megfordítva, tár
gyilagos és elbeszélő müveiben sem képes 
menekedni azon erős lyrai hajlamtól, mely 
egyéniségének bélyegét a tőle legtávolabb 
eső dolgon is félreismerhetlenül rajta hagy
ja. „János vitéz,**  melyben a magyar nép 
észjárása, — „Szilaj Pista,“ hol annak ér
zülete annyi hűséggel van eltalálva, „Salgó,“ 
mely a középkor levegőjét oly megkapólag 
állítja elénk : az idegen alakokban mind 
csak saját egyéniségét, kedélyét, jellemvo
násait tükrözik vissza. Egyedül prózai dol
gozataiból s főleg „A hóhér kötele**  czimű 
regényének mesterileg rajzolt hőse —Hiripi 
Gáspárból látszik, hogy e vonás nem annyi
ra tehetségeinek belső organismusában,mint 
kedélyében gyökerezett, — s öntudatos ta
nulmány és utóbbi időkben már jelentke
zett higgadtabb nézpontok mellett kellő 
mértékre szállott volna alá.

E tekintetben Petőfi kora elhunyta, meg
lehet , drámairodalmunkra is veszteséget 
hozott.

Szavam nem azt teszi, hogy lyrai jövő- 
jéhez is a legnagyobb remények ne csatla
kozhattak volna. Mert tévedés lenne hinni, 
a mi pedig első tekintetre úgy látszik, hogy 
t. i. költészete verseinek a forradalom előtt 
megjelent két kötetes gyűjteményében már 
tetőpontját érte volna el. — Petőfi önmagát 
távolról sem ismerve, a legösztönszerübb 
tehetségek közé tartozik. Innen költeményei 
két első kötetében, midőn mint pályakezdő 
gondolatát latra vetni még nem rest.elte, 
alig találni kivetőt, míg az újabb két kötet
ben, melynek tartalma már minden kétség 
és megfontolás nélkül látott napvilágot, 
hasonlithatlanul kevesebb sikerült munkára 
akadunk, — de a mi jó, az aztán a féket 
nem ismerő lángelme elragadó szüleménye. 
Első müvein az ifjúság teljes bája, a vadon
ban kelő tavaszi hajnal sejtelmes varázsa 
ömlik el, — mig a későbbiekből a dél heve, 
ereje, mély tüzü ragyogása sugárzik.

S ha utóbbi korszakában a hangulat 
tisztaságát, a szerkezet egységét, vagy a 
fölfogás erejét illetőleg ritkán találkozunk 

nála oly müvekkel, minőkhöz azelőtt meg
szoktatott : ez az elhamarkodásra ösztönző 
többi külső okokon kívül, egyedül kedélyé
nek az akkori közélet légkörével lépést 
tartó zaklatott állapotában kereshető. 1848/9- 
ki költészetét azon fához lehet hasonlitni, 
melynek legszebb virágait a szél félignyiltá- 
ban rázza alá. Vagy szólhatunk-e hanyat
lásról oly költőnél, ki az „Első esküm**  
gyengeségét „September végén**  irt igéző 
szépségű költeményének utánozhatlan bájá
val — „Panyó Panni**  dísztelen voltát' a 
„Fölszedtem sátorfám**  vagy „Utazás az 
Alföldön**  magvas humorával képes feled
tetni?! Petőfi, a már minden irányban meg- 
kezdett tanulmányok mellett, gondolkodni 
még nem tanult volt meg; de ki a felhozot
takhoz hasonló szépségű müveket terem
tett, annak csak össze kellett volna magát 
szedni, hogy újra kétszeres fényben álljon 
előttünk. S evvel meg van czáfolva az egyik 
kisebbség,mely Petőfi költői pályáját érheti.

A másik, még gyakoribb szemrehányás 
azon példányok — Heine és Béranger — 
használatát illeti, melyek befolyása rajta, 
sokak szerint nyomról — nyomra, tán egész 
az utánzásig észlelhető.

Pedig Heine világnézetének, valamint 
Béranger alakításának Petőfi második kor
szakára tett kézzel fogható hatását, sajátsá
gának minden sérelme nélkül, bátran elis
merhetni, mert lángelméjének ereje épen a 
hatás mesteri felolvasztásában, s művészi 
önállóságának próbaköve e vegyirésben mu
tatkozik leginkább. Ott a szín, a keret, — 
de a rajta elömlő fény, a belőle szétáradó 
zamat Petőfi sajátja.

Avagy hol jelenkeztek szembetűnőbb 
módon a költői tanulmány vagy előszeretet 
nyomai, mint Puskinnál, lord Byronnal 
szemben, — kinek hatása a nagy orosz iró 
egész költészetén vörös fonál gyanánt hú
zódik keresztül? S ennek daczára meri-e 
valaki „A bakcsiszeráji forrás**  vagy „Oné- 
gin Jenő**  elbűvölő szépségeinek eredeti 
voltát Puskintól elvitatni?!

Mint minden igaz költői nagyság, Pe
tőfi jellemzésére is eleget lehet mondani, a 
nélkül, hogy hatásának büverejére tulaj- 
donképeni kifejezést is találhatnánk. Én itt 
ennek megkísérlését is mellőzve, csak any- 
nyit merek állítani, hogy a költészetére 
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nézve kitett hibák legnagyobb része sokkal 
kevésbbé származott tehetségének termé
szetes mivoltából, mint külső okokból. Ha 
Ítéletének erejét a képzelet sarkantyúja 
alatt néha meggörnyedve látjuk, van-e ki 
ezt a még meg nem ülepedett ifjú elme 
szabálytalan hánykolódásánál, s Ízlése imitt- 
amot.t előforduló durvaságát vére szilajsá- 
gánál egyébnek kívánná tulajdonítani?! 
Vagy mutathat-e föl valaki nála egy gon
dolatot, mely végkifejlésében ne az örök
szép ideált tartaná szem előtt?

Legyen bármiként, Petőfi nagyságát az 
eddig felhozott fényes tulajdonok mellett 
is, egyedül a megelőző irodalmi viszonyok 
minden oldalú ismerete képes méltó világí
tásban feltüntetni.

Vörösmarty egy hatalmas lépéssel vitte 
tovább költészetünket azon idegen légkör
ből, melybe irodalom-történeti előzményei 
természetlenűl sodorták, — s az ő megjele
nésével, bárha még csak gyönge árnyalatok
ban, elkezdődött a harcz az eszmény azon 
valódi és hamis felfogásai közt, melyek el
seje a művészetet a természetnek az élettől 
elvont különválasztásába, másik fele pedig' 
az életnek széptanilag hü érzékitésébe kí
vánta helyezni. Ez utóbbi irány előmozdí

tására az 1830-tól 46-ig terjedő költői nem
zedékből maga Vörösmarty tett legtöbbet, 
mig a vele egyidejű vagy utána indult nem
zedék túlnyomó száma inkább hátra — mint 
előrelépést tanúsított, midőn Petőfi, ereje 
fennérzetében és öntudatos tisztaságában 
ajtóstól benyitva, az ideál félreértett elvét 
természetszerű alapokra vezette vissza s a 
szűk körben mozgó költészetnek uj látha
tárt teremtett. — Ebben volna meghatároz
va ama korszakot alkotó mozgalom iránya, 
mely Petőfitől indult ki, s nevét költésze
tünk történetében halhatlanná tette. De nem 
csekélyebb azon befolyás sem, melyet a Vö
rösmarty által megtisztított tér elfoglalásá
val s határozott magyar zamat és magyar 
népies versidomok meghonosítása utján köl
tészetünk nemzeti iránya átalakulására gya
korolt. O volt az első magyar költő, ki 
egyenesen népe érzelemvilágából merített s 
kinek hangja épen azért közvetlenül utat 
talált a nemzet szivébe. S noha Petőfi és 
Arany költészete között— legalább„Toldi“ 
megjelenési idejére -- belső közösség nem 
igen mutatkozik, de igenis külső összefüg
gés. a mennyiben a levegőt Arany számára 
ő tette fogékonynyá, s hatásának útját ö 
egyengette meg.

ZILAHY KÁROLY.

B E L IRODA L O M.

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

Hogy jó nagy ugrást tegyünk, az első szin- 
J’/’l a tizedikre, Keppler tanítványa, egy hajszá
lig hasonlít Mephistó iScZtüZer-jéhez. A különbség 
p jelenetben csak az, hogy Madáchnál Ádám maga 
ljenevolizá]ja a tanítványt,s ezaz őKeppleri mind
egéhez elég jól is illik, — de még sokkal jobban 
yoethénél Mephistöpheleshez, ki Faust hosszú 
talárjába bújva ördögileg bánik el a tapasztalat- 
an kchülerrel. Maga ez, mindkét helyt egy for

ma. Mikor amannak Ádám azt mondja :
Sokat kívánsz. Paránya a világnak, 
Hogy lássad át. a nagyszerű egészet?

s emezt arra inti Mephistó :
„Doch müsst Ihr oucli nicht zerstreuen lassen,. . .“ 

mintha csak szabad fordítást olvasnánk, annvira 
egy nyomon látjuk menni a két költőt . . .

Á tizenegyedik szín, ama tarka és érdekes 
életkép, melyet először a Towerről néz Ádám s 
utóbb maga is vásári zajába vegyül -- mindenes
től fogva felettébb emlékeztet Faustra. Nem 
ugyan egyes jelenetére annak, mely után emez 
szolgailag volna másolva : hanem több helyből, 
inkább reminiscentiák mint utánzás módjára, lát
szik ez, s nem is annyira kigondolva — mint ki
vivé lenni. Mindjárt elől a kar, mely a vásári zsi- 
bongásból egygyéolvadva hangzik a magosba fel, 
mintegy kivont szesze azon különböző kar-oknak, 
miket Goethe annyira szeret Faustjában alkal
mazni, minők most a husvétreggcli sétajelenetben 
a nők és angyalok, meg a katonák s parasztok 
kara, majd a szellemkar a tanulószobában, stb. A 
fellépő személyek közt alig van olyan, mely hason 
minőségben s rokonos szereppel, vagy a sétajele- 
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netben, vagy Auerbach pinczéjében élőnkbe ne 
ötlenék. Maga Éva, azáltal hogy oly ártatlan — 
szendét játszik s épen templomból jő, akaratla
nul is Gretchenre emlékeztet, bár az óriási kü
lönbséget hamar átlátjuk; de az említett mellék
személyeknél néha különbséget sem birunk fel
fedezni, pl. hogy többet ne említsünk, a tanulók 
itt s ott méo- a szavakban is meglehetősen talál- 
koznak. Pl.

„Die schönsten Madchen, und das beste Bier,
Und Handel von dér ersten Sorté . . .“

ismét:
Ein starkes Bier, ein beizender Tobaek,
Und eine Magd im Putz,das ist nun meinGeschmack 

s a mit reájok a polgárlány mond :

Da sieh mir nur die schönen Knaben!
Es ist wahrhaftig eine Schmach;
Gesellschaft könnten sie die allerbeste habén, 
Und laufen diesen Miigden nach! . . .

mindezt csaknem szorul szóra ott találhatjuk a 
magyarban is.

"’A tizenkettedik sziliben, a tudóssal, s álta- 
nitványaival, némileg ismétlődik a mar említett 
tanitványos jelenet. Azonkívül itt a tudós vizsgá
lódásai s chemiai kutatásai felette emlékeztetnek 
a Faustféle eszmékre; itt is üvegben látjuk az 
életműves természettől ellopott műfolyamot (állí
tólag) készülni, forrani — s Faust „homuncu- 
lus“-ával (üvegben készült „emberese,“ mely 
Faust második részében szerepel) — csaknem 
színről színre találkozunk.

A tizenharmadik sziliben a légüri vándorlás 
a Harzgebirgi Walpurgis-Nacht szeszélyes kó
borlását idézi elménkbe,bár kétségtelenül egeszen 
más fölfogással. Ott a szellemvilág zajával, ször
nyeivel találkozunk, s az egész jelenet egy zilált 
álomkép gyanánt tűnik fel, majd megbontva agy
velőnket; költőnk ellenben fejlődési lépcsői egyik 
legfontosbikául, a többiek egész józan higgadtsá
gával, állítja be emezt is, s kezeli — minden fan- 
tasticus elemtől elvontan.

Mi Faust és az Ember tragédiája szerkeze
tét illeti: ezeket alig mondhatná valaki jólélekkel 
hasonlóknak; egyformaságuk csak a drámai for
mában van s abban, hogy mindkettőben önálló s 
inkább vagy kevésbbé összefüggetlennek látszó 
jelenetek, vagy képek sorozata követi, ;— felvoná
sokba csoportosúlás nélkül, egymást. És igy csak 
külsőségekben. Egészen más azon eljárás, mely
lyel Madách, attól, melylyel Goeíhe, érvényesíti 
kitűzött ezélzatát. Nemcsak abban, hogy az Em
ber tragédiája egy álom keretébe szőrül, mig 
Faust, szellemlátó jeleneteiben, is ébernek van 
állítva; hanem abban is egészen más, hogy az Em
ber tragédiája, czéljához s alapeszméjéhez képest, 
mint gyöngysort fűzi egymás végiébe egyes, al
katrészeit, de ugv, hogv első pillanatra kitűnjék, 

mikép azok, bár egyenként is önállók, egymás 
szükséges követői s az alapeszme egysége szoros 
logikai sőt históriai rendben tartja össze őket. 
Faust egyes részletei bár idő s térbeli elkülöní
tés nélkül s drámai egymásutánban követik egy
mást, köztök a szükséges benső egybefüggés nem 
oly szembeötlő, mint a német mondja : „liegt 
nicht so auf dér Aachen Handcsak, ha egészen 
benne vagyunk, bele éltük magunkat : érezzük 
az alkotó erő hatalmát ez oly szeszélyesen szét- 
csapongó részek összetartásában. Ha egyszer eny- 
nyire eljutottunk, Faustot szerkezetére nézve is 
tökéletesnek fogjuk (emberileg) vallani; a mi a 
szerkezet fő nehézsége : a folytonos emelkedés s 
mindig gyorsabbuló közeledés a czélhoz, a nélkül 
hogy az mégis egészen elárulva lenne előre, — 
meglevőn benne. E nagy dicséretet az Ember tra
gédiájáról, oly teljes mértékben legalább, nem 
mondhatjuk. Émelkedése, mint fenebb is kimutat
tuk, nem folytonos, s szerkezete a mellett olyan, 
hogy annak titka Ádám elalvása elött már, s igy 
úgyszólván a Prologban el legyen árulva, az 
egésznek nyitja a harmadik színben már kezünkbe 
van adva némileg.

Az Ember tragédiájának kivitele egyátalá- 
ban sokkal hátra marad Fausté mögött; s ha e 
tekintetben mérjük a kettőt össze, fogjuk érteni, 
miért hagy, eszmei magassága daczára, csaknem 
megindulás nélkül Madách műve. Nincs benne a 
kivitel költői ereje; ama titkos hatalom, mely 
Faustban ellenállhatlan erővel ragadja meg szi
vünket s képzelődésünket; mely egyes helyeken, 
különösen Gretchen rajzában, oly édes bűbájjal 
önt le, máshol — mint a templomi és a börtönje
lenetben, összeszoritja szivünket s elfojtja lélekze- 
tünket; mely ezer változatot kölcsönz a hangnak, 
sőt hangszerévé — absolut rendelkezési joggal, 
saját kedélyünket teszi, és a póriastól a legma- 
gasb patlioszig, a humortól a tragicumig, a daj
kadal ringató refrainjétől az eget-földet rázó dör- 
dülésig, a legvégetlenebb hanglétrán vezet — vagy 
nyargaltat keresztül;— mely a képzelődés es ala
kítási tehetség páratlan gazdagságú kaleidoskop- 
jában, a legkisebb kézrázintásra, uj, soha nem 
látott alakzatokat, de mindig szépet, mindig ará
nyost s mindig valót mutat föl; mely végre a 
nyelvnek soha nem látott virtuozi, csaknem min
denható kezelésével ragad el; — ez, ez a költészet 
csodabája, csoda ereje, a minek , hiányát (vagy 
legalább kelleténél kisebb mértékét) az Ember 
tragédiájában soha élénkebben nem érezzük, mint 
ha azt Fausttal mérjük össze, azon Fausttal, mely, 
e tekintetben legalább, a világirodalomnak már vi
tatáson felül álló legelső remekműve.

S mé(yis e"y pontban jobban tetszik nekem 
(egyéni vélemény, mint a többi) az Ember tragé
diájának kivitele. Örömmel jelölöm meg e pontot, 
hogy a Fausttal való összeméregetésemből lega
lább kellemes utóiz maradjon. Az ember tragé
diája, mint egy tökéletes gyűrű, oda tér vissza a
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honnan kiindult s eszmei egységét ez által hatá
lyosan nyomja be lelkűnkbe. Faust első részének 
végén, az égből hangzó engesztelő szózat :

„Sie ist gerettet44

csak sejtelemmel tölt; igaz, hogy itt a mű nincs 
befejezve, Mephistó tovább is magával ragadja 
Faustot, s a második rész csakugyan egy magasz
tos égi jelenettel végződik; de egy az, hogy meg
szoktuk a tragédia első részét tekinteni a tulaj
donképi Faustnak, más az, hogy az említett vég
jelenet, bár az egész műnek egyik első rangú 
fénypontja *)  — de magát az Urat, Mepbisto 
felett ítéletet tenni s Faustot kegyelmébe fo
gadni, színre nem hozván, az első égi jelenet
nek (a Prolognak) tulajdonkén en mégsem felel 
meg egészen.

Azonban elég s sok is. Még némely világiro
dalmi jelesebb művel való hasonlatosságát aka
róm érinteni Madách tragédiájának, de előbb egy 
észrevételt kell lennem az egészre, mi itten nincs 
ugyan helyén, szorosan véve, azonban, ha tekint 
jük, mennyit felölel Faust második része, itt is 
elmondható, a logikai kapocs megtörése nélkül. 
Értem a teljességet.

Ha teljesség szempontjából tekintjük az Em
ber tragédiáját, nagy gazdagsága s változatos
sága mellett is szemünkbe fognak némely hiányzá
sai ötlení. Az embert minél több viszonyában, a 
világtörténetet minden fordulataiban kellene élőnk
be állitania;de hol van a vallási világos és szabad 
tudat felé küzdő ember ? Hol van az egyéniségé
nek testi, — dologi függetlenségét elvesztett s 
azt visszaszerezni áhitó ember? Egy szóval, hol 
a papasag óriás hatalmának s a reformatió vi
lágforradalmának képe egyfelől; a feudalismu< 
és a rabszolgaság képei másfelől? — Lehet
len ezeket lényeges hiányoknak nem jelölni oly 
magas czim alatt mint az „Ember tragédiája.*■  
Annak a mi van, jelességéből nem vonhat ugyan 
le a mi nincs-, de az egészet csonkává tehett ily 
hiány.

És most lássunk némi igen rövid párhuza
mot. Azok kedvéért, kik mindenütt hasonlatossá
gokat keresnek, egy kis eleselműséggel szintily 
hosszú szemléket lehetne tartani Byron „Heaven 
ai’d earth44 és „Kain44 czimű mysteriumai, vagy 
„Manfred“-je fölött — pedig, isten látja! — ezek 
s az Ember tragédiája közt csak annyi a rokon
iig, hogy nagyjában ugyanazon eszme-világ tág 
^irodalmában járnak, hol rajtok s Fauston s az 
Elveszett paradicsomon s Hamletén s a Századok 
Tegendáján kívül még egy egész sereg minden 
O1’máju remekmű elfér.

Századok legendáját említők, s nem ok 
nelkül. Talán a földolgozási forma különbsége

, . ? ágykor tán, isten segedelmével, megkiizdendek e 
vegjelenet fordításával. ' Sz. K.

tévé, hogy azon nagy hasonlóság még senkinek 
eszébe nem ötlött, mi az Ember tragédiája s Hugó 
Viktor nagyszerű rege-cyclusa közt van. Részem
ről azt hiszem, az általam s mások által említett 
világremekek egyike sem áll, alapeszmében, szer
kezetben, sőt némileg a kivitelben is — oly közel 
Madách költeményéhez mint ez. Hugó is a terem
tésen kezdi s a jelenen az időkön túl végzi. Ö is 
az emberi nemzet küzdelmeit festi, erőteljes ké
pekben, mindenütt a forduló pontokon. Ö is az 
összes világtörténelmet állítja keretűi, körűl- 
belől ugyanazon eszmének. Igen is, körülbelől, 
mert élőbeszédében többi közt ezeket mondja : 
„az emberi nem, úgy tekintve mint összetes (col- 
lectif) nagy egyén, mely, korról korra, cselekvé- 
nyek bizonyos sorát végzi a földön, két szempont
ból tekinthető : történelmiből is legendáiból;*'  
— „Az emberiséget valamely sorozatos (cyclique) 
műben festeni, egymás után s egymás mellett min
den szempontokból: a történelem,bölcsészet, mese, 
vallás, tudományéból, melyek mind egy, óriási 
mozgalomba : a világosság felé küzdésbe olvad
nak össze; fölmutatni, fényes és setét tükörben, e 
nagy alakot, mely egy és sokféle, gyászos és ra
gyogó, kárhozott és szent : az Embert; im az esz
me, mely a Századok Legendáját szüléd4 „A szer
ző, magányában, egy terjedelmes költemény váz
latát készité el, melyben amaz egyetlen föladat 
tükröződik : a Lény hármas arczával, melyek : az 
Ember, a gonosz, a végetlen; a haladó, a viszony
lagos, az átalános — s innen az egész mű három 
része : a Századok Legendája, a Sátán vége, Is
ten.44 „Az emberi nem fejlődése századról szá
zadra, az ember a mint a homályból a fény felé 
küzdi föl magát, a földi pokol paradicsomi átala
kulása, a szabadság virágának lassú, fölséges ki
nyílása, jog ez életre, felelősség a másikkal szem
ben, . . . stb.44 — Magából a műből, annak min
denütt elszórt vonatkozásaiból még jobban lehetne 
illustrálnunk e hasonlóságot, de részletekre nem 
terjeszkedünk. Csak még azt jegyezzük meg, hogy 
az egész mű szakaszokra osztásában is fedezhe
tünk fel bizonyos párhuzamosságot, egy nyomon 
járást. Hugó sokkal több, összesen 36 jelenetet 
(illetőleg történetet) dolgoz föl, s a részletekben 
végetlenűl gazdagabb; de művét 15 fő szakaszra 
osztja — s ezek sorzata, az Ember tragédiája 15 
színével érdekesen állítható össze, a nélkül, hogy 
egymással épen összeesnének. De például a „D’Éve 
a Jesus44 — az Ember tragédiájában az 1—3 szín
nek; „Décadence de Romé44 a 6-diknak; „Cycle 
heroique chrétien44 és „Les chevaliers errants44 a 
7-diknek; „Les trones d’orient44 a 4-diknek; „Les 
Mercenaires44 a 9-diknek; „Maintenant44 a Il
diknek; „Vingtiéme siécle44 a 12-diknek felel
ne meg.

Szolgáljanak ezek a jegyzetek pusztán csak 
curiosum gyanánt, mert a mint képzelem, hogy 
az „Ember tragédiája44 több évi munkálkodás jól 
megért gyümölcse : több mint valószínűnek Iá
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tóm, hogy annak eszméje, sőt terve is készen 
volt már, midőn a Századok legendája (1859.) 
megjelent.

Ideje az igen is hosszúra terjedt ismertetést 
bezárnom. Az olvasó talán a mü nagy érdekéért 
csak a végből is figyelemmel kisérte közleménye-

' met, hogy tévedéseimet magában kiigazítsa. A 
' szerző pedig a nagy elmék nagylelkűségével 
(fogja tán hibakeresőnek látszó, de őszinte bon- 
czolatát venni irodalmunkban korszakot alkotó 
művének.

SZÁSZ KÁROLY.

KÜLIRODALOM.

EGY OLASZ KÖLTŐ SZENVEDÉSEI.
(Vége.)

Sokszor mondá, hogy tervben van nála egy 
regény irása. Kérdeztetve tárgyáról, mondá, hogy 
egy lélek történetét szeretné megírni, melynek 
nincsenek ugyan kalandjai, de vannak belső vajú
dásai, kinforrásai. Ez lett volna az ő életének 
története. — Jelképes története Olaszhonnak.

S toglalkozott-e Olaszország ez egyik legje
lesebb költője a politikával?

Nem! Az ő politikai hitvallása s működése 
utánozhatlan szépségében a conceptionak s eszme 
visszaadásának tűnik föl. Olaszországhoz intézett 
Corizonejában, hol Olaszország egyesitését, erköl
csi s társadalmi szerves ujraalakulását, a papi
hierarchia megszűnését kívánja, s rámutat a 
classicus ókor maradványaira, az ősök szobraira,
— óriásiveire, reámutat a gazdag Olaszhonra — 
s a fóldnép nyomorára, rámutat az egység együvé 
tartozó elemeire— s mindezek nevében, egy nem
zet kiállott viszontagságai nevében kívánja az is
tenségtől, kivánja a sorstól — oh mindentől, kitől 
csak lehet, hogy a nagy mű létesítésén közremű
ködjék. Kell- e szép ima — azért, melyet Danton 
szerint nem sarkunkon — de kebelünkben hor
dozunk.

Politikai jóstehetség ködében előttünk föl
szálló magasztos költői lélek! Előlövellett sugár
— majdani világesemények világosságából.

S az irodalom tekintetében?!
O ott is az egység — az unificátió hőse. A 

nemzeti közület alapjain kezdett újítás kell neki,
— s minden vidéki kelmeiségtől megtisztázott 
olasz nyelv— a modern olasz irodalom létkelléke,
— nelkülözhetlen közege. — Egységes nyelv — 
egyseges Olaszországnak nyelvegység — nemzet
egységnek !

Egység tehát az irodalmi, — egység a köz
társadalmi s országlászati viszonyok szempont
jából.

„Ne szóljatok nekem Recanatiról; Olaszor
szág polgára vagyok én — s hazámul csak azt 
ismerem" mondja többek közt (Epistolario). Kí
váncsian fogják olvasóim talán várni a szerelmi! 
episódokat? Hisz melyik költő szűkölködnék ez I 

életforrásában geniusának — ha van geniusa? S 
ime, Leopardi e szempont alatt is szerencsétle
nebb volt. A szeretkőzés, az olasz faré all’ amore, 
az undor, a közöny borzadásával tölté el; eszmé
nyitett szerelem, — oh! erre lett volna szüksége, 
s a sorsharag itt is hű maradt hozzá. — Olyan 
volt a szerelmi álom életében, mint elmúlt vihar 
bucsuvillanása, — a láthatáron utoljára letűnt 
felhőcske — egy perez élve, öröme : — hosszú 
hónapok alatt gyötrő kin — azután, — égő visz- 
szaemlékezés.

Bolognában megismerkedett egy szellemdús 
nővel, ki nem volt már a zsenge fiatalság hamvas 
éveiben — de a Balzac-féle női korban.

„Első napokban, midőn ismerni tanultam őt, 
Írja testvérének e nőről, Rideg borzongásokat 
éreztem jelenlétében. Szerelemről soha sem be
széltünk. Ez ismeretség egész életemen át feled- 
hetlen leend előttem; örömök s élvek létezéséről 
győzött meg, melyeket lehetetleneknek tartottam." 

Később azonban hirtelen odahagyta Floren- 
czet, s elrándult Rómába, honnan csakhamar irta 
testvérének :

„Ments föl engemet egy hosszú regény elbe
szélésétől — fájdalmak isméti átszenvédésétől — 
s könyhullatástól. Ha egy nap majd viszontlá- 
tandjuk egymást talán lesz erőm mindent elmon
dani. Most Rómában vagyok,— számkivetésben." 

Az illusió, a szerelem üdve, pereznyi volt 
csak. Az életvalóság előállott: Leopárdi véggyen
gülése. Az élet gyökerén rágódott itt a baj.

Egész testi szervezetén észrevehető volt az 
életművezet teljes rendetlensége — málladozása. 
Emésztése megszűnt — alig birt lélegzeni — s 
ereiben fagyosan érzé folyni a vért! Toscana lege 
is erős volt már reá nézve.

A halál — az oly rég várt megszabadító fuval- 
lása megérinté már a költőt!

Ki mondhatná meg, — hogy Lenau organi- 
cus baja — az élet gyökerén rágadó baj — szintén 
nem volt-e meg Leopardinál is?! A sötét életgyü- 
lölet — egyensulyvesztett erkölcsi s érzelmi világ 
— a test elvéznúltságával, szerves megsemmisü
lésével együtt — nem jelenségei egy ugyanazon 
bajnak! s nem fokozta-e a szellem baja — halálos 
betegsége a húr szétfeszűlését, — elpattanását.
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Mais ne touchons a ce point, la delicatesse 
en souffrira! Nem volt már semmi anyagi forrása!

Barátjai tanácsolták, . . nyisson közsegélye
zési aláírásokat.

„Nem akarom koldusságomat pelengérre álli- 
tani“ feleié barátjainak.

Elszánta magát, hogy atyjához fordul. Oh 
mily szivszaggató a levél, melyet atyjához irt. En 
büszkén vallom be, hogy könyek nélkül nem bír
tam olvasni, — a már híres, de a véginség, be
tegség, szellemi mániában összetört költő csengé
sét atyjához. Nem volt Olaszország, — mely ön
gyermekében a vértanúi nagyságot átlátta volna. 
Korai próféta hírében állott. Pár sort közlök 
belőle.

„Tudom, meg vagy győződve atyám, hogy 
hét éven keresztül mindent elkövettem életszük
ségeimet saját erőmből fedezni. Tudhatod, hogy 
egészségem helyrehozha tlan elgyöngülését az iszo
nyúan fárasztó s 4 évig tartó munkásság okozta, 
Stella számára. Most már nem bírok se írni, se 
olvasni, se gondolkodni — mindennek vége van! 
Nem tudhatom, ha családi s pénzügyi viszonyaid 
megengednék-e, számomra havonkint 12 tallérnyi 
segélypénzt küldeni. Emberi módon ugyan nem 
lehet élni 12 tallérral; de én nem is akarok em
beri módra élni. Minden az éhenhalással nem ha
táros nélkülözéseknek alávetem magamat. Jobb 
lenne már — ha meghalnék; de arra még várnom 
kell. Istentől függ. Légy meggyőződve, — ha ha
talmamban állana vele rendelkezni, — nem fo
lyamodtam volna szerénytelen kérelemmel szi
lied elé.“

Az atya meghallgatta fia kérését. Leopardi 
elutazott három évre, 1833-ban, Ranieri barátjával 
Nápolyba. Itt élt ő — s kint a Monte-Casinon, 
kis hegyoldali házikóban. Bejárta Mergellinát 
Puzzolit. — Dalai — költeményei közönkint ki
áradtak Olaszországra — mint északi fény. Élet
módja, — szenvedései azonban nem változtak.

Eljött végre a megszabadító. — 1837. jun. 
14-én Ranieri barátja karjai közt múlt ki.

„Egy szenvedély volt ez élet, a szó magasabb 
értelmében — egy férfi szenvedélye, ki nemcsak 
egyedi fájdalmainak, de kora erkölcsi s társadalmi 
aggályainak, vajúdásainak drámáját hordta keb
lében. Szenved önélete keserűségei által, — szen
ved századának bajaiban, — de leginkább szen
ved hazája meggyaláztatásaért — nyomoráért/1 
E szavakkal búcsúzik el Mazade, Leopardi em
lékétől.

I.
Don Alonso Perez Guzman 
Búsan ül az asztal mellett, 
A legjobb bor : epe néki — 
S nem is nyúl az ételekhez. 
Mert a mórok nyilra kötve 
Várba lőttek ily levelet: 
„Adjad át Tarifa várát, 
Oh nemes gróf, ezennel; 
Mert fiad bősz ütközetben 
Elfogok a tengeren : 
II >gyha várod most föltarod : 
Úgy fiad szabad leszen, 
S még kap tőlünk egy nemes mént 
Földiszitve ékesen.

S én?! Nem mondhatok egyebet, — bárha a 
critica álláspontjáról — a Goetheféle productiv 
critica szemüvegén át, kivetni valót találnék is 
egyetmást összes működéseiben — mint azon lel
temből fölszivárgó óhajtást:

Vajha a jövő Olaszországa által emelt Pan- 
theonban tudhatnám az olasz költők egyik legkitü- 
nőbbikét-, — ki most a pozzuoli utón, a santo-vi- 
talei kápolnában, egyszerű kő alatt, mint Ossián 
hősei,aluszsza az örökkévalóság álmát!

A költő halálperczein mondott végszava : 
„Egységes Olaszország* 1 le fogja majdan róvhatni 
tartozását.

REVICZKY SZEVÉR.

T Á R C Z A.

DON A L O N S O „A H Ü.“
Románcz.

— Spanyol eredetiből. —

Bíbor-sabrák, és a szerszám 
Csillogó arany verettel;
A kantáron ezüstcsensők —
Járva — szállva hogy csengjen . . .
Am ha a várt föl nem adnád :
Porba hull fiad feje!“

II.
A bástyára mén Alonso
És a völgybe néz alá :
Mór vezérnek sátra elé
Akkor vitték a fiát.
Láncz volt téve két kezére, 
Lánczot horda a nyakán.
És mellén csüggött a hosszú
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Rabságban megnőtt szakái.
— Mindezt látva szólt Alonso : 
(Jegyezzétek meg szavát!) 
„Halljad mór! Fiam fejére 
Inkább szálljon a halál : 
Mint hogy csúful eláruljam 
A királyt és a hazát!“ 
És midőn e szót kimondta, 
Onkardját veté alá : 
Hogy reá saját vasával 
Sújtsák a halálcsapást . . . 
Láttán ennyi bátorságnak 
Mór szivekbe harag szállt : 

S a nemes vitézre akkép 
Sujták apja kardvasát — 
Hogy a feje vállairól, 
Véresen bukott alá.

— Alonsonak a „hü“ nevet 
Ezen naptól kezdve adták *).  

____________ THALY KÁLMÁN.

*) Figyelmeztetjük az olvasót e költeményben a spa
nyol asszonánczra, mely az első részben e—é, a másodikban 
a—ó hanggal rím helyett végig foly az egész románczon. 

Szerk.

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

(Folytatás.)

A jövő napon, deli félegy órakor, Hor- 
váthyné ő nagyságának Dorottya-utczai 
szállásán kissé félénk csengetés hangzott. 
Az inas jött és ajtót nyitott.

, — Beszélhetek a bárónéval? — kérdé 
az érkezett.

— Szabad névjegyét kérnem?
Az ifjú átnyújtó s belépett az előte

rembe.
Az inas magára hagyta. Az érkezett 

ineg nem állhatta hogy e percznyi egyedül
létet arra ne használja fel, hogy toilettején 
v^g'ig pillantson, s egy kis igazítást te
gyen újdonatúj nyakkendőjén.

A látogató a mi kedves János barátunk 
volt.

— Felséges ur isten, milyen idegen ar- 
czokkal fog ő itt találkozni?!

Néhány rövid pillanat múlva az inas 
kijött és tiszteletteljesen nyitott ajtót.

— Méltóztassék.
János ur belépett. Elhatározta magában, 

hogy művészi bátorsággal fog fellépni, tö
kéletesen illedelmesen ugyan, hanem azért 
bátran.

De a sors máskép akarta. A mint belé
pett, a mint egyetlen pillantást vetett a dí
szesen bútorozott salonba, — a jó fiú elpi
rult íiilig, s köszöntése elárulá, hogy za
varban van.

Ismeretlen arczok helyett ismerősekre 
akadt. A ház úrnője ugyanaz volt, kivel 

ama falusi kiránduláskor kétszer találko
zott, — s a házi kisasszony ugyanazon ked
ves szőke angyal, a ki olyan jó izüt kacza- 
gott Viktor barátunk különösen bizarr uti- 
öltözékén.

— Ah, festész ur — szólt a ház asszonya 
kedves mosolylyal. — ha nem csalódom, mi 
már láttuk egymást- valamikor?

— Oh igen, nagysád — viszonzá a fes
tész, összeszedvén magát pillanatnyi zava
rából — különös öltözetű utitársam kísére
tében, — s azzal a vasúti állomás nevét 
mondá.

Horváthyné ő nagysága azután bemu
tató a festésznek Heinrich István urat, — 
nejét, — s végre tulajdon leányát, a szép 
szőke Irént.

A festész már várta, hogy az a berlini 
ur hogyan kezdi majd szellemi kinpadra 
vonni őt az ő gyarló német tudományával, 
— de mily kedves volt meglepetése, midőn 
a porosz királyi tanácsos, a kissé idegen
szerű kiejtést leszámítván, — jó magyaréi 
igy szólt a festészhez :

— Bocsásson meg, édes barátom, hogy 
önt ide fárasztám. Ah ön, úgy látszik, meg 
van ütközve, hogy én a zengzetes magyar 
nyelven szólitom meg? Higye meg, büszke 
vagyok rá, hogy tehetem. Apám magyar
honi kereskedő volt, s bár a porosz földön 
keresett szerencsét, gyermekeiben el nem 
hanyagolta azö szülőföldének szeretetét! — 
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De ez mellékes. Mintegy évnegyede, kedves 
nőmmel Magyarhonba jöttünk, — egy részt, 
hogy rokonainkat meglátogassuk, — más 
részt pedig, hogy az én kedves kis porosz 
menyecském tanulja megismerni közelebb
ről Magyarországot.

Nekünk odakünn alig van fogalmunk a 
víg szüretekről, — én tehát ebben az idő
szakban akartam bemutatni nőmnek az én 
édes hazámat. S hogy még most is itt va
gyunk, annak kedves oka a magyar ven
dégszeretet.

— A mely azon önzésen alapul, hogy 
ily kedves vendégektől nem akarja magát 
megfosztatni — jegyzé meg a báróné.

Heinrich ur gyengéd fejhajtással kö
szönte meg a bókot.

— Utazgatásainkban — folytatá a taná
csos — nőmnek figyelmét a Tisza partján 
egy kedves jelenet vonta magára. S részint 
azért, hogy ez édes gyermek szeszélyének 
eleget tegyek, részint azért, hogy igen sze
rény számú képtáram egy hazai művel gaz
dagodjék, — ezt a jelenetet képben szeret
ném bírni. Lesz ön szives meghallgatni na
gyon kevéssé festői előadásomat?

— Szerencsémnek tartom.
— A nap épen alkonyuló félben volt, 

midőn a Tisza kompjainak egyikéhez érkez
tünk. A kompra, mely a túlparton volt, 
várnunk kellett, s ezen idő alatt látta az én 
kis asszonykám azt a képet. A komptól 
nem messze vizmerítő hely állott, — hova 
a közeli faluból ép akkor jött egy menyecs 
ke, két ifjú, sugár hajadonnal együtt. — A 
parton huzamosb idő óta barnapiros legénv 
álldogált, ki épen az érkezőkre látszék vár
ni. Nyájasan köszönté őket, tréfált és enyel- 
gett velük rövid ideig, _ s mikOr végre 
’nenyecske es leányok lehajoltak vizmerí- 
feni, a legény is lehajolt s gyengéden meg
locsolta a nőket, — hanem ezek sem ma
radtak adósok, s a mennyire szüknyakú 
korsójuk megengedő visszaöntözték őt is 
becsületesen. És e közben oly boldogul ka- 
czagtak, annyi gyengédség, annyi Szeretet 
s mondhatom annyi költészet volt kifejezve 
az udvarlás ezen különös módjában, hogy 
az én kis galambom kedves szeszélye mind
járt ott megigérteté velem, hogy e képet 
lefestetem. Olyannak találja ön is a tárgyat, 
mint a melyből lehet valamit teremteni?

— Oh de mennyire lehet, — de mily 
szép a tárgy! kiálta fel János festész ihletten,
— megengedi tanácsos ur, hogy néhány hú
zással rögtön körvonalozzam s tanácsot kér
jek, hol és mennyiben fogtam fel roszúl s 
hol kell javítanom?

- Ön igen szives.
A kedves szőke leányka gyorsan elhagy

ta helyét s a szomszéd szobába távozott. 
Rajzszereket hozott. S a mint felkelt, s a 
mint a szomszédajtót megnyitotta, — a fes
tész lehetlennek tartá egy rövid pillanatot 
nem vetni utána.

S mit kelle látnia, — oh milyen örömet 
okozó volt e pillantás?! A megnyitott ajtón 
át, túl valami harmadik vagy negyedik te
remben, festészi támla állott, a támlán egy 
megkezdett olaj festvény, másolata a fe
lette álló eredetinek, — ez az eredeti pedig
— — az ő munkája volt, melyet a mütár- 
latból egykor valaki megvett. Az ajtó rög
tön bezárult ugyan a lányka mögött, hanem 
ez egyetlen pillantás elégséges volt a fes- 
tésznek arra, hogy müvét felismerje. — Ha 
a költő — bárhol s bármily csekély darab
kát talál is valamely lapból, két, három el
olvasható szóból felismeri — hogy ezen lap 
az ő munkáját hozta. így a fi stész is! De 
hogyan került e kép ide, hiszen a vevő egé
szen más volt, nem Horváthyék; — s ez a 
kép most itt másoltatik; de ki által és mi
ért?! — S valamint a költőnek, — fi.lég 
ifjúnak - nem lehet nagyobb boldogsága, 
mint ha idegen egyén ált 1 hallja valamely 
müvét szavaltatni, ép oly boldoggá teszi a 
festészt, ha oly helyütt is saját munkáját 
látja — a hol épen nem remélte.

A lányka néhány pillanat múlva vissza
jött a rajzszerekkel.

János festész talán soha nem érzette 
magát oly ihlettnek mint most. Ha süke- 
riilne!

— Munkához látott. Nem telt bele egy 
óranegyed, a vázlat készen volt.

— Fiatal ember, hiszen önnek ördöge 
van! — kiálta fel a tanácsos örömmel — 
nézd csak, Jenny, — majdnem ugyan azon 
állás és forma mindenütt, a mint valóban 
volt. Mintha csak személyesen velünk volt 
volna.

— Az élénk előadásnak köszönhetem, ha
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némileg sükeriilt — viszonzá a festész lán
goló arczczal és őrömtől sugárzó sze
mekkel.

A kép tehát csakugyan meg lön rendelve, 
— s az ifjú művész boldogan, büszkeségtől 
és önérzettől dagadó kebellel távozott. He
tek, havak óta nem volt ily boldog! Művé
szete felejteté vele a múltakat.

S hátha még tanúja lett volna vala
minek?!

Távozta után a vázlat újra kézről kézre 
járt, dicséretekkel halmoztatott, '— azután 
félre téteték. De nem maradt félretéve. 
Irénke szépen bele tette rajztékájába s be 
vitte szobájába. -- S mikor azután este egé
szen egyedül volt, — akkor megint elővette 
az ügyes könnyed rajzot; sokáig szemlél- 
geté, azután fel s alá járt, néha egy-egy ki
csit sóhajtott is, és valami másfél órával 
később aludt el mint egyébkor szokott.

V.

— Vad indulat, miért kergetsz vissza 
engem?

Oh véghetetlen szent könyörületesség!
Bánk bán ezen szavai hangzottak a fes

tész szobájának kitárt ajtaján.
— Servus Viktor — köszönté a támlá- 

nya mellett szorgalmasan dolgozó festész a 
belépő segédszerkesztőt, — a ki, — úgy 
látszék, e napokban olvashatta újra Bánk 
bánt, mert szörnyen czitált belőle.

—• Szobámban
Találtam én vizitkártyádat;
János, miért hivattál engemet?
Piktor, hamar beszélj!
— Megveszett ez a fiú! — kiálta fel ka- 

czagva a festész — Bizony isten megfordúl 
sirjában Katona, ha igy rontod verseit! — 
Kérettelek, hogy vetnél egy pillantást fest- 
vényemre, — minthogy ma-holnap bé- 
végzem.

A festvény csakugyan készülő félben 
volt. Igen jól sükeriilt, — látszott rajta, 
hogy igazi lelkesültség hatotta át a mű
vészt. — A csoportozat összeállítása nem 
hagyott semmi kívánni valót; csupán a lo
csoló legény ellen volt Viktornak kifogása, 
— mert ez térdelő helyzetet foglalt el.

— Hibás — mondá a segédszerkesztő 
nagy pathoszszal, a térdelő alakra mutatva, 

s nevetséges komolysággal szavalá Melinda 
szavait : --

— Nem rogyott.
Ö térdre, szép se volt igen; de egy 
Alphonsus egy Caesar állott előttem ! 
„Szabad tekintet, szabad szív, szabad 
Szó, kézbe kéz, és szembe szem; — mi 

nálunk
így szokta a szerelmes, — a ki itt
Letérdel, az vagy imádkozik vagy ámít!“
- De már csakugyan elment a sütni 

valója! — szólt közbe János festész — en
gedj meg, pajtás, — de sajnálom, hogy ilyen 
állapotban jöttél ide.

—? A kis majom harap! — viszonzá Vik
tor, egész a végső fokig próbára tévén ba
rátja türelmét.

— De Viktor, bizony isten!
— Világot, — itt, világot! — kiálta fel 

a segédszerkesztő, mind e pillanatig ki nem 
jővén szerepéből, most közelebb lépett a 
képhez, majd ismét távolabb, s hosszan szem- 
lélgeté a festvényt. — Pali, millióm! — mon
dá azután Biberách szavaival — pali, mii 
Horn! - de itt már nem találván semmi 
alkalmas helyet Bánk bánból, tulajdon sza
vaival folytató. te fiú, te piktor, te itt 
szörnyű dolgot cselekedtél! Hadd lám 
csak? Hiszen ez a vizmeritő szőke leány, ez 
tökéletesen hasonlít azon angyalhoz, a kit 
akkor ott a vasúti indóházban láttunk! Ni 
— ni — bizony isten; — ez a menyecske 
pedig, — ez meg — bár sokkal fiatalabbá 
téve, ez meg az anyja!

— Ezt akartam! — kiálta fél a festész 
diadallal — ezért kérettelek, s — —

— S hát miért nem szóltál erről előbb, 
te impertinens!

- így akartalak próbára tenni, ha ki
találod-e? Ha megmondtam volna, már csu
pa illemből is jónak találád Vala, — de igy 
bizonyos vagyok arról, hogy törekvésem 
sükeriilt.

S valóban úgy volt, a mint Viktor mondá.
János festész, hogy a mü annál megle

pőbb legyen, azon négy arczképet festé a 
genrekép csoportozatául, kik a megrende
léskor a bárónénál jelen voltak. Az idősb 
menyecske a báróné, — a két vizmeritő le
ány Irén és Heinrichné, — a legény pedig 
maga a királyi tanácsos. Bizarr ötlet volt, 
de igen sükeriilt. — Az arczokra igen jól 
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rájuk lehetett ismerni, — találva volt min- 
denik s azért még is mindegyik eredeti, 
magyaros s a képbe tökéletesen odaillő 
volt.

-- No filkó, ez sikerült — mondá a se
gédszerkesztő komikus patrőnusi hangon
— de már látóin nem hiába tartalak! Egy
látásra négy arczot igy felfogni, ez elég! A 
másik kettőt ugyan------

— Biztositlak, hogy azok talán még 
jobban vannak találva, mint e kettő, kiket 
ismersz s a kikre ráismertél!

— No igy hát csak dolgozzál odább, — 
ez hatni fog. Nos, hát igazom volt-e, mikor 
feddettelek hanyaságodért ? Nem volt-e ha
lálos vétek annyira átengedned magadat a 
búslakodásnak egy leányért, egy hűtlen 
haszontalan leányért?! Mi? Ha az ember a 
szerelemben egyszer csalódott, vége-e már 
minden örömnek, minden boldogságnak, he?

— Bizony vége annak, pajtás — vi
szonzá a festész elkomorodva.

— A menydörgős menykőt! Nem volna 
kedved megint abbahagynod ezt a munkát 
is, mert Lujz már egy negyedéve madame 
Rothfeld?!

— Csak erről ne szólj, mert ez igen fáj.
Viktor igen jól tudta, hogy mindennek 

van határa, s főleg az oly tréfának, mely a 
szivet bántja.

— Hanem, ad vocem szerelem — foly
taié, könnyeden más tárgyra vivén a beszé
det — emlékezzünk régiekről! Emlékszel-e 
a mi egykori gazdánkra, barátunkra, Antal 
Mihály uramra, a szelid vidéki levél-iróra?

— Nos? kérdé a festész igen kevés ér
dekeltséget fejezve ki e kérdés által.

— Hat barátom, azzal sok történhetett; 
beállt, — —

— Katonának?
— Ördögnek! Poétának! írja a verseket 

halomra, s olyan szerelmesek hogy! De ha 
igaz, a mit ir és küldi hozzánk lapunkba — 
akkor furcsán állhat a szénája, ügy látszik
— legalább a Múzsa igy árulja el — hogy 
valami kaczér menyecskét imád, a kinek 
igen szenvedhetlen férje van. Bizony isten 
már arra is gondoltam, hogy Lujzba sze
relmes. Még a versek czimeiben is többször 
fordul elő a pontozott L . . .

— Ugyan hadd el!
— Hát aztán mikorra hiszed bevégzett- 

nek e képet — kérdé Viktor néhány pilla
natnyi szünet után.

— Egy hét múlva bizonyosan Horváthy 
néhoz szállitom, s ha jónak találják, küldöm 
Heinrich után Berlinbe.

— Tudósítasz az eredményről ?
— Azonnal!
Egy hét múlva, talán ugyanezen órában, 

a festész örömtől sugárzó arczczal állított 
be Viktor szobájába. Olyan boldognak lát
szott. Horváthyékat a kép rendkívül meg
lepte s igen tetszett.

— De még ez nem minden! Irén tanulni 
fog tőlem — végzé be szavait nem kis 
örömmel.

Viktor mosolygott.
— Ah! — mondá némi gúnynyal — 

hát nem csak az első szerelem boldogít ? ! 
Szegény Lujz! Te is ily hamar feleded ? Ho
gyan örül ez a piktor az uj ismeretségnek 
már is, lám, lám !

János ur megint elkomolyult.
— Ismerni és szeretni, — valakivel örö

mest együtt lenni és szerelmet érezni iránta, 
ez ég és föld közti különbség! — mondá 
hidegen.

Viktor hozzá lépett.
— Te János! Látod ezt az én egyetlen

egy nyakamat? No hát, lásd-e, én ezt elha
gyom vágni, ha te abba a leányba bele nem 
szeretsz.

— Es Lujznak tett esküvésemet feledni 
tudnám-e ?

— No, a mit mondtam, mondtam.
— Igen roszul mondtad. A szív csak 

egyet képes szeretni! Csak ezen egy, — 
ezen első által lehet boldog. — Ezt én is 
mondtam és mondom.

— No, ha én rosszul, — te bizonyosan 
igen bolondul mondtad és mondod. 
pedig takarodjál, édes öcsém, nekem kor
rektúrát kell csinálnom. Servus !............

.............. A tanítás néhány nap múlva 
csakugyan elkezdődött, — még pedig min
denek örömére. Horváthyék örültek, hogy 
oly lelkes, tehetség-dús mesterhez jutottak. 
Irénnek kitűnő tehetsége volt a festészet
hez. Gyönyörűen rajzolt, — csak az olajfes
tészetben volt még némileg hátra. — Azon 
kép, melynek eredetiét az ifjú festész tulaj
donául ismerte fel, Horváthyék egyik isme
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rősének birtokában volt, — s annyira meg
tetszett a kedves leánynak, még mielőtt 
szerzőjét ismerte volna, hogy másolás végett 
elkérte. S midőn bevégzé, megmutatá János 
urnák, — s igy igen természetes, hogy az 
ily lelkes, gyengéd tanítványnak ez is igen 
örvendett.

Örvendett e tanításnak Viktor is — a jó 
barát, a festész boldog jövőjének hajnalát 
sejtvén felderülni, — s örvendett végre a 
kedves Prellerné asszonyság, a kit méltán 
büszkévé tett azon gondolat, hogy ezen is
meretség — mely kegyenczének bizonyára 
csak hasznára válhatik — egyesegyedül az 
ő müve.

És tény az is, hogy az első órának meg
tartása után János ur mély gondolkodás 
közben tért szállására, s a mit — bizonyára 
huzamos idő óta nem tett — ekkor, legalább 
is jó öt perczig állott meg tükre előtt, me
lyet aztán azon megnyugtató gondolattal 

hagyott el ismét, hogy ő csakugyan nem 
utolsó gyerek!

Már ha nem épen hiú férfiak ilyes vizs
gálatokat tartanak maguk fölött, bizonyo
san a hódítás vagy hÓdithatás eszméjével 
foglalkoznak.

Az ifjú festész azután igen örömest be
szélt, s igen gyakran gondolkozott uj isme
retségéről. Sőt csakhamar eljött a pillanat, 
hogy Horvátliyékat kezdte' összehasonlítani 
Deimelékkel! Ilyen ellentéteket összehason
lítani !

S pedig a lélek e cselekedetében sokkal 
több van, semmint egyelőre gondolnék! 
Ha kedvesünket másokkal hasonlitgatjuk 
össze már-már, s e másokban több meg több 
tökélyt lelünk fel amannak rovására, — 
már akkor bizonyos, hogy a szerelem hide
gülni kezd.

S pedig ilyen formán volt itt is.
GYÖRY VILMOS.

(Folytatjuk.)

E R T E
Történeüi'odalmi szemle. Négyszáz ma

gyar levél, a XVI. századból 1504—1560. Közli 
Szalag Ágoston Pest. 1861.

A magyar tudományos akadémia még hajda
nában, a Régi magyar Nyelvemlékekben megkezdő 
a magyar levelek kiadását, mint a gyüjtő-czím 
mutatja, azokat inkább nyelvemlékeknek tekintve. 
Közel két évtizede, hogy e téren nagyobb fontos
ságú mozzanat nem történt. Most újabban meg
kezdő a régi levelek kiadását külön folyamban és 
gyüjtő-czim alatt, mely ekkép hangzik : „Magyar 
leveles tár. A régibb magyar közélet, erkölcsök, 
történet és nyelv ismeretének előmozdítására. Ki
adja a magyar tudományos akadémia történelmi 
bizottmánya.“ E gyűjteménynek képezi I. kötetét 
‘Szaíáy Ágoston ur négyszáz levele. Szalay ur 
ilynemű működését még a régi tudományos gyűj
teményben kezdő vala meg s szakismerete kezes
séget nyújt közleményei pontosságáért.

A négyszáz magyar levél sok tekintetben ne
vez tes. Mint nyelvemlékekről nem szólok, hisz e 
tekintetben fontosságukat, úgy hiszem, senki sem 
fogná kétségbe vonni, de erkölcs-mű- és politikai 
történet tekintetében is sok nevezetest találhatni 
benne. Néhány levele meglepő világosságot vet a 
XVI-dik századi magyar törvénykezésre, más a 
török-magyar viszonyokra, úgy hogy ez s a Döb- 
rentey gyűjteménye a hódoltság XVII-dik szá
zadi történetét sokképen illustrálja. Hadi esemé-

S í T Ö.
nyék folyamára, hadi készületekre egykori jelen
tések, a török-magyar viszonyokra a bégek vagy 
a confiniumbeli emberek levelei nyújtanak vilá
gosságot. Csak kár, hogy kiadó a regestrumokban 
nem szentelt nehány lapot a históriai események
nek, mint ezt a leveleknek tartatalomjegyzéke ál
tal elérhette volna, úgy mint Szalay László „A 
magyar történelemhez11 czimű művében tette.

Mutatványul közlök egy levelet, s hogy e la
pok olvasói inkább élvezhessék, a XVI-dik századi 
írásmódot maira változtatva át, megtartva csupán 
az iró kiejtését.

E levél a XVI-dik század folytán nagyon 
divatozó párbajozásra vonatkozik, melynek mind
ez, mind a Döbrentei-féle gyűjteményben több 
példái vannak. íme maga a levél : Czíw : Ez levél 
adassék a nagyságos beszperimi bőknek az hatal
mas császár helytartójának etc. nekem jó uramnak.

Tartalom : Ti szendörei törökök tudjátok 
mikor Landorfejérvár magyar kézbe vala, én ti 
bennetök sokat esmerök, és nevetőkön nevezők 
bennetök, akkoron tartja vala Balybég Szendörő- 
ben szancsák, azon eszötökbe jut. Továbbá Deli 
Ámhát szenderei, esmég Kazia szenderei, Deli 
Turchán szenderei, és Ámhát Kulicsi szenderei, 
és Bodomi Alia szenderei és Napali Húszain szen
derei és Hadar Balia szenderei és Ámhát aga 
szendörei és Csurti Ugilja szenderei esmég vég 
sarnovári vajda, Ágiam Hadar Teszömő sarno- 
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vári vajda vala, Deli Húszain sarnai, Szeledin aga 
sarnai, Omhát aga sarnai és Deli Nazuph sarnai, 
Ámhát aga sarnai, jól tudjátok atyámfiai vitézök, 
hogy én titokét mind jól esmertelek mindnyájan, 
valamelyitöknek neve itt az levélben vagyon. To 
vábbá egyik vitézt válaszszatok ki közületök, va- 
lamelyeket gondoljátok ennyi vitézök közül, kit 
mennél jobbat tudtok benne, mert ez jüvendő 
Szent-György napján, ha Isten azt hagyja érnöm, 
megütközöm vele, vagy az pápai mezőn akarja, 
vagy a győri mezőn, vagy az beszperimi mezőn, és 
semmi egyéb fegyver nála ne legyön,csak egyélös 
szablya, és egy vasbot, sem pánczél sem sisak, 
csak egy-egy dolmányban, ha az úr Isten neki 
adja vagy énneköm, de az mind halálig legyön, 
de ha Isten neköm adja, hát én fejét veszöm; ak
kor az időben, mikor Landorfejérvárát az magya
rok bírják vala, akkoron landorfejérvári bán Tö
rök Imre vót és az másik Paksy Mihály, azért 
azon eszötökbe vehetitök ki vagyok én; viczebán 
vót Káldi László, Olá Balázs, ezek vótak a vicze- 
bánok.

Errül is eszötökbe vehetitök ki vagyok én, 
hogy az császár földére mentünk vala rablani, 
akkoron megrablánk az császár földét, és reánk 
támadott vala két vajda, egyik szoniki az másik 
runiki, mind az kettőnek ott fejét vevék és az 
szonyoki vajdának én vettem el az fejét, azért ar- 
rul meggondolhatjátok ki vagyok én. Továbbá 
szendörei vajda és sarnói vajda ezt megértvén, 
hogy mi ez mieltök (ezt növeltük) vóna, készütek 
vót föl nagy sok néppel és jüttenek vót az fejér
vári mezőre, kit Urachának Innak, ezt mcgláták 
az fejérvári vitézök, ök is kijüének és erős viadalt 
tének ott és én akkoron kapucsi basa Ámhát szen
dörei akkoron én vettem ott az fejérvári mezőn 
annak az fejét, azért azon is eszötökbe vehetitök 
ki vagyok én. Továbbá ezön megboszankodván 
másikkor meg eljüvétök még annál többen mint 
az előtt ugyanazon mezőre, és megláták az fejér
vári vitézök, kimenének és nagy viadalt tártának, 
ott is én fejét veyén sarnai Deli Nazuphnak, ar- 
rul tudhatjátok ki vagyok én. És hogy megszálló 
császár Fejérvárát és az ágyúkat, hogy az kapúra 
hozák, és mi az vitézükkel reátok menénk, de egy 
sorban ott az pattantyukat elnyerték vala tíiletök, 
és akkoron én fejét vettem vala Ámhát agának az 
pattantyú mellett, ki jancsar aga lett vóna, azért 
érül is tudhatjátok ki vagyok én. És hogy az Ne- j 
bozja mellett az kőfal erősen megtörétök és egy 
hajnakorba nagy ustromot tettek és bel jüvétök 
az törésön, ott ezt megláták az fejérvári vitézök, 
nekik térének és kivágák ükét, az törésön ott hét 
zászlót nyerénk el tülök, ott is én fejét vém az 1 
Ámhát vajdának, errül is megtudhatjátok ki va
gyok én. Azért ti vitézök, ha valamely ti bcnne- 
tök ugyan vagvon, énneköm Szent-György nap 
előtt, egy hónappal előbb, tudtomra adja, az 
nevét is megirja, ki lészön az vitéznek neve, az 
ki én velem az bajt fölvészi, én annak nagy szép 

ajándékot küldök, azért ez levél adassék az besz
perimi béknek, hogy azt az törököt kikeresse kö
zülök, az vitézök közül, hogy ki én velem meg- 
vína. Isten tartson meg vitézök minden javával. 
Ez levél költ Vasvárait Szent János napján anno 
domini 1555.

régi fejérvári vitéz az Káldy Miklós, 
íme mily nemes gőg, mennyi erő, mennyi 

szépség ez egyszerű sorokban.
Ide irok még egy, a magyar nyelv ügyét illető 

érdekes adatot, egy Frangepán Annához az Oláh 
Császár Miklós nejéhez ennek barátja ifjú Csányi 
Bernét által irt levélből :

„Továbbá esmég az ő kegyelme szerelmes fia 
könyvei között talála egy magyar könyvet, kit im 
te-kegyelmednek küldött, és kéreti te-kegyelme- 
det, mint édes leányát, hogy semmire egyébre te- 
kegyelmednek gondja ne legyen az magyar Írás
nál, hanem te-kegyelmed tanulja meg az magyar 
írást, mert azt kívánja mind asszonyom, mind pe- 
nigMiklós uram az kegyelmed szerelmes ura, hogy 
megtanulja kegyelmed az magyar iras olvasást, ki
hűl te-kegyelmd legyen engedelmes ő-kegyelmek- 
íek.“Tehát mégsem olyan magyartalanok a Fran- 
gepánok, mint Kvaternik ur és társai hinni szeretik.

SZ. S. ■r

Egy szó, mely kell de nem tetszik.
Az irodalmi központosítás valami fél század

dal ez előtt egyike volt ama föltételeknek, me
lyektől irodalmunk szerencsés tovább fejlése füg
gött. Azon időben, mikor legjelesb Íróink, egy 
Kazinczy, Kölcsey, Berzsenyi, az idősebb Kisfa
ludy stb. vidéken laktak és működtek, s az ország 
szivében Budapesten alig egy pár fiatal ember, 
Vitkovits, Szemere, képviselte a magyar irodalmat, 
vagy inkább tartotta fel a közlekedést ama távol
lakók és a központ nyomó és képiró intézetei közt, 
semmi sem vala kivánatosb, mint hogy az irodal
mi emberek lassan-lassan a haza fővárosába te
hessék állandó lakhelyöket és onnan hassanak 
egyesült erővel a vidékre. Ez óhajtás nem sokára 
szépen teljesedésnek indult, midőn Kisfaludy Ká
roly, az Aurora és Athenaeum körül egy nem 
nagy számú, de a haza legkiválóbb ifjú tehet
ségeiből alakult csoport képződök, s az irodalmi 
központositás feladata megoldva, Budapest irány
adó fensősége, úgy látszik mindenkorra, bizto
sítva lön.

E központositás, a mi a személyeket és anyagi 
dolgokat illeti, megvan ma is, nagyobb mértékben, 
mint valaha, s egyre növekedő arányban. A mivel 
a vidéki sajtó irodalmunk növeléséhez járul, az 
rendszerint nemcsak anyagi tekintetben kevés, 
hanem szellemileg is alárendelt fontosságú. Ata- 
lában el lehet mondani, hogy alig több az, mint a 
fővárosinak visszatört fénye, ha ugyan ez utóbbi
ról ilyes képletben szólhat az ember. Minden erő 
és — erőlködés a központra siet, innen indul ki,
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ide tér vissza minden; úgy hogy a fél század előt
tihez mérve, nagyon szerencsésnek kellene ítélni 
helyzetünket. A szépirodalom (mert észrevételeim 
leginkább erre vonatkoznak) Pesten ütötte fel ál
landó lakhelyét, innen folytatja ujonczozását a 
haza minden részeiből, minden évben számos ifjú 
ember ,,hagyja el apját és anyját és ragaszkodik 
az irodalomhoz” — a „népességi mozgalom" (mint 
a tizenegy év emberei nagyon értelmesen (?) s 
tiszta magyarsággal szokták mondani), hétről 
hétre gyarapszik:az „iró” osztály idestova helyet 
követel magának Pest városa becsületes kárpito
sai, aranyozó! mellett; szóval „numerus sumus, 
fruges consumere nati” (ha van) : „numerus,” kik 
Pesten élnek, Heckenastnál, Emichnél, Vodianer- 
nél nyomatnak, személyes érintkezésben állnak az 
úri és váczi utcza targonczáival : de szellemi te
kintetben központosított irodalmunk nincs.

Soha ily szanaság, minőt ez a mi központi 
irodalmunk felmutat. Csoportban vagyunk, de az 
irodalom gyöpét „kiki magának” csipegeti, vala
mint egy folt ama házi szárnyasokból, melyek 
őseit a Capitolium megmentői gyanánt tisztelte a 
régiség. Sehol közös eszme, közös irány, törekvés 
egy bizonyos szellemi czélra, s e végett csoportu- 
lás akar egy, akar másik zászló alá, súrlódások, 
küzdelenP elvekért, szellemi fegyverekkel : mind 

ebből semmi sincsen. Fő gond a megélhetés vagy 
a mi ezzel rokon; fő erény, mely után kiki törek
szik : az élelmesség. Ha olykor egyes apróbb cso
portokat látunk is összeverődni múlólag, nem a 
rokon irány hozta őket össze, hanem a véletlenség, 
nem ugyanazon elvek harczosai,csak temperamen
tumnál fogva összeférő, összesimuló elemek, nem 
öcy'társak, csupán pajtások. Legtöbb esetben két 
három egyént nem a zászló gyűjt együvé, hanem 
a koncz. Mutass nagyobbat, oda fog tódulni bizo
nyára. Nincs rajta mit irigyleni, elég sovány a 
legkövérebb is; és ha méltó a munkás a maga bé
rere, a szellemi munkás bizonynyal kétszeresen 
az : de a baj gyökere ott rejlik, hogy a helyzet 
parancsoló kénytelensége oly versenyt támaszt, 
melyben a mellesleges járulék lesz fődologgá, az 
eszköz czéllá; s e versenyt az igénylők egyre na
gyobbodó száma, melylyel ama „falat” koránsem 
növekszik arányban, mind makacsabbá teszi s Üz
letszerű kapkodássá sülyeszti le. Oda jutunk, hogy 
még jobbjaink is vagy úszni vagy bukni kénysze- 
rűlvék s arra, hogy lassankint habnak ereszszék 
előbb egy aztán más elvűket, mint akadályozó lo
mot, ha vizszinén főn akarnak lebegni. Mindenkit 
űz, kerget a napi forgalom, sietni kell, máskint 
eltiporják.

X.

A

KISFALUDY-TÁRSASÁG.

A Kisfaludy-társaság tegnapi ülésében Ma
dách Imre újon választott tag „Az aesthetika és 
társadalom kölcsönös befolyása” czimű értekezés
sel foglalá el székét.

A társaság alapitói közé állottak újabban : 
Káli Nagy Elek, Lévai Henrik, Madách Imre, 
Pompéry János, Remellay Gusztáv s id. gr. Teleki 
Domokos urak.*)

*) Azóta ismét gróf Keglevich Béla és Prély István 
urak léptek a társaság alapítói közé.

Szerk.

Torkos László ur „Az ifjú küzdelmei” czimű 
dramatizált allegóriát véleményadás végett a Kis
faludy-társaság elé terjesztvén, a munka multhavi 
ülésben vizsgálat alá bocsáttatott, a jelen ülésben 
pedig e vizsgálat eredménye adatott elő. Az adott 

vélemény szerint a mű kiváló figyelmet érdemel; 
gondolkodó főről s lyrai hangulatú kedélyről ta
núskodik; czimének „dramatizált allegória” töké
letesen megfelel; verselése könnyű, szabatos és vál
tozatos. — Kézirata iránt a szerző szíveskedjék 
az alulirtnál rendelkezni.

A társaság pártolói tisztelettel értesittetnek, 
hogy a pártolási bejegyzések és fizetések ezentúl 
nem csak az igazgatónál, hanem a társaság könyv
árusa Eggenberger Ferdinánd ur könyvkereske
désében is (Pesten, a baráttér és iskolautcza sar
kán) tehetők.

A Kisfaludy-emlék ügyéről a megbízott vá
lasztmány külön nyilatkozatban fogja a közönséget 
értesíteni.

Kelt Pesten , márt. 28-án 18(52. fíregassÁgo't, 
titoknok.
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V E G
— Az akadémia hétfői kisgyíilése összes ülés

sel kezdődött, mivel a Karácsonyi-jutalomra pá
lyázott szomorú-játékok iránt az illető bizottság 
előadójának jelentése ez napon (mart. 31.) vala fel
olvasandó és ajutalom kiadandó. Ennélfogva Bér- 
czy Károly l.t.,mint a biráló bizottmány előadója, 
felolvasó jelentését a pályamüvekről, melyek ket- 
teje (Mohács, Pogány és keresztyén) minden bí
rálat alattinak, ketteje (II. Lajos király, Mózes) 
nem ugyan költészet, de drámaiság nélkülinek — 
igy hát szinrevalónak csupán kettő (Zách, Bűnt 
bűn követ) találtatott, s a birálók ez utóbbinak — 
mely nem is tragoedia, hanem polgári dráma — 
Ítélték a jutalmat, viszonylagos becsénél fogva, 
minthogy a jutalmat, ez évben még,minden esetre 
ki kellett adni. Felbontatván a jeligés levélke, 
abból, mint pályanyertesé, Dobsa Lajos neve tűnt 
ki. — Ezután a titoknok, Szalay, tőn az összes 
illés körébe tartozó, többrendü előterjesztést. Fel
olvasta a math. és term. tudományi osztály köze
lebb hozott azon végzését, mely szerint a szegedi 
épitész Kovács István-féle architecturai jutalom 
további kezelésétől visszalép. Az összes ülés e ha
tározatot magáévá tette. — A „gyulai kör ‘-nek 
egy beadványa, miszerint „fájdalmát nem titkol
hatja el, hogy az akadémia háza külföldi művész
re bizatott, s óhajtja hogy hazai építésznek adas
sák át, vagy legalább a felépités (anyagsth.)költ
ségei ne vándoroljanak külföldre — az épittető 
hármas bizottmányhoz tétetik át. — Előadta to
vábbá a titoknok a könyvküldözési bizottmány 
jelentését, melyből kitetszik, hogy azon 73 akadé
mia közül, melyekkel akadémiánk csere-viszony
ban áll, vagy lenni óhajt, 57 már megkapta a 
könyveket, a többi is rövid nap meg fogja kapni. 
E szerint a bizottmány, feladatát, mely a könyv
küldések tisztába hozása volt, megoldottnak te
kinti, s a további teendőket a titkári hivatal és 
Eggenberger akad, könyvárus fogja teljesiteni. A 
bizottmánynak, különösen Hunfálvy Jánosnak,te
vékenységéért köszönetét szavazott az ülés.Ugyan 
csak e könyvek dolgában némely hazai intézetek
től érkezett köszönő levelek s uj kérelmek olvas
tattak fel. Szőnyegre került Nagy József ur levele, 
melyben tudatja, hogy ifjan elhunyt Péterffy Mik
lós édes anyja, szeretett fia emlékéül, „Péterffy- 
alapitvány“ czim alatt egy oly összeget kiván le
tenni az akadémiánál, melynek négy évenkint 
lOOftra menő kamatja népnevelési és magyar tör
ténelmi pályamunkák díjazására fordittassék. Az 
akadémia némely módositást kivan ez alapítvány 
körül, s ebbeli javaslatát közölni fogja az alapító
val. — Egy tagja a phil. osztálynak, V argha Ist
ván, jelenti, hogy külföldről hosszasabb távoliét 
után megérkezett. — A bereg-böszörményi köz
ségtanács a helység régi leveleinek megvizsgálá-

Y E S.
sára híja fel az akadémiát, de nem történeti, ha
nem jogérvényességi szempontból, hogy vélt 
igazait per utján visszakövetelhesse. Az akadémia 
nem prókátor. — Benkő Károly Marosvásárhely
ről egy történeti munkát terjeszt az akadémia elé: 
Szalay r. t. ajánlatára birálatra adatott, bírálókéi 
Szalay és Venczel r. tagok neveztetvén ki. — Gróf 
Gyulay Lajos Kazinczy Ferencz leveleinek nagy 
csomóját küldötte be az akadémia rendelkezésé, 
alá. — Olvastatott nem rég elhunyt Tasner Antal 
végrendeletének illető pontja, mely szerint néhai 
dicső emlékezetű Széchenyi István hátrahagyott 
naplója és kéziratai megőrzését bizonyos eshető
ségek bekövetkeztével 20 év után az akadémiára 
bizza. Tudomásul lön. — Végre némely adakozá
sokat jelente a titoknok, s az elnök, b. Eötvös, 
egy a ,,Görögország történelmére" pályázott mű 
szerzőjének kívánságát, hogy kézirata visszaadas- 
sék. Az akadémia nem látja czélszerűnek elállni a 
szabálytól, miszerint a pályázott müvek kézirata 
megtartatik a könyvtárban, s a kérőt oda utasítja, 
hogy pályaművét másoltassa le. — így az összes 
ülés tárgyai elintéztetvén, osztály ülés kezdődött, 
melyben Hunfálvy János nyújtotta be „Magyar
ország földleírása" czimű munkájának egy részét, 
egyszersmind érdekes előadásban lehozván ha
zánk földleírásának történetét. — Ez ülésen egy 
érdekes vendég, a finn tudós, Ahlquist Sándor, 
akadémiánk külföldi tagja is jelen volt, ki hazánk
ban hosszasb időt tölteni és nyelvünket megta
nulni szándékozik.

— Megjelent a Budapesti Szemle XLIV. és 
XLV. kettős füzete, szokás szerint igen magvas 
tartalommal. Benne Szász Károly folytatja ,,Ho- 
rácz irói és jellemrajzát;" Kautz Gyula a „Socia- 
lismus és communismus rendszereit;" Ipolyi Ar- 
nold „a középkori emlékszerü építészetről Ma
gyarországon" értekezik sönbuvárlata eredményét 
nagy avatottsággal s világosan terjeszti elé; 7Ve- 
fort Ágoston, a világhírű állambölcs „Tocqueville 
emlékezetét" adja; SzabóKárolynak „egy schweizi 
követ Mátyás király udvarában" czimű czikke a 
nagy Corvin udvarába vezeti az olvasót; Jánosi 
Ferencz folytatja korszerű munkáját „Olaszország 
újabb történeteit;" Szabó József, „Legújabb fel
fedezések és találmányok" czim alatt három igen 
érdekes czikket közöl: „a szinképi elemzésről" — 
„a meteoritek kegyelemeiről" — s „a tó lakói — 
egy feltalált ősnépről." IsmétTrefort nyújtja,,Ma- 
caulay emlékezetét;" az,,Irodalmi szemlében“é>zi- 
Zdoyí Sándor „Városaink monographiáit" folytató
lag ismerteti, és Pesty Frigyes „A bánság mono- 
graphiáit" nagy avatottsággal. — Végre igen bő 
jelentés következik az akadémia üléseiről, s „Ha
zai könyvészet" rekeszti be a minden müveit ol
vasónak ajánlatos füzeteket.
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UJ KÖNYVEK").
HELLAS és RÓMA. Az ókori REMEKÍRÓK FORDÍTÁ

SAI. Kiadja a pesti főgymnásium több tanára. I. füzet 
URANIA (Herodot VlII-dikkönyve).Magyarította (?) 
Bartl Antal. (Beimel és Kozma, Pest.)

MAGYARORSZÁG CSALÁDAI czímerekkel és leszár
mazási táblákkal. Irta Nagy Iván. Tizenegyedik kö
tet. 1. és 2. füzet (Nagy — Orczy). 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.)

♦) Hogy ez állandó rovatot minél teljesebbé tehessük, kéret
nek a t. kiadó’, illetőleg szerző urak, hogy az újonnan megjelenő 
művekből egy-egy példányt, vagy legalább annak egész czimét, 
hozzánk beküldeni szíveskedjenek. A szerkesztőség.

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

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

BUDAPESTI SZEMLE. Szerkeszti és kiadja Csengery 
Antal. XLIV és XLV. füzet. Ára 10 füzetnek egész 
évre 10 ft. (Emich, Pest.)

(A) MARGITSZIGET MŰEMLÉKEI. Irta ifjabb Kuli
nyi Ferencz. (Rajztáblákkal.) Különnyomat a M. 
Akadémia Archeológiái közleményeiből. (Emich, 
Pest, 1861.)

ELMÉLKÖDÉS társodalmi viszonyaink fölött. Irta Kar- 
csanyéki G. — (Külön lenyomat a Szegedi Hiradó- 
ból.) Ára 20 kr. Összes jövedelme a szegedi iparos 
legény-egyleté. (Burger, Szeged.)

NYÍLT LEVELEZÉS.

Korona és kard. Megénekelték már azt százszor; de ily 
gyengén alig. Iskolai gyakorlatnak megjárná : de az 
irodalomban többet kivánunk kezdőtől is.

Ballada a koldusbotról. Az alap jó volna, de a kivitel 
nehézkes. Látszik, hogy a forma parancsol a költő
nek, nem megfordítva.

Az ibolya. Se színe, se illata.
Lelkem ideálja stb. Sok jó igyekezet látszik, de kevés 

eredetiség. Nehéz dolog igy a költészet.
Dézs, M. L.-nak. Köszönet és köszöntés!
T. Horváth Ignácz urnák, Szegszárd. A 12 frt párto

lói dij megérkezett. Az uj pártolók küldeménye 
1861-re Íratott be, s részökre a múlt évi kiadványok 
postára tétettek. E három év : 1861, 62, 63 egy cy- 
clust képez; miután némelyik munka folytatása egyik 
évről átmegy a másikba. Valameddig példány lesz 

1861-ből, mindig elfogadunk pártolókat azon évre is 
Még van egynehánv

T. Gy. - A mennyiben mi nem „csupán kizárólag a kül- 
formáról," hanem egy kissé a „tartaloméról is Ítélhe
tünk : ön müvét nem adhatjuk ki. Sok az, hogy a 
költő „egy óriás t'ólgygyel megmászsza a Kárpátok 
legmagasb fokát,“ s vele „lesöpri az ég minden csil
lagát." Az ily egetsöprő merészség nem üdvezit. Más
ban keresse a költészetet.

TARTALOM.

Petőfi álláspontja. Zilahy IC. — Az Ember tragédiája. 
Szász K. — Egy olasz költő szenvedései. Reviczky Sz. — 
Don Alonse, a hü. Thaly K. — Csak az első szerelem bol
dogít. Györy V. — Értesítő. — Kisfaludy-társaság. — Ve
gyes. — Uj könyvek. — Nyilt levelezés.

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

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

ién lapunk nem nagy számú példányban nyomatván, későbbi előfizetőinket csak 
hiányosan elégíthettük ki (különösen a 8 első szám egészen elfogyott) : nehogy e 
csonka folyam továbbra is zavarólag hasson, e félévi folyamot april végén egészen 
berekesztjiik 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 előfizetésüket októberig kiterjeszteni; hogy igy legalább a második félévi folya
mot teljes számban birhassák.

Kelt Pesten, márcz. 25. 1862.
Heckenast Gusztáv

kiadó.

Arany János
szerkesztő.

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

Pesten, l'S‘2. Nyomatott Landerar és Heckenastnál


