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JELENTÉS
AZ 1862. ÉVI KARÁCSONYI-PÁLYÁZAT EREDMÉNYÉRŐL *).

A bírálókra, a jutalmazott™ s a szín- 
müirodalom ügyére nézve egyaránt kedvet
len dolog az, ha a pályázat eredményéről 
szóló jelentésnek ama fenntartással kell 
kezdődnie, hogy a jutalom ilyen és ilyen 
czímü és jeligéjű műnek adatott ki, nem, 
mert határozottan jó, vagy jó pályatársai 
közt legjobb — hanem, mert gyenge társai
nál aránylag jobb.

S a bíráló választmány, mely a Kará
csonyi-jutalomért 1862-ben pályázó hat 
Színmű megbirálására a m. t. akadémia keb
léből kiküldve, b. Kemény Zsigmond, Arany 
János, Jókai Mór, Pompéry János urakból 
és alulírottból állott, az említett fenntartás 
nyilvánítására kényszerűit akkor, midőn 
tagjai egyértelműig az V. sz. pályaműre, 
mint olyanra szavaztak, melynek_ a gyenge
társakhoz aránylag sikerültebbnek, a jutal
mat az alapítvány értelmében kiadni kell.

S valóban a pályázott hat színmű ket
tőjében a költői és drámai vonásnak még 
(,sak sejtelme sem fedezhető fel; az egyik 
kezdő sarjadék gyarló szárnyemelgetése, 
melylyel azonban a föld rögétől meg nem 
válhatik, hova a compositio teljes hiányán 
kívül mar a hibás nyelv es szörnyű verse- ! 
lés miatt is leragad; a másodiknak írója a 
történelem egyes részeit, minden pragmati- 
cus összefüggésekkel szedi leglaposabb pró- 
zájú párbeszédbe — szólni egyikről sem le
het; elég ha kötelességünknél fogva vé"i<r 
olvasók

) Olvastatott a m. akadémia ülésében, márcz. 31-én.

Egy harmadik pályamű, mely Második 
Lajos király czímet visel, sok szépséget rejt 
zordon külsője alatt. Mert zordon az any- 
nyira, hogy igen figyelmes olvasást kíván, 
hogy kellően méltathassa valaki. A jambus 
— talán azért is, mert a leiró tetszése sze
rint összevissza törte — sok helyt alig ol
vasható, az orthographia a toll kényét kö
veti, a nyelv nem hangzatos, több helyen 
nem is magyar, vagy szabályellenesen erő
szakolt. A dictiónak nem egy helyt dagályt 
vethetni szemére. De a merész képek alatt 
nagy gondolatok is hömpölygenek; sok he
lyen emelkedett pathosz jelei a bizarr ha
sonlatok és fordulatok. Mélyebb figyelem 
észreveszi, mily gondosan szövi szerző müve 
szálait — hogy kiszámít mindent benne; 
mennyire érti és tudja jellemezni a kort, 
egyes vagy tömeges szereplők által; szóval, 
meg kell vallani, hogy a mü érett értelem
re, sok tanulmányra s nem közönséges köl
tői erőre mutat. Mindazáltal a mü nem tra
gédia, nem is dráma. Sok drámaiság van 
benne, sok páthosz, sok jellemzés, — még
sem dráma. Mert nincs tragikai központja, 
nincs főhőse, nincs olyan egyén, kinek sorsa 
képviselné a tragicumot. — A tragikai hős 
itt nem más, mint az Összes nemzet: a na
gyok, a nemesek, kik viszályodnak és azért 
bűnhődnek. — De ily collectív hőse drámá
nak egy egész kor nem lehet kiváló képvi
selő nélkül, ki a drámai cselekvény köz
pontja. A história feljegyezheti valamely 
kor bűnét, és büntetését, de a drámai miízsa 
csak úgy képes belőle egységes egészet al- 



kötni, ha oly kiváló képviselőt adhat neki, 
kinek sorsában bűnhődjék. Itt nincs. — La
jos király nem az, ő. még legártatla
nabb a többi közt; részint atyja, részint a 
maga (testi) gyöngesége okozta, hogy meg
romoljon a nagyok s nemesség erkölcse — 
ő erről nem tehet, nem is bünhödhetik érte. 
A királyné, Mária, nem az. Senki sem az kü- 
lön-külön, hanem összesen mindnyájan teszik 
a tragikai vétséget, az erkölcsi rend ellen 
feltámadást, melyért mindnyájan — vagy 
többen — lakóinak. — Ezért a dráma cse- 
lekvénye szétfoly, megoszlik, sőt tulajdon
kép nincs is. A nemesség lázadoz a papok 
ellen, a Bátori párt cselt sző a Zápolya párt 
— ez viszont amaz ellen — míg végre jő a 
külső catastropha, a török. Nem annyira az 
emberek, mint a dolgok kérleíhetlen folya
ma viszi a történetet: ezért, hogy többnyire 
nem is egyesek, hanem tömegek szerepelnek: 
majd a trónteremben, majd nádori tanács
ban, majd a nemesség kortes táborában s a 
harczmezőn. E zavargó jelenetek, kardcsör
tető scenák nehézzé teszik a történet felfo
gását, melyet a tömött gondolat, a homá
lyos nyelv a nélkül is sok helyen megnehe
zít. Van egy epizódja, de ebből semmi sem 
fejlik; ottlétét is bajos volna igazolni, sőt 
érthetlen az. A jellemzetességnek nagyon 
árt az, hogy minden személy egy n; elvet 
beszél, a költőét, tele merész hasonlatokkal. 
A nyelv és verselés kijavítása után — tragédia 
vagy dráma ugyan nem — de olvasni való 
történeti színköltemény válhatnék belőle.

A negyedik pályamű Mózes, öt felvoná- 
sos tragédiának van nevezve, holott se 
alapjában, se kivitelében nem tragédia, de 
dráma sem. Mózes tisztán eposzi tárgy s a 
mint elő van állítva is eposzi, nem tragikai 
alak. Népének előharezosa; a végzet szavát 
követi; feladata a közös érdeknek — s nem 
egyéni czéljának valósítása, melyért a tra
gédia hőse a világ sorával jő összeütközés
be s küzdve bukik el. Mózes ellenben isten
től veszi küldetését,isteni erő támogatja vé
gig. Végzetes hős; maga mondja, hogy ő el 
nem veszhet, mig hivatását be nem tölti.— 
De epicai hős azért is, hogy minden viszon
tagságon keresztül népét sikerre vezeti, mert 
hogy ő be nem megy, csak benéz az Ígéret 
földébe, az nem tragikai bukás, az annyi 
mintha be is ment volna.

Nem tragikai hős végre azért sem, mert 
nincsenek tragikai tévedései, hibái, ő maga 
sem érez ilyet, sőt végperczein bátran 
mondja :

,Nem nyomja lelkem semmiféle vád.1
Így nem szokott meghalni tragédia hőse; ez 
úgy hal meg, hogy szeretné pályáját újra 
kezdeni s hibáin okúivá, jobban futni meg, 
mint először.

Szerző a tragicumot valószínűleg azon 
ellentétben vélte feltalálni, mely a népvezér 
prófétai hivatása és magán sorsa közt van. 
Előbb le kell mondania fényes álmairól, 
hogy Pharao után második, vagy épen Pha- 
raóvá legyen; éreznie nemzete gyalázatját 
hosszú időn által, gyilkosságba esnie, alig
megtalált nővérét iszonyúan elvesztenie, 
bujdosnia, majd midőn boldog családi élet
re vergődött, onnan kiszakadnia, hogy ma
gasztos isteni hivatását betöltse, ennek tel
jesítésében egy buta, szolgalelkü, pártos- 
kodó néppel folyvást küszködnie s végre 
meghalnia, mielőtt az uj haza földét tapod- 
ná, melyet egész élete szenvedéseinek árán 
fogott megvásárolni. Mindez szomorú dolog, 
— de nem teszi Mózest tragikai hőssé, an
nál kevésbbé, mert lemondása a dicsvágy
ról, elválása nejétől és családjától stb. mi 
lelkében küzdést idézhetne föl, nincs eléggé 
drámailag adva; de ha ez még erőteljeseb
ben volna is színezve, a tárgyba még sem 
öntene tragicumot. Példa erre minden époszi 
tárgy, melyet egy vagy más szerző tragé
diává dolgozott fel. Ilyen a többi közt az 
Orléansi szűz, ki égi hivatását követve, né
pét győzelemre viszi; ez is eposzi tárgy és 
alak; drámai hősnévé azzal igyekszik őt. 
tenni Schiller, hogy szivének az ellenséges 
hadvezér iránti szerelmét, küldetésével, mi 
az, hogy az angolokat megverje — hozza 
összeütközésbe s bár ezt mesteri kézzel hat
hatósan drámaivá teszi, az epicai kenet esség 
mégis, már a tárgy természeténél fogva, át- 
világlik rajta. De a sikert látó s önmagával 
lelki békességben élő Mózesben még ennyi 
drámai elem sincs, s a költemény — ha szer
zője a nem mindenütt költői s némelykor a 
hírlapi prózához leszálló nyelvet, sok helyt 
nehézkes verselésr *)  átdolgozza s az érzel-

*) A verselésben, jegyző meg a bírálók egyike, kinek 
a pályaművek iránti jegyzetei e jelentés alapjául szolgál-
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mek kifejezésére és a másodszereplök egyé- 
nitésére nagyobb gondot fordít is — a köl
temény még akkor is dramatizált eposz ma
rad, mind tárgya, mind szerkezete miatt, 
mely inkább históriai „egymásután,“ mint 
tragikai bonyodalom és fejlődés.

Az ötödik pályamű, Zách Feliczián, a 
történetnek ismeretes s már több dráma 
tárgyául felhasznált lapjáról van véve. A 
tragicum Zách nagyravágyó jellemére van 
fektetve, melynek ö először meggyőződését 
áldozza fel, midőn mellőztetése miatt Csák
tól pártol el s ehhez hű fiát, Jánost, kitagad
ván, minden szülői szeretetét Klára leányá
ban öszpontosítja.De nagyravágyása Károly 
udvarában is a régi, sőt itt már koronás vő- 
ről, talán magáról a koronáról álmodik. 
Ezért bátorítja a Kláráért rajongó Kázmért 
és igy leánya bukását maga segiti elő. Ez 
eddig jól van gondolva — s ha a kivitel a 
conceptiónak megfelel, e pontig kiváló ér
deket kelthetne. Ámde a kivitel oly nem 
finom, a jellemzés oly gyenge s Zách oly 
közönséges lélek gyanánt tűnik elő, hogy a 
költőiség nélküli lapályon elfolyó jelenetek 
után szinte kirívó Zách költői látomása, 
midőn az elesett Csák szelleme s a rozgonyi 
tér halottjai jelennek meg lelki szemei előtt. 
Záchnak a harczból éjjeli viharban vissza
térése, midőn gyalog (mert lova kidőlt) bo
torkál az erdőben : mindez csinált, nem in
dokolt s csakis arra számított jelenet, hogy 
kitagadott s remetévé vált fia őt a kuny
hóba be ne bocsássa s hogy viszont őOmode 
Miklóst, Klárának az apa által elutasított 
kedvesét, ki neki elmondja, hogy járt Klára 
Visegrádon megölje s hogy igy a szerző 
egy kis színi látványosságot és mozgást 
idézzen fel, mely azonban a cselekvényhez 
csak epizódszerüen tartozik, mert még arra 
sem szolgál, hogy - a lányáról halottakat 
nem hivő Záchban a szenvedélyt, a bőszét 
felzaklassa : Zách Visegrádba felérve csak 
tépelödik, meg van lepve, hallván hogy 
Kázmér sietve Lengyelországba utazott el; 
Klára jő, mondja hogy meggyalázták; János 
is jő, mondja hogy Kázmér és Erzsébet tét- 

nak — sok a nehéz catalecticus sor,. spondaicus menet- 
Hanem — úgymond — ez íitalános baja jainbus íróinknak, 
nem esak szabály szerint nem verselnek, de arra sem lát
szanak ügyelni, hogy catalecticus sorban a csonka láb előtt 
tiszta jambuslegyen.így a jambus nem csak szaftad, hanem 
zabolátla n.

ték a leányt semmivé, mire Zách az előz
mények után sem birt magától rájönni. Kö
vetkezik a történetileg ismert catastroph.

Cselényi e műben úgy akar feltűntetve 
lenni, mint fő intrikus, kinek ármányán per
dül le az egész dolog. Ö titkos irigye Zách
nak, de egypár falu reménye mégis rábírja, 
hogy ezt Károly részére hódítsa s még na
gyobb kitüntetést szerezzen neki. E czélja 
könnyen sikerül mert Zách a nélkül is vá
gyik ily konezra s ha Cselényi azt hiszi, 
hogy ő téritette meg Záchot, igen tulbecsli 
rábeszélő természetét, mert oly vastag szá
lakból sző, hogy Zách észrevehetné. Semmi 
finomság ez intrigában. Hozzá még az irigy 
vetélytárs ősz fejével („Suhancz korunkban 
czímborák valánk“ Zách-csal, azt mondja) 
nem érdekből, hanem ifjú bolondságból, holt 
szerelmes lesz Klárába. Azért, hogy a cso
mó tovább bonyolódjék, hogy elutasíttat- 
ván, annál dühösebben eszközölje Zách háza 
buktát, mire a régi irigység úgy látszik ke
vés. Rágalmazza Klárát a királyné előtt — 
ez már haragszik a leányra, mert szépnek 
tartják, szebbnek mint öt — Cselényi tehát 
itt sem indít újat, csak a meglevő hajlamot 
bátorítja. Jelenete a királynéval ép oly go
romba szövésű, mint Zách-csal volt. Cselé
nyi nem intrikus, csupán a szót mondja ki 
durván, mit más már elgondolt s eszköz a 
végrehajtásban.

A többi jellem se domborodik ki az élet
ből. A királyné minden méltóság nélküli 
közlelek, kiben még női méltóság sincs, a 
mint Cselényivel Klára bukását tervezi. 
Kázmér úgy van feltüntetve, hogy igazán 
szereti Klárát s bár erőszakot tett rajta, 
később megbánja és visszajö, hogy elvegye. 
Ezért kellene iránta kiengesztelődnünk. Bün
tetése annyi, hogy látja, mint hurczolják 
lófarkon kedvesét.

A nyelv folyékony de többnyire költői
ség s emelkt dettség nélkül, ama minden
napi drámaisággal, mely közhelyekből van 
szőve össze; csupán a vége felé emelkedik 
a pathosz a közönséges prózából, bár ott is 
sok a kívánni való.

A hatodik pályamű, Bűnt bűn követ czí- 
míi társadalmi dráma négy felvonásban. 
Hősét, gróf Zalánczy Jenőt, a kaczérnak hi- 
resztelt özvegy Claire grófné iránti vaksze
relem ragadja és sodorja egy bűnből a má 
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síkba. Vagyonilag tönkre ment atyjának az 
öngyilkosságtól megmentése végett ígéri, 
hogy a milliós polgárlányt, Judithot, nőül 
veszi, de Ígéretét csak azért tartja meg, 
mert — illedék fenntartása mellett mint 
nős ember is remél Clairenek udvarolhatni, 
mindamellett, hogy viszont szerelmét nem, 
sőt hajlamát sem bírja. Ez első lépése a 
bűnbe. A második az, hogy Judithot össze- 
kelésiik után azonnal felvilágosítja egymás 
iránti viszonyukról : te rangot kaptál, úgy
mond, én pénzt, házasságunknak ez volt 
czélja, mi a világ elött férj és nö — de egy
más közt csak jó barátok lehetünk s szeret
hetünk bárkit, csak botrányt ne csináljunk 
belőle. A szegény nőt, ki — bár szive egy 
növeldei szerelem után sajg még — de fel
tette magában, hogy férjét szeretni fogja, e 
nyilatkozat összezúzza. Jenő, neje növeldei 
naplójából rájön, hogy akkori szerelnie tár
gya egy fiatal orvos volt, ki most a fővá
rosban hírnévre kapott Ezt kihozatja s be
tegség ürügye alatt ott fogja Pesthez közel 
fekvő kastélyában oly czélból, hogy a közte 
és neje közti szerelem feléledésére alkalmat 
adjon s igy nejét 1-ör a váló pertől elri
assza, 2-or pedig a szeretkezési kényelem
mel letartóztassa. De az orvos tartózkodó, 
a grófné pedig azt hiszi, hogy rég elfeledte 
vagy sohasem is szerette őt — Jenő tehát 
még összehozóbb alkalmat fon és nyújt 
az elfojtott érzelmek kitörésére. Ez meg is 
történik, s most a lesben álló Jenő, compro- 
mittálni akarván őket, reájuk zárja az ajtót 
és ezen vendégeivel zörget; Judith eszélyes- 
sége azonban kijátszsza a czélzott botrányt 
s a lapot Jenő ellen fordítja. A grófné és 
az orvos már most bevallva szeretik egy
mást; Judith álomitalt akar venni, hogy a 
la Júlia tetszhalottként tétetvén a sírba, 
onnan az orvossal más világrészbe hajóz
hassák. Jenő egy kegyes szobalány és saját 
hallgatódzása által nyomára jő a tervnek, 
ezt nem találja rosznak, csupán attól tart, 
hogy Judith egyszer majd csak visszakerül 
vagyonát követelni s ennek meggátlására a 
morphin közé — mit neje beveendő, hoza
tott — mérget kever; a csacska szobalány 
ép akkor lép a szobába; Jenő azt hiszi,hogy 
ez tetten kapta és szándékát tudja—smost 
a criminalitástól félve azon van, hogy Ju
dith a mérgezett morphint be ne vegye. És 

csakugyan, midőn a grófné inni akar, Jenő 
a rejtekajtó megöl kirohan, a grófné elejti a 
poharat; Jenő (kiről rég tudjuk, hogy gör
csökben szenved) most is görcsöket kap; az 
orvos e bajt morphinnal szokta gyógyítani 
s a kábultnak ily szert ad — a mérgezett
ből, — Jenő, midőn magához térve meg
tudja, hogy morphint ivott s a méreg hatá
sát érzi, eleinte az orvost vádolja mérgezés
sel; aztáu, részint mert sejti, hogy az orvos 
tudja, fci és miért kevert mérget a morphin- 
ba s antidotummal nagylelkűen még is meg
menteni akarja, részint, mert megvetve nem 
akar élni, de leginkább, mert Claire uj férje 
karján ép akkor jelen meg — az orvos nagy
lelkűségével versenyezni akar s az ellenszert 
kidobja az ablakon, meghal s egykori ve- 
télytársa, Claire férje, komolyan mondja rá, 
hogy ,,meghalt mint gentleman!“

Szándékosan jegyzém meg, hogy e sza
vak komolyan vannak értve; mert gunyorral 
mondva éles zárszavait képezhetnék egy 
vígjátéknak, mely minden „meghatás“ mel
lett is jobb comoedia lehetne, mint a mily 
jó e szinmű komoly drámának. Hogyan? ez 
a körmönfont gazember, Jenő, ki vak szen
vedélyétől ragadva eleinte lelketlen aljassá
gokba, aztán — s most már vagyoni indok 
miatt — a mérgezés legalávalóbb bűnébe ke
veredik s a tett végrehajtásától csak a cri- 
minalitás félése miatt irtózik ; e gyáva ficzkó, 
ki csak azért választja a halált, hogy a na
gyobb bünhödést elkerülje — mint gentle
man hal meg? — De nehogy azt vélje vala
ki, mintha csak e zárszóban volna a hiba. 
Ha ez elmarad is, bánt hogy a gaz Jenő a 
világelőtt nem bűnhődik; sajnáljuk néki jó hí
rét; mert az a „becsületérzés,“melylyel festi 
szerző, hasonló az orgazdáéhoz, ki a világ 
előtt becsületes színt játszik. Akasztófát neki! 
nem érdemes, hogy ily magán-véget érjen.

És íme! ez egyik, mindenesetre fő hibája 
e drámának, melyet szerzője maga is drá
mának nevez, s méltán nem tragoediának, 
mert hiszen tragikai küzdelem nincs benne 
s nem is fejük belőle tragicum. Azonban nem 
csak a tragoedia, hanem a dráma hősének 
is úgy kell jellemezve lennie, hogy részvé
tünket fölköltse, bírja minden tévedései, bű
nei közt s még bukásában is megtartsa. Itt 
ellenben Jenő, ki ha eleinte mint könnyelmű 
léha fiú tűrhető volt is, de részvétünket 
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perczig sem foglalta le, sőt fokonként oly! 
utálatra gerjesztett, hogy végre még buká
sát is keveseljük; a reá erőszakolt verseny
zés a nagylelkűségben ki nem engesztel, s 
az erkölcsi elégtétel teljesen hiányzik.

Jenőn kivül még két drámai alak fordul 
elő : Judith és az orvos. Amaz a többi között 
még legszerencsésebben van jellemezve s a 
jelenetek is, közte és Jenő s az orvos közt1 
— midőn férje első lelketlen nyilatkozatára 
világa összeomlik; midőn megtudja, hogy 
az orvos még mindig híve; midőn férje com- 
promittálni akarja őt — a legdrámaiabbak 
e műben; kevésbbé szerencsés azonban már 
ott, hol tetszhalottként akar eltemettetni; 
rajongó terve nem valószinü s legalább is 
bizarr. Az orvos Fenyvessy első felléptekor 
igen kész világfi; később ügyetlenül viseli 
magát, talán mert érzelmein nem bir ural 
kodni. Himlőhelyes arczában is, bár felál
dozásból lett ilyenné, van valami drámai 
hatást zavaró olyszerü coinicum, mint ha 
valaki a jégen elcsúszik s jól megüti ma
gát — sajnáljuk talán, de önkénytelen ne
vetjük. Az, hogy egy ábrándos leányka va
lamely félkarú vagy máskép béna hős után 
epedjen, hamarább feltehető, — aztán az 
„azért, hogy egy kicsit ragyás“ népdalban 
megjárja, de sonettben furcsán hangzanék. 
— Az öreg mágnás, mig hamis váltóival 

nem jő, elég méltóságos komikai atya; de 
az erkölcsi elégtétel itt is hiányzik, mert 
bűneiért gazdag örökséget nyer.

A többi szereplő : a sikert kedvelő el
més Claire grófné, a gazdag és scepticus 
Kotormán Hannibál, az uracsllonczy, a naiv 
Sarolta, a kegyes szobalány — egytől egyig 
mind vígjátéki alak s mint ilyen, eléggé jól 
is van jellemezve; csak Hannibál nincs kel
lően kifejtve, a szobalány pedig nagyon el
kopott typus. Átalában e társadalmi dráma 
többnyire a vígjáték terén mozog s azon he
lyek benne a sikerültebbek. Dialógja itt 
ólénk; jelenetei ügyesen szövék; nyelve a 
tárgyhoz alkalmas, csak ritkán esik, hogy 
°da nem illő czafrangot vesz fel; annál több 
a szerencsés költői ötlet, mely igen jól illik 
a magasabb comoedia nyelvéhez. De épen 
ez a baj.Comoediát vélünk olvasni, melyből 
szomorú dolog fejük ki, s elolvastakor azon 

meggyőződésünk keletkezik, hogy ennyi 
ügyességgel talpraesett vígjátékot lehetett 
volna létesíteni — mig, mint dráma, vissza
tetszik.

De — hogy úgy mondjam, a légkör is, 
melyben e szinmü alakjai mozognak, vígjá
téki légkör. Comoediában a társadalom va
lamelyik osztályának sajátszerű tulajdonai 
felhasználhatók a jellemek illustrátiójára, 
sőt talán a motívumok elősegéllésére is — 
de nem a drámában, hol mindennek tisztán 
az emberi kedély mélyéből, önkényt és külső 
segély nélkül fejlődve, kell feltűnnie. E szin
mü azonban az előkelő világnak egyes jel- 
legző vonásait : a rokonsági sürü össze
köttetést, a lóversenyzést (s ezt merőben 
szakértelem nélkül) stb. használja fel, a jel
lemeknek mintegy segédszinezése gyanánt, 
s ez által is a vigjátékhoz közelit. Mi pedig 
„társadalmi" minőségét illeti, ez itt a legtá
gabb értelmű, mert e részben annyira hi
ányzik belőle a jellemzetesség, hogy fran- 
cziára változtatott nevekkel ép oly joggal 
— sőt nagyobbal — történhetnék Párisban 
mint Pesten; sőt ha francziából fordított
nak adatnék ki, több hitelre találna, a meny
nyiben a nagy tömeg hajlandóbb volna 
hinni, hogy az a franczia társadalmi élet 
visszatükrözése lehet.

Mindezen hiányai és fogyatkozásai mel
lett azonban vannak e szinmünek oly érde
mei, melyek többi pályatársai fölé emelték. 
Ilyen az, hogy cselekvénye gyorsan, kerek- 
deden s színi hatást is Ígérő jelenetek köz
gördül le; ilyen az, hogy szerzője nagy gon
dot fordított a legkisebb körülmény indo
kolására is; fordulatai s helyzetei ügyesen 
vannak szőve; nyelve eléggé tiszta; verse
lése folyékony s költői szinezetü.

Ezen okok összehatásánál fogva a bíráló 
választmány a,,Bűnt bűn követ11 czimű négy 
felvonásos drámát Ítélte aránylag legjobb
nak. E dráma a pályaművek közt V. szám
mal van jegyezve s jeligéje : — , A társa
dalmi élet sincs dráma nélkül s miért van, 
hogy íróink ezt folyvást mellőzik? holott a 
társadalmi dráma szintoly fontos és tanul
ságos, mint a történeti."

Pest, martius 31-én 1862.
BÉRCZY KÁROLY.
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BELIRODALOM.

A RENDSZERES SZAVALATTAN ALAP
RAJZA. Tankönyvül irta Mátray Gábor. Pes
ten 1861.

Kíváncsian vettem kezembe ezt a könyvet, 
hogy elvégre utasítást nyerünk a magyar élőbe
széd sajátságai szerinti szavalat szabályairól, nem
csak átaljában hanem részletezve is : miképen 
kelljen hangemelve és alászállva szavalni magya
rul az egyes magyar szókat, mondatokat és a le
írva összeállított egész gondolatokat. Elolvasása 
után azonban csak azt láttam, hogy a szavalat el
vei átaljában vannak előadva mind az elméleti mind 
a gyakorlati részben, és bármilyen nyelvre és sza
vaiéra illenek. Igen kevés, a mi különösen a ma
gyar szavalatot érdekli, és abban is vannak igazi- 
tandók, a mint alább meglátjuk.

Az egészre nézve tehát nekem is átalános 
észrevételem ez : hogy e könyv szükséget, hiányt 
pótló; minthogy a magyar szavalat-tanról még 
nem volt írva tüzetes munka. Ez első kísérlet. Á 
szavalat átalános elvei mind az elméleti mind a 
gyakorlati részben bőven elé vannak adva, jól le
het sokszor ismételve is, a minek alkalmasint a 
felvett rendszer az oka. Az ismétlés egyébaránt 
nem árt a tanulóra nézve, a szabály annál inkább 
megmaradhat emlékezetében. Csakhogy a felvett 
rendszeren igen is érzik a tudós Wötzel né
met íze.

Minthogy azonban a szerző maga is óhajtja 
a 6-ik lapon, hogy boldogabb időben tökélyesebb 
alakban jelenhessen meg szavalati tankönyve, el
igazodásul némely észrevételt tenni nem lesz tán 
alkalmatlan.

Átaljában a rendszer felosztására nézve, az 
ismétlések elkerülhetése végett, tán jobb lenne : 
I. Átalánosan elméleti szabályok. II. Gyakorlati 
szabályok különösen a magyar szavalatra nézve.

Egyes észrevételeimet úgy adom elé, a mint 
eszembe ötlöttek a könyv olvasásakor, s csak a 
nevezetesebbekre szorítkozom.

Lássuk tehát laponként.
A 16-ik lapon azt írja, „hogy az emberi szó, 

vagy mint zönge (Tón) vagy mint csupán hang 
(Laut) képes magát hallatni, — vagy, hogy a 
hangzó betűk majd mint hangok, majd mint zön- 
gék nyomulnak elő, következőleg, hogy minden 
hangzó betű (yocalis) kettős hang, s tulajdonké
pen két pontból vagy hangból áll t. i. a megkon- 
dulás (Anschlag) és a zöngés pontjából stb.“ — 
A szerző a nemet nyelvből fordítva- igyekezett a 
Fon es Laut különböző értelmét a magyarba is 
áttenni, azt „zöngé“-ve\ ezt „7ian^“-gal. Igen, de 
a magyarban mind a kettő .- hang. Sőt többet 
mondok : még a Klang is hang. Hanem azért nincs 

rá szükség, uj szókat zöngeni. Maga a szerző se’ 
birta következetesen mindenütt kizöngeni; mert 
mindjárt alább az idézett 16-ik lapon igy ír : ,,a 
torok hangjai adhatják a Aan</lépcsőt.“ Ez Ton- 
leiter; miért nem irta zö?z<7e-lépcsőnek? Tovább 
az 58-ik lapon is, a sok zönge után ezt írja : „En
nél fogva az emberi gégefejben képzett öt alap- 
zönge mindenikének sajátságos hangneme (Ton- 
art)“ ezt se irta zönge nemnek. Mind ezekből a jő 
ki, hogy csak jó lesz megmaradnunk a Aan^nál, 
igy : 7’onart- hangnem ; Tonleiter-Aan^lépcső; 
Yonzeichen-Zzanyjel stb. így jobban megérti a 
magyar tanuló.

A 24-ik lapon ezt Írja :
„Ekesszóló csak az lehet, kinek sok termé

szeti hajlama s észtehetsége (talentum), ügyessé
ge, ösztöne s kedve van az ékesszóláshoz.

Ekesszonok (eloquens) az, ki nem erőtetett 
és túlzó, hanem szokott természeti hangon és stil- 
ben, az igazsággal és valódi belső érzelemmel 
egyhangzólag, meggyőző, megható s megindító 
hangon beszél.

Jól beszélő az, ki csinos, jól alkalmazott ki
fejezésekkel, az előadott tárgyhoz illő kellemmel 
és annak egyéb jellemeivel öszhangzólag, szépen 
beszél.

Ékesszólás (eloquentia) átalán véve azon mű
vészet, stb.“

Ezekben a meghatározás sántikál. E szerint 
Ekesszóló a volna, a kinek tehetsége, ösztöne, 
kedve van az ékesszóláshoz. Igen, de elégnek van 
ugjan tehetsege, kedve hozzá; de ha nem beszél, 
nem gyakorolja magát, nem is lehet ékesen szóló.

Jól beszélő a volna, a ki szépen beszél; igen 
de ekkor inkább szépen beszélő; mert lehet szépén 
beszélni, de nem jól, és jól beszélni de nem szépen.

En tehát a jól beszélő meghatározásából ki 
hagynám a szépen szót, akkor jó — lenne a többi.

Az ékesszóló meghatározását pedig egészen ki
hagynám, helyébe az Ekesszónok meghatározását 
tenném, és édesen szólónak nevezném. így aztán szé
pen megmaradhat az ékesszólás is, nehogy az ékes
szónokból következetesen ékes-szónokság legyen.

A 26-ik 27-ik lapon ezt Írja :
„Igazi szavalár (szónok, előolvasó, színmű

vész) átalán véve az, ki valamely szavalmányt 
mind szóval, mind mindég tökelyes- szépen képes 
előadni. Elméleti szavalár : ki jobban érti a sza
valati elmélet szabályait mint a gyakorlati előa
dást. Gyakorlati szavalár, ki jártasabb a gyakor
lati szavalatban, mint az elméletiben. — Ila az ily 
szavalár nem jutott annyira, hogy a szép és mű
vészeti szavalatban saját eszéből is tudná feltalál
ni magát, — az ily szavalár csak utánzónak (co- 
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pista), természeti szavaiénak (naturalista), a leg- 
roszabb esetben kontárnak is ncveztetik.“Lejebb: 
„4. közönséges művész, pórias művész, félmüvész: 
ki a szépség eszményéhez még csak közelitni sem 
képes. — 5. A csupán utánzó természeti művész 
(copista, naturalista) : ki csak szabálytalan ter
mészeti hajlamában bizván, egész tökélyes szép
séget teremteni nem tud/1

Itt a felvett fogalmi szókra van észrevéte
lem, a melyek nem illenek a meghatározásra.

Ugyan is a szavaZár (hogy ne mondja : sza
valsz) annyit akar tenni, mint szavaló müóész. 
Már hogyan lehet igazi szavalár, elméleti és gya
korlati szavalár, és az ily szavalár utánzó és ter
mészeti szavaló, sőt épen kontár? mégis mindenik 
szavalár? Valamint hogyan lehet közönséges mű
vész, pórias művész, fél művész, utánzó, termé
szeti művész? mégis mindenik művész? Aztán 
természeti művész : naturalista?

De hát miért nem jó a szavaló? mint pl. iró, 
irat: igy szavaló, szavalat; hiszen maga a szerző 
is szavalatot ir, nem szavalárságot. így aztán a 
szavaZő lehetne Jő is, rósz is, valódi, kontár, elmé
leti és gyakorlati. — Hát az elöolvasó mi ? a ki 
előre olvas ? Azért, hogy németül vorleser, ma
gyarul nem az, hanem (/eZolvasó; a wrlésung se’ 
előolvasás, hanem /elolvasás; a mint maga a 
szerző is megvallja zárjelben a 133-ik lapon igy : 
,,Az olvasás, és előolvasás (/elolvasás).41

A 31. 32 és 34-ik lapon „a helyes kiejtés ta
náról értekezve, szavunk zöngéjit felosztja 1) egy
szerű alapzöngékre : a, e, o, u. 2) egyszerű nzeZ- 
lékzöngékre: i, ő, ü. A.z a természetes beszéd-zönge; 
lehet rövid, hosszú, s közép a is. Pl. az, atyám, 
malom. Az e elbeszélési alapzönge. Lehet rövid, 
hosszú, s közép. Pl. ez, édes, egyetemes. Az i ma
gas felkiáltási, kérdési, parancsnoki zönge, iste
nek zöngéje. Lehet rövid és hosszú, Pl. ide, ima, 
írósvaj. Az o,egy fokkal mélyebb mint az a, ima- 
zönge, tan-zönge. Lehet rövid és hosszú. Pl. okos, 
óra. Az u, legmélyebb fokú, mély felkiáltási, 
ősmély. vagy kisérteti zönge. Lehet rövid vagy 
hosszú. Pl. ugar, úszó.11

Mikor ez w-ra jutottam, önként jött e gon
dolat : hogyan lehet az u legmélyebb? Hát mikor 
a tánczban felsivitva kiáltja el magát a magyar 
ember : ujujul.

Ez öt alapzöngét hangjegyekkel is megje
löli (lekótázza) az 5 vonalon, az alsón áll az u, 
másodikon o, harmadikon a, negyediken e, ötödi
ken i fel és le.

Mind ezek olvasásakor azt véli az ember, 
h°gy valahányszor ujö ele, mindig mély hangon 
kell szavalni, az i-t pedig legmagasabbon. Csak 
későbbre lehet észrevenni, hogy ezek a betűk a 
hangfokozatot akarják jelenteni. — E tévedés el
kerülése végett, jobb ícnne, nem betűvel, hanem 
tán számokkal 1. 2. 3. 4. 5,-fel jelölni a fokozatot, 
vagy mint hátrább a 101-ik lapon osztályozza a 
beszéd nemét, alsó, közép és fensiibb-a}.

A 34 és 35-ik lapon : „a mássalhangzókat 
igy osztályozza :

1. Az ajkhangok, és pedig a lágyak (b, v, w) 
— s élesek (p, f, ff, ph.)

2- Foghangok, és pedig a lágyak (d), — s 
élesek (t, th, dt, s, ss, cs, ez, z, zs.)

3. ZnyáanJóK, és pedig a lágyak (g, gy, h), — 
s élesek (eh, j, k, kk).

4. Orrhangok : m, n, ng, nk.
5. Nyelvhangok : eh, 1, r.
6. Tüdőhangok : f, h.
7. Némahangok : b, d, g, k, p, t.
8. Félhangzók : 1, m, n, r, v.
9. Szélhangok : c, ez, f, ff, eh, oh, h, j, s, ss, 

sz, st, z, zs/1
Ezekben az osztályozás nem tiszta, hanem 

zavart, némelyik betű két, három osztályba is van 
sorozva, mint pl. a b ajakhang is, némahang is; a 
p ajak- és némahang is; az/, ff ajak- és szélhan
gok is; a d fog- és némahang is; az s, ss, sz, ez, z, 
zs fog- és szélhangok is; a g iny-és nemahang is; 
a h iny-, tüdő- és szélhang is; a eh iny-, nyelv- és 
szélhang is; a j iny- és szélhang is; a k iny- és 
némahang is; az »i, n orr- és félhangzó is stb. *).

Aztán a magyarban az m, n, ng, nk nem orr
hangok, ezeket a magyar nem az orrából ejti ki. 
Az idegen w, ph, th, eh betűk nem is illenek a 
magyarra. — Énnél tisztább osztályozást követel 
a rendszer.

A 37-ik lapon : „az érzelem-zöngék és han
gok elősorolásában ezt írja : 17. Nojszen! (no hi
szen!) mérsékleti közép zöngével készségünk Ígé
retét jelenti valaminek, mit tőlünk kivánnak, vagy 
reánk parancsolnak, teljesítésére.11

Ha erre „mérsékleti középzöngével11 én is 
azt mondanám : No hiszen! megadta neki! alkal
masint nem„készségem Ígéretét jelenteném ki oly 
valaminek teljesítésire,11 a mit a szerző tőlem „kí
vánna.11 — Tovább ugyan csak

a 37-ik lapon : „a szünetekről (pausákról) 
szólva ezt Írja : S mivel az ily megszakasztásnál, 
vagy is szünetelésnél (Pausirung) a zönge nem 
hangzik tovább, ezen szünetelés zöngétlen szünet
nek neveztetik.11

Ezt olvasva, kérdés támadt bennem: hát zön
gés szünet van-e? Hogyan zönghet a szünet (pausa)? 
S nem tudtam rá felelni, a mig az 54 és 55-ik la
pon „a szavalati szünetekről11 irt czikkben csak
ugyan olvastam, hogy zöngés szünet is van, igy : 
„A szünet tehát I. zöngétlen (elhallgatás, a hang 
elállása), vagy II. zöngés (pausa emphatica, sú
lyozásos szünet).

En bizony ekkor se’ tudtam felfogni : vajon 

*)Igaz, hogy a hangok többrendü osztályozás alá is es
hetnek, például a plehet ajakhang is, némahang is egyszer
re; debirálónem is ezt rója meg, hanem hogy az osztályozás 

■ nem elég rendszeres, különösen, hogy nincs először a be- 
\ szélé’ szervek szerint, másbdszor a hang aiiaéséps szerint 
‘ stb. rendezve, mint ezt minden valamire való nyelvtanban 
látjuk. Szerk.
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ha „elhallgatok, el áll a hangom,“ hogyan „zöng- 
het" a mégis, még pedig „súlyozatosan?“

Azonban a „zöngés szünetek" értelmezésiből 
okulva, t. i. „a zöngés szüneteket vagy csak a fon
tosabb szók előtt, vagy utánok használjuk, hogy a 
hallgatót részint a következőkre figyeltessük, ré
szint a mondottakról gondolkodni késztessük" 

jöttem arra, hogy ebben nem a „zöngés szünetet" 
akarná értelmezni, hanem a szünetek előtti szók 
hangejtésit, jelesen felemelésit, a mikor a követ
kezőre akarjuk figyelmeztetni a hallgatót. Én te
hát e czikkből kifelejteném „a zöngétlen és zöngés 
szünetet" és értekezném : „a szünetek előtti szók 
hang ejtésiről. ‘ ‘

(Folytatjuk.)

T Á R C Z A.

D A L V Á G Y.

Jer kezembe költészet fáklyája : 
Fojt, nyommaszt, öl a sűrű sötét; 
Húlljon rá lángod varázsvilága 
S mentse vésztől lelkem életét;
Jer még egyszer! hadd szórjam szikráid. 
Élni, hatni lelkem újra vágyik.

Társaim közt, kik velem kiléptek 
Tört hangon bár, mégis zengenek, 
Ajkaimon rég hallgat az ének;
Gyász felejtés lepi nevemet;
Mióta a szent liget feldúlva, 
El van a dal lantomon némulva.

Vártam — vártam egy szebb kikeletre 
Mely uj lombot, uj ágakat hoz : 
Balzsam ömlik az égő sebekre;
A halt élet újra támadoz;
Felfénylik a liget koronája
S büszkén süt az aranynap reája.

Álsugár jött a tavasz helyében, 
Mely kicsalta a fák rügyeit:
Hogy nagyobb rom és pusztulás légyen 
S jobb jövőről elveszszen a hit;
S hol örömdal s ima hangozának, 
Változzék át vadak tanyájának.

Most érzem : uj nap sugára foly szét; 
Látnoki fény támad lelkemen : 
Felvirúl a vészdúlt liget ismét 
S a reginél szebb s dicsőbb leszen; 
Szűz illatja, fénye szerte terjed 
S felüditi a csüggeteg lelket.

Visszaszállnak bujdosó lakói, 
S felkeresik régi fészkeik’ :
Az örömdal, mit fognak dalolni,
Az egeken túlemelkedik;
S bámulással telnek el a népek, 
Úgy zeng, úgy cseng a bűbájos ének.

Jön : hogy hirdessem a szebb időket —
A való, az igazi tavaszt,
Mely elűzi a komor felhőket
S a sirhalmon életet fakaszt.
Jön : hogy újra közitekbe álljak
Szent költői a magyar hazának.

MEDGYES LAJOS.

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

(V é g e.)

kinek egyetlen bálványa a pénz! Ellenben 
amott Horváthyné, az igazán magasztos lel
kű urhölgy, telve rangjának minden erényé
vel, nélkülözve minden hibáját, — a ki nem 
születés vagy birtok, hanem ész és szív sze-

János egymásmellé állitá az ismerős 
alakokat. Oh már maga a két anya — mily 
ellentét. Deimelné, a kevés műveltségű, kö
zönséges, mindennapi asszony, kinek lelke 
fel nem tud emelkedni, — s a ki e mellett 
még is büszke, hiú, — 
nck boldogsága, vágya az anyagi jóllét, a1

de póriasán, — a ki- rint osztályozza és becsüli az embereket, — 
i az anyagi jóllét, a a ki — elszegényiilt szülék gyermeke lévén,
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s idejekorán megszokván a nélkülözést, még 
akkor sem lett vagyonára elbizottá, midőn 
sorsa gazdag férj oldalához juttatá; s a ki 
leánya jövőjét nem fényes rang, hanem sze
rető szív által akarja biztosítani.

Oh és a leányok! Lujz is igen szép— de 
mennyivel szebb Irén, mert sokkal nőiesebb 
mint amaz! Lujz szerelemre indít szépsége 
által, de kaczérsága idegenitő; Irén szép
sége bájol, — és modora tiszteletre gerjeszt. 
Oh mennyi szellem van e lánykában! Mily 
lelkesedés a művészet iránt, s e mellett 
mennyi figyelem, mennyi gyengédség!

E gyengédség egykor az összerezzené
sig meglepte a festészt. — Tan-óra közben a 
zenéről volt szó. János festész igen szeret
te a zenét, — s volt különösen néhány ked- 
vencz darabja, melyek között első helyen 
emlité Mendelssohn kedves tavaszi dalát. 
Mikor azután a következő órát tartani jött, 
— a mint az előcsarnokba lépne, — a sa- 
lonból zongora hang üti meg fülét, — s a 
dal, mely felhangzott, épen az ő kedvencz 
darabja, — a „Tavaszi dal.“Összerezzent. A 
vér szivéhez tolult, s oly különösen érzé 
magáf, mint még e helyen soha. — Hamar
jában alig tudott hova lenni. Megállt az elő
csarnokban, s hallgatá a dalt, — oh az oly 
szép volt, oly sok gyengéd érzelemmel játsz
va! S mikor azután elhalt a zene, akkor 
felsóhajtott és — belépett. Irén nyájasan 
köszönté, hanem rögtön elfordult; de a fes
tész megpillantá a szemközti tükörben, hogy 
a lányka egészen elpirult. S ez az egész je
lenet aztán annyi gondolkozni valót adott a 
festésznek, hogy nem csodálkozhatunk szó
rakozottságán, melynek következtében ez 
órában kétszer is Terra di Sienát ajánlott 
tanítványának a világos Ocker *)  helyett.

*) Mindkettő festék. Amaz veresbarna, ez bágyadt 
sárga.

Néhány hónap múlva azután ismét for
dult elő valami, a mi újra azt bizonyitá, — 
,h°gy a mi tisztelt barátunk csakugyan nem 
közönyös többé szép tanítványa iránt.

A szokott órában megjelenvén, Horvá- 
thyné és leánya nem voltak egyedül. Igen 
előkelő külsejű, nagyon kedves modorú ifjú 
mulattatá a hölgyeket. Mindhármuk vidám 
kaczaját hallá a festész már az előteremben, 
s belépvén és tanítványát igy találván — 
a szegény, jó festész igen nagyo i elszomoro

dott. — Horváthyné bemutatta az ifjakat 
egymásnak; a látogató igen előkelő család 
nevét viselte, s finom modorban, a legelőzé- 
kenyebben és udvariasan szorított kezet a 
meglehetősen zavarban levő festészszel.

— Lesz ön szives, édes Gusztáv — szólt 
a lányka gyermekded bizalommal az ifjú
hoz — megnézni, hogy én hogyan festek? 
Megengedi az én tisztelt mesterem, hogy 
anyámon kivül még valaki legyen jelen 
óránkon?

Az ifjak egyaránt fejhajtással válaszol 
tak, — de azért még is annyi különség volt 
e két válasz közt!

Ez a nap, — ez a jelenet igen sok szo
morú órát, hozott az ifjú festésznek. A sze
relem átalában képzelődő, — s ha a szív 
ezen érzelméhez még olyan kedély is járul 
mint a festészé, — igen könnyű kimagya
ráznunk — János fájdalmait. Ha közönye- 
sek vagyunk valamely leány iránt, — mit 
gondolunk akkor tetszésével vagy nemtet
szésével, s mit bánjuk azt, bárki és bárho
gyan forgolódjék körötte! Sőt saját magunk 
is a legörömestebben elenyelgünk, — a nél
kül, hogy melegebben érzenénk. De meny
nyire más a dolog akkor ha szeretünk! 
Irigylünk minden mosolyt, melyet a kedves 
más valaki szavainak nyújtott, — fáj min
den dicséret, — mely az ő ajkiról mást il
let, — s ha talán hasonló dicsérésre tudjuk 
is erőszakolni magunkat,félvén gyengéknek 
es féltékenyeknek látszani : szivünk mélyén 
száz érzelem és száz hang támad azonnal, 
melyek tökéletesen kiejtett szavaink ellen 
tanúskodnak.

A festésznek úgy fájt e jelen eset! S 
épen e fájdalom áruiá el saját maga előtt, 
— a mit eddig talán be nem akart vallani; 
hogy Irént szereti — Nem úgy mint egy
kor Lujzát — nem úgy, — hanem jobban, 
sokkal sokkal jobban! Most már kezdte be
látni, hogy képzelődés volt, midőn egykor 
azt hitette el magával, hogy a szív csak 
egyszer képes igazán szeretni, — ime, tö
kéletesebb lényt talált, — és szerelme még 
forróbb volt mint egykor!

S milyen tulságba esett most?
Elhitette magával, hogy balsorsa arra 

kárhoztatta, hogy a szerelem, mely mások
nak a mennyet tárja fel, neki csak kint és 
szenvedést okoz.
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S jött ezután az önszemrehányásoknak 
hosszú sora! Hogy is lehetett ö oly eszeve
szett, csak egyetlen pillanatig is azt gondol
ni, hogy Irén az övé legyen! A gazdag, a 
bájos, az előkelő család egyetlen hajadona, 
Horváthy Irén, — a szegény, szegény fes
tész neje! Milyen örült gondolat!

Nem is fog ö többé ahhoz a házhoz men
ni! Lemondás, — oh igen, lemondás! De látni 
nem akarja többé, — nem szabad többé lát
nia, mert a szive szakadna meg bele!

S a jövő órán csakugyan nem jelent meg 
Horvátliyéknál. írni is akart, — s levélben 
szándékozott megköszönni az eddig tapasz
talt szivességet s elmondani, hogy többé 
meg nem jelenhet: — hanem mennyire örült 
hogy e ballépést nem tette, midőn ugyan-e 
napon szállására térvén, — Prellerné asz- 
szonyság szomorú arczczal állott meg előtte:

— Teens ur ma nem volt Horváthyék- 
nál? — kérdé fájdalmasan, s léhétien volt 
e hangban a szemrehányás némi árnyalatát 
észre nem venni.

— No s? —kérdé a festész megütközve.
— Irén kisasszony ideüzent, és kérdez

te té, hogy az ő szeretett mestere — Prel
lerné asszonyság különös hangsúlyt fek
tetett e szavakra — talán beteg? Én persze 
azt mondtam, hogy beteg.

— Az isten áldja meg e szaváért kegye
det — szólt a festész melegen kezet szorítva 
— köszönöm, igen köszönöm!

S megint reménylett, — megint ábrán
dozott. Alig várta, hogy újra Horváthyék- 
hoz mehessen. Szinte elborzadt a gondolat
tól : ha ö azt a lemondó levelet megírta 
volna!

S mikor azután megjelent, mikor szem
közt állt azzal az ártatlan angyallal, — mi
kor ránézett, -- s mikor az ezen szavakkal 
lépett hozzá :

Beteg volt ön a minap?
— Igen szenvedtem, nagysád.
— Bocsásson meg! — rebegé a lányka 

s békiilésre nyujtá remegő fehér kezecské
jét - - az akkori látogató az ön mütárlati 
festvénye tulajdonosnőjének férje.

Nem szóltak azután egy szót sem, — ha
nem azért mindkelten igen is értették egy
mást ■ e szótlanság daczára, mindaketten 
igen is érezték, hogy szeretik egymást.

Nagyon csodálatos állapot az, mikor fia

tal embei' és ifjú leányka teljesen meg van
nak győződve egymás szerelméről, akarva 
nem akarva kölcsönösen el-elárulgatják hol 
egy pillantás, hol egy mozdulat által — s 
még is titkolják egymás előtt, a világ előtt,
— sőt néha önmaguk előtt is. — Magában 
véve oly csekélység volna kimondani ezt a 
szót: szeretlek angyalom! hanem azért még 
sem lehet! A férfiúnál tiltja a büszkeség, a 
nőnél a szemérmesség. A férfiút nem sér
tené jobban és fájóbban semmi, mint ha 
visszautasittatnék, s ezért neki csak ak
kor szabad szerelmét bevallania, ha a vi- 
szontszerelemről biztosítva van; igen de a 
szerelem másrészről ismét gyanakvó is, s a 
bizonyítékokban telhetetlen. A leány nem
hogy nem mondhatja— mit gondolna róla a 
férfi, ha ö lenne a kezdeményező! — sőt e bi
zonyítékokkal is csínján kell bánnia, nehogy 
kaczérnak láttassák.

S igy lön, hogy a tavasz eljött virágai
val, — s a szerelmes festész még egye!len 
szóval sem nyilatkozott, — azután eljött a 
nyár, akkor Horváthyék elmentek Pestről, 
véghetetlen szomorúságára és aggodalmára 
a mi szerelmes barátunknak, aztán eljött az 
ősz is, — és Horváthyék is visszatértek, — 
és a festész?

— Idehaza van a báróné ö nagysága?
— kérdé a festész az előteremben talált cse
lédtől, mikor legelső uj látogatását tette.

— A báróné nincs hönn, liánéin Irén 
kisasszony szobájában van, festvényeit ren
dezi — volt a válasz.

-- Jelentsen be kérem, s tudja meg el
fogad-e? :— s névjegyét adta át.

A cseléd távozott, s néhány pillanat 
múlva az ismert sálon ajtaja feltárult a fes
tész előtt.

János dobogó szívvel lépett be.
Nehéz volna elhatározni, melyikük volt 

nagyobb zavarban. A festész köszöngetett, 
hajlongott, — a lányka el volt pirulya s 
üléssel kínálta meg egykori mesterét, a ki 
zavarában majdnem a pamlagra tilt, a mi 
pedig rettentő dolog volna a mi illem-fo
galmaink szerint!

Azután beszéltek mindennemű közönyös 
tárgyakról, hogymulatásról, rajzolásról, is
meretségről, visszaemlékezésről; de a mi
kor már ideértek, a hangon igen észreve
hető volt a szivek olvadozása.
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— Ugy-e a fényes körökben, a vidám 
mulatságok között egészen megfeledkezett 
nagysád a szegény festészröl, — oh, vallja 
be igazán, ugy-e egyetlen-egyszer se’ jutot
tam eszébe?

Már hiszen ezen szavak lehettek igen 
furcsák, igen különösek, — igen ügyetle
nek is, — hanem annyi szent, hogy annyi 
melegséggel, oly érzelmesen lőnek kiejtve, 
hogy a lányka szemeiből néhány tiszta 
könycsep perdült alá arczán, — azután 
igy e könyes szemekkel, a szerelem bűbájos 
szemrehányásának kifejezésével tekintett az 
ifjúra.

— S ön kérdheti ezt — mondá halkan, 
bánatosan — s ezt teheti fel ön, — rólam?!

— Tehát valóban gondolt reáin néha 
néha, nagysád — rebegé a festész — oh ezer 
köszönet érette. Az én lelkem minden gon
dolata örökké kegyédnél volt!

— S az enyim önnél!
— Iréné! — kiáltá fel a festész, azután 

szenvedélyesen megragadá a lányka kezét 
— és csókjaival halmozá el.

A lányka pedig nem vonta vissza, sőt 
inkább gyengéden szorítva tartá kedvesé
nek jobbját.

Ez az a pillanat, a mikor legjobb volna 
az embernek meghalni!.........

................János festész nem tudott hová 
lenni boldogságában. Ott maradt volna örö
mest a kedves lányka mellett egy örökléten 
át : de hasztalan, az illem, a gyengédség, a 
figyelem távozást parancsoltak.

Oly nehéz volt összeszednie magát ki
mentekor, hogy túlságos öröme szerelmé
nek árulója ne legyen az előcsarnokban vá
rakozó cseléd előtt. — A mint leért, átsietett 
a túloldalra s feltekintett az ablakokhoz. A 
lányka ott. állt s mosolyogva tekintett alá. 
Istenem, mennyi boldogság van abban, — 
ha az ember ilyen kedves alakot lát mo- 
solygani, — s ha tudja, hogy ez a mosoly
gó alak mától fogva az övé!

Mikor azután oly távolságban volt már, 
hogy az ablakokhoz többé vissza nem lát
hatott, — akkor futott, rohant — bizalmas 
embert keresni, a kivel közölhesse szive üd
vösségét, mert attól félt, hogy igy egyedül 
kellven érezni mind e nagy boldogságot,— 
nem fogja elbírni.

S ki lett volna e bizalmas ember más — 
mint Viktor?!

A segédszerkesztő ott ült épen irodalmi 
lomokkal gazdagon megrakott asztala mel
lett, s vadászott. Előtte nagy halmazban 
feküdtek öt vagy hat gymnasium növendé
keinek versben és prózában elzengett ször
nyűséges elme szüleményei, — ezeket \izs- 
gálgatá, — a legnagyobb részt természete
sen az emésztő tűzre kárhoztatván.

A festész hozzá rohant, átölelte s össze
vissza csókolta.

— Herrrrrkó páter! — kiáltá fel Viktor 
— minden oldalbordámat összetöröd! Bi 
zony lehetne egy kis eszed s meggondolhat
nád, hogy ez az őszi idő, — ez a nedves —

— Viktorkám lelkem, már most magadé 
a nyakad, — a fejed a hazáé, ne vágd el őket 
egymástól — szakasztá félbe a festész a 
képzelődő jóbarátot.

Viktor nagy szemeket meresztett e kü
lönös megszólításra.

— Barátom, megadom magam — foly- 
tatá János ur — győztél, hanem azért enyim 
a diadal!

— Ahán! — kiáltá Viktor örömmel 
Irén?

— Enyim, barátom, enyim! Szeret — 
fiú, hallod ezt, érted ezt, felfogod ezt, — 
Irén szeret engem?!

— No úgy hát nagyon becses okmányo
kat rejteget számodra Íróasztalom!

Most meg a festész nézett csodálkozva 
barátjára.

— Nem értelek!
— Majd, jöhet idő — mikor megértesz.
— Mutasd, — mit értesz ez okmányok 

alatt?
— Lehet, hogy csalódom, s azért nem 

akarnám a dolgot elhamarkodni.
— S mik azon okmányok?
— Néhány rósz vers és egy igen szép 

levél.
Női kéz?

— Férfi irás!
— Ismerős?
— Igen jó ismerős!
— Irént szereti, ahhoz ir?! — kérdé Já

nos szikrázó szemekkel.
— Isten mentsen! Akkor gazdájával 

együtt tűzre raknám; igy gazdája nélkül 
se’teszem, pedig a mi az aesthetikai becsüket 
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illeti, bizony megérdemlenék! De most még 
szót se róluk!

Milyen boldog volt jövö napon is a fes
tesz. Az öröm sokáig nem hagyta elaludni, 
— azért késön ébredt, — de boldogan!

Epén távozni akart, midőn ajtaján ko
pogtak. A levélhordó volt. — Egy levelet 
s egy fekete szegélyű — szintén a postán 
küldött halotti czédulát nyújtott át.

János rá nem ért a czimiratot megtekin
teni, hanem mohón kapott a halotti tudósí
tás után, felszakasztá, belepillantott, — azu
tán a lapot kiejté kezéből s visszatántorodék.

— Szegény — mondá magában a levél
hordó, közönyösen számitgatván már az aj
tón kivül a fáradságáért kapott pénzt — 
bizonyosan valami kedves rokona volt !

A halotti czédulán ez állott : Deimel 
Lujza elkeseredett szívvel jelenti forrón 
szeretett, felejthetlen férjének, Rothfeld 
Mátyás urnák, szélhüdés következtében tör
tént gyászos ki múltát!

S mit tartalmaz a levél?
Abban ez állott :
„Feledhetlen angyalom! A sors bilincse 

elszakadt; szabad vagyok. Az eskü szent — 
most már semmi sem gátol, hogy tied le
gyek. A boldog, boldog viszontlátásig nem 
sokára, — az örökké hü Lujz.“

János festész szófiánál, a legmélyebben 
elkomolyodva egy székre veté magát. Ezen 
napon hiában várták a Kainonnban, — nem 
ment reggelizni............

............ Ha valaki egy héttel ezután el
ment volna azon ház előtt, a hol a Deimel 
család lakott,s bepillant vala azon ablakon, 
a mely előtt a szerelmes festész egykor oly 
epedve állott : igen mogorva társaságot 
talált volna együtt. Deimel ur — de hiszen 
az egész családban oly kevés szerepe volt ő 
neki, hogy a róla való megemlékezést vagy 
utójára, — vagy egészen el is hagyhatjuk; 
Deimel né asszonyság rémitő haragos arcz- 
czal ült egy karos széken, — főkötője szala
gai szét voltak bontva, maga a fej kötő is 
igen rendetlen állásba jutván, a harag he
ves gesticulatiója folytán.

A szobában gyászba öltözött sugár me
nyecske járt fel s alá, daczosan pillantva 
néha-néha anyjára, — másszor ismét önelé
gült tekintetet vetvén a tükörbe. Pedig bi
zony nem lehetett ma már oly büszke szép

ségére mint egy évvel ez elött! Sokáig kel
lett rá nézni, hogy ebben az alakban Lujz- 
ra, — az egykor oly igen szép Lujzra is
merjen a szemlélő.

-■ Itt. nincs mentség, — folytatá Dei- 
melné asszonyság szenvedélyesen — ennek 
magad vagy az oka! Jól tudtad, hogy az 
volt a házassági szerződésben, hogy férjed 
halála után csak azon esetben lészsz birtoka 
egy részének örökösévé, ha meglehetősen 
hajlott korú férjed, — és felnőtt gyermekei 
iránt úgy viseled magad, mint’ a hogy illik. 
Te pedig haszontalan semmiházi voltál.

— Elhallgasson most mindjárt, anyám 
— rikácsolt Lujz dühhel és lábával dob
bantott — csak azt mondom, mindjárt el
hallgasson !

— Hogy is ne, no nézd! — viszonzá a 
kedves anya s ökölre szorított jobb kezével 
megfenyegette leányát — majd megfenye
getlek én, te gaz leány! De azt megmon
dom, hogy az én házamból pusztulsz! Any- 
nyi vagyont igy eljátszani!

— Oh, el is megyek, ne féljen! Isten 
mentsen itt maradnom, inkább a pokolban ! 
Ne féljenek, nem eszem én sokáig panaszos 
kenyerüket!

Azzal ingerülten távozott s maga mö
gött mérgesen becsapta az ajtót.

Szobájába ment. Abba a szobába, mely
nek ablakán át oly sokszor elcsevegett azon 
ifjúval, ki imádásig szerette!

Ez az ifjú volt most is első gondolata.
-— S miért ne Írnék neki — gondolá 

magában — annyi szent, hogy még szeret. 
Azt tudom róla, hogy állása sokban javult 
azóta. Valahogy csak megélünk mig az öre
gek meghalnak. Akkor : ztán reánk is szebb 
hajnal pirul.

Ezen gondolatok közben fel salá járt szo
bájában, átgondolta Írandó levelét, aztán 
leült, s rövid fél óra alatt olyan szerelmes 
levelet kanyarított János festésznek, hogy 
ugyancsak el lehetett olvasni!

Volt abban minden! Szerelem, szenve
dés, öröm, viszontlátás, epedés, jövő; me
gint szerelem, azután hűség és újra sze
relem.

A ki nem tudta milyen kedély állapotú 
nő irta a levelet, — a legszerelmesebb an
gyaltól származottakúl vélhette e sorokat.

S mikor azután kész volt a levél, Lujz
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még egyszer átfutotta. Összerezzent. Hom
loka elborúlt egy pillanatra.

— Ha nem felelne, — vagy ha nem úgy 
felelne?! A könnyelmű asszony vállatvoni- 
tott, ismét egy sokat mondó pillantást ve
tett a tükörbe, azután nyugodtan bepecsé
telő a levelet, s elküldé a festésznek ugyan
azon utón, mint leány korában szokta.

Legfölebb húsz perez — vagy félórai 
idő kellett hajdan a válaszhoz. S most? 
Megannyi sem múlt és a cseléd egy levél
kével tért vissza. Ugyanazon irás, — ugyan
azon levél alak,—ugyanazon pecsét, — min
den, minden a régi, a szerelem is a régi,
— s igy a jövő is bizonyos!

Lujza felnyitotta a levelet, s olvasá; a 
lestész e szavakat irta :

„Kedves, drága, hű angyal! Légy ál
dott , hogy megtartád esküdet. Rohannék, 
hogy lábaidhoz boruljak, s egyetlen forró 
csókban panaszoljam el a múlt év minden 
szenvedését, s egy más csókkal kezdjem 
meg uj éltemet a boldogságban. — De le
hetlen távoznom szobámból, orvosom pa
rancsa tiltja. Ha szeretsz, fel fogsz keresni 
engemet. Holnap déli 11 órakor epedve vár 

a ki hived örökké.“
Név nem volt alá irva. De minek is az,

— régen is igy volt, — igy szokták ők ezt 
egymás között.

Lujza diadal mosolylyal vetette asztalá
ra a levélkét.

— Nem tudott meg semmit — mondá 
megnyugodva — enyim a győzelem!

Az alkony ugyan ez órájában zongorája 
mellett ült a szerelmes szőke lányka is, áb
rándos lelke szerelmének tárgyával foglal
kozók, — a mig a billentyűknél fehérebb 
ujjacskák gyönyörűen játszották a kedves, 
kedves tavaszi dalt!

A jövő napon, talán épen azon pillanat
ban, midőn a szomszédban levő toronyóra
— a tizenegyedik ütést kondította el, talán 
ugyan azon pillanatban hangzott halk ko
pogás a festész szobájának ajtaján.

— Szabad — mondá benn az ismert 
hang.

A jövő pillanatban Lujz csókjai égtek a 
festész homlokán.

—- Tehát látlak újra, szerelmem! — mon
dá a nő, és zokogott, és könyezett és mo
solygott és csókolá kedvesét.

Felesleges volna mindazon szavakat is
mételni akarni, mikkel Lujz a viszontlátás
kor kedvesét elhalmozá.

Csak ott veszszük fel az előadás fonalát, 
mikor a festész egyszerre csak komolyabb 
hangon kérdé Lujztól :

— Hát az én kis ezüst keresztem hol 
van, édes Lujz?

— Féltékeny bohó, hát te még ebben is 
a régi vagy? — mondá az asszony kaczag- 
va — hát elajándékoztam, kedvesemnek! — 
s újra csókjaival halmozá el az ifjút.

— Lujz, ne tréfálj — viszonzá ez még 
komolyabban tudod, hogy eskünk ahhoz 
volt lekötve.

— Oh, nem felejtettem én azt — felelt a 
nő szinte komolyan — haldokló testvérem
től kaptam egykor egy imakönyvet; az leg
drágább tulajdonom a kis ezüst kereszten 
kivül. A keresztkét abban tartom, abban 
őrzöm.

— Nyomorúlt hazugság! — hangzók e 
pillanatban a szobának egyik sarkából, mely 
előtt spanyol fal állott.

Lujz elhalványulva, megrémülve szökött 
fel helyéből, s merően tekintett a hang irá
nyában. Antal Mihály a — felvidéki levelező 
és Viktor állottak ott, megvetőleg tekintve 
a kaczér nőre.

— Asszonyom — mondá Antal előlépve 
— kegyed előtt nem volt szentség soha, s 
igy kegyedben mi sem tisztelhetjük a nőt. 
Férjéért elhagyta kedvesét, énértem férjét, 
engemet egy kapitányért, a kapitány meg
vetette kegyedet s akkor ön egy főhadnagy 
karjai közt keresett vigasztalást. S mindezt 
egy rövid év alatt! A világ megtudta mind
ezt, — férje gondos gyámokat rendelt gyer
mekei mellé, kegyed elesett a vagyontól, 
melyért megvetette szerelmét. S most újra 
hálóba akarja keríteni azt, kit csak boldog
talanná fogna tenni?

Lujza meg volt törve. Ennyire megszé
gyenülve nem volt soha. Meg kelle támasz
kodnia, hogy össze ne rogyjon.

— Kegyed magaviseleté, úgy hiszem, 
felold esküm alól — mondá a festész hide
gen — mi nem ismerjük egymást többé, 
asszonyom!

Lujz a szégyentől és méregtől inkább, 
mint a fájdalomtól, sírva fakadt, s a jövő 
pillanatban szó nélkül távozók. -- A fes-



tész hajlékának küszöbét soha se lépte át 
többé.

— A kis eziistkei’eszt itt van — foly- 
tatá az ábrándos ifjú szomorúan — sohasem 
kértem tőle, maga jószántából adta. Egyet
len egyszer mondám neki, hogy valahány
szor a keresztre pillantok, mindig fájni ér
zem szivemét, mert azt hiszem, kedvesétől 
kapta. Kaczagva oldá le nyakáról és ölembe 
dobta; „Nesze, féltékenyt— mondá — s ösz- 
szecsókolt. Ha tudtam volna akkor!

Néhány rövid magyarázó szóval tarto
zunk. A nyájas olvasó emlékezik Viktor 
azon szavaira, melyekben azt emlité, hogy a 
falusi ismerős aligha nem szerelmes; em
lékszik továbbá azon, okmányok gyanánt 
említett rósz versekre és szép levélre is. 
Amazok, iinezzel összevetve, sejteni hagyák 
Viktorral a dolgokat. A legbenső baráti 
hangon kérte meg Antalt egy levélben, adna 
felvilágosítást viszonyáról. S a mint sejté, 
úgy volt. Tudjuk, hogy Antal Lujz sógorá
nak szomszédságában lakott. így ismerke
dett meg a kaczér nővel. S minthogy ez hűt
lenül elhagyta őt is, könnyen rávehető volt 
egy levél által, hogy a kaczér nő méltó meg
szégyenítésében segédkezet nyújtson. S mint
hogy Lujz cselekedete, a halotti czédulával 
együtt küldött levele folytán, sejthető volt, 
Viktor azonnal meghívta Antalt Pestre.

— A kis ezüst kereszt tehát enyim lett 
— folytatá a bánatos ifjú — s ha önnek 
nincs kifogása ellene . . .

— Nem úgy, édes barátom — viszonzá 
Viktor komolyan — tudom, mit akar ön 
mondani; nemde azt, hogy János barátunk 
hagyja önnél e kis keresztet? Ön azután na
ponta elö-elővenné és csókolgatná és eped- 
ne hasztalanul, és elhiletné magával ön 
is, mint más valaki, hogy : csak az első sze
relem boldogít. Ez hibás elv, édes barátom, 
és bátor vagyok igy kijavítani: csak az igaz 
szerelem boldogít! Adja vissza előbbi tulaj
donosának. anyjától öröklött ereklyéjét,szi
véből pedig szakaszsza ki e kaczér nő emlé
kezetét, — mert valóban nem méltó az arra. 
Ha a nő hűtlen, a férfiúnak nem szabad 

gyengének, érzelgőnek lennie. Ez a nehéz 
próba igen jó volt tanításra, ezután job
ban meg fogja ön vizsgálni, kit ajándékozzon 
meg legdrágább kincsével, szerelmével. Bo
csásson meg, hogy ilyen nagyon is tanítói 
hangon beszélek, hanem okom van rá. Van 
hármunk között egy, a ki igazaknak fogja 
monda 11 i szavaimát,!

Es most már nagyon kevés mondani va
lónk van hátra, — nevezetesen azt kell még 
említenünk, hogya i történt az, hogy János 
festész, Preller urnák, de tulajdon magának 
jelenlétében, hatalmasan megcsókolta egy
szer feleségét, — a tisztes Prellerné as
szonyságot.

Néhány nappal a fennirt események után 
János barátunk összeszedvén minden ő bá 
torságát, megjelent Horváthynénál s meg
kérte Irén kezét. Horváthyné nem adott ta
gadó választ; szavai körülbelül ezek voltak:

— Leányom szerelme nem titok előt
tem, sokkal bizalmasabb és sokkal jobb 
gyermek ő, semhogy elhallgatta volna. Mi 
önt jellemes, tehetségdus, szives ifjúnak is
mertük, — az én szemeimben ez a legdrá
gább kincs, s ha ezt biztosíthatom gyerme
kem számára, boldogabbá tettem, mint ha a 
legelső családok fényes nevű ifjúhoz adtam 
volna. De önök még fiatalok, egy-két év 
nem tesz különbséget; próbálja meg szerel
müket ezen idő. Ön gyakran szólt a külföl
di utazásról. Ez időt talán legjobb volna 
arra fordítani. Berlinben Heinrich urban 
leghatalmasabb pártfogóra fog ön akadni, a 
ki végtelenül szereti és becsüli önt. S ha 
visszatér külföldön tett tanulmányi utazá
saiból, s ha még rokonérzelemmel viseltetik 
Irén iránt akkor is, higye meg, az lesz éle
tem legboldi gabb órája, melyben leányom 
kezét önébe téve, anyai áldásommal köthe
tem össze sorsukat!

Ezen szavak után csókolta meg örömé
ben János ur az ő kedves gazdaasszonyát, 
— s Preller ur, tudván a dolgok egész so
rát, nem lett, féltékenynyé, s nem haragu
dott meg érette.o

GYÖRY VILMOS.
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VÉG
_  Az akadémia nyelvtudományi osztályának 

közelebbi (april 7.) ülésében legelőbb is az elnök
lő Kubinyi Ágoston ur jelenté, hogy elhunyt di
cső hazánkfia gr. Széchenyi István üdvére holnap, 
azaz 8-án, mint az örök emlékezetű férfiúnak ha
lála napján, a helybeli plebánia-egyházban requi- 
em fog tartatni, melyre az akadémiát ezennel 
meghívja. — Ez után a titoknok olvasott J/éry 
Etel úrtól egy beküldött értesítést Révay Miklós 
életéről, melyben Révaynak a beküldő leginkább 
származása körülményeit igyekszik tisztába hozni, 
s noha az életrajzi adatok szerint e nagy férfiú 
egy Békésről Nagy Szentmiklósra szakadt egy
szerű kézműves fia,s az illető szerzetes rend anya
könyve szerint „ignobilis"— ertekező annak nyo
mait sejti, hogy tudósunk a turóczmegyei nagy 
nemes Révay nemzetségből szármázik le; annál- 
fogva indítványt teszen, hogy az akadémia eszkö
zölje ezen vérségi kapocs további nyomozását; 
valamint arra is, hogy mivel egy magyar tudós 
társaság eszméjét, Bessenyei György „Jámbor 
szándéka" után Révay karolta fel legbuzgóbban 
már a múlt század végén : gondoskodjék az aka
démia, hogy Széchenyi szobra mellé Bessenyei és 
Révay szobrai is oda állíttassanak. — Az ülés az 
indítvány első részét mellőzhetőnek véli, miután 
érdekes ugyan egyes életrajzírónak kinyomozni, 
hogy Révay a túróczi hasonnevű nemzetséggel 
rokon, de a tudós férfi érdeme ez által ép úgy 
nem növelkedik, valamint nem csökken az által, 
ha egyszerű csizmadia-fi és „ignobilis“ marad; uta- 
sitá azonban Méry urat tovább kutatásra; a szo
bor állítás iránti indítvány tárgyalását pedig a 
jövő nagygyűlésre halasztotta. — Még egy pár be- 
küldött'munkáról tön jelentést a titoknok; egyik 
Bán János ur „alaprajza" a magyar igékről, má
sik egy grammatikai értekezés. Mind két munka 
valamely akad, tag ajánlata nélkül nyujtatván be, 
szerzők a szabályszerű beadás módjára figyelmessé 
tétetnek, s addig munkájok birálat alá nem megy. 
Végre Fogarassy János r. t. folytatta értekezését 
„az igeidők szabatosságáról" — 3 ez úttal a XV, 
XVI,°XVII. század magyar leveles gyűjteményét 
(a R.’ M. Nyelvemlékekben) vizsgálva, azon ered
ményre jut, hogy a nép nyelve, az élet nyelve már 
e századokban s a meddig az ily emlékek a múlt
ba felnyomozhatók, ép úgy használta, gyér kivé
tellel, a perfectumot, mint ma, t. i. legtöbbször a 
mássalhangzós (tudott, irt) alakban szerette hasz
nálni. Azonban különbséget vesz észre a világiak 
és egyháziak levelezése közt; mert mig amaz in
kább a nép, az élet nyelvéhez simul a perfectu-

Y E S.
mok használatában is, emez a könyvemlékek Írás
módjához hasonlít jobban. — Végül jelenté a ti
toknok, hogy a phil. törv. és tört, tudományok 
közelebbi ülésében, mely egyszersmind összes ülés 
lesz, Purgstaller r. t. és Rómer 1. t. fognak érte
kezni.

— Gróf Keglevich Béla és Prély István urak 
a Kisfaludy-társaság alapitói lettek. A miskolczi 
takarékpénztár szintén e társaság alapitói sorá
ban foglalt helyet, 100 ftot készpénzben küldvén 
az igazgatóhoz.

_  A magyar irók segélyegyletének közelebb 
tartott választmányi ülésében a január—márcziu-i 
évnegyedről szóló pénztári jelentés felolvastatva í, 
örömmel tapasztala az ülés, hogy az egylet va
gyona szépen gyarapodik. Uj alapítóvá lön a, pécsi 
takarékpénztár, 200 fttal; a homonnai casino pe
dig azon nyilatkozattal küldött be 12 ft. evdijat, 
hogy mihelyt közgyűlést tartania megengedtetik, 
szintén az alapitók sorába lép. — Az egylet ja
vára rendezendő sorsjáték iránt is remény van 
nyújtva felsőbb helyről.

— Hunfalvy Pál „Magyar nyelvészete" a 
mostani Vl-dik füzettel, megszűnik, az az átvál
tozik az akadémia nyelvtudományi bizottsága 
közlönyévé, Hunfalvy további szerkesztése s ily 
czím alatt: „Nyelvtudományi Közlemények." Ha
sonló külterjedelem és még gazdagabb tartalom 
mellett, ára tetemesen leszáll : 5 ft. 25 krajczárról 
3 forintra évenkint, úgy hogy a magyar nyelvnek 
minden barátja — s ki ne volna az közöttünk! — 
megszerezheti.

— A debreczeni dráma-csőben nem volt kö
szönet. 31 darabból egy sem vált ki. Pedig szint
úgy esett, mégis mind elesett. Szomorú ez eset.

— E hó elseje óta megjelenik: „Virágcsokor." 
Szépirodalmi, művészeti és divatlap a haza haja- 
donainak. Szerkeszti Flóra. Kiadja Wodianer. 
Csinos alak és tartalom.

— Figyelmeztettük volt a közönséget Guz- 
man Dénes „Posta-zsebkönyvére." A munka im
már megjelent, s noha sajátkép postakezelők szá
mára van írva, de a nagy közönség is feltalálja 
benne, a mit postai dolgokról tudnia szükséges, s 
mi által elkerülheti, hogy örökké egy vagy más 
szabályba ütközzék s a miatt lakoljon postai kül
dések alkalmával. Kár, hogy a szerző távoliévén 
a nyomtatás helyétől, maga nem javította köny
vét; az ily munkáknál mindenek fölött coirectség 
ajánlatos, nevekben, számokban stb. —.Ara csak 
1 forint.
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UJ KÖNYVEK ").
MAGYAR ŐSMESÉK mint hitregék a magyar nép ajká

ról véve s a világtörténettel egyeztetve. 11-dik kötet. 
Irta Balkányi Szabó Lajos. Ara 80 kr. (Okolicsányi 
és társa, Debreczen.)

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.)

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 SZÓLÓ 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.)

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.)

*) 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.

(A) MARGITSZIGET MŰEMLÉKEI. Irta ifjabb Kuli
nyi Ferencz. (Rajztáblákkal.) Különnyomat a M. 
Akadémia Archeológiái közleményeiből. (Emich, 
Pest, 1/61.)

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.)

EGYHÁZI BESZÉDEK. Irta és mondá Jámbor Pál. Ára 
1 ft. 20 kr. (Obláth, Szabadka.)

FINN OLVASÓ-KÖNYV. Első kötet. FINN OLVAS
MÁNYOK a finn nyelvet tanulók számára. Szerkesz
tette Hunfalvy Pál. A magyar tud. akadémia kiadása. 
Nagy 8-r. XIV és 580 lap. Ára 3 ft.

MAGYAR NYELVÉSZET. Szerkeszti Hunfalvy Pál. Ha
todik évfolyam VI. füzet. Ára mind a hat füzetnek 
5 ft. 25 kr. (Osterlamm, Pest.)

MAGYAR POSTA-ZSEBKÖNYV. Irta Guzman Dénes, 
posta kezelő. Ára 1 ft. (Emich, Pest.)

SZÉCSÉNY PÁL, kalocsai érsek ÉLETRAJZA. Irta Pa
dos János Ára 50 kr. (Lauffer és Stolp, Pest )

SÁROSPATAKI FÜZETEK. Protestáns és tudományos 
folyóirat stb. Szerkeszti Antalfi János. Hatodik évfo
lyam. II. és III. füzet. Ára egész évre 6 ft. (S -Patak, 
a főiskola betűivel.)

EGY MAGYAR CSALÁD a forradalom alatt. Korrajz. 
Irta Jósika Miklós. VII. és VIII. kötet. (Hartleben, 
Pest.)

TARTALOM.

Jelentés az 1862. évi Karácsonyi-pályázat eredményé
ről. Bérczy K. A rendszeres szavalattan alaprajza. A. — 
Dalvágy. Medgyes L. — Csak az első szerelem boldogit. 
Györy V. — Vegyes. — Uj könyvek.

Előfizetési felhivás.
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 elégíthettük 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 előfizetésüket 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 es laptulajdonos. Kiadó : Heckenast Gusztáv.

Peoteu, 1862. Nyomatott Landarer és Hackeuastuál.


