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AZ AESTHETIKA ÉS TÁRSADALOM
VISZONYOS BEFOLYÁSA *).

*) Olvastatott székfoglalóul a Kisfaludy-társaság már- 
czius-havi ülésében.

Nem akarom a tekintetes Társaság tü
relmét a szép lényegének meghatározásával 
fárasztani, előre tudva, hogy az úgy is si- 
keretlen és meddő maradna. Mi harmadfél 
ezredév legnagyobb elméinek rejtély ma
radt, azt valószínűen uj harmadfél ezredév 
sem fogja kideríteni, már csak azon változ- 
hatlan örök törvénynél fogva is, mely az 
egész emberi nem gondolat-világát oly pon
tosan körülirja, hogy abból, mint a néphit 
bűvös karikájából, kitörni a szellemnek nem 
lehet.

Ki határozhatná meg a világosságot úgy, 
hogy annak lényegéről a vaknak is kellő 
fogalma legyen? Vagy a hangot úgy, hogy 
azt a siket is megértse? Ugy-e bár senki, 
— mindkettőről csak érzékeink tanúskod
hatnak.

Két érzékkel nemesebb az ember az egész 
teremtett világnál, — két érzékkel, mely 
egyedüli sajátja, áll felül csupán az állaton; 
e két érzék egyikével a jót a rosztól külön
bözteti meg, másikával a szépet és rutát 
ismeri szét.

Mellőzzük azonban a jónak czélomra nem 
tartozó fogalmát,smaradjunk csupán a szép
nek vizsgálatánál, mely amavval oly sok
ban rokon. — S ha meg kell nyugodnunk a 
lehetetlenségben lényegét meghatározhatni, 
ne higyük azért, hogy ezzel már a szép ab
solut voltát is feladtuk. A szép és rút létez
ni fognak önmagukban örökké, s létezésük

ről értesülendünk mi is mindig, kiválóan 
emberinek nevezhető érzékünk által.

Sokszor fogunk ugyan találni embere
ket, kik minden egyéb jeles tulajdonaik 
mellett, semmi fogékonysággal nem bírnak 
a szép iránt, vagy kiknél a szépnek érzete a 
a legfonákabb irányban nyilatkozik. De ily 
eseteknél se a szépnek létezésén kétkedjünk, 
de gondoljunk az azt felfogó orgánum hiá
nyára. A legderekabb ember is lehet vak, 
vagy siket, — s egyes érzék fonák működé
sére is elég példát nyújt a pathologia, mint 
- hogy csak egyet említsek — vannak más

ként igen ép s erős szemek, melyek csak bi
zonyos színeket nem bírnak megkülönböz
tetni, leggyakoriabban a pirost a kéktől s 
a kéket a zöldtől, úgy hogy e színek felcse
rélésével festett tájképen semmi botránkoz- 
tatót. nem találnak.

Sőt még az se rendítsen meg a szép ab
solut voltában helyzeti hitünkben, az se 
vezessen azon téveszmébe, hogy a szépnek 
fogalma csak conventionalis fogalom, ha 
azt tapasztaljuk, hogy csak nemes példák 
után való művelés s hosszú gyakorlat fej
leszti a szépnek érzékét magasabb fokokra, 
hisz többi érzékeink is csak gyakorlat által 
fejlenek, élesednek. A csecsemőnek tanulnia 
kell a távlat szabályait, az ifjú vadász csak 
gyakorlat által mászsza meg a havasok sik
lóit, a fiatal anya csak éji virasztások után 
tanulja kiismerni gyermeke dadogásaiból a 
természet öröm s fájdalom hangját. Minden 
ügyesség, mesterfogás, csak gyakorlat szü
leménye, sőt az ember egész nevelése, mü- 
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vetődése nem más, mint szunnyadó lelki tu
lajdonainak gyakorlat által való felger
jesztése.

De szinte hallani vélem anyagiságra 
hajló korunk kérdését : Mi czélja lehet hát 
a szép körüli kutatásoknak, mi haszna áta
lán az aesthetikai tudományoknak? S a fe
lelettől, melyet e kérdésre adni bírunk, függ 
egyszersmind eTársaságnak is jogosultsága 
a közelismerésre s gyámolitásra, miután 
épen e Társaság feladata az aesthetikai ta
nulmányok előmozdítása s terjesztése.

Nézetem szerint az aesthetikai művelő
dés haszna kettes, először is az egyénre, má
sodszor a társadalomra.

A mi az egyént nézi, ha minden élettö
rekvésünk oda megyen ki, ha egész uj civi- 
lisatiónk küzdelme oda irányul, hogy ma
gunknak kellemes létet biztosítsunk s igy 
érzékeinket, melyeket közösen bírunk az ál
lattal, kielégítsük, nem kell-e mindenek fe
lett igyekeznünk azon érzékünket is gyö
nyörök kutforrásává tennünk , mely egye
düli sajátunk, s melyről még sejtelme sincs 
semmi más teremtett lénynek, mig minden 
egyéb érzék-szülte gyönyörben egyik vagy 
másik győztesen versenyez velünk. Valóban 
egy klasszikailag kiművelt emberben a szép
nek érzéke egész egy uj világot tár fel lelke 
előtt, megaranyozza a természetet, melegebb 
festéket önt reá s édes dallal rezgi azt ke
resztül. Életet lehel az emberi elme müvei
be, s egyenjoguvá tévén azokat isten teremt
ményeivel, felmagasitja a lelket, melyet an
nak élvezésére képesített. Csupán az ilyen 
ember mondhatja, hogy emberi szemekkel 
látta a világot, — csupán az ilyen emberre 
illenek a szentirás szavai is, hogy nem csak 
kenyérrel élünk.

De még százszorta nagyobb az aestheti- 
cai művelődés fontossága, ha az a nemzet 
életébe ment át.

A történeti korszak kezdete óta hány 
nemzet lépett fel a cselekvés küzdterén, s 
hány nemzet tűnt le arról ismét!—S mi az, 
mi tőlük örökségül a késő korra szállt? Nem 
nagyszerű harczaik, nem fórumok elvküz
delmei, nem meggyüjtött kincshalmai a sür
gölődő iparnak, csupán aestheticai müvelő- 

. désöknek üde gyümölcsei. — Harczuk tóm- 
' bolása rég elcsitült, legtöbbnyire velük 

együtt ellenségeiket is az enyészet ugyan- 

egy szemfödele takarja. Forumi küzdelmei
ket többé nem értjük, elavult az eszme, 
mely őket lelkesité. Elfogytak a meggyüj
tött kincsrakások, s szeszélyes istenségük ki 
tudja hol vert magának újabb tanyát. És 
mind e sürgésből, mind e zajgásból, melyet 
oly nagyszerűnek képzelt, oly végtelennek 
hitt, ki közötte élve hallotta azt, csak egy 
koboznak édes pengése rezeg át bűbájosán 
hozzánk, — gyönge dal, melyet a fejkábitó 
lármában tán észre sem vett senki, vagy 
legfeljebb a pihenő harczos szünóráit éde- 
sité. Most egyedül ez hoz hírt hozzánk ko
rának küzdéseiről s a küzdés porladozó 
óriásairól, kik egész nemzedékre vetettek 
árnyat, s most már bennünket csak úgy ér
dekelnek , csak annyira hatnak reánk, a 
mennyire napi eseményekből költészetté 
magasitá a bűbájos ének, s ragyogó palás
tot vont reájuk a nemesitő művészet.

Ki ismerné még a hősi Atridák házát a 
tragicusok, ki azllias hőseit Homer nélkül? 
— Kit érdekelne jobban a kis Görögország 
harcza Perzsiával más számtalan nép küz
désénél, melyeknek már nevök is rég fele
désbe dűlt, ha Marathon síkján a harczve- 
rök szent csontjaival együtt a művészetek 
minta-képeit is nem ásnók fel a porból; ha 
minden romboló hős nevét egy alkotó láng
ész nem örökíti vala meg.

Rómának nem világuralma hat többé 
jelen művelődésünkre, úgy emlékeznénk 
meg legfeljebb róla, mint a mongol világu
ralomról , ha egy Horatius vagy Cicero 
szelleme nem tenné azt nemesebbé. Spa
nyolország elveszté Peru aranybányáit. Bű
neinek büntetéséül politikai nagyságából a 
kétségbeesés és nyomor örvényébe hanyat
lott vissza. De Calderonja, Cervantese és 
Murillója örökzöld és bünnélküli koszorúk
ról biztosíték nevét.

Anglia tengeren túli gyarmatai egykor 
előre láthatólag, önálló felvirágzásra vá
gyódva, elszakadandnak tőle. — A világke
reskedés elhagyandja fehér partjait, mint 
elhagyta Velenczét, a Hansa városokat, s uj 
tanyát keresend magának; de Anglia nagy
ságát Shakespeareje, Byronja, Hogartjamár 
túlemelték minden időkön.

Németország, mely, népelemének nagy
ságát tekintve, oly meggyalázó szétszagga- 
tottságban fetreng s nem bir, abból kibon-
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takozva, nemzeti létre vergődni; irodalmában, 
festészeti s zene iskolájában egygyé lesz és 
nagygyá.

De nem fárasztom a példák végtelenig 
nyújtható sorával tovább a tisz. Társaság 
türelmét, már ennyi is elég annak bebizo
nyítására, hogy saját magunk nemzeti ere
jét, mely századokon keresztül folytonos 
élethalál harczban áll léteiéért, mindenek 
felett és erősebben a megnyert csatáknál, es
küvel pecsételt mentő - levelénél az inga
tag politicának, aesthetikai művelődésünk 
gyarapodása biztositandja.

Árpádunk, Toldink, kik eddig csak min
ket érdekeltek s hazafiúi kegyeletünket táp
lálták, kiknek egyénesitő jellemvonásaik, 
mint lemenő nap sugara, a szerint halavá- 
nyultak, a mint cselekvésük hatása reánk a 
távolság miatt mindinkább fogyott, — egy 
Vörösmarty, egy Arany teremtő ihletére a 
költészet magasító dicsében ébredtek fel 
újra, s nem kegyeletes szivünkre hatnak 
ezentúl csupán, de mindenekre, kik a szép 
emberi érzékét kebelükben rejtik.

Még nehány ily remek, s nyelvünk ott 
áll, hol a beolvasztás kisszerű enyészetétől 
nem félthetjük többé, mert nem gyermeki 
visszaemlékezések bűbájos kötelékei fogják 
azt megtartatni velünk, nem résztvevő ro- 
konszenv tanultatja azt meg az idegennel, 
de azon örökös cultusa a szépnek, mely a 
görög s latin nyelvet nem hagyja kihalni.

Pedig még a költészet csak egy kis ré
szét képezi az aesthetikai művelődés biro
dalmának; hol van még a festészet, szobrá
szat, zene, melyek mindegyike elegendő, ne
mes kifejlődésében egy nemzet halhatatlan 
ságát biztosítani.

De az aesthetikai művelődés az összes 
Szép művészetek határánál sem éri határát, 

4 túl árad az rajtok s hat kivülök is, mint a 
jogérzet, melyet a törvénykezés terme be 
Rém zár. Ott van az élet minden mozzana
tában, minden csekélyke tárgyában, mint a 
nap, mely nem csak a ragyogó testek tük
réről csillámlik vissza, de jelen van minden 
egyébnek is sziliében s árnyalatában. Szóval 
hasonló az a sóhoz, bár maga nem étel, ott 
van minden ételnek izében, s nélküle izetlen 
minden.

Napi foglalkozásaink elosztásában, há
zunk elrendezésében, testünk magatartásá

ban , a legcsekélyebb mindennapi eszköz 
vagy műszer megválasztásában aesthetikai 
képzettségünk nyilatkozik.

Egy közönséges agyag vizkorsójában a 
görög népnek, melyben eddig az aesthetikai 
érzet legtisztább öntudatra ébredt, ott van 
a szép alak, ott. a gráczia. — S mig az aes
thetikai érzék nélküli ember az aranyat 
vagy drágakövet formátlanságában zsugor- 
gatva fele értékétől megfosztja, addig a 
régi görög a szines, értéktelen kavicsból ih
letével kincset érő kaméát alkotott. Kiter- 
jeszté a szép iránti érzékét egészen köpe
nye ránczvetéseig, saruja bogáig, melyet 
hetvennél többféle képen tudott alakítani.

Nem dóré mese tehát Orpheus mythosa, 
ki lantja pengésével épített városokat, sze
lídített vadakat. A mely nép pásztortüzénél 
népdalokat eszmél, s ablakai alá virágokat 
ültet, erkölcsi s szellemi tekintetben is sok
kal felül áll azon, mely gunyhója ronda kö- 

I rében hallgatagon borong magában. Olvas
tam valahol, hogy egy vidéknek testileg 
igen elrutult népe egy nemzedék alatt ne- 
mesb alakot ölte, midőn aesthetikailag mű
velt papja torzalaku oltárképeit s idétlen 
szent szobrait müvésziebb- és tetszőbbekkel 
váltotta fel. S valóban ki merné egész biz
tonsággal eldönteni : a sinai istenek köszön
hetik-e inkább rútságukat imádóiknak, vagy 
ezek elfintorított vonásaikat bálványaiknak.

De hagyjuk el az aesthetika széles biro
dalmát, s maradjunk csak nyilatkozásának 
azon egy neménél, melyet élő szóval vagy 
írott betűvel gyakorol.

Hozzá szoktunk azon balitélethez, hogy 
az aesthetika jogosultsága csak az úgyne
vezett szépirodalom határáig terjed. Tudo
mányos tárgyalásokban elnézzük a legalak
talanabb alakot, sőt a műgond, a tetszető 
csín már gyanút költ sokakban a tartalom 
mélysége iránt.

Megyei jegyzőkönyveinkben hemzsegnek 
a legbotránkoztatóbb kifejezések; politikai 
szónoklatainkban az Ízlés minden lépten 
nyomon új sérelmet szenved; napilapjaink 
végre versenyezni látszanak a műformák 
elhanyagolásának ne továbbjában.

Itt volna már valóban ideje, hogy mind 
e tárgyak feletti uralmát az aesthetika ér
vényre hozza, s külalakjukra nézve ép úgy 
criticájának birószéke elé vonja, mint bár- 

24*  
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mely szépirodalmi müvet; sőt még szigorú- 
abban annál, mert a nemzet ízlésének rontá
sára, a szép érzékének eltompitására erő
sebben működnek egy szerény körében 
elhangzó, roszúl sikerült dalnál s egy alig 
hallgatott esetlen elbeszélésnél.

Egy solecismus elég volt Athéné legiin- 
nepeltebb szónokának ajkán, hogy az, az 
utolsó varga fülét megüsse, — s a legnép
szerűbb embert lehetetlenné tegye. Thukidi- 
des, a nagy történet iró, az olympi játéko
kon összegyűlt nép előtt versenyre lépett, 
nagyszerű müve külalakjának koszorút sze
rezni. Szóval csak a félig állat Centaurokra 
mondta a költő, hogy „charisok nélkül szü
lettek/' — mindent, mi tisztán emberi, a 
szépnek alattvalójául követelvén.

S valóban már az igazi nagyokat kezdi 
is e szellem újra megszállani. S mig a tudo
mányi óriás Humbolt Cosmosa ily alaktö
kélyt mutat fel előttünk, addig mi is, egy 
Deákban egy Szalayban, eleven bizonyságait 
bírjuk annak, hogy a Grácziák a tudomány 
istenasszonyának kíséretéhez tartoznak, s 
hogy a nagy gondolat mindig csak nemes 
és tetszetős alakban kíván létre is ver
gődni.

De bár az újabb kornak irányzatát e te
kintetben is javulni látjuk, nem tagadhatjuk 
mégis, hogy óriás távolban vagyunk még 
mindig elmaradva Görögország aesthetikai 
virágzásának kora mögött, s önkénytelen 
tolakodik fel előttünk azon kérdés, mik le
hettek azon tényezők, mik a mindig s min
denütt egyenlő emberi szellem felvirágoz
tatására akkor oly rendkívül kedvezőleg 
hatottak, s melyek jelenleg valószínűleg 
teljesen hiányoznak.

Mindezek vizsgálata messze túlvezetne 
szerény értekezésem kitűzött körén, mely
nek határi közt a tisztelt Társaság türelmét 
igénybe venni remélhetem. S igy csak ne

hány töredék-gondolattal, nehány eszme
szikrával jelzem inkább a fő momentumo
kat, mint felvilágosítom azokat; ébresztését 
reményivé inkább az eszméknek, mint ki
merítését a tárgynak.

Legfőbb motívum azon remek müvek 
előidézésére magában a görög életben fek
szik, melynek aránylag igen csekély, jelen
téktelen része folyt le a családi kör s házi 
otthonosság magányában, legnagyobb ré
sze valódi közélet volt, a fórum zaja s az 
akadémiák, circusok nemesb élvei között 
megosztva.

Az olympi játékokban, a színházakban 
úgyszólván egész nemzet jelen volt. Színe 
előtt jelent meg a költő, a művész, a tudós, 
koszorúért. Szemtől szembe látta bírálóját, 
kinek szépészeti érzékében megbízhatott, 
melynek befogadására az egész gyülekezet 
méltóságos nagyszerűsége minden keblet 
fogékonynyá tön. — Tudta jól, hogy zajos 
tapsvihara nemzetének mindörökre kiemeli 
nevét az enyészet köréből, inig a nem tet
szés felebbezhetlen Ítélete földig alázza.

Mennyivel elevenebb hatások, mennyi
vel nagyobbszerü mozzanatok mint a jelen
ben! midőn az iró nyegle könyvárus nye
részkedő segédkezése mellett küldi müvét 
világba, oly közönség elé, mely még csak 
alakúim fog. Ki tudja, ki fogja még azt a 
könyvet olvasásra is méltatni? S ha olvassa 
is majd, olvassa tán olyankor a küzdő szív 
fájdalom rezgését, midőn ágyában el akarja 
magát altatni, s a magasztos nyugalom he
lyeit olyankor, midőn fejéből alkalmatlan 
gondolatot akar elűzni.

így majdnem ideális személyül tűnik 
csak fel a költő előtt egész olvasó közön
sége, melynek elismerése nem gyönyörköd
tet, roszalása nem riaszt, és mindkettő egy
aránt nem buzdít, nem emel.

MADÁCH IMRE.

(Vége következik.)



373

B E L IR 0 D A L O M.

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

A 46-ik lapon ezt Írja : „Ezeknél fogva vilá
gos, hogy :

1- ör Valamely egyes mondatban, vagy hosz- 
szasabb körmondatban (periódus) a nyugodt és 
csendesebb allitmányokat (assertum, Behauptung) 
nyugodtabb, lassú zöngével kell előadni; igy te
hát a beszédünket megkezdő főzönge alatt egy 
tertiával álló zöngén kell kezdeni és ugyan azzal 
be is végezni, de koránsem a quártával; mert a 
nyugodt előadásnak a tertián túl se emelkedni se 
leszállni nem szabad.

2- or A nyomatékok a főzöngén feküsznek s 
alapszanak. Azok között a legegyszerűbbek a ter- 
tiát kívánják, az élénkebbek pedig a quártát vagy 
quintát; — az indulatosok és szenvedélyesek a 
sextát és septimát az indulat kisebb vagy nagyobb 
fokozata szerint.

3- or A magas felkiáltások a sexta- és septi
máig felemelkednek/*

Helyesek-e ez elméleti szabályok, és meny
nyire illenek a magyar szavalatra? itt most nem 
kívánom feszegetni. Csak azt jegyzem meg, hogy 
ez elméleti szabályokat a gyakorlati részben nem 
követi a szerző. Mert a 168-ik lapon kísérletül le
tett kótában nemcsak quarta, hanem quinta is van 
elég; pedig ott elég nyudodt és csendes az állít
mány; a melynek előadásánál, a szerző 1-ső pontja 
szerint, „tertián túl nem szabad se emelkedni, se 
leszállani.**  Tovább a 197—ik lapon kiszámozott 
>,Uri imában**  még a sexta- és septimáig is fel
emelkedik, a melyeket, a 2-ik pont szerint, az in
dulatosokra és szenvedélyesekre tart fenn a szerző; 
az „angyali üdvözletben**  épen a nondi^; az „apos
toli hitvallásban**  is fel a septimáig. Már pedig 
ha van nyugodt és csendes előadás, épen az emlí
tettekben van, sőt mondhatni a legnyugottabb és 
legcsendesebb előadás, a melynél, a szerző 1-ső 
Pontja szerint, „tertián túl nem szabad sem emel
kedni, sem szállani.**  — En tehát egyeztetném az 
elméleti szabályt a gyakorlatival.
. _ A 47-ik lapon ezt irja : „Vannak még más 
zÖngék is, melyek az ész és különféle szeszély ér
zelmeit fejezik ki.“

Vajon, minő érzelmei lehetnek az észnek? 
óhajtanám megtudni a szerzőtől; minthogy eddig 
csak igy hallottam : hideg ész, érző szív; és igy a 
bideg észnek minő meleg vagy hideg érzeZme*  vol
nának?

Azonban tovább lapozva az elméleti szabá- 
yokat, a 117—ik lapon ezt olvasom : „Az érzel

mek közlésére az ember a zöngebeszédet találta fel, 

melynek segedelmével csak is az érzelmeket fejez
heti ki, de korántsem az észnek meztelen igazságait, 
melyeket megindító szivrehatás vagy is érzelem
gerjesztés nem kisér.**  Ezt egybevetve a fennebbi 
állitással, úgy látszik, maga a szerző sem tulajdo
nit az észnek érzelmet, hanem „igazságot.“ Ennél 
fogva, hogy következetes legyek, a fennebbi állí
tást ily módon tenném ki : Vannak még más han
gok is, a melyek az ész járását és a szeszély kü
lönféle nemeit fejezik ki.

Az 56iklapon „aszavalatiszünetekről**  tovább 
is értekezve, igy ir : „vannak érthetőség (értelem) 
vagy is ész szünetei, súlyozat (emphasis) szünetei, 
és szépség vagyis verstani (pausa prosodica) szü
netek a költemények elszavalásánál.

E szünetek helyes használata eszközli egye
dül az előadás természetességét stb.“

Már ha akár úgy veszszük, a mint a szerző 
érti a „zöngétlen és zöngés szüneteket,“ akár úgy 
a mint a 37-ik lapra tett javaslatom tartja : t. i. 
kifelejteném a „zöngétlen és zöngés szüneteket**  
és értekezném : a szünetek előtti szók haagejtési- 
röl, még ebben az esetben sem merném állítani, 
h°gy „ezek helyes használata eszközli egyedül! az 
előadás természetességét.“ Több is kell még oda! 
Hát hová lesznek aztán a szerző többi fejezetei: 
„a helyes kiejtés tana; az érzelmek és szenvedé
lyek természeti zöngéi; a szónoklati beszédhang 
mérséklete; az egyszerű érzelmek, a vegyes lélek- 
állapotok kifejezései; érzelem-szavalat; szavalati 
festés? stb. stb. — En hát mind azokat is szem 
előtt tartva, a fennebbi állításból kihagyva az 
egyedül szót, igy fejezném ki : a szünetek helyes 
megtartása is szükséges, a szavalat természetes 
előadására.

A 70-ik lapon „a szem, szempilla, szemöldök**  
kifejezéseiről szólva, ezt irja : „A pillaszőr (szem
szőr, Augenwimper) mozgásai által hasonlólag 
sokféle tárgyat és lelki állapotot lehet kifejezni.*-

Ugyan hogyan lehetne a pillaszörrel, szem
szőrrel magával kifejezni valamit? hiszen a szem
szőr, v. pillaször magára nem mozog, csak a szem
pillával együtt.

Ez okból ez állítás merőben kimaradhat.
A 159. és 160-ik lapon igy ir .- „Lelkesítő és 

szellemdusabb költemények elszavalása igen kö
zelit az énekbeszédhez (Recitativ). A Recitativ 
i'énekbeszéd) a lantos (lyrai) költemények elsza
valása és az éneklés közötti közép állást foglalja 
el. — Az éneklésnél meghatározott, teljes és ki
tartott zöngék vannak; a közbeszélésnél nem egé
szen határozottak s hamar eltűnők : a Recita- 
tivban is határozottak, s inkább énekszerü mint 
beszédszerüek.**
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A recitativo megjár az éneklésnél, még ott 
is inkább beszédszerűén kell, hogy hangozzék; 
hanem a szavalatban, bármily lelkesítő költemény 
elszavalásakor sem járja; hiszen épen akkor nem 
természetes a szavalat, a mikor énekszerü. Ezt 
maga a szerző is bevallja, a 12. lapon ezt irva : 
„Mi egyébiránt nem követhetjük a hajdankori gö
rög és római dallamos szavalati modort. Nálunk 
nem éneklő, hanem inkább a tárgyhoz alkalmazott 
tiszta, jól hangzó, a nyeZy és tárgy természetébe^ 
megegyező szavalat kívántatik.“ Bevallja továbbá 
a 153-ik'lapon is, ezt irva : „A verseknél minden 
szót úgy kell kimondani, mint a prózában vagy is 
folyó beszédben. Versek szavalatánál szorgosan 
kerüljük az énekléshez közelitő zöngéket, mert ez 
kellemetlenül hatna minden fülre, és szétrombolná 
a költész dallamát.“

E bevallott helyes szabályról megfelejtkezve a 
szerző, a gyakorlati részben a 168-ik lapon ezt 
írja : ,,2-or. A zöngeváltozatokat s a beszéd me
netének módosításait még hangjegyekkel is jófor
mán meg lehet jelölni, miként zenében az éneket; 
p. o. (és itt recitativ-szerüen lekótázza e mon
datokat) : Nem jöttök el holnap hozzánk? Sok 
ember lesz nálunk! Oh nem! Ily szegény legények 
nem valók a nagy urak társaságába. De miért 
nem? Hiszen, velünk szintúgy, mulathattok! Igen 
ám! de szemünket is félthetjük a régi közmondás 
beteljesedésétől?1

Ez a lekótázott beszéd egészen „énekszerü 
énekbeszéd (recitativ)" a mint a 160-ik lapon irta 
a szerző; és egészen elüt a 12-ik és 153-ik lapo
kon bevallott helyes szabálytól, a mely szerint 

„nálunk nem éneklő a szavalat, és kerülnünk kell 
az énekléshez közelitő zöngéket.“—Kisértse meg 
bárki, valamely hangszeren hangoztatni e lekótá
zott beszédet, és hallani fogja, hogy az inkább 
„énekszerü" mint beszédszerű. — Máskülönben 
se’ talál a szerzőtől felállított elméleti szabályok
kal; mert a mint fennebb is megjegyeztem a 46-ik 
lapra, e lekótázott beszéd elég „nyugodt és csen
des állítmány, a melynek előadásánál tertián túl 
nem szabad se emelkedni, se leszállani," itt pedig 
quarta és quinta is van elég p. o. „hozzánk?" 
quinta;„nálunk" quinta; „oh nem!" guidrtu; „nem 
valók" quárfa; „társasá-gába" quáyta; „mért 
nem?" quinta; „szintúgy" guinto; „igen" quinta; 
„beteljesedé-sétől" quárta,— Nem talál a 212 la
pon a kérdésre nézve felállított szabályával, amely 
szerint „zöngénk ilyenkor (a kérdésnél) sokféle
képen s magasan lebeg, hogy a választ és vallo
mást mintegy kierőszakoljuk a hallgatótól;" itt 
pedig mindjárt a legelső kérdésnél : „Nem jöttök 
el holnap hozzánk?" a „hozzánk?" quintára száll, 
a helyett, hogy „magasan lebegne fel, és evvel a 
hallgató válaszát mintegy kierőszakolriók." Ilyen 
a „De mért nem?" itt is a „mért nem?" quintára 
száll, a helyett hogy „fenn lebegne." Aztán az 
egész kótázása a mondatoknak magyar íz nélküli. 
Veszem csak az első kérdést. „Nem jöttök el hoz
zánk?" a jött-et emeli fel tertiára, mintha németül 
volna : komm.t nicht? Igen, de magyarul igy sza
valjuk : Nem jöttök el hozzánk'? mert eljö, megjö, 
nem jő; nem pedig: el Jő, megjő, nem Jő.— így jár 
a többi is.

(Folytatjuk.)

K U L IR O D A L 0 M.

IRODALMI KÖZLEKEDÉS ÉS KÖNYV- 
KERESKEDÉS AZ ÓKORBAN. (Töredék na
gyobb munkából.)

Az ókor irodalmát illető kérdések mind csak 
úgy nyernek teljes világot, ha azon kor irodalmi 
és könyvkereskedelmi közlekedését méltatjuk; ha 
megfontoljuk , mennyire járult könyvkereskedési 
tevékenység az Írott munkák sokasitása- és ter
jesztéséhez, és mennyire voltak tehát a könyvek 
képesek e közvéleményre hatást gyakorolni.

De annyi balvélemény uralg ez iránt még 
tudósaink szükebb körében is, hogy annál inkább 
kötelességünknek tartjuk e kérdéseket bővebben 
tárgyalni.

Mert balvélemény, ha azt gondolják, hogy az 
ókor irodalmi közlekedése, terjedelmére és fontos
ságára nézve, korántsem hasonlítható össze a mai
val; ha azt vélik, hogy az irodalom Ínségben nyo

morgóit a meddig sokasitása egyetlen eszköze a 
leirás volt; ha azt tartják, hogy befolyása a világ 
sorsára csak a sajtó fölföd özésévei keletkezett.

Csalódásukat az úgynevezett középkor jelen
ségei okozzák, melyben csakugyan keveset olvas
tak és még kevesebbet Írtak, melyben az irodalmi 
műveltség fóntartása, a gondolkodás és tudás ter
jesztése főkép a szerzetesek magánhajlamára volt 
hagyva.

De ezen kort zsenge erejével, azért mivel a 
mienket megelőzte, minden előbbi kor mértékéül 
nem lehet felállítani.

A középkort százados béke követte, mely
ben az iratok föntartására különös figyelemmel 
voltak, és aránylag mégis mily kevés iratmarad
vány szállott reánk, e korból.

Az ókorra ellenben borzasztó viharos száza
dok következtek, melyek egész népeket irtottak 
ki a föld színéről, félvilág nyelvét nyomták el az 
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élők ajkairól; de mégsem voltak képesek egy
szersmind ama kornak irodalmát is, az utolsó be
tűig, elpusztítani.

Valóban, nem panaszkodhatunk, hogy azon 
népviharok rettentősége az ókorból oly keveset 
hagyott reánk, sőt inkább csodálnunk kell, hogy 
ezek daczára is oly sok, oly különféle szellemi ter
mék maradt fen számunkra.

De épen ez is már elég bizonyságul szolgál
hatna arra, hogy ezen irodalomnak előbb — a 
benső fejlődés rendkívüli magas polczát, egyszer
smind a külső terjedés szerfölötti mértékét kellett 
elérnie.

Fontoljuk meg, hogy a véletlennek is vannak 
határai; egy iró fönmaradásának lehetősége min
dig bizonyos arányban áll azon példányok számá
val, melyben el van terjedve.

Ha a véletlen Horáczot, vagy Cicerót az áta
lános dúlás korában csak néhány példányban tart
hatta föl épségben : úgy bizonyosan ugyanannyi 
ezer példány volt szükséges, ezen véletlent egy- 
átalában lehetségessé tenni.

De ne vágjunk a tárgy derekába, hanem egy
másután oszlassuk el a balvéleményeket.

Mindenekelőtt nem szabad elfelejteni, hogy 
valamely irodalom benső fejlődésének különféle- 
sége gyakran kárpótlást nyújt az egyes munkák 
külső terjedéséért.

Más szavakkal : hatásra nézve jóformán egy
re megy, akár egy munkát tíz példányban, akár 
tiz hasonló munkát egy példányban terjesztek.

Pedig kétséget sem szenved, hogy az ókor 
irodalmi termékenysége némely időszakban arány
lag még a mainál is nagyobb volt.

Mert hol van az a nemzet, mely pl. mint a 
görögök, 150 komikai költőt és 1500 eredeti víg
játékot mutathatna föl?

Pedig ezen számok csak azt fejezik ki, mit a 
véletlen tudtunkra ejtett!

Ki tagadhatja, hogy ugyanazon véletlen ta
lán ép oly nagy, vagy tán még nagyobb számú 
neveket és czímeket hallgatott el?

Vagy hol van a nyomtatott irodalom, mely, 
mint a görög, csupán a régibb római történelmet 
tárgyazó Írókat ezrivel számíthatná?

Hol találunk továbbá könyvtárakat, melyek, 
mint az alexandriai könyvtár, 700,000 könyvet 
foglalnának magukban *)?

*) Ez a rómaiakra vonatkozik.Mert a görögöknél már 
Herodotus korában szokás vala nyilvános felolvasásokat 
tartani. Szerk.

Pedig e szám azon időből való, mikor még a 
görög termékenység magara volt hagyva; mikor 
még a római irodalom épen semmivel, vagy csak 
igen csekély számmal járulhatott hozzá.

A jelenkor könyvtárainak legnagyobb része 
alig harmad résznyi vagy felényi kötetszámot fog-

*) Található! Igaz, csak egy, t. i. a nemzeti könyvtár 
Párisban, mely 800,UOO nyomtatott könyvet számlál. Mün
chen csak 400,000, Pétervár 400,000 Becs 300,000, Göt- 
tinga 300,000, Drezda 300,000, Kopenhága 410,000, Berlin 
480,000, Róma 300 000, London 850,000 kötetnyi könyv
tárral bir. ’ A. L. 

lal magában, bár a világ minden irodalmából szedi 
ujonczait.

A régi könyvtekercsek, igaz, csekély terje
delműek lehettek; de az újabb irodalom gazdag
sága is főkép csekély iratokban, értekezésekben, 
és röpiratokban áll.

Azonfelül elég tanúbizonyságunk van arról, 
hogy az ókorban is voltak számos terjedelmes, és 
sűrű vagy rövidített irás által csodálatos gazdag 
tartalmú kötetek.

Nem akarom ama nevezetes, parányi idomú 
kiadásokat, pl. azon dióhéjat említeni, mely az 
egész Iliast és Odysseát, hártyán írva, befoglalta; 
elég, ha fölemlítem azon nagyterjedelmü könyve
ket, a minőket Juvenal, Martini és mások bírtak, 
oly kiadásokat, milyet péld. az utóbbi költő, Ho- 
mer, Virgil és Livius műveiből, és Ovid átválto
zásaiból birt; melyek mind egykötetüek voltak, 
holott ugyanazon irók mai kiadásai gyakran 2—3, 
sőt 4—16 kötetből is állanak, ezáltal a kötetek 
számát aránytalanul szaporítván.

Az alexandriai könyvtár tartalmát30—40000 
mai ívrétű kötetre, s a hártya- és papyrus teker
cseket 50—80 mai lapra becsülték.

De ez nem az ókor ellen, hanem inkább mel
lette bizonyít.

Mert azon tömérdek kötetszámot betölteni, 
ahhoz ma bizonyosan több mint egy nép irodalma 
volna szükséges; holott a jelenlegi könyvjegyzé
kekből könnyen meggyőződhetünk, hogy a mai 
kötetek lapszáma, egyre-másra számitva, az em
lítettekét nem igen haladja meg.

Továbbá az is tekintetbe veendő, hogy az 
irodalmi közlekedés egy oldala, mely az ókorban 
a legfontosabb hatást gyakorolta, korunkban majd
nem egészen mellőztetik : értem & fölolvasás szo
kását.

Még a császárok kora kezdetén is átalános 
divatban volt, hogy művét az iró a kiadás előtt 
magánkörben, vagy nyilvánosan fölolvasta.

Eleinte a szerző házában, vagy barátai köré
ben, vagy legalább magáné pületben történt az; 
hanem idővel nyilvánosan a szinházban az egész 
közönség előtt, vagy a Fórumon, templomokban, 
kertekben és fürdőkben.

Természetes, hogy ezen fölolvasások közűi a 
nyilvánosak, melyeket Asinius Pollio hozott di
vatba *)  ép úgy mint a magánkörbeliek — ingyen 
tartattak, de annál nagyobb és átalánosabb volt a 
közönség részvéte.

A czél eleinte nem volt egyéb, mint a hall
gatók birálatából a munka utolsó átdolgozására 
tanulságot meríteni.

Ezen birálat tehát előleges volt, holott a sajtó 
fülfödözése óta a nyilvános birálat csak a munka 
kiadása után következik és igy már a munkának 
(legalább ezen kiadásban) hasznára nem válhatik.
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De nem minden iró volt ám áthatva saját 
gyarlóságától; sokakat, kivált későbbi időben, in
kább magas önérzet, hiúság és nagyravágyás buz
dított ezen szokás követésére.

Demosthenesre gondoltak, s valamint ennek 
jól esett, ha egy-egy vizhordó asszony elkiáltá 
magát: „ez ő! ez Demosthenes!“ úgy szerettek 
volna a római irók, főleg a költők is, mindenki ál
tal dicsérve, ujjal mutogatva lenni és ama süsüt 
gott szavakat hallani : „ez ő!“

A közönség tetszésnyilatkozatai és tapsai 
soknak egyedüli czélja lön.

Többnyire minden korban egyesült eme két 
indok : buzdító birálat és serkentő tetszés utáni 
vágy. Ezek egyesülése pl. az ifjabb Pliniusból vi
lágosan kirí.

Ámbár az ily fölolvasás semmi anyagi hasz
not nem hajtott, sőt a fölolvasónak gyakran tete
mes költségbe került, u. m. a lakás kibérlelése, a 
hallgatók számára szükséges székek és padok stb. 
mégis igen ritkán álltak el ezen szokástól az irók.

E fölolvasások valódi évszaka főkép a nyár 
volt, de főleg april, junius, és augusztus hava.

Ilyenkor naponkint tartatott egynéhány iro
dalmi gyülekezet, mely gyűlések gyakran valódi 
népgyülésekhez hasonlítottak; mert mentül ked
veltebb volt a szerző, annál nagyobb volt a hall
gatóság.

A fölolvasás helyszíne és ideje különös meg
hívó levelek, külön hirdetések, falragaszok és lap
hirdetések által mindig előre közzététetett.

Látnivaló, mily roppant előnyére szolgált 
ezen szokás az ókori irodalmi közlekedésnek, a 
maihoz képest; az irodalom minden ágának legú
jabb szellemi mozgalmai és termékei sokkal na
gyobb körökben terjedvén el, mint az mai nap, 
maga a sajtó által, lehetséges.

Tehát jól meg kell jegyezni, hogy valamely 
munkának, mely ma ennyi s ennyi olvasóra szá- 
mítna, Rómában, már megjelenése előtt, megany- 
nyi hallgatója volt.

Ehhez járul még, hogy a munka, megjelenése 
után is, részint a szerző eszközlésével, részint a 
nélkül, sőt gyakran akaratja ellen, mások által is 
fölolvastatott, és nemcsak Rómában, hanem Italia 
es tartományai más városaiban is, még pedig nem
csak magánkörökben, hanem nyilvánosan is a nép 
előtt.

Ha ez az előadó által, a szerző megnevezése 
nélkül és azon szándékkal történt, hogy a más 
szerzeményét magáé gyanánt adja ki, akkor plá
giumnak, irodalmi csalás-vagy lopásnak nevezték, 
mely ellen nem volt más védelem, mint a csalót 
nyilvánosan leálarczozni és megszégyeniteni.

Hát politikai jelentősége volt-e az ily felol
vasásnak? Volt minden bizonynyal!

Itt uralkodott a szabadelvüség költészetben 
és prózában; és számos politikai czélzás, melyet 
később, a kiadás alkalmával, a szerző bíráló kése 
lenyesett; ilyenkor élő szóval minden akadály nél

kül világra jöhetett, ha csak az idő súlya átalában 
engedte.

Pedig, hogy sóvárgott a közönség e czélzá- 
sokat hallani, és mily szerényen hordta szét a föl
olvasás után nagyobb-nagyobb körökbe!

Midőn Vespasian alatt, ki se főtt, se sült, se 
zsarnok, se szabadelvű nem vala, — Maternus költő 
fölolvasta ,,Cato“ czimű szomorújátékát, és abban 
— saját állásáról, monarchiái alattvaló létére, meg
felejtkezvén — a republicanus szerepét egész lán
golásában adá elő; már másnap tele volt hírével 
az egész város; egyszersmind azon hír keringett, 
hogy aköltemény a császári udvarnál nemigen vala 
tetszős.

Nemde ez is az irodalmi közlekedés hatása 
volt-e?

De nem volt ez máskép a prózával, a tudo
mánynyal se.

Titus Lablenus, történetiró, Augustus alatt 
nyilvánosan fölolvasta évkönyveit; a rhétor Se- 
neca, kiből ez adatott veszszük, maga is jelen volt 
hallgatói közt.

Gondolhatjuk tehát, hogy már üldöztetése 
előtt művének hatása legalább százakra, és ezek 
által ismét százakra, ezrekre terjedt.

Minő figyelmet és feszültséget gerjeszthettek 
szavai, midőn a szószékről, könyve legszabadabb 
lapjainak elforditása közben, a hallgatókat halála 
után kiadandó munkájára utalta!

Ebből és a pör benyomása után meg lehet 
azon nagyszerű hatást Ítélni, melyet a munka, Ca
ligula alatti kiadása alkalmával, tőn.

A fólolvasásokon kívül — mert a színi előa
dásokat nem akarom említeni, mivel most is, mint 
az ókorban, egyaránt divatoznak, és az irodalom
nak csupán egy ágát terjesztik, — csakugyan az 
irás általi sokasitás volt a legfőbb eszköz az iro
dalmi termékek ismertetése- és terjesztésére.

Minő tetemes mértékben használtatott ezen 
eszköz, már abból is kitűnik, hogy a sokasitás, 
még pedig a legnagyszerűbb, mely csak gondol
ható, az akkori irodalomban elvitázhatlan tény.

Vagy nem tudjuk-e Tacitusból, hogy a római 
hírlapok minden tartományban és minden őrhelyen 
buzgó olvasás tárgyai voltak?

Nem tudjuk-e, hogy mint Cicero beszédei a 
maguk korában, úgy később Horácz költeményei a 
birodalom minden tartományában el voltak ter
jedve?

Nem mondják-e Ovid, Propercz és Martial, 
hogy munkáik nemcsak Rómában, a Fórum egész 
tömege, hanem mindenütt a városokban és tarto
mányokban, sőt az egész „földkerekségén'*  min
denki által olvastatnak, gyermekek és aggok, ifjak 
és hajadonok, férfiak és nők által?

Kiváltképen Martial azt állítja költeményei
ről, hogy minden kézben, minden zsebben, és min
den helyen találhatók; egész Róma dalolja azokat; 
idegen utazók elviszik hazájokba; minden népek
nél el vannak terjedve, Viennában úgy, mint Ró
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mában, minden kor és nem, kedvencz olvasmányát 
képezik; Bilbilisbe és Hispánia más városaiba ép 
úgy elhatottak mint a galliai Tolosába, sőt a bar
bár Centurio által Gétaországban és Britanniában 
is kerestetnek és olvastatnak. Mások munkáit is 
hasonló terjedésüeknek állítja. Mily mesés nagy 
lehetett tehát a másolatok száma, melyek a római 
világban minden egyes szerzőtől keringtek!

Sőt, ha Martiaí már első könyvének kezdetén 
mondhatá, hogy költeményei világhírűek, nem bi- 
zonyitja-e ez, hogy azokból egész kiadások, tete
mes számú példányokban, már előbb elkeltek?

Nem szolgál-e mindez tanúbizonyságul arra 
nézve, hogy az ókorban az irodalmi termékek 
Írásbeli terjesztése a mai sajtó általi terjesztéssel 
többnyire egyenlő volt, sőt némely esetben talán 
még felül is múlta?

Ki hozná kétségbe, hogy Martial, hogy Ho- 
rácz nem csak sok száz, hanem sok ezer példány
ban volt elterjedve?

Ama reánk nézve nagy részben már fölfog- 
hatlan adatok kezeskednek arról; ámbár természe
tesen a kiadások nagyságát, a példányok számát 

oly biztosan mint a körülünk naponkint megjelenő 
könyveknél, meg nem határozhatjuk.

Hisz egy kor sem hagyott az utóvilágra ily 
adatokat másképen, mint esetlegesen és alkalmilag.

De bárgyú szemeknek, természetesen, csak 
számok nyújthatnak bizonyítást.

No hát azokkal is szolgálunk a hitetleneknek. 
Midőn Augustus a papi hatalmat a világival 

egyesité, Rómában egyetlen egy könyvczikkből, az 
úgynevezett Pseudosibyllákból, 2000 példányt 
kobzott el.

Ha már meggondoljuk, hogy mainap ily el
kobzás többnyire csak a kiadás egy részét, mely 
ritkán több néhány száz példánynál, illeti, — da
czára annak, hogy majd mindig vagy közvetlenül, 
vagy rövid idővel a megjelenés után szokott tör
ténni : képzelhetjük, minő óriásinak kellett lenni 
azon czikk sokasitásának; miután elkobzása csak 
akkor történt, midőn az eladás mar nehány even 
át teljes szabadsággal és bátorsággal folyt vala.

Schmidt V. A. után.

AIGNER LAJOS.

T Á R C Z A.

A RÉGI S Z

,,Varrogatsz, varrogatsz, sűrűn megy az öltés — 
Melletted mulatnom édes időtöltés;
Fehér kezecskédben egyre fogy a vászon : 
De nem a hulló köny halovány arczidon.

Küszködöl lelkeddel — az okát nem kérdem! 
Lankadó lelkedet sajnálom, úgy féltem. 
Sóhajtásaidnak a fele imádság 
Titkos bánatodat zokogva kiáltják.

Rám nézhetsz, oh ne félj — én el nem ítéllek 
Szememben szánalom, de nem az Ítélet;
Ha volnék erősebb a földi embernél — 
Megölném múltadat, csak angyal lehetnél.

Még egyszer lehetnél olyan tiszta angyal, 
Ártatlan kebellel, gyermeteg ajakkal?' 
Még egyszer nézhetnél oly bátran az égre, 
Az egész világnak akár a szemébe.

E R E T Ö.

Ne kéne rettegned szellő fuvásátul, 
Levél zörgésétül, hogy egykor elárul;
Az éjtől, a naptól, a mely látta, tudja, 
Szivedtől, mely mindig azt dobogja, súgja.

Ne kéne kerülnöd szegény jó apádat, 
Kit bűnös szavaid úgy elámitának.
Oh, ha megválthatnád hibádat előtte, 
Patakzó könyek közt térden könyörögve 1

Átkozott az anya, a ki maga kísért, 
Ki egy szép életet nem sajnált, nem kímélt, 
Szived tisztaságát a ki bemocskolta,
Ki nem félt bevinni az undok pokolba.

A ki... Oh istenem, ha még meg nem verted — 
Bontsd ki ostorodat, kegyetlenül verd meg;
Ne maradjon egy iz förtelmes testében, 
Melyet a te gyilkos fegyered ne érjen!

Nyomorult leány te! fuss, fuss ha még lehet, 
Mig rád nem szakadnak a haragos egek------
Ne menj! borúlj ide, egykori angyalom, 
Hadd sírjam ki lelkem, hadd zokogjam agyon!“

TOLNAI LAJOS.
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AZ ÍNSÉG napjai.
Regény a múlt évtizedből.

II.
EGY MAGYAR NEMES ANNO DNI 1855 «).

(Raj z.)

Erclös bérez alatt, csendes völgy ölében, 
mélán lengedező sugár jegenyefák közt tor- 
náczos udvarház! . . . Messzefehérlik az 
utasok elibe, a kik az országúton a falu felé 
kanyarodnak. Fehérük a fala ódon zsin
delyfödél alól, a melyet a régiség moha 
megbarnitott. Épen úgy fehérük, mint egy 
szép tiszta szemnek a porczellánja mogorva 
szemöld alól. Olykor, midőn a szélben haj
longó jegenyék árnya végigvonul a falakon, 
elborul, mint egy szomorú tekintet. Majd 
meg, mikor a szétnyíló ágak közt beoinla- 
nak rá a napsugarak, szinte vakiiólag ra
gyog fel, mint a midőn a messzeségben für
késző szem egy rég várt, kedves jövevény 
közelgését véli észrevenni. Fölragyog, meg 
elborul, s az őszalkonyi szellő szárnyain bús 
sóhaj kél, a melyben reménytelenség szóza
ta nyög; onnan indul a tornáczból, s a merre 
elhalad, reszket a lomb, s rezegve aláhull.

Oh mily szomorú méla látvány, az a mit 
ez a messzefehérlö magyar nemesi udvarház 
nyújt, s mily véghetetlen mély, siri csön
desség vészi körül az egész házat!

dalán nem is lakik ott senki sem?
Lakik biz’ ott, csakhogy az árvaság és 

reménytelenség szelleme is együtt lakik, s 
ezek a szomorú laktársak okai annak, hogy 
soha egy vidám hang nem csendül ottan se 
dolog- se ünnepnapon, se az udvaron, se 
a kertben, mely az épület mögött néhány 
holdnyi területen fekszik öreg ákácz-, já
vor-, s válogatott gyümölcsfákkal, a mik 
alatt most begyepesedett ösvények vezetnek 
rozzant ülőhelyek, túlnőtt lúgosok, s egy dű
lőiéiben lévő nagy filegoriához és egv sir- 
hanthoz, a melyet iratos emlékkő jelöl.

A nagy galambbúgos kapu, a mely kö
rül már csak egy pár árva hamvaskék ga
lamb burukkol, s a mely egykor (nem is oly

*) Mutatványul szerzőnek újabb 3 kötetes regényé
ből, melynek tárgya hazánk legszomornbb korából — a 
múlt évtizedből — van merítve.

rég, csak a forradalom előtt) a magyar ven
dégszeretet jeléül szabály szerint napestig 
nyitva állt, most mindig be van téve; úgy
szólván már csak akkor nyikorog' rozsdás 
sarkaiban, mikor a beresfogatok. reggel ki
mennek a mezőre, este meg elgémberedve 
hazaérkeznek; pedig a tornáczban még ott 
áll a fehér léczpadok hosszú sora, nyilván 
arravaló, hogy szép nyári alkonyon a ven
dégsereg oda kitelepedvén, vidám társalgás 
közt élvezze a szép kilátást a regényes 
völgyre. ,

Vendégsereg!? ... Vidám társalgás!?. . . 
Mikor volt az! . . .

Evek, hosszú évek múltának el, mióta a 
házi gazda utoljára művelte azt az ősmagya
ros tréfát, hogy vendége kerekét kilopatta 
a tengelyből, csakhogy annál tovább részel
tethesse őt vendégszeretetében.

A jókedv pacsirtája mindjárt azután el 
is költözött innét s a mélán lengedező su
gár jegenyék tetejébe fészket rakott egy 
fekete holló — a buskomolyság hollója.

Azokat a fehér léczpadokat csak ott fe
lejtették; akár el is hordhatnák onnét,egyet 
kivéve, a melyen „az öreg ur‘ szokott ül
dögélni galambősz hajával, nagy szürke ba
juszával, lekonyuló szemöldökével elha
nyagolt fekete öltözetében, bús-magánosán 
merengve a tovakanyargó országúira, a me
lyen egykor annyi kedves úri vendég jött 
hozzá látogatóba, s a melyen — bár minden 
remény nélkül! — mégis mindig várni lát
szik valakit, egy hőn óhajtott jövevényt, 
a ki . . .

Bocsánat!.. .Nem afféle jövevény a,mint 
azok a többiek, a kik pintlivel jöttek nagy
ságos uraknak, mert hiszen az rég itt lakott, 
mikor az öreg ur „e hitvány világra" szüle
tett, csakhogy elziillött a háztól, elvitte az 
északi fergete^! Hogy is hívták csak? . . 
No, lám! maholnap a neve is feledékenység- 
be megy; pedig hát mindnyájan jól isme-
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rök, s emlékezünk rá, mintha csak előttünk 
állana vidám nyájas arczával s azzal a?, 
elégült mosolylyal, a melynek derűje a vi
rányi is mintegy zöldebbé s az eget kékeb
bé varázsolta.

Ejnye, ejnye, hogy is hivják csak? . . . 
Igen! . . . Megvan! . . . Úgy hivják, hogy :

BOLDOGSÁG.

Szegény öreg ur! oly mélyen elmerülve 
üldögél ott a tornáczban, hogy bátran ki is 
lophatnák a szájából azt a nagy kormos taj
tékpipát, a mely, mint egy kis kráter, egész 
hamufelhőt szór, ha közbe-közbe, inkább 
csak ösztönszerüleg, szippant egyet fölfelé, 
egyet meg visszafelé.

Tiszteletreméltó két példány, a „régi jó 
idökböl“ maradva fen, az öreg ur és tajték
pipája!

Sok szép időt éltek ök már együtt a leg- 
példásabb egyetértésben, a melynek benső- 
ségét a legszerencsétlenebb viszonyok ke
serűsége se’ vala képes megzavarni. Az öreg 
ur még a bölcsö kötelékei közt rugdaló- 
zott, mikor ez a „becses jószág/1 ez a csa
ládi klénodiom, már mint múzeumba illő 
régiség jelent meg fölötte, vigan karikázó 
szép lilaszin füstöket eregetve. (Most — maga 
is úgy véli — mindketten beillenének oda, 
a múzeumba!) Mikor apja térdin huppázott, 
néha nagy, rendkívüli kedvezésből azon ki
mondhat lan örömben részesült, hogy nehéz 
ezüst födelét csattogathatá, mint valami 
kaptányt. Később a serdülő ifjoncz legtit
kosabb vágyainak czélpontja, egy merész 
elhatározás pillanatában pedig az első pi- 
pázás orzott s tán ép ezért annál édesebb 
örömének kútfeje, de bezzeg aztán annál 
rettentőbb émelygés s (oh, kedves emléke 
az asztal alatt a aló keserves kuezorgásnak!) 
az áristomba-tétetés iszonyú gyalázatának 
nyilvános oka lón. Mikor aztán a bajusz, 
pipa, ezüst óra, s több efféle alkalmatlansá
gok után vágyó finakból iskolavégzett, szép 
reményű ifjú,satyjának kora elhunyta után 
önálló férfiú lett, a nemesi szép birtokkal 
együtt ez a családi pipa is végre mint szent 
ereklye, mint egyike a legbecsesebb ingósá
goknak, végkép rászállott, és ekkor aztán 
örökreszóló szövetséget kötvén, soha többé 
el nem váltak egymástól. Együtt mentek ök 
vadászatra, vásárba, leánynézöbe, megye

gyűlésbe, egy szóval mindenüvé, de min
denüvé. S ez az öreg kormos barát egy va
lódi hű, háládatos és gondűző barát vala 
nemcsak a szebb napokban, hanem ezekben 
a szomorú időkben is, mióta nincs többé 
kedves úri vendégeknek csengős fogatokkal 
való jövése-menése, mióta a kapu sarkai meg
rozsdásodtak, s a fehér léczpadok a torná- 
ezon napestig oly üresen nyújtózkodnak, 
mintha az öregur valamennyi ismerősével 
összebeszélt volna, hogy ezután mind visz- 
szavonult zárdái életet éljenek, legfölebb 
ezeribe egyszer, akkor is csak úgy lopva 
látogassák meg egymást, hogy ne tudja sen
ki : mikor és hol jőnek össze kiönteni kese
rű panaszaikat a nagy Ínség felett, melyet a 
magyarra mért — a sors, vagy hogy is hív
ják igazabban.

A tornácz véginél egy vén kopó szunya- 
doz; fejét kéjelmesen a párkányra fektette, 
a melyről egyik füle, mint valami nagy la
pos palacsinta, hanyagul csüng alá. Ez az 
„utolsó Mohikán14 azon nemes vérü falkából, 
a mely a niinródi időtöltéseknek egy más 
kedvezőbb korában a vidék rengetegeiben 
heves csaholással hajtá az őzeket és nyula- 
kat. Öregsége napjai szomorú tétlenségben 
unalmasan telnek múlnak. Már évek óta 
nincs egyéb dolga, mint az, hogy nagyokat 
aludjék, meg a szemtelen legyek után kap- 
dosson, a melyek szörnyen mortifikálják 
azért a két rongyos füliért. Mikor feljön a 
nap s tüzesen kezd sütni, íelkél rendes éji 
fekhelyéről; ásitozva nagyot nyújtózkodik; 
aztán elsompolyog a tornácz másik árnyé
kos felébe; mikor a déli hő sugarak ott is 
fölkeresik, a ház megé kerekedik (mert a 
magas tornácz az egész épületet körülö- 
vedzi); este szépen odaérkezik, a honnan 
reggel fölszeszpetelödött és ez örökké igy 
megy; e.,circulus vitiosust“az év melegebb 
szakában naponkint megteszi. Télben még 
prózaibb élete; a szalmába búvik a csűrös
kertben, mert a szobába ritkán tolakodik, 

I vag.v ~ a gyengéje — belopódzik a sii- 
| tökeinenczébe; csakhogy nem mindig veszik 
észre ottlétét, s mikor kezdenek begyújtani, 
akkor ugrik ki nagy ijedten, s szörnyű ré
mületére a szolgálónak Valóban nem lenne 
csoda, ha ez egyhangú semmittevés közben 
a veleszületett nemes szenvedély utolsó 
szikrája is kihalt volna belőle; de nem halt 
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ki, mert néha odasompolyog gazdájához, 
megáll előtte mintegy odatoppanva, felhívó 
tekinteteket vet fel, farkát csóválja, nyug
talan mozdulatokat tesz, maga körül forog, 
az utczaajtóhoz fut hátratekintgetve, meg 
visszatrappol, s czikornyáson ásitozva, a 
földet karmolja. Jól lehet érteni : mit akar? 
Mintha csak mondaná:„Tovább már ki nem 
állom; megöl itt az unalom; menjünk egy 
kicsit arra ki, az erdőkre; próbáljunk még 
egyet; ne hagyjuk magunkat, a ki lelke 
van!“ De az öreg ur csak mosolyog, oly nyá
jasan, de egyszersmind oly szomorúan mo
solyog le reá! . . . gyöngéden megsimogatja 
nagy csontos fejét, s valami megható, bús
tréfás hangon mormogja : „Mit akarsz, te, 
vén buksi? Talán bizony vesztedet érzed, 
hogy a régi bolondságokon forgatod esze
det? Hát nekünk való mulatság-e az : he
gyen völgyön fu’kározni? Hiszen a fáradság 
miatt valahol a hegyek közt össze találnánk 
rogyni, s még saroglyán kéne hogy haza
hozzanak! Mondhatom szép mulatság lenne! 
Eredj,hadd el magad, s ne ficzkándozz,mert 
még a derekadba talál nyilallani! Elmúlt 
már tőlünk az efféle legénykedés. Aztán a 
fegyverengedélyem ideje is kitelt. Még meg
foghatna valami zsandár : hogy merek pas- 
sus nélkül vadászni saját erdőmben! Jó 
dolga van most a rókáknak és a farkasok
nak. A puskapor is drága lett; másféle, be
cses vadakra használják, hajhajh! Eredj,öreg 
barátom, eredj és feküdjél le tova, s alud
jál, aludjál csendesen, mert éj van, véghe- 
tetlen éj, a melynek virradását mi tán meg 
se’ érjük!0 Oh mily szomorú ez, a mint el
beszélget vele, mint egy ábrándozó gyer
mek, s az ex-falkavezér okos figyelmes te
kintettel hallgatja e beszédet, a melyből 
egy szót se’ ért talán, de látja, hogy gazdája 
nem mozdul, látja azt a szomorú arczot, s 
méla tekintetet és ezt érti, bizonyosan érti; 
mert ő is lesüti fejét, s nagyot sóhajtva szo
morúan a pad alá kanyarodik; napokig, he
tekig nem is toppan elé többet nyughatat- 
lanul ficzkándozva.

Amott a törpe léczkert fölött, a mely az 
udvart két részre osztja, egy nagy fakó pa
ripa nyújtja át hosszú nyakát a gazdasági 
udvarból. Tisztes és nagyon komoly legény 
immáron ez is. Van egy jó órája, hogy ott 
áll mozdulatlanul, mint egy múzeumi tárgy. 

Valamint egy misantrop nem sokat csinál 
az élet örömeiből, úgy ö is számba se’ ve
szi, hogy ép az imént hozának számára egy 
villa fris luczernát, a melyet letettek a sze
kérszínben a lószekér saroglyájába. Oly ko
molyan lesütött fővel állong ottan, feneket
len mély gondolatokba sülyedve, mintha 
reábizták volna az ország dolgait, vagy a 
múlandóság themája felett holmi verseket 
komponálna — valamely naptái*  szépirodal
mi rovata számára. Az a melancholicus el- 
ernyedtség, a melylyel füleit lefittyenti (az 
ember azt gondolná csak úgy vannak oda- 
férczelve); az a restség, a mint hosszú far
kával magát hanyagul legyezi; az a roska
tag állás, a mely a dőlöfélben lévő állapot
hoz közelit, az a lekonyitott fő a vastag 
idegszálak hálózatával, az a lomhán pislogó 
nagy szemgolyó finom vérerekkel,a leghíre
sebb állatfestőknek, egy Ruysdael, Van de 
Velde, d’Omegang, Landseer vagy Herring 
crayonjára méltó tárgyul szolgálhatna va
lamely „étude des chevaux“ — rajzhoz.

A minap egy vándorló fényképész vetőd
vén a faluba, az öreg ur bizony le is pho- 
tographéroztatta.

Gyönyörű kép! Örökre kár, hogy olajba 
nem festik le múzeumi képtáraink számára.

Az öreg ur teljes magyar diszöltözetben, 
karddal, illetőleg csak kardliüvelylyel az 
oldalán — mert dömöczki szép vasát ezelőtt 
hat évvel be kellett adnia, csak czifra hű
ve! y ét tarthatván meg nagy bajjal — ros
katagon ül a fakó paripán, s valami keser
ves mosolylyal néz szemére lehúzott süvege 
alól, mintha mentegetőzni akarna, hogy 
„megnehezült az idők járása felettünk0 és 
azért ül olyan árva módon abban a nyereg
ben, de még nem oly rég volt az az idő, a 
mikor (táblabiró korában) úgy kidüllesz- 
tette mellét, akár egy huszárnak becsüle
tére vált volna. Jobb kezében — mintegy 
buzogány helyett — nagy tajtékpipáját tart
ja leeresztve, mint a mikor a katona lábhoz 
teszi fegyverét. O.t van a vén Buksi is, a 
rokkant kopó, nagy lapos füleivel s öreg
ségtől lefittyent ajkaival, komolyan, kérdő
lég nézve fel gazdájára. Maga a vén paripa 
is úgy néz oldalvást, mintha mindjárt hátra 
akarna szólni, hogy „talán bizony megye
gyűlésre megyünk!?0 Egy alak van még 
túl, a háttérben; csak kopaszos feje, két ár-
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boczszerü bajusza s torzonborz szemöldjei 
látszanak, no meg alól a magyaros csizmája 
roppant taréju sarkantyúkkal. Ez András, 
a vén huszár, a ki a kantárt fogja, s úgy 
néz a ló nyakán keresztül, mint ha mindjárt 
le akarná harapni az embernek az orrát, pe
dig tulajdonkép nem haragszik ö, csak na
gyon érzi a maga méltóságát.

E kép meglehetősen sikerült, s a fény
képész becsületére legyen mondva, ügyesen 
van megragadva azon pillanat, midőn az 
alakok a legomlatagabb állást vették. Egyéb 
érdeme nincs is a ,,mesterinek; mert az 
alapeszme, a compositio érdeme az öreg űré, 
valamint az a szomorú ötlet is, hogy e kép 
alá „Anno Dni 1854."-et és Virgil ismert 
mondatát irta: „Fuimus Troes! Fűit Ilium!" 
a melyben — igy alkalmazva — oly mély 
és keserű humor rejlik.

Oh minő kép! Az ember mosolyog és 
egyszersmind könynyel telik meg a szeme. 
Én legalább úgy vagyok vele; mert a na
pokban én is kapék egy példányt emlékül s 
azt legbecsesb emlékeim közé számítom, 
nemcsak azért, mert eredetibb képet,a mely 
e szomorú kort csak ily híven is ábrázolja, 
nem láttam, hanem mert az az öreg ur . . az 
isten áldja meg! . . . előttem a legtisztelet
reméltóbb egyén, a kinek e földön legtöbb 
hálával és szeretettel tartozom; az a vén 
fakó paripa pedig. . . engem oly gyöngéden 
hordozott, mikor süldődiák koromban a 
szünidők alatt a lovaglásban gyakorlám 
magamat. Szegény! lehet már vagy tizenöt
húsz esztendős, ha nem több. Ama jó vérű, 
nagy és erős alkatú erdélyi fajból való,mely 
a forradalom után majdnem kipusztult.Ugv 
hivják, hogy „Büszke," s valóban e névre 
méltó is volt, mert oly díszelgő járást nem 
igen lehetett ám látni, mint a minővel a me- 
gyegyülések korában gazdáját hordozá, a 
ki gyűlések alkalmával többnyire „more 
patrio" azaz lóháton ment be a megye kö
zeli székhelyére, nem mintha ne lett volna, 
mert volt mindig szép kocsija és két rend
beli négyes fogata is, sőt egész szép kis mé
nese is, hanemhát szerette az ünnepélyessé
get, szerette megadni módját a dolognak, s 
a Büszke szinte érezni és fitogatni látszott 
a maga fontosságát.

Most már vége a megyegyüléseknek, 
vége a négyes fogatoknak, vége a szép kis

ménesnek. Ínség váltotta fel a jóllétet, s né
maság az egykori élet vidor zaját. Az egész 
ménes két vén hámos kanczából áll, a me
lyekkel az öreg ur a polgárháború rémes 
napjaiban családjával együtt városra húzó
dott be, meg a fakóból, a melylyel az öreg 
ur egyetlen fia táborba ment volt, a hol sok 
nyomorúságot és halálos veszedelmet állott 
ki, a mint ezt legjobban tudja András, a 
vén huszár, a kit az öreg ur gondviselő 
csatlósul adott volt „a gyenge urfi" mellé, 
a kit nem volt mód visszatartóztatni, hogy 
ne kövesse tanulótársai példáját, a kikkel 
az iskola falai közül a csatatérre lépett.

Ez az András, hej ez az András, beh 
gyönyörűséges egy gyerek! Azaz,hogy már 
úgy ránézve nem valami nagyon gyönyörű
séges biz ő, s még kevésbbé gyerek; mert 
olyan szép sor esztendő nyomja a nyakát, 
akár két-rét is járhatna. De ha veszszük az 
ő egész mivoltának sajátságos jellemét, azt 
a korhadt és mégis feszes alakot, azzal a 
rettenetes büszke - komoly magatartással, 
avas tempóit és bámulatos ötleteit, ostoba 
makacsságát és (ha tudnak vele bánni) min
denre hajtható, érzékeny szivét, aristocrati- 
cus gőgjét a cselédek irányában, s határta
lan tiszteletét és rendithetlen hűségét ura s 
családja iránt; szóval : ha összevetjük jó és 
rósz tulajdonait, lehetetlen benne több mu
latságost és szeretetreméltót nem találni, 
mint utálatost és kiállhatatlant.

0 ott született a faluban. Apja jobbágy 
volt. Szülői még neveletlen korában elhal
ván, az udvarba vették, s ott olyan jól vala 
dolga, hogy bizony az ő sorsára nem igen 
talált ama magyar közmondás : „árva az 
árva, ha arany is a kapufája!" Még talán 
igen elkényeztették, s alkalmasint ez volt 
oka, hogy már kislovász korában kezdé 
érezni a maga méltóságát. Sok mulatságot 
csinált az udvarban, sok csínyt elkövetett, 
a mi csak az ő nyughatatlan elméjében for
dult meg. De végre olyan dologra vetette 
fejét, a minek szomorú vége lett. Épen egy 
augusztusi vásár következett, s szép négy
esztendős csikókat vezettek be Kolozsvárra, 
a hol folyt a remondázás. Este viszik a lo
vakat a Szamosra füröszteni. A négy hámost 
a kocsis vitte, a kivel András — mivel az 
örökké régulázni akarta őkémét — egyszer 
is másszor is sok impertinencziát követett 
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el. Most azt a bolondságot csinálta, hogy a 
nyergesnek — a mint a kocsist rásegítette 
volna — égő taplót csempészett a fülébe s 
az, alighogy elindulának, neki bolondulván, 
úgy vágta a rajta ülő kocsist a kövezethez, 
hogy máig is nyomorék a jobb lábára. A 
lovakat alig lehetett összekerítni; akkor pe
dig kisült a dolog is, s András urfi, gazdája 
utalványozására, olyan huszonöt vesszöcsa- 
pást kapott elménczségiért a tanácsháznál, 
hogy mikor felkelt a deresről azt se tudta : 
fiu-e vagy leány? S mi több, a következmé
nyeknek itt még nem volt vége, mert a sze
rencsétlen eset és a gyalázat bú és szégyen 
érzetével nehezült szivére; volt egy pár ga
rasa, befordult egy kocsmába vigasztalódni 
s mikor kilépett az utczára (az ördög hozta 
magával!) toborzó huszárokkal, nyalka szép 
legényekkel találkozott, a kik muzsikaszó
val ép ott mentek el a piacz felé, szilaj táncz 
közben csalogató verseket kurjongatva a 
katonaélet gyönyörűségeiről. Ö bizony egyet 
gondolt félmámorosan, s búfeje felcsapott 
József-hu szárnak. Kaptak rajta, mert jól 
fejlett csinos suhancz volt már ekkor, s 
mindjárt másnap úgy elrepítették, hogy 
vissza se nézhetett. Valahonnan Olaszor
szágból íratott a káplárral egy esztendő 
múlva levelet haza, a melyben nagy meg- 
illetődéssel kért bocsánatot hálátlanságáért, 
hogy hir nélkül beállott, de már nincs mit 

csinálni, már csak kiszolgálja a királyt, oszt’ 
akkor hazamegy és nem bánja, ha fát vág
nak is a nyakán, csak fogadják vissza az ud- 

; varba, a hol érdemeden fejére az úri jóság
nak annyi áldása omlott pitykés mellény, 
rojtos gyolcsgatya, strucztollas kalap és min
den képzelhető jó zsíros falatok képében. 
Nem tudom, tiz vagy hány esztendeig volt 
oda. Elég az, hogy mikor hazakerült, rop
pant két szál kisodort bajuszszal, s mintha 
egyenesen Afrikából érkezett volna, oly. n 
megpörkölődött pofával rukkolt be az ud
varba. Alig hitték el neki előbb, hogy ő az; 
de azután oly igazán örvendettek neki, hogy 
sirt, mint egy rósz gyerek, s a sok szívélyes 
kötekedő kérdésre alig győzött felelni.Egész 
este ott állt a tornácz előtt s nagy megelé
gedéssel beszélte „viselt dolgait,,£ hősi és 
szerelmi kalandjait, melyekhez képest „Léta 
magyar vitéz és Zamira pannoniai kisasz- 
szonynak tengeren és szárazon történt vi 
szontagságai“ csak holmi gyermekhistóriák 
gyanánt tűnnek fel. Csupa gyönyörűség volt 
hallgatni! 0 beszélt olaszul, tótul, s néme
tül is (keveset az igaz, de annál roszabbul); 
aztán hozott magával egy rakás gyakorlati 
tudományt, a melyek mind igen alkalmasak 
valának megalapítására azon tekintély- és 
közbámulatnak, a melyet egy kiszolgált hu
szár egy kisszerű faluban joggal igényelhet.

HALMÁGYI SÁNDOR. 
(Vége a jövő számban.)

SZÉKELY

Kövecses víz mellett palántáit viola 
Nem szereti helyét, ki akar ázszani.
Ki kell onnat venni, el kell palántálni, 
Talán megfogamik az én szerencsémre.
Nekem örömömre, másnak boszujára, 
Fölütték a zászlót kapum főfájára, 
Megütték a dobot szivem fájdalmára, 
Nekem örömömre, másnak boszujára.
Engedd meg édesem, hogy üljek öledbe, 
Két kicsi kezemet tegyem kebeledbe.
Nem bánom kedvesem, ülj a gerebenbe, 
Két kicsi kezedet tedd az égő tüzbe.

Mikor leszen, szívem,
Mikor végezed cl hosszú utazásod ?
Mikor egy szem szőlőn száz veder bor leszen, 
Azt te tudod, rózsám, hogy sohase leszen.

*) Kriza János gyűjteményéből.

NÉPDALOK*).

II.
Adj egy csókot, szívem, úti költségemre, 
Mikor visszajövök, százat adok érte. 
Adjon apád urad, adjon anyád asszony, 
Én bizon nem adok ezen a tavaszon.
De mégis mikor lesz visszafordulásod ? 
Mikor végezed el hosszú utazásod? 
Mikor a vadludak görögül beszélnek, 
Azt te tudod, rózsám, hogy sohase leszen' 
Mikor leszen rózsám visszafordulásod? 
Mikor végezed el hosszú utazásod?
Mikor egy szem búzán száz kalongya leszen, 
Azt te tudod, rózsám, hogy sohase leszen. 

visszafordulásod ?
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.VÉG
— Az akadémia phil. törv. és történet tudo

mányi osztályainak közelebbi (apr. 14.) ülése 
Purgstaller József r.tag felolvasásával kezdődött, 
ki e czímmel: „Kant észbirálatának érvényessége" 
— a német bölcselő nevezetesb tételeit vette vizs
gálat alá, különösen azt, szerezhet-e a priori, ta
pasztalás segélye nélkül ismereteket a szemlélődő 
emberi ész. Utána Rómer Flóris bemutatta a„Co- 
dex diplomaticus“-nak Czinár Mór tag által nagy 
munkával készített „Indexét;" indítványozván, 
hogy az akadémia e fáradságos munkáért az agg 
férfiúnak köszönetét fejezze ki, egyszersmind gon
doskodjék a munka megbirálása és kinyomatásá- 
ról. Indítványa elfogadtatván, birálókul Venczel 
és Erdy r. tagokat nevezte az ülés. Majd ugyan
csak Rómer ur egy másik inditványnyal lépett föl, 
miszerint kivánatos volna egy „átalános tárgy
mutatódnak munkába vétele, mely mindenféle, 
akár könyvekben, akár folyóiratokban és lapok
ban elszórva megjelent történeti adatra legott rá
igazítson. Az indítvány szintén viszhangra talált, 
s a nagyszerű munkálat programmjának elkészí
tésére küldöttség neveztetett ki. — Végre Nagy 
Iván 1. tag négy eredeti oklevelet mutatott be, 
melyek közül a legrégibb 1264-ben, V. István 
ifjabbik király által adatott az Irinyi család ősé
nek, Iriny faluval együtt, s melynek történelmi 
érdeke abban áll, hogy az Ottokár elleni hadjárat 
részleteire szolgál adatképen. — Erre a titoknok 
előterjesztései következtek. Olvasta a m. k. hely
tartó tanács leiratát, miszerint a magyarországi 
összes bányaüzlethez tartozó statistikai adatokat, 
32 táblázatban, megküldi az akadémiának. Köszö
nettel fogadtatott. — Olvasta Stuhr Lipót orvos 
ur levelét, ki atyja, néhai Stuhr József, volt pesti 
egyetemi tanár jogtani kéziratait felajánlja az 
akadémiának. A kézirattárba fognak letétetni. — 
Olvasta a statistikai bizottmány jegyzőkönyvének 
egy pontját, mely szerint azon óhajtás fejeztetik 
ki, hogy az akadémia által kiadott és kiadandó 
nyomtatványok folytonos evidentiában tartassa
nak, kellő ellenőrzés alá vettessenek; ez alkalom
mal Lónyay Menyhért t. tag kifejtvén ily ellen
őrzés czélszerüségét, s a könyvek, azok kelete és a 
bejött árnak evidentiában tartására lajstrom-min
tát mutatván be. Választmány küldetett ki. —Vé
gül az igazgató-tanács budget-tárgyalásai jegy
zőkönyvének azon pontját olvassa fel a titoknok, 
melyben a nevezett tanács Deák Ferencz indítvá
nyát egy létesítendő akadémiai nyomda iránt elv
ben magáévá teszi, s a magyar tudományos aka
démiát felhívja, hogy a letesites módjának megál
lapítása végett kebeléből egy bizottságot nevezzen. 
B. Kemény, dr. Balogh. Stoczek, Csengery, Hun-

Y E S.
falvy J., Hollán, Ballagi, Lónyai lőnek tagjai e 
bizottságnak.

— Báró Majthényi Izidor ur a Kisfaludy- 
társaság alapitója lett. Hasonló czélból a lévai 
casinó és Várady János urak alapítvány levél 
mintákat kértek ki. betöltés végett.

— Ifj. Kubinyi Ferencztől vettük „Margit
sziget emlékei" czimű munkáját, mely nemcsak az 
archaeologra érdekes, hanem a gyönyörű sziget 
minden látogatójára nézve. Ajánljuk tehát a kö
zönség figyelmébe.

— Jósika Miklós „Egy magyar család a for
radalom alatt" czimű „Korrajza" már a VII. és 
VlII-dik kötetben jár, melyek most jöttek Jd 
Hartlebennél; a nem sokára megjelenendő IX. és 
X. kötettel az egész munka be lesz fejezve.

— Ábrahámffy János, Hang Ferencz és 
Mennyei József előfizetési felhívást köröztetnek 
az „1862. évi Arvizkönyv“-re, melynU egész 
tiszta jövedelme a vizkárosultak felsegélésére 
ajánltatik. Előfizetési ára két forint, mely april 
végéig Kalocsára, Kostyák János gyógyszerész 
úrhoz küldendő be.

— Kriza János, kinek székely népköltészeti 
gyűjteményéből lapunk is közlőit mutatványokat, 
most e terjedelmes gyűjteményét „Vad rózsák" 
czime alatt közre boesátja. Tartalmát képezik. L, 
Balladák, dalok és rokonneműek. II. Tánczszók, 
III. Találós mesék. IV. Népsajátságok, mint: szó
lásmódok, közmondások, népszokások, ünnepélyek, 
helynevek, családnevek, állatnevek. V. Mondák. 
VI. Tájszótár, VII. Utószó és jegyzetek. — íme 
tehát egy sok oldalú népismertetés, mely hogy 
kedvező fogadtatásban részesüljön, szivünkből 
óhajtjuk.

— Feuillet Octav drámairó foglalja el az el
hunyt Seribe helyét a párisi akadémiában.

— A kis Küküllő vidékéről Írják (aP. N.-nak) 
hogy egy templom ásatás alkalmával 431 ezüst 
pénzt találtak, melynek egy része lengyel, nagyobb 
része azonban magyar feliratú. Az egész talál
mányt szakembereknek adták át megvizsgálás vé
gett; — de a „magyar" felirat hihetően csak azt 
fogja tenni : magyar királyok felirata, t. i. latin 
nyelven.

— Ipolyi Arnoldot a koppenhágai „Société 
royale des Antiquaires du Nord" nevű tudomá
nyos társulat tagjává nevezte ki.

—, Kovács Gyula, nemzeti múzeumunkban a 
természettaniak őre, a közelebb elhunytGerenday 
helyébe egyetemi tanárrá lett.

— A három philharmoniai verseny 600 ft. 
26 kr. tiszta jövedelmet hozott a magyar irók se
gélyegylete számára.
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UJ KÖNYVEK*).

*) Hogy ez állandó rovatot minél teljesebbé tehessük, kéret
nek a t. kiadó, illetőleg szerző urak, hogv az újonnan megjelenő 
művekből egy-egy példányt, vagy legalább annak egész czimét, 
hozzánk beküldeni szíveskedjenek. A szerkesztőség.

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.)

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 SZÉMLE. 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 Híradó
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. Elsó kötet. FINN OLVAS
MÁNYOK a finn nyelvet tanulók számára. Szerkesz
tette Hunfalvy Pál. A magyar tud. akadémia kiadása. 
Nagy 8-r. XIV és Ö80 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- 
, dós 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.)

HOMÉR ILIÁSA. Iskolák számára magyarázta és kiadta 
Ponori Thewrewk Emil. Első ének. Ára 50 kr. (He
ckenast, Pest.)

NYÍLT LEVELEZÉS.

A H. M. vásárhelyi kaszinó részéről 4 ft. pártolói dij 
1862-re és 5 ft. alapítványi kamat megérkezett.

Nagy-Bánya. G. D. urnák. Azóta megkaptuk. Valószí
nűen a többiek is, mert hozzánk utoljára szoktak 
ilyesmit küldeni.

J. G. urnák. A küldeményt vettük és fogjuk közölni. De 
más levelet a nyár óta nem.

M—r. J. urnák,Brassó. A küldött pártolói dijat 1861-re 
jegyeztük be, s a könyveket küldjük, Csak is így le
het, miután a három év (1861,1862,1868) egy cyclust 
képez, s a könyvek folytatása egyik évből átmegy a 
másikba. Méltóztassék majd a 62-ki illetményt be
küldeni.

TARTALOM.
Az aesthetika és társadalom viszonyos befolyása. Ma

dách J. — A rendszeres szavalattan alaprajza. A'. — Iro
dalmi közlekedés és könyvkereskedés az ókorban. AignerL.
— A régi szerető. TolnaiL. — Az ínség napjai Halmágyi S.
— Székely népdalok. II.------- Vegyes. — Uj könyvek. —
Nyilt levelezés.

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

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

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

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

kiadó. szerkesztő.

Arany János, felelős szerkesztő és laptulajdonos. Kiadó : Heckenast Gusztáv.
Pesten, 1862. Nyomatott Landerer ős Heckeua.tnál


