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F I G E L Ó.
Második Félév, l-sö szám.

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

utcza sarkán U-ik szám.

Megjelenik e lap csütörtökön.

Előfizetés helyben házhoz hordva, vidéken postai 
szétküldéssel, félévre. 5 ft. egész évre 10 ft.

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

Egyetem-utcza 4-ik szám.

RÉGI SKÓT BALLADÁK
ÉS A VÁNDORDALNOKSÁG.

A régi korból hagyományosan fenma- 
radt egyszerű költemények kitűnő fontos
sággal birnak a nemzeti irodalomban. — 
Nemcsak az ősi nyelvállapotnak s a nép 
képzelemjárásának hü képét mutatják : ha
nem több tekintetben is világot vetnek ama 
regényes idők homályára, midőn a költészet 
kézen fogva járt még az élettel s távol a 
mütani szabályok bilincseitől, közvetlen ha
tást gyakorolt a társadalom minden réte
gére. — A nép kedélye s képzelődése — a 
költészet ezen kiapadhatlan ős forrása — 
eleitől fogva minden nemzetnél visszatük
rözte a korviszonyok benyomásait. — Ének 
és dalban zendült meg a hősek bajnoki tet
teinek emlékezete, a diadal dicsősége s a 
közfájdalom sújtó érzete. — S minél gazda
gabb volt élményekben a nemzet, annál dú- 
sabban kelle virágoznia a költészet ősere
deti tündérfájának is, melyet nem annyira a 
tudomány, mint maga az egyszerű anyater
mészet ápolt vala.

Ámde nem minden népnek jutott a sze
rencse, hogy a régi századok lelkének eme 
viszhangjait teljes épségükben tarthatta vol
na fen az utókor számára. — A költészet, 
megunván mintegy az élettel kötött, köz
vetlen kapcsolatot, a művészét rámáiba szo- 
ritkozék s a mi előbb termeszét vala, utóbb 
mesterséggé lön. — Itt a szellem röptét le
nyűgöző politikai helyzet, — amott az örökké 
tartó harczviharok, — önfeledés, aléltság, 
vak buzga]om s kJ tudja, mily könyörtelen 

viszonyok törülték ki a nép szivéből és aj
káról a régi kor hagyományos költészetét, 

' úgy hogy midőn a mű-irodalom öntudatra 
ébredett, amannak töredékeiből már csak 
alig vehete föl némi gyér szálakat!

Másokénál kedvezőbb sors jutott e rész
ben a nyugati és északnyugati népeknek. 
Akár a nemzet szivósb ereje, akár az iroda
lom öntudatos eljárása, akár végre a sze
rencsésebb kül- és bérviszonyok gondosan 
megőrzék s összegyűjtve fentarták azok kö
zött a régi nemzeti költészet maradványait. 
A spanyoloknál a Cidről zengő régi dalok 
s a költői kedélyű ; mórok románczai mai 
nap is minden változtatás nélkül s idegen 
érintéstől mentedéinek. — A francziák vál
tozatos, gazdag gyűjteményben birják a 
troubadourok provence-i dalait. — Az ős 
germánok különböző tárgyú és fajú éne^i 
számos gyűjteményben forognak a németek 
kezén. A dánok/ ép úgy mint a svédek, 
lelkiismeretesen gondoskodtak régi, népbal
ladáik teljes összegyűjtése s kiadásáról. — 
A finnek ilynemű törekvései, Hunfalvy Pál 
fáradatlan munkássága után, nálunk is elég
gé ismeretesek.

Ez alkalommal a régi skót balladákról 
akarunk tüzetesebben szólni. — Alapul IK 
E. Aytoun müvét választók, mely pár év 
előtt Edinburgban jelent meg s teljes és 
rendszeres gyűjteményét hozta ama régi 
költeményeknek. — Mielőtt azonban tár
gyunkhoz közelebb térnénk, szükséges



nek véljük a balladák fentartása körül ki
fejtett fáradozásokra fordítni az olvasó 
figyelmét.

A skót nemzeti költészet régi maradvá
nyait már egy századdal ez előtt kezdé 
gyűjtögetni AllanRamscty. —Költői érdeme 
elvitázhatlan; de gyűjtői s kiadói kötelessé
gét nem úgy fogta fel s nem úgy teljesité, 
mint az ügyre nézve kivánatos vala. — Ké- 
nye-kedve s a divatozó Ízlés szerint módo- 
sitgatta, szinezgette, változtatta a hozzá ke
rült ó-anyagot, — mi által nemcsak rósz 
példát nyujta, de fölötte megnehezité az 
utódok eljárását is, kik e költői emlékek 
összegyűjtésében minden áron a tiszta ere
detinek fölismerésére törekedtek. Kitünőbb 
szerencsével működött e téren Percy püs
pök.— 1765-ben tette közzé működése ered
ményét. A gyűjtemény skót részét illetőleg 
lord Ilailes hathatós támogatását használta. 
Méltó tisztelet és elismerés fűződik az ő em
lékéhez. — Percy kétségkívül első helyet 
foglal a régi brit dalnokok kiadói között. — 
Nélküle aligha fordult volna az angol kö
zönség figyelme s méltánylása a skót költé
szet felé oly mértékben, mint, az jelenleg 
tapasztalható. — Ezután D. Herei fáradozá
sát kell említenünk. — Érdemét nem hirdetik 
eredeti költői müvek. Megelégedett a régi 
vándordalnokok azon énekeinek hív össze
gyűjtésével, melyeket részint az élő népi 
hagyományból, részint kéziratokból felku
tathatott. — Számos modernisált darabot 
vett ugyan fel gyűjteményébe, de azok ott 
könnyen felismerhetők ésfckimutathatók. — 
A régi skót balladák gyűjtésének Wálter 
Scott volt egyik leghatalmasabb előmozdí
tja. - Ebben is fényes tanúságát tünteté 
ki átható elméje, szorgalma, költői heve és 
nagy tehetségének. 1802-ben adta ki tartal
mas könyvét „ The minstrelsy of the scottish 
Bordér" czim alatt. Öt is gyanítják neme 
lyek, hogy kiadásait önkényesen változtatta, 
rövidítette, toldogatta s igy eredetiség te
kintélyére ő sem tarthat számot. Igaz, hogy 
egy-két balladát, melyek hozzá a nép ajká
ról hiányos szövegben kerültek, közbeszu 
rásokkal pótolt és egészített. — De ő maga 
sem titkolta ez eljárást. — És ha a kiadó a 
hiányos szöveg érthetése végett szükséges- 

^^^nek vélt interpolatiókat maga bevallja és ki- 
^.'vJc^di, nincs többé jogos helye a gyanúsítás

nak.— Majd 1806-ban Róbert Jamiesonlépe 
föl oly munkával, melynek roppant befolyá
sa volt a skót balladairodalom tisztázása és 
teljességben leendő előtüntetésére. (Popular 
ballads and songs from tradition, manus- 
criptsands carce editions.)Gondosan összeha- 
sonlitá az egves darabok különböző varia- 
tióit s részletes és józan világositó jegyze
tekkel látta el az egészet. — P. Buchanan
1828- ban közié Scotia éjszaki részének régi 
dalait és balladáit. — Könyve roppant szor
galommal egybehordott adathalmazból áll; 
benne azonban a kritikai megválasztásra, a 
számos betoldás megjelölésére s a darabok 
kellő rendezésére semmi tekintet. — Végre
1829- ben R. Chambers, helyes alapelvekből 
indulva, ada ki egy jeles gyűjteményt, mely
nek becsét bár átalánosan elismerték s mél
tányolták : de mivel csak 80 balladát foglal 
magában, s azok között is csak 68 az erede- 
tiség és régiség kétségtelen jellemével biró, 
a gyűjteményt teljesnek nem tarthatni. — 
Ezeken kívül még számosán adtak több ke
vesebb fontosságú gyűjteményt a skót köl
tészet régi maradványaiból, melyek hasz
nálható adalékokat szolgáltattak egy későb
bi szerencsésebb kiadónak.

lm ezen hosszas törekvések után is hátra 
volt még, hogy a különböző gyűjtemények
ből és a nép ajkán élő költészetből, kritikai 
megválasztással és teljesen, állíttassák egy
be a régi skót ballada-irodalom; — hogy a 
számos versióban forgó darabok közül vá
lasztassanak ki az eredetiség és valódiság 
kétségtelen ismérveivel birók, — a töredé
kek saját helyökre szövessenek be, — s ha
gyassanak ki minden gyanús pótlékok és 
betoldott versek, melyeket idők folytán az 
eredeti balladákhoz a közhasználat, vagy 
egyesek ragasztának. Mert bár egyes Írók
nál meglepőleg kifejlődhetik is olykor az 
utánzási képesség, s az ilyek által betoldott 
részletek fölismerésében könnyen megcsalja 
a heves buzmilmu gyűjtőket erős szenvedé- 
lyök : még sem könnyű dolog ez ó-balla
dáknak oly tökéletes mimclése, hogy az 
utánzás a higgadt, müismcrő szemei előtt CC -> •
folyvást eredeti gyanánt szerepeljen. — Oly 
stylus, oly kiejtés' rámájába kell szorítkoz
nia az írónak, mely saját lényétől egészen 
idegen. — Az ódonsziniiség hajhászata, az 
újabb nyelvezet óvatos kerülése stb. észre-
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vétlenül is fölfedezi a játékot. Ha talán a 
külhéj sikerülne is, épen a kifejezési apró
ságok túlzott szemmeltartása miatt, az ele
venítő szellem tova lebben s élő egész he
lyett holt anyag álland előtted. — A régi 
skót balladák ily kimentő és kritikai egy
beállítását vette foganatba s kitűnő szeren
csével létesítette is Aytoun. A.z ő gyűjtemé
nye 139 különböző darabot foglal magában, 
melyek mind régiek és eredetiek.

Több mint valószínű, hogy a hagyomá
nyos költészet nagy része elkallódott ugyan 
az idők viszontagságai között : de im ezen 
fenmaradt tekintélyes szám is eleven képet 
nyújt nekünk ama költészet egykori feltűnő 
kelendőségéről. Mert e balladák közelebbi 
vizsgálata arról győz meg bennünket, hogy 
ezek nem valamely kinyomozhatlan vak tör
ténet szüleményei, nem is a már müszabá- 
lyossá vált irodalom termékei, hanem köz
vetlenül a vándor dalnokoktól eredtek s azon 
regényes múlt időhöz tartoznak, midőn a 
dalnokság szellemi szükségét pótlá még a 
társadalmi életnek, s az énekköltés a napi 
események kísérője és viszhangja, az éne
keseknek pedig életmódja és tisztességes 
keresete volt. — A nap terhei alatt kifáradt 
nép örömmel keresett szórakozást az ősök 
tetteinek buzdító vagy érzékenyitő, komoly 
vagy tréfás emlegetésében. —S némely régi 
skót költő müvei csakugyan világos nyo
mait mutatják annak, hogy a közmulatság 
és szórakozás egyik legkedveltebb ágát a 
vándordalnokok előadása tévé. — A dal o- 
kok között sokan nemcsak közbecsülésben 
álló férfiak, de hadi tettekben is kitűnő lo
vagok valának, - s a dalnokság oly jelen
tékeny és kiterjedett foglalkozás, hogy Ar- 
les-ben collegium állt főn, melv az illetők 
költői képessége és érdeméről' bizonyítvá
nyokat osztogatott, s e bizonyítványok fon
tosabbak valának mint az egyszerű tanodái 
okiratok, minthogy azok Európa-szerte biz
tositó útlevélül szolgáltak az énekes ván
doroknak.

Nem lesz tálán e pontnál fölösleges 
kissé bővebben szólnunk a középkor folya
mában oly szép szerepet játszott vándor
dalnokok költészetéről, fölemlítvén annak 
eredetét, mivelőit és tartalomszerinti osztá
lyozását.

A proven<jal vagy provencei nyelv, a

troubadour költészet fő kifejezője, első volt 
a déleurópai nyelvek sorában, melyek a la
tin köznépi nyelvből, a lingva rusticából, a 
bevándorlóit népekével keverve, mühaszná- 
latra leghamarabb kifejlődtek. — Annak 
kezdete még az ezredik év előttre esik, — 
virágzása a 12-ik század utolsó s a 13-ikelső 
felére, hanyatlása pedig a 13-ik végére, me
lyen túl már lassankint. enyészik , végre a 
mai franczia nyelvbe olvad, úgy hogy nap
jainkban már csak mint vidéki szójárás lé
tezik. — Nevét Provencetól vette, bár lirnou- 
sinqk is hívják, minthogy Limousiban s 
átalán egész déli Francziaországban, név- 
szerint Dauphiné, Langvedoc, Auvergne, 
Poitou, Guienne és Gascogne megyékben, 
sőt a spanyol Arragonia, Catalonia és Va
lenciában is beszélték.

E troubadour költészet eredetére s jel
lemének alakulására tagadhatlan befolyás
sal volt a tartomány természeti szépsége, az 
enyhe éghajlat, a nép jólléte, a kisebb ren
dű, de csaknem független birtokos nemesek 
nagy száma és vitézsége, s a nők iránti föl- 
tétlen mély hódolat, mint a kor szellemé
nek legfőbb kifejezése. — Azonban eme dal
nokok rendszeres működését, a zene és ének
hez ösztönszerüleg ragaszkodó nép körében, 
bizonyos egyszerű népdana-költészet előzte 
meg, melynek teremtői s mivelői a jongleu- 
rók vagy trufatorők, bohóczok. —- Egyik trou
badour (Guiraut Riquier, 1275-ből) igy 
szól költeményében e tárgyra vonatkozó
lag : „valóban okos és tanult emberek hoz
ták létre kezdetben a jongleurséget, hogy 
ügyesen kezelt hangszer által a nemeseknek 
örömet és tisztességet szerezzenek. Ezek elei
től fogva tartottak jongleureket s ma is tar
tanak az ország nagyjai. — Ezután jöttek a 
troubadourok, hogy a nagy tetteket meg
énekeljék, a nemeseket magasztalják s ha
sonló tettekre buzdítsák, — mert habár va
laki nem maga vitte is véghez azokat, mégis 
méltányolhatja. így kezdődött Ítéletem sze
rint a jongleurség s mindegyik elégiilten élt 
vala a nemesek között.“ — Később ugyan
azon troubadour igy folytatja : „jongleu- 
röknek nevezték mindazokat, kiknek kere
setűk a költészet vagy zene volt, — trouba- 
douroknak ellenben, kik a müköltészettel 
foglalkoztak. Egy tökéletes jongleurnek, 
vagy bohócznak azonban értenie kellett a 

1* 
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kötéltánczot és szemfényvesztést is. Tán- 
czolt, bukfenczet hányt, abroncson átug
rált, — a felhajitott apró almákat leestök- 
ben két kés hegyivel fölfogta, — mimelte a 
madarak énekét, — kutyát és majmot mu

togatott, — kifeszített kötélén szaladt és 
ugrált s átalában a nevettető szerepét 
vitte.“ A játékot kísérő hangszerek részint 
fúvó, részint pengető eszközök voltak.

LÉVAY JÓZSEF. 
(Folytatjuk).

BELIROD ALOM.

NÉHÁNY ÉV PETŐFI ÉLETÉBŐL. Irta 
Szeberényi Lajos. (Szeged, Burgernél 1861.)

Érdekes könyvecske, melyet örömmel fogad
hatnak mind Petőfi tisztelői, mind pedig azok, kik 
az irodalom történelmével foglalkoznak. Én még 
más szempontból is örültem neki. Megmondom 
okát, noha magamról kell szólanom, mi kissé unal
mas, de rövid leszek, s igy elnézésre lehet számi
tanom.

Ezelőtt nyolcz évvel, 1854-ben,Petőfi életira
tát s művei aesthetikai fejtegetését kísérlettem 
meg. Dolgozatom tulajdonkép csak conversations- 
lexiconi czikk akart lenni, melyre Pákh Albert 
szólított fel az általa szerkesztett „Ujabbkori is
meretek tára“ számára. Az adatokat a régibb la
pokon s Petőfi némely levelein kivül Arany,Csen- 
gery, Emődy, Orlai-Petrics, de leginkább Pákh 
szolgáltatták. Azonban czikkem sokkal terjedel- 
mesbbé vált, mintsem a szerkesztő kiadhatta vol
na; rövid kivonatot készitett belőle s azt taná
csolta, hogy adjam ki valamelyik heti lapban vagy 
havi iratban. Csakugyan, egy pár részlettel meg- 
bővitve s megtoldva némi polémiával az újabb 
magyar lyra ellen, kiadtam az Uj-Magyar Múze
umban. Innen dolgozatom formátlansága, innen, 
hogy az, sem mint életirat, sem mint aesthetikai 
jellemrajz még a nem nagyon szigorú igényeket 
sem elégíti ki. Mindamellett kiadását a mai napig 
sem bántam meg, legalább egy csoport adatot ad
tam át a nyilvánosságnak, legalább oly időben 
igyekeztem Petőfi költeményeinek szépségeit fej
tegetni, midőn irodalmunk hemzsegett ugyan a 
Petőfi-utánzóktól, de azért a lehető legkeveseb
bet beszéltek róla; legalább alkalmat nyújtottam 
arra, hogy bírálatok, czáfolatok keletkezhessenek 
s igy kitisztuljanak a netalán hibás adatok. Szán
dékom volt ugyan e dolgozatot egy teljesebbel, 
jobbal, egy egész könyvvel kicserélni,de azt most 
már bizonyos körülmények miatt alig lehet ten
nem. Azonban az adatok gyűjtésével nem hagy
tam föl, örömest szolgálok másoknak, örömest 
szólok mindenhez, mi Petőfi életére vonatkozik, 
kivált ha az dolgozatommal kapcsolatban van, 
minő a jelen eset is.

Szeberényi selmeczi tanulótársa s azután is 

egy pár évig barátja volt Petőfinek, s úgy látszik, 
hogy csaknem az egyedüli, ki költőnk e korsza
kából hiteles adatokat szolgáltathat. O ugyan 
már ezelőtt is irt egy pár czikket ez évekről, ha 
jól emlékszem az 1855-ki Divatcsarnokba, azon
ban itt mindent bővebben tárgyal s Petőfinek 
négy hozzá irt levelét is közli. Az én életirati váz
latom a selmeczi napokról majdnem hallgat, csak 
annyit jegyez meg, hogy Petőfi előbb az aszódi 
aztán a sz. lőrinczi gymnasiumban tanult *),  ké
sőbb pedig a selmeczi lyceumban, honnan kiuta- 
sittatását szinészkedése okozta volna. Szeberényi 
nemcsak részletes rajzot nyújt Petőfi selmeczi 
életéről, hanem kimutatja ez utóbbi adat hibás 
voltát is. Szerinte Petőfi nem szinészkedett, csak 
mindennap meglátogatta egy ott mulató német 
szintársulat előadásait az akkori iskolai szigorú 
törvények ellenére is. „Hogy Selmeczen Petőfi 
szinészkedett volna, s azért utasittatott volna ki 
az iskolából, — mond Szeberényi a 10-ik lapon — 
mint Gyulai állítja, tévedésen alapul. A német 
nyelvben azon időben nem is volt annyira jártas, 
hogy a színpadon fölléphetett volna, ha csakugyan 
lett volna is kedve német színésznek lenni.“Mind 
elhiszem s legkisebb okom sincs kétkedni benne. 
Én ez adatot Pákhtól hallottam, kinek Petőfi be- 
szélette, hogy a szinészet miatt összetűzött taná
rával s mivel egyik költeményében azt irja:„Sine 
fine folyt a per, s abeundi consilium lett a vége 
breviter,“ a két adat combinatiójából származott 
tévedésem. Nem is úgy értettem, hogy német szí
nész lett, abban pedig, hogy Selmeczen is meg
fordulhat magvar szintársulat,nincs valami absur- 

*) Petőfi iskolai életére vonatkozó adatokat egész a 
selmeczi lyceumba léptéig testvére Petőfi István közlése nyo
mán (Lásd Vasárnapi 1857.5.sz ) igy kell kiigazitni: Petőfi 
egész hat éves koráig Félegyházán volt szülőinél; ekkor 
Kecskemétre adták Ilábel Józsefhez, ki atyja akkori fél
egyházi s kecskeméti székeinek haszonbérlő társa volt. Két 
évig járt Kecskeméten az ev. alsóbb iskolába, s midőn in
nen visszajött, szüléi Félegyházáról Szabadszállásra köl
töztek s innen nem sokára Szent-Lörinczre (Tolna megyé 
ben) vitték iskolába, hol legalább is egy évet töltött. Visz- 
szatértével Pestre vitték, hol három évig, azután Aszódra, 
hol szintén három évig járt iskolába. 1838-ban Selmeczre 
vitték a rhetorikába, hol azonban félév múlva búcsút vett 
a kapufélfától. Gy. P.
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dum, legalább az erdélyi Szebenben néha 3—4 
hétig játszanak magyarok, pedig rendes német 
szinháza van, s bizonyára németebb város Sel- 
mecznél.

A színház gyakori látogatása egyébiránt a 
Szeberényi tanúskodása szerint is befolyt arra, 
hogy Petőfi elhagyja az iskolát. „Gazdája mond 
Szeberényi — részeges kamarai hajdú volt, kivel 
Petőfi egy szobában lakott s ki olykoi- mámoros 
fővel a nála szállásolt tanulóknak saját verses szü
leményeit s-zokta volt tollba mondogatni. Ez, esti 
elmaradozásának okát talán nem is gyanít
ván, más részt pedig látván, hogy a szegény fiú, 
kinek annyija sem volt, hogy a karzati belépti 
dijt megfizethette volna, e végre egyik-másik hol
miját eladta, korhelységgel vádolta őt tanitóinál. 
Ezek nem vettek annyi fáradságot, hogy az ügyet 
mélyebben megvizsgálják, különösen, hogy az is
kola törvények szűk határai közt meg nem férő 
lélek körül psychologiai vizsgálatot tartottak vol
na; more patrio megintették, megdorgálták s a 
történteket valószínűleg atyjával is tudatták. A 
dorgálásoknak eredménye csak az lett, hogy P. 
folytatta életmódját, mi tanárait tőle egészen el- 
idegenité; gazdája pedig, egy atyjához intézett 
levélben, őt a legfeketébb sziliekkel, mint legki- 
csapongóbb ifjút rajzolta. P. pedig nem volt az; 
ezt én mondhatom, ki csaknem éjjel nappal vele 
valék, ki előtt semmit sem titkolt, kinek minden 
léptéről volt tudomásom s kivel, hogy annál gyak
rabban együtt lehessen, a fönnebb történtek után, 
legközelebbi szomszédságomban bérelt szállást. 
Hanyagnak, kicsapongónak tartották őt tanárai 
is, mert a hideg idegen nyelven szárazon előa
dott tudományokat, különösen a költészettant, 
nem tanulta oly szajkó módon, mint némely ak
kori eminens,ki midőn az iskolából kilépett, látta, 
hogy semmit sem tud. Ráfogták Petőfire, hogy a 
költészettanhoz nincs kedve, kinek ez, a magyar 
történet mellett, melyet akkor a magyar nyelven 
irt legjobb művekből szorgalmasan tanulgatott, 
csaknem kizárólagos tanulmánya vala. Ekkor tör
tént, hogy midőn az iskolában egyik művét felol
vasta, tanitója nem akarta elhinni, hogy azt maga 
készitette. Bekövetkezett a félévi vizsgálat feb
ruár elsőbb napjaiban s Petőfi a következő osztá
lyozásban részesült :
Ex moribus Classis 1-ae.
— poetica Classis 1-ae.
— geographia antiqua Classis 1-ae.
— exercitiis styli Classis 1-ae.
— doctrina fidei Classis 1-ae ex ultimis. 

antiquitatibus romanis Classis 1-ae ex ultimis.
~~ história pátriáé Classis 2-ae.

. Az osztályozás, ha emlekezetem nem csal, 
atyjának is elküldetett. Képzelhetni, milyen ha
tással lehettek e tudósítások a boldog együgyü- 
"Cgben élő s hite szerint legszebb reményében 
csalatkozott atyára. Ez szolgálhat némileg, ha 

nem is mentségül, de legalább kulcsául azon igaz
ságtalan bánásmódjának, melyben e több rendbeli 
denunciatio következtében fiit részesítette.*1

Miben állott ez igazságtalan bánásmód? Atyja 
egy szemrehányással telt levelet irt neki s kije
lentette, hogy korhelysége, kicsapongásai által 
érdemetlenné tette magát arra, hogy ő róla többé 
mint fiáról gondoskodjék, s egészen sorsára bízza. 
Szeberényi, kivel közlötte e levelet, vigasztalta, 
azzal biztatván, hogy atyja, ha megtudja a dolog 
valóságát, ki fog engesztelődni. „Soha sem — fe
lelt ő — ismerem atyámat, de különben is kegye
lemért esedezni atyámnál nem fogok.41 Oly felelet, 
mely megegyezik a későbbi Petőfi jellemével is. 
Csakugyan Petőfi elhagyta az iskolát s igy nem 
kiutasítva, hanem magától, s nyakába vette a vi
lágot febr. 14 és 16 közt 1839-ben. Eltávozásakor 
e sorokat irta Szeberényi emlékkönyvébe :

Kegy télén a végzet; nem hagy sok időig örülni 
Minket együttlétünk édeni napjainak.

Ámde az a földnek bármely részére ragadhat, 
Érted ezen kebel ég s lészen örökre hived.

Némi kalandok után Pestre érkezett s ott be
szállóit abba a külvárosi vendéglőbe, hova atyja 
szokott, azt mondván, hogy a húsvéti ünnepekre 
megy haza s itt atyját vagy legalább kocsiját be
várja. Az én tudomásom szerint az nem külvárosi 
vendéglő volt, hanem a belvárosi úgy nevezett 
„Kecskeméti ház,44 mi igen hihető, mert atyja ha
szonbérlőtársa volt Hábel Józsefnek, ki Kecske
méten lakott. Szeberényi körülményesen adja elő 
az atya és fiú közti találkozást. Nehány napi ott 
t rtózkodása után jelentik neki, hogy atyja meg
érkezett. Felugrott, menni akart, de atyja épen 
akkor lépett be. Mentegette magát, azt mondotta, 
hogy tanárai haza küldték a húsvéti szünnapokra. 
Atyja kétkedve jegyezte meg, hogy husvét még 
csak három hét múlva lesz. Ü3 levelet is hoztam 
tőlök apámnak — vágta ki magát a fiú. Az atyja 
a levelet kérte elő, a fia egyik ismerősüket nevezte 
meg, kinél a levelet hagyta. Együtt indultak el 
amaz állítólagos ismerőshöz. Karon fogva mentek 
végig több utczán, míg végre elérték a kijelölt 
házat. A fiú előzékenyen kinyitotta az ajtót, aty
ját előre bocsátotta, aztán becsapván elosont s 
csak hónapok múlva találkozott ismét atyjával.

Szeberényi szerint Petőfi, Selmeczre jöttekor, 
(1838. august.) 17 éves volt, mint az iskolai anya
könyv bizonyítja s igy 1821-ben született volna, 
noha 1 — 2 évvel fiatalabbnak látszott. „Nem tu
dom — folytatja tovább —honnan merítette Gyu
lai azon állítását, hogy Petőfi 1823. jan. 1-én szü
letett, honnan ez adat a Magyar írók életrajzába 
is átment.44 Csodálatos, hogy ezen Szeberényi 
csodálkozik. Hiszen ez adat ott áll mindenkinek 
nyitva, Petőfi Összes költeményei első kiadásához 
mellékelt arczképe alatt s igy egyenesen Petőfitől 
került. De még csodálatosb az, hogy Szeberényi 
semmit sem tud arról, hogy Petőfi születésének 
mind éve s napja, mind pedig helye czáfolhatlan
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adatokkal tisztába van hozva. Ö a szülővárosra 
vonatkozólag ezt jegyzi meg : „Petőfi, a selmeczi 
iskolai anyakön} v szerint, aug. 31-én Íratta be 
magát. Születése helyének itt Kis-Kőrös van be
jegyezve, mig ellenben az ottani Magyar Társa
ság jegyzőkönyvébe maga saját kezével Szabad- 
Szállást irta be születése helyéül. Innen kitetszik, 
hogy Gyulai állitása, mintha Petőfi Félegyházán 
született volna, hibás.“ Hogy mennyiben tévedtem 
s mennyiben nem, sokkal fontosb adatokkal van 
már bebizonyítva, mint a minőket felhoz Szebe- 
rényi. Az 1857-ik Vasárnapi Újság hasábjain az 
egész kiderült. Sárkány János kis-kőrösi lelkész 
az egyházi keresztelési anyakönyvet idézte, hol a 
127 lapon ez áll : „1823. jan. 1-én kereszteltetett 
Petrovics István és Hrúsz Mária fia, Sándor“ *).  
Én ez adat közlésekor tüstént felszólaltam a Pesti 
Naplóban. Nem kételkedtem ugyan az anyakönyvi 
adat hitelességén, de belőle csak annyit olvastam 
ki, hogy 1823. jan. 1-én Petőfit csakugyan a kis
kőrösi egyházban keresztelték, miből még nem 
következik, hogy ott is született volna. Hivatkoz
tam Petőfi „Szülőföldemen* ** czimű költeményére, 
melyet Félegyházán irt s melyben ez áll : „Ez a 
város születésem helye.“ E mellett fölemlítettem^ 
hogy Petőfi egyik barátja homályosan úgy em
lékszik, mintha hallotta volna Petőfitől, hogy nem 
ott született, hol keresztelték. Mindebből ezt kö
vetkeztettem, hogy Félegyházán cath. község lé
vén, könnyen vihették át a csecsemőt Kis-Kőrösre 
keresztelni az evang. lelkészhez. Ezért a születés- 
re nézve az anyakönyv még magában nem dönt. 
Azonban Sárkány ur a V. U. szerkesztőjéhez kül
dött levelében valóságos döntő okiratot is köz- 
lött, Kis-Kőrös városa 1822—23-i jegyzőkönyvé
nek kivonatát, mely szerint Petőfi atyja a város 
mészárszékének haszonbérlője volt. E levelet a 
szerkesztő csak velem közlötte s nem egyszer
smind a közönséggel, mivel fölöslegesnek hitte «) Lásd : V. U. 1857. 5. sz.

**) Lásd : V. U. 1857. 8. sz. Vörösmarty László levelét. 
GYULAI PÁL.

(Folytatjuk.)

*) A „Kalevala11 egy pár episodját közleni akarván, 
előre bocsátjuk ez értekeze'st Westermann folyóirata 
szerint.

«) Lásd V. U. 1857. 1-ső sz.

Petőfi testvérének, Istvánnak,Brünnből irt levele 
után, melyet egész terjedelmében közlött *).  E 
levélben a többek közt ezt áll : „Sándor Kis-Kő- 
rösen született 1822-ik év december 31-én pont
ban éjféli 12 órakor. Hosszú életök folytában szü
léim soha kedvesebb uj évet nem értek, mint az 
1823-ik, öt évi házasságuk után végre az ég 
egy fiúval áldotta meg őket. Ezt szüleimtől nem 
egyszer hallottam s midőn felnőttem, számtalan
szor olvastam a Nagy Biblia melléklapján atyám 
jegyzetét : „Sándor fiam született stb. hol har
madfélév múlva saját nevem is ragyogott.“ E sze
rint jogosan Írhatta Petőfi, hogy 1823. jan. 1-én 
született, könnyen érthetni az anyakönyvi adatot 
is, hogy még aznap megkeresztelték s azt hiszem, 
1823-nál maradhatunk a jövőre is. Ama másik 
kérdésre, hogy Petőfi szülővárosát megtagadta-e 
vagy csak nem tudta, nemlehet egész bizonyosság
gal felelni. Az igazság szántszándékos ferdítésével 
bajos vádolnunk. Igaz ugyan, hogy alkalmasint 
aszódi iskolai bizonyítványa nyomán, kis-kőrösi 
születésűnek van beírva a selmeczi iskolai anya
könyvbe s ő mégis szabad-szállásinak irta magát 
a Magyar Társaság jegyzőkönyvében, de ennek 
oka nem csak az lehet, hogy érdekesbnek tartotta 
a felföldön kún fiukint szerepelni, hanem az is, 
hogy ő Kis-Kőrösön csak mint egyéves csecsemő 
élt, s mikor Selmeczre került, szülői már vissza
költöztek Szabad-Szállásra, hol még Kis-Kőrösre 
szakadások előtt laktak, mint földbirtokosok **),  
A mi „Szülőföldemen*'  czimű versét illeti, abban 
legcsekélyebb affectatio sincs. Egy éves korától 
egész hat éves koráig itt nevekedett s igy termé
szetes, hogy gyermekkori emlékei, melyeket e 
költeményben megénekel, Félegyházához voltak 
tapadva, s igy azt, legalább költeményében, mél
tán tartotta szülőföldjének.

KÜLIRODALOM.

A FINNEK HITREGEI ES MONDÁI-).

Az éjszak egyik legtávolibb részében, a zor
don Finnországban, mely a bőthniai tengeröböl
től a sarkkörön is túlterjed, kétféle irodalom és köl
tészet létez : az egyik magából az ország kebelé
ből származik, a másikat pedig az iskolákban 
tanítják s külföldiektől veszi eredetét; az egyik 
messze elágazó törzseivel a hagyományos hitné

zeteket, a vallásos hitregéket és a nép ősi szoká
sait tartalmazza, a másik pedig egy uj korszak 
történetének, s egy uj polgárisodásnak mintegy 
visszatükröződése. Az előbbi a finn költészet, az 
utóbbi a svéd ; amaz egészen a hajdankorra vezet 
vissza s szájbeszéd után a favágó kunyhójában és 
a parasztok lakában maradt az utókorra; emez 
egy diadalmas nép hosszas befolyásának kihatása 
egy meghódított™.

A svédek Finnországot meghódítván és a ke
resztyén vallásra térítvén, saját nyelvüket is be
vitték oda. E nyelvet idő folytával mindazok el-
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fogadták, a kik az uralkodó hatalommal összeköt
tetésben valónak, igy az uj egyházak lelkészei, a 
néptanítók, a mennyiben ilyenek voltak. Ez lón 
az országban a közigazgatási, hivatalos, irodalmi 
nyelv, és jött oly korszak, a mikor Finnország 
Svécziával annyira egybeolvadt s összeforrt, hogy 
e két ország a költői nevezetességek ugyanazon 
egy csoportozatát képezé.

Az erőteljes és széphangzásu svéd nyelv volt 
az, melyen a múlt század vége körül a jó, naiv 
Chorens költé megható elegiáit. Ugyancsak ez a 
nyelv volt az, a melyen Franzen, a hermősandi 
derék püspök gyönyörű költeményeit irá. Végre 
ugyanazon nyelv az, a melyen még folyvást szá
mos uj iró adja ki jeles munkáit, melyek azonban, 
fájdalom, kevésbbé ismeretesek. Minden kétkedés 
nélkül kimondhatjuk, hogy e müvek közül néme
lyek, névszerint Runeberg idylljei és lantos köl
teményei, az érzelem üdesége-, a képek kelletne- és 
a stil tisztaságában, e nemeket tekintve bízvást 
felülmúlják azokat, melyekkel a modern Németor- 
ország dicsekszik.

Mig azonban az aboi, helsingforsi és borgoi 
költők a csengőhangzásu svéd nyelven sohajtoz- 
zák elégiáikat és cziiczogtatják dalaikat, a töb
biek addig a nép füléhez s szivéhez szólnak és a 
finn nyelvjárást veszik használatba. Ugyanekkor 
nagy türelmű nyelvészek e nyelv tanulmányo
zásába mélyednek, megkísérlik eredetét kipuha
tolni, elágozásait megállapítani, s gondosan gyűj
tögetik a népköltészet minden egyes töredékét, 
minden mythologiai hagyományt, melyek e nyel
ven megőriztettek, a mely, a mint tudva van, 
egyetlen egy európai nyelvhez sem hasonlít, ki
véve talán némely tekintetben a magyarhoz *).

Van azon férfiak közt, a kik ez érdekes kuta
tásokra adták magukat, egy, kinek munkáit Né
met-, Orosz-, Franczia- és Angolország tudósai 
élénk érdekeltséggel kisérték s a kinek kora 
halála a legmélyebb sajnálkozást költötte fel ben- 
nök. Ez Castrén Sándor, egy fontos értekezés 
szerzője a finn hitregékről.

Castrén, mint munkás nyelvész, élesbelá- 
tásu ethnograph, rettenthetlen utazó, a finn my- 
thoszok leghomályosabb részei közül többet fel
világosított, Lapp- és éjszaki Oroszország népeinek 
szokásai- és jelleméről becses adatokat gyűjtött. 
Sajnálandó azonban, hogy terjedelmes munkáit, 
melyekhez hozzáfogott, nem végezhető be. Azon 
munkájának, melyre minden figyelmét forditá, 
azon mythologiai munkájának, a mely e közlemény 
alapját képezi, utoso sorait reszkető kézzel irta s 
hagyományozta kiadójának, midőn utószor szitt 
magába lélekzetct. — A finnek pogány kora, a mint 
az a nem régiben összegyűjtött szájhagyományok- 
ml kitűnik, gyakran hiányosnak s olykor ellentétes 

’ ogmák által elhomályositottnak tetszik nekünk, 
astrén, ha ideje lett volna, még egyszer átnézte

) Az már nem csak talán.

volna talán munkáját, e hiányokat kipótolandó; 
talán több más költeinényes töredék fölfedezése 
által képes lett volna munkája némely hézagát 
kipótolni s az egészet kerekdeddé s egyöntetűvé 
tenni. De akármint álljon is a dolog, megvan a 
„Kalevala11 szövege, azon sajátságos, nyers ter
mék, a melyben a finnek egész csodaszép kosmo- 
goniája és theogoniája visszatükröződik.

Alapos okunk van hinni, hogy a finnek a haj- 
dankorban az elemeket látható alakban imádták. 
A nap, föld, viz nálok élő és szent lények voltak. 
Ugyanez a nézet található még most is a finnek
kel rokon szamojédeknél.

Idő folytával azonban, azon mérvben, a mint 
a finnek belátásuk fejlődésével egy elvont lény 
fogalmára emelkedtek, kezdők a természeti tüne
ményeket láthatlan, magasabb lényeknek tulaj- 
donitani. Innen van mythologiájoknak azon alap
eszméje, hogy minden mi a kültermészethez tar
tozik, egy külön istenség, Haitin által igazgattatik.

Ezen Halt iáknak, éjien úgy mint az emberek
nek, van lelkűk s testűk. Az alsóbbrendüek azon
ban csaknem alaknélküliek, csaknem testnélküliek, 
és lételök elüt ama különféle dolgokétól, melyek 
nekik alájok vetvék. De mégis mindnyájan halha
tatlanok és működésűk fontossága szerint liierar- 
cliilag egymás fölé rendel vők, de egyik a másikától 
független a maga körében, a melyben működnek. 
E szerint az alsóbb isteneknek kötelessége a nagy
istenségek előtt, kik a föld, viz, fa fölött uralkod
nak tisztelettel meghajolniok. így Pihlajatár, a 
kőrisfa istene, Tapio, az erdők istene irányában 
szolgáló állást foglal el. De saját körében min
den isten, bármily jelentéktelen legyen is, kénye
ked ve szerint cselekedhetik. A független éjszak
csillag istene, mond Castrén, csupán egy jelenték
telen pont fölött uralkodik a megmérhetlen égen, 
de e pontnak korlátlan hatalmú ura.

Mindnyájan házasságban élnek, s több vagy 
kevesebb számú családjok van.

E törekvéseikről, mikép istenségeiknek em
beri alakot tulajdonítsanak, mégis eljutottak a 
finnek a legmagasabb lény elvont képzeletére, de 
lassanként s hihetőleg a keresztyén vallás befo
lyása következtében. Ha a vallásos szertartások
ból, melyek még jelenleg is fellelhetők a szamo
jédeknél, következtethetünk, akkor a finnek először 
hihetőleg a látható eget imádták, azon eget, mely 
őket csillagai, északi fénye, viharai, mennydör
gése által bámulatra ragadta, a mely előtt a né]) 
varázslója(schaman)kénv télén volt tehetetlenségét 
bevallani. Az eget istennek tekintették és fölötte 
isteni lény uralkodott. Később ezen személyesi- 
tést arra használták, hogy a legfőbb istenség esz
méjét fejezze ki. A „Jumala“ szó gyakran elő
fordul a finn énekekben, s három különböző 
értelme van. Ezzel fejeztetik ki az anyagi ég, az 
ég istene és a legfőbb isten.

A finnek azonban miután egy legmagasabb 
lény eszméjére emelkedtek, nem volt többé elég
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séges a „Jumala“ szó uj gondolatuk kifejezésére. 
Eunél fogva a tulajdonképi eget „Taivas“ szóval 
jelölték, az ég istenét „Ükkó“-val, mi szószerint 
nős és öreg embert jelent s eredetileg minden is
tenre alkalmaztatott. A népies hagyományokban 
Ukkót, kezében jégesőt, havat és szélvészt tartva 
ábrázolják. O az, ki a légkörben a felhők futását 
igazgatja. A földiuivesek óhajtják, hogy irántuk 
jó indulatu legyen, és Wainemöinen hős a Ka
levalában igy szól hozzá :

„Adj nekünk, oh Ukko, az égből esőt. Cse
pegtess mézet a felhőből, csíráztasd a magot a 
földben s növeszd a kalászokat.“

Különféle működési körétől különböző elne
vezést kapott. Majd a felhők vezérének vagy az 
égi juhak pásztorának nevezik; majd a levegő 
ősének, az ég atyjának, arany királynak, a szelek 
urának; ő szórja a villámot, s a mennydörgés az ő 
hangja. Néha úgy tüntetik elő, hogy egy felhőn ül 
és az égboltozatot vállain viszi. Úgy van fölfegy
verkezve, mint valami nemes harczos. A szivár
vány az ő ive, nyilai rézből vannak és a villám az 
ő kardja. Mint Thor, rettenetes skandináv isten, 
úgy forgatja kalapácsát, ruhája csillog mint a tűz, 
harisnyája kék, czipője pedig piros.

A Kalevalában több Ízben előfordul. így, 
midőn a csúnya Pohjoloi- a hegyek mögé rejtette 
el a napot és holdat, egy pillanatra lemond titani 
hivataláról, a felhők széléhez közeledik, kardjával 
széthasítja, uj napot és holdat gyújtandó meg. 
Másszor Ukko, midőn Lemminkainoir Hiisit, a 
rosznak kútfejét, ki tüzes, aczél-körmű lovon lova
gol, üldözi, a hős kérelmére az által tartóztatja 
vissza Hiisit, hogy az ég nyílásait megnyitja s 
jégesőt és tüzet hullat reá.

Ukko azonban minden hatalma mellett sem 
ura a napnak, holdnak és a többi égi testnek. Eze
ket külső alakjokban imádják és ezeknek is vannak 

külön istenségeik. Pneirae-vel nevezik mind a na
pot, mind a nap istenét; Kun-nal a holdat és a hold 
istenét; Taehti és Oltava elnevezések jelölik az 
éjszakcsillagot és a nagy medvét. Ezen istenek 
mindannyian férfiak és pompás palotákban laknak. 
A „Kantelatar“ — e szó jő „Kanteledből (finn 
hárfa); a Kantelatar lyrai költeménygyüjtemény, 
a melynek nagy részét a nép költé és énekli — el
beszéli a nap, hold és az éjszakcsillag utazását a 
földre, Sevomatar kezét elnyerése végett, ki szép
ségével bűvölte körébe. A vetélytársak közül az 
éjszak-csillag lön a nyertes. Mindamellett is a nap 
és hold nős és gyermekeik vannak. A nap egyik 
fia Wainaemöinennek egy mysticus halat segít 
megölni ezüst élű és aranymarkolatu késsel, melyet 
neki messze fentről, a légből dob le atyja.

A csillagok leányait szép és kellemes lények
nek ábrázolják, kik néha biborpiros felhő szélén 
ülnek, néha a szivárványon, zöld erdők tetejében. 
Magukat a szövésmesterségekben tüntetik ki. A 
finnek ez eszmét hihetőleg a világsugarak hason
latosságából vették a szövet szálaival.

A finnek minden istent nemes és tiszta lény
nek tartottak, a kik a föld szépségeit örömest 
nézdelik s igen hajlandók az emberekkel a fölfede
zéseket közleni, a melyeket ők magas állásuknál 
fogva, átható világosságuk segélyével, könnyen 
eszközölhetnek. A Kalevala utósó versszakában, 
mely hogy a keresztyénség befolyása alatt kötte
tett, világos, midőn a csodaszülött eltűnik szűzi 
anyja, Marjatta térdeiről, és a szegény anya a 
csillagok-, nap és holdhoz fordul, megtudandó, 
vajon hol van gyermeke, annak aranyalmája, kis 
ezüst vesszeje, a nap igy válaszol :

„Jól tudom, hol szeretett gyermeked. Láttam, 
oh szerencsétlen anya, ő egészen övig van a mo
csárban, és hónaljig van a bozótban.“

(Folytatjuk.) KUN RÉLA.

T A R C Z A.

Futott a sebes hír, elfutott íziben, 
Mi akar most lenni odalent Kesziben : 
Fényes hadjáték, melynek neve torna; 
Forr oda a népség, mert hogy is ne forrna!

A DALIÁS IDŐK
MÁSODIK ÉNEKE *).  Jeles ökleléssk akkor ott levének.

*) Olvastatott a Kisfaludy-társaság februári köz-ülé
sén. — A Losonczi Phoenix I. kötetében megjelent Első 
ének rövid tartalma ez. „Az ifjú Lajos király, álmezben s 
egyedül járván országát, egy falunál elesteledik s beszáll 
annak birtokosához, Rozgonyihoz, hol magát szegény sorsú, 
utazó nemesnek adja ki, Csuta György néven. Vidám esteli 
közben megtudja, hogy a gazdag Rozgonyinak nincs több 
gyermeke, csak szép hajadon leánya, Piroska, s hogy az 
apát igen aggasztja a honi törvény, mely szerint tetemes 
birtokának oldalrokonaira kell szállni. Örömmel od’adná

Illosvai.

Mindjár’ zajosabb lett az öreg sasfészek; 
Ünnep szombatján már gyűlnek a vitézek 
Víni a szép lyányért, vagy dús birtokáért, 
Vagy csak időtöltés, mulatság okáért.

leány'át akármely szegény de vitéz nemesnek, csak vagyo
nát ráhagyhassa. A királynak Toldi Miklós jut eszébe, 
kedveucz testőrje, s felteszi magában fiúsitani a leányt, 
egyszersmind akkor hozván be ez addig honunkban isme
retlen intézményt. Midőn tehát reggel szíves búcsút vesz 
a gazdától, egy levelet hagy éji vánkosa alatt, melyben 
megnevezi magát, Piroskát jiúsitja, oly feltétellel, ha apja 
a közelebbi pünkösd napon harczjátékot tart, melyen a 
győző egyszersmind a leány kezét is elnyerje." Erre kö
vetkezik a Második ének. Szerk. 
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Toldi azonközben, Budán lévén lakos, 
Király udvarában vala mindennapos. — 
Nem egyszer hoza fel, tréfa közt, a király :
„No,fiam Miklós, hát? .. hogy lesz Rozgonyinál?..

Gazdag a lyány, szép is, nem hiábavaló :
Épen hozzád illő, épen neked való . . .“ 
Fejét rázta Miklós, mintha talán a szót 
Ki akarná rázni a füléből — s nem szólt.

De midőn bajtársi az előszobában
Faggatják, nem igen válogat szavában : 
„Ej, mit! nekem asszony? és különcz, egy falka?
Hogy utánam ríjon, mint az ajtó sarka

Mindig, valahányszor az ajtót behúzom?
Mindig, valahányszor a lábam kihúzom? . . . 
Eh! megleszek így is : ha ma itt, holnap ott: 
Kedvesebb nekem a nőtelen állapot.44

Ezt dörmögte Miklós, ez az ő nótája, 
Ha nagyon zaklatják, hitet is mond rája;
Özvegy édes-anyja pedig mennyit kérte!
Csuda, hogy ez egyet meg nem teszi érte.

„Fiam, édes fiam, mért nem házasodol? 
Elkapott a világ : hidd meg, elkárhozol!44 
így intette anyja százszor is azelőtt : 
De csak hallgatással vön a bajnok erőt.

Egyszer ugyan közel járt már, így mesélik, 
A házasodáshoz, benne is volt félig;
Megszerette a lyányt, nyomba’ meg is kérte, 
Azt hívé, a lelkét odaadná érte;

Már az esküvőre nem hiányzott semmi, 
Csupán nagy szakállát kelle még levenni, 
(Úgy szokták a nősök,) Toldi le nem vágta : 
Megmaradt a szakáll, s elmaradt a mátka.

Hogy aztán közelge piros pünkösd napja, 
Gondját a király is leveté egy napra,
Hiszen olykor-olykor tán az is pihenhet, 
Ki maga vesződik milliomok helyett.

Testőrző hadából kiszemel nehányat,
Toldi szabadkozott, de nincsen bocsánat, 
„Úgy se’ vi a lyányért44 — mindegy, nincs kegyelem, 
Mond Lajos király : „csitt! el fogsz jőni velem.44 

Lóra űl még egyszer s Keszibe lemégyen 
Az öreg nemeshez; gondolá, nem szégyen;
Mert a népe kedvét úgy szerette nézni,
Mint az apa játszó gyermekeit nézi, 

Addig-addig nézi, hogy közéjük vegyül,
De azér’ kilátszik az apróság közül : 
Úgy tett Lajos épen : játszott is, ivott is :
De azér’ nagyobb volt, — király volt ő ott is.

Este a kompolti várkastélyban háltak, 
Hajnali szellővel megin’ útra szálltak;
Még szárnyára sem kelt a nagy ut harmatja 
S a tegnapi nyomot épségben mutatja;

Szőke a mező is, mintha deres lenne;
Lova kesely körmét vígan mossa benne; 
Toldi a csapattal követi sebtében . . .
Vele fut a hold is, visszafut az égen.

Hát egyszer a pusztán, selyem szőke hajjal, 
Emeli fejét a piros arczu hajnal!
Kiséri a nagy nap, burokba’ születvén, 
Sugárit a földre széllyel teregetvén;

■ Száz meg száz pacsirta az eget ellepi; 
Mindenütt a virág! minden oly ünnepi! 
Az idő e napnak nem maradt adósa : 
Olyan a szép pünkösd, mint egy kinyílt rózsa.

Ebéd tájon immár nagy süvegü sátrak, 
Mint valamely tábor, messzünnen tarkálltak, 
Hallatszott is vékony csöngettyűk rívása, 
Buzgó jámbor népnek templomba hívása.

Lépteit a király kettőzteti gyorsan,
A mint odagondol, egyszeribe’ ott van; 
Körülveszi bízvást férfi, asszony, gyermek, 
Hogy öröm azt nézni a szegény embernek.

Rozgonyi lakása nem valami fényes 
De akkor-időben nem is volt szegényes,
Nem gyalázta vályog erős tégla falát,
Sok henye kőtámasz terhelte oldalát;

De bizony szűk lett az ilyes alkalomra, 
Egy két szoba van csak : a többije kamra, 
Gabonás, szalonnás, pincze, raktár, magtár : 
A nagy hasú háznak minden része csak tár.

De a szives gazda kilelé a sorját, 
Hogy a becsülete ne szenvedjen csorbát 
S azt ne mondja a ház minden érkezőnek : 
„Kívül tágasabb ám!44 ha vendégi jőnek.

Czifra sátorokat veretett a gyöpre, 
Szőnyeggel bevonva, deszkára, czölöpre; 
Telt is a költsége, hogy nem is sajnálta : 
Érdemes vendégit jó tanyára várta.

(Folytatjuk.) ARANY JÁNOS.
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A GYÓGYSZERÉSZNÉ.
SOLLOGUB GRÓFTÓL.

(Oroszból.) 

C** nevű kerületi főváros Oroszország
legnyomorultabb városai egyike Egyetlen
egy sáros utczája két. során alázatosan meg
hajtó setét - kén - fahéjszín házak nyúlnak 
el, félig mállóit fedeleikkel alig boriivá, s 
meglehetősen hasonlítva rongyokba bur
kolt koldusokhoz, — kik siralmasan eseng- 
nek a jövő-járóknak. Két-három egyház, az 
orosz nemzet nemes fényűzése, élesen tűnik 
elé a setét háttérből Fából csombolyitott 
raktárak, szeges, lisztes, szalonnás kamarák 
búsan tükröznek a soha ki nem száradó po
csolyákban. Két-három alacsonyocska házból 
kanczelláriai vezeklők ittas arczai kandikál
nak ki. Balról korcsma díszeleg az el nem 
maradó fenyő-ággal, mellette gerendás kert
tel kerített udvar; jobbról félig roskadt. 
homlokzatra szegzetc fekete deszka : „Ap- 
teka“ (Apotheke) felirattal.

Egyikén ama keserves napoknak, midőn 
úgy látszik, mintha az ég mogorván nézne 
a földre — fiatal ember ült az egyik sze
gényes ház ablakában, s haragosan bocsát- 
gatá szivara füstét. Fejére, szokás szerint 
félre csapva, negédes, bojtos sapka vala bi- 
gyesztve. Bársony hajtókás hálóöltönye 
hosszú kaput formára szabva nyalka legé- 
nyi szokásairól tanúskodott; sűrűn erege
tett bodor füstje meg világosan bizonyította 
lelke feldúlt állapotát.

Alant az utczán, épen a behajtásnál, ko
csi állott tó nélkül, tengelyig besülyedve a 
sárba.

A kocsi körül komornyik nebelgett, sze
degette le a podgyászt, és szintoly mogor
va ábrázattal mormogott valamit. Körülte 
nehány veczek gyűlt, s hallgatva tátotta 
a száját, átellenben meg a félig berozzant 
járdán egy vén asszony állott cseberhordó 
járommal a vállán, s meresztette a szemét.

A fiatal ember kelletlenül is elmerült 
boszus elmélkedéseibe. Most, gondolá, a Pau- 
lovszki Vauxhallban készítik a világositást. 
— Hermann játszsza a keringöit, galoppa- 
dáit és mindenféle potpourriját. Huszár 
énekesek dalolnak, urhölgyek tóra ülnek.

Pajtásaim szépelegnek; én meg ülök ebben 
a csúnya fészekben. — Most gyűl a nép a 
franczia játékszínbe. Mad. Allan játszik; 
pajtásaim nézik és tapsolják; én meg ku- 
czorgok ebben a zugban. Hát még szomba
ton lesz a bál X***-nél.  Ott lesz 0. és V.és
V. — Pajtásaim tánczolnak velők. Azok mo- 
solyganak nekik, kaczérkodnak velők, ka- 
czér . . . kod . . . nak . . . velők . . . igen!!. . 
Én meg ülök ebben a tömlöczben, ebben a 
kietlenben, ebben a fogházban.

Egyszerre szokatlan zuj szakasztá félbe 
boszankodását. A fiatal ember kidőlt az ab
lakon. Imez alatt a komornyikja, Jakab, 
czivódott valami úrral, kinek tollas süvege, 
sinóros, bojtos dolmánya, ahhoz értő előtt 
világosan bélyegezte a vidéki n7 alka le
gényt.

— Azt kérdem, mond a nyalka legény, 
kié ez a kocsi?

— Már megmondtam, hogy a gazdájáé, 
felele Jakab.

— Igen, de kié? — úri emberé?
— Hiszen mondtam, hogy úri emberé.
— Úgy de mégis kié?
— Hát úri emberé. — Mindent akar 

tudni, hamar megvénül.
— Mi a? . . . mia? ... Na most mind

járt. . • De semmi. . . ni ni . . . nesze, atyafi 
egy tizes. Mondd meg galambom, kié az a 
kocsi?

— Kell is nekem a maga tízese. — Ret
tenetes kiváncsi. — Menjen dolgára.

— A kocsi az enyim, kiálta az ablakból 
a fiatal ember. Mi tetszik ? — A nyalka le
gény rögtön feltartá a fejét, s a sár közepé
ben állva kezde hajlongani.

—- Ah! bocsánat! — Kutyás dolog. Lá
tom azt a kocsit.. Válogatott portéka. — 
Bátor vagyok kérdeni, méltóztassék meg
mondani mennvibe került?

— 3500-ba, felele a fiatal ember.
— Hm! Sok pénz. Bátor vagyok kérdeni 

kivel van szerencséin beszélni?
— Führenheim báró.
— Ah ! bocsánatért esdeklem... Én ke
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gyednek egy rokonát — annak kellett lenni
— nagyon jól ismertem. — Együtt voltunk 
az ezrednél. — Ha úgy tetszik, ismerked 
jünk meg.

Ezzel hivást sem várva, a nyalka legény 
nyakra-főre rohant a lépcsőnek — s egy perez 
alatt a szobában termett.

— Bocsásson meg kérdésemért, minő 
atyafiságban van kegyed Hasenkampf báró
val, — a ki századosunk volt az ezrednél?

— Családom neve nem Hasenkampf,ha
nem Führenheim, felele elmosolyodva a fia
tal ember.

‘— Ah! — Én meg Hahnenkampfnak ér
tettem. — Méltóztassék megbocsátni. — Csi
nos hálóöltöny az a kegyedé. — Gondolom 
ilyen háló öltönyöket viselnek most Péter- 
burghban?

— Nem tudom biz én. — Kinek a hogy 
tetszik.

— Erősen szép szabású. — Kikérem ke
gyedtől a mintáját. — Hivatalos szolgálat
ban méltóztatott hozzánk érkezni, ugy-e?

— Abban hát.
— Ki kell nyilatkoztatnom kegyednek, 

hogy nekem az idevaló hivatalnok urakkal 
semmi dolgom nincs, — még személyükben 
is alig ismerem. — Méltóztatik ismerni a 
polgármesterünket, Avanovics Athanázt? 
Jó ember, csakhogy egy kicsit lágy, igen 
hajt a kereskedők szavára. — Egyébarán* 
nálunk kevés a hivatalnok. Az emberek, ek 
a kereskedésre áll az eszök Azok oly szor
galmatosán lopnak, a mint nekik tetszik. — 
Még nem méltóztatik ismerni őket. — Pri- 
vorozsin, Nadulin, Vorüsef, gazemberek úgy 
szólva. — A kerületi főnök jó ember, csak
hogy iddogál. — A biró, igazán szólva, os
toba, aztán iszik is, azonban az ügyvédek 
átcsúsztatják a gonosztevőt. - - Egyébaránt 
ismerni, nem ismerem őket. — Mije van 
kegyednek abban a tokban az asztalon?

— Óra.
— Ugyan engedje, hogy nézhessem meg.

— No e gyönyörű! Milyen láncz van rajta! 
Mi, vidékiek, efféle portékát álmunkban sem 
látunk.

~~ Önök, a mint látszik, kiállhatlan szo
rultságban vannak ebben a városban.

Hát biz abban, az igazat megvallva.' 
Kószább nem lehet. Bezzeg máskép van 

rp***ben. 100 versztnyiről körös-körül a ne
messég a városban lakik, meg a vagyonos 
kereskedőség, de itt csupa egy kis zárda. — 
Különben a 20-as években ujonczozó gyű
lések voltak itt, akkor bezzeg gyönyörű 
élet volt. Még a mint mondják, nemesi tár
saságok is voltak abban a házban, hol most 
a gyógyszertár van. — Bálok voltak. A bir
tokos urak összegyűltek. — Nagyon kedves 
dolog volt. — Zsidó zene Máig is emle
getik.

— Már csak lehetetlen, hogy ne volna 
kegyeteknél bár egyetlen egy ház, a hol az 
estvéjét eltölthetné az ember?

— De nincs, tizenkettedik éve, hogy egy 
nemes ember sem lakik itt. — De mégis! A 
tábornok berándul olykor.

— Nős ember? kérdé nyomban a báró.
— Nem biz’ a, nötelen. — Az a toilette- 

szer a kegyedé az asztalon?
— Az hát.
— Ezüst vagy pakfong?
— Ezüst.
— Jaj kérem engedje,hogy nézzem meg. 

Milyen szép! Milyen munka! Drágán mél
tóztatott venni?

— Biz én nem emlékszem.
— Válogatott portéka! Ilyest még nem 

láttam. Hát ez a reszelő mire való?
— Körömnek.
— Igazán mondom — ilyent még soha 

sem láttam.
— Kegyed itt mivel foglalkozik? kérdé 

elkeseredésében a fiatal ember.
A dolmányos ur elbámulva néze reá.
— Hát semmivel.
— De mivel tölti az időt?
— Többnyire látogatóba járok a birto

kossághoz. Magam jószágát eladtam, azért 
kénytelenségböl a városban lakom ottan- 
ottan — de mindig látogatóban.

— És épen senkivel sem ismeretes itt?
— A hivatalnokokkal nem igen szoktam 

társalkodni, de beszólok néha Ivanovics Fe- 
renczhez.

— De ki az az Ivanovics Ferencz?
— Ivanovics Ferencz?
— Igen ....
- A mi gyógyszerészünk.

— Tanult ember?
— Azt az isten tudja. Jó ember. — Fe

lesége csinos német asszony : még ha fövá-
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rosban volna, ott is azt mondanák róla, 
hogy nem rút.

— Szépecske? . . .
— Épen nem csúnya. Csak kár, hogy 

roszúl beszél oroszul . . . Ért a mit ért, de 
már beszélni, alázatos szolgája.

A fiatal ember arcza felvidult. Szép asz- 
szony képzete mennyit nem tesz az ifjúi sziv- 
ben! Az egész város már nem tetszett oly 
dísztelennek előtte. A romladozott fedelek 
festőiekké változ ak. A sáros utczán kijárt 
nyomdékok mutatkoztak. A báró szabadab
ban lélegzett. Abban a pillanatban két űlé- 
sii szekér álla meg a bejárónál. — A polgár
mesteré — mondá kissé megütödve a dol
mányos nyalka legény. Bocsásson meg 
alkalmatlankodásomért. Méltóztassék meg
ismerkedni.

Ezzel alázatosan meghajtván magát a 
bárónak, s még alázatosabban a belépő pol
gármesternek — kimene az utczára a kiván
csi vidéki, körös-körűi nézegette a kocsit, 
alája tekintett a baktakarónak, és Jakabhoz, 
a komornyikhoz irányzott szidalmakat dun- 
nogva eltávozék haza felé.

Kikisérvén a polgármestert, a ki egykor 
az ezreddel Fehér-Oroszországban volt, s at
tól az időtől változatlan tisztelettel hódolt 
a lengyel nőknek s emlegette untalan a mi 
igazhvü hölgyeink nagy sérelmére,— a fia
tal báró elészólitá komornyikját s öltöz
ködni kezdett.

Az előtt fél órával reá sem pillantott 
volna a neki nyújtott öltözeti darabokra. 
De most ő jelölt ki felső öltönyt, mellényt, 
nyakravalót, maga vévé ki úti szekrényké
jéből a nagy gyöngygyei díszített arany 
csatot, melylyel a nyaka körül vetett tarka 
shawl-t foglalá össze. — így felöltözve ki
mene sétálni, fris léget szívni, és egyenesen 
— észre sem véve—a gyógyszertárnak tar
tott. Elébb nézegette csudás építését an
nak a háznak, hol egykor a vidéki nemesség 
tánczolt zsidó-zene mellett, aztán elolvasta 
vagy ötször a feliratot :„Aptéka, Apotheke 
aztán eljárta kétszer a házakat mind a két 
soron; aztán — messzebb ment; nem lelt 
annyi bátorságot, hogy bemenjen minden 
igaz ok nélkül a gyógyszertárba. — E pil
lanatban szívesen megvásárolt volna drága 
pénzen bár csekély nyavalyát, mely kénysze- 
ritette volna valami orvosi szert kérni.

A világi embereknek, minden kíilsöképi 
rettenthetetlenségök daczára, gyakran jő- 
nek oly perczeik, melyekben — azt kell 
mondanunk, hogy tétováznak, és sehogy 
sem tudják feltalálni magukat. A fiatal 
báró fél óra hosszant mintegy ellenállhat- 
lan delejtől húzva ment vissza a gyógyszer
tárhoz, nézett az ablakra, állott meg, akart 
fellépni a lépcsőre, s indult tovább. Szive 
lüktetett. Utoljára maga magától szégyelte 
a dolgot. Mintegy felháborodva gyávaságán 
visszafordul hirtelen, s reá bukkan uj isme
rősére, a nyalka legényre, aki épen a gyógy
szertárból jött kifelé.

— Ivanovics Ferencztől jövök, inondá a 
nyalka legény. — Meg akartam neki mon
dani a miről kegyed tudakozódott. Beszélé, 
hogy együtt volt az egyetemen bizonyos 
báró Führenheimmal; mintegy hét évvel ez 
előtt.

— Az én vagyok.MásFührenheim nincs.
— ügy hát ő ismeri kegyedet?
— Égy van.
— Mit, ez a gyöngy a tűjében a ke

gyedé?
— Az.
— Ah! engedje, hogy nézzem meg. — 

Milyen válogatott portéka. Na lám mit nem 
gondolnak ki. Csak pénz legyen elég. Ke
gyedet Sarlotta Karlovna is ismeri.

— Igazán? kiálta fel a báró, s egyszerre 
a lépcsőzeten termett — beszélgető társát 
szomorú elmélkedések és tűnődések forgó 
szelének eresztve. (Hol vegyünk mi, vidé
kiek, ennyi portékát?)

A gyógyszertár némi csínnal volt elren
dezve. A falaknál szekrények, palaczkok, 
üvegcsék, fiókok, szép rendben, latin felira
tokkal, áruló asztal, mérleg, szóval az egész 
gyógyszerészi díszlet maga az illem volt, s 
az elrendezőnek pontosságát tanúsította. A 
csupán deszkával béllelt előszobában egy 
fogadott vén asszony tör vala valamit egy 
mozsárban, s épen az ajtóban két ficzkó ál
lott ; az egyik 10 kopek áru bodzavirágért 
volt küldve, a másik egy grivennik ára rha- 
barbáráért.

Az áruló asztalnál ült a gyógyszerész, 
kondor, veres hajú, jólelkü ábrázatu kisded 
ember. Szorgalmatosán irta béfele füvei 
kiadását s bekapott kopekjei szegény jöve
delmét oly gondos számítással, mintha mii
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Hókkal bánt volna. Kissé feltartván a fejét, 
rögtön megpillantá a piperés gavallért, a 
ki, eltökéllésére pillanatnyira fellobbant 
lángja már el lévén csillapodva, kétségek 
közt állott előtte, s nem tudta mivel kezdje 
a beszédet.

— Mi tetszik kegyednek ? kérdé a gyógy
szerész.

A gavallér még nagyobb zavarba jött. 
Lehetetlen volt megmondania, hogy miért 
jött tulajdonkép.

— Pezsgő port keresnék, felele.
— Nálunk, felele a gyógyszerész, nem 

keresik a pezsgő port, azért hát nem is tar
tunk. Itt nincs főváros, tévé hozzá elmoso
lyodva, csak olcsó portéka kél.

— Nekem úgy tetszik, mintha együtt 
lettünk volna egyetemen, monda neki bát- 
radva a báró.

— Úgy van • • • csakhogy nem voltunk 
ismerősek. De én jól emlékszem kegyedre. 
Kegyed a Landsmannokkal tartott, én a 
Burschenschafttal. Aztán a facultásokban 
is el voltunk egymástól válva.

— ügy van valóban.
— Én a viadal teremben láttam kegye

det. — De annyira megváltozott, hogy reá 
nem ismertem volna. Hajdan tökéletes | 

í Bursch-módra járt. . . most pedig.. . olyan 
gavallér . . .

— Más világban élek. Kénytelen voltam 
megváltozni.

—- De tudja-e báró ur,hogy itt még más 
ismerőse is akad.

— Hogy-hogy ? . . .
— No, mindjárt meglátja. — Hé! Sar- 

lotta Karlovna! Sarlotta Karlovna! — Légy 
olyan jó s gyere ide!

— Egészen reggeliesen vagyok öltözve 
— felele egy női szózat.

A báró szive dobogott.
— Nincs miért czereinoniázni, Sarlotta 

Karlovna, ismerősünk van itt.
A báró az ajtóra szegzé szemét önkény

telenül. A szomszédszobából lépések hang
zottak — siető öltözködés könnyed suho
gása — végre közeledtek a lépések, az ajtó 
megnyílt s a küszöbön állott a gyógysze- 
részné . . .

— Hogyan? Kegyed itt? — kiálta fel 
a báró.

— Igenis, monda elpirulva s önkényte
lenül sóhajtva, a gyógyszerészné. — Régen 
láttuk egymást, báró ur.

(Folytatjuk.)

Sajátságos székely mondatok *).

No öcsém! ennek a dolognak neki fogtál, 
megválik, hogy lesz a vége. Olyan bogba vágtad 
fejszédet, hogy nem tudom, hogy húzod ki belőle, 
inkább hiszem, belétörik. A nem a te erődhöz 
való. Arra más különb ember kell, mint te. Öcsém! 
az igen nagy bátorság. Annak jobban meg kellett 
volna gondolkodni. Ládd-e, mekkora bajt vállal
tál magadra! Ha egyszer hozza fogtál, szégyen 
kiáltanod belőle, mert osztán a kutya is lekaczag. 
Jól vigyázz magadra; szemed füled nyitva legyen; 
légy ember a talpadon, nehogy leszedjenek a lá
badról.

Úgy szégyelteín magamat, hogy majd elsiij- 
jedek, majd a földbe tapadok, hogy az arczám 
bőre majd lesirül bele. Ila lehetne a föld alá bú- 
nám; ha lehetne, ember eleibe sem mennék. Bár 
csak reám se nézne senki. A hány emberrel talál- 
’°zom, mindegyikről azt gondolom, hogy meg 

akar szidni.

) Kriza gyűjteményéből.

Azért jövénk kjetekhez, hogy adják ide Ka
tót, hogy vigyük el a döczögtetőbe; egyszer két
szer megdöczögtetjük, harmadikszor haza lö- 
työnfityinkáztatjuk. (Csikban igy kérik leányt a 
tánezra.)

Mikor lesz meg? Mához öt susták. Három 
fertály zöldre. Mikor a kakas kikiril. Hajnali ha
rangszóra. Szent heverdel napján, vagy : heveder 
napján. Minél inkább várod, annál későbbre lesz 
meg. Ha nem várod, mindjárt meglesz.Kabala fe
jőskor. Mostansága két kedden.

Nagy dolog volt az a várakozás. Nagy biz a. 
mert a nagy leányt is a bántja leginkább. Már 
bizony várja, mig várja, s ha nem győzi, túl ad 
magán. Úgy várom, mint az isten a jó lelket.

Eszem a szemedet. Eszem a lelkedet. Az is
ten soha se mentsen meg engemet tőled. Az iste n 
fáinabb dolgot nem csinálna, mintha minket ket- 
ten összepalántálna. Bárcsak annyira tudnál menni, 



14

hogy felire szeress, mint én téged. Ha meghalnék, 
megsirat.nál-e? Mondd meg nékem, mit csináljak 
magamnak, hogy szeress? Ugy-e bár. ha nem sze
retnél, eddig kiadtad volna nekem az utat? Te 
bizony csak teszed magad, de jól látsz. Hiszem a 
te szivedet sem csinálták a kovácsmühelybe. Sze
ress akár engemet, akár mást senkit se. Nekem 
te több vagy az egész világnál. Ha máig soha sem 
láttalak volna is, reád néznék legelőbb. Álmomba 
is örökké téged látlak. Ha akarnék, sem tudnék 
mást szeretni. Téged az isten remekbe teremtett 
volt. Hintóba is beillenél. A mennyi kisasszony, 
mind csak a te árnyékod. Ki is tudta anyádat ve
led megcsudálni ?

Kész lesz-e hamar az a munka Józsi! készen 
vagy-e vele? Immár van egynéhány esztendeje, 
gazduram, hogy készen vagyok. Ne kurézz Józsi, 
beszélj úgy mint gazdádhoz. Én tisztát beszélek, 
mert én vagyok 24 esztendős. Nem a, nem! a mit 
reád biztam volt, elvégezted-e? Annak máról este 
lett, gazduram! — De hát még holnap is mind
örökké táj kólód ? — Már, gazduram, mikor egé
szen készen lesz, kicsi kell hozzá. Ne siedjen (sies
sen) kjed olyan erősen. Fogja kjed is túlfelől, v. 
egyik felől, s hamarébb meglesz. Semmi sincs 
könnyebb mint parancsolni. Ki sokat parancsol, 
egy-egy kicsit csak várhasson is, mert a csak aval 
meg nem lesz. Nem mindjárt válik túrós galuska 
belőle. Annak gazduram, szere is van, hime is 
van, ágaboga is van, s mind a hárommal beszél
ni kell.

Üljünk asztalhoz, együnk izibe, s osztán lás
sunk dolgunkhoz. Mondd el az imádságot Juczika! 
Mondom apám uram! „Tudod isten, hányán va
gyunk, azt is tudod mit akarunk. Amen!“ De hát 
azt te kitől tanultad? azt éppen annak add vissza, 
s mondd meg, hogy tanítsa meg a nagyapját is 
reá. — De hát te Pisti! a kalapodat nem veszed 
le az asztalnál? ne csinálj úgymint az ökör; a sem 
teszi le a szarvát mikor eszik, — mindjárt a fe
jedbe szegezem, te dísztelen! Hiszen kjed sem 
tette le? Állj meg előbb, s osztán jere! előbb várd 
meg, hogy tégy te a más tángyérjára, ne más a 
tiédre! — Jól lakál-é Gyurka? tudom én, hogy 
te, mikor jól lakói, kicsivel megelégszel. Mondd 
el az asztali áldást! Mondom, apám uram! „Isten
nek hála, jól lakám,■ ha még volna béraknám!“ — 
Igen, de arra téged nem a mester tanított. — De 
biz, apám uram, mesturam is, mikor ehetnék, bé- 
rakja.

Eladod-e a lovadat, koma! El, édes komám! 
No, hála istennek! de annak vérit is veszszük — 
megiszszuk a vérit, — kifacsarjuk a levit, azaz : 
egy örömpohárt iszunk az árából. — Abból-e ko

ma! abból bizony csak egy eleső cseppet sem, mert 
abból nekem más hasonló lovat kell vennem, vagy 
még jobbat. — Jaj, komám, ha tudnád, mennyi ló 
van az isten ménessibe! hiszen abból valamelyi
ket neked rendeli; elveszi valamelyik bolondnak 
az eszit, s jó olcsón tiéd lesz. A mit a lovad árá
ból megiszol, azt tudd meg, hogy bizonyosan a 
tiéd, mert beléd megyen ; de a többi, meglehet, a 
kutyáké lesz; egyet szökik, egyet csuszamodik az 
ebhordta dögé, s akkor a kutyákkal nagyobb ba
rátságot cselekedtél mint velem. Hát te engemet 
a kutyáknál érdemetlenebbnek tartasz-e? No no, 
ne haragudj édes komám! hát melyik korcsoméba 
menjünk bé? — Látod-e tova, milyen szép veres 
karja van Sz. Péternek? né, mint integet felénk! 
jere oda!

Anyám asszony! vegyen nekem gyűrűt. — 
Mert osztán igen szép lesz az ujjod. De azt nem 
húzod az ujjodba. A nem marja meg az ujjodat. 
De aval nem kérkedel meg senkinek. A nem mász 
az ujjodba. Azt nem veszi ki az ujjodból egy le
gény is. Nem igen derék leány az, a kit csak a 
gyűrűjéért szeretnek. Majd élményünk Bécsbe, s 
onnét egy szekér gyűrűt hozunk neked, jó lesz-é? 
Héj leány, leány! te egy gyűrűért engemet is-oda 
adnál a zsidónak. Előbb keress magadnak gyűrűre 
valót, s aval osztán vehetsz. Ne busulj no, mert 
sokadalomkor neked fejes gyűrűt, vagy pillangós 
ezüst gyűrűt veszünk; bezzeg te lészsz akkor egy 
leány! Majd eladjuk a Csákót s a Bindát s azért 
adnak gyűrűt eleget, de hát még milyeneket!

Anyám asszony! vegyen nekem szivárványos 
pántlikát! Haj! apjok, haj! mit mond ez a leány, 
neki szivárványos pántlika kell. — De azt én bi
zony meghiszem, feleség! Szivárványos pántlika 
helyett egy csepümadzag nem volna-e jó a ha
jadba. Ne kívánj olyan különöst, mert osztán el
repülsz vele. A nem veri meg a farodat. Neked lá
tom, mozog a véred. Te biz azt akarod, hogy a 
mennyi legény, mind halálra beléd szeressen. De 
az a te szivárványod nem szívja fel a vizet. Te 
nem bánnád, ha mindenünket pántlikára költenők 
is. Meg a pántlikánál hasznosabb dologra is kell 
a pénz. Neked örökké különösökön jár az eszed. 
Ennek soha sem lesz egész megállapodott esze. A 
milyen most van, érd meg vele.— Bejó volna, ha 
grófné lennél, akkor vehetnél pántlikát eleget, kü
lönbnél különbeket.

Sollatni = vallatni, kényszeritni. No sollass 
immár annyit no. Hát még sollatsz-e? Olyan erő
sen sollat, hogy nincs szünete, vagy: mintha rabja 
volnék. Ma a mái isten adott nap nem töltötted 
egyébbel az időt, hanem csak sollatással.



KISFALUDY-TÁRSASÁG.
A Kisfaludy-társa-ágnak tegnapi rendes havi 

ülésében ismét volt alkalma tapasztalni alapitói 
örvendetes szaporodását. Ez ülésben ugyanis kö
vetkező uj alapitók jelentettek be : Ghyczy Kál
mán, gr. Keglevich Béla, Majlátli István, b. M"j- 
thényi Izidor, Prély István urak és a miskolczi 
takarékpénztár.

A bajai takarékpénztár 20 írttal nőivelte a 
Kisfaludy-társaság tőkéjét.

Karcsanyéki G. úgy egy kötetbe kötött érte
kezéseivel ajándékozta meg a társaság könyvtárát.

Shakspeare „Velenczei kalmárja,11 fordítva 

Ács Zsigmond ur által, az illető birálók jelentései 
alapján, a Shakspeare-kiadásba fölvétetett.

A társaság alapítóinak s pártolóinak járó 
hatvan Íves vállalatban közlendő regényül Tha- 
ckeray „Henry Esmond“-ja fogadtatott el. For
dítja Szász Károly.

Szolgáljon még a közönség tudomására, hogy 
a Kisfaludy-társaság régibb kiadványai — a meny
nyiben még el nem fogytak — a Kisfaludy-társa
ság könyvárusa, EggenbergerFerdinánd ur könyv
kereskedésében kaphatók. — Kelt Pesten, ápril 
25-én 1862. Greguss Ágost titoknok.

VÉG
— Az akadémia philos. törv. és történettu

dományi osztályainak hétfői (máj. 5.) ülésében 
Knauz Nánd r 1. tag tartott felolvasást, melynek 
tárgyaBalbi,a hazánk történetéből ismeretes Balbi 
Jeromos életrajza volt. Értekező e nevezetes férfiú 
életviszonyainak földerítésére nagy szorgalommal 
kutatta föl nemcsak az újabb életirók müveit, ha
nem az egykorú Íróknál találtató adatokat, s ezek, 
valamint magánakBalbinak munkáiban, epigramm- 
jaiban stb. elszórt egyes vonások alapján, ügyes 
rajzban állitá össze, a mit e hírneves olaszról tudni 
lehet. Megállapítván először, hogy szülőhelye Ve- 
lencze, de adatok nem létében keveset szólhatván 
gyermek éveiről, 1489-től fogva Párisban tünteti 
fel, holott is a Tardivussal és másokkal folytatott 
polémiája igen czivakodó természetűnek jellemzi 
Balbit. E polémiák hangja, melyből mutatványo
kat is közöl értekező, minden képzeletet felülmúl 
a gorombaságban, s kézzel foghatólag bizonyítja, 
hogy a vitázó iratok e hangját nem a reformatio 
küzdelmei hozták divatba. 1493-ban már Bécsben 
találjuk Balbit, miután Párisból eltávoztával Ang
liát is megjárta volna. Értekező azonban kétségbe 
vonja ez angliai utat, s megmutatja, hogy Balbi 
Párisból nem Angliába ment, hanem Magyaror
szágba jött. Bécsben, mint „professor studiorum 
humanitatis et utriusque juris“ kapott alkalma
zást, de kevés ideig maradhatott. Oka, éles ter
mészetén kivűl, azon ellentét vala ennek, mely a 
régi szőrszálhasogatók,úgynevezett scholasticusok 
és az uj iskola emberei közt, kik magokat először 
kezdék humanistáknak nevezgetni, kifejlődött. 
Balbi ez utóbbiakhoz tartozván, nem csak azt ki 
nc<n birta vinni, hogy tandijt szedhessen selőadá- 
Sa* kötelezett tárgyakul tekintessenek, hanem ke
vés idő múlva „alkalmatlannak" nyilvánítók a ta
nárságra. Még egy ideig Bécsben maradt, honnan 
másodszor is látogatást tőn hazánkba, mely alka
lommal az történt rajta, hogy a Vértesben kirabol-
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ták s jól összeverték. 1499-ben Prágába hivatik 
tanárul, eleinte kedves ember, de az akkori idők 
modorában irt dévaj költeményei gyanút vetnek 
erkölcsére, Prágát is el kell hagynia. 1514-ben 
már Magyarországban van, mint Ulászló fiának, a 
leendő II. Lajosnak, és leányának Annának tanárja. 
Később II. Lajos, ki nagy kedvességgel emlékszik 
róla, bécsi prépostságot akar neki szerezni, de 
nem sikerül. így végre Lengyelországba megy, 
stb. Mindig örülünk, ha történelmünk egyes ese
ményei vagy szereplői részletes monographiák ál
tal világíttatnak meg, mert a történelem valódi 
felfogása csak ilyenek után lehetséges. — Követ
kezett Greguss Ágost előadása, ki folytatta mi
napi értekezését : „a pantheismus és a személyes 
isten“-ről. Ez úttal Descartes, Malbranche ésSpi- 
nosa tételeit az istenség felől vette bírálat alá, és 
kitüntette, hogy ama bölcsészek (bár némelyik, 
mint Descartes, úgy látszik szándékán kívül) az 
istent abstract fogalommá teszik, s tanaik, bár kü
lönböző utón, logicai következetességgel nem más
hova, mint a pantheismusba vezetnek. — Ezután 
a titoknok, jelentvén, hogy a női-jutalomra érke
zett pályaművek közt egy bölcselmi is van, föl
kérte a philosophiai osztály tagjait, hogy ülés után 
benmaradván, a birálók iránt intézkedjenek. Vég
re Paur kanonok levelét olvasta föl azon régi ro
mok iránt, melyek közelebb egy ásás alkalmával 
Székes-Fehérvárott fölfedeztettek, s a hely fek
vése, a romokban talált mozaik darabok, aranyo
zások stb. azt gyanittatják, hogy ezek egyenesen 
a Sz. István által épittetett. s a török világban 
feldúlt basilicának ro njai. Mily nevezetes törté
neti és műemlékeket várhat innen a nemzet! — Az 
akadémia, Venczel indítványára, utasitá régiség- 
tani bizottmányát, tartsa szemmel ez ásatások to
vábbi folyamát, melynek eredményéről egyébiránt 
a közlő kimeritő tudósításokat igér az akadémiá
nak. Egyéb tárgy nem lévén, az ülés eloszlott.



UJ KÖNYVEK").
A SZŐLŐ és BORKERESKEDÉS és bortized megszün

tetés, mint Magyarország anyagi jóllétének alapfelté
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 SZÉMLE. Szerkeszti és kiadja Csengery 
Antal. XLIV és XLV. füzet. Ára 10 füzetnek egész 
évre 10 ft. (Emich, Pest.)

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.)

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

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

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.

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

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

SZÉCSÉNY PÁL, kalocsai érsek ÉLETRAJZA. Irta Pa- 
r 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.)

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

L. ANNAEÜS SENECA könyve Serenushoz aKEDÉLY- 
NYUGALOMRÓL. Forditá Zsoldos Ignácz, m. aka- 
démiai rendes tag. Ára 1 ft. Egészen a magyar akadé
mia javára fordíttatik. (Schreiber, Pozsony 1861.)

NYÍLT LEVELEZÉS.

A helybeli postával némely előttünk ismeretlen irásu 
egyének egy idő óta bérmentetlen leveleket küldöz
nek hozzánk, s e szivesség nekünk minden egyes eset
ben 8 krba kerül. A legközelebbi ily levelet nem fo
gadtuk el s ezentúl egyet sem fogunk.

Miskolczra L. J.-nek. A „Napkelet11 azóta Londonban 
van. A czikk ott áll, 16-ik száma élén. Lehet, hogy a 
név másé, de ugyanaz. B ... zz ... y kézirata ügyé
ben nehány nappal ez előtt Írtam egy ,,mea culpás11 
levelet. Oda ért-e már?

R. P. könyvének ismertetése közöltetni fog.
Kolozsvár. Br. . . Mi nevet tegyünk alá?

TARTALOM.
Régi skót balladák. Lévay J. — Néhány év Petőfi éle

téből. Gyulai P.— A finnek hitregéi és mondái. Kun B.— 
A Daliás időkből. Arany J.— A gyógyszerészné. Sollogub- 
tol. Sajátságos székely mondatok. — Kisfaludy-társaság. 
— Vegyes. — Uj könyvek. — Nyilt levelezés.

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

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 elégithettük 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- 

Aanak előfizetésöket októberig kiterjeszteni; hogy igy legalább a második félévi folya
mot teljes számban bírhassák.

Kelt Pesten, má»cz. 25. 1862.
ileckenast Gusztáv Arany János

kiadó. szerkesztő.

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

Pesten, 1862. Nyomatott Landerer és Heekenaatuál.




