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SZÉPIRODALMI

FI G Y E L Ő.
Második félév, 3-ik szám.

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

utcza sarkán 11-ik szám.

Megjelenik e lap csütörtökön.

Előfizeted 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.

(V é g e.)

Gyakran van példa rá, hogy egész vers
szakok helyeztettek által egyik balladából 
a másikba. E versszakok között a legtöbb 
nem egyéb, mint átalános költői közhely, — 
a szavaid dalnokok közösen használt sajátja, 
hogy általa az előadás hézagait kitöltsék s 
talán megbotlott emlékező tehetségökön 
segítsenek. — Együgyü kelméi a ballada 
költészetnek, milyek mondáink- és népme
séinkben is átalán ismeretesek. — Ily ter
mészetűek azon gyakori ismétlések is, me
lyek a versekben ugyanazon kérdésekre 
ugyanazon szavakkal felelnek. — Ezek néha 
egész balladán keresztül minden versszak
ban ismételtetvén, egyhangúvá teszik ugyan 
a költeményt, de a benső jellemzéshez nem 
kevéssé járulnak. — Voltak bizonyos vég
szakok, melyeket az előadók tetszésök sze
rint használtak :

Azt eltemették Mária templomában,
Ezt Mária czinteremében :
A hölgy sírján piros rózsa nőtt, 
A lovagén egy bokor épen------

ilyformán végződött számos romanticus bal- 
Gda a közönséges népi forgalomban. Ezen 
egyszerű s megszokott helypótlók vagy kü
lönben ódon színnel biró betoldások nem 
hagyattak ki a gyűjteményből, habár az el
beszélt történet folyamához talán fölöslege
seknek látszottak. — Más tekintet alá estek 
az oly közbeszurások, melyeket a jelen idők 
szeszéi) e hozott létre s melyek nagy része 
könnyen fölismerhető; bár meg kell vallani, 
hogy azok között is némely interpolál io

eredete kétséges, némelyik pedig a szöveg 
teljes megérthetése miatt szükséges vala.

Ha már e nagy gonddal összeállított 
gyűjteményből a skót ballada költészet 
némi jellemvonásait akarjuk felhozni, elő
ször is a kort illetőleg megjegyezhetjük, 
hogy azok nagy része kétségkívül a refor- 
matio előtt szerkesztetett. — Gyakran em
legetik a misét, a szentelt viz hasznát s a 
harangszó nagy erejét : bár meg kell valla
nunk, hogy vallási vonatkozás gyérebben 
fordul elő bennük, mint gondolnék. — El
lenben sűrűn szerepelnek a köznép babonái 
s előítéletei. — Nem egy ballada lépteti fel 
a tündér királynét, az alvilág ezen mysti- 
cus alakját, ki a gyönge embert kisérti, 
csábítja, veszélybe bonyolítja, vagy csodá
sán kimenti. — Sokszor jelennek meg a hol
tak szellemei is, kik a sírban sem találnak 
nyugalmat, vagy azért, mivel a földön még 
valami kiengesztelni valójojc van, — vagy 
mivel a megjelenés által hüségöket kell be- 
bizonyitniok, — vagy mivel mélyen gyá
szoló kedveseik siralma nem engedi őket 
pihenni. — A szellemek ily szereplésének 
egyik legszebb példája az Usher’s Welli nő
ről szóló ballada*),  mely szerint a tengerbe 
veszett három fiú szelleme egy éjjel a ke
sergő édes anyához visszatér, s midőn a ser
kentő kakasszó elhangzik, édes anyjuk kö
penyét, melv takarótokul szolgált vala, tá
vozásuk alkalmával, mintegy ott létök jeléül, 

*) Melyet Lérsv fordításában nem sokára közöln 
fogunk. Szerk.
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szegre akasztják. — Feltűnő továbbá a ma
darak beszéde s az elbeszélt eseményekbe 
való avatása. — Zöldfa galyján éneklő ma
dárka fedezi föl, hogy a szerelmes nő, hűt
len kedvesét meggyilkolta s mély kútba 
vetette; — madár értesíti az anyát, hogy 
fia halálra sebezve fekszik az erdőben. Ily
nemű gépezet használása nemcsak a skót, 
de más nemzetek ballada és mondaköltésze
tében is feltalálható.

E balladák irodalmi értékére nézve kü
lönbözők lehetnek a vélemények : annyi bi
zonyos, hogy fontos emeltyűi voltak ezek 
magának a müszabályos nemzeti költészet 
alakulásának és fejlődésének. — Egyébiránt 
etrész összegűkben tekintve nehéz azokra a 
megítélés egyforma mértékét alkalmazni. — 
Nem mind ugyanazon kor, nem is ugyan
azon vidék szüleményei vagy sajátjai. - Az 
alföldi balladák, hang-, szellem, sőt rhyth- 
musra nézve is, különböznek a távol éjsza 
kiaktól. — Ha első szerkesztési koruk bi
zonyosan tudva volna, tapasztalhatnók, hogy 
a kül események is nagy befolyást gyako
roltak azok előállítására vagy minőségére. 
Sohase téveszszük szem elöl, hogy e balla
dák lényegükben a nép sajátjai s nem ol
vasgatás, hanem élőszavalás vagy éneklés 
végett készültek. — Talán ennek köszön
hetni népszerüségöket is, melynél fogva 
hosszú idők során keresztül ily csodásán 
fenmaradtak, — ennek köszönhetni, hogy a 
magasb szárnyalásu csatadalok, a lovagvi
lág hőstettei, a boldogtalan szerelem regéi, 
a tündérországról szóló mysticus zengemé- 
nyek egészen korunkig jutottak. Valóban 
csodálatra méltó jelenség, ha meggondoljuk, 
mily nagy és számos változást, forradalmat 
és zavarokat állott ki az ország, mely eme 
régi dalokat, úgy szólván, szivében táplál- 
gatta. — Mert az események rohamos fo
lyása anyagot bőven szolgáltathat ugyan uj 
balladáik szerkesztésére, de a régiek föntar- 
tására kedvező hatással épen nem lehet. — 
S valóban a skót nép nemzeti szívósságának 
alig van valami erősebb bizonysága annál, 
hogy e régi hérosokat emlegető hangok 
túlélhették a reformatiót, a két korona 
egyesítését, a polgári és vallási forradal
makat, s hogy még korunkban is oly teljes 
gyűjteménybe szedhetők voltak azok, ré
szint régi iratokból, részint a köznép hagyo

mányosan regélő ajkáról. — Mellékesen 
legyen érintve, hogy e költői kincsek fen- 
tartásában magának az élő irodalomnak is 
van némi részecskéje; bár e régi irodalom 
termékeit Skócziában sem méltatták eléggé 
egész a legújabb időkig. — A müköltésze- 
tet Skóthonban ép oly korán s még erösb 
kitartással kezdék mivelni, mint Angliában. 
Az első jelentékeny angol költő Geoffrey 
Chaucer 1383-ban fejezte be Canterbury Ta- 
les czimíi híres müvét; az első skót költő 
Jhon Barbour 1375-ben irta a The Bruce 
czimíi jelentékeny költeményt.

Aytoun jeles és tartalmas gyűjteménye 
előttünk is hihetővé teszi illetékes vizsgá
lók azon állítását, hogy nem igen forognak 
többé a skót nép ajkán eredeti ó balladák, 
melyek e pillanatban már napfényre ne ho
zattak volna. — A régi dalnokvilág marad
ványainak látszó egyes töredékek szállong
hatnak ugyan, és szállonganak is különböző 
vidékeken : de azokat valamely egészben 
fenlevő compositio részeinek még sem tart
hatni. — A nemzedék, melynél a mondák 
szavalása vagy regélése az olvasás helyét 
pótolta, oda van, s a régi hagyományos köl
tészet mezején a legbuzgóbb munkásnak is 
alig-alig ajánlkozik már némi sükerrel biz
tató kalászát. — Befoglalja e gyűjtemény 
mindazon eredeti és hiteles népballadákat, 
melyek a királyságok egyesítését megelőző 
vagy az ahhoz közel eső időkből valók s 
melyek egy vagy más tekintetben fontos
sággal bírhatnak. — Régibb kiadók tár
gyaik szerint csoportozták a költeményeket, 
történeti, regényes és humoros osztályba so
rozván azokat. — Ezen beosztás, a hason- 
tartalmuak folytonos egymásra következése 
által, kétségkívül unalmára volt az olvasó
nak, — pedig az érdekesség e tekintetben is 
legfőbb ajánló levele bármely gyűjtemény
nek. — Az időrendet sem lehete azonban 
szabályozóul tartani e balladák összeállítá
sában, — mert a mellett, hogy nagy része 
csak képzeleti tárgyat zeng, legtöbbnek ke
letkezési kora sem haté 11 x ' eg külön-
külön. — Aytoun gyű tárgy és
alakra nézve a kellem atosságot
tartja szem előtt. — dteményt
rövid magyarázó bevez< íeg, mely
elmondja a tárgyra vo srevétele-
két, fölemlíti a különb! okat. s az
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lágositásokat.— Valóban exegit monumen- szerető nép énekeit, — olvasd régi és újabb
egész ballada megértésére szükséges felvi-; szerencse ?! Hallgasd e különben dallani 

tűm. — S nem tudom, feltünik-e minden ol
vasó előtt a gyöngéd vonás, hogy a kiadó 
e müvet „édes anyjának” ajánlotta!

dalainak gondosan egybeállitott gyűjtemé
nyét : majdnem mindenütt a kedély leg
egyénibb mozgalmai, úgy szólván, házi vo
natkozásai tükröződnek azokban, a nélkül, 
hogy a nemzet régibb történetének fény
pontjait, vagy kiválóbb eseményeit legtá
volabbról is zengenék.

Roppant változásnak kelle közbejőnie, 
melynek következtén a nemzet kedélye ugy 
elzsibbadt, vagy úgy átalakult, hogy régi 
hagyományos költészetének termékeit ily 
teljesen elkallódni engedte. — Költészetünk 
mezején is két nagy esemény vonta meg a 
határt ép úgy, mint politikai életünkben : a 
mohácsi vész és a reformatio. A.xn.&'z gyöke
rét metszé az önálló politikai élet békés 
fejlődésének; emez a szellem működésébe 
hoza messzeható forradalmat : a vándordal- 
nokság működésének, a hagyományos dalok 
öregbedése vagy fenmaradásának se ez, se 
az nem kedvező. — Tinódi az úgynevezett 
utolsó vándordalnok-, de kinek — mint ilyen
nek — részletes szerepéről mit sem mond 
az irodalom történet. — Ö már kicsinyéivé 
említi a valódi vándordalnokok mozgását, 
szólván a Kont István féle gyász esetről : 
„Kiket gyakran hegedősök csácsogtak.“ — 
Tudóskodó müverselés veszi át a dalnokok 
foglalkozását, mi kárpótlást sem nyújtva az 
elhanyagolt s feledésbe juttatott eredeti 
költői kincsekért. — A 16-ik század ra
gyogó eseményei, a honszeretet és hősi fel
áldozás dicső példaképei nem a pillanat köz
vetlenségétől felhevült hegedős ajkán és 
húrjain zengenek többé : iró szedi azokat 
gyarló rímekbe, melyekről oda van a köl- 
tőiség himpora, s melyeket a múzsák mesz- 
szekerültek. — A vallási irányban indult 
szellemi forrongás nem örömest ápolgatá a 
régi kor költői hagyományait, — a nép lei
kéből s emlékéből pedig a zivataros jelen 
küzdelmei törlék ki azokat. — S alig hihet-

Ily teljes gyűjteményét, úgy szólván 
kincstárát, szemlélve egy távoli nép hagyo
mányos költészetének : nem kell-e fájó ér
zessél gondolnunk saját körülményeinkre s 
felsohajtva kérdenünk : hova lettek nemze
tünk régi dalnokvilágának alkotásai, hogy 
meg töredékben is csak léha foszlányok jut
hattak azokból korunkig?! Nincs okunk föl
tenni, hogy ama korban kevesebb fogé
konysággal bírtunk volna a költészethez, 
mint bármely más nemzettársunk. Népünk 
mai nap is erős hajlamot, sőt szenvedélyt 
táplál zene és dal iránt. — Krónikások föl
jegyzései s nagy eseményekben, hazafiui és 
hősi erényekben dús történetünk hangosan 
szólnak a mellett, hogy a hagyományos köl
tészet mezeje nálunk sem maradhatott egé
szen parlagon. Béla névtelen történetírója 
emlegeti, hogy őseink Árpád vezérlete alatt 
Etele várába érkezvén, nagy örömmel lak- 
mározának Attila palotájában s cziterák és 
S1p°k édes zengései és a joculatorok daliá
sai mellett mulatoztak; — hogy utóbb Tu- 
hutum erdélyi hadjáratáról szintén a jocu
latorok énekeltek. — Későbbkori (16-ik és 
17-ik századi) verses és prózai krónikások 
is folyvást beszélik, hogy a magyar nép 
még az ő korokban is hangzó czitera és lant 
inellett énekle a nemzet viszontagságait, 
Vagy egyes hősök bajnoki tetteit, — igy Ti
nódi, Liszti János, Bankái Mátyás és többen. 
Zrínyi, a költő, Mátyás királyról Írott el
mélkedésében említi a dicső fejdelemről : 
„még a kis leányzók is közénekkel éneklik 
vala akkor (Mátyás korában) Mahomet csá
szárról :

„Mikor magyar király zászlóját látá,
Jó lovának száját futni bocsátó.“ • i i • ,, r..,- , , p, 1 e,'p J , ni, hogy ha írott foljegyzesekben léteztek

) ionos nyomai a dalnokvilag létezésének azok valaha, legalább egynéhány ki ne ke- 
osaknem egészen a 16-ik század hanyatlá- rülhette volna az enyészetet mindazon dú- 
Sa'g- De hova lettek e dalnokvilág szerze- lások mellett is, melyek a 16-ik század folv-aig- lle hova lettek e dalnokvilág szerze- lások mellett is, melyek a 16-ik század foly- 
nmnyei? mikép veszhettek ki oly teljesen a tán művelődésünk oly számos eszközét sem- 
nepi tudatomból,hogy jelenkorunk számára mivé tették. — Fájdalom! be kell vallanunk, 

, ^jegyzésekben, se élő ajkon egyetlen hogy nemcsak régi hősmondáink öszletét, 
egesz darabkát sem kiméit meg azokból a de vándordalnokaink öszves énekvilágát is 
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örök homályba boritá elölünk az irigy f'e- 
ledség.

Kölcsey, a nemzeti költészet fejlődéséről 
szólván, annak föl nem virágozhatását az 
idegen szellem kora terjedésének tulajdo
nítja. „Ha nem előbb — úgy mond — bi
zony a Hunyadiak ideje körül fel kellett 
volna tűnni a meghatározott pontnak, mely
ből a nemzeti való költés szélyelsugározzék. 
Lehetetlen vala, hogy még akkor az énekek, 
melyekről Anonymus emlékezik, közforgás
ban ne lettek légyeü.Egyébiránt is ezen kor 
a lovagi hőskornak egyik szakasza volt; sza
badsági szilaj érzelem, harcz, győzelmek és 
dicsőség, a Várnánál elhullott király, a Hu
nyadi név ragyogása s mindezekhöz az egész 
Európában felébredező tudomány : minő 
összejövetelek, hogy általok valamely lel
kes magyar a jelen korban felmelegülvén a 
múltig andalogjoníFájdalom! mi már akkor 
idegen befolyásnak nagy készséggel adtunk 
helyet, s az alatt, mig Európának végén az 
éhséggel küzdő Camoens hazája örök dicső
ségének szentelte hangjait : a mi pécsi püs
pökünk (Janus Pannonius) római lanton 

zengte a nemzet előtt idegen szép énekét/4 
— Ámde a mtiköltészet ilynemű háttérbe 
szorítása, vagy ébredni nem tudása gátol- 
hatá-e hagyományos népi költészetünk foly
tonos virágozását? — nem divatozhattak-e 
teljes erővel az énekek, melyek még a ke
nyérmezei diadalt követő lakománál is fön- 
nen hangoztaták a bajnokok hős tetteit!? 
Nem a fogékonyság hiányában, nem a vad 
töröknek a költői kedélyű móroktól egészen 
elütő természetében, s nem is abban kell 
keresnünk hagyományos költészetünk ve
szendőbe jutásának alapját, hogy „nálunk 
a pórdal állandóul megtartá eredeti egyii- 
gyüségét, mig a nemzet szebb része fölfelé 
hágván a műveltség lépcsőin, a bölcsőben 
fekvő nemzeti költést messzehagyta magá
tól.“ Ezeken túl még bővebb magyarázatot 
nyújtanak azon hitregeszerü küzdelmek, 
melyeknek súlyát mai napig megszűnés nél
kül hordoztak s melyek között a régi dal
nokvilág elvesztett becses hagyományaiért 
sóhajtva remélünk kárpótlást müköltésze- 
tünk folyvást emelkedő haladásában.

LÉVAY JÓZSEF.

B E L IR O D A L 0 M.

NÉHÁNY ÉV PETŐFI ÉLETÉBŐL. Irta 
Szeberényi Lajos. (Szeged, Burgernél. 18G1.)

(Vége.)

Küzdelmes nyugtalansága apróbb dolgokban 
is nyilatkozik. Meg akarja változtatni nevét, azt 
hiszem, nemcsak nem magyaros hangzásáért, ha
nem mert egy uj és nagy nevet akar kivívni ma
gának. Először Örömfi Vidornak nevezi magát, 
így irta nevét egy könyvbe, melyet Szeberényi- 
nek ajándékozott, majd Rónai, később Sió, mig 
egyszerű ízlése visszavezeti a Petőfi névhez, mely 
a Petrovicsnak fordítása. Ellenben költeményei 
kidolgozásában majd semmi nyoma nincs e habo
zásnak. Keveset javít rajtok, csak valamivel töb
bet mint később, midőn nagyon gyorsan dolgo
zott s ritkán javított egy-két szót. Szeberényi e 
levelekhez mellékelt két oly költeményét közli, 
melyek összes költeményei közt is megjelentek. 
Mindenekben van ugyan javítás, de aránylag cse
kély. Inkább csak egy-egy rósz epithetont cserél 
föl mással vagy egy-egy mondatnak 

erőt. A „Felköszöntés“ czimü költeményének *)  
eredeti czime más volt : „Az utolsó éj * * ” n“ (al
kalmasint Pápán) Négy javítást tett benne s min- 
deniket a költemény előnyére. Egyik : Lángeröjii 
vad hatalmú bor helyett Részegítő, lánghullámu 
bort; a másik: Nézzen rám a sivatag homokja he
lyett: Ide nézzen a puszták homokja; a harmadik: 
Éljen a sors égi rendelése helyett : Éljen a világ 
dicső folyása, a negyedik -.Szép hőség helyett>Szent 
hűség, 8 gyehenna helyett pokol. A „Jövendö
lés" **)  czimü dalnak eredetileg szintén más czime 
volt : „Az álom." Ebben lényeges javítást tett, 
egy egész uj versszakot csúsztatott be. Apróbb 
változtatások itt sem hiányzanak: Es nőtt a gyer
mek, lángra gyujtá forró keblét az ifjúkor helyett: 
Lángra lobbant meleg keblén az ifjú kor; ír he
lyett enyh;Soká, soká,örökkön él helyett Anyám, 
soká, örökkön él. Egy az Összes költemények közé 

*) Lásd Petőfi Összes költeményei. Pest. 18-18. I. db. 
158. 1.

oe) Lásd : ugyanott 1C8. lap. Szeberényi szerint nincs
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föl nem vett s eddig ismeretlen költeményét is 
közli Szeberényi. Czime az „Első dal," melyben 
a színpadot és szinésztársait üdvözli, majd semmi 
becse sincs, pedig 1843-ból való. Kenetes hangú 
és oktató, minden emelkedettség nélkül, s megle
hetős eszmétlen. Sajnálkoznunk kell, hogy Pető
finek Szeberényihez intézett többi levelei elvesz
tek, holott egész 1845-ig folyvást levelezésben 
állottak egymással. Szeberényi, úgy látszik, e le
velek tartalmára sem emlékszik, mi némi kárpót
lásul szolgálhatna; legalább könyvében nem ta
lálhatni nyomát. Az 1844—45-i évekből csak egy 
tréfás historiácskát jegyez föl, s érinti, hogy ba
rátságuk felbomlott. A tréfás historiácska, mely 
Petőfit nagyon boszantotta, a következő : Petőfi 
egy napon Gyömrőre A-i ismerősét látogatni ki- 
menvén, ez gr. Telekiéknél igy mutatta be : Pe
tőfi barátom Pestről, ki félig-meddig iró is 
volna már! Barátságuk felbomlása, mint mondám, 
csak röviden van érintve. Petőfit a Kör által kia
dott költeményeinek birálata idegenité el iskolai 
barátjától, annyira, hogy ha találkozott is vele, 
többé nem akart reá ismerni. „Bocsáss meg, oh 
bocsáss meg — mond Szeberényi — te az idve- 
zültnek szelleme, ha azon jó szándékból, hogy 
magasztalóid elbizottságra ösztönző túlzó tömjé- 
nezéseit egy kissé ellensidyozzam, egy részben 
netalán igazságtalanná lettem." És ismét:Egyéb
iránt, hogy ha ő volt is tálán a hibás, azt én még 
életében régen megbocsátottam?' Ennyi mindaz, 
mit Szeberényi az egész dologról jónak lát meg
jegyezni, de a mit én nem hagyhatok bővebb szó 
nélkül.

Miért oly hallgatag Szeberényi e pontnál, 
midőn más helyt annyira közlékeny, hogy a leg
csekélyebb adatot is följegyzi? Miért vonul csak 
itt vissza, midőn másutt, a mint ily munkákban 
nemcsak elkerülhetlen, hanem szükséges is, nem 
átall beszélni magáról? Ha mindent elmond Pe
tőfiről, a mit tud, miért hallgatja el csak azt, mi 
szint oly érdekes mint a többi, s irodalmi ügy
gyei lévén kapcsolatban nem oly kényes termé
szetű, hogy discretióból mellőzni kelljen? Miért 
nem utasítja az életirót, hogy hol jelent meg az a 
birálat, mely Petőfit annyira felbőszítette? Sze
berényi vagy helyesli, talán egészben, talán rész
ben, mindazt, mit akkor Petőfiről irt, vagy nem. 
Ha igen, miért nem vallja be, ha nem, miért hall
gat? Minden esetre ez nem erkölcsi bátorság. Ezt 
ugyan nem volna szabad mondanom az udvarias 
Szász Károly szerint, ki megtiltja az iró erkölcsi 
•ntentióit kutatni, a sorok közt nem enged olvas
nunk, s a társadalmi illemet az irodalmi illemmel 
egynek tartja, azonban én még nem aláztam oda 
toliamat, hogy ily szabályokat aláírjak. Még egy
szer ismétlem, hogy ez nem erkölcsi bátorság, 
annyival inkább, hogy a talán netalán kifejezések 
a dologgal ismeretlen olvaso előtt majd mindent 
csak Petőfire látszanak hárítani. Nem kivánok 
sem Petőfi ügyvéde, sem Szeberényi vádlója lenni, 

de megpróbálom kideríteni az ügyet, a mennyi
ben tehetem, s pótolni Szeberényi könyve e 
hiányát.

Szeberényi birálata a Hirnökben *)  jelent 
meg Etőfi Andor név alatt. Tudomásom nem oly 
bizonyos, mint kétszer kettő négy, de mégis elég 
alapos arra, hogy a legnagyobb hihetőséggel com- 
binálhassak. Ez alapot Petőfinek e czikkre irt fe
leletéből **)  merítettem, mely a következő : „A 
Hirnök utósó számaiban két lelkes honfi (egy név 
alatt) szent buzgalommal izzad, iparkodván engem 
verseimmel egyetemben tönkre silányitani. Külö
nösen ajánlom mindenkinek, hogy elolvassa, ki 
csak hozzá férhet, sőt kérem mindazokat, kiket 
csekélységem csak némely részben is érdekel, hogy 
elolvassák. Az ott buzgólkodó két atyafi hajdani 
iskolatársam, kik már akkor kalapálták a kaden- 
cziákat, mikor én még azt sem tudtam, mi a köl
tészet : bocskorszij-e vagy martyr korona? — Es 
ők azóta folyvást ütik a verseket, és ezeknek 
özönével elárasztják a szerkesztőket rendre; de a 
szerkesztők oly impertinens embertelenek, hogy 
őket mindeddig nem mutatták be a közönségnek. 
És ez aztán vexa! és dühbe hozza az embert, va- 
lamintségesen dühbe hozta az én fentisztelt iskola 
társaimat, s nem csoda, hogy dühökben épen be
lém kaptak, én belém, kire ők hajdanában csak 
olyan formán néztek le, mint néz le a nagy, nagy 
ökör a lábainál szaladó kicsiny kis pacsirtára. 
Hazám tiszta keblű, legszebb eréiiyű ifjai, fo
gadjátok hódolatom tömjénét."

*) Lásd : Hirnök 1845. I-sö félév 16. 17. sz.
»*) Lásd : Pesti Divatlap 1845. I-sö félév 13 s«-

•*•) Petőfi feleletében a compact betűkkel szedett másik 
szó „tömjénét" alkalmasint Dömjén Józsefre vonatkozik, a 
„Tavasz" czimü zsebkönyv egyik szerkesztőjére. Azonban 
úgy látszik, hogy a birálatot Szeberényi irta és Dömjén 
csak a pápai adatokat szolgáltatta neki Petőfi ellen.

Petőfi e soraiból kettő bizonyos : először, 
hogy tanulótársát vagy épen társait hitte lappan- 
gani amaz álnév alatt; másodszor, hogy a com- 
pact betűkkel szedetett szebb érényü szóval Sze- 
berényire czélzott. Az évszám, a tanulótárs, a 
szójáték, a barátság fölbomlása, minden arra mu
tat, hogy Szeberényi volt ama birálat szerzője 
vagy legalább fő benne ***).  Teljességgel nem di
csérem Petőfinek meglehet elmés, de semmi esetre 
sem derekas feleletét. Először az anonymitas leb- 
bengetése nem lovagias, másodszor roszul esik az 
embernek a rajta elömlő affectatio. Tudjuk, Petőfi 
még Selmeczen irt már verset s igy nem őszintén 
mondja, hogy akkor ő még azt sem tudta, mi 
a költészet : bocskorszij-e vagy martyr korona. 
Tudjuk, épen Szeberényi volt az, ki Selmeczen 
első versét kitüntette, s igy affectál, midőn lené
zést hány szemére hajdani barátjának. Aztán más
felől Szeberényi később legbizalmasb barátja lett, 
kihez igy ir 1842-ben: „írod, hogy közöljük egy
mással elmeszüleményeinket.Én ezt a legnagyobb 
készséggel, szivességgel és örömmel teszem. Arra 
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is kérlek, hogy küldj bírálatot verseimre (ha tán 
arra méltók) de oly elbizott semmi esetre nem va
gyok, hogy munkádat bírálni fognám. Ismerem e 
dologban gyöngeségemet.“ Még más helyet is 
idézhetnék Petőfi leveleiből, azonban ebből is elég 
világos, hogy Petőfinek bármely nagy sérelem 
után is nem volt joga meghamisítani a múltat. De 
mire nem képes egy ifjú költő kritikusa ellenében, 
legyen az bár igazságos vagy igazságtalan, mélyre 
ható vagy felületes, ha kellemetlent hall tőle. A 
génié e gyöngeség alól még nem menti föl az em
bert, sőt a középszerűség sokszor még türelmesb. 
Mind hiába, akár tűrik akár nem, a szabad véle
ményt soha sem nyomhatni el, s mindenki jogá
ban lesz mindig: vizsgálódni, Ítélni s okos és nem 
okos dolgokat mondani. A Petőfi ellen irt gyarló 
kritikák épen oly keveset bizonyitnak a kritika, 
mint a rósz költemények a költészet ellen.

Azonban nem volt-e Petőfi haragjának vala
mi oly oka is, mely mentségére szolgál és Szebe- 
rényit terheli? Valóban volt. Azonban nem cso
dálkozhatni, hogy Szeberényi sok részben balul 
ítélte meg Petőfit. Hiszen ma is vannak elég nagy 
tekintélyű irók, kik Petőfi lyrájáról, mint a ma
gyar klassikai költészet megrontójáról beszélnek s 
Toldy, Vörösmarty után, csak epigonokat lát költé
szetünkben. Az is természetes volt, hogy Szeberényi 
Petőfinek oly aesthetikátlanságokat, sőt ocsmány
ságokat vet szemére, melyek a szenvedély vagy hu
mor jellemző és jól talált kifejezései s csak azalii- 
bájok, hogy nem abból az iskolából valók, midőn 
nagyon bámult aesthetikai kifejezések voltak az 
ilyenek is : „Az ösztönzaj csak élvre lobbadoz“ 
vagy „Hajnali kellemü fény hinti mosolygva sugárát 
melyre az ifjú remény rakja le fellegi várát.“Hogy 
ne botránkoznék meg hát Szeberényi Petőfinek 
még ily sorain is : „Elpártolt barát veszett ebként 
ki szivem megmarad, vagy Tiéd vagyok, tiéd ha
zám, e szív, e lélek, kit szeretnék, ha tégedet nem 
szeretnélek." Mindez természetes, sőt azt tartom 
természetlennek, hogy Szeberényi, s ez birálata 
legjobb része, kezdte sejteni a népnemzeti elem 
fontosságát, sőt ez oldalról méltányolja is Petőfit, 
noha csak átalánosságban, mert részletezése épen 
ellenkezőt bizonyit. Egyébiránt az egész bírálat 
nem mélyreható, leghelyesb benne egy pár nyelv
hiba megrovása, s a méltánylat és megrovás egész 

v égeredménye az, hogy Petőfi csak ügyes kezdő. 
De nem ez, a mivel Petőfi nem helyeselhető kifa- 
kadását menteni akarom. Van ott egy pár oly sor, 
melyeket Szeberényinek nem volt joga mondani 
mint kritikusnak, annál kevésbbé mint barátnak, 
s a melyek könnyen felingerelhették a különben 
is ingerlékeny ifjú költőt. A dolognak egy kis 
históriája van. A pápai iskolai képzőtá rsulat 
1845-ben egy zsebkönyvet adott ki, Tavasz czim 
alatt, tagjai dolgozataiból. Kiadták Petőfinek is 
diákköri két versét, tudtán kivül. Petőfi gúnyo
san köszönte meg nekik, hogy első kísérleteit oly 
nagyra becsülik. Ezt szemére veti Szeberényi s 

idézi a Tavaszban megjelent versei egyikét, az 
Ideál cziműt, bebizonyitni törekedvén, hogy ez 
van olyan, sőt formai tekintetben jobb, Petőfinek 
a maga által kiadott verseinél. Elég gyönge vers 
biz az, a Kunoss iskolájából, Petőfinek joga volt 
mind ki nem adni, mind tudtán kívüli megjelené
séért boszankodni. Szeberényi igy végzi birálatá- 
nak ide vonatkozó részét : „Ha jól vagyok érte- 
sitve, akkor Petőfi Sándor ur most is tagja a pápai 
képző társaságnak s igy csupán tagtársaik mun
káit közlötték a kiadók, sőt ha Petőfi ur végezni 
akarta volna iskoláit, még most sem írna ám mást, 
mint iskolai gyakorlatokat.“

Szeberényi ur legjobban tudta, hogy Petőfi 
miért hagyta el a selmeczi iskolát, miért a pápait, 
sőt a jelen munkácskájában maga menti őt a kor
helység és kicsapongások vádja ellen. Miért ve
tette hát szemére, hogy nem végzett, hogy meg
szökött, s talán korhely és kicsapott diák ? Miért 
sejtetett a Petőfi körülményeivel ismeretlen olva
só előtt többet, mint a mennyi a dologban volt ? 
Ez nem csak egy hű baráthoz nem illett, de egy 
távol ismerőshöz sem. Azonban vajon mint kriti
kusnak volt-e joga erre? Bizonyára nem én va
gyok az, ki a kritika jogait csonkitni óhajtóm. 
Ott van Józsika Miklós és Szász Károly s utánok 
egy egész had, kik az illem örve alatt rablánczo- 
kat akarnának verni a kritikára. Hiú fáradalom. 
A kritika egy-egy lovagját semmivé tehetik, de a 
kritika örök jogait soha sem. Jól mondta Erdélyi : 
„A kritikusok végrendelete meg van irva:Exoria- 
re aliquis nostris ex ossibus ultor. Valóban a kri
tikának több joga van, mint a mennyit nálunk 
némely nagy tekintélyű irók elismerni méltóztat- 
nak. A kritikus sokat, mindent elmondhat, mit a 
birálata alatti könyv fekete vagy fehér soraiból 
a deductio, inductio vagy analógia utján kiokos
kodhatni. Elmondhatja például egy csoport nyeg
le előfizetési felszólításra vagy hírlapi fogásra, 
hogy emez irók egész a házaló szatócs fortélyos 
kérkedéséig aljasitják le tollúkat; elmondhatja, 
hogy eme költő a népnek hogyan hizeleg s ez 
ujabbkori Maecenástól hogyan koldul egy pár ke
gyes pillantást vagy tölt erszényt; elmondhatja, 
hogy eme regényíró a képmutató erkölcsösség 
mázával vonja be ezélzatai erkölcstelenségét; el
mondhatja, ha szükséges s alapot tud reá találni, 
hogy eme történetiró szántszándékkal hamisítja 
meg az adatokat, eme kritikusból a rósz akarat 
szól s eme politikai iró egészen mást beszél, mint 
a mit akar. Sőt arra is joga van a kritikusnak, ha 
az iro egyszersmind valamely másnemű es bírálat 
alá eső közpálya embere, hogy ezzel is kapcsolat
ba hozza kritikáját, s igy a könyv fehér és fekete 
sorain túl is terjeszkedjék. De miért csinált pél
dákat felhoznom ? Olvassátok az irodalmak törté
nelmét Aristarchustól Planche Gusztávig, Cice
rótól Széchenyi Istvánig s meg fogtok győződni, 
hogy nem a legdrasticusabb példákat hoztam föl. 
Azonban e hatalomnak, mely már azért sem lehet



zsarnoki, mert mindenki gyakorolhatja s mindig | 
csak az io-azság és szellem szolgálatában válik 
hatalommá, nem szabad az iró magán viszonyai
hoz férkőzni, s ennyiben tisztelni tartozik szemé
lyét. A kritikus nem tehet semminemű czélzatot, 
megrovást, még a legigazabbat sem,ha az csak az 
iró magán viszonyai és személyisége ismeretében 
leli alapját. A kritikus e jogot csak az iró halá
lával nyeri meg. Szeberényi átlépte e korlátot,

megsértette a törvényt, mert hiszen 1845-ben 
Petőfi még élt.

S most is mennyivel jobban teszi vala, ha 
könyvecskéjében az egész ügyet bevallja s talán-es 
netalán-os felsohajtása helyett igy szól : Bocsáss 
meg, oh üdvözültnek szelleme, hogy megsértette
lek, hogy oly sértésre ingereltelek, mely már csak 
azért sem illett hozzád, mert természeted elleni 
affectatióval vegyült.

. GYULAI PÁL.

KÜLIRODALOM.

A FINNEK HITREGÉI ÉS MONDÁI.
(Folytatás.)

E babonás félelem daczára, melyet neki a 
holtak okoztak, az öreg finn épen úgy segélyül 
hívta őket és tanácsot kért tőlük, mint a görögök 
és skandinávok. A Kalevala azt beszéli, hogy 
Wainaemöinen, midőn egy veszedelmes utat kelle 
tennie, a három varázsszót elfeledte, a mi nélkül 
nem kelhetett útra. Hogy ezeket ismét föllelje, a 
holtak országában kelle keresnie. Tuoninak, e ré
mes ország fejedelmének, leányai őt hatalmukba 
igyekszenek keríteni, s azon pillanatban, midőn 
azt hiszik, hogy elaludt, vas hálót vetnek a tes
tére. Wainaemöinen, vigyázván magára, kővé vá
lik s a folyóba hengereg, itt kigyóalakot ölt ma
gára és a háló hurkain elosonik. O tudja, hogy a 
három szót, melyekre szüksége van, az öreg Wi- 
pemen neki megmondaná; de hozzá az ut hosszas 
és fáradalmas. Oda neki a leányok tűinek hegyén, 
a férfiak éles fegyverein, a hősök alabárdjain kell 
lépkednie. Azért is czipőt, keztyüt és öltözetet 
vasból csinál magának, s eljut arra a helyre, a hol 
Wipemen nyugszik és pedig oly régóta, hogy már 
sirhalmát sűrű erdő nőtte be. Wainaemöinen az 
erdőt tövestől kiszaggatja s Wipemen szájába vas 
czöveket szúr, a ki erre fölébred s hasztalanul 
igyekszik a durva eszköztől szabadulni, mely kí
nozza és marczongolja. Végre elhatározza magát 
rettenetes ellenfelének tágitani, s egy varázséne
ket énekel. A folyó ennek hallatára megszűnik 
sóhajtozni, és a tenger zokogni.

A finn varázslók szinte gyakran idézték a 
holtakat, és minden, a ki látta, a mint arczczal a 
földre borulának s testök vonaglott és remegett, 
azt hitte, hogy a tévelygő lélek, melyhez fordul
tak, kérdésökre válaszolt.

Eleinte azt hitték Finnországban, hogy a hol
tak árnyakként tengődnek sírjaikban, később azon 
hiedelemre jöttek, hogy Tuoni földalatti orszá
gába, Tuonelába költöznek át. Hogy oda juthas
sanak kilencz tengeren, sebesen rohanó folyókon 
és veszedelmes zuhatagokon kellett átmenniük. 

E föld alatti világ hasonlit az élők világához, 
láthatni itt vizeket, szántóföldeket, erdőket, rőt
vadakat és csúszómászókat (hüllőket). Ez erdők 
azonban rémületesek voltak,^ a viz fekete, és a 
szántóföldben a mag sárkányfoggá vált. E vesz- 
teljes ország uralkodója, ki Charon módjára szál
lította ladikján a holtakat, rettenetes, szívtelen 
és könyörületlen zsarnok vala. Működésében neki 
segédkezet a nője nyújtott, egy utálatos, görbe 
állú és vas ujjú teremtmény, a ki vendégeit béká
val és viperával vendégelte meg. Ezen borzadal- 
mas házaspárnak volt egy fia, kit vérszomjáról 
Veresnek hivtak, és három fekete, kicsiny s vézna 
anya. Egyik a holtak bárkáját kormányozta; a 
másik mérges lehelletével a dögvészt, aszkórt s 
egyéb halálos betegséget terjesztette a világon; a 
harmadik egy sziklán állott, s úgy forgott mint a 
malomkő és szétmorzsolá alattvalóit, a kik úgy 
széledtek szét a levegőben, mint a por, s megmér
gezték a légkört.

Ez utóbbi hitrege daczára, mely az örökkétartó 
büntetés eszméjét magában foglalja, nem hittek a 
régi finnek a túlvilág! büntetés- ésmegjutalmazás 
tanában; noha erre mutat kétségkivűl a Kalevala 
következő helye, mely azonban a többinél ké
sőbbi eredetű. E rész a keresztyénség első izbeni 
hirdetésének befolyása alatt kelt. Megjegyzendő 
itt, hogy a Kalevala csupán gyüjteléke oly költe
ményeknek, a melyek különböző időben és külön
böző helyen jöttek létre, s mig egy oldalról egy 
vad kosmogonia legprimitívebb eszméihez kap- 
csolvák, más oldalról az evangyéliom első oktatá
saihoz simulnak. Az erre vonatkozó hely igy 
hangzik :

„Egész éltetek folytában ne tegyetek semmi 
roszat, ti fiai a halandóknak! Ne sértegessétek 
azokat, a kiknek tiszta a lelke, tiszteljétek az ár
tatlanságot; a rósz cselekedetek elnyerik bünte- 
tésöket Tuoni lakában. Ott van a bűnösök fekhe
lye; ott van a semmirekellőnek az ágya tűzben 
izzóvá hevített köveken, égő gránit tüskén, taka
rója pedig kigyóból és undok férgekből van.“

Az istenek- és istennőkön kívül a rúnák és



finn hagyományok egész sor, inkább vagy ke- 
vésbbé tisztelt, természetfólötti lényeket is emlí
tenek. Itt épen úgy fellelni, mint a középkori eu
rópai mondákban, a németek koboldjait, zörgő 
manóit, a skótok brownieit, a svédek tomtegub- 
barjait, szóval egész seregét ama törpéknek, s 
házi manóknak s emberbarátoknak, a kik oly dol
gosak és szolgálatkészek, de egyszersmind oly 
sérthetők és boszuvágyók. Ha a finn uj házba 
ment lakni, nem feledkezett meg soha az épület 
mind a négy oldala felé meghajolni, a láthatatlan 
lények előtt, a kik itt netalán már letelepedtek, 
hodolatát bemutatandó s az udvariasság e jele ál
tal azok jóindulatát megnyerendő.

A finneknél különféle állat, különösen pedig 
a medve, szentség jellemével volt felruházva. A 
rúnák a medvét Ohtö-nak mondják. Ezek azt be
szélik, hogy Ohto a nap- és hold mellett született. 
Az erdők istennője személyesen volt a dajkája. 
Ez őt, midőn a bölcsőben feküdt, ezzel együtt fe
nyőgallyakra kötözte arany szalaggal. Fogat 
azonban nem akart neki adni, míg meg nem Ígér
te, hogy semmi erőszakosságot nem követ el. 
Minthogy azonban Ígéretét sokszor megszegte, 
tehát az embereknek jogukban áll megölni, s még 
mai napig is megünneplik Finnország némely ré
szében, épen úgy, mint hajdanában, a medve és 
vadászok ünnepét. Ez hosszadalmas szertartás, 
melyre a falu minden családja egy házba gyűl, és 
a mulatság félig burlesk, félig lyrai, egyaránt ör
vendezteti az öreget és gyermeket, az urat és 
szolgát. Ez oly vígjáték, a melyben minden jelen
levő részt vesz, némelyek dallal melyet kezdenek, 
mások refrainjök által melyet ismételnek, mások 
pedig taglejtésökkel; ez oly vigjáték, melynek 
megvan kezdete, bonyolódása s vidám kifejlése.

Elébb hírül hozzák, hogy egy medve tőrbe 
akadt, s ezzel az ünnepély megkezdődik. Két 
férfi elmegy, a tenyerestalpas állatot felkeresendő, 
útközben dalolja : '

„Most a medvét kell megfognunk, arany bő
rét megszereznünk, eber Tuopia országában a 
csendes erdőben.

Én is erős voltam egykor, oly erős és ifjú 
mint sok más ember. Midőn vadászatra összegyűl
tünk, a barlangba berontottam s a szélesorrut kö
zelről megcsíptem. Most már öreg vagyok, de a 
vadászatot mégis szeretem; engem a vadászat 
luopia országába, a mézivó barlangjába vonz.

Elhagyom én a lakomat s elmegyek a fák alá. 
Mielikki, erdők királynője , vess szemkötőt a 
medve szemére, kendőt a fejére; tégy mézet a fo
gaira es vajat a torkába, hogy a vadászt meg ne 
érezze és ne lássa jöttét. “

A vadászok ezután a medvéhez fordulnak, 
mintha még életben volna, s kérik, hogy szelídül
jön meg.

,,Ó te az erdőnek széles homloku és szép ke
rek tagú fia, ha a büszke vadászokat jőni látod, 
dugd körmeid a talpad alá, fogaid pedig állkap

csaidba; jó medvém, jó mézevőm, légy szerény 
mint a fajdtyúk, aludjál mint a lúd.44

Azután bocsánatot kérnek hogy megölték.
„Szép barátom, drága medvém, nem én vol

tam az, a ki a földhöz vágott, se nem a testvérem; 
magad ingadoztál mikor mentél, mert ügyetlenül 
tetted a földre lábadat, melylyel szép ruhádat 
mind szétszakítottad/4

Ekkor megfogják lábainál fogva, elviendők, 
s arra kérik, hogy tegye magát minél könnyebbé:

„Kedves, széleshomloku medvém, szépséges 
mézevőm, még egy kicsit utaznod kell. Állj a lá
bodra, indulj te, erdők királya. Mi téged népes 
társaságba viszünk, olyan házba, a melynek arany 
oszlopai vannak s deszkázata ezüst. Érdemes ven
dég gyanánt mutatunk be, úgy mint nemes jöve
vényt és tejól érzed majd magad ottan; tejet ad
nak innod és mézet enned. Jer, hadd vezessünk 
oda; légy könnyű, mint a vizen úszó levél, mint 
egy ágacska, mint az erdei evet.44

A házhoz közeledtökkor az egyik vadász meg- 
fujja a kürtöt. Hallja ezt az egész társaság s kér
dezi, mit jelentsen e vidám hang. Közülök egyik 
a vadászokhoz megy s kérdezősködik tőlök. A 
vadász büszkén válaszolja : „Az erdők királyát 
hozzuk.41 Es ekkor megzendül az örömének :

„Hála neked, isten, teremtőnk, hála neked, 
a ki az izmos állatot kezünkbe juttattad, a ki la
kunkba hoztad az erdőnek kincsét. Üdvöz légy, 
mézes talpú, ki átléped küszöbünket :

Egész életemben óhajtottam, egész életem
ben vártam azt az órát, a mikor téged láthassa
lak; vágjam teljesültét ohajtám, mikint nyár 
végén teljesül az aratás, miként a tél haván a kor
csolyázás, miként a rózsapirós ajkú lánynál a férj
hez menetel.

Reggel s estende kinéztem az ablakon s igy 
szóltam magamban :

„Hát nem hallani a vadászok zajongását, az 
erdei szüzek kiáltozásait? Nem hozzák ide a nagy 
madarat?44

Aztán megkérdezik a vadászok, vajon készen 
van-e minden az érdemes vendég elfogadására; 
megmutattatják a szobát, melyet neki szántak; 
leteszik a medvét egy padra s dicsőítik erejét és 
szépségét.

Némely madár a finnekben a tisztelet szin
ten ily sajátságos érzelmét költé föl. A sasról azt 
tartották, hogy a világ megteremtésében ő is részt 
vön. A sas az éjszaki szél látható jelképe volt. A 
kakuk énekével termékenyítette a földet; a búvár 
eleve látta és hirdette az esőt. A téjütat madár- 
utnak hívták, hihetőleg azon monda folytán, me
lyet némely skandináv és szláv törzsnél szintén 
feltalálhatni, s a mely azt mondja, hogy a meg
szabadult lelkek az égnek röpülnek fehér galamb 
képében. A rovarok közül különösen a méhet tün
tették ki s tisztelték.

A finnek, valamint a lappok, hegyeket, bizarr 
idomú sziklákat, némely tavat, forrást és folyót 
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választottak vallásos szertartások helyéül. A gö
rögök, druidok és az éjszaki vidékeken lakó szlá
vok módjára bizonyos fákat is tiszteltek, igy a 
tölgyfát, kőrisfát. Azon hiedelemben voltak, hogy 
ezen fák épen nem érzéketlenek azon gyönyör 
iránt, mely annak látásán keletkezik bennök, mi
dőn szenvedni látják azt, a ki természetfölötti 
tulajdonaikon kétkedik. Ezért nekik elégtételt 
adandók, Tavast tartomány pogány finnjei az 
evangyéliom terjesztésének első kísérleteikor egy- 
egy tölgy tövénél kínozták azokat, a kik a ke- 
resztyénségre tértek.

A finn néptörzs sokkal ravaszabb és vadabb 
óriásnemben is hitt, mint a milyet a németek és 
skandinávok néphagyományaiban találunk. Ezen 
óriások egyike, Suoni, alig három napos korában 
széttépi pólyáját s ruháját. Öt egy karéliai ko
vácsnak adják el, a ki gyermeke dajkálását bízza 
reá. A rettenetes Suoni a gyermeknek kiszúrja a 
szemeit, megöli, bölcsőjét pedig megégeti. Ura a 
fóldmivelésnél akarja hasznát venni : ő pedig egy 
pillanat alatt kiszaggatja a tölgyeket és fenyőket 
s kígyókkal kötözi össze. Azután a nyájat próbál
ják rábizni, de mivel úrnője követ tett a kenye
rébe, Suoni feldühösödik s egész nyáj medvét és 
farkast szed össze, melyek az asszonyt felfalják 
és a legelőt elpusztítják.

E mondák közt az óriásokról létezik egy 
gyakran tárgyalt elbeszélés, mely eredeti alakjá
ban a tudományosság diadalát hirdeti a nyers erő 
felett.

Egy óriásleány egy szántóvető embert vett a 
kezébe lovastul és ekéstül : „Kedves anyám,“ 
mond ez, „nézzed csak1; milyen szép játékszerem 

van nekem, épen most leltem “ — „Ne bántsd/ 
felel anyja, „ez az ember és társai keritik hatal
mukba a földet mely a miénk, s mi kénytelenek 
leszünk elhagyni.“

Hátra van még, hogy azon hősökről szóljunk,- 
kik a Kalevalában és finn kosmogoniában a lég 
főbb serepet viszik. Atalában minden népnek s 
egyénnek van oly aranykora, melyet büszkén em
leget, mihelyt némi műveltségi fokra jutott, s a 
melyre édesbus érzelmekkel emlékezik vissza. 
Nekünk is mindnyájunknak meg volt a magunk 
Árkádiája, mi is szivtuk örvendetes hajnalunk él
tető sugarait. így szeretnek a finn néptörzsek, 
éljenek bár a siberiai sivatagokon vagy Suoni mo- 
csáro3 földjén, rúnáikban ezen aranykorról be
szélni, azon nevezetes korszakról, mikor a tölgyek 
ágairól méz csepegett, mikor tejpatakok öntözek 
a földet, mikor minden ember okos, becsületes, 
erős és boldog volt. Akkor éltek azon hősök, kik 
most már eltűntek a földről. Ezek az istenek és 
emberek közt egy átmeneti nemesb osztályt ké
peztek, s dicsőségöket nem csupán vitézségük és 
harczias tetteik, hanem bölcseségök, varázserejük, 
költői lángeszök és ügyes kovácsmesterségök ál
tal szerezték. E nemzetség nejei szintén csodaerő
vel és rendkívüli bátorsággal voltak felruházva.

Az esth mythologiában ezen hősök a legfőbb 
istenség fiai. Ezek a világ teremtése előtt szület
tek; atyjukkal az égi palotákban laktak. A finn 
költészetben a két leghíresebb hős Wainaemöinen 
és Ilmarinen [egy természetfölötti szűztől szület
tek, kit a szél ejtett teherbe. Úgy hiszem jobb lesz 
először az esth regét mondani eí, azután a finnt.

(Vége a jövő számban.) KUN BÉLA.

T Á R C Z A.
A DALIÁS IDŐKBŐL.

(Folytatás.)

Sokan víttak immár a daliák rendben, 
Kiket elszámlálni se’ időm se’ kedvem: 
Sok dárda törött el, repüle sok tarcsa *)  
Hogyha nem volt ember, a ki azt megtartsa.

*) Paizsíéle.

De most ím beugrat egy balog, egy sete; 
Kérdezi a népség : vajon ki lehet e? 
Nem gyanítják, hogy az önnön maga Toldi, 
Mert mi szükség annak balkézzel harczolni! 
Azt hivék bajtársi hogy, a mennyi kedve, 
Sátorában alszik földre heveredve, 
Az egész játékot semmire becsüli;
Ifa tudnák, kivel fog a bajuk meggyűlni!

Pedig az erejét nem is adja ez ki, 
Nem magáért, hanem csak Lőrinczér’ tesz ki; 
Helybehagyá Lőrincz (lesve a sátorban), 
Megvallotta, hogy már ő se’ vína jobban. 

Az első vitéznek, kivel Toldi játszik, 
Tompa nagy ütéstől szeme is káprádzik, 
Felfordul a világ — ő pedig lefordul, — 
Alig bírta magát fölszedni a porbul.

Személye kilétét hiába titkolta, 
Többen ráismertek, hogy az ifjú Kolta; 

■ Almás-szürke lovát elvezette gyalog; 
Nem neheztel érte, hisz katona dolog.

i Erre másik állt be : az ifjú Balassa, 
: (Könnyű ráismerni) a király inassa,
Szemes, fürge bajnok, eleven mint a esik, 
Toldi rúdja elől gyorsan félrehajlik.

De Miklós a rúddal oldalvást lepedzi, 
Szánja a kengyelvas, lábát nem ereszti, 
Lova meghurczolja sarkantyúnál fogva, 
Nagy vargabetűt ir fejjel a homokba.
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Toldi pedig intett, hogy még víni kíván; 
Jelt ad a bajmester, más lovagot híván, 
De vontatva készül Lőkös, a harmadik, 
Ráér a jó Miklós széllyelnézni addig.

Lova lassan ballag; körbe-körbe léptet, 
Nézi a nézőket, a sok szép cselédet,
Mintha kertben volna, mind virág közt járna .. . 
Pánczélos dereka nem hajlik utána!

Nem is akadt ember, hogy Miklóssal víjon, 
Senkinek se’ kellett a leány e díjon :
Csak Rozgonyi Máté szíveli nehezen 
Hogy Piroska húga más vitézé leszen,

Húga és vagyonja. O hiába kérte : 
Most fejével immár kell játszani érte; 
Kiugrat a sorból : „vagy élet vagy halál!“ 
Az erős Toldival átellenbe’ megáll.

Ez alatt Piroska rózsaszín sátorban
A vitéz fiúkat nézi vala sorban;
Keresi félszemmel : köztük van-e Toldi?
Mert, hogy azt szeretné, könnyű elgondolni :

Szeretné neméért, szeretné nevéért,
Szeretné ma látott deli személyéért;
Visszaveti lengő fátyolét, hogy lássa.
Mond neki valamit szíve dobogása.
Toldi is a lyányra — de csak amúgy fennyen — 
Oda veti szemét .... el se’ vette könnyen!
S mint midőn az ember érez benső vádat,
Azt se’ tudja hogy mért? lelke úgy rátámad;

Lovagi sisakja mintha égne arczán
Oly igen pirúl e mai tolvajharczán,
Mintha útja veszve nem találná czélját .... 
Nagy hosszú sóhajtás emeli pánczélját.
Ekkor esett az, hogy Toldi és Piroska 
Együvé gondoltak, ketten egy dologra, 
Együvé gondoltak, együtt sóhajtottak, 
A miről magok is tán semmit se’ tudtak.

Ekkor esett az, hogy két ifiú cseléd
Szíve szerelmének fonta már kötelét,
Kötelét, halálos, örök szerelemnek ....
En uram istenem, add jó végit ennek!
Már azonban Lőkös, Toldi vívótársa,
Feszítő dorondját, készen a futásra;
..Jól vigyázz! ne hibázz!“ riad a bajmester;
Szégyelli azt Miklós (neki szól most egyszer) : 

Öklelő szerszámát kapja jobb kezébe,
Hogy előbb senye volt, most nem jut eszébe, 
Hanyatt löki Lőköst nagy marha lovastul, — 
Az ember füle majd siket lesz a tapsiul.

Hanem, mikor aztán lobogó kantárral 
Megered a két ló a dalia párral, 
Feszesen a dárdák messzire kinyúlnak 
Mint egyenes szarva csődör egyszarvúnak,

S látja, mint egy gályát, közelítő szörnyet, 
Nevekedni Toldit : Rozgonyi elszörnyed, 
Lágy szivét elejti, vak dühét felejti, 
Rúdja fényes hegyét a homokba rejti.
Visszarántá Miklós tanult lova száját, 
Pisszegés, hurítás üldözé a gyávát; 
De a mulatságnak azér’ nem lett vége, 
Tovább is szerette nézni ő felsége.

Sokan törtek láncsát, lovon úgy, mint gyalog, 
Voltak mindenféle testi viadalok, 
Ember ember ellen, vagy csapat csapattal, 
Múlaták a királyt, ügyes fordulattal.
Birkózás, lovaglás, kopjavetés járta, 
Dolgozott nyíl és kard, buzogány és dárda; 
Majd paraszt szerszám is jött napfényre végül, 
Kasza, villa, fustély — csupa nevetségül.

Toldi is, rósz kedvét el akarván űzni, 
Mint a sáskafölhőt nagy lárma elűzi, 
Toldi is beállít egy goromba cséppel : 
No hiszen jaj annak, a kit ez megcsépel! 
Megereszti nyakát a csép, mint egy gólya, 
Kelepei a végén szijjas hadarója, 
Csattog össze a rúd, a pánczél is pattog, 
Tombol a két vívó, dong a föld alattok.

Toldi a bajtársát vissza-visszagyüri, 
Három Ízben a tért vele megkerüli; 
Támad iszonyú zaj, kaczag a tenger nép, 
Úgy hogy nevettében megrendül a környék, 

tjük.) ARANY JÁNOS.

A GYÓGYSZER.ÉSZNÉ.
SOLLOGUB GRÓFTÓL.

(Folytatás.)

Sarlotte elmene s egy perez múlva visz- 
szaérkezék egy nyúlánk butella finom rajnai 
borral, melyet a tudósok, minden tudomá
nyok mellett, nagyon szeretnek.

Rajnai bor és szivar volt az ö üditése, 
egyetlenegy fényűzése s ezek kielégítésére, 
leánya, a tizenöt éves gyerek, évhosszanta 

számitgatta, zsugorgatta a krajezárokat’ 
megtagadott magától korához illő minden 
gyönyört, viselte mindég azt a karton ru
hát hétköznap, s azt a fehért innepnap s 
alkudozta oly átalkodottan ama gazdasszo- 
nyi kellékeket; hanem aztán a szivar meg
érkezett Hamburgból, s a bor a Rajna vi 
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(lékéről a tanárnak egy barátja s régi isme
rőse közbenjárásával. A bárónak ily es valami 
eszébe se’ jutott. Egy pohár borra az ö ho- 
nias magányában, a német feléled, megifio- 
dik, beszédes lesz, és mint a gyermek örül 
játékának, úgy örvend a német régi kora 
emlékeinek. Két óra észrevétlenül telt el. 
Elbeszelte a professor az ö exameneit, ba
jait, n.émet tanár barátaival való megismer
kedését, zajos ifjúságát, néma szerelmét, 
megházasodását, csendes, munkás életét, s 
feledhetlen hitvese emlékére ömlő forró 
könyiikkel rekeszté be elbeszéléseit. A stu- 
dent hallgatta figyelemmel. Lelke jobbik 
fele elgondolá a mi szép volt a német fedd
hetetlen éltében, s akaratlan átmenetellel 
leánya szeplőtlen szent képén állapodék 
meg. Azon minden nyugtalan heves indula
tok oly távolléte, oly epicai nyugalom tük
röződött, hogy a felforrongó vér elcsende
sült, s földre vonzódó gondolata szántszán- 
déktalanul fellengett magasztosabb kútfeje 
felé. Ellenkező két érzelem közt hányódva, 
a fiatal báró nem birt tisztába jőni maga 
magával. Sarlotte-ra nézve, érezte, hogy 
szeretnie kell. Környezetére tekintve, azt, 
érezte, hogy nem képes beléje szeretni. Nála 
nélkül gyötrelem, vele boszuság. Midőn tö
mött szőr-prémezte sötét szemét nézte, azon
nal felragadák képzelődése szárnyai az áb
rándok csudával teli világába — hol csupa 
harmónia, költelem és boldogság. — Az élet 
borzadalmas emlékezetei pedig gyorsan ösz- 
szeronták képzemenyeit. Hafergrütze az asz
talon, foltozás az öltözeten, koppantó a fagy- 
gyugyertya tartóján, a káposzta drágaságán 
való panasz, hideg borzadályával futtat
ták el a hátát. — Minden estve szilárdul 
el vala tök élve, hogy nem megy többet lá
togatóba a tanárhoz, és más nap már megint 
ott volt a szomszédban, itta a Rheinweint, 
szívta szivarát s játszta Sarlotte-tal a sona- 
tákat négy kézre.

Eltelék egynéhány hónap. - A tudós 
yároskában . . . más bűnös városok példá
jára, pletyka indula meg, és terjedt hozzá
adásokkal s coinmentariusokkal, hogv a fia
tal báró házasodik. Értésére esvén, termé
szetesen neki legutoljára, mint jó, egyenes 
és becsületes ember, leikéből megharagvék. 
A házasság úgy tetszett neki,mintegy rnesz- 
szi kikötő-hosszas vándorlás után, de hisz ő 

meg most készült, hogy útnak induljon. 
Mindemellett az a gondolat, hogy mások 
elvehetik Sarlotte-ot, a ttirhetlenségig kel
lemetlen volt előtte, hanem ki kell szolgál
tatnunk neki azt az igazságot, hogy erőt 
vet magán; talán az ellen, a mi még csak 
habja s lángja vala minden szépnek, a mi, 
fájdalom, növekedőben mutatkozott. — Egy
szerre véget vete minden kisértö alkalom
nak s búfelejtés végett neki adá magát egész 
szabadjában a tanulói életnek.

A tanulói élet pedig, barátim, az a min
dég forrongó kehely, kivel nem felejtetné a 
baját, kinek nem csillapitná háborgását? El- 
sodrá az ifjú bárót. Félrecsapta sapkáját, fel
szerelte magát görcsös bottal, s járt a „kom- 
mersch“-ekbe s a vivó-terembe, azoknak a 
desperat Burschoknak a keze közé. És az ő, 
eddigelé csaknem ismeretlen neve egyszer
re zajt iite utón útfélen; ifjú Fuchsok tisz
telettel, a városi leányok figyelő részvéttel 
kezdék tekinteni. De bármennyire kívánt is 
szerelmes lenni, bármily könnyű volt is az 
az ő korában, óhajtását egész lélekböl se
hogy sem bírta teljesíteni. Ez s ez szép 
volt, de pék leánya; egy másik nagyon ke
csesnek tetszett, de egyszer észre vévé, hogy 
a keze nincs kellőleg megmosva. Egyik szer
felett kicsiny, másik szerfelett nagy; egyik
nek nem elég fekete a haja, a másik igen 
szőke volt. Szóval a helybeli szépek minden 
köreit megjárván, lelke csak a professor 
leányánál állapodott meg nyájas érzelem
mel; de ott is, mint látók, csak szakadozva 
szeretgetett, minden perczen gyötrődött, 
kegyetlenül belé botolva a prózai élet rö
geibe.

Mi forgott az alatt a fiatal leány szivé
ben? Miből lehetett volna kitalálni? Mindig 
oly csendben és egyhangúságban élt; csak
hogy gondosan kitért a báró elől,valahány
szor találkozott volna vele az utczán, s es
ténként több-több ideig vonult vissza szo
bácskájába. A bárónak e gyér találkozá
sokból úgy tetszett, hogy haragszik reá, s 
boszankodott rajta. Mi jogon? gondolá. — 
Csakhogy hihetőleg még nagyobb boszu- 
ságára lesz vala, ha épen nem haragudt 
volna reá. — Élte lármás álomban telt. — 
Reggel szórakozva hallgatott akármiféle 
leczkét, aztán a vívó terembe indult, s ott, 

' mint a mi népünk fejezi ki, fejtörő mester



44

ségben járt *);  aztán Stuhhvagenekre ült a 
vig társaság s bornál, éneknél, lármás örö
mök közt zajongott egész éjen át.

*) A miénk meg „úri komédiádnak nevezi. Ford.

Egykor alapítása ünnepélyét ülé meg 
az egyetem. A studentek öltönyük gombjára 
aggatott palaczkokkal mentek ki csoporto
san a városon kívüli korcsmákba. A báró is 
hasonló pinczeszerüleg piperézve, pajtásai 
világos nagy örömére, bevegyült a pajkos 
seregbe s egész nap nem ment haza. A pro
fessor leánya hasztalan kandikált ki lopva 
a függöny mögül, remegve várva, hogy saj
nálatra méltó szomszédja el talál jöni szál
lására. Estve lett. Egy pillanatra minden 
ablak megvilágosodék az ünnepély tisztele
tére, egyszersmind valami kegyetlen zene
bonától is tartva. A város minden tájáról 
víg énekkarok kezdének viszhangozni, s az 
énekes csoportok fáklyásán vonultak az 
akadémia épülete felé, s hangos üvöltéssel 
kiabálták a vivatot.

A városi lakosok mind kapuikban állot
tak, s ujságvágygyal nézték az akadémiai 
ifjúság fesztelen vigságát. — Kiabálás, tom- 
bolás, éneklés — nem szűntek meg bár egy 
perczig. A tanár házához egy csoport félit
tas Bursch tódult.

— Hát tudjátok mit — monda egy re
kedtes szózat — az a vén satranyu . . . teg
nap a leczkéjén gorombáskodott. — No igaz, 
hogy én súrolni kezdtem a lábammal . . . 
nekem úgy tetszett ... ha igen, szabad vol
tam vele .... ugy-e? No’s, a vén satranyu 
egyszer csak azt mondja nekem, hogy ne 
zavarjak. — Mintha én háborgatnék mást, 
hogy ne hallgathasson. Ez már csak gorom
baság. — Gorombaság, monda'nehány szózat.

— No hát, mire várunk még? — Per- 
eat-ot neki. ’ s

„Pereat!“ üvölté a sokaság oly harsogás
sal, hogy a közel levő házak falai csaknem 
megrendültek belé.

A professor, ki csendesen ül vala iró 
asztala mellett, elhalványodott. Már csak 
nem nekem szól, gondolá.

— Nem! a bizony az én tudós és sze
rencsétlen barátomnak.

— Silentium, Burschok! kiáltá egy in ás 
szózat. Vetek, gyalázat igy bántani egy ár
tatlan öreget.

— Mi a? ... mi a? .. .
— Üldözött ö valaha valakit? — Volt 

ö valaha ellensége a tanulóknak? Nem ér
tetek fáradott-e egész éltében? Ti pedig kö
szönet helyett szidalommal fizetitek. — Szé
gyen az, íiczkók!

— Führenheimnak igaza van. Monda 
valaki.

— Az öregnek szép leánya van, jegyzék 
meg mások.

— Vivat! kiálták mindnyájan. Vivat! 
vivat! vivat! crescat! fioreat- in aeternum!

— Ezzel, báró ur, nem halad el, mondá 
a haragos, rekedtes hang. — Én filiszter 
vagyok. Nem volna-e kedve velem egyet 
fordulni.

— Oh igen, akár pisztolylyal, felele 
Führenlieim.

— No, ha úgy tetszik, pisztolylyal.
— Ne, ne! monda valaki az idősbek kö

zül. Schlagereira . . . Nem kell vért ontani.
— Vivat, kiálta a sokaság. Vivat! vivat!
Az ablakoknál kóborgó fény mutatko- 

zék. —Aztán egy ablak megnyílók gyorsan. 
A professor megmutatá magát, s felindult 
hangon kezdé köszönni a Studenteknek.

Ez alatt mély hallgatás lön uralkodóvá. 
A professor leirá akadémiai éltét, tanítói 
buzgalmát, a tanulókhoz viseltető szerete- 
tét, s azzal rekeszt.é be beszédét, hogy ha
nyatló éveit érve, legédesebb megnyugvá
sát abban a gondolatban leli, hogy fárado
zásai nem voltak sikeretlenek fiatal barátaira 
nézve. — Azonközben a tisztelettel hallgató 
Studentek tömegébe mások is vegyültek. — 
A beszéd végével ropogó dörgéskép kezdék 
a vivat-ok harsogtatni a levegőt. Egy pilla
nat alatt rakásra lőnek hányva a fáklyák, s 
az ifjúság vig lakomájától s az ittas tudo
mányi ól körülözönlött palotákat örömtüz 
világította meg. A professor kiürité pinezé- 
jét s gyermek módjára örvendett. Szikrázó 
szemmel szorított kezet mindenkivel. A jó
zanokat legjobb szivaraival kinálta meg s 
kiadta borát az utolsó butelláig.

Nehány nap múlva Fiihrenheimot esz
méletlen hozák haza. Melle a válláig fél vala 
hasítva.

Midőn eszméletre kezdett térni, szeme 
és elméje még sötétben s ködben voltak; de 
a homályos ködben alig ismert gyöngéd vo
nások mutatkoztak, és úgy tetszék, mintha
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két nyirkos szem, ködbe borult két csillag 
gyanánt, vezetné vissza öt az életre. Lassan- 
kint megtisztultak az álom s öntudat közt 
csudásan lebegő látványok, világosabban 
jelentkeztek a vonások. — Igen, ö, valóban 
ö, a professor leánya, a ki remegő felindu
lással állott a megsebzett vánkosánál.

— Eszmél! monda suttogva és fülig pi
rulva; most már nem kell többet itt ma
radnom.

Szegény Sarlotte! egyet sohajta.
Mellette álló atyja egy szakértő tapasz

talt szemével nézegette a sebzettet.
— Minő famosus vágás, monda, mily 

borzasztó AVinkelquart. Szerencsétlen bará
tom, ha leves (?) kell kegyednek, — jőjön 
hozzám.

A báró három hónapig feküdte az ágyat; 
— szomszédnője nem bátorkodott őt meg
látogatni, de azért mindenkép észrevehető 
vala gyöngéd gondoskodása. Könnyű étel, 
tiszta fehérnemű, mulattató könyv, virág, 
játékszer, mindenféle, az ifjú legényi gon
datlanság előtt ismeretlen kényelem s él
vezet. küldödött untalan a professor nevé
ben, s vigasztalta, iiditette a sebében fekvő 
tanulót. Sarlotte a láthatatlan gondviselés 
volt reá nézve, s ő akaratlanul is amannak 
alakjára ruházta át hosszas álmatlansága 
gyöngéd képzeményeit. A leányka pedig 
addig s addig szoktatta magát gondoskodá
sához, addig s addig örült annak a gondo
latnak, hogy szive hajlamát a sajnálkozás 
homályos érzelmének tulajdoníthatja, — 
hogy midőn Führenheim felgyógyult s el
ment megköszönni szomszédai jóságát, ő 
érezte, hogy a néki nem elég.

Kifáradva a tanulói időtöltésekből, a 
fiatal báró, a tanár nagy örömére, könyvei
hez ült és foglalatoskodni kezdett. Komoly 
szorgalom és hosszas betegsége kivertek a 
fejéből minden bárói szeszélyt. Meggyőző
dött, hogy a világi éltet csak kis lelkű em
berek becsülik mindennél elébb, és hogy a 
lélek tökélye többet ér a kellemes formák
nál. — Ostoba előítéleteit feledve, a tanár
hoz csatlakozott, igazán megszerette atyja 
gyanánt, s leányát testvérének tekinteni 
szokta meg. Éltök minden különös esemény 
nélkül telt, és igy nem lobbanthatta fel a 
szenvedély lángját — de ők egymásért vol
tak teremtve, s ezt nem tehették, hogy át

ne lássák. Pihenés óráiban együtt muzsi
káltak s olvasták szeretett költőiket; Sar
lotte Schillert szerette, a báró Goethét be
csülte feljebb, s a vélemények e különbsé
géből nem ritkán támadt heves vita, épen 
mint a gyermekek közt játék felett. A szo
kás összerokonositotta őket, noha csudála
tos vala, hogy midőn a leánynak jó kedve 
volt, a másik haragudt, s midőn e kezdett 
tréfálni, amaz komorult el, és hogy midőn 
ritkán mind a ketten egy érzelemben egye
sültek, szivök oly képzeihetlen örömben, oly 
könnjü volt — szemök pedig csakhogy 
könyübe nem lábadt. — A báró erre sem 
ügyelt. Csakhogy mindennap, mintha legyőz 
hetlen vonzalom húzná, átment aprofessor- 
hoz, megnézte Sarlottet s aztán visszatért s 
vígan ült könyvei közé. E volt élte legbol
dogabb időszaka, s tán átalában meg is javí
totta volna jellemét, ha egy uj körülmény 
ismét mindent vissza nem változtat.

Egyszerre tudósítást kap, hogy birto
kába jutott a várt gazdag örökség. Ma- 
joratsherr-é lett.— A helyszínén való jelen
léte inellözhetlenül szükséges vala; akadé
miai élte bevégződött.

— Gazdagság, — gazdagság, műveltsé
gűnk, polgári tevékenységünk, családi bol
dogságunk, gond nélküli éltünk rugója, ha 
te valami démon rendelkezése alatt állasz, 
annak a démonnak sok bűn és gonosz gon
dolat terheli lelkét.

A báró már is hideg önzés érzésével kezde 
feküdni menni. — A pénz messzi csengése 
kellemesen ütötte meg fülét, fény és hata
lom képei kecsegtetve lebegtek előtte. Két. 
nap alatt összeszedte magát a végképi eluta
zásra s elbúcsúzott minden ismerősétől. Mi
dőn a professornak jelenté sorsa változtál, 
az öreg elérzékenyedett; talán nem is gon
dolta, hogy valaha búcsúzni kelljen. Sar
lotte nem volt otthon. A báró az atjját kérte, 
hogy tisztelje nevében s mondja meg, hogy 
sohasem fog róla elfeledkezni. Ugv tetszett 
neki, hogy szántszándékkal kerüli a találko
zást és az utolsó beszélgetést.

A német egyetemeknél megillető szer
tartás van szokásban. Midőn a Student ki
lép barátai közül és át a polgári élet zajos 
pályájára, midőn örök búcsút vesz a tanulói 
léttől, pajtásai tömegesen kisérik az egész 
városon át lassú lépésben, és a menet idején 
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szomorú ének-karok lassú bucsudalokat 
énekelnek. Ezekben a dalokban olykor te
metés, olykor szorongatott szív, mintegy a 
nyitott sirba hányt föld moraja viszhangzik. 
És valóban a búcsúzó barátok nemde, elte
metik ott ifjúságukat, ifjú bútlanságukat, 
legjobb poesisukat! .... Elkövetkezék az 
ifjú báró elutazása napja. — Minthogy őt 
átalában szerették, már reggel összegyűl
tek minden felöl a tanulók a főtérre, honnan 
indulandó volt a gyászmenet. Aztán a távozó 
is felöltözött legutoljára tanulói teljes módra, 
tarka sapkával a fején, s megjelenők pajtásai 
körében. Az idősbek közül ketten karukra 
fiizék, s meskezdék a menetet. Sűrű tömeg 
nyomult utána s az éneklők szomorú accor- 
dokat hangoztattak az utczákon. — A báró 
csendesen ment .... Sokféle gondolat, sok
féle érzelem tolongott fejében. Minden ablak
ból ismerős arcz köszönt neki: a vendéglős, a 
ki a nagy brugót. játszta; a pedellus, a ki a 
rector elébe idézte, a boltos, a ki rovásra 
hitelezett neki; a falusi birtokos, a kinél ebé
delt; hölgyek,a kikkel tánczolt. Mindnyájan

köszöntek neki, mindnyájan intettek neki 
kezökkel utolsó ,,istenhozzádot,“ őszinte jó 
indulatu kívánságokat, békét, jó szerencsét. 
— És egyszerre lesütő a fejét. A professor 
háza előtt mentek el. A leányka az ablak
ban állott, fehér ruhában, mintegy kipipe- 
rézve magát a siralmas czeremoniára. Arczán 
nem volt ott a szokott piros szin. Kezei élet
től mintegy megfosztva csüngöttek hajlé
kony termete mellett — A Student búsan 
köszöne neki. De a leány nem viszonzá a kö
szöntést. Homlokán halálos sápadtság ült; 
szemét mozdulatlanul mereszté a sokaságra, 
mintha óhajtotta volna valami csudatét által 
megállitni, és könyüi zápor módjára peregtek 
le tartóztatlanul élettelen arczán. Mardosó 
szánalom és késő felfedezés villámként hasi- 
ták át a volt Student szivét. Szeret..........
gondolá, s lesiité a fejét. És a sereg tovább 
haladott s még hosszasan hallszott az utczá
kon, a mint hanyatlott a messzeségben a 
bucsu-ének s elh Ja végre a város korlát
fáinál. BRASSAI.

(Folytatjuk.)

ÉRTE
Történetirodalini szemle. Kézai Simon mes

ter Magyar Krónikája. Fordította Szabó Károly- 
Pest 1862.

Jelen krónika harmadik füzetét teszi egy 
korszerű és nevezetes vállalatnak. „Magyaror
szág Történetének forrásai. Magyarország alap- 
tásától a XVI-dik századig. Fordítva s bírálati 
jegyzetekkel ellátva. I kötet: Arpádliázi vezérek s 
királyok kora 889—1300.“ Ez a teljes gyűjtő 
czím, mely a vállalatnak czélját is elmondja. Fö- 
lösleges kiemelni e munkálat hasznosságát, mikor 
alkalmasint minden ember tudja, hogy „melius 
ex ipso fonté bibuntur aquae “ A franczia histó
ria első forrásait utolszor Guizot tette át fran- 
cziára, — pedig e nemzet története átalánosan s 
egyes korszakaiban számos művészi földolgo
zást mutathat fel, — annyira érzé ama kitűnő 
történés', az eredeti források műbecscsel biró for
dításának szükségét. S ez nálunk sincs máskép, 
csakhogy a kritikai forditás s főként a kritikai 
jegyzetek sehol sem szükségesebbek mint itt, s 
mint épen az árpádkori forrásoknál. Tudjuk,hogy 
emekori történetírók a mondákat s hagyomá
nyokat is felhasználták, hogy elveszett nemzeti 
eposzok töredékeire is ráismerhetni munkáikban, s 
hogy gyarló nyelvészkedés miatt akármennyi

S í T Ö.
gyarló etymologizálásból kimagyarázott adatra 
bukkanunk nálok. Mind megannyi körülmény, 
mely a kritikát mellőzhetlenné teszi, ha valaki 
munkáikat haszonnal akarja forgatni. Szabó Károly 
gazdag geographiai ismeretei-, az árpádkori tör
ténetekben (természetesen a többi közt) való jár
tassága- s biztos tapintatánál fogva, melylyel az 
igazat és hamisat egymástól el tudja választani, 
különösen alkalmas e munkát úgy végezni, hogy 
ne csak fordítást, hanem biztos útba igazítást is 
nyerjen az olvasó. Eltekintve attól, hogy tiszta és 
világos nyelvével különösen alkalmas tárgyhoz 
mért stílust állitni elő, melyet itt ott még az ósze- 
rüség zománcza is emel, munkálata már jegy
zeteinél fogva is kiváló becscsel bir, sőt nélkü- 
lözhetlen, akár olvasni akár feldolgozni akarja 
valaki.

Az erdélyi muzeum-egylet Évkönyvei. I k. 
1859—1861. Szerkesztette Brassói Sámuel m. h. j. 
Kolosvár 1861.

Bizonynyal az érdekesebb és fontosabb gyűj
teményes munkák egyike, melyek a múlt évben 
elhagyták a sajtót. Égy pár lap és három érteke
zés kivételével az egész évkönyv históriai mun
kákból áll. Miután ezek közt magamtól is van 
egy — hogy a szerénytelenség vádját elkerüljem,
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nem akartam a munkáról ismertetést Írni. De az 
összes sajtó mélyen hallgatott ez évkönyvről, 
mintha nem is léteznék. Ha saját tapasztalatom
ból nem tudnám, mily nehéz hozzá jutni, ismer
vén a közönyt melylyel a sajtó még a jelesb tudo
mányos munkákat is fogadja, hajlandó volnék e 
hallgatást is arra magyarázni. így azonban nem 
tehetem. A pesti könyvárusok alig vannak abban 
a helyzetben, hogy példányt szerezhessenek be
lőle. Csak egyenes megrendelésre s úgy is bajjal 
kaphatnak. Miután nekem egy csakugyan van 
birtokomban — niég is szólok róla. Ez I. kötet 
teljesen méltó az erdélyi muzeum-egylet nevéhez. 
Az első lapokat az alakító közgyűlés jegyző
könyve foglalja el. Az értekezések sorát Torma 
Károlyé nyitja meg — valamint ez értekezés nyi
totta meg a magyar akadémia ajtaját ez ifjú tu
dósnak. „Rómaiak, nyoma Erdély éjszaki részé
ben" — ez tárgya. Az erdélyi epigraphusok közt 
Ackner mellett a legtiszteltebb név bizonynyal 
szerzőé, mert mig ez Erdélynek a rómaiak alatti 
geographiáját a déli részen tisztázta, Torma fi
gyelmét az éjszakira szentelő Uj adatoknak, bi
zonyosságra emelt hypothesiseknek, kitisztázott 
homályos, pontoknak egész halmazát kapja itt az 
olvasó. És annyival méltánylandóbb megoldása a 
föltett kérdésnek, mert épen e része Erdélynek 
volt kevesbbé kutatva. Utóbb Finálynak van egy I 
érdekes értekezése az Erdélyben talált viasztáb- • 
Iákról, mely némi tekintetben polémia az e téren 
eddig megjelent munkákkal, némileg pedig az 
eredményeknek ügyes összeállitása. E kötetben 
szólal meg újra — tandem aliquando — Nagy- 
Ajtay Kovács István is : A cserhalmi ütközet

1070-ben és helye, körülményeikkel. Ö volt egyik 
szerkesztője Erdélyország Történeti Tárának, 
melynek kitűnő belrendezését egyik forrás gyűj
teményünk sem múlta felül. Ha nem csalódunk, 
ennek fő érdeme őt illeti. Ez értekezésében is 
felismerők a „Vándorlások" írójának kedves tol
lát, világos előadását, páratlan kritikáját, mély 
tudományát — tisztázza a történelmet s új ada
tokkal szaporítja szokása szerint. Feridun bég 
okmánytárát Vámbery ismerteti, s közleményei 
első rendű források. Az évkönyv e téren új tehet
séget mutat be Jakab Elekben, kitől „A magyar 
korona feletti küzdelem a XVI->k században" czi
mü czikket veszünk. Szerző a kérdéshez helyesen 
folytatott tanulmányok után s alaposan szól. 
Igen jól hatott rám tárgyilagos előadása, melylyel 
nem igyekszik vélemény ét az olvasóra erősza
kolni, — e helyett a tények helyes összeállítását 
s ügyes illustrálását használja. Nem osztom min
den véleményét minden szereplőről, de minden 
sorát gyönyörrel olvasám, mert mindeniken a 
nyugalomnak egy neme látható, mely az alapos 
búvárban érett észt, gondolkodó főt árulel. Ván 
még az Évkönyvekben egy aesthetikai értekezés 
kivonata Gyulaitól, s három természetrajzi érte
kezés (egy Brassaitól, kettő gr. Lázár Kálmán
tól). Röviden mindent összefoglalva, az erdélyi 
muzeum-egylet, munkálkodásával, előbb vitte a 
tudományt, az irodalomban uj tehetségeket mu
tatott be, egy elhallgatottat megszólaltatott, s ha 
kívánni való maradt fen , az bizonynyal nem 
egyéb, mint hogy jobban terjeszsze nagy becsű 
évkönyveit. Egy ügyes bizományos könyvárus 
Pesten erre legalkalmasabb volna.

SZILÁGYI S.

V E'G
— A magyar tud. akadémiának hétfői ülésé

ben, május 19-én, Knauz Nándor folytatta felol
vasását Balbi Jeromos életéről. — Ezután az el
nök, b. Eötvös, jelentvén, hogy Greguss Ágost 
1. t. értekezésének: „a pantheismus-és személyes is
tenről" mai napra kitűzött folytatását, a tárgyak 
sokasága miatt, felolvasottnak kivánja tekintetni, 
az előadó széket Ráth Károly foglalta el, rajzol
ván a magyarországi török-hódoltság történetét. 
— Utána Pauer János ur, székesfehérvári kano
nok és akadémiai tag, a székes fehérvári Sz. Ist
ván basilikáról tartotta előadását; egyszersmind 
két szelenczében előmutatá azon mozaik-darabo
kat, melyek a múltkor említett házalap-ásás al
kalmával Székesfehérváron találtattak. — Erre a 
titoknak olvasd Szabó Károlynak a történelmi bi
zottsághoz intézett levelét a „Hunyadiak kora** 
ügyében, melynek Magyarország akkori földiratát 
tárgyazó, s a boldogúít szerzőnek elszórt jegyzé-

Y E S.
sei nyo- ín csak nagy szorgalommal, idő vesztés
sel és tanulmánynyal egybeállítható Vl-dik kötete 
részben már sajtó alá ment; más része, a nyomta
tással, fenakadás nélkül haladva, szintén követni 
fogja. Még egypár, csekélyebb érdekű titoknoki 
jelentés után a mai ülésnek vége szakadt.

— Megjelent : „Zord idő. Történeti regény. 
Irta Kemény Zsigmond. Három kötetben (az utol
só két füzetre osztva.) Kiadja Pfeifer Ferdinánd." 
Ára négy új ft. A közönség régen óhajtja e 
munka befejezését, melynek első szakaszai még a 
Budapesti Szemle füzeteiben valónak közölve. 
Miután nem sokára visszatérünk e regényre, itt 
elég Megyen pusztán emlitni megjelenését, mely 
minden ajánlgatást fölösleggé tesz.

— Asbotli Lajos „Emlékiratai" most már 
nagy kelendőségnek örvendenek, rövid időn 2-ik 
kiadásban fognak megjelenni. Ezen kivűl „A had
vezér" czimü hadtani munkája is elkészült kiadásra.
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UJ KÖNYVEK").
MAGYAR POSTA-ZSEBKÖNYV. Irta Gluzman Dénes, 

posta kezelő. Ara 1 ft. (Emich, Pest.)
EGY MAGYAR CSALÁD a forradalom alatt. Korrajz- 

Irta Jósika Miklós. VII. és VIII. kötet. (Hartlebem 
Pest.)

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

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

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

L. ANNAEUS 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.)

AZ ELSZEGÉNYEDÉSEK. Emberbaráti, hazafiúi és po
litikai vázlatok. Irta Fáy András. Ára 80 kr. (Engel 
és Mandello, Pest.)

ÉLETKÉPEK. Beszél}' gyűjtemény. Irta Beniczky Emil. 
Kiadja Bartalits Imre. (Lauffer és Stolp, Pest.)

MAGYARORSZÁG CSALÁDAI czimerekkel és leszár
mazási táblákkal. Irta Nagy Iván. Tizenegyedik kötet. 
3. és 4. füzet Orczy—Pálffy. Ára 1 ft. 70 kr. (Ráth, 
Pest.)

NÖVENDÉK IFJÚSÁG IMAKÖNYVE, hymnuszokkal. 
Hitben megerősödött protestáns fiák és leányok szá
mára. Irta Medgyes Lajos. Ára csinosan kötve 1 ft. 
diszkötésben 1 ft. 50 kr. (Stein, Kolozsvár.)

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

' GYÁMINTÉZETI ÉVKÖNYV. Szerkesztette és kiadta 
Szeberényi Lajos, szegedi ág. hitv. lelkész. Tiszta jö
vedelmének fele a szegedi ág. ev. egy'háznak oltárkép
re, fele pedig az egyetemes, gyámintézet középponti 
pénztárának van szánva. Ára 1 ft. 20 kr. (Burger, 
Szeged.)

TAVASZ. Szépirodalmi zsebkönyv. Szerkeszti és kiadja 
Bibok Lajos. Ára 1 ft. 50 kr. (Emich, Pest.)

ZORD IDŐ. Történeti regény-. Irta Kemény Zsigmoud. 
Három kötet. Ára 4 ft. (Pfeifer, Pest.)

A MEZEI GAZDASÁG JELEN ÁLLAPOTA, mint a tu
domány közhasznúságának bizonysága. Kifejtve (egy) 
beszédben, melyet a tudományok bajor kir. akadémiá
jában, Münchenben, 1861. November 28-án ünnepélyes 
ülésben mondott B. Liebig Justus, stb. Fordította és 
jegyzetekkel kisérve kiadta Barsi József. Ára 40 kr. 
(Ráth, Pest.)

NYÍLT LEVELEZÉS.

A nagykörösi tanuló ifjúságnak szives köszönetünket! 
Nem szerkesztői többesben.

Mártiin. Szigetre. Sz. K. Megkaptuk a küldeményt.
Kolozsvár. Sz. K. Nagyon szivesen vennénk afféle dől • 

gozatot, minőről Gy. emlékezett! S minél hamarabb, 
annál jobb.

Hanvára. „Várja soká, de mi haszna várja 
Leveledet Figyelő bojtárja, 
Ha soká jön, maga megy' Hanvára.”

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

téből. Gt/uíai P. — A finnek hitregéi és mondái. Kán B. — 
A Daliás időkből. Arany J. — A gyógyszerészné. Sollogub- 
tól. — Értesítő. — Vegyes. — Új könyvek. — Nyilt le
velezés.

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

gén lejárt. Figyelmeztetjük erre tisztelt előfizetőinket.
Miután a novemberi előfizetésnél az a kellemetlenség jött közbe, hogy az év 

elején 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 , a félévi folyamot april végén egészen 
berekesztők és május elejével a számokat, újra kezdtük (1, 2, 3,) hogy igy lega
lább a jelen félévi folyam teljes legyen.

Előfizetés május—októberi félévre ... 5 ft.
Azon t. előfizetőink, kik a 8 első szál 

Aanak előfizetésüket októberig kiterjeszteni; 
mot leljes számban bírhassák.

Heckenast Gusztáv A r a n y J á n o s
kiadó. szerkesztő.

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

iot nem kapták, annak idejében méltóztas- 
hogy igy legalább e második félévi folya-

Pesteo, 1862. Nyomatott Laudurer cs Ueck.naítnál.




