
Il-dik év-folyam. Május 29-én 1862.

SZÉPIRODALMI

F I G Y E L Ő.
Második félév. 4-ik szám.

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

utcza sarkán 11-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.

MOLIÉRE*).

*) Tudva lesz t. olvasóink előtt, hogy a Kisfaludy- 
társaság elhatározta Moliére néhány vigjátékát (vajha mi
nél többet!) Kazinczy Gábor remek fordításában közrebo
csátani. E szándék valósítása eddig nem a társaság mellő
zésén, hanem azon lelkiösmeretes szorgalmon, soha ki nem 
elégülő javítási ^igyekezeten múlt, melylvel a fordító nagy 
eredetijéhez méltóvá akarja tenni dolgozatát, és nincs 
nyugta, mig e czélra valamely eszközt hiányzani vél. így 
Aragónak itten közlött remek beszédét is arra szánta, 
hogy Moliéreje elé bocsássa. Arago Ferencz e beszédet 
1844 január 15-én a Moliére szobrának inauguratiója al
kalmával mondotta. A szobor „nemzeti aláírás" utján esz
közöltetett, s Arago az aláirási bizottmány alelnöke volt. 
Tisztelt olvasóink érezni fogják e beszéd klasszikái erejét. 
Alig van példa, hogy irórul ily röviden, ily mélyen s ily 
szépen szólott volna valaki. Szerk.

Uraim,
Hat éve lesz, mély el mii s érzésű szózat 

emelkedett első rangú színpadunkon. Egy 
lelkes színművész kérdést teve : ha egy 
században, melyben a szobrászat méltány- 
lata bámulatos haladást tett; ha egy kor
ban, midőn majd minden város fölidézi azon 
fiainak, kik dicsőségére váltak, emlékét, s 
arczvonásaikat a legjelesb művészek által 
megelevenitteti. s méltó kevélységgel mu
tatja föl Francziaország s a külföld szemei
nek — nem kimagyarázhatlan-e, hogy Mo- 
üére. ho^v a halhatlan Moliére feledve lön?

E szavak nem zendiilhettek el nyomta
lan. A színművész érzülete mindenhol visz- 
hangra lelt. Ekkor néhány tudománybarát 
kötelességének tartá egyesülni, azon ügye- 
kezetek előmozdítása s vezetése végett, mik, 
ezúttal, síikért Ígértek

Szerepet adva, Uraim, e nemzeti ünne
pélynél az aláírási-bizottmánynak,azt, amit 
teve, messze túl emelik valódi értékén. Nem 

fogom ezt feledni; szavaim szerények lesz
nek,mint aszámunkra jutott föladás: minda
mellett némi aggodalommal néztem e pilla
nat elé, nem lévén időm tisztelt társaimmal 
értekeznem s tanácsukat kinyernem.

Moliére nem tartozik azon kétes hírne
vek közé, kiket az idő, a szellem müveinek 
legfelsőbb bírája, előbb vagy utóbb leszál- 
litand azon talapról, hová tulbuzgalom, 
szenvedély, pártüzelem emelte. Majd két 
század folyt' le már a Misanthrope, a Tar- 
taffe a Femmes Savantes s az Avaré költőjé
nek hamvai fölött, s minden nap inkább he
lyeselte a tudósok-, bölcsészek- s minden 
osztály s réteg embereinek, kik e müvek 
olvasmányában megjelenésük óta gyönyö
rüket leiék, lelkes s mély eiiwti ítéletét.

„Ki a legnagyobb irója<|la^za$lunknak?“ 
kérdé XIV. Lajos Boileautól.— „Sire, vá
laszolt tétova nélkül a költő : Moliére.“

La Fontaine oly szavakban fejezte ki 
Moliére iránti tiszteletét, mikben a szépség 
mélységgel párosult, midőn, mihamar ba
rátjának halála után, egy sír-irást készite 
számára, mely igy kezdődik :

Sous ce tombeau gisent Plaute et Térence,
Et cependant le seul Moliére y git.
Voltaire még tovább ment. A Misan

thrope költője iránti lelkesedésében a jövő 
felett rendelkezett merészen : „Moliére I kiált 
föl, Moliére! Azt jósolom neked, hogy Mo- 
liéreiink nem lesz soha!“

Ugyanez eszmét, némi módosítással, lel
jük azon dicsbeszédekben a nagy költő fe
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lett, miket a Franczia Akadémia 1769-ben 
megkoszorúzott. E szerint az Akadémia, ez 
a tekintélyes s illetékes irodalmai birószék, 
is hitte, hogy „a trón megürült,“ hogy „az 
utánozhatlan férfiú helye betöltetlen,“ és 
„végleg az marad!“ Helybehagyta, hogy 
Moliére lángelméje úgy tekintetett mint 
„végpont, hová az emberi szellem fokon- 
kint emelkedik, s honnan csak alászállania 
lehet.“

La Harpe (kit soha vád nem illetett, 
hogy a tulmagasztalásban gyönyörködik) 
La Harpe, még azon különös átalakulások 
után is, miken, nemzeti viszálkodásaink 
folytán, gondolkozásmódja átmene, La Har
pe „isteni embernek“ nevezte Moliéret.

Kétségen kivíil azt hiszik önök, Uraim, 
hogy a Boileau, La Fontaine, Voltaire cso
dáló nyilatkozásai mellé mit sem állíthatni. 
Tévednek, Uraim; e három nagy irón túl
ment egy mathematicus. Moivre, kinek tu
dományoshírneve kérdés alá nem jöhet, azt 
szokta mondani : „Inkább szeretnék Moliére 
lenni mint Newton!“

Es a külföld? miként Ítél hontársunkról?
Tudják Önök, mily természetszerű hév

vel versenyeznek a nemzetek a szellemi el
sőbbség fölött. Idézzék Önök Descartes, 
Pascal, Corneille, Racine, Bossuet, Voltaire, 
Montesquieu, d’Alembert, Buffon, Lagrange, 
Lavoisier, Laplace stb. neveit : s vála
szul azonnal Baco, Galiléi, Newton, Leib- 
nitz, Huygens, Euler, Kepler, Linné, Dante, 
Shakspeare, Milton, Tasso, Ariosto, Priest- 
ley, Volta, Cavendish stb. neveit fogják 
hallani.

Moliére, az egyetlen Moliére, bir azon 
kiváltsággal, hogy versenytársa nincs; el
sőségét egyhangúlag ismeri el s hirdeti a 
civilisált világ.

Ne aggódjunk tehát, Uraim; érzéseink
ben nem csalatkozánk.

Egy nagy ember szobrát szenteljük 
fel ma!

Valóban erőt kell venni magunkon, hogy 
el ne kapjon a vágy, egy pillantást vetni 
azon mély és merész szerkezetekre, azon 
kecsteljes helyzetekre, azon meleg és igaz 
rajzolatokra, miknek oly tökéletes példá
nyait nyújtják a bölcsész-költő főbb müvei.

Azonban minek elemeznénk itt darabo
kat, miket az egész világ látoH és csodált,

' mikből hosszú helyeket tudna idézni min
den hallgatóm. A költő élete talán nem is
meretes, oly annyira; talán azon szolgála
tok, miket Moliérenek a közerkölcsiség kö
szön; azon visszásságok, nevetségességek, 
miktől a társadalmat megtisztitá — mind 
ez sem volt talán kellő szabatosság- s hű
séggel elsorolva. S ez az, mit, szerintem, 
ez emlékszobor előtt elmondani kell. Ne
hogy azt képzelje valaki, hogy nagy tehet
ségű embernél a jellem méltósága, az élet s 
cselekvés feddhetetlensége puszta mellék
dolog. Hirdessük hangosan, hogy emez ün
nepélyes hódolatokat, a tisztelet eme nyil
vános tanúságait még a lángelme sem fogná 
kiérdemelni, ha tehetségeit, a helyett hogy 
oly tárgyakra fordítsa, mik a lelket emelik, 
a szivet megragadják, bennünket jobbakká 
tesznek, hiábavaló, az emberi szellem hala
dására befolyással nem biró észfitogatásra 
pazarlaná.

Egy-két szót csupán, és azon oldal, mely
ről leginkább óhajtott a nagy ember méltá- 
nyoltatni, teljes fényében tünend ki.

Számos kérelem s késztés ellenére el
hagyja, 14 éves korában, atyja műhelyét s 
boltját Poquelin. Azonnal a legsolidabb ta
nulmányok, s különösen az exact tudomá
nyok buvárlatának adja magát a hírneves 
Gassendi alatt. Poquelin nem volt, mint a 
korabeli önhitt ifjúság, azon véleményben, 
hogy a természet adta képesség művelés 
nélkül gyümölcsöző lehet.

E korban teljes komolysággal hitte az 
egész világ, hogy a színészi pálya lealacso
nyít. Nyilvánosan, a felsőség engedelmével 
és jelenlétében adni elő valamit, saját mü
veit bár, kárhozásra méltó bűnnek tar
tatott.

Moliére megveté ez idétlen balitéletet. 
Színész és iró lett. Ezóta indult főleg hala
dásnak Francziaországban a színművészet, 
eme nemes szellemi üdülés minden rang és 
kor számára.

Moliére feddhetlen életének, ama nagy 
elhatározása után, több befolyása volt, mint 
képzelnők, arra, hogy elvégre tiszta s sza
batos válvonal huzassék a valódi becsület s
a coventionalis üledék között 

Iskolai viszonyok s 
egy királyi vérű here 
volna könnyen Moliér

t képesség 
ivá tették 
j ily szép
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állás előnyei néni kozák kisértetbe az ifjú 
költőt : inkább akart lángelme maradni.

Moliére, jövedelme nagy részét alamizs
nákra s jótékony segédletekre fordítá sza
kadatlanul : azért imádták a szerencsétle
nek és pályatársai.

Többet teve (a mi gyarlóságunk igazolni 
fogja e két szót), többet teve; mert lelkese
déssel kereste a jelentkező tehetségű ifja
kat, azon fiatal Írókat., kik majdan verseny
társai lehettek.

Bizonyítja Racine, kinek pártfogója lön 
Moliére, és, valljuk meg akkor, midőn a 
Britannicus, a Phaedre, az Athalie halhatat
lan költőjét egy még, gyakorlatlan versfa
ragó első kísérleteiben csak is egy Moliére 
láthatta ki.

Midőn Colbert száz louist küldött Raci- 
nenek XIV. Lajos nevében, köszönetül is
meretes ódájáért a Fejedelem menyegző
jére : a közönség, malitiából, úgy találta, 
hogy egy nagy ország fényűző uralkodójá
nak'bőkezűsége nem haladta meg azt, mit 
az ifjú költő irányában az egyszerű színész 
tanúsít.

Moliére, életének minden viszonyai közt, 
a bűnnek azt a lángoló gyülölését bizonyitá, 
mit a Misanihropéban oly mesterileg raj
zolt, s miről azt tárták, hogy önmagát hozá 
színpadra.

Moliére, a nép gyermeke, annak java- 
lását áhitá mindenek felett. Kitéve ezernyi 
undok szenvedélynek, szilárd istápra volt 
szüksége, s hogy ezt megszerezze, több da
rabot irt azoknak modorában, miket a tö
meg a Scaramouche-színházban megtapsolt. 
De közelről tekintve, még e másod rendű 
müvekben is, miket fölszínes ítészek szigo
rún s itt nem ismételhető kifejezésekkel bí
rálnak, csodálatra méltó jeleneteket talá
lunk. Ekként készité elő a halhatlan költő 
ilzon reformot, mely lehetőve tette, hogy 
később ugyanazon közönségnek a Femmes 
Savantes, & V Avaré, a Tartufe s a Misan- 
thrope példányszerü vigjátékait nyújtsa.

Ha Moliére szerette a népet, a nép em
lékezete hű maradt iránta. 1773-ban, egy 
meg nem tarthatott előadáskor, melynek 
Jövedelme „a jó vígjáték atyjának" emelen
dő szoborra volt szánva, Lekain e követ
kező, igen emlékezetes szavakat jegyző em
lékirataiba : „A nemzet legszegényebb s

fogékonyabb része a legnagyobb lelkese
déssel fogadta az előadás hirdetését : ha
nem a delnők és uracsok semmi figyelemre 
nem méltaták.“

A kitűnő emberek a hazának, kortársa
iknak, az utóvilágnak számadással tartoz
nak arról, miként használhatták fel termé
szet-adta nagy tehetségeiket. Moliére emlé
kének nincs mit tartani az ily vizsgálattól. 
Tizenöt év alatt harmincz darabot irt a pá
ratlan költő. Moliére csak • 51 éves volt, 
midőn Francziaország elveszítő.

Rajzoltuk a költőt; nézzük futólag mű
veiben nem azt, mily elveket — mert elő- 
sorolásuk hosszadalmas volna — hanem, mely 
szolgálatokat, mely jótéteket köszön neki a 
a társadalom.

Moliére előtt a vígjáték nálunk csupán 
a bohóczok és cselédek nevetsegessegeit 
hordogatta színre. E nagy ember hozott 
először a színpadra hatalmas es magas ál
lású személyeket. Ettől fogva ezek is föltár
ták visszásságaikat és bűneiket a gúnytüző 
s irgalmatlan közönség szemei elé. Moliére- 
nél veszi kezdetét a földszint előtti egyen
lőség.

Midőn Moliére föllépett, a korcs ízlés 
uralkodó lett Francziaországban. Majdnem 
érthetlen nyelvzagyvalék, püffedt szépelgés, 
dagály minden érzés kifejezésében bitorlák, 
Párisban úgy mint a vidéken, a természe
tesnek helyét. A Précieuses ridicules meg
jelentek, s a természetes visszanyerte ural
mát, s szép nyelvünk megmenekvék a rom
lástól, mely fenyegette.

Buffon inondá : „A styl az ember." A 
nagy festő egy vonással megjelölte ekként 
a valódi viszonyt iró s mű között. Hozzá 
tehette volna, hogy utánzásra hajlandó 
népnél néhány hírneves iró rósz stylusa 
elegendő volna mindannyinak müveit el- 
mételyezni, s a nemzeti jellemet kivetköz- 
tetni. Moliérenek egy rövid felvonása meg
óvta Francziaországot e szerencsétlenségtől.

Hiában keresnénk egy hibát, helyesben : 
valami nevetségest, egy puszta visszássá
got, miből a morál tanárai az emberiséget 
valóban kigyógyiták. Moliére szerencsésebb 
volt. Meg akarnak Önök a Rambouillet pa
lota öltöző-szobái- s termeinek idétlen s 
finnyás nyelvével ismerkedni ? Olvassák 
meg azon vígjátékot, melyben Moliére egy 



tollvonással kisöpré; nyoma sincs többé a 
társadalomban.

Moliéreé a szerencse, hogy Femmes Sa
vantes vígjátékában a nevetségesnek leg
otrombább s szenvedhetlenebb faját : a tu- 
dákosságot, tönkre tette.

A tanulmányozásnak egy őszinte s lel
kiismeretes híve sincs, ki hálát ne adna 
neki azért is, hogy a pedánsság által meg- 
fertézett tudományt s a felolvasó-körök má
niáját korbácsolá.

A XVII. században az orvosok, affecta- 
tióból, formaruhát s palástot viseltek; hogy 
— mint mondák — a betegek ne értsék, la
tin nyelven írták gyógyrendeleteiket. Hála 
érte Moliérenek, a tudomány megmaradt, s 
a nyegleség elpusztúlt.

A halhatatlan költő kikeléseit a nagy 
század orvosai ellen sanctionálták korunk 
tüdős és lelkes orvosai. Az Orvosi-kar és 
Akadémia tagjai, mosolygva hallgatnak en
gem. E testület nemes részt veve aláírási p 
iveinken.

Moliére maró gúnya- s szellemdús él- 
czeinek szintannyi része van, mint Baco, 
Gabiéi ésDescartes komoly müveinek, az új
kori peripatetismus lebuktatásában trónjá
ból. Moliére ada halálos döfést a korabeli 
metaphysicusok barbar nyelvének, ködös 
subtilitásainak is. Ha e ferdeség fel akarna 
támadni, elég lenne Marphuriust s Pancra- 
ceot hívnunk újólag segédül, s azzal vége 
volna.

A nagy színész két müvének hatálya 
folytán egy okosan-kiméletes nevelési-mód 
lépett a fiatal hölgyek számára a régi, ok- 
talanúl szigorú rendszer helyére; tudatlan
ság és szolgaság nem tekintetett az erköl- 
csiség valódi zálogául.

•Jourdain urnák oly vig, oly bohó rajzo
lása nem birt, kétség kívül, azon kiváltság
gal, hogy a gazdag polgárság hajlandósá
gát a nemességhez füzködni, végkép kiirtsa: 
hanem annyit állíthatunk, hogy nagy mér
tékben csökkentette.

Használni! ez volt a bölcsész iró czélja 
szakadatlanul, még a látszólag legfrivolabb 
tárgyú darabjaiban is. A mulatság, jő kedv, 
nevetés csak másod vonalban állnak ; azok 
őnála eszközök. Nézzük az Amants magni- 
figues darabját. XIV. Lajos azt kívánja, ál
lítson elő két fejedelmet, kik egy nő szerel

me fölött versenyeznek, fényes és daliás 
ünnepélyeket adva, egymás ellenében. Mo
liére egy jóst dob ez idétlen torna szemé
lyiségei közé, s az astrologia, mely 1673- 
ban a törvénykezés terén is még szerepelt, 
oly nevetség tárgya lesz, mit túl nem élt.

Más helyt a fukarságot bélyegzi meg 
Moliére metsző, kiolthatlan vonásokkal. A 
fukar’ érzés- s cselekvésmódja, balitéletei, 
nyelve — mind ez vissza van csodálatra 
méltó hűséggel adva a színen. A néző, kit 
ez undok bűn nyom, feledi hogy a darab 
másfél századosnál idősb; azt képzeli, ő ült 
a nagy festőnek, végre aggódni kezd, nem 
kiált-e föl egy éles szemű szomszéd : „Har- 
pagon! Harpagon! ime képmásod.“

Bölcsészek, erkölcstanitók, törvényho
zók, hajoljatok meg Moliére előtt; a színész 
vidám rajzainak, ismétlem, szerencsésebb, 
mélyebb hatálya volt a polgári társadalom 
alakulására, mint ahogy az akár unalmas 
leczkéiteknek, akár parancsoló rendeletei- 
teknek sükerült.

Még a puszta ferdeségektöl is meg akar
ta óvni Moliére a jóra való embereket; ez a 
Misanthrope — az emberi szellem emez 
egyik mestermüvének — czélja. Csodálatra
méltó művészettel, bámulandólag-finom ta
pintattal vitte ki az iró, hogy embergyülö- 
lőjét a néző megmosolygja, a mellett, hogy 
az a darabnak oly személyisége marad, ki
hez minden tiszta lelkű leginkább szeretne 
hasonlítani.

Léha szemlélet az újkori társadalomban, 
átalánfogva, nem lát egyebet, mint egy kö
zös félszínt, azonegy húron pendülő jelle
meket. Moliére — a „Contemplateur," mi
ként Boileau nevezte — meglelte a kulcsot, 
felfödözni a bűnt, csalárd, uj meg uj burkai 
mögött. Ö, mikor kellett, szilárd kézzel 
tudta a kölcsönözött mezt lehántani, szerte 
szórni minden conventionalis limlomot, alá
hatni a jellemek mélyéig s rajzokat adni, 
mik örökké igazak maradnak, mert példá
nyaik maga a természetből vétettek.

Ily szerencsés volt Moliére a képmuta
tók, a szenteskedök leálarczozásában. Ö ki 
merte e fa szín idra állítani a maga 
teljes undo s az öt jellemző aljas
ság, czudai :lanság kíséretében

E perc >ltő élete gyötrelmes
küzdelem 1
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A szenteskedök busásabb hasznot von
tak gálád üzletükből, hogysem róla egy
könnyen letegyenek. Ravaszság-, ügyesség-, 
kitartással, becsülésre méltó s öszintén-ájta- 
tos egyéniségeket kerítettek meg érdekük
nek, s azt hitték, a diadal övék. Eget-fóldet 
tele kiabáltak, hogy egy nyomorú színész, 
szent ügyben, birókodási jogot bitangol bot
rányosan.

A „nyomorú színész44 rendületlen ma
radt. Pokolbeli ármányok ellenébe a be
csületes ember szilárdságát állitá.

Halhatlan müvében a fő személy kényes 
helyzetből e kárhozatos elv segítségével 
akar kibúvni :

II est avec le ciel des accoinmodeinents.

Moliére-rel minden alku lehetlen vala. A 
bölcsész természet után rajzolt, színeit el 
nem mosta, képe fölé fátvolt. nem vont volna 
semmi áron. Á mestermii akként jutand az 
utóvilágra, ahogy Írója alkotá.

De hát örökre kiirtotta-e Moliére a leg
undokabb képmutatás csiráit?

Nem, Uraim: senkinek, Moliérenek sem 
adatott, az emberi természetet átváltoz
tatni.

A mit Moliére páratlan tehetséggel tön, 
ebből áll : hogy a vallás álarczát felöltőit 
csalót valódi alakjában állitá a világ szeme 
elé. E pillanat óta a képmutatók eme leg- 
gonoszb faja elrejtőzik; sötétben kénytelen 
űzni dolgait. Ki állíthatná, oh Moliére, hogy 
lángelmédnek, hogy nemes kitartásodnak 
nem volt eredménye, miután én, egy azon 
korbeli verset módosítva, közhelyesléssel 
kiálthatok fel :

Et tón nőm prononcé fait pálir les Tartufes!

A régiek mindenhol, hová diadalmas se
ggeik elhatának, szobrokat emeltek, dicső 
lettek s nagy nevek emlékét a jövő nemze
dékekre átviendőket. Korunkban több belá
tással bír az emberiség, hogysem a háború 
véres küzdelmeit első helyre tegye; az első 
hely az elme és ész diadalmait illeti. Szabad 
tehát reménylenünk, hogy a szobrászat s 
építészet lesznek hivatva — kilépve azon 
szűk ösvényről, min eddigelé járdalni kész
letének — ama nagyszerű korszakokat meg- 
dicsőiteni, midőn Francziaország egvmás

után tördelte el azon békókat, miket zsar
nokság és előítéletek, türedelmetlenség és 
vak buzgalom léptei elé szórtanak. Akkor. 
Uraim, Moliére emlékszobra, a nélkül hogy 
azon jellemet, mit Önök ma ruháznak reá, 
elveszítse, kiváló helyt foglaland el — bo
csánat. a kifejezésért! — nemzeti történel
münknek azon kő-, márvány- s érczbe vé
sett szakaszai közt, miket művészeink láng
elméje létrehozandott. A tárgy, a szobor, az 
idő kelte, s főleg a hely hol áll, hatalmasan 
megragadandják a figyelmet.

Menjünk vissza, Uraim, lélekben februá- 
rius 21-ére 1673. A nép rohanó tömegek
ben torlott ez utczába; tudatlan, fanatisált, 
a Tartufe szerzőjének alig-hűlt hamvait 
akarta megfertézni. Ma, a bennünket kör
nyező nézők között csak lelkesedett csoda
lóit látom a halhatlan költőnek.

Februárius 21-én 1673,XIV. Lajos nyílt 
pártolása daczára, nagynehezen lön kiesz
közölve azon szerény darabka föld, hol Mo
liére békén pihenendjen. 1841-ben, 1842-ben, 
a közhatalom, a párizsi hatóság, nagy tes
tületek, annyi tisztes polgár, versenyezve 
kívánt járulni azon terület megszerzéséhez, 
hol ez engfesztelő-szobor, mit Önök iídvöz- 
lenek, emelkedék.

A történelem fentartá azon inkább még 
nevetséges mint bántó okmánvokat,mikben 
egy fő pap, kelletlen hódolva egy nagy fe
jedelem akaratának,alig engedte meg, hogy 
egy lángéi mű férfiú élettelen tetemei a Sz. 
József-egyház közös-sírkertjébe takarittassa- 
nak. Az engedmény azon föltétel alatt ada
tott meg (a „föltétel44 szó nem tőlem van), 
hogy az áthelyezés minden pompa nélkül 
lesz meg, hogy halotti-tisztelet Párizsnak 
egy templomában sem tartatik, végre hogy 
mind ez éjjel menend végbe.

Lássák, Uraim, az ellenzetet : fényes 
nappal tolúlnak a főváros hatóságai, a tu
dományos s irodalmi testületek, a közisko
lák növendékei, korkülönbség nélküli pol
gárok Moliére háza elé; sőt bátran állítha
tom, hogy ha azon rokonérzés nyilatkozá- 

■ saiba, minek Önök tanúi, sajnálat, egyetlen 
sajnálat vegyül, nem egyéb az, mint hogy a 
tér, az évszak nem hagytak több fényt s 
nagyságot adni ez ünnepélynek.

Mily különbség, Uraim, ezen érzület és 
amaz között, melv 1673-ban a tiszta lelkű 
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bölcsész eltakarítását egy közönséges go
nosztevőévé törekvék sülyeszteni!

Midőn azon egyszerű kőtábla, mit a jó
zan türedelemtől kinyerni oly boldogság 
leendett Moliére barátjainak, s titkon és 
éjtszaka lehetett volna csak felállitniok, 
százhetvenegy évvel utóbb pompás em
lékké válik a főváros legélénkebb negyedé
ben : remélhetjük, hogy a vakok és konokok 
érezni fogják a szükséget „lépést tartani 
századukkal/'

E szobrok, ez emlékkövek ezentúl min
den szem látára hirdetendik, hogy a bal- 

! Ítéleteken elébb vagy utóbb diadalt vesz a 
közértelmiség; lelkesitni fognak, megvető 
mosolylyal tekintenünk azon törpékre, kik, 
parányi karjaikat szétterpesztve, utat re
ményük állani az emberi szellem haladásá
nak. E dicső szobor magasságából arra hi- 
vand föl bennünket Moliére szünetlenül : 
ne hallgassunk a csüggedés szavára, sőt 
menjünk szilárd s kitartó léptekkel azon 
jövő elébe, mit az ő lángelméje kilátott, kö
zeledtének utat tört, s melynek ölén lelendi 
az emberiség magasztos nyugalomban hosz- 
szú, véres küzdelmeinek pályadíját.

KAZINCZY GÁBOR.

KÜLIRODALOM.

A FINNEK HITREGÉI ÉS MONDÁI.
(Vége.)

„Vanna-Issa (a legfőbb lény) az ég magas 
részeiben lakik. Palotájában a nap világit. Ö te
remtette a hősöket, a kiknek tanácsára, erejére és 
tevékenységére támaszkodik. Első köztök Wai- 
namöinen. Az isten őt mindjárt öregnek terem
tette; ősz szakáll- és bolcseséggel ruházta fel; 
egyszersmind ifjú szivet és költő ihletettséget 
adott belé. Ha Vanna-Issa nyughatatlan, ha gon
dok árnyalják homlokát, Wainamöinen előveszi 
hárfáját s gyönyörű dallamokat hangoztat. A má
sodik hős ílmarinen. O ifjúsága virágában van 
teli erővel és tűzzel, arczán a bölcseség kifejezése 
és megfontolás szemében; ő ügyes művész. A har
madik Lammekeinen, könnyű, ragyogó, gunyoros. 
A negyedik egy izmos íjász. E négy hős és még 
nehány jelentéktelenebb, testvér gyanánt tekin
tik egymást és a főfő lény gyermekeinek hív
ja őket.

És ime Vanna-Issa fólemelkedék előttök és 
igy szólalt meg : „Eltökéltem magamban világot 
teremteni/* A hősök csodálkozva tekintettek rá s 
igy válaszoltak : „Neked csak jó ötleteid le
hetnek/*

Mig ők aludtak, Vanna-Issa elkészítő a vilá
got. Midőn a hősök fölébredtek, dörzsölték sze
müket s bámultak az uj művön; de atyjuk a dolog
ban elfáradván, most ő aludt el. Ekkor ílmarinen 
aczéllemezt vesz a kezébe, kovácsolja, szétnyujtja 
és sátorként terjeszti ki a föld felett, aztán oda 
szögezi a holdat és csillagokat, ekkor előveszi a 
világot, mely a palota előcsarnokában világit, s a 
sátorhoz kötözi valami csodálatos géppel, mely- : 
nek segélyevei ez fel és alászállhat. Wainamöi
nen lelkesedése heves kitöréseiben öröméneket j

énekel és alászáll a földre; a hova itt lábát teszi, 
nyomában virágok támadnak, a hol megáll a föld
ből leveles fák emelkednek, madársereg száll 
ezekre, az égi hangművészt hallgatandók. Ugyan
ekkor Lammekeinen a halmokra és völgyekbe 
megy sétálni s mindenütt derültséget idéz elő. 
Wibboane messzire lövi nyilát.

Vanna-Issa a szokatlan zaj hallatára, mely 
körötte elterjed, fölébred s igy szól gyermekei
hez : „A világ, melyet csináltam, csak idomtalan 
tömeg volt; a ti dolgotok lesz széppé tenni, s én 
mindenféle állatot helyezek rá és embert is terem
tek majd, de gyöngévé teszem, hogy erejében el 
ne bízza magát. Ti az embereknek barátjai lesz
tek, meglátogatjátok őket, hogy a baj erőt ne ve
gyen rajtok, mert én a bajt el nem törölhetem, 
mivel ez az isten mérséklő és ösztönző eszköze."

Finnország kosmogoniai hitregéje homályo
sabb, de sajátságosabb, és fölleljük benne azon 
világtojás jelképét, mely az indek, chinaiak és 
perzsák régi hagyományaiban megvan. Kétség
kívül egyik nyoma ez a finnek ázsiai eredetének.

A Kalevala első énekében igy szól a hitrege: 
„Gyakran hallottam mondani, gyakran hal

lottam énekelni. Fölöttünk a magános éj terül el; 
a magános hajnal dereng fölöttünk; magánosán 
volt M ainámöinen is, a szelek leányának gyer
meke.

A szelek leánya szűz s ő a teremtés szép leá
nya. Sokáig éldegélt egyedül szüzességben, köze
pette a légnek, magas helyeken. Egyedül lévén, 
szomorkodott; egyszer azonban leszáll a vizekre, 
a sik tengerre. Vihar támad, a mélység árjait fel
forgatja, s a szélvész hintázza a szüzet a habzó 
hullámokon, s a szél és viz teherbe ejtik.

Erre megkezdődnek a női fájdalmak. Hétszáz 
évig, a halandók kilencz nemzedékének élte le-
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állványát vette hozzá, és mélabús sóhaja azon er
dőnek, a hol a húrokat készité.

Wainamöinen a hangszert átadja az öregek
nek. Ezek megpróbálják hangoztatni, de kezök 
reszket. Nincs meg az öszhangzás; a vig hangot 
nem viszonozza vig. Átadja a fiataloknak; ezek 
szintén megkísérlik hangoztatni, de kezeik remeg
nek. Most a vidor Lammekeinen veszi a kezébe, 
aztán az ügyes Ilmarinen, de sem az egyik sem a 
másik nem csalhat belőle dallamos hangokat. Az 
aggastyán erre fölébred nyugalmából s türelmet
lenül kiáltja : „Hagyjátok abban, ne nyeggessé- 
tek azt a hangszert, ne sértegessétek vele fülemet, 
nyers hangjai álmomat egész hétre megháborit- 
ják. Ha a finn nemzet hárfája nem dallamosabb, 
akkor hadd hallgasson, dobjátok a hullámok fene
kére vagy pedig adjátok vissza a mester kezébe/4 

A hárfa ezt válaszolja rá : „Többet érdem
iek, mint hogy a hullámok fenekére dobjanak, 
kellemesen hangzóm én a mester kezében.44

Ekkor a bölcs Wainamöinen megmossa a 
kezét, leül egy sziklára az ezüst hullám szélén, 
térdére állítja a hárfát, megfogja s emelkedett 
hangon igy szól : „A ki még nem ismeri az ének 
édességét, a dallamok báját, az jőjön ide és hall
gassa.44 És ő erőlködés nélkül játszik rajta és da
lol mellette. Ujjait a hárfa húrjain jártatja; ösz
hangzó dal emelkedik föl a levegőbe, vig hang 
viszonozza a vígat. A hárfa ivor állványáról s a 
szőrhúrokról zene lebben el.

Az erdő öreg uralkodója, a hosszú szakállu, 
mogorva Tuopia, szintén közeledik s hallgatózik, 
s őt minden állat, melyek fölött uralkodik, követi. 
Neje felhúzza kék harisnyáját, czipőjét piros sza
laggal köti meg, felül egy nyírfa ágára s onnan 
hallgatja a hárfa hangjait.

Az erdőben nincs élő állat, nincs lélekző lény 
a légben, nincs röpke madár, mely ne közelednék 
s le ne hajtaná fejét, ez édes dalt hallgatandó. A 
sas előjő a magas légtájakról, a keselyű lerepül a 
felhőkből, a sirály megállapodik a hullámon, a 
hattyú elhagyja tavait, a kis pintyek és pacsirták 
előjővén lerepülnek az isten vállaira.

A nap szemkápráztató sugarival, a hold szen
de fényével csöndesen állnak meg az égen s vilá- 
lagitanak a hárfára.

A vízben nincs élő lény, a mely uszonyait 
mozgásba ne hozná és ne közelednék hallgatni. A 
ponty, pisztráng, csuka és fóka is mind előjő ek
kor; a kis halacskák a viz partjához simulnak és 
csöndesen megállapodnak Wainamöinen zengze- 
tét hallgatandók.

Ahto, a hullámok királya, a zöldszakállu 
____ o, kagylószékéhez közeledik; a vizek király- 

o-erinczét, s hárfának idomítja át. j nője hosszú haját arany fésűvel fésülte s ezüst ke-

folytáig szenved, a nélkül, hogy gyermekét a vi
lágra tudná hozni, kit méhében hordoz. Keletről 
nyugatra bolyong, éjszakról délnek, s terhétől 
szabadulni nem tud. Gyötrelmében zokog s igy 
szólal fel : „Én szerencsétlen, ki oly sokat jártam, 
én szerencsétlen, ki oly sokáig hánykódtam a vi
zek megmérhetlen terén, a szelektől hintázva. 
Jobb volna nekem most is a szél szűz leányának 
lennem. Ukko, hatalmas isten, jer, segíts rajtam, 
tehozzád esedezem; hozz enyliet kínjaimra, de jőj 
hamar, ezért könyörgök én hozzád 1“

Ekkor egyszerre egy pompás madarat, egy 
vad kacsát pillant meg, a mely oly helyet keres, a 
hol megtelepedhetnék, s fészket csinálhatna ma
gának. Ez is minden felé röpdös; éjszakról délnek, 
folytonosan keresve az alkalmas helyet. Ekkor a 
hullámok közepéből felbukkan a szűz, fölemeli 
vállát s térdét egészen a viz színéig; a madár 
meglátja, zöld halomnak véli, oda megy, a tenger 
királynőjének térdén rakandó le fészkét;oda rakja 
le tojásait, hat tündöklő arany tojását és a hete
diket vasból.

A szelek leánya kikölti a tojásokat, még pe
dig három nap alatt. Harmadnap érzi, hogy me
legednek, azután lassanként égető melegek lesz
nek. De megmozdul s leejti a hullámok fenekére, 
a hol diribről darabra törnek.

Egy tojás azonban nem sérül meg; a szűz 
kezébe veszi; ennek a héja egyik feléből csinálja 
a főidet, a másikból pedig az ég boltozatát, a to
jás sárgájából a napot, a fehéréből a holdat és 
csillagokat.

Még kilencz évet tölt a hullámok közt. A 
tizedik nyarán oda hagyja s hozzáfog a teremtés 
munkájához. Ott, a hol fölemeli a kezét, halmok 
s hegyek emelkednek, ott, a hova a lábát leteszi, 
völgyek támadnak. Azután kimutatja a folyóknak 
az utat, kikerekiti a tengeröblöket; de még gyer
mekét nem hozhatta világra, a melyik benne meg- 
fogamzott, nem látott még napfényt Wainamöi
nen hős, a költészet istene. 0 maga tépi szét sa
ját erejével a bilincseket, melyek fogolyként tar
tóztatják vissza, s ekkor kicsúszik anyja méhéből.

A rend nemtője, az öszhang istene megjele
lik tehát a világban, miután elemei már megvan
nak teremtve. A finn mondákban egy isten sem 
all oly magas polczon, és a különféle népek őskori 
niythologiáiban sehol sem akadunk költőibb esz
mére, mint a Kalevala ezen rúnájában, mely a 
'Wainamöinen által feltalált hárfáról levő csodá
kat beszéli

„Midőn egykor az isten egy folyam menté
ken úszott, egv ladikot pillantott meg, melyet I 
egy csuka tartóztatott fel. Kardjával megöli a; öreg, 
halat, veszi a - - --------- ——„
Hiisi futós lova. Lempo titokszerü szellem csika- fével száritgatta. Az öszhangzó dal hallatára azon- 
jainak szőréből húrokat csinál rá, és a hárfa ké-' bán az arany fésű az ezüst kefe kicsúszik ujjai 
szén volt, ama bárfa. a melynek mély dallamaiban közül, lehető gyorsan siet oda, a hullámok fölé 
megvan felváltva rettenetes és ünnepélyes hangja I emelkedik, egy sziklára könyököl s elragadtatva 
a hullámoknak, melyekből az isten elefántcsont-' hallgatja az ének csodaszerű dallamait.
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Nem volt hős, nem kőszívű férfi, nem asz- 
szony, a ki könyekre ne fakadt volna. Ifja és 
vénje,még akis gyermek is sirt a finn hárfa meg
ható dallamainak hallatára. Wáinamöinen maga 
is sirt; a könyek forrása lassudan eredt meg szi
vében. Szempilláin meggyűlnek a könyek és sű
rűbben hullanak alá, mint az erdők gyümölcsei, a 
pacsirták feje, a fájd tojása; széles arczán, erős 
mellén, térdein és lábain gördülnek alá. Áthatják 
öt gyapjú mellényét, hat arany övét, hét kék zub
bonyát, nyolcz sávolyöltönyét; a hullámok part- 

, jára gördülnek, és a partról a tiszta árba hulla
nak, a hol gyöngyökké válnak. “

Egy más ének arról szól, hogy Wainamöi- 
nen hogyan csinált másik hárfát egy magános 
nyírfa ágaiból s egy fiatal leány haja szálaiból.

Miután az embereket erre megtanította, réz 
járművön emelkedők föl a légkörbe s ismét vissza 
ment égi honába. Hárfáját azonban lenn a földön 
hagyta, a zenét Szuoniországában a nép örökké 
tartó örömére Finnország leányinak ajándékozta.

Ezzel végződik a Kalevala, egy őseredeti 
nép epopoeája, a mely mind a nyelvbuvárnak 
mind a mytholognak érdekes tárgyat nyújt a ta
nulmányozásra.

Westermann Monats-Heft-jei után németből.
KUN BÉLA.

T Á B C Z A.

A DALIÁS IDŐKBŐL.

(Vége a II. éneknek.)

így lett vége ama híres viadalnak. 
Követé pompája terített asztalnak, 
Azután meg a táncz, jutalom osztása, 
Egy szép rózsaszálnak a leszakasztása.

Rozgonyi csak inte, és az adott jelre
Sátor ereszkedett a bajvívó helyre
Nagy magas árboczról, száz meg száz kötélen, 
Roppant fehér vászna lobogott a szélen.

Sátor alá pedig a szolgalegények 
Háromszáz személyre asztalt teritének, 
Mert a többi kivűl, a padokban, evett, 
A ki nem érdemle nagy vitézlő nevet.

Asztalhoz is űle a király, a vendég :
Szép ruhás hölgyekkel az idősb leventék, 
Mert az ifjúbbaknak fenszolgálni illett, 
Nyájas susogással a fehérnép mellett.

Mielőtt azonban a ragyogó tálba 
Mártott volna Lajos : először fel áll a;
Minden ember tudta fejedelme czélját,
S követé a buzgó keresztyéni példát :

Egy szép asztaláldást monda ő felsége, 
Szava messzicsengett a nagy csendességbe, 
Halkai minden ember utána könyörgött; 
Az erős vitézek hangja mélyen dörgött.

De, mikor az áment rányomá a népség,
Vette Lajos király csillagos nagy kését, 
(Gyémánttól, rubintól csillogott a nyele), 
Kenyerébe szúrta, s tálba mártott vele.

Kiki hozzáláta örvendetes arczczal, 
Kínálván a gazda, egyszersmind az asztal; 
Igazán nagy beteg volna (és nagy csoda!) 
Ki egy olyan asztalt éhen hagyna oda.

Hogy aztán elég részt vőnek az evésből, 
(Rozgonyiként szólva : sokat a kevésből!) 
Monda Lajos : „hát már fel sem is köszöntőd, 
Leányom Piroska, nemes Csuta Györgyöt ?“

Elpirúlt a szép szűz; poharát emelé,
Az arany pohárba rózsát marta belé :
Piczi piros ajka tiikrödzött a szélén — 
S nyujtá a királynak. Szólt ez, átalvévén :

„Adjon isten áldást e mai munkára, 
Örvendő öregkort az örömapára,
Örökös jóllétet a magyar hazára :
Tiszta, igaz szívből kivánja királya!“

Erre nem tudom ki a parasztság között
Nagy cserép kannával odakün igy köszönt : 
„Éltesse a királyt, szegény nép javára!“ 
Ezer meg ezer száj mennydörgi szavára.

Este szakadt vége az evés-ivásnak;
A fiatalság már suttoga egymásnak,
Hogy a drága időt nagy-hiába vesztik : 
Zúgolódott, hogy a tánczot meg se’ kezdik.

Végre fólszedék a hosszú asztalokat, 
Gyújtanak azonnal viaszgyertyát sokat;
Csillagzott a gyertya ezerféle kőben, 
Gyémántos boglárban, arany karkötőben.

Majd, a tárogató,, síp, dob a mikor szólt, 
Kezdőnek az ifjak daliás toborzót
A szép sátor alatt, körbe’ karikába’, 
Kiverő a nótát a vitézek lába.

Pengett a sarkantyú, mind egyszerre pengett, 
A fehér kócsagtoll mind egyszerre lengett, 

j Táncz közben a melles, tomporás vitézek 
j Délczegen egymással farkas-szemet néztek.
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A fehérnép pedig, mint egy gyöngyös párta, 
Körül a padokon a táncz végit várta; 
Legelt a sok szép szem a fiatalságon, 
Valamint a méhraj a mézes virágon;

Köntösük szegélyét a víg zeneszóra 
Emelgette piros papucsoknak orra; 
Szemükből ragyogott a szomju kívánság; — 
Mint egy rózsagyepű, úgy ült a leányság.

A vitézi tánczot követé a páros, 
De nem olyan csélcsap, nem olyan betyáros : 
Halkan, palotásán a király kezdé meg, 
Illett a magyar táncz a legfőbb személynek ;

Szép Piroskát egyszer-kétszer megforgatta, 
S azzal édes terhét más vitéznek adta; 
Most felállnak többen, vígabb nóta perdül, 
Szilaj kedvben a táncz csak a végin cserdűl.

Majd a párnatáncznak *) következvén sorja, 
Legény is, leány is a térdvánkost hordja, 
Zöld bársony a párna : viszi kis kezébe’ 
S letérdel Piroska ... a király elébe.

De Lajos a táncztól nyájasan szabódott, 
Elengedte a lyány . . . nem a szűzi csókot! 
Mit tegyen ? megadta, rá meg is ölelte; 
Repesett e dolgon minden ember lelke.

Azután egyedül lejte szép Piroska, 
Földig hófehérben, mint egy virágos fa 
Melyet a könnyű szél erre-arra lenget; 
lanczra híja Toldit, annak már nem enged.

Nem is kérte Miklós, nem is szabadkozott, 
Komor tekintete nyomba’ megváltozott, 
S mint borisza ember meghúzott kancsóba : 
Szeme, szíve, lelke odalőn egy csókba.

Azzal ölönfogta, és járta középen, 
Nagyokat ujjantva szilaj örömében; 
Megmutatta, hogy mily könnyen elbír karja 
Egy fehércselédet, ha épen akarja;

Fel-felkapta néha, mint vihar a pelyhet, 
Mintha csak ruháját vinné, maga helyett; 
Lebben a leányzó, mint kopján a zászló : 
Az erős vitézzel a könnyű leányzó.

így mulatozának, valameddig tetszett, 
Mígnem éjfél tájban már a hold is tetszett; 
Akkor pihenés lön, dijak elosztása, 
Vitéz eleinknek hajdani szokása.

Összeülnek mostan a viadal-birák
Kik a harcz folyamát egy nagy könyvbe irák; 
Nevezik nevérül, vagy csak czímerérül 
Melyik vitéz mit kap diadalmi bérül.

A jutalmat pedig egy-egy szép szűz adja, 
Meghajol a vitéz, mikor elfogadja, 
Megcsókolja a lányt, mert ez kötelesség, 
Nem hiszem azonban, hogy terhire essék.

Öv, szügyellő, tarsoly, — gyenge kezek mivé. 
Örül az ilyesnek ifjú bajnok szíve; — 
Csótár, boglár, forgó bőven telik ottan : 
Rozgonyi se’ fukar, s a király is ott van!

Mind elosztók immár, csak egy vala hátra : 
Kié ? kiki tudta, mégis alig várta :
Egy gyűrű, jegy-gyűrű — köve, jaj, beh szépen 
Villog a Piroska remegő kezében!

Eredj, Toldi Miklós, eredj oda, vedd el! 
Te vagy arra méltó sok vitézi tettel, 
Bajnok termeteddel, szerető sziveddel — 
Eredj oda, Miklós, a tiéd az, vedd el!

így ütött ki a csin; — igy még akkor este 
Rozgonyi Piroskát Toldi eljegyezte 
Az összes nép előtt és a király előtt 
És, ki mindent jól lát. a nagy isten előtt. —

Toldi kárpótlásul, mivel úgy is kérte, 
Lőrincznek a húga jobb kezét Ígérte; — 
De már ideje, hogy oszoljon a vendég 
S menjenek alunni a fáradt leventék.

ARANY JÁNOS.

*) Ennek maradványa most is él, falusi lakomákban. Hogy eredetileg párnával lejtették, neve mutatja

A GYÓGYSZERÉSZNÉ.
SOLLOGUB GRÓFTÓL.

(Folytatás.)

Furcsa ostobaságot monda valaki. A né-' 
'net, huszonöt éves koráig, Ádám Ádámo- 
vics; huszonöt éves korától fogva Iván Ivá- j 
novics. _ Ebben az ostobaságban, mint sok! 
másba n, az emberi szív mély ismerete rej-j 

például, a muszka huszonöt, éves 
óráig részeges, egész éltében elázott ivó-- 

nak marad. A német ellenkezőleg. Iszik 
borzasztó módra huszonnegyedik éve utolsó 
perczéig,másnap meg már azon kezdi, hogy 
alig vészén vizet is a szájába, s igy viszi 
halála órájáig. Tegnap még elvetemedett 
korhely volt . . . holnap a rendtartó embe
rek legrendtartóbbika. Tegnap idötöltő, gon-
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datlan Bursch volt; hányta a sárba a pénzt 
midőn volt mit; holnap már számitó, min
denből nyereséget huzó német. Szóval a né
met- szenvedélyek határnapokhoz szabvák, 
mint kikerülhettél) fizetések az élet irodá
jában, és mindenik megjelen a maga idejé
ben késedelem és felesleg nélkül.

Szembetűnő mindenek felett a germán- 
jellem ez ellentéte a tanulói élet végezté
vel. Volt nekem egy pajtásom, oly pajzán, 
hogy egész teste össze volt vagdalva, sap
kája átlődözve; ruháit eljátszotta a bank
ban s ivott, de ivott úgy, hogy még a pin- 
czés is elszörnyüködött belé. Kibucsuzása 
napján oly korhely vala, hogy a haja szála 
felállott az embernek. De az utolsó pohár 
bor előtt könyiiket hullata s e három szót 
monda: „Isten hozzád,arany ifjúság!" Lebe- 
wohl, goldene Jugend! Másnap békés, csen
des pap volt, megtanult áldászkodni, pré- 
dikácziót készített és oly nyugodt mosoly- 
lyal emlékezett tanulói éltére, mintha az az 
eltelt nehány óra megannyi esztendő lett
volna.

Csaknem e történt Führenheimon is. — 
A mulatságtól elkapott Studentböl, egy
szerre számitó diplomata lett. Eltökéllé, 
hogy Petersburgban fog lakni s azt itélé, 
hogy hiúsága s nagyravágyása kielégítésére 
két ut áll nyitva előtte : a hivatalos sz ' 
gálát és a nagy világ, melyekre nézv< 
eszébe se’ jutott, hogy képzelt előnyökkel, 
igényekkel vagy gyámolitásokkal ámítsa 
magát. Meg vala győződve, hogy a nyílt 
pálya kényelmes , és feljebb nem is töre
kedett.

Mi gyakran szemökre hányjuk a néme
teknek, hogy mindig abban járnak, hogy a 
„szent. Oroszországban'• egy kis meleg he- 
lveeskét. szerezzenek maguknak, és épen 
ahhoz jutnak, a mit mi magunknak vettünk 
vala czélba. — De hát nem mi mafiunk va- 
gyunk-e hibások? Ok tágítás nélkül sürget
nek, mi elhanyagoljuk az ügyünket, ők ki- 
elégithetlenül, ki nem fáradva iparkodnak, 
mi készek vagyunk minden lángunkat egy
szerre ellobbantatni egy fuvalommal s az
tán hivalkodni egész éltünkben. Mi csuda 
hát, ha ők meghaladnak minket a polgári 
élet utján s elkapdossák szemünk előtt a 
helyeket és hivatalokat, melyekre legin
kább vágytunk.

A báró a legkényelmesb szolgálatot, a 
legkényelmesebb tiszthatóságot választá, 
lemonda, előléptetés fejébe, a fizetésről; 
megbarátkozott az osztályfőnökkel, meg
kedveltette magát az igazgatóval s kegyébe 
fúrta magát a miniszternek. — Úgy tetszett, 
mintha egyenruhában, a kanczellária falai 
közt, az irodai asztal mellé született volna. 
Nyájas volt a pénztárnok, a könyvvivő, az 
írnok irányában; bőkezüleg ajándékozta a 
kapust, az őrt, a futárt. Szóval, ámbár so
kat nem dolgozott, rövid időn ki bírta vin
ni, hogy úgy emlegessék mint a hivatalno
kok példányát.

A nagy világban szint’ ezt a taktikát 
űzte. Csakhogy polgári frakk és sárga kez- 
t-yii jöttek a hivatali egyenruha helyébe. 
Az idős nőkkel kezdte, mint illett; tisztelet
tel hallgatta beszédüket s szembetűnő figye
lemmel adta reájok mantillejaikat és sz?P- 
lopjaikat-, — pontosan megtette náluk láto
gatásait, ajándékokat vitt nevök napján, 
kártyázott velők és gyakran vesztett.........
Tudni való, hogy ajándék és vesztett summa 
a vén — pártfogónő fontosságához vala 
mérve, — de minden úgy adva, mint egy 
elragadó indulat hatalma alatt. Azután a 
d' os szépségekhez fordult a báró, s árn

yat szólva, nem igen tetszettek neki, 
tézte, hogy tisztelete inkább a ba- 

zony színébe öltözzék. Elnyúlt 
. n karszékeken, fülükhöz haj
ló.. va beszélt nekik mindenféle 
apró 
nul ni 
épen seu 
mit raondc 
solyodott k< 
mosolyogni ke
nek k llett röviu
hajat és bársony b. 
gél elkezdtek érkéz), 
vélkék meghívó vag\ 
Utoljára nemcsak hogy 
elismert szépségekkel tán 
magát is név.szerint választ), 
tánezban, figurák idején, a d.
^dlgyek, minthogy ő különös jói 
tánczolt s az udvarhoz tartozott. I

st. — Azok kimaradhatla- 
'zdének, jóllehet olykor 
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a nagy világbeli helyzete élese t
tűzve, és vesztére esküdt irigy* t
vidékiek, kezdők, félénkek, sze ’ 
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csúnyák, kik a festmény árnyékrésze gya
nánt töltötték meg a. peterburgi bálterme
ket. — A férfiak irányában udvarias volt, 
csakhogy udvariasságát és bókjait a rang
osztály számának apadtához és a megkü
lönböztető jegyek szaporodtához képest fo
kozta, — X ... . nek nyilt mosolylyal, ho
lott Y .... nak mély tiszteletérzettel hajlott 
meg. • De ez nem az ő jelleme megalacso- 
nyitásával történt, hanem erősen és benső- 
lég meg volt győződve a felől, hogy ő azzal 
kötelességét teljesiti s mindenkinek a ma
gáét szolgáltatja ki. — Néhány év alatt 
gyöuyör-hajhászó, munkát gyűlölő, saját 
hasznát s előmentét hidegen kiszámitó, tö- 
kélyes világi emberré képezte ki magát. — 
Ily körülmények közt vala kiküldve hiva
talos megbízással abba a kerületi főváros
kába, melynek leírásával kezdém elbeszélé
semet.

Mi történt vajon ez idő folytában a pro
fessor leányával ?

Szép olvasónőm, kegyed veleszületett 
éles elméjénél fogva valószínűleg reáismert 
a gyógyszerésznében arra a Sarlottera, a ki 
oly reménytelenül szereié vala az én báró
mat. De mikép ment át az apai csendes 
lakból a kerületi város gyógyszertárába; 
báró járván az eszében, mikép mehetett egy 
gyógyszerészhez? Hogy? ... Mi módon? 
Nem szép, ugy-e?... De méltóztassék nagy
sád maga magától megkérdezni, vajon férje 
ura egyetlen-egy tárgya volt-e gondolatai
nak mindenha? Vajon abban a boldog percz- 
ben, midőn ö nagysádat menyegzőre vitte, 
nem villantak-e el tán nagysád előtt isme
retes vonások és némi férfi arcz, nem ma
radt-e meg szivében egy kitörülhetlen kép? 
Emlékezzék reá csak jól. Nem kívánt-e 
nagysád egykor örökös leányságban ma
radni, vagy még zárdába is menni? Vagy 
mit? . . . siratta az egyiket és mosolygott a 
másiknak ? Eljött az önfeláldozás ideje, az 
áldozat véghez ment, és nagysád, istennek 
hála, máig is egészségesen és boldogul él, 
bárha fel-fel is öltözik olykor az álmos férj 
háló öltönyébe s papucsába a levetkeztetett 
nleál. Világos ebből, hogy szeretjük szé
niére vetni másnak a mit magunknak meg
bocsátunk ; de az is meglehet, hogy a mi 
bennünk nem szép, másokban megbocsát
ható.

Mig Sarlotta, mint igazi germán leány, 
képzelődésének ideális ködében' merengett, 
egy kondor vörös hajú kisded Student nap
jában pontosan kétszer járt el az ablaka alá 
sóhajtozni. Führenheim rég elutazott volt. 
Hallszott róla,hogy a nagy világban mulat, 
sürgődik , szerelmeskedik ; menyasszonyt 
keres, meg akar házasodni; korábbi életén 
pedig sokat és erősen nevet. Mind ennek 
egyik fele igaz, a másik, mint tudni való, 
hozzáadás volt. Szegény Sarlotta elébb si
ratta, aztán haragudott, aztán megszűnt a 
haragja s szeretetével egészen atyjához for
dult. Szerető lelkek, ha meg is csalódnak, 
nem vesztik el mennyei tüzöket, csak átköl
töztetik méltóbb képre feleslegét. — A pro
fessor leánya törekedett megfeledkezni ma
ga magáról, s csak azon jártatta az eszét, 
mivel tölthesse kedvét a hanyatló öregnek 
és édesíthesse élte utolsó perczeit; a kon
dor vöröshaju kisded Student azonban min
dig járt, de ugyancsak járt az ablak alá, oly 
kitartó állhatatossággal,hogy Sarlotta hozzá 
kezdett szokni a képéhez, mint valami elke- 
rülhetlen dologhoz. — Vannak szerény ter
mészetű emberek, kik várakozni tudnak s 
azzal egyedül mindig czélt érnek. — Mikor 
eljött az ideje, befurta magát a tanuló a 
professor házába, latin nyelven kezdé az 
ismerkedést, megivék egy pohár rajnai bort 
és kisziva két szivart. — Az öreg rendkívül 
megszerette uj barátját, jóllehet sóhajtott 
egyet-egyet a peterburgi nagy világba el- 
rekkent régi barátja után. Az naptól fogva 
mindig gyakrabban kezdett bejárni a Stu
dent, Sarlotte pedig, nem is igen ügyelve 
reá, kezdette megszokni a beszélgetését, 
szintúgy mint megszokta vala az ablak alá 
járását. — Rövid időn átköltözék a Führen
heim szállására, de Sarlotte nem beszélt 
neki sem szerelemről, sem reményről, sem 
poesisről, félt megszegni eltökélését. Ha
nem a tanuló untalan belé elegyedett házi 
dolgaiba, tanácsolt neki patikai szereket az 
ételek fűszerezésére, főzött vele befőtteket, 
és vásárolt neki káposztát meg gombát. 
Apródonként nélkülözhetlen emberré tette 
magát a háznál, az idő pedig gyors léptek
kel haladt szüntelen elé felé, betegséget, 
nyomort és halált hozván a hátán. A pro
fessor kórnyadozni kezde. A könyvek árva
ságra jutottak, a szivar elhanyaglódott, a 
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rajnai bor elfelejtődött. Nem sokára ágyba 
esett és úgy várta végét mint bölcs ember
hez illik, ki egész életét jámborul s a tudo
mánynyal 1 öltötte. A Student úgy járt 
hozzá, mintha fia lett volna; ö készítette el 
számára, ő adta bé neki az orvosságát, s az 
öreg, halála előtt, veje gyanánt áldotta meg 
s átadá neki eszméletlen leányát.

A Sarlottát ért csapás oly kemény és 
csüggesztő vala, hogy ő közönösen sejtette 
sorsa változását. — Mátkája nem alkalmat
lankodott neki időtlen szenvedélyével, ha
nem kezdett rendelkezni a háznál s elkészí
tett mindent a menyegzőre. Imigy érte czél- 
ját Ivanovics Ferencz.

Rövid időn végre lön hajtva a — szomorú, 
hideg házasság, mintegy sirdomb tetején 
ünnepelt áldozat. A szertartáskor Ivanovics 
Ferencz megilletödöttnek látszott, de nem 
terhelte nejét szerelmi vallomásokkal és 
eskükkel. Csak azon járt az esze, mikép 
gondoskodjék az anyagi jóllétről. Már elvé
gezte vala tanfolyamát, kiállotta a gyógy
szerészi vizsgálatot, — és hosszas tanako
dás után eltökélé, hogy Oroszországba 
megy pénzt csinálni. — Megtudván, hogy 
C*** városkában nincs gyógyszertár, meg- 
állitá az eszét, hogy oda megtelepedik fia
tal nejével, bízott abban, hogy az élet olcsó 
és gyógyszerre csak van szükség. Az ő egész 
öröksége s a professor szűk hagyatéka bő 
ven elég volt a patikai szerek, üvegek, sze- 
lenczék, mérlegek bészerzésére s beállításá
ra abban az ócska házban, melyben hajdan 
a vidéki nemesek hálóztak és most az üzér
tábla díszelgett, az önök előtt már ismere
tes felírással : Aptéka, Apotheke.

Szegény Sarlotte! Minő élet! Minő felo- 
csudás! Minden korábbi nyomor, de most 
már minden költelem nélkül. — Mind azok 
a gondok, de vigasztalás nélkül. — Mindig 
az az egyedülség, — de most már remény 
nélkül! ... És senkivel sem közölhetni bú
ját, senkivel sem beszélhetni a múltakról! 
Ivanovics Ferencznek nem lévén módja pro- 
visort tartam, reggeltől estig gyúrta a lab
dacsot, száritgatta a burjánt s kavargatta a 
mixtúrát. Egyébaránt mindig jó kedvvel, 
mindig mosolyogva billegette vörös fejét, 
azt vélve, hogy vidorságával tán felvidítja | 
feleségét is. És ki kell neki szolgáltatnunk 
az igazságot. Nem emésztette nejét az isme-i

retes unalmas tolakodásokkal, nem követelt 
tőle szinlett szerelmet, és megelégedett, ha 
ragaszkodásának és türelmének némi szűk 
mutatványait adta neki. Az asszony örven
dett, hogy nem ügyel reá, és kíméletesen 
titkolta előtte emlékezését és busongását. 
Ismerősök kevés volt, s azoktól is, lehet, 
hogy örömest, megváltak volna. A polgár
mester a lengyel nők tisztelője, a főbíró a 
gyöngyöző bor tisztelője, a kerületi főnök 
az adó- és illetékpénzek tisztelője s aztán 
egy kövér urhölgy, Eudokia Petrovna Kri- 
vogorszkája, ejtették mez olykor gyér láto
gatásaikat, abban a reményben,hogy olcsón 
vagy ingyen kapnak házukhoz szükséges 
patikai szereket.

Mindeniknél gyakrabban járt hozzájok 
délelöttenkint, nem tudván különben mit 
csinálni, a bukott birtokos, a dolmányos 
nyalka legény. Köszönvén Ivánovics Fe
rencznek, azonnal a gyógyszerésznéhez in
dult, szokásos udvariassággal.

— Banzsur, madáme. Egészsége ghút?
— Gut, felele sóhajtva Sarlotte.
— De nem kaphatnék egy pipát, mada

me? Halálom, ha elfojtom kívánságomat. E 
szavak közben ékes magyarázatul szájába 
dugá a mutató ujját.

A pipát elhozták, s ö füstölni kezde 
mint egy kémény, s azonban beszélte a vá
rosi újságokat. — Vo' isefnek, a kereskedő
nek, friss keringje érkezett. Olyan drágán 
tartja a gazember! Tegnapi naponTregubof 
kereskedőné, az a kövér asszony, a mint 
kiment a kapun, bele bukott a járda árkába. 
Alig bírták kihúzni. Azt mondják kérelmet 
akarnak beadni a kormányzóhoz, hogy a 
lakosok nem igazittatják a járdát, a miből 
aztán könnyen halálos esetek következhet
nek. A minap ivó társaság volt a főnöknél 
és Ivanovics Ferencz mesterileg kivágta 
magát valami burjánnal. Az órás mester
nek elveszett a tehene. Az árendás órácská
jában eltört a rugó . . .

Aztán szépelegni kezdett. — Ugyan mi
kor tanul már meg oroszul beszélni, Sar
lotta, Karlovna? .. . mondja csak 1 ”"1
Ha, ha! Hogy nem nem tudja ki 
pedig oly könnyű. Ideje volna mi 
nulni. Vagy hisz’ én is tanulok r 
tíil; de csak annyit tudok, hogy : 
tán ; lib és dankenn.
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Sarlotte szomorúan mosolygott, a nyal
ka legény pedig szenet tevén a pipájára, 
édes önelégültségben eltávozék. Bár még a 
fővárosban is, - imígy elmélkedik magában 
— igazán, még a fővárosban is, ott is azt 
mondanák, hogy csinos . . . hát még vidéken.

És Sarlotte egyedül maradt, — egész 
nap egyedül. Mily hosszasan üldögélt abla
kánál és nézte csendes mélában a sárga 
fellegeket, melyek bús vonalban húzódtak 
át az egen, nem jósolva zivatart, nem igéivé 
napfényt, hanem hidegen, komoran, szeny- 
nyesen, mint az ő élte folyama. Aztán mi
nő látmányok az ablak alatt ? Pocsolyák, 
melyekben réczéktapicskoltak, piszkos gyep, 
vén asszonyok rongyaikkal, fakószekerek 
benne ülőkkel, házikók papirfoltos törede
zett üvegablakaikkal. Minden a mi a pol
gári életben megvesztegetett, minden a mi 
az emberiségben nyomorult, minden, mint
egy szántszándékkal egyesült, hogy meg- 
ínérgezze élte legjobb éveit.

Ehhez járult, hogy képzelődésének sza
bad játék vala hagyva magányában. Hajdani 
ábrándai világosan körülhatározódtak. Sze
relem, de kinos, szenvedélyes, vérét zivata
rosán felforraló szerelem ámító képe lángoló 
csillagkép gyuladt fel magánya ködében. 
Óhajtott elillanni a világ végére és odaadni 
éltét a szerelem s boldogság egyetlenegy el
ragadó pillanatáért.

És, boldogtalansága tetézéseül, nem gyű
lölhette, nem fitymálhatta férjét.Ez,az igaz, 
nem sokat járt utána, de becsületes, jó em
ber volt, oly buzgón törekedett felmenteni 
öt a házi gondok terheitől, és oly szakadat
lanul dolgozott nyomorult üzletében, hogy 
biztosíthassa számára jövendőben az ö bi
zonytalan jóllétöket.

így telt el két év addig a délelöttig, 
melyen Führenheim báró beszóla a gyógy
szertárba pezsgő porokért

BRASSAI.
(Folytatjuk.)

A NAGYRAVÁGYÓ.
Abu-1’ Óla után, arab eredetiből.

Leleplezed járását a tevének? 
Hogyan üget? száguld a mén 
Arábiának széles mezején?
A gyászruháju éjben kincseket 
Keressz ? Tán azt hiszed 
Gyöngyhímes csillagokkal van teli ?

Pedig talán csak mécsek fénylenek • 
Szavad szerint, aranyt pusztába’ lelni 
Lehet; bár, kinn az anyajegy van 
Tenmásodul is alig ösmered?
Ezüst eret remélsz találni
Ha fölveri a port a hő lehellet?

A HÁLÁTLAN.
Ibn - Zeid 

A kis madár, ha galyról galyra repked. 
Az ösztön által űzetve tova, 
Édes gyümölcsöt lopni kész ajakkal. 
Nem gondol azzal, hogy ő általa 
A fa megfosztatott szülöttitől.

után, arab eredetiből.

A hitlenek, kik szívok mélyiből
A hála érzetét eltűnteték,
Mitsem tőrödnek honnal és anyával, 
Áttengik éltöket tánczczal, danával.

A KÉTELKEDŐ.
Abu-1' 01a után,

A hitlenek igy szólnak kétkedőleg : 
Mi az, mi kebled titkos rejtekében 
Tudás világát sejteti veled?

Szegény! ha nem bírsz fényes iratokkal. 
Könyvtárad nincs, mi az a mit elérhetsz 
A tudománynak széles mezején?

arab eredetiből.

Ajkim danája ezt viszonzza nékik : 
A tudomány, mely könyvbe van letéve. 
Gyarló vagyon, veszendő kincs.

De a mely szivünk tündér csarnokában 
Vezér szövétnekként világol, az.
Az a valódi, igaz tudomány*)!

' Ifj. KUN PÁL.

*) Nem annvira beesőkért, mint azon való örömünkben közöljük e versecskéket, hogy ime szaporodik azon 
lelkes ifjak száma, kik a nálunk annyira elhanyagolt keleti nyelveknek adják magukat. így kell, igy! Szerk.
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A KÖLTÉ SZ AZ ÉLET U T O N.

Lélek-rajz.— Feljött a hold; bolyong a fel- kedves képeket. Visszamennünk nem szabad, nem 
hők árján. Jerünk bujdosni. Minden csöndes.Egye- lehet többé. Felnőttünk. Megfogta a mi kezünket

atyánk és elvezetett messze, messze sötét erdőkön 
keresztül, járatlan, uttalan útakon. Aztán megál
dott és megátkozott midőn ezeket mondá : Itt az 
idő, fiam, masadra kell már most maradnod. Al- _. .. .. , , | 
rajta visszatérsz, hogy a szülei házba menekülhess 
pihenés végett : akkor átkom fog tova üldözni. 
Eredj békével.

Magunkban vagyunk. Eltört már a bot is, mit 
a búcsuperczben kezünkbe adának a mi szüléink, 
és fáradtak vagyunk, de pihenni nem szabad! — 
Előre, bot nélkül is! Majd fogunk talán ismét 
találni egy fát utunkban, ha e sivatagot elha
gyók, és letörjük annak egyik virágos ágát — 
botnak.

Amott lebeg előttünk egy tündér, mikéntha 
csalogatna. Tovább, tovább, előre! Megyünk!

Igen, ez a délibáb. Mily szépen lebeg, mintha 
csak ifjúkori ábrándunk volna, mely keresni ment 
az eszményképet a valóságban. Nem jár-e hiában? 
Van-e valaki számunkra teremtve e földön, ki vi
szonozni tudná szivünk hevét, kit magunkénak 
fogunk vallani isten és ember előtt? Nem vándor- 
lunk-e mindig egyedül az életuton? Lesz-e ki meg
osztja bánatunkat, örömünket, lesz-e ki viselni 
segít az élet terhét,lesz-e, ki reményt nyújt, hogy 
nem hamvadunk el egészen az élet után, hanem 
mint a virág magvában, fiainkban mi is újra szü
letve élünk. Vagy majd mi is úgy leszünk mint 
azon fa, mely mielőtt gyümölcsöket teremne, ki
száradt, — elporhadunk? Elporhadunk, midőn 
még azt sem tudjuk, hogy miért éltünk. — De ha 
teremtve van is számunkra valaki, meg fogjuk-e 
őt találni az élet pókhálószerű utain? Lehet, hogy 
ő majd másfelé bolyong mint mi, lehet, hogy uta- 
ink kereszteződnek is, és még sem fogjuk meglelni 
egymást. S nem lesznek-e, kik majd gúnyt űznek 
a mi szivünk szent érzelmeiből?! karjainkra fű
ződnek s midőn a szerencsétlenség üldöz : elaltat
nak méz csókjaikkal, csak azért, hogy bennünket 
elhagyhassanak, hogy egyedül bolyogjunk ismét 
az élet tövises utján? s ha lesznek ilyenek, el 
tudjuk-e őket feledni?!

Eltűnt a nap. Eltűnt a délibáb is. Mi van az 
égen? Csillagok, mintha csak a napnak töredékei 
volnának. S hova lön a délibáb? ott van a menny 
boltozatján, téjúttá válva.

Jerünk! Majd hamarább elérjük a boldogsá
got. S ne kérdezzük, hogy van-e valódi boldog
ság e földön? Ne kérdjük, hogy ha van, miért 
nem leli azt meg itt minden ember? Ne kérdjük, 
hogy van-e élet a halál után? Higyiik, hogy van 
valaki, a ki intézi lépteinket az élet tév-kertében.

dűl vagyunk. Kisér utunkban az a halványan sil- 
lámló fény : múltúnk emléke.

Szedd elő sugaraidnak ostorát, hold, űzd el 
azokat a kisérő fellegeket messze, hogy meg ne . . w
háborgassanak utadban! Sird ki a te keserű kö- dásom fog kísérni ez utón, az élet utján; de ha 
nyeidet, lelkem, áztasd meg a lábaimat sebző gö- '1 
röngyöket, hisz az élet útja ez a hol bolyongok, 
— minő rögös!

Tovább, tovább! Neked pihenni nem szabad! 
Pedig hogy hí a rét, minő hímes, virágos; mily 
szépen szólaltak amott távolabb a madarak... ne 
hallgass rájok! Majd fel fog jőni a nap is. Forró
sugarai kicsalják homlokodra a verítéket, ellan- 
kasztanak : de neked pihenni nem szabad! Pedig 
ott látod majd a lugasok árnyát, az erdők homá
lyát, de nem szabad oda menned, üldöz az élet 
gondja : tovább, tovább!

Jerünk. Hosszú az út. Soká pihentünk amott 
a lugasok alján, az erdők mélyében, sokáig szag
gatók a virágokat, sokáig hallgatók a madarak i 
dalát. Hosszú idő alatt keveset haladtunk az élet i 
utján; rövid az élet s még messze van az ut vége, j 
a hol meg akarjuk találni a megelégedett boldog
ságot! Ne lépjünk félre, nincs ott egyéb, mint vi
rág és dal, de az élet gondja kalászok és gyümölcsös 
fák felé üldöz bennünket s kigunyolja azt ki a vi
rágok és dal után eseng : virág helyett tövisét 
csempész kezébe, dal helyett a bánat mérgét le
heli ajkára.

Tovább, tovább!
Ne hallgassuk a csermelyek moraját,ne men

jünk oda! El akarjuk oltani a szomjat? Messze van 
az a csermely,ne vesztegessük időnket! majd meg
nyílnak az ég csatornái, az utszéli árkok és erek 
megtelnek az eső csepjeivel, és nem szomjuhozunk 
aztán!

Jerünk! Ne tekintsünk szét a vidéken : úgy 
sincs ott mit látni többé! Elmaradtak a virágos 
rétek, árnyas erdők, sivatagon visz a mi utunk! 
keresztül.

De azért menjünk! Velünk jön a remény is : 
hát ha ismét szebb tájakra vezet majd bennünket 
ez az ut!

Mintha valami láthatatlan szellem ragadna 
meg, hogy r bennünket visszavonjon. Oh, ez a lé
lek vágya! Es mint szeretnénk újra visszatérni, mint 
eddig, midőn még gyermeknek nevezett a világ 
bennünket. Ott fehérlett a szülei ház, ott futkos
tunk körülötte pillangók és virágok után, s ha el
fáradtunk, megtértünk ismét és a szülőknek ölelő 
karjaiba omolhatának. Vége, vége! Csak emléke
zetünk halvány fényéhen láthatjuk már ezeket a
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Van tán, ki a szétroncsolt szervezetből, mint a 
csillagokból napot, belőlünk is ismét egészet ké
pez , van tán ki üdvözít. De ha mind ez nem 
volna is, van reményünk, van boldogság utáni 
vágyunk s megvan a gyermek és ifjúkor szép 

emléke, mely az ő holdfényével meg világosítja a 
mi bánatéj szakánkat is, midőn az élet utján bol
dogságot keresve bolygunk — — tovább, tovább 
.... előre 1

HALÁSZ DEZSŐ.

V E G Y E S.
— A mathematikai és természet-tudományi 

osztályok hétfői (máj. 24.) ülése az akadémiában 
Hollán Ernő előadásával nyílt meg, ki mint a múlt 
közgyűlésen választott rendes tag székét foglalta 
el, értekezvén „a vasútak keletkezése- és átalános 
elterjedéséről.“ A gyakorlati életre is oly nagy 
fontossággal biró, de azért szorosan tudományos 
dolgozat a vasutak történetét meg statistikáját 
bű adatok nyomán, világosan terjeszti elé, s bizo
nyára érdekkel fogja olvasni a közönség nem csak 
az akadémia Értesítőjében, hanem egy szélesb 
körű lapban is, hol, mint hallók, az egész meg fog 
jelenni. Utána Kis Károly r. tag folytatta felol
vasását „a rigómezei ütközetről. Három szakasz 
még hátra volna a terjedelmes értekezésből, de az 
akadémia, szerző kivánatára, felolvasottnak tekin
tette. — Most Györy Sándor r. tag állott fel, pa
naszt emelvén a lassúság ellen, melylyel a mathe
matikai osztály Értesítője nyomatik, s mint szer
kesztője ennek, orvoslást kérvén az akadémiától, 
különben az történik, hogy az értekezések elavul
nak, senkisem olvassa őket, (igy is alig van 10—12 
előfizetője e folyóiratnak) de nem is ad értekezést 
oly közlönybe senki, hol csak majd öt év múlva 
fog látni világot. Az osztály s egész akadémia he
lyeslé a felszólaló megjegyzéseit, de nem igen van 
reménye segíthetni e bajon, mig az akadémiának 
saját nyomdája nem lesz. Az elnökség azonban 
felhívta az illető szerkesztőket, hogy az ily kés
leltető eljárást neki azonnal jelentsék be. — Erre 
a titoknok több rendbeli jelentése következett. 
Áiondor Gusztáv ur elkészité az 1863-ra szóló 
akadémiai naptár csillagászati részét,
Jenő munkája : „a harmadrendű vonalok tulaj
donságairól, “ szerzőnek átnézés végett visszaadn
ak. Dr. Balassa tanár ur akad, székfoglaló érte
kezéséhez „a képző műtétekről11 a szükséges áb
rák elkészültek, s azok tetemes költségét, 1300 
ftot, szerző a maga tulajdonából fedezni ajánlko
zott. Az akadémia elismerése hangos „éljen“-ben 
nyilvánult a derék férfin iránt. — Ekkor az ülés 
összessé változván, a titoknok ennek tárgyait adá 
elő. Moldvából a borzafalvi lelkész elemi köny
veket, ábéczéket, cateehismusokat, táblás betű
ket, s ha lehetséges, egy rozzant „klavért" is kér, 
hívei s újonnan alapított iskolájok számára. Az 
akadémia csak pénzen megszerezve küldhetné 
pyes dolgokat, de reméli, hogy nyilvánosságra 
juttatván, lesznek majd, kik segítnek csángó ro

konink lelki szükségein. — A többi tárgyak kö
zűi kiemeljük Mándy Péter ur uj szólaistromát, 
pótlékul a nagy szótárhoz, meg Udvardy Ignácz 
lev. tagnak azon tudósítását, hogy akadémiai 
székfoglalójának különnyomatából 600 példányt 

I Eggenberger akad, könvvárushoz küldött, s an- 
nak egész árát az akadémia tőkéje nevelésére 
szánta. Köszönettel fogadtntik.

— A Budapesti Szemle XLVI. és XL\ II.
■ füzete, egy kötetben, megjelent. Ha terünk en- 
' gedné, bővebben is szólanánk e dús tartalmú kö
tetről. Ott van : Machiavelli és Montesquieu, po
litikai tanulmány b. Kemény Gábortól. Ki a tisz
telt báró éles logikáját, a dolgok mélyébe ható 
szellemét ismeri, az örvendeni fog e tanulmány
nak. Az „1817-diki ínség és éhhalál Erdélyben11 
(mely azonban Magyarországot sem kímélte) szin
tén becses adalék a század történetéhez gr. Teleki 
Domokostól. E sorok írójára kettős érdekű, mert 
elmondhatja :

„Engem is, a nyomorok napján, ily év lioza fényre.11

i Gautier „művészi jellemrajzában11 Zichy Mihály 
\ derék hazánkfiát örömmel üdvözöljük a jelen
kor legeredetibb festői közt. — „Él-eÁrpád fiága?11 
Botka Tivadartól szintén érdekleni fogja Árpád 
minden igaz ivadékát. — A „Socialismus és com- 

'munismus11 — ez & jövök zenéje — melyről Kautz 
' Gyula folytatja értekezését, megint olyan, mely 
inem a hold lakóit érdekli. Nekünk húzzák. —- 
| „Újabb adalék a török uralom történetéhez Ma- 
! gyarországon,11 Szilágyi Sándortól, segít világot 
: derítni hazánk ama gyászos korára, melyben tör- 
' ténelmünk eddig sehogy sem volt otthon. Végre 
„Oroszország jelen belviszonyai11 Mazade után 

\ Reviczky Szevértől, „Magyar tud. Akadémia11 — 
„Irodalmi Szemle11 (Szilágyi S. Tóth D. és Dallas 

' Gy. urak tollából s végre „Hazai könyvészet11 
rekeszti be a diszes sort. A szerkesztő Cscngery 
A. lakása, s igy a Budapesti Szemle kiadó hiva
tala is, Györgynap óta, Sándor utczán a 17-ik 
számú házban keresendő.

— Zajzoni fiatal költő — igazi nevén Rab 
István — kitől lapunk is hozott vala egy pár él
vezetes dalt — nincs többé. A sokat szenvedett 
ifjú e napok egyikén. Brassóban, elhunyt. Művei: 

l a Kordalok és Börtöndalok egy még ki nem for
rott, de jóravaló tehetség nyomait sejtetik vala.

|Nyugodjék csendesen!
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UJ KÖNYVEK"-).
NÖVENDÉK IFJÚSÁG IMAKÖNYVE, himnuszokkal. 

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

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

GYÁMINTÉZETI ÉVKÖNYV. Szerkesztette és kiadta | 
Szeberényi Lajos, szegedi ág. hitv. lelkész. Tiszta jö
vedelmének fele a szegedi ág. ev. egyháznak 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 Zsigmond. 
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 kísérve kiadta Barsi József. Ára 40 kr. 
(Ráth, Pest.)

A KERESZTÉNY ELEM üdvös befolyásáról a POL- 
GÁRISODÁSRA. A magyar tud. akadémiában 1860- 
ki, január hóban székfoglalóul előterjesztő Udvardy 
Ignácz, lev. tag. Ára 40 kr. A jövedelem fele a Sz. 
László társulat, fele az akadémia tőkéje javára. (Ra- 
mazetter, Veszprém.)

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

JÓSIKA MIKLÓS MUNKÁI. Uj folyam. I-IV. kötet : 
„Jő a tatár.“ V—VI. kötet : ,,Pigmaleon.“ Ára 4 ft. 
80 kr; külön amaz : 3 ft. 20; ez : 1 ft. 60. (Hecke- 
nast, Pest.)

A KARTIIAUSI. Regény. Irta báró Eötvös József. Egy 
kötetben. Ötödik javított kiadás (Ily czimmel is : 
Heckenast Gusztáv czimképes kiadásai.) Ára 2 ft.

A NŐVÉREK. Regény. Irta báró Eötvös József. Második 
kiadás. Egy kötetben. (Heckenast Gusztáv czimképes 
kiadása). Ára 2 ft. —

SÁROSPATAKI FÜZETEK. Protestáns és tudományos 
folyóirat stb. Szerkeszti Antalfi János. Hatodik évfo
lyam, IV. füzet. Előf. ára egy évre 6 ft. (Sárospatak, 
a főiskola betűivel.)

MAGYAR AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ. A Nyelv- és Szép
tudományi osztály közlönye. II. kötet, II. szám. Szer
keszti Toldy Ferencz. Ára 1 kötetnek postán 3 ft. 80. 
(Emich, Pest.)

MAGYAR AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ. A Mathematikai 
és Természettudományi osztályok közlönye. Szerkeszti 
Györy Sándor. II. kötet, II. szám. Ára kötetenkint 
postán 3 ft. 80. (Emich, Pest.)

BUDAPESTI SZEMLE. Szerkeszti és kiadja físengery 
Antal. XLVI. és XLVII. füzet. Ára egy évre 1Ó fü
zetnek 10 ft. (Emich, Pest.)

VEGYES CZIKKEK nők számára. Irta Szabó Richard. 
Ára 1 ft. (Emich, Pest.)

TARTALOM.

Moliére. Kazinczy G. — A finnek hitregéi és mondái. 
Kún B. — A Daliás időkből. Arany J. — A gyógyszerészné. 
Brassai. — A nagyravágyó. A hálátlan. A kételkedő. Ifj. 
Kún P. — A költész az életuton. Halász T). Vegyes. — 
Uj könyvek.

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 májas—októberi félévre . . . 5 ft.
Azon t. előfizetőink, kik a 8 első számot nem kapták, annak idejében méltóztas- 

sauak előfizetésüket októberig kiterjeszteni; hogy igy legalább e második félévi folya
mot teljes számban bírhassák.

Heckenast Gusztáv Arany János
kiadó. szerkesztő.

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

Postán. 1S62. Nyomatott Land«r«r Heckena.tnál




