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SHAKESPEARE*).

*) Az első félévben közlött Goethe és Shakespeare 
czikk folytatásául. — Amaz Goethéről szólt, ez Shakespea- 
reről, különben mindenik önálló.

Nagy férfiak jellege : inkább mindent- 
felölelő lélek és szellemi magasztosság, mint, 
eredetiség. — Ha azon eredetiséget értjük, 
mely, mint pók. önbelsejeből veszi hálójá
nak anyagát; mely maga keresi fel az agya
got, abból maga készít téglát, s úgy épít 
Vakot : akkor a nagy férfiak épen ,nem ere
detiek.1 A valódi eredetiség lényege nem a 
másoktól különbözésben áll. Hol a lovagok 
sora legtömöttebb, ott áll a hős, és az ese
mények bövségében ugyanazt czélozza, mi
után mások is ohajtoznak; de az ő szeme 
élesebb, karjai messzebb érnek, s igy ő jut 
el a czélhoz, hová mindenki törekedett. 
Mentöl nagyobb az észláng, annál többet 
köszönhet másnak.

A költő nem elcsevegöje annak, mi eszé
be ötlik, s ki, minthogy sokat beszél, végre 
jót is mond : hanem saját korával és nem
zetével egygyé vált szív és lélek. Müveiben 
semmi különös, semmi ábrándos, hanem 
minden, kedves de komoly, fontos meggyő
ződésekkel terhelve : határozott czélra van
nak azok irányozva, — érthetően a kornak 
íérfiai- és a különböző osztályokra nézve.

Életünk nemtője nem tűri az egyénit; 
nem akar tudni az egyéni nagyról, hanem
ha egyetemes érdekben. A lángészre nézve 
nincs' választás. Fölébredve egy szép reg
gelen, nem szólhat igy: Teljes erőben érzem 
magamat; szállók tengerre, és fölfedezem a 

dél-sarki szárazát, vagy, föltalálom a kör- 
négyszögitést, vagy, az emberiség számára 
uj tápszert födözök fel, vagy ujnemü építé
szet van agyamban; hanem az események 
folyamában másokkal együtt úszva, előre 
nyomatni érzi magát az eszmény — és kor
társainak életszüksége által. Ott áll ő, hol 
mindenkinek szeme ugyanazon czélra van 
függesztve, s minden kéz azon pontra mu
tat, hová neki megérkezni kell. Ezt az egy
ház nevelte föl szertartásai és pompái közt; 
tehát azt hozza létre, mire az egyháznak 
van szüksége. Amaz hadi zajban, tábor sát
rai alatt, tárogató hangja mellett növeke
dett; tehát a hadtan előmozdításán munkál. 
A harmadik előtt két tartomány áll, melyek 
azzal kiizködnek, hogy szenet vagy gabonát 
szállítsanak oda. hol arra szükség van ; ez 
abban'fárad, hogy a két tartományt vasút 
által kösse össze. Mindenik mester készen 
találta munkájának anyagait. Az ö ereje, 
érdeme abban állt, hogy nemzetével egy
nek érezte magát, és becsülte a mü-anya- 
got, mit a nemzet előre készített. Mily erő
kímélet, mily nagy segély ez az egyéni élet 
rövidsége mellé 1 Számára minden előmun
kálat meg van téve; útjában a világ idáig 
elhozta; a megelőző emberiség elhordta 
előle a halmokat, betöltötte előtte a völ
gyeket, hidakkal látta el a folyókat (Esaias 
40.4). Egyesek, népek, költők, kézművesek, 
nők : mind munkáltak az ő kezére, s o ott 
lép fel, hol amazok fáradtak. — Választana 
csak munkatárgyul valami mást, félreesőt 



a közmenettől, nemzetének érzületétől és 
Történelmétől : mindent egymagának kelt
vén megtenni, ereje kimerülne a legelső 
előkészületeknél. Tehát, bizton állíthatni, 
hogy a lángészi erő nem az eredetiségben 
áll, hanem épen a másoktól elfogadásban, 
és teljes cselekvési szabadságot engedve a 
világnak, a pillanat szellemének, kívánal
mának megtestesítésében.

Shakespeare ifjúsága azon korszakba 
esik, midőn az angol nép hevesen óhajtotta 
a drámai eléadásokat. Az udvar, könnyen 
sérülve a politikai czélzások által, megkí
sértette elnyomni azt. A puritánok hatal
mas pártja, valamint az angelikán-egyház 
buzgó hívei, igyekeztek megsemmisitni, — 
de a nép mind élénkebben óhajtotta. Ven
déglők és a kisvárosi vásárok rögtönzött 
színpadai folyton kész szinhelylyel szol
gáltak a kóbor színészeknek. A nép megiz- 
lelte egyszer az uj élvezetet, — s mint ma 
csalatkoznánk, ha a hírlapokat elnyomhatni 
vélnök, úgy akkor, sem a király, sem a fő
papság és puritánok, külön vagy szövetkez
ve is, nem voltak képesek elnyomni azon 
közlekedési szervet, mely akkor ballada, 
eposz, népgyülés, fölolvasás, alakjáték, bo
hózat és könyvesbolt együtt és egyszerre 
volt. Azonban hihető, hogy a király, pap
ság és puritánok maguk is találtak a szín
pad körül, mellesleg, közvetett érdeket, 
így teljesen nemzeti érdekké vált az, ha 
még nem tűnt is föl annyira, hogy vala
melyik tudós arra méltassa, hogy Angolhon 
történelmében felőle értekezzék; de azért 
semmivel sem volt csekélyebb jelentésű, 
hogy olcsósága mellett nem látszott fonto
sabbnak lenni, mint keuyérbolt. Életerejé
nek kétségtelen bizonyítványa az, hogy e 
mezőn egyszerre sarjadoztak föl: Kyd, Mar- 
low, Greene, Johnson, Champman, Dekker, 
Webster, Heywood, Midleton, Peele, Ford, 
Massinger, Beaumont és Fletcher.

A színpadnak biztosan kell bírni a köz
érdeket; ez első föltétel a színpad számára 
dolgozó költőre nézve. Ö nem pazarolja 
idejét kísérletekre ; nézőknek és várakozás
nak készen kell lenni. — Shakespearenél 
még több segéd-körülmény találkozott Ösz- 
sze. Midőn ö, Stratfordot odahagyva, Lon
donba ment, ott már tömege létezett a 
színdaraboknak, mindenféle írótól és külön

böző korokból, mely darabok kéziratban 
tartattak s időnként színpadra kerültek. 
Ott voltak, a trójai monda, mit a hallgatók 
hetenként szívesen fogadtak; Július Caesar 
halála, s más események Plutarchból, mik
nek hallgatásában a nézők ki nem fáradtak; 
egész sorozata az angol nemzeti események
nek, Brut és Arthur történetétől le a Hen- 
rykig; végre sok jajteljes szomorú-darab, 
vig olasz elbeszélés és spanyol kaland, mi
ket minden londoni kézműves-inas tudott. 
Ezen nagy tömegét a műanyagnak mindenik 
szinköltő, több kevesebb sikerrel, feldolgoz
ta, és a bészennyezett, elrongyollott kézira
tok a súgó kezében álltak. így most lehet- 
len-kitudni, ki irta azokat legelőször. Oly 
régóta tulajdonai a színpadnak, oly számos 
fölmerülő lángész változtatott és bővített 
azokon, hogy ma már senki nem tarthatna 
szerzői jogot oly soknak munkájához. Es 
ezt nem is követeli senki. — Olvasójuk ke
vés, néző-hallgatójuk sok. A hol állnak e 
müvek, ott leginkább helyükön vannak.

Shakespeare is, mint megelőző szerző
társai, úgy nézte ezenavatag színdarabokat, 
mint használatlanul heverő tökét, melylyel 
szabadon rendelkezhetik. — Az életteljes 
angol népnek szilaj-meleg vére a színjáté
kok- és utczai balladákban lüktetett. Mind
kettő a Shakespeare pompázóan gazdag, s 
a szigorú valóságot messze - túlszárnyaló 
képzelő erejének biztos alapot nyújtott, 
mire annak szüksége volt. — A költőnek 
nemzeti hagyományokat kell készen bírnia; 
ezekre épit, s viszont, művészetének ezek 
szolgálnak mértékül, mely mértéket áthág
nia nem szabad. Csak ez által marad a maga 
nemzetével összeköttetésben; ezáltal adat
nak meg leendő épületének alap-falai, — s 
minthogy oly sok, az ő érdekében véghez
vitt munka száll rá örökségül : tehetségé
nek egész erejével és merészségével kelhet 
a költészet szárnyaira. Röviden : a költő 
ép annyit köszönhet a készentalált monda
anyagnak, mennyit a szobrászat köszön az 
építészetnek. — Az egyiptomi és görög 
szobrászat úgy virágzott fel, mint szolgá
lója az építészetnek. A templom-falak ékes
ségéül szolgált : kezdetben mint durva, fal
hoz ragadt dombor-mü; majd neki merész
kedvén, egy-egy kart és főt nyújtott ki, 
szabadon a faltól, mig a szobor-csoportoza- 
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tok az épület igényei szerént rendezgettek, 
mely az alakoknak keretül szolgált; s mi
dőn végre mind az Ízlésben, mind a kivitel- 
ben a legnagyobb szabatosság eléretett : az 
építészet rendező szelleme még mind bizo
nyos tartást és nyugalmat parancsolt a 
szobroknak. — Mihelyt azonban ezek önálló 
müvekké lőnek, s fölhagytak a templom- és 
palota falaihoz alkalmazkodással, a szobrá
szat hanyatlani kezdett. Ötletek, külsősé
gek és tulcsapongások léptek a régi mér
séklet helyébe. — Már, a mint egyensúlyozta 
egykor a szobrászatot az építészet, úgy ta
lált ellensúlyra a költői tulcsapongani tö
rekvés a meglévő dráma-anyagokban, me
lyekhez az angol nép már szokva volt, s 
melyekben oly jeles-valami rejlett, mit a 
legtermékenyebb lángész sem remélhetett 
egymaga létre hozni.

Adatokból világos, hogy Shakespeare 
sokat kölcsönzött mástól, s az anyagot, a 
hol találta, fölhasználta. Hogy mily sokra 
megy i ála az elsajátítás, kiviláglik Melone 
fáradságos kutatásaiból „IV. Henrik4 első, 
második és harmadik részét illetőleg. Oly 
darab ez, melynek 6043 verséből 1771 egy 
megelőző szerző által Íratott, 2373 Shakes
peare által javíttatott ki, és 1899 egészen az 
ő tulajdona. Es az említett kutatás alig en
gedi meg egyetlen drámája felől Shakes- 
pearenek, hogy az teljesen tulajdona. Ezen 
ítélete Melonenak költőnk külfelének törté
nelmét illetőleg, igen jelentős. VIII. Hen
rikben magam is látni hiszem az eredeti 
szikla-alapot, melyre Shakespeare saját- és 
jobb földrétege terülve van. Az eredeti da
rabot eszmedus férfi irta, de kinek hallér- 
zéke nem volt ép-egészséges. — Verseit, 
rhythmusát a többi közül kiismerem. Nézze 
bár valaki Wolsey magánbeszédét, s az arra 
következő jelenetetCromwellel, hol a Shakes
peare-féle mérték helyett (melynek titka 
és ereje abban áll, hogy a rhythmust a gon
dolat szüli, s azt az értelemszerénti olvasás 
legjobban kiadja) a versek adott minta sze
rént vannak készítve, és a versezeten szem
beszökő a szószéki ékesszólás. Mindemellett 
a darab félre ismerhetlen vonásait hordja 
magán Shakespeare kezének, és némely he
lyek, pl. a koronázás felőli értesítés, telje
sen az ő tulajdona.

Shakespeare belátta, hogy a hagyomány 

jobb mondákat nyújt dráma-anyagul, mint 
milyeneket saját leleménye nyújthatott 
volna. Ha azoknak elfogadása által vesztett 
is teremtői hírnevéből, segédeszközeit azál
tal szaporította. Az eredetiség utáni vágy 
akkor nem volt oly nagy, mint ma. Még 
nem létezett : egész világ számára dolgozó 
ii'ó. Az átalános olvasás, olcsó nyomda, is
meretlen dolgok voltak. A költő, ki oly 
korban lép föl, midőn az írás szűk körre 
van szorulva : környezetéből minden vilá
got magába vészén, bár hol fényeljék is az. 
Szép hivatása : minden gondolat-drágakö
vet, minden érzés-virágot népe elibe rakni. 
Épen azért van ő, hogy minden méltó ha
gyományt és saját teremtményeit becsre 
emelje. Ezért keveset nézi, melyik forrás
ból ömlenek neki a gondolatok; vajon azok 
hagyomány vagy utazás közbeni hallomás 
által jutnak birtokába, vagy saját leikéből 
fakadnak? Bárhonnan vette, nem-biráló kö
zönségének egyaránt kedvesek. — Sőt köz
vetlen környezőitől is kölcsönöz. Mások is 
hoznak létre sok becsest, csakhogy azt sok 
haszontalannal vegyítve mondják el, s ma
guk sem tudják, mi jelest mondottak. Ö fé
nyéről ráismer a nemes kőre, s bár hol ta
lálja azt, méltó helyére igtatja.

Tán ez volt Homérosz szerencsés hely- 
zete, igy álltak Chaucer és Saadi. Erezték, 
hogy az összes ember-ész az ö eszük,s hogy 
ép úgy könyvtárnokai és történészei az em
beriségnek,mint költői:örökösei a világ ezer
nyi mondáinak, s azok felett rendelkezhetnek.

Chaucer hatása világosan látszik egész 
hajdani angol irodalmunkon; az újabb idő
ben is nemcsak Popé és Dryden merítettek 
belőle, hanem az angol irók egész seregén 
fölismerhető a tőle való, de soha el nem is
mert kölcsönzés. — Mi csak gyönyörköd
hetünk a gazdagságon, melyből oly sokan 
veszik táplálékukat. — Mindemellett, maga 
Chaucer is a legnagyobb mérvben kölcsön
zött. Folyton látszik, hogy Lydgate is Cax- 
ton által Guido Colonnát zsákmánvolta ki. 
mely utóbbinak latin románja a trójai had
ról, ismét csak phrygiai Daresből, Ovid és 
Statiusból van összeállítva. Továbbá Pe- 
trarcha, Boccaccio és a provencei dalnokok 
is mind jóltevöi. A ,rósáróli‘ románja nem 
egyéb, mint müértő feldolgozása Lorris M il- 

|mosnak és Menü Jánosnak; ,Troilus ésCres-
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sidá‘-ja urbinói Lolliusnak; a ,kakas és róka* ha derékul megiratott és végrehajtatott, 
Marié Laisnak; a ,Hírnév háza* francziából nem egyesek müve, hanem messze elágazó, 
vagy olaszból van átvéve, — és sze
gény Gowert olykép használja föl, mint ha 
csak arra való tégla-halom, vagy kőbá-' 
nya volna, hogy abból házát fölépítse. Azon i 
mentséggel oroz, hogy az, mit elsajátit, ott, 
hová ő helyezi, a legnagyobb becset nyeri. 
— Az íróknál némileg gyakorlattá vált, 
hogy az, ki magát képesnek bizonyította 
arra, hogy eredetit is tud létre hozni : an
nak aztán szabad, módjával, másoktól is 
orozgatni. Az eszme nem kevésbbé tulaj
dona annak, ki azt méltó helyére tudja ig- 
tatni, mint annak, ki azt képviselni képes. 
Némi selejtes nehézkesség elárulja a köl
csönzött gondolatot; de ha müértően tu
dunk azzal bánni, sajátunkká lett.

Innen világos, hogy az eredetiség na
gyon ráviteles (relatív). Minden gondolkozó 
fő végig néz a lefolyt ember-életen. — A 
Westminsteri törvényhozó testület tagja 
ezrek nevében mondja ki és adja szavaza
tát. De látnok csak azok gyűlését, kiknek 
érdekeit képviseli, s azon rejlő csatornákat, 
melyeken a képviselteknek kívánságai a 
törvényhozóig följutnak, — meg azon gya
korlati és tudományos férfiak sokaságát, 
kik levelezés és értekezés által óhajtásaikat 
s azoknak tárnokait a képviselővel közlik : 
bizonynyal veszitni fogna hatályából a be
nyomás, mit különben támasztana bennünk 
a törvényhozónak bátor föllépése és ügy
védelme. A mint Sir Róbert Peel és Mr. 
Webster ezrek nevében szavaznak, úgy 
Rousseau és Locke ezrekért gondolnak; 
úgy álltak Homérosz, Menü, Saadi vagy 
Milton körül a források, melyekből merí
tettek : barátok, tisztelők, könyvek, hagyo
mányok, közmodások, — melyek már nem 
léteznek, de ha előttünk állanának, a cso
dát kisebbnek láttatnák. Azonban, bármeny
nyire tudja is valódi iró, hogy másoktól 
kölcsönzött, e tudat nem fogja megsemini- 
sitni eredetiségének érzetét. Mert minden 
segélye a könyveknek és mások lelkének 
ránézve nem többek könnyű páránál, azon 
legtitkosb valósággal szemben, mely önlei
kéből fakad.

Könnyű belátni, hogy mindaz, mi vala-

közös munka által jött létre, hol ezrek, 
egy ugyan azon eszme által ösztönöztetve, 
tettek kezet a munkára. Angol bibliánk bá
mulatos bizonyítványa nyelvünk erejének 
és hangzatosságának, — de nem egy férfi, 
egy korszak hozta azt létre: századok és az 
egyházak összete vitték a tökélynek ily ma
gas fokára. Hatályossága- és érzés-teljessé
géért bámulatos liturgiánk virá,gbokra a 
vallásos érzésnek, nemzetek és nemzedékek 
által össze szedve; elsajátított gyűjteménye 
a katholikus imádságok és szertartásoknak, 
szentek és egyházi irók elmélkedéseinek az 
egész keresztény világból és hosszú időkön 
keresztül. Grotius hasonló észrevételt te- 
szen a ,miatyánkra* nézve, hogy t. i. annak 
egyes tételei már Krisztus korában a rabbi
féle szertartásban föltalálhatok. Jézus az 
aranyszemeket ki- és össze szedte. Országos 
törvény-könyvünk erőteljes nyelvét; ítélő
székeink hatos kifejezéseit, s azok Ítéletei
nek határozottságát, kézzel fogható igazsá
gos voltát: azon éleslátásu, érzület-erős 
férfiaknak köszönhetjük, kik oly országok
ban éltek, hol ezen törvények érvénynyel 
birnak. — Plutarch fordítása az által nyeri 
nagy becsét, hogy egyik fordítás a másikat 
szorította ki. Az eredetinek megfelelő, nyel
vünk szellemével teljesen öszhangzó kitéte
lek megtartattak, a nem öszhangzók lassan
ként jobbakkal cseréltettek föl. — A világ
szerű könyvekre nézve szabadalmokat vészén 
magának a világ. A ,Vedák‘ (indus szt. köny
vek), ,Aesop meséi,* ,Ezeregy éjszaka,* a 
,Cid,‘ az ,Ilias,‘ .Robin Hood,* a ,Minstrelek* 
(troubadour-féle dalnokok Angliában) zen- 
geményei, nem egyesek müve. Ezeknek 
megalkotására dolgoznak, gondolnak egész 
korok, kézművesek, kalmárok, földészek ut- 
cza-hősök. — Minden könyvet megajándé
koz keletkezési kora több-kevesebb életre
való kifejezéssel-., és a lángész, ki lényegé
nél fogva mindent fölkarol, kit sem félelem, 
sem álszemérem vissza nem tart attól, hogy 
eredetiségét másoknak köszönje : saját ko
rát a jövő számára megtestesíti.

JANCSÓ LAJOS.
(Folytatjuk.)
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BELIRODALO M.

ZORD IDŐ. Történeti regény. Irta Kemény 
Zsigmond. Három kötet. Kiadja Pfeifer Ferdi- 
nánd. Pest. 1862.

A magyar kritikai irodalom aránylag keve
sebbet szólott regényíróinkról, mint lyrai és drá
mai költőinkről — s legkevesebbet irodalmunk 
legjelesebb regényíróiról. A komolyabb és lelkiis
meretes kritika Józsika egyik első regényei bírá
lójának vezény-szavát követte, mely igy hang
zott : „le a kalappal, uraim!“ — s azóta csaknem 
mindig tartózkodó némasággal adá meg a tiszte
letet Józsikának, Eötvösnek, Keménynek és Jó
kainak. Nagy figyelmet ébresztett és legjelesb re
gényeink közül, ha nem csalódom, egyedül a „Falu 
jegyzője11 részesült tájékozó és bővebben elemző 
ismertetésben, midőn a kritika Erdélyi ésHenszl- 
man vezérlete alatt uj korszakot nyita meg Bajza 
után. Keményről, Jókairól semmit, Józsikáról 
igen keveset, és Eötvösről sem szólott eleget; 
mig külföldön nemcsak hogy egy figyelemre 
méltó mii sem marad ismertetés nélkül, hanem 
minden politikai és szépirodalmi lap kötelességé
nek tartja elmondani róla nézeteit, s a jelesb Írók
ról és könyvekről még tiz-husz év múlva is el-el- 
mondja az uj itész-generatio újabb szempontú 
Ítéletét.

Közönségünk tájékozás és eszmecsere nélkül 
hagyatott az irodalom egyik legnagyobb befolyású 
ágára, a regényre nézve. Ezen baj oka egy részt 
abban rejlik ugyan, hogy nálunk aránylag keve
sen tekintik életök fő feladatának a kritikával 
foglalkozást, mig külföldön nagy számmal vannak 
az aestheticusok. De más részről maga ezen kevés 
szám oka is időszaki irodalmunk jelen viszonyai
ban keresendő. A közelebb lefolyt öt-hat évet 
véve, a kritika nem talált helyet a napi és heti la
pokban, s a vele foglalkozók, úgy szólván, hallga- 
gatásra voltak kényszerítve, Politikai lapjaink 
megszűntek az Ízlés s irodalom ügyeiről komo
lyan, tüzetesen szólani — megszüntették ilvnemü 
»Tárczá“-jokat azon okból, vagy ürügy alatt, i 
hogy a politikai események tetemesen nagyobbi- 
tott íveiken sem találnak tért. Alkalmasint tud
nának mentséget fölhozni e mulasztásaikra; de 
mi nem vádat akarunk itt fogalmazni, csak egy 
tényt s ennek egyik rósz következését felhozni. A 
közönség, mely legjobban kap a politikai lapokon, 
s mely ezeket tartja tekintélyesebbeknek, min
dennap látván, hogy a legközönyösebb külföldi 
esemény megemlittetik. hogy egy-egy kisváros 
legcsekélyebb helyi ügye nagy-hosszan, s szónok
lati czifrázatokkal föleresztve adatik ki azon iro
dalmi zsengék rovatában, melyeket a vidéki leve

lezések némely része képezni szokott, — minden
nap látván, hogy a nagy lapok figyelme kiterjed 
a gabonaárakra, vízállásra, utczai jelenetekre, vá
rosi és falusi mulatságokra is, — s csupán csak 
az egy könyvirodalom mellőztetik, nem azon vé
leményhez van-e szoktatva, hogy az irodalom 
nem hogy országos fontosságú ügy volna, hanem 
alábbvaló a helyi érdekű dolgoknál is? A közön
ség azt tanulta politikai lapjaink mulasztásából, 
hogy a költészet és vele a regényirodalom tár
gyában a magyar értelmiség el lehet helyes né
zetek és elvek, sőt egyátalában minden vélemény 
nélkül is.

Mig a nagy, tekintélyes lapok a merő sem
legesség és tökéletes passivitás politikáját követ
ték a könyv-irodalom terén, a kisebb heti lapok 
hemzsegő raja teljes eszmezavart támasztott az 
ízlés tárgyaiban : részünkről legalább soha sem 
tudtunk biztos elveket, határozott nézetet kiven
ni ez össze és egymásba folyó dongásból, amaz 
apró ujdonsági czikkekből, melyek külön-külön 
elég merészen hangzanak, de logikájokat véve 
nagy disharmoniát képeznek. Azonban a legna
gyobb zűrzavar és öszhangtalanság között is ta
lál az emberi ész. ha figyelemmel vizsgálja, némi 
átalános elvet és szabályosságot, s a legfejetle
nebb anarchia közepeit is mindig van, ha elv nem, 
legalább érdek, a miben majd mindenki egyetért 
— s valóban lapjaink nagyobb tömegében is ta
lálunk egy vezéreszmét irodalmi tárgyakban az 
egész 1849 utáni korszakban — se vezéreszme : 
a jelesebb Írókat, a valódi tehetségeket vagy kö
zönynyel emliteni, vagy egy-egy bókkal fizetni 
ki. vagy tetemesen devalválni, ellenben a zsenge 
tehetségeket, s olykor tehetségtelen kezdőket 
magasztalni s a nyegléket nevezetes, lángeszű 
férfiaknak kiáltani ki. Szépirodalmi lapjaink, úgy 
látszik, nem tekintették föladatunknak komolyabb 
tanulmány és gondolkodás érlelte nézeteket ter
jeszteni a szépirodalomról a közönség közt. Ök 
nem kritikai lapok, mondják, hanem szépirodalmi 
lapok, s igy sokkal inkább körükbe tartozónak 
vélik a szabómesterség legújabb találmányait, a 
divatos mentéket és mantilleokatismertetni,mint a 
jelesebb költői müveket. Az ízlést kézzelfoghatóbb 
tárgyakban ügyekeznek terjeszteni,- mint holmi 
tanulmányokkal, melyek tudósnak valók: az okos
kodástól a nem-tudósnak inegfájulhat a feje.

így a kritikával foglalkozni se politikai se 
szépirodalmi lapjaink nem tartván kötelességük
nek. csodálkozhatunk-e, hogy valódi és legolva
sottabb Íróinkról oly keveset beszéltek mindenről 
beszélő lapjaink? Valóban a mulasztás oly nagy, 
hogy nem egy, hanem több lapnak évekig tartó 
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folytonos munkát adna a mulasztások helyreho
zása. A nagy hátralékot számba véve, a „Figyelő**  
is alkalmasint kénytelen lemondani azon nagy 
ambitióról, hogy egy-két év alatt a hézagokat be
töltse, s a parlagon heverő mezőket mind beültet
hesse. Csak apránként s sok évi kitartás után 
tehetné meg e munkát, miután mint időszaki lap 
az időszerinti termékek ismertetését látja köte
lességeinek első sorában.

S jelenleg is azt tekinti feladatának e sorok 
Írója, hogy egy még 49 előtt ismert és becsűit, de a 
kritikai irodalomban csaknem merőben ismeretlen 
regényírónkat csak épen most megjelent műve, a 
„Zord idö“ után mutassa be. Sajnos a mulasztás; 
de Hamletiéi együtt csekély erejét meghaladó 
feladatnak tekinti a kificzamodott világot csukló- 
jaba visszaigazitm, bármennyire óhajtaná. Más
korra s talán másokra kénytelen bízni, csak Ke
mény müvei tárgyában is, átalános ismertetést 
adni. E sorok Írója ezúttal csak érinti a nevezett 
regényköltő nem régen megjelent müveit : a jö
vőre bízza a múltat, s csak a jelennel foglalkozik. 
A „Férj és nő,**  a „Ködképek,**  „Özvegy és leánya*, 
s „A rajongók**  (49 utáni müvek), Keményt a 
külföld bármelyik irodalmában a jelesb irók sorá
ba emelték volna, s nálunk kétségkívül a legelső 
regény költővé teszik. Ezen müvei mutatják, hogy 
ő az, ki több jeles regényíróink közt a legnagyobb 
mértékben egyesíti azon tulajdonokat, melyek a 
regényeknek valódi értéket adnak. A mélyebb lé
lektani ismeret, az emberi viszonyokba való mély 
belátás s philosophicus emelkedettség benne azon 
valódi képzelőtehetséggel párosul, mely élő és 
cselekvő testet tud adni eszméinek. Sokkal ke
vesebb reflexiót, elvont okoskodást találunk mű
veiben, mint egy-két más nevezetes regényírónk
nál, s mégis az emberi lélek mélyebben és több 
avatottsággal van ismertetve művében : nem az 
iró, hanem maguk a cselekvő, érző és beszélő sze
mélyek tárják föl előttünk a lélektani igazságo
kat : s ez a valódi, ez a költői eljárás. Nagy elő
szeretettel van a drámai forma iránt regényeiben, 
s ezt hibáztatni egy elbeszélő költőben annyi 
lenne, mint sok más nagy elbeszélő költővel együtt 
magát Hornért is elitélni.

A költői képzeletről átalán ferde fogalma
kat látunk divatozni. Ragyogó, erős költőnek 
tartják igen sokan azt, ki rendkívüli tüneménye
ket, a valóhoz lehető lcgkevésbbé hasonlitó lé
nyeket és eseményeket, alig felfogható, bombas- 
ticus szavakba foglalt hasonlatokat, a végtelenbe 
minél jobban elenyésző ábrándokat bir elénk ál- 
litni; ellenben alantjáró, gyenge képzelőtehetsé
gűnek nevezik azon költőt, ki a valóhoz a csaló
dásig hasonlitó embereket és viszonyokat, hatá
rozottan körvonalozott képeket állít elő, az emberi 
nyelvet csak úgy használván, mint a képiró a raj
zónt és festéket, nem magáért a szin ragyogásáért, 
hanem az alak élethűvé tételére. Ama költő színei 
lehetnek ragyogók, a nélkül, hogy illusiót okoz

nának,— emezé lehet kevésbbé pompázó, ele szem- 
kápráztatás helyett valódi és mély benyomások
kal gyönyörködteti a lelket. Ha a képzelet erejét 
a képek ragyogásából mérjük s nem a csalódásig 
vitt festésből, egy-egy 49 előtti bombasticus lyrai 
szónok nagyobb lyricus volna Petőfinél, Byron 
nagyobb eposziró Homérnál, s Sand György na
gyobb Scottnál s valamennyi kitűnő angol re
gényírónál. Véleményem, hogy egy-egy találó 
hollandi genre-képben a képzeletnek nagyobb 
ereje nyilatkozik, mint némely nagy conceptiók- 
ban, a hol az alakok mind oly erőltetett állásban 
vannak, mint valami kezdő színész, az arezon 
kelletlen grimaceok, s a tagok aránya és hajlása 
természet-ellenes. Kemény azon költők közé tar
tozik kik ama valódi képzelőtehetség adományá
val bírnak.

Nem akarok korábbi regényeiről bővebben 
szólani, — csak ama két fő regényírói tulajdont 
emelém ki annak példájaként, mennyire érdemes 
lett volna ez írónk minden műveinek megjelené
sekor, hogy a kritika nagyobb figyelemre méltas
sa. Es nem csak érdemes, hanem szükséges is volt 
volna; mert a kritikának kétszeresen szükséges 
megszólalnia oly esetekben, midőn a közönség 
vagy egy-egy gyenge müvet bálványoz, vagy pe
dig a valódi érdem nem ví ki közötte megfelelő 
népszerűséget. S Kemény regényeire nézve áll, 
— hogy a közönség nem méltatta oly mértékben, 
mint megérdemelték volna. A közönség tömege 
divateszmék után indul, s oly ferde fogalmai van
nak néha az aesthetika több tárgyaiban, minőt, a 
képzelet erejét illetőleg, fennebb kiemeltem. A kri
tikának legalább ki kell vala mondania, hogy Ke
ménynek fent megnevezett korábbi müvei közt 
található az egy-két legjobb magyar regény, hogy 
ne látszassák szokatlan állításnak, midőn több év 
múlva irja' valaki ezen, egyébiránt több biztos 
itéletűek által osztott véleményt.

De most tárgyunkra!
Hogy az uj regényt helyesen fogjuk fel, s 

kellően bírjuk méltányolni, szükséges minde
nekelőtt történeti és politikai oldalról ismer
tetnünk.

Regényírónk egyik legnagyobb érdeme, hogy 
a kort, melyet tárgyul fölvesz, a legnagyobb ap
rólékosságig menő részletességgel ismeri és föl 
tudja használni rajzainak színezésére. E tekintet
ben, ha valaki ő érdemli meg legjobban a magyar 
Scott Walter nevet. Ezenkívül nemzetünk múlt vi
szontagságaiból, politikai botlásaiból és bötcsesé- 
géből oly mértékben ügyekezett okulni, mint ná
lunk, fájdalom, csak kevesen. Az e eményeket s 
szerepelt egyéneit bizodalmasabb közeibe ügyek- 
szik hozni hozzánk, mint maga némely történet
író, ki bizonyos opticai csalódást szeret előidézni. 
Kemény képzelete erejével varázsolja ugyan elénk 
alakjait, s némileg másítva, mint a művészet 
minden neme megkívánja, de a főbb vonások igen 
hű utánjárással vannak összegyűjtve krónikáink



lapjairól, a hol elszórva állanak. Fráter György, 
a magyar Talleyrand, például, e regényben csak 
háttéri alak, rövid szerep jutott neki, s szerző 
csak nehány oda vetett vonással rajzolja; de a 
budai tanácsban mondott egy-két szava sőt egyes 
mozdulata, később Frangepán Orbánnal tartott 
párbeszéde tökéletesen elénk állítják e nevezetes 
alakot, s az iró mindig bizonyos baljóslatú szín
nel tudja őt körülvenni; Verbőczi, a nagy nép
szónok, de könnyen hivő és optimismusával, még 
csalódások után is, tragicus haláláig fel nem hagyó 
diplomata szintén mintha a maga ódon színezeté
ből felfrisitett eredeti arczkép volna, azon nehány, 
kissé torzitottnak tetsző vonás daczára, melyek 
által a nagy szónok beszéde olykor a comicum 
határáig megy, s melyek, úgy látszik, kevesebb 
eszű embernek mutatják, mint a minőnek lennie 
kellett, s a minőnek magából e regényből ismer
jük más helyeken. Izabella királynő ideálisabb s 
tán phantasticusabb alak a történeti Izabellánál, 
de annyira hű főbb vonásaiban a történeti Izabel
lához, mennyire egy regényben várhatjuk. Ke
mény továbbá hiven festi, mind egyéneiben, mind 
viszonyaiban, azon szomorú kort, mely a teljes 
kétségbeesés s az átalános romlás kora volt, t. ). 
a török foglalás és az ország tettleges két- vagy 
háromfelé szakadása kezdetét. Magyarországra 
nézve a bomlás és hódoltatás korszaka Nándor- 
Fehérvár elvesztésével kezdődött, Mohács csak 
közbeeső állomás volt, s a valódi katastropha Buda 
végleges elfoglalásával következett be 1541-ben. 
Ezen katastropha, s a magyar politikának egy 
merőben uj korszaka képezi e regény forduló
pontját is. A rémület és fájdalom Buda tettleges 
elvesztésén nem vala kisebb, mint a mohácsi üt
közet hirére, — s a veszteség valóban helyrehoz- 
hatlanabb volt. Az egész regény a haza ezen vég
pusztuláshoz hasonló romlását tünteti elénk, nem
csak az uralkodás megoszlásában, nemcsak Buda 
elfoglalásának tényében, hanemalegalárendeltebb 
egyének sorsában is. Szerző egész erővel s egész 
nagyságában tünteti elénk, hogy egyes államfér
fiak tévedése mily gyászos lehet a legszerényebb i 
és elrejtettebb magán életre is, s mennyire képes 
romlásba sodorni a merőben ártatlanokat is. A 
műnek politikai alapja és politikai morálja van : 
az egész úgy szólván a politikai tévedések tra- 
goediája, s az igazság, melyen sarkallik, s mely 
körül minden megfordul, azon szavakba foglalható, 
melyeket György barát mond el, miután addigi 
politikája Buda elvesztésével megbukott: „A bal
lépésekből támad a megtorlás/* úgymond. „A 
bűnt az isten megbocsáthatja a gyónónak és bán-1 
kodénak: de a félreismert politikai érdekek ke
gyetlenek s természetükben fekszik a kérlelhetlen 
bosszúállóé.'1 *) És valóban a regény ezen politi
kai morálja kérlelhetetlen s csaknem borzadalmas, 
különösen a Verbőczi rokonságát illetőleg, melyet

ez előre nem látó államférfiu magával ránt a 
veszélybe.

Szerző igen határozott meggyőződéssel ro- 
szallja Martinuzzi, Verbőczi és Török Bálint po
litikáját, mely a török nagylelkűségben vetett 
hittel végre Szolimán kezére játszá az ország fő
városát. Maga az iró, ki e regényben ritkán szól, 
hanem személyeit beszélteti, e részben maga is 
megszólal; még pedig nem csekély ellenszenvvel:

„Most (t. i. Buda elfoglalása után) a Marti
nuzzi és az egész belső tanács politikája silányul 
megbukott, s nemcsak a féltett Budát, de az or
szág legszebb részét juttatta idegen hóditó kezé
be, még pedig úgy, hogy a korlátolt eszüség vád
ját veté a fő tekintélyekre, kik ál okokkal lelke
sítők a népet oly törekvések iránt, mik józan 
felfogás szerint mással nem végződhettek, mint 
kiáltó kudarczczal.“ *)

S mi volt Martinuzzi politikája, ki Budát az 
utolsó csepp vérig nem adá meg a németnek, s a 
török segítségével elverte a vár alól Roggendorf 
seregét? — Ezt legjobban elmondja e regényben 
maga György barát :

„De én, gondolá magában Martinuzzi, Ma
gyarország területi épségét akartam visszaszerez
ni, még pedig egy magyar uralkodóház alatt. Most 
midőn tervem az eddigi utón lehetlenné vált, s a 
viszonyok kényszerűsége tőlem áldozatot kíván, 
inkább eldobom a Zápolya ház koronáját, hogy 
kivívhassam az ép és egész Magyarországot. Nem 
az én politikám-e a valódi hazafias, az igazán ma
gyar? Mi becscsel bírhat előttem azon czél, hogy 
a szétdarabolt és a szomszéd hatalmak közt fel
osztott országból egy hulladék, tizenöt vagy húsz 
megyéből, összeférczeltessék magyai- születésű her- 
czeg számára, s hogy kegyelemből tengjen addig, 
mig valamelyik szomszéd a kezét rátenni veszély
telennek tartja ?“

így értjük a Martinuzzinak e regényben tu
lajdonított szerepet, melyben a ravasz diplomata 
Buda elfoglalásáig a törökkel, s mihelyt ez meg
történt, a némettel tartott. Ugyanazon czél lebe- 

i gett szemei előtt, t. i. Magyarország egyesítése, 
habár az eszközök a viszonyokhoz képest merő
ben különböztek is. Azonban a regényíró, műve 
bármennyire politikai igazságokon sarkallik, föl
jebb teszi az erk lesi elveket a politikaiaknál, s a 
regény végén sejteti és megjósoltatja, hogy e kö- 
penyeg : forgatás magában hordja büntetését. S a 
büntetés igen természetesen foly a közvélemény 
erkölcsiségéből. A Castaldo tábornok alatt Er
délyt elfoglalt német katonaság, mint katona, bár 
Martinuzzi is ugyanazon urat szolgálja, melyet 
ők, megvetéssel beszél a ravasz diplomatáról, s 
nem hiszen oly ember hűségében, ki az ellenkező 
táborból szegődött Ferdinand királyhoz. Ezen 
bűnhödésen kivűl a szerző mindég érezteti az ol- 
vasóval e rendkívüli ember iránti ellenszenvet, 

’) Ill-ik kötet, 27-ik Lp. ') Ill-ik kötet, 23-ik lap.
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melylyel átalán az erkölcstelen politika iránt vi
seltetik. S ezt ha dicséretesnek tartanók egy poli
tikusban, egy költőben kötelességnek kell monda
nunk. Hova lenne e világon az erkölcsiség, mivé 
válnék maga a költészet, ha megszűnnék a legér
zékenyebb morális érzet hirdetője lenni ?

E regény politikai sarkpontjaival megismer
kednünk fontos csak annálfogva is, mivel külön
ben az egész mű irányára és hangulatára nézve 
helytelenül ítélhetünk. Az a nagy országos sze
rencsétlenség, az egyes személyek rendkívül szo
morú sorsa, a magyar nemzet végső enyészetének 
ábrázolása fogna lenni, mely a legsetétebb pessi- 
mismus hangulatába ejt, ha nem értelmezzük úgy, 
a mint maga a szerző értette. Kemény e regényé
ben kevesebbet magyarázgat maga, kevesebbet 
okoskodik, mint közönségesen a mai regényírók : 
csaknem annyit biz az olvasó felfogására, mint 
egy-egy drámaköltő. A személyeket s cselekede
teiket beszélteti, s a szobor és kép alá nem tartja 
szükségesnek minduntalan odaírni , mit ábrá
zol vele.

A regény végén úgy képzelné az ember, 
mintha a regény összes szereplő személyzete ki
pusztult volna, az egy-két életben maradott nő 
pedig legfeljebb klastromi életre volna kárhoz
tatva, s mindezekkel együtt az országnak sem 
volna jövendője. Mellőzve, hogy ez történeti va
lótlanságot foglalna magában, költőileg is több 
mint tragicus, ez visszaborzaszto, kellemetlen ér
zést okozna.

Csak e regényen átszőtt politikai fejlemé
nyekre való figyelés ment meg attól, hogy e rész
ben ily merőben kedvetlen benyomásunk ne ma
radjon.

E regény nem végződik politikai kétségbe
esésen; mert Izabella királyné életben marad, s 
megjósolja, hogy visszatér még a trónra, — az ő 
jóslatai pedig e regényben mindig teljesednek, s 
mindenki tudja, hogy miután Castaldo őt kibuj- 
dosásra kényszerité, nehány év múlva csakugyan 
visszatért. S Izabellával visszatér azon politika is, 
mely azután száz évnél tovább két császár között 
fentartá a magyar nemzetet és alkotmányát. Iza
bella nem magyarázza ugyan a regény végén a 
politikát, csak Frangepán Orbánra gondol, kinek 
szeretett emléke soha el nem hagyja őt. Frange
pán Orbán tanácsa pedig világos azon jelenetben, 
mikor rögtön Buda elfoglalása után búcsút vesz 
az imádott királynőtől, hogy egy szerzet kolosto
rába vonuljon. Frangepán szájába van itt adva 
azon politika, melyet Izabella követ s mely azu
tán is megtartá hazánkat :

„E században, fájdalom/1 mond Frangepán 
hazánk egysége lehetetlen, s minden kísérlet uj 
hóditásokra vezetne. Nem az a baj, mert a török

rendkivűl erős; de mert Európa rendkívül gyön
ge. Vallási villongások apasztják erejét, nincs 
összetartó eszméje, az érdekközösség mély érzése 
nem törhet magának utat, a régi alá van ásva, az 
uj készületien .... V. Károly roppant birodalom 
ura s mégis képtelen volna Szolimán ellen komoly 
háborút folytatni .... Nemzedékek fognak sírba 
szállani, a nélkül, hogy a váradi béke (t. i. mely 
Ferdinándra szállította volna Magyarországot 
János király halála után) végrehajtathassák, s a 
nélkül, hogy minden erre czélzó kísérlet egyebet 
idézhetne elő, mint a török hódítás terjedését ha
zánkban. A végzet tehát mintegy maga szabja 
felséged elébe a török védelem alatti maradást. .. 
......... Igaz, majdnem szét kell szakadni a magyar 
szivének, látva, hogy hazája szét van darabolva s 
lesz tán századokig. De a gondviselés kegyelme 
gyakran rejt a keserűbe is valami vigasztalót, 
hogy ne szokjunk el se a reménytől, se a szere
tettől, s a szétdarabolt magyar Tóid részei telje
síthetnek külön oly hivatást, melyet együtt bizo
nyos korszakban képtelenek volnának betölteni. 
Buda és a török hódoltság folyvást izgatandja a 
nemzetet a török gyűlölet erélyére, az egyesülés 
vágyára, az elpuhulástóli félelemre s az idővel 
bekövetkező nagy csatákra készülődésre. Ferdi- 
nánd királysága Nyugat-Európával szorosabb 
összeköttetéseinket tarthatja fenn s a katholika 
hit megoltalmazására vezethet. Felséged ország
része pedig, ha a török udvart pártütések vagy tit
kos szövetkezések által gyanakodóvá nem teszi, s 
ha Ferdinánddal oly háborúkba nem keveredik, 
melyek török segélyt vonjanak be, sokáig lehet a 
nemzetiség védelmezője s a magyar alkotmányos 
élet egyedüli fentartója.a *)

•) Il-ik kötet, 225. lap.

Ezen Frangepán bölcseségének tulajdonított 
politikához mitsem kell tennie a történetironak, 
— mert az egész való, legfeljebb azt, a mit Fran
gepán, mint katholikus szerzetbe barátnak ké
szülő s Izabellához a katholikus királynőhöz 
szóló ember elhallgatott, hogy t. i. az ország ama 
megoszlása hathatósan előmozditá a lelkiismeret 
szabadságának, a reformatiónak, ügyét. Az erdélyi 
fejedelmek vezérlete alatt a magyar nemzet leg
délibb szárnya volt ama szövetségnek, melynek 
éjszaki szárnyát Svédország képezte. — De, mint 
mondám, Frangepán mint leendő szerzetes más
kép nem beszélhetett, a mint beszélt.

Frangepán politikája túléli Izabellában a re
gény végét, s igy oly nagy szenvedések után, me
lyeket a regény föltár előttünk, magában foglalja 
a politikai vigasztalást is.

— m.—
(Folytatjuk.)
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T Á R C Z A.

EGY KÖLTŐHÖZ.

(1862. Május.)

Borongva kél, mint köd a völgybe’, —
S mint bércz-zuhatag, tördelődve,

Zokogva hal ki éneked.
Előbb halk, mint lágy fűre lépő 
Sir szellem, — vége szivet tépő ....

Szegény fiú, mi fáj neked?

Mi fáj? — ki tudná? . . . Semmi s minden 1 
Köny s láng vivódnak szemeidben

S egymást nem birják oltani, 
így sustorog —r mélyén — a vulkán; 
A harmaton — bősz csata múltán —

így égnek a vér foltjai.

De mint barlang száján a szikla :
Némán nehezük szived titka,

S egy szót — annyit sem vallana ! 
Lantodat kérdjük . . . zeng, de ferdén, 
S csak néha értjük : eget vervén

Harmóniátlan dallama.

„Mily édes hang, mi lágy, mi gyönge, 
Ábrándiról mit húrja zönge . . .“

— De én tudom már, hogy hazug! . . . 
„S minő erős, nagy szenvedély az, 
Mely földet tipor, égbe héjaz . .

— S pedig ok nélkül, h’jába zúg! . • ■ 

Mert nem vagy, — nem tudsz lenni boldog, 
Szíved magával verseng, oldott

Zilált kéve kalászakint . . .
S boldogtalannak lenni, oh szólj, 
Van-é jogod? . . • mit takarózol —

Palástul öltve rád a kint?

A sorsot fól magad idézed —
Hisz rád mosolygott a természet,

Tejó vagy és mi szeretünk!
Szép kincseid : lantod, családod .... 
Miért rajongsz? — Öh ifjú, látod.

Egy rósz óra — s napod letűnt . . .

Magadat téped marczangolva . . . 
Mint egy Heraklesz, égvén, róla

Nem tépheték le lángmezét;
Ön szivedtől tudd magad óni . . . 
Lám Akteont saját kopói

Szétszaggaták, megtépdezék!

Föl, fól a porból, ének ifja!
Gond, szenvedély szived’ ne vivja;

Űzd homlokodtól a borút.
Mosolygj — hogy mi is mosolyghassunk! 
Zengj — hogy zengjen elődbe tapsunk!

És föl a főt — itt koszorúd!
SZÁSZ KÁROLY.

A GYÓGYSZERÉSZNÉ.
SOLLOGUB GRÓFTÓL.

(Folytatás.)

IV.
— Régen láttuk egymást báró ur, mon

da a g. ógyszerészné.
— Régen, őszinte sajnálatommal, felele 

a peterburgi gavallér, és igazán, nem gon
doltam, hogy ez utam, melyet oly teljes 
szivemből átkoztam, a legnagyobb örömem 
forrásává váljon.

- Micsoda örömévé, báró ur?
— Szerencsémévé, akarám mondani, le- 

irhatlan szerencsémévé, hogy újra látom 
kegyedet, újra látom azt, a ki oly jelenté
keny szerepet vitt ifjú koromban.

A báró megszűnt beszélni s gyanús 
tekintetet vete a gyógyszerészre.

Ivánovics Ferencz meghajlék udvaria
san, nem értvén hihetőleg a báró elmés 
szavait.

— Nem tetszik bemenni a vendégszo 
bába? Nincs fényesen diszitve, de jó ernbe 
rek lakják Nekem pedig tessék megenged
ni, hogy igazítsam ezeknek a ficzkóknak a 
dolgát.

A báró remegve lépe be a fiatal nő szo
bájába. Emlékezetei egyről egyre tolultak a 
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fejébe — a professor házikója, az estveli 
csendes társalgás s ama homályos látvá
nyok, melyek egykor vértanúi ágya vánko
sát árnyékolták, világosan s elevenen raj
zolva állának felébredt lelke elébe. De előtte 
állott maga az a kálikó-kalapos, szemérmes 
magaviseletü, félénk tekintetű, már akkor 
sem rut leányka, most pedig gyönyörű ki
fejlett fiatal nő, szépsége teljes tökélyében. 
Meglehet elveszett róla valamennyire az a 
tiszta nyugalom kifejezése, mely rajta volt, 
mely őrizte mint egy szentet, de elömlött 
a helyett vonásain, tekintésein bizonyos 
rejtélyes, egyszerre bágyadt és szenvedé
lyes lágyság, mely öt uj, veszélyes ingerrel 
ruházta fel.

A szoba bútorzata valóban nem volt 
irigylésre méltó. Néhány egyszerű szék, 
egy diván két fütökályha között, kopott 
posztóval teritett asztal, aztán a virágcse
réppel teli rakott ablaknál a kis zongora 
valának gondosan és symroetriáson feloszt
va. Aztán a zugban egy üveges szekrény 
vaskos porczellán csészékkel s néhány ezüst 
kanállal díszelgett, melyek német pontos
sággal s polgárias pompával valának zsinór
ra rendezve. Ez a koldus fényűzés megint 
keservesen bántotta a fiatal embert, s aka
ratja ellen is a peterburgi urhölgyek sely
mes szobáiba ragadá gondolatait. Egyéb- 
aránt, ez az érzelem csak egy perczig tar
tott nála.Éltében hovátovább inkább hozzá 
szokott a közönösséghez az élet díszítményei 
iránt.

— A világért se gondoltam volna, hogy 
itt lelem kegyedet, monda halk szóval.

A gyógyszerészné sóhajtott.
— Még pedig hogy — férjhez menve 

lelem ....
Gyenge szemrevetéssel teljes tekintet 

lön a felelet a keserves emlékeztetésre.
— Édes atyja egészségben van ?
— Édes atyám megholt.
A báró lesüté a fejét. Erről sem tudott 

semmit . . . Roszul esett neki, de azonnal a 
legkecsegtetöbb, legvilágiasabb és vétke- 
sebb elmélkedésekkel vigasztald meg magát.

— ( ^-tyja megholt. Ettől nem fél töb
bet. Férje fajankó, ezt nem lesz nehéz elá- 
mitni. Szeret engem, és itt ebben a magány
ban, gondolom, nem sok vetélkedő társam 
lesz.... Minden esetre nekem foglalóm van.)

— Unalmas élte van itt kegyednek? 
monda gyöngéd indulat hangján.

— Hogy ne, viszonzá a gyógyszerészné 
könyübe lábadt, szemmel. Atyám meghalt. 
Meghalt és árván hagyott engem. Szegény 
édes atyám! Gyakran beszélt kegyedről. 
Attól az időtől fogva éltem ketté szakadt. 
Mindent más szemmel kezdtem nézni, és 
igazán, nem tudom mikép élhetnék csak 
egy perczczel is tovább, ha emlékezeteim 
nem maradtak volna.

— (Úgy is van, gondold a báró. Ez ujj- 
mutatás. Unja magát. Következőleg kész 
mindenre. . . Valódi iskolás gyerek lennék, 
ha nem tudnám hasznomra fordítni az al
kalmat.)

— Miért is ment férjhez? kérdé.
— F érj hez mentem, mert, bol dogult atyám 

úgy kívánta. Azt vélte az én jó atyám, 
hogy boldog leszek oly emberrel, a ki en
gem szeretni fog és valószínűleg soha sem 
csal meg.

Ez egy kissé szemrehányás forma, el- 
mélkedék újra magában a báró. Nem hi
bázom. Még mindig szeret — s aztán mily 
szép! Bizony a mi nagyvilági szépségeink 
a kis ujját sem érik, pedig mennyi vissza- 
hozhatlan időt, fáradságot, pénzt pazérlot- 
tain, hogy csupán beszélgethessek velők!

— Nem minden úgy történik az ember 
sorsában a hogy akarja, folytatá hallható- 
lag, mély sóhajtással. Kegyed férje boldog 
ember. Semmi sem állott ellent szerencsé
jének — sem rokonai, sem a körülmények, 
sem kegyed maga . . . mert hihetőleg sze
rette.

A gyógyszerészné keservesen mosoly
gott.

— Férjem jó ember, monda. O igazán 
kitelhetöleg ragaszkodik hozzám ... és én 
háládatlan lennék, ha nem tudnám érdeme 
szerint becsülni.

- (No! szokott taktika! — Ki kell ta
lálni valamiféle akadályt, tragikai lelkiis
mereti furdalásokat stb. hogy aztán min
dent feláldozván hálát követelhessenek s 
joguk legyen a szemrehányásra.)

lm e gonosz gondolatoktól ingerelve 
folytatá a báró :

— Kegyed férje boldog ember. Mindig 
kegyeddel, mindig közelében. Neki szabad 
kegyednek nyájas édes neveket adni, keble- 
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hez szorítani, mindent a világon elfeledni, 
csakhogy beszédétől hevülhessen, szépségét 
szemlélhesse.

A gyógyszerészné szembetünöleg fel
indult.

E pillanatban belépe a szobába a gyógy
szerész. Minő város! monda boszusággal. 
Teljes lehetlen megélni. Egyik alkuszik, a 
másik hitelbe kér. Képzelje. A könyvemben 
rubelek vannak írva, ők felet adnak nekem 
s még azzal is várakozást kérnek. — Aláza
tos szolgája. Mintha csak innunk kellene, 
enni nem is szükséges! Isten verte város!

De hát miért is ül itt? kérdé a báró. 
Nekem úgy tetszik, kegyednek átalában 
jobb volua valami fővárosba költözni. Pél
dául Péterburgba?

— Hát biz’ a jó lenne. Csakhogy drága 
dolog ott élni feleséges embernek. No, ha 
valami hely . . .

— Miért ne? lehet tudakozódni.
— Bocsásson meg. Miért alkalmatlan

kodnám kegyednek. Ideje becses kell, hogy 
legyen . . . Kegyed nagyvilági ember . . . 
Hogy jutna eszébe egy szegény gyógysze
rész abban a körben.

— Kérem, kegyed igazságtalan irántam. 
En mindig kész vagyok fáradozni bará
taimért.

— Köszönöm alássan a nevezetet.
— Reményiem, hogy meg fogom érde

melni.
— Azonban, báró ur, unnia kell magát 

itt nálunk.
— Oh nem, épen ellenkezőleg.
— Elég az, hogy kegyetek, nagyvilági 

emberek, örökké udvariasok. Mi kegyetek
nek semmi különös időtöltéssel nem ked
veskedhetünk. Játékszín nálunk nincs, bá
lok hallatlanok; hanem egy csésze tea, egy 
tányér leves, egy palaczkocska bor. Csak 
ezekkel szolgáiba'unk.

— És én mindenben bizonyosan részt i 
veszek.

No hát nem méltóztatnék-e nálunk 
ebédelni szerdán? Fogadom, elsőben törté
nik kegyeden,hogy gyógyszertárban ebédel?

-- A legnagyobb gyönyörűséggel.
- Az asztaltól ne várjon semmit. Az 

étkek nem mesterkéltek, de a mit feladunk 
szivünkből adjuk. Ugy-e, Sarlotta Kar
lovna?

Sarlotte hallgatva biczentett a fejével.
— Ügyelj, Sarlotta Karlovna, azon járj, 

úgy vendégeld meg a vendégünket, hogy 
másszor is látogasson meg.

A gyógyszerészué elpirult és elfordult.
— Hány órakor ebédelnek kegyetek? 

kérdé a báró.
— Szokás szerint 12 órakor. De mint

hogy kegyed fővárosi ember, hát az után 
egy órával fogunk ebédelni. Azt vélem, úgy 
elég későn lesz.

— Nagyon elég.
A báró haza mene. Nem ment ki fejéből 

a gyógyszerárusné. Sorba eszébe jutott 
minden sikamlós regény valahányat olva
sott, s eltökélé, hogy végrehajtja tervét 
egy tapasztalt csábitó kérlelhetetlen számí
tásával.

Szerda elkövetkezett. A báró alig vár
hatta az egy órát, tarka mellényt vett fel, 
tarka kendőt kötött a nyakára, párisi kabá
tot öltött s a sáros ösvényeken szökdincsel- 
ve indula a gyógyszerészné lakjához. Az 
ajtóban találá a gazdát, barátságosan szo- 
rita kezet vele s bémene abba a szobába, 
hol az az előtti estve vala. Az ezüst kana
lak már nem voltak a szekrényben, minden 
ki volt tisztára takarítva s a szoba közepén 
az asztal négy személyre terítve. A zugban 
ott ült a dolmányos birtokos s az ebédet 
várva pipázgatott.

— Háta neje? — kérdé a báró a gyógy
szerésztől.

- A feleségem a konyhában van. Ké
szíti az ebédet. Szakácsnőnk nincs. Nem va
gyunk mi gazdag emberek.

A báró türhetlenül boszankodott, hogy 
az a nő, kit ö szerelmére méltatott, a lába
sok között forgolódik, és még inkább azon, 
hogy egész erejéből törekedett, hogy minél 
jobban süsse a csirkét, s azzal kívánt ked
vébe járni hajdani szenvedélye szeretett tár
gyának.,

— Ah. alázatos szolgája, monda a bir
tokos, régi ismeretség hangján, hát hogy 
foly a dolog kegyednél?

— Igen jól.
— Milyen nyalkán ki van csípve min

dig kegyed. Azt a mellényt Péterburgban 
varrták?

— Nem, hanem Párisban.
— Párisban! . . . . jaj, engedje meg
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hogy nézzem meg. Bezzeg nem lehetett] 
olcsó.

— Nem emlékszem reá.
— Mit mindent nem gondolnak ki azok 

a péterburgi piperöczök. Akárki mit mond
jon, az öltözésben mesterek.

E perczben belépe a gyógyszerárusné. 
Fehérbe vala öltözve. Két fürt a fülénél le
eresztve válláig ért, feje körül pedig ara
nyozott üveggyöngygyei összefoglalt fekete 
selyem zsinór vala tekerve. Ez a zsinór, 
minden szegény német nö nélkülözhetlen 
piperéje, újra felboszantotta a bárót. Szára
zon hajtá meg magát s az időről kezde be
szélni. Azonközben feltevék a tálat az asz
talra s a vendégek elfoglalák helyeiket. A 
fedő egy pillanat alatt eltünék s nyilvános
ságra jőve a tálban, nem krumplis leves, 
sem nem káposztás, hanem hajdani isme
rőse, fiatalkora pajtása, a tejben főtt Hafer- 
griitze, mely az ő idejében, szerdán és szom
batonként az egész egyetemet elkomoritotta. 
A báröSarlottera pillanta; ez elmosolyodék 
és megpirula. Vannak nők, kik, midőn szí
vok érdekelve van, az élet legmindenriapia- 
sabb dolgaiba is be bírnak osztani vala
micskét leikök poésisáből. A báró megérté, 
mennyi titkos értelem van egy egyszerű 
ételben, és, tán éltében legelsőben, nem for
dított figyelmet az asztal további részletei
re. Társalgásuk élénk volt. Beszéltek Pé- 
terburgról s a gyógyszertár oda áttételéről. 
Ivanovics Ferencz a fővárosi drágaságon 
aggódott; ahhoz a birtokos azt ragasztá 
ékesen szólólag, hogy a péterburgi élet 
nőtlen embernek élvezetes. Ebéd vége felé a 
gyógyszerész jelentékeny képpel bement a 
szomszéd szobába s egy butella pezsgővel 
téré vissza, mely elsőben nyert alkalmazást 
a gyógyszertárban, alapitása napja óta.

Ha már ekkora fényűzésre adta magát, 
teljesen meg akará vendégelni hivatalosait. 
A bor meleg és csudás izíi vala, de a bu
tella külseje s a habzó pezsgés egészen a 
maga rendén.

— Vendégünk egészségéért.' kiálta fel 
Ivanovics Ferencz. Éljen száz esztendeig.

— És tábornoki ranggal, toldá meg a 
nyalka legény.

— És boldogul, egészité ki a gyógysze- 
részné.

— Noch! rikkanta a felvidult gyógysze
rész. Még egy pohárkával.

A butella kiürülvén, gazda, gazdasszony 
és vendégek felkelének az asztaltól. Az óra 
négyet ütőit. A férfiak szivarra s pipára 
gyújtottak. Még két óra telt el szaggatott 
beszélgetésben. Az alatt a gyógyszerész 
elmélkedett, hihetőleg gyógyszere elköl- 
töztetéséröl, a báró meg türelmetlenül te
kingetett az órára. A gyógyszerészné, ar- 
cza szembetűnő pírjával, izgatottnak lát
szott. Egyedül az ex-birtokos szivogatta 
gondatlanul a füstöt s nézte a menyezetet. 
Végre eszébe juta, hogy ideje lesz a posta
mesterhez menni, felkele, meghajtá magát, 
s ellódula. Utána mindjárt Ivanovics Fe
rencz indult dolgához látni. A gyógysze
részné és Führenheim kettecskén maradtak. 
Künn, késő ősz lévén, estveledni kezdett.. .

Mindakettő hallgatott . . . mindaket- 
tő néma felindulásban ült. Atkozott gyáva
ság férkezett be a nagyvilági piperöcz szi
vébe s elhomályosította álnok terveit.. Gon
dolkozott, gondolkozott, hol sajnálandónak, 
hol nevetségesnek tetszett maga magának, 
és egyszerre lelket véve beszélni kezde.

— Nem tetszenék valamit játszani?
— Négy kézre?
— Igen, négy kézre . . .
— Én oly keveset játszom . .-.
— Oh bocsánatot kérek. Kegyednek tán 

nem jut eszébe, hogy mi még játszottunk 
együtt hajdan ?

— Emlékszem.
— No hát nincs kedve?
— Ha úgy tetszik.
A zongorához ülének egymás mellé.
— Mit játszunk?kérdé a gyógyszerészné.
— A mit tetszik . . .
— Nekem mindegy . .
- Itt van valami darab .... Megkí

sértjük?
— Ha úgy tetszik.
— Kegyed az alhangot játszsza.
- Hát mint egykor .. . mint a régi idő

ben ....
A gyógyszerészné sóhajtott . . .

- Bocsásson meg, ha hibázni fogok.
— Ne nehezteljen, ha én hibázom.

•látszani kezdéiiek,de kiállhatlan roszul. 
Hol az egyik késett, hol a másik sietett. A 
szobában mindig setétebb setétebb lett.
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— Vallja meg, hogy haragszik reám? 
mondá súgva a báró.

— Mért haragudnám ... Az isten bo
csásson meg kegyednek.

— Nálam, úgy tetszik, nem úgy van 
írva . . .

— Nem! nem!folytatáabáró. Az semmi! 
fejezze ki nekem tisztán a haragját. — Az
tán, meglehet, igazolom magamat.

— Jaj, bocsásson meg, én úgy tetszik 
nem azt a sort játszom.

— De nekem oly roszul esik, hogy ke
gyed boszankodik reám.

— Kegyedre, — miért? — fordítson...
— Nekem a kegyed részvéte oly becses. 

Sőt épen szükséges. — Én oly szerencsétlen 
vagyok!

— Kegyed szerencsétlen! . . . 
Felhagyának a zongorázással.
— Igenis, Sarlotta, bocsásson meg, hogy 

a hajdani névén szólítom. En igazán szeren
csétlen vagyok. Az a világ, melyben élek, 
összeszoritja a lelket. Onnan csak hideg szél 
fú. Nincs hol enyhítsem meg a szivemet. Em
berek közepeit, mindig egyedül vagyok, 
senkit sem méltatok hajlamomra és senki 
részvétében nem hiszek.

— Szegény feje! monda a gyógysze
részné.

A báró néki bátradott.
— De tudja-e, Sarlotta, micsoda vigaszt 

tartogattam én meg a szerelemmel, tudja-e 
micsoda meleg érzéssel hevitettem magamat 
a nagyvilág fagyos légkörében? Tudja-e?

A gyógyszerészné nem felele semmit. 
Keble erősen hullámzott.

— Igen, az, Sarlotta, hajdani éltem em
lékezete. A kegyed emlékezete ... lm e 
most az én legdrágább kincsem. Hányszor 
nem volt, hogy elfáradva a szalonokbeli kó
borlás gondolattól üres semmiségében, át
szállongtam abba a békés szugolyba, a hol 
kegyeddel, kegyed közelében éltem és újra 
látom a kegyed kis ablakocskáját, látom 
kis függönye árnyékát. A kegyed képzelete 
boldoggá tesz, és szivem újra dobog a gyö
nyörtől és szerelemtől.

— Jaj! hát én ? monda a gyógyszerész
né. Nekem itt minden kietlen és kedvetlen. 
Nincs itt egyetlen egy közelvalóm . . . . 
atyám megholt.... En is emlékeimben 
élek, de a jelen mily súlyos, mily szomorú.

— Úgy van, szegény Sarlotta. Erről 
meg voltam győződve. Kegyedet itt senki 
sem képes se méltányolni se megérteni. Pe
dig én tudom, hogy kegyed lelke érzelem
re, rokonszenvre, a szív minden gyönyöreire 
s kínjára van teremtve.

— Ne beszélje azt nekem . . .
— Igen, de az igazság.
— De gyötrő igazság. En sokáig vár- 

tam a boldogságra . . . Még láttam is egy
kor messziről, de csak elvillant mellettem 
és épen csak bánatot, magánosságot vetett 
ide nekem.

— Oh nem, szóla közbe a báró. A sors, 
a szerelemmel szembe’, tehetetlen. Mi bol
dogok lehetnénk együtt... Szeme azt mondja 
nekem. Mi is gátolná boldogságunkat ?

— De hogy? . . .
— Mintha nem lehetne felemelkedni az 

élet nyomoru korlátái fölébe .... mintha 
mi nem szerethetnék egymást, és a szenve
dély magas mámorában nem lelhetnék ju
talmát szenvedéseinknek!? . . .

— De hát a világ?
— A világ! Mi közünk vele?Nem egész 

világunk-e a szerelem? — Mily semmit ér 
hozzá képest minden a mi földi.— És hova 
felemelkedik, mily szentek szentébe avató- 
dik be a szerelemmel telt lélek!

A báró megragadá a gyógyszerészné 
kezét.

A kéz reszketett.
— Ugyde a kötelesség?
— A kötelesség az emberi számítás ta

lálmánya. A kötelesség a föld korlátja, de 
előttünk a menny áll nyitva. Lássa kegyed, 
minket nem a puszta történet hozott össze 
újra. Mi egymásért születtünk. Hanem ha 
nem úgy gondolkodik kegyed? De nekem 
saját szerelmem súgja biztosan , hogy ke
gyednek is kell szeretni engemet . . .

— És nem hibázik, monda a gyógysze
részné, eltakarva mind a két kezével az 
arczát.

Leirhatlan üdv érzelme villanyozá 
fel a báró lelkét.

A szobában teljes setét vala.
— Oh én most, monda kész volnék 

meghalni kegyedért. — Most már lehetsé
ges a boldogság reánk nézve; de ismételje 
szavát.. . mondja meg,régóta e, és vajon. .. 
igazán szeret engemet?
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— Igen . . . megmondok mindent . . . . 
nincs erőm tovább hallgatni . . . monda re
megve a gyógyszerészné. Igen, mindig ke
gyeden járt az eszem, igen, én soha sem 
hagytam fel kegyeddel . . .

E perczben az ajtó végig kinyilék, s a 
vastag szolgáló mezitláb, szűrposztó kendő
vel a vállán, belépe a szobába, hozván a 
kezében két réz gyertyatartót faggyugyer- 
tyákkal. A gyógyszerészné keze kiesék a 
báróéból. A fiatal emberre kedvetlenül ha
tott a faggyugyertya, s a szolgáló koldu- 
sos piperéje. De az elragadott nőnek a be
hozott világ fénye jótékony szövétnek gya
nánt szolgált és megvilágitá előtte a setét 
mélységet, melybe az esztelen szenvedély 
buktatja vala.

— Nem . . . nem . . . monda, a nőnek 
szeplőtlennek, fedhetlennek kell lenni. Az 
érzelem csábítása csaló, de a megbánás kér- 

lelhetlen . . . Esedezve kényszerítem kegye
det . . . mindenre a mit szeret, ne újítsa 
meg többet a mai beszédet.

Az ajtóban Ivanovics Ferencz mutat- 
kozék.

— Most már szabad vagyok, monda, 
kissé megrázván a fejét. Félek, hogy unal
masan telt az idejök. Nem kivánják-e, hogy 
puncsocskát vagy bostonkát szerkesztessek 
össze.

De a megzavarodott báró hallani sem 
akart semmiféle mulatsági tervről. Várako
zásában csalódva, terveiről megfeledkezve 
sietett haza s egész éjen át hánykódott az 
ágyában. Másnap reggel, a ravasz, a nagy
világi piperőcz, szerelmes, de fülig szerel
mes volt a vidéki gyógyszerésznébe . . . ész 
nélkül és remény nélkül.

BRASSAI.

(Folytatjuk.)

KISFALUD Y-TARSA SÁG.
A „Maticza Szrl>szka(í irodalmi egylet meg

küldte a Kisfaludy-társaságnak az egylet kiadvá
nyait 1851 óta. A Kisfaludy-társaság, e szívességet 
viszonzandó s a „Maticza Szrbszkáíl-vix} közelebb 
és állandó érintkezésbe lépendő, tegnap tartott 
rendes havi ülésében elhatározta, hogy maga ré
széről is megküldi a „Maticza tzriszka" számára 
minden eddigi kiadványait, a mennyiben még el 
nem fogytak, ezentúl pedig minden nyomtatvá
nyával kedveskedik a szerb irodalmi egyletnek.

A Kisfaludy-társaság alapitói közé állottak 
újabban : Mailáth György, Tihanyi Ferencz, Tö

rök Sándor, Várady János, Zsivora György urak, 
az utóbbi 200 fttal.

A Debreczenben megjelenő „Hoj tobágy,“ az 
illető szerkesztőség szívességéből, a Kisfaludy- 
társaság könyvtárának jár.

Szász Károly tag a Hugó Victor-féle „Szá
zadok legendájáéból fordít egyes darabokat a 
hatvanives vállalat számára; e fordításból az em
lített ülésben mutatványképen „Galiczia kis ki
rálya'* olvastatott föl.

Kelt Pesten, máj.31-kén 1862. Greguss Ágost, 
titoknok.

V E G
— Az akadémia phil. törv. és történettani 

osztályainak hétfői ülésében, azaz folyó hó 2-án, 
Salamon Ferencz 1. tag olvasa egy „Mutatványt 
a hódolt Pestmegye történetéből.“ A török hó
doltság alatti magyar nép ezelőtt homályos törté
netének felderítése az, melyen most több jeles 
historicusunk nagy szorgalommal fárad, mint 
Ráth Károly, Szilágyi Sándor és a már is szép
hírű orientalista, Szilády Áron, ezek közt első 
sorban értekezünk is. Ez úttal egy 1668-ki tanú
vallatást vön alapúi, melyből sok uj világ derül a

Y E S.
török alatti állapotra e megyében, hol nem egyes 
i török) földes urak, hanem az állam volt a birto
kos. Megmutatta értekező, hogv nem a rendes 
adok emelése volt az, mi a földnépét elviselhet- 
len sulylyal nyomta, hanem a rendkivűli adó, meg 
a sok mindenféle szolgálat kézi és marhaerővel, a 
soknemű birság, büntetés stb. melyekre nézve 
nagy önkénynyel jártak el a török tisztviselők. 
Előadta sorban az adók különféle nemeit; a mi
lyen volt 1) a rendes adó 2) az úgynevezett csá
száradó 3) a robot, fuvar, sánczmunka stb. Ez 
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utóbbiak annyira sújták vala a hódoltság népét, 
hogy könnyű megérteni, ez okiratokat tanulmá
nyozva, azon lelkesedő örömet, melylyel Érsekúj
vár és Buda szabadulását, s végre a török kiűze
tését fogadta az egész nemzet. — Ezután Pereg- 
riny Elek 1.tag előadása következett a,,Nevelésről11 
— ki egyszersmind neveléstani munkájának egy 
szakaszát mutatta be, melyben e tudomány törté
nete alaposan összeállittatik. Rajzolá először Locke 
rendszerét, azután Rousseau neveléstani elveit, a 
mint azok „Emil“-jében nyilatkoznak, vette birá
lat alá, mely egészben kedvezőleg ütött ki. Rous- 
seaut kora félreértette, úgymond, nem fogta fel, 
mikép érti ő a „természet emberét11 milyenné a 
növendéket óhajtja képezni, — de, az aranyt a 
salak közül kiválasztva, ma már el kell ismernünk, 
hogy Rousseau a mai neveléstan atyja. Megkülön
böztette azután a németországi nevelés több is
koláit : a pietisták, a famanistóA;, a philantropok 
s eclecticusok rendszereit; végre a XIX. század 
nevelését úgy jellemezte, hogy abba, mint uj 
irány, a reál és nemzeti elem vegyült. — A titok- 
nok jelentvén, hogy előadandó tárgyai ez úttal 
nincsenek, az ülés eloszlott.

— Mire e soraink világot látnak, a Kisfa
ludy társaság kiadványaiból két uj füzet szétkül
dése folyamatban lesz. E két füzet „Bede Adóm 
III. és IV.11 — melyek közül a III. még 1861-re 
való, a IV. pedig első füzetét teszi az 1862-ki já
randóságnak. E két füzettel a mondott regény be 
van rekesztve. Késedelmi panaszok elkerülése te
kintetéből most elébb vidékre történik az expe- 
ditió; a helybeliek azonban addig is átvehetikEmich 
Gusztáv kiadó hivatalában (barátok tere, 7 sz.). 
Egyszersmind reméli az igazgató, hogy már most 
azon tisztelt pártolók is beküldik a hátralékot, a 
kik 1862-re még nem fizettek.

— Dalmady Győző előfizetést hirdet „Válo
gatott költeményeire.11 Dalmady neve jó hang
zású név fiatalabb irodalmunkban; iveit Jókai 
meleg ajánlásával veszi a közönség. Szabad le
gyen ahhoz csatolnunk a mienket is. A 15 nyo
mott ivén f. é. julius végén diszesen megjelenendő 
költemények előfizetési ára 1 ft. 50 kr. diszkötés- 
ben 2 ft. 50. A pénz Heckenast kiadó hivatalába 
küldendő.

— Megjelent: „Zűr Beleuchtung dér sieben- 
bürgischen Eisenbahnfrage, von — Y. S.“ mint 
forditása azon műnek, mely magyar eredetiben a 
i,Korunk11 hasábjain látott világot. Ajánljuk e 
szak-értelemmel Írott füzetkét olvasóink figyel
mébe.

— Van az ismeretes decennium áldásai közt, 
mely nyelvünket nem csak kitolta helyéről, ha
nem el is torzította, sok ezer közt egy szó, mely 
nemcsak hivatalos használatban fenmaradt, ha
nem a közéletben és irodalomban is egyre kisérti 
a magyar fület. Ez a beállítani, oly jelentéssel. 

hogy megszüntetni (einstellen). Én istenem! hisz 
beáll, magyarul épen azt teszi: elkezdődik (beál
lott a mulatság) : hogy teheti hát az ettől kép
ződő beállít azt, hogy megszüntet!? Valóban szük
ség volna nyelvtani polémiákra, nem a rokonság 
vagy családositás körül, hanem a bitang újítás fé
kezésére.

— Heckenast Gusztáv kiadásában ismét több 
érdekes munka jelent meg. Nem uj munkák ugyan, 
de kiadónk azáltal, hogy a régi jobb munkákat 
terjeszti, még nagyobb szolgálatot tesz irodal
munknak, mint ha, azokat mellőzve, minden uj si
lányságot feldajkálna. Legelői emlitjük „czimké
pes kiadásait*1 melyekből eddigelé két kötetet 
láttunk, egyik a „Karthausi11 ötödik javított kia
dása, a másik szintén Eötvös regénye : „A nővé
rek.11 Díszes, arányos kötetek, az utóbbinak czim- 
lapján oly kőrajz, Rohn kezéből, mely aczélmet- 
szetnek is megjárná. Ezenkívül Jósika munkái : 
„Uj folyam111 —IV. kötete: „Jő a tatár11 és V— VI. 
kötete : „Pygmalion.11 Ezek ára is igen jutányos, 
a hat köteté csak 4 ft. 80; de az előbbiekét sem 
lehet, 2 ftjával, drágának mondani, 30—30 iv lé
vén egy-egy kötetben.

— A magyar akadémiai Értesítőnek is két 
uj füzete jelent meg, mint a túlsó lapon, „uj köny
veink11 sorában látható. E folyóirat nem örvend 
oly elterjedésnek a közönség közt, mint érdem
lené. Tévedés azt hinni, hogy az akadémiai czik- 
kekből laicus ember nem okulhat. íme ott van 
most is, hogy egyebet mellőzzünk, a mathem. és 
term. tud. közlönyben Benkö Dániel jeles érteke
zése : „a növények tápszere- és táplálkozásáról 
gazdászati szempontból,11 melyet minden okszerű 
gazda hasznára fordíthat. — De a közönség szó- O c?
rakozott figyelmén^kivül másban is keresendő an
nak oka, hogy ez Értesítő füzetek oly gyéren ter
jednek. Nem hirdetik eléggé őket. Hozzánk is 
jött már kéidés előfizetősök feltételei iránt, s bi
zony meg valánk akadva, mig válaszolhattunk. 
Kik a szerkesztői, azt csak tudjuk, hol nyomják, 
azt is : de hogy az előfizetési pénzt hová kell kül
deni, máig sem vagyunk tisztában. A közönség 
egyszeri kétszeri hirdetést észre sem vesz, annál 
kevésbbé keresi fel hónapok múlva; szükség, hogy 
minduntalan szeme előtt lássa. Ajánljuk az illetők 
figyelmébe.

— A Bosporus partjáról jó hir hangzik. Tu
dós hazánkfia Kubinyi Ferencz akadémiai tag, 
mint a Pesti Naplóhoz táviratilag üzeni, oly sze
rencsés vala, hogy sikerült hozzájutnia a „Corvina 
theca11 Sztambulban létező maradványaihoz.Minő 
érdekkel várjuk újabb közlését! Az angol, a ku
tató angol mióta lakja a szultánok városát : és 
ime egy hazánkfiának jut a „veni, vidi11 dicsősége. 
Csak magyar a magyar mindenütt!*)
--------------

*) Újabb hírek nagyon devalválják e szerencsét. Szerk.
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UJ KÖNYVEK").
ZORD IDŐ. Történeti regény. Irta Kemény Zsigmond. MAGYAR AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ. A Nyelv- és Szép- 

Három kötet. Ára 4 ft. (Pfeifer, Pest.) tudományi osztály közlönye. II. kötet, II. szám. Szer
keszti Toldy Ferencz. Ára 1 kötetnek postán 3 ft. 80. 
(Emich, 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 
illésben mondott B. Liebig Justus, stb. Fordította és 
jegyzetekkel kisérve 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 előtérj észté Udvar dy 
Ignácz, lev. tag. Ára 40 kr. A jövedelem fele a Sz. 
László társulat, fele az akadémia tőkéje javára. (Ra • 
mazetter, Veszprém.)

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

A KARTHAUSI. Regény. Irta báró Eötvös József. Egy 
kötetben. Ötödik javított kiadás (Ily czímmel 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. Elöf. ára egy évre 6 ft. (Sárospatak, ■ 
a főiskola betűivel.)

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

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

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 Csengery 
Antal. XLVI. és XLVII. füzet. Ára egy évre 10 fü
zetnek 10 ft. (Emich, Pest.)

Kik a valódi FERTÁLY MÁGNÁSOK? Irta Tegzes. Ára 
60 kr. (Beimel és Kozma, Pest.)

PETŐFI ÉLETÉBŐL. (Regényes korrajzok.) Irta Szokoly 
Viktor. Második kiadás. Ára 1 ft. (Emich, Pest.)

TARKA KÖNYV. Humoreszk-, beszély- és életkép-gyűj
temény. Irta Szokoly Viktor. Két kötet. Ára 2 ft. 
(Emich, Pest.).

EGY MAGYAR CSALÁD a forradalom alatt. Korrajz, 
irta Jósika Miklós. IX, X. kötet. (Vége.) Ára? (Hart- 
leben, Pest)

NEVELÉSTAN. Irta Sasku Károly. Második kiadás. A 
szerző tulajdona. Ára ? (Szilády, Kecskemét.)

MAGYAR AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ. A philosophiai, 
törvény - és történet-tudományi osztályok közlönye. 
Szerkeszti Csengery Antal. 1862. II. kötet, IV. szám. 
Ara helyben vagy könyvárosi utón 3 ft. postán 3 ft. 
80 kr. (femich, Pest.)

TARTALOM.

Shakespeare. Jancsó L. — Zord idő. —m.— Egy köl
tőhöz. Szász K. — A gyógyszerészné. Brossai. — Kisfa- 

I ludy-társaság. — 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 felévi 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 számot nem kapták, annak idejében méltóztas- 

áanak 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 Gusz.iat.

Bbatou, 1ö62 Nyomatott LauJdMr és Hackanastuíl




