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SHAKESPEARE.
(V é g e.)

Ha Shakespearét a kitűnő Írókkal egy 
sorba helyezzük, ott épugy nem lesz helyén, 
mint nem volna köznapi emberek sorában. 
Ö megfoghatlanul bölcs, mig a többiek ért
hetők. Értelmes olvasó bizonyos mértékig 
belé fészkelheti magát magát Platón agyába 
és onnan gondolhat; Shakespeareéba nem. 
Nála folyvást csak az előteremben mara
dunk. Ö kivitelben mint szöveg-alkotásban 
egyetlen. Senki nem képes a tökélynek ma- 
gasb fokát képzelni egyikre nézve is. Ö leg
szélső határa az egyediség által megbirható 
művész-értelemnek. Határ-vonalán állt an
nak, mi írás által elérhető. — Páratlan böl- 
cseségével hasonló lyrai és képzelő tehetség 
párosul. Költeményeinek személyeit oly ha
tározott alakkal és érzelmekkel ruházta fel, 
mintha azok épen laktársai lettek volna. 
Kevés férfi hagyta fenn jellemének oly ha
tározott képét, mint milyenek az ő költött 
személyeié. S mindezek époly zengzetes, 
mint jellemző nyelven szólanak. — Mégis, 
magas tehetségei soha nem ragadják oda, 
hogy pompázóan terjeszkedjék ki valami 
fölött, mig másfelől ment azon korlátolt
ságtól, hogy ugyanazon húrokat pengesse.

Az emberinek mindenágu eleven érzete, 
összes tehetségeit egyenlő fokra emelte. 
Beszéltess el tehetséges férfival valamely 
eseményt : egyoldalúsága tüstént ki fog 
tetszeni. Bizonyos tapasztalatokkal, néze
tekkel és szokásos kifejezésekkel fog élni, 
melyek csak esetleges jelentéssel bírnak, és 
mindent úgy igyekszik rendezni, hogy azok 

kivánata szerénti szint öltsenek. Egyik 
részt tul-tömi, mig a másikat soványon 
hagyja. Nem azt tartja szem előtt, mit kö
vetel a tárgy természete, hanem azt, mire 
képes az ő ereje. Shakespearenek ellenben 
nincs egyoldalúsága, nincsenek kedvencz- 
helyei; ő mindent kellő idejében és helyén 
ad. Nincsenek kedvencz-eszméi, kiemelései, 
arabeskjei, modoros leírásai; nála lehetlen 
ez vagy amaz iránt előszeretetet födözni 
fel; a nagyot nagyszerűen, a csekélyt alá
rendelten mondja meg. Bölcseségét nem 
kiáltja tele torokkal, se nem követeli, hogy 
az elismertessék. Hatalma olyan, mint a 
természete, mely eröködés nélkül és ugyan
azon törvények szerént emeli hegygyé a 
síkságot, melyek szerént a szappanbuboré
kot röpíti légbe: egyiket époly kész-örömest 
teszi, mint a másikat. Ez oka folytonosan 
egyenlő erejének a bohózatban, tragoediá- 
ban, elbeszélésben és szerelmi-dalokban. 
Ezen kiváltságos tulajdona okozza, hogy 
egyik olvasója sem engedi meg a másiknak, 
hogy müveit oly mélyen értse, mint ő.

Ezen önnyilvánitási hatalom; jobban 
szólva : azon képesség, mely a dolgok leg- 
oensőbb lényegét zenévé és verssé birta 
alakítani; teszi Shakespearet a költők pél
dányává és a metaphysikusok uj föladatává. 
Ez az, mi neki a teremtmények sorozatában 
azon helyet mutatja ki, mely a föld szülöt
tei közt a legtökélyesebbet illeti : mint uj 
időszaknak, magasabb, szebb állapotoknak 
látnokát. - Költeményei a dolgokat híven
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tükrözik. A kicsinységet pontosan, a na
gyot egész terjedelmében tudta festeni; a 
szomort és bohózatot egyik vagy másik 
iránti előszeretet nélkül bírta adni. Kiviteli 
ereje hajszál-pontos; szemszőrt, arcz-redőt 
époly biztosan rajzol, mint hegynek szélvo
nalait, s mégis amazok is megállják a leg
szorosabb górcsövi vizsgálatot is, mintha a 
természet által volnának alkotva.

Szóval, ő fő és kétségtelen bizonyítvá
nyul szolgál azon állítás igaz voltára, hogy 
a költőiség lényege nem a több vagy keve
sebb termékben és képben áll. Hatalma ab
ban rejlik, hogy átalában hű képet tudott 
teremteni. — Daguerre egyetlen virág ké
pét tanulta meg jódos lapra lemásolni;azu
tán a képlevételt annyi tárgygyal és annyi
szor ismételte, mennyiszer tetszett. Tárgy 
mindig van, csak a lemásoló tehetség hiány
zik. Ez költőnknél a legnagyobb tökélyben 
megvolt, s nála ugyan az egész világ lemá
solhatta magát. — Orvos-féle rendelvény 
arra, hogy Shakespeare készüljön, lehetlen- 
ség; de a dolgoknak zengeménynyé alakit- 
hatása általa meg van mutatva. Lyrai ereje 
mindenik költeményének szellemében ott 
rejlik. Sonettjei, noha jelességük, drámái
nak fénye mellett, nem feltűnő : époly utá- 
nozhatlanok, mint ezek. Mint egy tulvilági 
jelenésnél a hangok zengedelme : olyan az 
ő darabjaiban a költői lények nyelve, — s 
époly lehetlenség volna csak egy tételét is 
jobba alakitni, mint összes költeményeit. 
Noha darabjainak és az egyes verseknek 
nyelve oly hangzatos, hogy a fül gyönyör
rel vouzatik figyelésre : mégis, oly teljesek 
azok gondolattal, úgy összefüggnek a meg
előzőitek- és következőkkel, hogy a legszi
gorúbb logikának is elég van téve. A föl
használt eszközök époly bámulatosok, mint 
a czélok, melyekre szolgálnak. Alárendelt 
leleményei, miket segélyül használ arra, 
hogy a legtávolabb álló ellentéteket össze 
kösse : már magukban egész költemények. 
Sehol nem érzi magát arra kényszerültnek, 
hogy leszálljon és gyalog menjen, mert lova' 
tévútra ragadta : a kantár folyton kezében! 
van, és lovagol.

Kezdetben a legszebb költemény is csak 
tapasztalat szüleménye volt. De mióta a' 

^^mmdolat nemcsak a tapasztalásból szár-! 
^Jt'/®azik, azóta a költészeten nagy változás

történt. Müveit férfi sokra viheti a versirási 
készséget; de költeményeinek sorai közül 
könnyen kilátjuk egyediségének történel
mét. Ki ezzel némileg ismeretes, megnevez
heti a személyeket, kiket az iró fölléptet : 
ez András, ez Rákhel stb. így a tartalom 
prózai marad. Az ily költemény csak her
nyó, nem színes pillangó. Ellenben, valódi 
költő lelkében a tények uj gondolat-elemek
ké válnak s földi állományaiktól megtisztul
nak, eszményülnek. — Ily eszményítő erő
vel birt Shakespeare a legnagyobb mérték
ben. — Festményeinek valódiságára és teljes 
kidolgozottságára nézve méltán mondhat
juk, hogy ő a dolgokat szivével tanulmá
nyozta. E mellett csak árnyékát sem látjuk 
nála az öntetszelgésnek.
, Egy, még királyibb jelleg-vonása is van. 

Értem lelkének örök derültségét, mi nélkül 
költő nem lehetni : minthogy a költészet 
végczélja a szép. Ö nem kötély-érzetből 
tisztelte az erényt, hanem szépségéért sze
rette. A világ szemlélete gyönyörrel töltöt
te lelket. Férfiak, nők kellemes fényűvel 
ömölten álltak szemei előtt; lelke vidámsá
got, föllegtelen derültséget kölcsönzött a 
mindenségnek. — Epikurosz mondja : ,A 
költészet annyira elbájoló, hogy a fölötti 
gyönyörében a szerelmes megfeledkezik sze
relme tárgyáról, és a dalnokok folyton de
rült kedélylyel bírnak ‘ — Homérosz egé
szen napsugarakból áll; Chaucer vidor, s 
derült homlokát fenn hordja; és Saadi ezt 
mondja magáról • ,Azon hir terjedt felőlem 
a távolb bűnbánóvá lettem; de hát
ugyan i nekem a bánalmakkal! ?‘
Megfejd gondtalanabb Shakespeare
kedélye. is örömmel tölti, s nemes
önállási ilünket. Érintése által min
den tár get, hosszú életet nyer.

De esz keblünknek mindent
egybe f rés ítélete dalnokunkat és
jőltevőn! lég akkor, ha csendes be-
melyedt füleinket az ő hírnevének
hangja • juk, s úgy vetünk számot
vele? — A 1 -n yedés szigorú tanulmányt 
nyújt : hőst megmérlegelni tanít,
s midőr i gireval is ezt teszi, ugv ta
lálja, h< íeki is van része az emberi
tökélyt i.

ShaHomer, Dante, Chaucer - 
mindnj ák, ismerték az eszme fé
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nyét, mely a látható világban széthullám- 
zik; tudták, hogy a fa nemcsak gyümölcsei 
által nyújt nyereményt; a gabona nemcsak 
az által,' hogy lisztet ad, és a föld, hogy 
megművelhetjük, utakkal hálózhatjuk : ha
nem, hogy mindezen tárgyak egy második 
és szebb aratást is nyújtanak lelkűnknek 
úgy, mint örök gondolatoknak jelvényei, 
melyek kültermészeti rendeltetésük mellett, 
hallgatag értelmezését teszik az emberi lé
teinek.

Shakespeare azonban e jelvényeket csak 
színezetül használja festményeire. Szépsé
güknél megáll; azon túl sehol sem tesz egy 
lépést is, a mi pedig oly lángésznél kikerül- 
hetlennek lenni látszik. E jelvények fensö 
tartalmába, miből azok erejüket veszik, be
hatni nem akar; nem kérdezi : mi az, mi 
általuk kimondja magát? — Az elemek ké
szen álltak rendelkezésére; ö játszó mulat
ságra használta azokat : ünnepély rende
zője volt az emberiségnek. — Nem olyan-e 
ez, mintha valaki, tudományának méltósá- 
gos hatalmával, az üstökösöket és bolygó
kat, holdjaikkal együtt, örök utjokból kira
gadná, csak azért, hogy egy ünnep estéjén 
azokkal a várost kivilágítsa, hirdetvén : ,Ma 
nagyszerű tüzjátékl* De hát a természet, 
emeltyűi, s azon hatalom, mely azokat föl
fogni s czéljaira használni képes, nem több
re valók, mint szivar-füstös utcza-szerená- 
dokra!? Lelkűnkbe csendül a koránnak tá
rogató-szava : .,Az ég és föld, s mi közöttük 
létezik, azt vélitek, tréfás mulatság okáért 
vannak teremtve?1*

Mig észtehetség és lélek-hatalomról van 
szó, nincsen a világnak ferfia, kit Shakes
peare mellé lehetne állitni. De ha egyedi 
élete után kérdezősködünk, hogy t. i. mik 
voltak annak alkatrészei, és fejlesztői,- mi 
nyereményünk lesz körűié? Mi felöl tesz ő 
tanúbizonyságot; mi felöl áll jót? Mindaz 
nem egyéb, mint egy karácson-esti, vagy 
nyáréji mese! A Sliakespeare-társulat egyip
tomi halott i’élete jut e-zembc, hogy t. i. 
„ő egy kedvetelt színész es gazda volt.** — 
Ezen adatot sehogy sem bírom egyeztetni 
müveivel. — Más, csodálatot költő férfiak 
oly egyedi és társadalmi életet éltek, mely 

gondolataikkal viszonyban, arányban állott; 
ezen férfi ellenben egy megfejthetlen ellen
mondat. Ha kevésbbé lett volna nagy; ha 
csak szokott mértékét érte volna el a kitűnő 
íróknak, a Bacon-, Milton-, Tasso , Cervan- 
tesét : akkor magánéletét az emberélet 
félhomályában nyugodni hagynék. De hogy 
az emberek embere, ki a lélektannak addig: 
ismeretlen és széles mezőt nyitott; ki az 
emberi haladás lobogóját nehány ezer lé
péssel elébb vitte, be a kháoszba; hogy egy 
ilyennek magán élete is nem volt bölcs! — 
és ezért már úgy kell megírva lenni a vi
lágtörténelemben, hogy : ,,a legnagyobb 
költő homályos és köznapi életet élt, és 
lángeszét arra használta, hogy a világot 
mulattassa! . .

Más férfiaknak is, papok- és látnokok
nak , az izraeliták, germánok és svédek 
(Swedenborg) közt ugyanazon tárgyakon 
csöngőitek szemeik, és be is láttak azok
nak legbensőbb lényegébe. És mi eredmé
nye lett látásuknak? Az, hogy látmányuk 
szépsége rögtön eltűnt szemeik elől; gyö
nyör helyett, minden egyebet kizáró súlyos 
parancsokat olvastak magukra nézve; meg
kötöttség és szorongó elmélyedés szállta 
meg lelkűket, melynek nyomása alatt éle
tük elhaló vány ült, vidorságát elveszítette, 
bajteljes bucsu-járattá és megpróbáltatás 
pályájává vált, : környezve szenvedelmes 
tanok által az Adám megeséséről és elkár
hozásáról, messze hátra az ősidőkbe, -■ to
vábbá a végítéletről, a tisztitő tűzről és 
pokol lángjairól, messze be a jövőbe; — és 
mind c látnokok szive, mind azoké, kik rá- 
jok figyeltek, ama látmányok mélyében el- 
sülyedtek.

Azonban úgy kell lenni, hogy ezek nem 
tökélyes férfiaknak voltak nem teljes látmá- 
nyai. Még várakozik a világ a költő-látnok
ra, a kibékitőre, ki nem mulattatva játszik, 
mint Shakespeare,s nem a sirok közt keres, 

’ mint a halott-szomorú Swedenborg, hanem, 
ki látni, beszélni és tenni fog egyenlő lel
kesül tséggel. Mert hisz a beismerés csak nö
velheti a napfényt; a tudatos szeretet több 

|a homályosnál, és összefér a mindé, t fól- 
i karoló bölcsességgel.

JANCSÓ LAJOS.

7*
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B E LIR O D A L O M.

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

A „Zord idő“-ben a történet adatai művészi 
kézzel vannak összeállítva. A történet adatai tel
jesen alá vannak rendelve a költő czéljának. A 
benyomás egységét majd semmi sem zavarja. Az 
egésznek hangulatát tekintve, hasonlít azon ze
neműhöz , melynek harmóniája dissonanceokból 
olvad össze. A költő czélja volt egy elpuhult, 
erélytelen nemzedéket festeni. A tehetetlenség 
mellett híven ecsetelni az államférfiak hibáit, kik 
oly könnyen teszik koczkára milliók jóllétét és 
boldogságát — s hozzák a népekre a legnagyobb 
ínséget és nyomort, elénk rajzolni a maga nagy
ságában azon borzalmakat és bűnöket, melyeket 
egy-egy ily kor teremt, s ennél fogva szivszag- 
gató, kérlelhetetlen, s gyakran véres jelenetektől, 
a szerencsétlenség okozta bűnöktől szántszándék
kal nem kíméli meg az olvasót.

Ezen korrajz elkészítésére Kemény a leg- 
művésziebb eljárást követi. Nem tart elbeszélő, 
leíró vagy okoskodó értekezéseket a kor jellemzé
sére, — embereiben, gyermekeiben festi a kort.

A kor tehetetlenségét megtestesítve látjuk a 
két Deák testvérben — ezen jóhitű két öregben, 
kik a múlt dicsőségére, egykori vitézségökre sze
retnek visszaemlékezni; de az egyik podagrás 
lábú, a másiknak a keze merevedett meg, s igy 
képtelenek a harczra — egy iródiákot küldenek 
a táborba, ki soha sem fogott a kezébe kardot. — 
A tehetlenség hiven van leirva azon jelenetekben, 
midőn a jancsárok mintegy ácsorgásra sétálnak 
be Budára, s a vezéreitől megfosztott polgárság 
forr és boszankodik, de tenni semmit sem mer el
lenük. Ugyané tehetlenség rajzához tartozik azon 
dal, melyet egy budai vendéglőben énekel egy 
vén hegedűs, ki humorral regéli el, hogy nem tet
tek egyebet a magyarok Mátyás halála óta, mint 
e nagy királynak Dunába ejtett kardját kutatták, 
— azaz hasztalanul kerestek uj vezért, csupán 
abban látván megmaradásukat, s mindenben, csak 
csupán maguk erejében nem keresték a mentő 
szereket.

A kor rettentő szerencsétlenségeinek s ke
gyetlenségének rajza van legélesebben megvilá
gítva e regényben, s épen egyénekben. Mindenek 
előtt lurgovics Miklós tragicai sorsát kell emlit- 
nem. Ezen egyszerű polgár, kit sem a végzet, sem 
tehetségei, sem hajlama, hanem önállás nélküli 
jelleme sodor be az országos ügyek örvényének 
épen a torkába, — ezen derék férj, e gyöngéd 
apa, kinek minden a család, épen a legsulv< >8< ibb és

rettentőbb szerepet viszi kénytelenségből _  ő
bűnhődik azért, a mit a politikai vezérek hibáz
tak. Nem elég, hogy még Buda elvesztése előtt 
az ország kormányzója, György barát, mint fő 
árulót kipusztitja pénzéből, hogy azt a szultán
nak küldje ajándékba; nem elég, hogy még a töb
binél is kelletlenebből kénytelen kimenni tisz
telgésre a szultán táborába, hanem ezenkívül a 
gyenge idegű és szivű embert a szultán is lc-gke- 
gyetlenebbűl bünteti : végig kell néznie két°ezer 
fegyvertelen keresztyén fogoly borzasztó lemé- 
szároltatását — s a mi mindezeknél több, ezen 
iszonyból magához sem térhetve, későn veszi ész
re, hogy ő elől megy s a jancsárok utána, hogy ő 
a vezető, ki a haza fővárosába ünnepélyesen be- 
vezerli a törököket! — Ekkori lelkiállapotjának 
rajzat csak azon jelenet múlja felül, melyben Ver
bőczi meglátogatván őt, Turgovics előadja, hogy 
imádott, szeretett neje meghalt az iszony miatt, 
melyben őt, Turgovicsot, úgy látta bevonulni Bu
dára, mint a jancsárok vezetőjét. Turgovics két- 
segbeesett panasza, önvadja, mely a lelki furda- 
lás monomániájával s drámai szakadozottsággal 
van erélyesen feltüntetve, a legmeghatóbb és mű- 
vésziebb jelenetek közé tartozik; — ilyenekben 
nem szegény e mű.

E jelenetben nemcsak Turgovics bünhödése 
van rajzolva, — hanem Verbőczi, az egyik politi
kai vezéré, kinek folyvást jó hiszemű s a vezeklő 
önfeláldozással mindent helyrehozni vélő lelké
ben Turgovics valódi szerencsétlensége s mély 
ketsegbeesése ébreszti fel először hathatósan a 
lelkiismeret szavát.

Turgovics lényeges kiegészítő része egy-egy 
viharos korszaknak, melyben mindig találunk ily
nemű vértanukat, kiknek a végzet nagy szerepet 
adott, holott csendes elvonultság lenne rendelte- 
tésök, kik bár egyszerű boldogságra vannak te
remtve, a miatt a legboldogtalanabbakká lesznek.

A Deák családot, Verbőczinek e rokonságát, 
szintén ártatlanul sodorja maga Verbőczi saját 
veszedelmébe. E család öntudatlan gyermekként 
ödöng a nagy események lába alá, hogy eltapos- 
tassék. E család a Verbőczi könnyenhivőségének 
lesz áldozatává. — Ez államférfin bünhödésére 
nem volt elég Buda elvesztése - még azután sem 
szűnik meg, épen jó lelkűségével, szerencsétlen
séget árasztani környezetére.

Elemér, a Mátyás korába beillő levente, 
szintén hozzá tartozik a korrajzhoz, s hozzá tar
tozik sorsának végkifejlése is, mely egyszersmind 
legmeglepőbben foglalja magában a regény azon 
mindenen érvényesített politikai igazságszolgál
tatását. melyet, mint előbbi csikkemben mondám, 
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György barát szájába adott a szerző. Elemér 
múltja a török (lulás által, melynek családja 
áldozatul esett, s a fogság által, melyen keresztül 
ment, szintén arra is szolgál, hogy a kort jelle
mezze.

A kor iszonyainak azonban legrettentőbb 
rajzát a Dorka és Barnabás élete mutatja fel — 
itt van a legsetétebb oldal. Dorka elbeszélése csa
ládja múltjáról nemcsak hogy magában a legdrá
maibb jelenetbe van szőve, hanem a polgári bel- 
villongás, a kor legszélsőbb vadságának, szeren
csétlenségeinek hű képe, melyek egyébiránt nem 
Dorka elbeszélésében vannak főkép festve. A költő 
ezen vadságnak és szerencsétlenségnek méltó 
gyermeket ád Barnabás diákban, ki a vad szen
vedélyeknek, az őrültséggel határos bosszúvágy
nak megtestesült daemona. Nincsenek kifeledve 
a korrajzából az akkori vallásos viszonyok sem, s 
mint még azon korhoz illik, túlsúlyban van fel
tüntetve a katholicismus Isabellában, Frangepán- 
ban s Verbőcziben is.

E korrajz nemcsak öszhangzó magában, bár
mennyi féle elemből álljon, hanem csakugyan 
megfelel azon időknek, melyekről készült. Szerző 
még a korrajzot is, melyet sokan nagy részt elbe
szélve, vagy kitérő leírásokban adnának, mintegy 
drámailag, személyekben állítja elénk. A regény 
a magán élet belsejéből aránylag keveset ád élőnk
be, inkább országos emberek és ügyek körül fo
rog, s igy a szokások, viselet és az élet más apró
lékosságait illető régiségtani rajzokban nem bő
velkedik— a politikai viszonyokban s emberekben 
van leginkább ismertetve a kor; de azért van elég 
részletes rajz is, a mennyire a tárgyhoz megki- 
vántatik, s szerző ebben is a művésziebb utat kö
veti, — az élet apróbb viszonyai, szokásai majd min
denütt a szereplők beszédéből világlanak ki. Nem 
lehet azzal vádolni szerzőt, a miben néha hibáz
tathatjuk Scott Walter eljárását, ki gyakran oly 
apróra leírja a fő és mellék személyek viseletét, 
bútorait és életbeli szokásait, mintha leírásukat 
csak kínálkozó alkalmul használná, hogy archaeo- 
’-ogiai ismerete gazdag kincseit rájok aggassa, s 
talán néhol a külsőségek hosszúra nyújtott leírása 
miatt van ellene azon átalánosságban nagyon 
alaptalan, de egyes részleteket illetőleg érthető 
vád, hogy unalmas.

Kemény uj regényét korántsem illeti a hosz- 
szu leírások vádja, — ha néhol hosszadalmassá
got érez az olvasó, alkalmasint a pár- vagy ma
gánbeszédek vannak hosszúra nyújtva.

A mi a többi oly aesthetikai oldalukat illeti, 
melyek a történettel kevésbbé állanak kapcsolat
ban’ röviden szólok felölök, bár a jellemzés érde
meire, némely mesteri jelenetre, minő pl. Izabella 
királynőnek a tanácsban való megjelenese, milyen 
a királynő elbucsúzása, nem terjeszkedem ki.

Az egész compositiorol elmondani, hogy ab
ban minden összbangzó nem csak a korral, ha- 
őem a költő főczéljával is : az egyes államférfi 

bűnéből származó nagy szerencsétlenségeket festi 
le elevenen és megrázólag. Az egész mű egy hat
hatós szózat a sokszor egyénileg igen jóakaratú 
politikai embereknél is nagyon siket lelkiösmere- 
tességhez, annál hathatósabb, minél közelebb jár 
az egész mű a való történethez.

Azonban, mint igen gyakran megtörténik, 
épen a mely oldalról legerősebbek az emberi mü
vek, akár intézmények akár műtárgyak legyenek, 
abban hajlandók kissé túllépni. A költő alapesz
méjét erőteljesen fejezik ki a részletek- s az egész 
művön keresztül; de több részben a szerencsét
lenség rajza igen megdöbbentő, a baleset csak 
iszonyú, — a hatás olyan forma, mint ,az igen 
éles világosságé, vagy valami idegrázo hangé, 
legalább rám, e sorok irojara. A kor festésbeli hű
ség s ama kérlelhetlen politikai igazságszolgál
tatás, úgy tetszik, áldozatot követelt a művészi 
hatástól.

Nem azt értem alatta, mintha hiba volna, 
hogy nem érzékeny vígjátéki végjelenetekkel 
fejeztetik be; mert elég kitűnő regényt tudnánk 
megnevezni, melynek vége tragicus — es azon 
kérlelhetlenségben, mely e regényen uralkodik, 
egy nagy művészi érdemet látok, mely napjaink
ban annál méltánylandóbb, minél ritkábban talál
ható fel. Regényeink, drámáink eléggé elkényez
tették már ízlésünket a jellemtelen nevelők azon 
gyöngeségével, mely az érzékenyszivűség színe 
alatt elnéz minden erkölcs és világrend elleni bűnt, 
sőt enyhitni törekszik. A „Zord idő“ erős vissza
hatás akar lenni ezen tévedezések, szűkkeblűsé- 
gek ellen. E regényben örvendetes tüneménynek 
bitjük azon közelebbi ismeretét, mélyebb érzetét 
a világrendnek, mely a valódi történet- es nagy 
tragoediairókat lelkesíti, kik mintegy maga a sors 
ítéletének szigorú és lelkiismeretes kimondói. S 
annak ellenére, hogy a regényben nem csak egy, 
hanem több Polonius-féle áldozatul esest talá
lunk, minden egyéb nagy bűn nélkül, mint hogy 
épen útban állanak s vakon engednek más akara
tának, s bukásuk megbánás és köny nélküli, — 
mondom mindezek daczára, melyek talán az em
lített visszahatási ösztön túlzásai, emelkedettnek 
s erős morális érzet jelének találom ezen kérlel
hetlen igazságszolgáltatást.

De a művészi hatás rovására történik némely 
iszony gerjesztő jelenetnek, úgyszólván, színpadra 
hozása. Hamzsabég vérengező föllépte, levágott 
fejének bemutatása, s némely más ily jelenet, bár 
Shakespeare sem kiméi meg hasonlóktól, nem te
szi azon erkölcsi és szellemi hatást, mely a művé
szet feladata : a materialismus azon neme nyilat
kozik ebben, mely közvetlenül csak az idegekre 
hat. Tisztán az aestheticai hatást véve, habár ma
gunk is óvakodunk igen finyáskodók lenni, Bar
nabás diák is s egész sorsa és nevelkedése kelle
metlen hatással van : ez ember gonosz szenvedé
lyei a lelki betegségnek azon fokát igen megkö
zelítik, melyben nem tudjuk, beszámítás alá eshe- 
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tik-e a mit cselekszik : nem Caliban ugyan, s épen 
nem Quasimodo; de belátjuk, hogy csakugyan oly 
ember,'kinek elszabadulása kár volt, mint Dorka 
vélte, s kivel rég kelle vala azt tenni, a mit vé
rengző tette után a basa tesz vele, hogy t. i. őri
zet alá fogatja. Látnivaló azonban, mily nehéz 
volt oly regényben, melynek több mint fele való, 
mely alapjában és lényegében történeti, épen el
találni a határvonalat az élethü festés s aestheti- 
cai hatás, a valóság és szép között.

E regény melynek az aesthetika a fennebbi

kifogáson kivűl azt is hibájaként említhetné, hogy 
az előadásban néhol hosszas, s nyelvében holmi 
apró elsietések vannak, — s ezenkívül még bármi 
kivetőt találjon okkal vagy a nélkül egyik másik 
ízlése, egyik legfigyelemre méltóbb könyv, s a 
legsajátságosabb irodalmi tünemény napjainkban. 
Nemcsak a képzeletnek ad tápot, nemcsak mint 
erős compositio méltó hogy kiemeltessék a kriti
ka részéről, hanem tápot ad a gondolkodásnak is, 
s uj fényt áraszt nemzetünk egy döntő fontosságú 
katastrophájára. —m.—

KÜLIRODALOM.

A FINN NÉPKÖLTÉSZET.
(Folytatás.)

Azt is mondók, hogy azokban a magánosság 
észrevehető mindig, s úgy is van. Egész más ter
mészetű dalok erednek zajos társaságokban és más 
körülmények közt, hol az ember a magánosságot 
nem érezi akadálynak.De minthogy az ember, ter
mészeténél fogva, nem szereti a magánosságot, ha
nem a közlekedést és társaságot, miben a szuómi 
leányoknak és ifjaknak, valamint földünk más né
pének is, kik messze egymástól kiilön-külön lak
nak, nem gyakran volt módjuk : tehát elméjük
ben, gondolatukban az egész természetet vonják 
társaságukba, mindennek, a leghitványabb tárgy
nak is, lelket és életet, észt és nyelvet tulajdonít
ván. így gyakran beszélgetnek és társalognak 
madárral, hallal és más állatokkal, fával, virág
gal, kővel, tönkkel, tóval, folyóval, mocsárral s 
több ilyen lénynyel. Társaság nélkül lévén, azok 
közöl mindenhol közelvaló barátokat vesznek ma
guknak. „Egy az ismerősöm, a szél; kit előbb is 
láttam, a nap,“ mondja az idegen földre jutott; s 
férjhez mentében ha találgatja a leány, milyenre 
lesz majd elváltozva szülő helye addiglan, inig 
megint haza fog térni, így énekel :

Más engem nuír nem ismer majd 
ha hazámba visszatérek, 
egyedül ezen két dolog : 
sövénynek alsó vesszője, 
szántóföld külső karója, 
kis koromban kit szúrtam le, 
lány koromban kit kötöttem.

Ugyanezen gondolattal viga ztalja magát 
egy másik, midőn hazúlról távozik, azt mondván :

Süt ám Jumalának napja 
másfelé is a világon, 
nem csak atyám ablakába, 
nem csak bátyám kapujába.

Még más, elunván magánlétét, a madarat 
következőképen szólitja meg :

Jersze ide, kis madárka, 
repülj ide, kedves madár, 
mondd el nékem vágyaidat, 
unalmidat nyilvánítsad : 
én meg viszontag tenéked 
elbeszélem keservimet. 
Úgy cseréljük bajainkat, 
kettőnk között borúinkat.

Milyen részvéi et és rokonszenvet nem tulaj
donit a leány szerencsétlen tapasztaláskor min
denféle élőnek vett dolognak midőn így énekel :

Azt a sziget is megmondja, 
sziget szélei siratják; 
azt megkönyezi a szép gyep, 
lombos liget panaszolja, 
gyenge füvek elzengetik, 
hangavirág hangoztatja : 
a leánynak megrontását, 
anyaszülöttének vesztét! — 
Ne is nőjön gyenge fű ott, 
hangavirág ne virágzzék, 
ne nőjön ott soha semmi 
azon irtózatos helyen, 
a hol megrontatott a leány, 
veszett az anyaszülötte.

A nélkül, hogy élőknek és eszeseknek gon
dolja a szigetet, partokat, gyepet, ligetet, füvet 
és virágokat, mikép beszélhetne igy róluk? ózon
kép az, ki titkos bajait felliozogatván nem tudja, 
kinek nyilvánítsa, hogy tovább ne beszélje, utol
jára mégis módot taláí benne, mondván :

Elmegyek az erdős hegyre, 
isten fáinak megmondom, 
nyárfa lombinak beszélem, 
fűz vesszőjinek mesélem : 
azok senkinek se’ mondják, 
senki fiának nem súgják.

Ezen barátságot és rokonszenvet, a melyet 
gondolatokban a természettől élveznek, viszontag 
iránta is mutatják. így az, ki egyszer nem tud
ván, hová rakja le sokféle gondjait, végre meg
hagyja, hogy a kietlenbe vigyék, az álló vizekbe 
veszítsék, azon vigyázattal mégis, hogy halas vi
zekbe ne vigyék, mert :

akad%25c3%25a1lynak.De
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A halak mind aggódnának, 
sigérek alámennének, 
nagy csukák kihasadnának, 
ponty-kopoltyúk megkopnának, 
lazaczok gonddal telnének, 
szemlingek feketülnének 
kévésétől is gondjainak, 
fekete madár bujától.

De másokat emlegetvén, a kakukról se feled
kezzünk ' Más madarak és más lelkes vagy lelket
len lények felett az vala kedves minden finnek 
előtt s tartatott becsben általuk, ezen becset mai 
napig élvezvén. Vajon ezt az év legszebb napjai
nak rövid időszakasza, vagy a kakuk egyhangú
sága, különös sobajtozásokat utánozó kakukolása, 
vagy társaságtalan élete okozza-e, melyhez a 
szuómi nép jobban hasonlíthatja saját életét, mint 
akármihez? Véleményünk szerint kevéssé min- 
denik okozza. Ezen különös becse miatt gyakran 
emlegetik a kakukot a dalokban, s nevezgetik a 
legszebb nevekkel:aranyos, ezüstös, aranyny elvit, 
aranymadár, ezüstmadár, ezilstmellyü, ónmellyü, 
homokmellyii, babmellyü, szász eperj, észt áfonya 
stb. A szerencsétlenek azt tudják gondjaikban, 
hogy ő rokonszenvből panaszosabban szól; a leá
nyok meg azt reményük, hogy néha aranyat, 
ezüstöt, meg más ékszereket szól a szájából, néha 
az időt jelenti be, mikor fognak férjhez menni. Az 
anyátlan árva panaszolja, hogy meghalván az 
anyja, már a kakuk sem örvendezteti többé, bár 
mint hallgatózik és bár 'merre fordul. Vainámöi- 
nen is a kakuk szava szerint csinálja meg uj kan- 
tele-jjnek szögeit; s milyen részvéttel gondolják 
vala, hogy viseltetik a kakuk az emberek dolgai 
bán, kitetszik már ebből is, hogy ő a rún szerint 
a nyírfa tetejében Joukahainen bugának vesztét 
siratja magános hangjával. — Az említett körül
ménytől, mert mindenféle állatnak és más lények
nek emberi elmét és nyelvet tulajdonítanak, van 
az is, hogy sokszor a madarak és más állatok 
vagy élettelen dolgok közt hosszú beszélgetést 
gondolnak folyni. Ekképen a madarak törvény
széket ülnek, a macskák és egerek, a rókák és 
nyulak, a nyírfa és zelnicze leányai (koivun ja 
tuomen tyttaret) mindenfélét mesélnek maguk 
közt, vagy az emberekkel.

Sokan talán alacsonynak, kevés becsűnek, 
éneklésre nem érdemesnek találják azon tárgya
kat és ügyeket, a melyekkel ezen dalok foglalkoz
nak. De a mint mindenkor történik a népkölté
szetben, ezen dalokban is az énekes csak ösmére- 
tes. mindennapi tárgyakat választanéin olyanokat, 
helyeket felhőkön vagy egyéb magasságokon szük
ség keresni, avagy az igazat mondva : ösméretes 
mindennapi tárgyak és elmeindúlatok kényszerí- 
ték éneklésre az énekest, s így születtek a dalok.I 
A népköltészetben az elme ritkán repül magasra, i 
felhőkből vagy másunnan keresni énekre való 
tárgyakat, melyeknek csakis felhőben, levegőben 
esszéiben van Lazájok. meg az énekesnek saját’ 
elméjében alapjok, minthogy az rendesen jobban

ősméri a felhőket, levegőt és szelet, hogysem a 
valóságos életet. A ki ilyen fenhéjázó dolgokat 
szeret a költeményekben, azokat ne keresse a népcsi
nálta dalokban! Nagytudományú emberek csinál
mányáiban találni azokat és szerzeményeiben, a 
kik idegenek ezen mindennapi alacsony élethez, 
vagy azt hitványolják, s azért nem is nyúlnak 
hozzája, hanem elméjük szárnyain emelkedvén, 
utoljára csak is a maguk dalaiban található jobb 
világra érnek. Azok túlbölcsek, kiknek az isten 
teremtette világ nem tetszik, a melyet a maguk 
elméje szerint egészen másfélének kellene tarta
nod, s olyannak is Írják le. Ámde az, ki jobb vi
lág nem-létében, addiglan ezen való létezéssel és 
élettel éri be, s a ki látni, ösmérni és tudni akarja, 
milyennek tartja azt vagy tartotta ennekelőtte a 
szuómi nép, milyenek az ő gondolkozása, remé
nyei, igyekezetei ezen a világon : az ezen dalok
nak bár alacsony, kevés becsű tárgyaiban is elég 
elmélkedni és tanulni valót talál. — Különben 
azt is meg kell emliteni, hogy a dalnak csinos
sága és szépsége sem származik a tárgytól, hanem 
a tárgy kezelésétől, vagy az elmének szabad eljá
rásától a tárgy képezésében. Alacsony tárgyból 
nem következik, hogy a dal is alacsony, sem más 
felől, a fenséges tárgyból nem a dal fensége; a 
név nem alacsonyitja az embert, csak az ember ne 
alacsonyitsa a nevet.

Maga az Írásmód vágj’ az előadás nem repül 
ezekben magasan, mint némely más, k.vált keleti 
népek költészetében. Van ugyan ilyenf éle is ben- 
nök néha, de az nem közönséges. A már emlitett 
gyermeki barátság és ismeretség a természettel 
az, mi leginkább módosítja az előadást. Az a mér
téken túl is kedveli a hasonlításokba és közmon
dásokba öltött módot. Ezek által történik gyak
ran, hogy rövid festés bő gondolatokat fejez ki, 
melyeknek csak némely része van igazán kimond
va, s nagyobb fele nem mással, mint csak egy szó
val, hasonlítással, vagy közmondással van megje
lelve. Csak az ilyen állapotokhoz szokott emberek 
veszik észre az énekesnek igazi eszejárását. Gyak
ran egészen mást is mond, mint szándékol, de 
úgy, hogy akkor is a hozzászokott könnyen kita
lálja a valódi szándékot. Sok dalban az elme, lát
ható vezetés nélkül, más tárgyakra’ szökik által, 
melyeknek, úgy látszik, nem sok egyezésük van 
az előbb mondottakkal. De szorosabban inegvizs- 
gálván a dolgot, azok közt is gyakran lehet vala
mi hidat találni. S ha nem találtatnék is minden
kor, tehát emlékezzünk, hogy az az elmének ter
mészete, miszerint nem gondolkodván is, gyakran 
egyszerre mindenféle tárgyra siet, melyek közöl, 
ha kérdeni találod, mint jutott reá ennek vagy 
annak is a gondolására, magad sem bírod minden
kor megfejteni. Hány ezer gondolat nem kergeti 
egymást rövid idő lefolyása alatt is kinek-kinek 
fejében? Ki bírja mindezeknek sorját s az egyi
ket a másikhoz kötő egységet felmutatni? — Az 
énekes tehát ilyenkor is az elmének átalános tér- 
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mészetét követi s úgy fejezi ki szókkal gondolat- 
jait, vigyázat és félelem nélkül, a mint azok maga 
a dolog közben nyilvánulnak.

A szuómi dalok kedvességéről nem akarjuk 
most magunk véleményé nyilvánítani, mert a da
lok szerkesztése folytán, lehet, nagyon is beléjük 
szerettünk, s nyilatkozatunk, ba nem az volna is, 
túlságosnak látszhatnék. A ki ezen dologról in
kább óhajtja mások gondolatjait olvasni, mint
sem magukból a dalokból kutatni : az olvassa 
legelőször is országunk leghíresebb tanárának 
Portban H. G.-nak különösen a szuómi rún-köl- 
tészetről irt könyvét, melyben végig magasztalja 
a szuómi dal helyességét, szépségét és kedvessé
gét * **)). Azonkép magasztaló azt maga idejében 
Juslenius Dániel püspök, mondván : „A finn dal
nak szépségét, hathatós s a szívet meginditó ter
mészetét ki sem mondhatjuk rövid beszéddel, s ha 
ki birnók is mondani, beszédünket senki sem 
hinné igaznak, a ki maga nem ismerkedett meg 
azon dalnak-legbelsőbb természetével. Az valóban 
áradozik mind kifejezések, mind gondolatok szép
ségével, n elyek nélkül nem is érne semmit a finn 
költészet"* ’). A német tudor Schröter H. R.,aki 

*) Porthán Henrik Gábor, az aboi egyetem tanára, a 
királyi cancelláriának tanácsnoka és lovag, meghalt 1804- 
ben. A szövegben idézett könyv : De poesi Fennica, Abo 
1766—1768-ig I—V rész. Porthánról ezt Írja Polén Frid- 
rik az 1858-ban kiadott Bevezetésében a Finn irodalomba 
(Johdanto Suomen Kirjallishistoriaan) : „Porthán láng
esze és hazaszeretete a finn történetek vizsgálását az előb
binél hasonlíthatatlan jobb karba helyező. Ezen örökké 
emlékezetes ember a finn nemzet történelmi szemének 
születők és nevelteték, a melynek élessége és pontossága 
mitsem mellőzött el a hazai dolgokból. Porthán sokat tudó 
férfi vala, miért is sokfélekép elémozditá egyetemünkön 
(Aboban) a tudományos és irodalmi életet. De a legjobb 
és enyészhetlen emlékoszlopot emelő magának a finn tör
ténelem- és nyelv-nyomozásaival. Ha Porthán, mint mon
datott, kétkedők a finn nép jövőjéről, épen ő azon férfi, ki 
a jövő reményének erősebb biztosságot szerzett. Ö vilá
gosságra hozá a finnek múltját, s ez által jövendőjök is vi
lágosabb és biztosabb lett utána. Porthán idejétől fogva 
nőnek a nemzeties vállalatok Finnországban" (54. és 55. 
lapj.). Ezen dicsért férfinak válogatott munkáit a Finn iro
dalmi Társaság most adja ki, öt kötetben, ezen czírnalatt: 
Henrid Gabrielis Portban opera selecta. llclszingforsz, a 
Finn ír. Társaság nyomdájában 1859-töl fogva. Első két 
kötete lesz : M. Pauli Juusten Chronicon episcoporum 
Finlandensium, annotationibus et apparatu monumentorum 
illustratum. Disputationibus academicis proposuit H. G. 
Porthán, minek I füzete 1784. VI. és utolsó füzete (4-°) 
1800-ban jelent meg. Harmadik kötete lesz : De poesi 
Fennica stb.

**) Juslenius Stockholmban 1745-ben adá ki Finnszó-

harmincz évvel az előtt fordita németre és nyom
tata ki némely szuómi rúnt és dalt, költészetün
ket csudálatra méltó ének-forrásnak nevezi, s azt 
véli, hogy az nem szorul különös magasztalásra, 
s magától fog magának kedvelőket szerezni ’). 
Pedig mind Porthán, mind Juslenius, Schröter 
és mások, kik ilyen nyilatkozatokkal magasztal
ták költészetünket, ennek csak kicsi részét isme
rik vala, s azt sem legszebb vagy legjobb részét. 

Dalaink nem szűkölködnek tehát szépségök 
külső bizonysága nélkül, attól sem tartunk, hogy 
belső nélkül szűkölködnek, ha valaki azt keresné. 
Mind a mellett ha néha olyan helyekre is találna 
az olvasó, melyeknek, úgy látszanék, nincsen elég 
kedvességök, alkalmas és szép voltuk; az emlékez
zék először arra, hogy a mi egynek szép, az nem 
mindenkinek szép; s másodszor ne feledje, a mit 
magok a dalkészitők tartanak a dologról, mondván:

Azt ugyan ti jó emberek, 
rossz néven ám ne vegyétek, 
ha mint gyermek gyarlón dallok, 
mint fiúcska rosszul játszom. — 
Iskolában soh’ sem voltam, 
mester műhelyét nem jártam; 
oda haza volt iskoláin, 
a sövény-fának alatta, 
édes anyám orsójinál, 
bátyám vésn-forgácsinál.

tárát, ezen czím alatt: Teutamen lexici Fenniei, vagy Suo- 
malainen Sana-Lugun Coetus, a melynek élőbeszédében 
irá ezeket: „Ne jam de Carmine quidquam dicamFennico, 
cujus elegantia, vis commovendi animos et affectus ciendi 
breviter enarrari nequit : et si maximé id possem, fidem 
facerem nemini, qui illius intima non peuetraverit sermo- 
nis... Figuris tam dictionum quam sententiarum abundat, 
ut sine illis poesis non aestimetur." Lönnrot a Kantelatar 
I. k. XIX. 1.

°) Schröter könyvecskéje : Finnische Kunén, finniseh 
u. deutsch. Upsala 1819. Ehhez én egy másik külföldi ta
núságot sorozhatok, t. i. „Runen finr.ischer Volkspoesie. 
Gesammelt und übersetzt von Dr. Julius Allmann stb. 
Zweite Auflagc. Leipzig, 1861." Bevezetéséből álljon itt : 
„Jener frische und freiströmende Nordlandshauch, dér wie 
eine magische Weihe über Finnland ausgegossen zu sein 
scheint, hat wunderbare und harmonische IVirkungen auch 
auf den Geist seiner Bewohner geübt. Kein Land Europas, 
etwa die Schweiz ausgenommen, ist von dér Natúr so 
überreich mit pittoresken Schönheiten gesegnet, wie jenes 
Hochland, welches aus dem bottnischen und finnischen 
Golf des baltischen Aleeres wie eine Zauberíeste kübli und 
majestatisch emporsteigt stb. Kein Land ist poetisch wie 
Finnland, aber auch kein Volk ist poetisclier als das fin
nische." —

(Folytatjuk.)
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T A R C Z A.

AZ USHERS’WELLI X Ö.

— Skót ballada —

Lshers’wellben lakott egy nő,
Egy dús, élteske nő, 
Három derék, erős fiát 
Tengerre küldte ő. —

1

Egy hét se’ múlt egészen el, 
Egyetlen hét se’ még, 
Hogy a fiuk elvesztiről 
Hozzá szó érkezék.

Egy hét se’ múlt egészen el, 
Három, vagy egy se’ bár, 
Szó érkezék, hogy gyermekit 
So’sem látandja már.

„Ne szűnjön a szél, s szárnyait
Hab ne fűröszsze meg,
Míg földi testben gyermekim
Meg nem jövendenek!“

— — 8 szent Mártonnap körül, midőn 
Hosszú, sötét az éj,
Anyjához a három fiú
Nyirlombbal visszatér.

Halántékuk nyirlombját nem 
Növelte sik s halom,
Paradicsom kapuinál 
Virult e nyirfa-lomb.

„Éleszsz tüzet, hé lányka most!
S hozz a kútról vizet;
Vigadjunk; három szép fiam 
Éjjel megérkezett 1“

És ágyat is vetett nekik,
Jó széles tágasat, 
Köpenykéjével födte és 
Ágyok mellett maradt.

S im a vörös kakas kiált,
Szürkülni kezd az éj, 
„Menjünk! — a legkorosb fiú, 
Öcscséhez igy beszél.

„Szól a kakas, közéig a nap,
A sírok őre int;
Sokat kell tűrnünk ah sokat.
Míg elbocsát megint!“

,Csak csöndesen, csak csöndesen, 
Aludjunk mig szabad;
Ha ébred s nem talál anyánk,
A szive megszakad.1

S anyjok köpenykéjét vevén, 
Akasztják szögre fel, 
„Soká nem födsz minket megint. 
Kedves kicsiny lepel!

Oh jó anyám ! isten veled.
Csűr s akol! üdv reád !
S isten veled, szép lány, te, ki 
Anyám tüzét rakád!" LÉVAY JÓZSEF.

A GYÓGYSZERÉSZNÉ. '
SOLLOGUB GRÓFTÓL.

(Vége.)

VI.
Egyszer a dolmányos nyalka legény | — Legkisebbé sem.

meglátogatván a bárót, ez épen akkor kelti — No, ha megengedi . . . Parancsoljon 
vala ki az ágyból, s egy levelet bontott fel, egy pipát számomra 
melyet a postáról kapa. — Jakab, adj pipát.

— Kérem, bocsásson meg, tán alkal- Jakab oda löké haragosan a pipát a nyál
matlan vagyok. ka legénynek s becsapá maga után az ajtót.
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A báró olvasta a levelet és mosolygott. I 
-- Péterburgból méltóztatott kapni?
— Onnan.
— Rokonától?
— Nem, hanem egy urhölgy ismerő

sömtől.
— Ali! hihetőleg francziául?
— Nem, hanem oroszul.

Jaj! hogy vágynám, óhajtanám tudni, 
mikép írnak a péterburgi urhölgyek. Nincs 
titok benne?

-- Semmi sincs.
— Jaj, hát engedje meg, hogy pillant

sak beléje.
— De ugyan miért?
-- Csupa kíváncsiságból.
— Tessék olvasni.
A nyalka legény mohón kapott az irat 

után, s mindenfelől megnézegette.
— Milyen illatos, monda. Csupa gyö 

nyörüség Tüstént látja az ember, hogy a 
fővárosból való, de hát itt a sarkon mi az?

— Grófi czimer.
Jaj be furcsa, no ilyet ki se’ gondol

tam volna. Czimeres papiros! ez a grófi 
korona?

— Az.
— Ilyet még nem láttam. Nagyon ked

ves. Elkezdé olvasni.
„Megígértem volt, hogy Írok önnek; de 

mivel a levélírás már magában is kényes 
dolog, ne hibáztasson, hogy oroszul irok. 
Ez kevésbbé kompromittál, s még eddig, 
tudtomra, senki se’ használt fel rósz végre 
oroszul irt levelet. Imigy megmentve a 
convenance-okat, egészen neki adom maga
mat annak a gyönyörnek, melyet önnek ir
tomban lelek. Nagyon sajnáljuk és fájlal
juk, hogy nem hallhatjuk önt szokása sze
rint beszélni és mókázni. Mit csinál ön az 
ön unalmas vidékén, ön rettenetes arszlán? 
Mi önt siratjuk mindnyájan. Ön nélkül unal
mas. Tegnap X***-nél  tánczoltunk. Rette
netes figurák voltak. Bezzeg máskép volt 
régen. Valódi gavallér rendkívül ritkán 
mutatkozik. Lássa, mit értünk. A körüldon
gott arszlánnők majd csaknem mind leá
nyok. A sziget tökéletesen puszta. Mind
össze mi, három vagy négy asszony. Az idő 
szép. Mit mondjak még önnek? A pavlovsz- 
ki Vaux-hallt most nem igen járják. — Fér
jem falura ment gazdáskodni s hivott en

gem is magával. Csakhogy én borzasztón 
félek a vidéktől s valami borzadalmasnak 
képzelem. Elgondolom, minő fejkötöket, 
minő kalapokat viselhetnek ott, meg kellene 
halni nevettemben; aztán minő piperőczök, 
mikép rohannak az embernek; minő nők! 
minő pretensiók! Bizony nagyon nevetsé
ges. — Érkezzék meg minél hamarább, az
tán beszélje el a mit látott, hogy legyen 
min nevessünk egy kicsit. Majd élvezzük 
ott a határszélen túl, Párisban. Türhetlenül 
várok reá. — Nagyon jól fogjuk az időt töl
teni ott. Idevaló újság kevés. Az ön isme
rős barátai szépeik lábainál sóhajtoznak, 
én pedig tökéletesen egyedül vagyok. Tán 
azért várom úgy önt. Vigyázzon ön is, ré
széről, nehogy belé szeressen valamelyikbe 
azok közül a monstrum asszonyok közül, a 
melyeket a Revizorban láttam. A napokban 
egy partié de plaisirt csináltunk, elmentünk 
az orosz játékszínbe. Igazán, nem játszottak 
olyan rosszul. Képzelje, én legelőször' vol
tam az orosz játékszínben. — A Revisor bi
zonyos Gogol nevűnek a szerzeménye. Elég 
nevetséges, csakhogy mauvais genre, mint 
képzelheti. — Éljen boldogul és ne feledje, 
hogy türhetlenül várjuk. — Elvárom a le
velét, és a mint ígérte, körülményes leírá
sát azoknak a torzalakoknak, a melyekkel 
együtt él . . .

Nagyon szép levél, monda a nyalka 
legény elbájolva . . . Azt gondolná az em
ber, hogy semmi sincs benne . . . mégis 
gyönyörű. Azoknak a nagyvilági emberek
nek minden oly könnyen jön, minden a 
maga helyén van . . . hogy tudják a ma
riért!! . . . Bizonyosan szép is az a valaki, 
monda, hamisan mosolyogva.

— Azaz hogy . . . no, nem rut.
— Na, na, na, tudom hogy szerényke

dik. Mindenből a látszik, hogy szépnek kell 
lenni. — Máskép nem lehet. — No csak sze
rencsés ember kegyed, báró ur!

— Igazán nem, semmi különös . . .
Hát persze, hogy kegyed nem beszéli 

ki; hanem eugedelmével még egy pipa do
hányt kérek.

Kisziván még két pipa dohányt és sejt
vén, hogy ezúttal több más újsághoz nem 
jut, búcsút vett a nyalka legény, mosoly
gott s egyéné en a patikának tartott. Itt 
látszólag minden ember nyugodt és boldog 
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volt. Sarlotta-Karlovna az ablaknál ült s 
nézte, ki jár az utczán, Ivanovics Ferencz 
pedig gyapot szövetű háló öltönyében ol-j 
vásott egy régi német hírlapot.

— É, en most jövök a báróid, monda a 
nyalka legény; minő pompás fiatal ember!

Sarlotta egyszerre feléje fordula, Ivano- 
vics Ferencz gyökinte a fejével.

— De úgy látszik, jó ember.
— Ritkítom a párját. Aztán az őszinte

sége csókolni való. — Képzelje, mi már tö- 
kélyesen összebarátkoztunk.

— Igazán ?
— Mindjárt mondok valamit. De ugyan 

kérem, maradjon köztünk a szó. Megval
lotta nekem, hogy van neki Péterburgban 
valami ösmeröse, — nő persze. . . Hm! . . .

— Nem igaz, kiálta elhalványulva a 
gyógyszerészné.

— Nem igaz! a bizony szép, mikor én 
magam olvastam ebben a pillanatban egy 
levélkét. . . . No de milyen levélkét! kedves, 
kedves, többet nem mondok.

— Nőtől, kérdé Sarlotta.
— Hát kitől mástól? —De még milyen

től!... 0 inég azt is megvallá nekem, hogy 
szépség, érti? fővárosi szépség, nem csak 
ilyen amolyan vidéki féle.

— De hát mit ir? kérdé Ivanovics Fe
rencz.

A gyógyszerészné merő figyelemmé vál
tozott s igyekezett kitalálni, a mit nem birt 
érteni.

— Jaj, kutyás dolgok azok, a miket ir. 
Csakhogy, lássák önök, ne menjen tovább. 
A legnagyobb titokban mutatta meg nekem

- Helyes, mondja csak.
— Elsőben is, monda titkolódzó módon 

a beszélő, némely szót nem értettem.. . mit 
jelent : konvenáncz?

-- Hiedelem, monda a gyógyszerész.
— Ahá! az ám ... De az a báró is, úgy 

látszik . . . mesterileg tud bánni a hölgyek
kel. Hú! hogy Írnak azok neki!

— De a levél,. . . a levél, mondá elhaló 
szózattal a gyógyszerészné.

— Már a mennyire emlékszem . . . Igen 
• • . nem tudom micsoda megmentése a kon- 
venáncznak . . . azaz tudva lévő dolog, il- 
ledelem, . . . átengedem magamat annak a 
gyönyörnek, hogy önnek irhatok. Miért 
utazott el ön? . . . sírok önért . . . ön arsz- 

lán . . hihető nem igen delikát viselte ma
gát irányába. . . Bezzeg hogy volt régen. .. 
összesen hárman nökül a szigeten . . . Ott 
jártak az arszlánnők a leányaikkal. — El
menjünk a határon tel, ott boldogok le
szünk . . . Nos? . . . Hát? . . . nem is takar
gatja, hanem amúgy egyenesen kimondja a 
szöktetéstü . . . Aztán még ... az ön vidé
kén borzasztó torzképek kell, hogy legye
nek ... ez úgy látszik rólunk szól . . . egy 
kissé udvariatlan, de semmi . . . jőjön haza 
minél hamarább, hogy legyen min neves
sünk, ott az ön vidékén a nőkön és fejkötö
kön halálra kaczaghatni hihetőleg. A többi 
nőknek megvannak az ő sohajtozóik. De én 
önre várok. Ne szeressen belé ön valami 
monstrum nőbe . . . Mi az a monstrum?

— Szörnyűség, csuda állat, monda a 
gyógyszerész.

— Már ezt nem tudom, kinek a rovására 
van mondva. Mi mindnyájan várjuk önt. . . 
Mennyire? még siratják is . . . Ö pedig itt 
ül magában nálunk a vidéki városban . . . 
majd mintha atyánkfia volna; önöket meg
látogatja egyszer-egyszer, de velem erősen 
nagy barátságban van . . .

A nyalka legény tán továbbra is kieresz
kedett volna rendkívüli örömmel a báró 
képzelt diadalaira, boszankodván a gyógy
szerészné nyilvánvaló hajlamán . . . Csak
hogy beszélgetésének igen különös kime
nete lön. Ivanovics Ferencz egy zugba szó- 
litá s megkéré, hogy ne jöjjön többet a 
gyógyszertárba; Sarlotte pedig, halványan, 
feldúlt érzéssel, még mindig ott ült az ab
laknál; de már nem nézett az utczára, nem 
mozdult, nem szólott, mintha egészen elve
szett volna keserves elmélkedésében.

A nyalka legény egyet kettőt fordult s 
aztán elment a kerületi fönökhez, onnan a 
főbíróhoz,elbeszélni az olvasott levél fogla
latját.

VII.
Szegény Sarlotta egész éjen át nem 

hunyhatta be a szemét. Ki ő, a szegény, mi- 
veletlen, piperéden, hol mosónő, hol sza
kácsnő, gvógyszerészné, vidéki, azokhoz a 
tollas, csipkés, ragyogó urhölgyekhez ké
pest, kikkel ismerős a báró? Percznyi 
időtöltés Unalomból való játék. Még meg 
kell köszönni neki, hogy leereszkedett hoz-
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zaja s méltóztatott egy pár nyájas szót mon
dani neki. De mind e csak tréfa volt. Mit 
neki a gyógyszerészné szerelme? Ö urhölgy- 
be szerelmes, kinek brilliánt a fején sarany- 
perecz a kezén. Az levelet ir neki türhetle- 
iiiil várja, s midőn haza érkezik, nevetközni 
fognak a gyógyszertáron, a gyógyszerész
ijén, s a szerelem szenvedélyén a khina és 
rhabarbara közt.

Féltés, mardosó féltés kezdé fojtogatni 
Sarlotrét. Igen, sugallá neki felgyulladott 
képzelődése, — ő mást szeret ... Az nem 
oly szép mint te. Nincs neki sem olyan vi
rágzó fiatalsága, sem olyan eleven pírja, 
sem oly tömött hajfürtéi mint neked. De a 
férfiak ezt mind nem veszik számba. Azt 
bőség és fényűzés köritik. Tégedet szükség 
és szegénység mindenfelől. — Annak virág 
a szobájában, virág a fején, virág minde
nütt, tél és ősz idején, egész élte minden 
idejében. Nálad,körülted szomorú körülmé
nyeidnek megfelelő hitványságok, rézpénz, 
faggyú-gyertya, vidéki életmód, patikaszag, 
rongy és magánosság . . . Neked való volt 
belé szeretni abba az előkelő urba, a ki 
előtt, ha nem is akarta, ellenség gyanánt 
állott a te koldus életed? . . . Elfeledted 
talán, vagy nem vetted észre, hogy szűköl
ködő állapotod láttára homloka összerán- 
czolódott s szája megvető gunymosolyra 
vonult? — És te, engedelmes rabszolgáló, 
te csak nézést vártál, a szánalom, nem a 
szerelem nézését, és elfeledkeztél büszkesé
gedről, nemed méltóságáról, hogy gazdag 
nők nevetségévé és egy világi ember kika
pása tárgyává tedd magad, a ki mindig 
fitymálta a te szegénységedet és szégyenlett 
boldog lenni veled.

Másnap gondolkozásba merült és hal
vány vala a gyógyszerészné. — Ivanovics 
Ferencz aggódva nézte, porokat adott be 
neki, s csüggedtnek látszott.

Tizenkét órakor szokás szerint megjele- 
nék a báró. A gyógyszerészné hidegen fo
gadé, alig felele kérdéseire s csakhamar el- 
rekkene házi dolgai ürügye alatt. A báró 
megharaguvék s haza ment. Ivanovics Fe
rencz hallgatott.

Másnap megint igy. Harmadnap megint 
igy. A gyógyszerészné sáppadt és gondola
taiba merült. Egyetlen-egyszer sem moso- 
lyodott el, egyetlen-egyet sem sóhajtott. Ar- 

czán valami fagyos, halálos, iszonyitó vo
nások ültek .... Ivanovics Ferencz hall
gatott.

Eltelt egy hét. Estve vala. A báró, fejét 
kezére hajtva, bús gondolatokba merülve 
ült. A gyógyszerészné hidegsége inkább 
növelte, erősítette szenvedélyét minden 
mesterséges kaczér fogásnál. A fortélyos 
tervek elenyésztek. Ö csupán csak szeretett, 
mint ifjak szeretnek, lángolóan, nyugtala
nul, álomtalanul, keveset remélve és vég- 
hetetlenül kétségbeesve.

Sarlotte hirtelen változása megfogha
tatlan volt neki. Egy pereznyi magyarázat, 
és mindent helyre lehet vala igazitni — de 
most, mintha összebeszéltek volna, egy ta
podtat. sem mozdult neje mellől az átkozott 
gyógyszerész.

Egyszerre felemelé a fejét. Az ajtó meg- 
nyilék.A szobába Ivanovics Ferencz lépe bé.

— Ön az?
Ivanovics Ferencz kissé halvány volt.

Én, monda. . .jókora fontos dolog
ban jöttem kegyedhez. Szolgálatban van a 
városban ugy-e?

— Szolgálatban.
— A reábizott ügyet elvégezte?

-ME1>
-- ügy hát mi végre mulat tovább ná

lunk?
A báró arcza elsötétült.
A gyógyszerész összedugá kezét s foly

tat á :
— Hozzám rut pletykák jöttek, melyekre 

megfeleltem a mint illett. Nőmben annyira 
bízom, hogy gyanúmmal sem bántom; de 
ily kisded városban a rósz akaratú hírek
nek felettébb kedvetlen következései lehet
nek, s ezeket elháritni kötelességem.

• — Kegyednek elégtétel kell ? monda 
meggondolkodva a báró.

— Elégtétel? felele méltósággal a gyógy
szerész. Nem szégyenli ily ajánlattal állani 
elé, báró ur! Én nem vagyok már tanuló, 
világi ember sem. Azt gondolja kegyed, 
hogy egy önszeretetemet alig sértő kis ked
vetlenségért koczkáravagy semmivé teszem 
nőm jövendő sorsát, avagy hogy megenge
dem kegyednek nagylelkűséget játszani ve
lem szembe? Nem, báró. Nem vagyunk gye
rekek, sem egyikünk,sem másikunk. Egyéb
ért jöttem én kegyedhez.
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— Mi tetszik hát?
— Utazzék vissza Péterburgba . . .
— Helyes . . . nehány nap múlva . . .
— De most . . .
— Igazán nem tehetem! . . .
— Nem teheti ?
— Nem . . .
— Ez esetben hát leülhetünk és én hadd 

beszéljek el egy kis történetet kegyednek. 
Bizonyos városkában egy jó öreg tanár la
kott . . . Egyetlen egy leánya vala . . . Bé- 
lopódzkodék hozzájok egy lelkiismeretlen 
fiatal ember . . .

— Kérem! rikkana fel a báró
— Ne rontsa meg a történetemet. — 

Igen is, annak az ifjú embernek nem volt 
lelke, mert, tudva hogy nem fogja elvenni 
a leányt, nem kellett volna forrongásba hoz
ni tapasztalatlan szivét, nem kellett volna 
elbolonditni a könnyen bizó öreget, — nem 
kellett volna eljátszania születési méltósá
gát és feláldozni időtöltésnek egy egész csa
lád nyugalmát.

A báró lesüté a fejét.
— Ugyanabban a városkában lakott 

egy más, fénytelen, polgári állás, szép külső 
nélkül szűkölködő fiatal ember. Nem lévén 
kilátása ragyogó jövőre, ernyedetlenül ipar
kodott, hogy idöteltével egy falat kenyeret 
szerezzen magának ... De, úgy lehet, benne 
is dobogott fiatal szív, ő is szerethetett . . . 
no de nem itt a baj . . . Elég az, hogy ö 
semmit sem várt és semmit sem remélt. — 
Érti? ... Jó, most már kerülő szó nélkül 
beszélhetek.

— Midőn kegyed eltávozott, az egész 
város tudta, hogy Sarlotte szereti kegye
det. Mindenki azt hitte, a mi együgyű fo
galmaink szerint, hogy kegyed, mintegy el- 
jegyzettként lévén a háznál, rövid időn 
visszatér mint vőlegény. Én egyedül ismer
tem ki kegyedet s megbarátkoztam a ta
nárral. Az öreg elbeszélte nekem, mennyire 
szerette kegyedet, mit reménylett, s mikép 
csalódott meg. Ajánlám magamat, hogy el
megyek Peterburgba s megtudom van-e 
kegyed részéről valami alapja ama remény
nek . . . Vállalatomat teljesitettem. Abban 
az időben kegyed Krasznoszelszki herezeg- 
nő körül tapodta a sarat.

— Hogy tudja? kiálta fel a báró.
— Tudom. Maga a herczegnö mondta 

meg. De Sarlottera nézve nem volt remény. 
Akkor én nőül vettem. — Csakhogy, isten 
látja telkemet, nem voltam terhére oly in
dulattal, melyet ő nem oszthatott meg. Csu
pán arra esküdtem, hogy őrzője, gyámola 
leszek. Atyja meghala. Ide hoztam, úgy vé
lekedvén, hogy keserves lenne neki azon a 
helyen maradni, a hol csak szomorú emlé
kek környezték ... De ő mindig bús és sze
rencsétlen volt. Az nekem szörnyű rosszul 
esett. Kegyed nem tudja, mit tesz mindig 
könnyelműnek, vidornak látszani, s szivé
ben azonban nehéz bút rejtegetni. Egyszer
re megérkezék kegyed. Élgondolám, hogy 
ha nőm még mindig szereti kegyedet, csak 
a marad hátra nekem, hogy elszaladjak 
akárhová . . . miután kész vagyok minde
nemet oda adni az ő boldogságáért. Vagy 
pedig, ha megtudja minő lábon áll kegyed 
a nagyvilággal, talán újra visszanyeri lelki 
nyugalmát. így élek én a kegyed érkezte 
óta, nem követelve, csak várva a vallomást. 
— Most már mindent elbeszélt nektm; bo
csánatot kért tőlem, mintha ö vétkes volna, 
mintha én semmit sem tudnék. Reám bízta, 
hallja? ö maga bízta rám, mondjam meg 
kegyednek, hogy távozásra kéri, minthogy 
nagyvilági gavallér és egy szegény gyógy
szerészné közt nem lehet semmi viszony. 
Bocsásson meg, ha búsitom. De én a köte
lességemet teljesítem. Hanem ha kegyed 
nem teljesitné a magáét?

— Jakab! kiálta a báró.. . Eredj a pos
tára ló után.

Nehány perczig sem egyik sem másik 
nem bírt ejteni egy szót.

— Isten fizesse meg kegyednek, monda 
végre a gyógyszerész. Kegyed még is jó 
ember. A világ még nem rontotta el egé
szen.

— S kegyed még megköszöni nekem? 
feléié érzékenyülve a báró . . . Kegyed, ki 
előtt nekem kellene tisztelettel mégha- 
j ölnöm?

Sajátszerü beszélgetésük ekkor más 
irányt vön. Emlegetni kezdék egyetemi 
éveiket, közös pajtásaikat, közös szerelmü
ket .. . Olyanok valának, mint egymást elő
ször látott és egymás iránt megfoghatlan 
vonzalmat érző két ember. Mind a ketten 
elsőben vevék észre, hogy hajlamaikban, 
mi rendszerint el szokott idegenitni, bi,”j- 



110

nyos rokonosság, csaknem testvériesség 
van . . . Csaknem azonos utálságaik, azonos 
vágyaik voltak, és úgy határozta a sors, 
hogy lényegben azonegy lelki életet élje
nek. valamint azonegy nőt kellett végzete
sen szeretniük. Jakab azonban jó kedvvel 
hurczolta ki a párnazsákokat és csatolgatta 
az utazó kocsira.

Végre elérkezének a lovak. Kész min
den ... A báró és gyógyszerész megölelék 
egymást.

— Köszöntse nejét, monda, siróba fa
kadva a báró.

— Ne feledjen el minket, felele keser- 
göen a gyógyszerész.

Még egyszer összeölelkezének.
A kocsis megcsóváld az ostort. Az utazó 

kocsi elhaladott. —Midőn a gyógyszerész 
haza ment, neje sáppadt.an, leeresztett haj
jal, gyertyával a kezében, a lépcsözeten ál
lott s remegve várta férje visszatértét.

— No s,. .. mi?. .. kérdé fojlott hangon.
• - Elutazott, feleié a gyógyszerész, fe

jét félre billentve s kezeit dörzsölve. Most 
már nyugodt lehetsz.

— Elutazott? monda vontatva gyógy
szerészné. Elutazott? — A gyertya kiesék 
a kezéből s ő maga érzéketlenül rogyék a 
földre.

Eltelt egy év. Az orosz városkában ke
vés változás esett. A fogadó udvara még 
jobban el volt ebbedve. Néhol nehány fedél 
lerozzant. A járdák járhatlanok.

Egy reggel ismerősünk, a dolmányos 
ur, Vorisefnek a kalmárnak a boltjában ül 
vala, kóstolgatta a friss aszalt szilvát, s a 
régi mézeskalácsot; aztán elindult a posta 
udvarára, hadd lássa, nincs-e ott valaki, ke
resztül utazó. A sáros ösvényeken szökdén- 
cselve egy vele szembe jövő embert pillan
ta meg. A tapasztalt vidéki első pillanatra 
azt következtéié, hogy a szembe jövő nem 
városi, a másodikra meg azt, hogy nem 
egészen ismeretlen előtte. Közelebb mene, s 
egyszerre megálla.

- Bá! . . . Báró!
— Jó reggelt !
— Ismét hozzánk jötr ?
— Nem, csak keresztül utazom.
— Hát a kocsija? . . .
— A postaudvaron. Fogják béfelé a lo

vakat, s addig egyet fordultam.
— ügy hát ... Jaj be szép keszkenője 

van? Fulard ugy-e?
— Az.
— Ah engedje, hogy nézzem meg. Na

gyon kedves.
A báró hirtelen megállaéselhalványodé-.
— Mondja, meg, kérem, miért vették le 

a gyógyszertárról a czéget ?
— Hát talán nem tudja?
— Nem én.
— Nincs már gyógyszertár nálunk.
— Hát Ivanovics Ferencz?
— A kormányzói városba költözött.
— Ugyan úgy, s miért?
— Hát azután a szerencsétlenség után 

nem akart itt maradni.
— Micsoda szerencsétlenség után?
— Az a Sarlotta Karlovna . . .
— No’s ? . . .
— Rég elbúcsúzott az élettől.
— Megholt!? . . .
— Van már négy hónapja. Hisz’ én azt 

gondoltam, hogy tudja kegyed. Igen, meg
holt szegényke. Lássa, hiszen emlékszik, 
csinos asszony volt; még a fővárosban is 
azt mondták volna, hogy szépecske. Igazán.

— Sokáig volt beteg? kérdé erőt véve 
a báró.

— Nyolcz hónapig. Szegény férje egy 
lépést sem távozott tőle. De mi haszna? 
Ászkor ellen nincs orvosság. Nálunk tölt 
egy napot, kegyed? A polgármester ti k Len
gyelországba házasodott. Nála ebédelnünk. 
Tudja mi a furcsa? A mióta megházasodott, 
soha sem dicséri a lengyel nőket. Menjünk 
hozzája.

—- Nem, nem. Sietek Péterburgba.
— Isten áldja meg!
A saroknál utoljára mutatkozék az utazó 

kocsi.
BRASSAI.
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V E G Y E S.
— Folyó hó 16-án, a-.-v- .... ........ , ~ magyar t. akadémia Árnold r. tag vévén át, elmondó az utazó kül

deti ülésében, mely ezúttal a nyelv- és széptudo- j döttség véleményét Mátyás könytárának mostani
mányi osztályé volt, Ormós Zsigmond 1. tag ol
vasta székfoglalóját, értekezvén Cornelius Péter 
jeles német képirórul. Első gyermeksége körül
ményeit röviden vázolva, hosszasb fejtegetést 
szánt Rómában töltött tanuló éveinek, azután 
méltatta, mint már névre kapott művészt, kie
melve benne különösen a német nemzeti jelleget, 
mely már kortársaiban azon véleményt költé vala, 
hogy a mi Goethe a német költésben, az Corne
lius a német festészetben. Ismertető legkivált a 
„Végitéletíl-et ábrázoló nagyszerű festményét; 
összehasonlitá egy érdekes párhuzamban kortár- 
saval Oweróecá'-kel, mely szerint ennek jelleme 
úgy áll amazéhoz, mint a szelíd János apostolé a 
tűzlelkű Pálé mellett. Corneliusban a költő, festő 

sága, ereje rendkívül nagy, de épen ezért a szoro
san festői nem uralkodhatik benne — és ez hibája. 
— Ezután Ballagi Mór r. tag jelenté, hogy mára 
Regner Tivadar nyelvészi értekezéséből kellene 
olvasnia, hanem mivel érdekesebb tárgy, a Sztam- 
bulbol megjött akad, tagtársak jelentése fogja 
igénybe venni az ülés figyelmét, s miután ama 
különben derék munkát a nyelvbizottságnak már 
csaknem minden tagja úgy is elolvasta, ő a Reg
ner ur műve ismertetésétől eláll, s indítványozza, 
hogy felolvasottnak vétessék, mi meg is történt. 
Majd a titoknok szintén a nyelvbizottságnak még 
egy pár jelentését adá elő; egyik szólván ^enes- 
sey Albert ur „hajózási műszótáráról,11 melyet a 
bizottság, s nyomán az akadémia is ajánl az igaz
gatóságnak, hova előbbi kiadás végett; másik 
Révay Miklós leveleinek másolatáért némi tisz- 
teletdijt kérvén adatni, mi legott határozatba is 
ment. — Erre Kubinyi Ferencz t. tag ülvén a 
szószékbe, a jelenlévők feszült figyelme és vára
kozása mellett kezdé olvasni „előleges jelentését1* 
sztambuli utjokról. Midőn úgymond márczius 
17-én bejelenték vala ez utazás iránti szándéku
kat az akadémiának és rá megbízást, kértek, nem 
bírták tanácsosnak fölleplezni fő czéljokat, mely 
nem vala kisebb, mint Mátyás király könyvtára. 
a híres Corvina, maradványainak kinyomozása a 
török ud vari szerájban, nem tárták pedig azért, 
nehogy ennek közhírré jutása már előre akadá
lyokat gördítsen eléjök, vagy nevetséges színben 
futassa fel vállalatukat. Azután élénk színekkel 
festé a nehézségeket, mig annyira mehettek. ho"y 
először mintegy 30 pergamen codexet, közte Má
tyásét is kettőt, más Ízben meg 50 könyvet., egy
szersmind a nagy király gazdag bíbor és bársony 
kötésű könyveiből is kilenczet meglássanak, de 
llem a könyvtárban, hova bejutniok nem sike- 
’ ült. A jelentés hátralevő részének olvasását Ipolyi 

sorsa iránt, megemlité az általuk feltalált hazai 
történeti kútfőket, architecturai és régészeti em
lékeket. Végre Kubinyi Ágoston ur indítványára 
az akadémia köszönetét szavazott három derék
utazójának s azon befolyásos egyéneknek, kik 
őket czéljok elérésében ennyire istápolták.

— Egész respectussal jelentjük, hogy köze
lebbi „Vegyesünkben11 az uj könyvek hovatétele 
iránti megjegyzés nem azok szerzői vagy beküldői 
ellen volt irányozva. Nem gondolok, hogy ezt 
magyarázni kelljen!

— Hírlik, hogy valamely ótiZiőfélen álló solid 
lap szerkesztője „humoristicus közlönynyé11 akarja 
metamorphizálni folyóiratát, e mély jelentésű 
czímmél : ,,A nemzet bohócza.“ Csak azért említ 
jük, hogy nem a Figyelő forog itt szóban.

— A M. S.-ban egy hosszabacska czikk ol
vasható, melyből, az akadémia házát illetőleg, a 
többi közt azt is megtanuljuk, hogy az építés 
költségei, igy, a leszállított terv szerint is „többe 
kerülnek a meghatározott 600,000 ftnál, s bizo
nyosan megközelítik az egy milliót.11 Lám, lám.

— Alkalmat veszünk egy ujdonsági czikk 
folytán irodalmunk egv nyelvbeli visszaélésére 
fordítni a figyelmet. A hárem hölgye nem odaliszk, 
hanem odaüli — szobahölgy, (oda — szoba szótul, 
lile képzővel).

— A m. k. helytartó tanács a nemzeti szín
ház művezetői állomásának rendszerezését 2100 ft. 
évi díjjal jóváhagyta, s ennek folytán : „nyitva a 
sorompó.11 Pályázó, úgy hiszszük, lesz elég : mű
vezető akad-e? majd meglátjuk.

— Thyestes átka látszik nehezedni a döb
lingi intézeten. Mint a P. Ll. írja, közelebb e té
bolyda volt másodorvosa, dr. Goldberg is, véget 
vete életének.

— Székes-Fehervárott Tóth István szer
kesztő uj szőlőszeti és borászati lapot inditmeg : 
„Borász Csarnok11 czímmel. Gyürky Antal lesz 
főmunkatársa. Előfizetés a jövő (juh-dec.) fél
évre csak 2 ft. Egy akó bor ára, legolcsóbb vi
lágban!

— Ilire jár (ezt írja a Hölgyfutár) hogy 
egy részvényekre alapított nagyszerű politikai 
lap (körülbelül Times nagyságú) van nálunk ke
letkezőben. Elhiszsziik; miért volnánk magyar 
ember. ha kezdeni nem mernénk. De Times- 
szabásu lapra nem elég a nagy papiros. Nagy
szerű politikai és socialis élet, nagyszerűen ki
fejlett iparos műveltség kell. Mostani politikai 
lapjaink is még tán jobb szeretnének — egy 
időre legalább — visszazsugorodni előbbi alak
jukba, mint szélesebb krinolint ölteni. Szemükből 
olyanformát néz ki az ember.
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UJ KÖNYVEK").
ZORD IDŐ. Történeti regény. Irta Kemény Zsigmond. 

Három kötet. Ára 4 ft. (Pfeifer, Pest.)
A KARTHAUSI. Regény. Irta báró Eötvös József. Egy 

kötetben. Ötödik javított kiadás. (Ily czímmel is : 
Heckenast Gusztáv czimképes kiadásai.) Ára 2 ft.

A KERESZTÉNY ELEM üdvös befolyásáról a POL- 
GÁRISODÁSRA. A magyar tud. akadémiában 1860- 
ki, január hóban székfoglalóul elöterjeszté Udvardy 
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: 
„Jő a tatár.11 V—VI. kötet : ,,Pigmaleon.“ Ára 4 ft. 
80 kr; külön amaz : 3 ft. 20; ez : 1 ft. 60. (Hecke
nast, Pest.)

A NŐVÉREK. Regény. Irta báró Eötvös József. Második 
kiadás. Egy kötetben. (Heckenast Gusztáv czimképes 
kiadása). Ara 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.)

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

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 
Q-yöry Sándor. II. kötet, II. szám. Ára kötetenkint 
postán 3 ft. 80. (Emich, Pest.)

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

BUDAPESTI SZEMLE. Szerkeszti és kiadja Csengery 
Antal. XLVI. és XLVII. füzet. Ára egy évre 10 fü
zetnek 10 ft. (Emich, 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. (Véqe.) 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. 
Ára helyben vagy könyvárosi utón 3 ft. postán 8 ft. 
80 kr. (Emich, Pest.)

ÚJABB BESZÉLYEK. Irta Bajza Lenke. I. II. kötet. 
Ára 2 ft. (Heckenast, Pest.)

SAJÓyÖLGYI eredeti NÉPMESÉK. Összegyűjtötte Me
rényi László. I, II. kötet. Ára 2 ft. (Heckenast, Pest.)

NYÍLT levelezés.
F. t. Szvorényi J. urnák. Hogyan történt az? — Intéz

kedtünk most újra. Sajnáljuk az ilyet, de máskor 
azonnali reclamatiót kérünk.

TARTALOM.

Shakespeare. Jancsó L. — Zord idő. —m.— A fiun 
népköltészet. Hunfalvy P. — Az ushers’welli nő. Lévay J. 
~ gyógyszerészné. Brossai. — Vegyes. — Uj köny
vek. — Nyílt levelezés.

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 elégithettük ki (különösen a 8 első szám egészen elfogyott) : nehogy e 
csonka folyam továbbra is zavarólag hasson . a félévi folyamot april végén egészen 
berekesztők és május elejével a számokat újra kezdtük (1, 2, 3,) hogy igy lega
lább a jelen félévi folyam teljes legyen.

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

íanak előfizetésüket októberig kiterjeszteni; hogy igy legalább c második félévi folya
mot teljes számban bírhassák.

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

Kiadó : Heckenast Gusztáv.

Pesten, 1862. Nyomé te ti Landerer és IleckenaiitnáL




