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Szerkesztői szállás, 
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mények utasítandók : Üllői-ut és 3 pipa- 
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Kiadó hivatal,
hová az előfizetési pénzek s minden a lap 
anyagi részét illető dolgok utasítandók 

Egyetem-utcza 4-ik szám.

NYELV ÉS NYELVÉSZET.
I.

MI A KÉRDÉS?

Gyakran emlegetett kedveucz állitmány 
nálunk, hogy „a magyar nyelv eredeti/1 Ez 
ugyan olyan oraculum-szerü mondás, a me
lyet kiki kénye, érdeke vagy óhajtása sze
rint szokott magyarázni. Hasonlít az irgal
masság palástjához is, a mely sok minden
félét, éretlen eszmét, balvéleményt, ferdesé- 
get, még botrányt is takar. De én azért, ha 
Hunfalvy Pálnak lettem volna, még sem 
támadom vala meg magát az állítmányt a 
nevetség és — nem egészen feddhetlen — 
logika fegyvereivel. Van abban valami! 
Mindjárt megmondom : mit látok én.

Tudós szomszédaink ötletei közé tarto
zik, hogy az architecturát merevült zené
nek (eine erstarrte Musik)a statisticát jege- 
czült históriának, és a históriát felolvadt és 
folyó statisticának értelmezték. Ezek az ér
telmezések is nyújtanak fogantyút, a melyet 
a gúny megmarkolhasson, mégis van ben- 
nök sok igaz. Léteznek ugyanis oly dolgok, 
a melyek fogalom-körét történelmeik alkot
ják, s a melyeket ez okból én történelmi fo
galmaknak is neveztem logikámban. Ezek 
közé, ha egészen nem, de mint átmenő esz- 
rne, minden bizonynyal oda tartozik a nyelv 
is. A mi nyelvünk történelmében, tehát 
nyelvünk fogalmában, egy oly vonást le
lünk, a milyet, legalább akkora fokon s oly 
gyakran, mondhatnám, állandóan ismételve, 
egy nyelvben sem vagyok képes, a mennyi-

Condo et compono quae mox depromere possim. 
Horat.

re szűk ismeretem terjed, felfedezni. És ez 
tán csak eredetiség! Vagy mi?

De, hogy mondjam meg elébb, miben 
áll ez az eredeti vonás. Csak egy pár szóba 
kerül : a divat zsarnoki hatalma az, a mely 
hol egy, hol más színben, képben, alakban 
majdnem untalan uralkodik felette. Jól 
megjegyezzük, hogy a gomba módjára ter
mő s enyésző divatos forjnák alatt nem a 
belviszonyok és elhárinthatlanul s közelről 
ható külső körülmények által természetesen 
okozott, koronkénti változásokat értem, a 
melyeknek minden nyelv, csak elég ideig 
éljen reá, a,ája volt és van vetve, s a miénk 
épen úgy, mint a másé. Az ily változások 
sorát igen sokan, többen mint a hánynak 
helyes fogalma van a használta kifejezésről, 
a nyelv fejlődésinek szokták nevezni. Meg
engednem, ha az oltás is fejlés neme volna. 
De nevezzük akárhogy, nem ezeket értem, 
hanem azokat a szólás- és irás-formákat, a 
melyek innen vagy amonnan eléteremnrk, 
egy ideig lábatlankodnak, olykor elözönlik 
az irodalmat, némelyek inulékonyan mint a 
sömörög vagy nyári szeplő, mások tartó- 
sabban vagy megörökösödve mint egy idő 
szaki nyavalya. Én balgatag! mihez hason
lítom? Hisz a nyavalyát távoztatni, orvosolni 
kívánjuk; azokat az emlegettem állapotokat 
pedig szintúgy szeretjük, melengetjük, ápol
juk, és mindannyiszor csaknem azt hisz- 
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szűk, hogy „sublimi feriimus sidera vertice.“ 
Nagyra is vetné fejét s igen pórul járna, a 
ki ezeket a hiedelmeket akarná akár meg
támadni, akár alájok ásni, vagy a tormába 
esett féregnek megbizonyitani, hogy van 
annál édesebb gyümölcs is. No de ne félt
senek engem jó akaró és jó indulatu olva
sóim, (nem hiszem, hogy volna irász *)  a 
magyar ég alatt, a kinek méltóbb és győ
zőbb oka volna hinni, hogy olvasói igazi jó 
indulattal vannak hozzája, mint nekem; cár 
pour mes ennemis, ils ne viennent pás chez 
moi) — nem vágom én abba az erős fába a 
fejszémet.

*) Minthogy az ismerettyüvel megbuktam, próbálok 
irász-szal. Mert hiszen ha költész, festesz, építész jók, 

.mi^rt ne lenne irász is? Én ugyan nem szeretném, hogy 
egyikkel is gúnyoljanak, de az — ízlések különbfélék.

Nem ez a kérdés.
Kérdésem és feladatom semmi „nem 

egyéb“ mint az, hogy vizsgáljam azokat a 
forrásokat, a melyekből a korholtam diva
tozások eredtek és erednek. Vizsgálatom
nak tulajdonképen két részre kellene osz- 
lani. Egyszer kikutatni : melyek és hol 
vannak a források maguk. Másodszor, vizei
ket elemezni kimiailag, és kipuhatolni egész
séges vagy ártalmas voltukat. Czikkem fel
irata kitűzvén czélomat, az első részt mel
lőznöm parancsolja. Különben sem igényelne 
hosszas puhatolást. A két fő forrás : a for
dítók és a nyelvészek. A többi, ha van is, 
mind csak ezeknek az alattomos kiszivárgá
sa. A második részre nézve is, most csak 
az utóbbi rovatra szorítkozom, mert fordí
tói garázdálkodásokkal, azt hiszem, jól la- 
kattam tavaly e lapok olvasóit. Ezúttal hát 
csak a nyelvészekkel lesz egy kis számve
tésem.

Mindjárt el is kezdhetnék, de mivel há
borút világos hadizenet nélkül kezdeni tiltja 
Grotius, hadd közöljek elébb én is egy kis 
manifestumot, a melyben egyfelől a tényál
lást világosítom, másfelől az ellenfélt jele
lem ki határozattabban.

Vegyünk példákat fel. Van, a mint tud
juk, nyelvünkben egy hang, a melyet a tót 
cs-sel, az illyr, angol és spanyol cA-val, a 
lengyel ez-vei, a német tsch-val, vagy csak 
scA-val (Wunsch), az olasz c-vel vagy ci-vel, 
a franczia (csupán idegen szókban) tcA-val 
jelel. No már, magunkra térve, volt egy 

I időszak, a mikor a volt a divat, hogy c/i-val 
Írják a szóban forgó hangot. Ezt megunták 
s egy más korban ez-vei Írták szintoly diva
tosan. Majd ismét felhagytak vele, és eljött 
a ts kora. Legújabban — „végre,“ nem mer
ném mondani — cs a korszerű jelelés. Mu
tassa nekem valaki ez eljárás párját vala
melyik „tekintélyes4* nyelv irodalmában. 
Mert tán csak nem fogják önök a „termé
szetes fejlés“ rovatába sorozni? Oltás biz’ a, 
még pedig idegen kertészek mive nagyob- 
bára. Akár sértse nemzeti büszkeségünket, 
akár ne, kénytelenek vagyunk elismerni, 
hogy nyelvünk Írására a latin betűket ide
genek kezdték alkalmazni épen úgy, mint a 
hottentottra, kafferre, ngamira az angol 
missionariusok, vagy mint mordvin roko
nainkéra a muszka betűket a petersburgi 
nyelvészek; és nem hiszem vakmerő talál
gatásnak, ha nemzeti hangjaink leírása 
módjából a leiró nemzetiségire következte
tek. A eh valami horvát vagy illyrféle szer
zetes találmánya lehetett; de akárkié volt, 
ha egyszer felvették, kár volt meg nem ma
radni vele. De nem, mert haladni kellett 
minden áron, s ekkor egy lengyel kereke
dett feljiil a cz-jével. A ts-et a nemzeti érze
lem ébredésinek tulajdoníthatni, a mely 
szalmatüzként ellobbanva, a tótos cs-nek 
ada helyet; és bizony igen szerencsétlenül 
palástolja a változtatási viszketegséget az 
a mutatós ok, a mely a gyökbeli ts-eknek cs 
általi megkülönböztetésit szükségesnek akar
ja tartatni. Az etymologia zsarnok hatalma 
hasznos, sőt kikerülhetlen szükséges lehet 
azokban a nyugati, származtatott, zagyva 
nyelvekben; de biz’ a miénk eredetiségiről 
csakugyan tarthatunk valamit e tekintet
ben is, és ha etymologia uram olyas köve
telésekkel áll elé mint a francziánál : „éeri- 
vez caoutschouc, et prononcez gomme élas- 
tique“ ha egyebet nem tehetünk, legalább 
óvásunkat kellene jelentenünk a képtelen
ség ellen. Vagy tán azt hiszik önök, hogy 
sokkal különb ez : „éerivez barát-ság, et pro
noncez barácscság! 1̂1

Sapienti satis. Lássuk a második példát. 
Száz meg száz évig birta és használta 

i háborítatlanul a „hogy1' kapocs-szó az ő pol- 
Igári jogát. De a históriai jog,(a melyet szu- 
j ronyok százezreivel szembe is erős védbás- 
! tyának állítunk), viaszkint olvad öszve a
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divat enerváló lehellete előtt. Eleget szol
gált már a vén cseléd, tehetetlen, adjunk 
utat neki, még pedig hálátlanságunkat te
tézve, rósz bizonyitványnyal, a „monotónia44 
bélyegével. És jött a rojtos, zsinoros, libe- 
i’iás uj legény, a „miszerint“ A divat eleme 
a változás; „miszerint“-nek hamar kitelt a 
levele, és újat fogadánk helyébe : „mikép.11 
Példát mondok, nem kritikát, azért a dolog 
érdemébe nem bocsátkozom; de ha nekem 
valaki, élő vagy holt nyelv irodalmában, 
ilyes önkényes változtatást bir eléinutatni, 
vádlója helyett tüzes és szenvedélyes vé
dője leszek a ,,miszerint“-nek és „mikép“- 
nek, sőt még a „képvisel“-ést és „kárpotol44- 
ást is hajtogatom teljes életemben. Még arra 
sem volt eset, hogy szépirodalom a curialis 
stylushoz menjen aesthetikai leczkét vagy 
előképeket venni.Ezt a divatot hanem nyel
vészek sugallották is, de hogy tetemesen 
biztatták és támogatták, tagadhatatlan.

Még csak egy példa a sok közül, még 
pedig ez időszerűit a legújabb. Értem az 
azon-okat és ezen-eket, a melyek igazán el
őzőn-ölték irodalmi stilunkat. Jó órában 
legyen mondva : csak irodalmunkat; mert 
a közbeszédet, istennek hála, még nem fer-

1 telmesitették el. De biz’ az is eredetiség ám, 
a melynek ritkítom a párját, hogy az iro
dalomban kelléknek, dísznek tartsanak oly 
kifejezést, a melylyel közbeszédben senki 
sem él, sőt élni szégyenlene. Már pedig 
mondja-e valaki : ,,Látod-e azon tornyot?44 
azt a tornyot helyett. Vagy : nem szeretem 
ezt a gyermeket, felcseréli-e valaki evvel : 
„nem szeretem ezen gyermeket?14 Nem biz’ 
azt; sőt régiebb classicusainkban sincs sem
mi nyoma. Most csak ennyit róla, későbbre 
többet.

Miután hát ennyiben tisztában lennénk 
a tárgygyal, jőjünk egészen tisztába a kér
déssel is, t. i. a nyelvész viszonyaival a 
nyelvhez, még pedig épen e divatos beteges 
affectiók tekintetéből. Azt tartom, és tán 
nem is hibázom nagyon, hogy a nyelvész 
uraknak kettős kötelességök volna. Egyik 
nemleges, hogy t. i. ők maguk ne indítsa
nak ilyes divatot. A másik tevőleges, hogy 
a már bekapott ellen a tudomány és tekin
tély egész hatalmával küzdjenek.

Mikép teljesítik e kettős kötelességet, 
avagy csak valamelyiköket, mostan élő és 
uralkodó némely nyelvészeink? — az a 
kérdés!

III

A TUDÓS KÖTELESSÉGE.
TheacMus. Már pedig a mit mondánk, hasonlított valami olyashoz. 

Idegen. Igen, mint a farkas a kutyához : a legfenébb a legsze
lídebbhez. A ki biztosan akar járni, mindenek felett a 
hasonlóságoktól óvakodjék : nagyon sikámlós fajta az. 

Fiat. Sophista.

Hunfalvy Pál a legrespectabilisabb — 
bocsánat az impurismusért — nyelvészek 
egyike. A philologia minden fogásaiba mé
lyen be van avatva, a tudomány nyal foly
vást együtt halad, láthatára terjedt, szeme 
éles; és merészsége — egy „comme il faut“ 
philologus fővonása — mellett, nem hiány
zik a kellő tartalék, a tapogatodzó óvatos
ság is nála; buzgalom és munkásság j edig 
— tán kettőnek is jutna belőle. És mégis — 
épen öt kell kritikám tárgyává tennem. El
sőben. mivel előszámlált előnyei, törekvé
sei foo-anatát jóban és roszban — akarom 
mondani : vétségben — tetemesebbé, ható- 
sabbá teszik Másodszor, pályájának az a 
széle, a melyen ő haladni szeret és szokott 
-- az etymologiai — figyelmét és jártassá

gát a másiktól — mondjuk rövidség okáért 
széles értelemben syntacticainak — annyira 
elvonja, hogy ide tévedő csapongásai in
kább kártékonyak lehetnek, mintsem idve- 
sek. Mert hiszen mondám 3-ik számú köz
helyemben, hogy nem az ő széle, hanem 
ime másik érintkezik a szépirodalommal. 
Harmadszor, mivel a tudományba vetett 
hite nem engedi neki eléggé méltányolni 
az ösztönt, a mely, tárgyunkra vonatkozva, 
a nyelv-érzékben nyilatkozik.

Itt egy kissé meg kell állanom magam 
igazolása végett. Valamelyik olvasóm ugyan
is emlékezhetnék a „nyelv - családositás44 
ügyében irt közbeszólásomra — a P. Napló 
185 . . ik évi folyamában — a hol a nyelv 
érzékre hivatkozást magam is erötelennek
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és haszontalannak állítottam. Igen is de mi
ben? — A gyökök keresgélésiben és szóha- 
sogatásban. Igen, de itt a sz61iasználás-ró\ 
beszélek, s ebben bizony nemcsak szava, de 
egyedül érvényes szava van a nyelvér
zéknek.

Már pedig Hunfalvy Pál a nyelvérzé
ket nemcsak nem méltányolja, hanem, a 
mint a mindjárt kővetkező idézetből kitet
szik, alig is ismeri, sőt hogy még visszásabb 
legyen a dolog, tisztét s működésit félre 
ismeri.

Az idézet ez : „Ha vannak kérdések a 
magyar nyelvben, melyekben az önleges 
nyelvtudat nem teremthet szabályt s me
lyekben se az élő köznyelv, se az uj irodal
mi nyelv nem utasíthat : azon kérdésekben 
vagy a régi nyelvemlékek és a régibb iro
dalom fognak dönthetni, vagy ha ezek sem 
elegendők arra, tehát azokban semmi mód 
sem juthatunk bizonyosságra.“ (P. Napló 
1862. 61—3827. szám.)

Nem fogok állításom bizonyításához, a 
inig egy pár átalános észrevétellel nem jel- 
lemzem ezt a dupla vagy tripla dilemmát.

Ha romlatlan szájizii magyar olvassa, 
legott meggyőződik arról, hogy ez idézeten 
csakugyan kevéssé érzik a magyar nyelvér
zék. S ha valamely olvasóm azt a -mit mon
dák, minden további bizonyítás nélkül, le
gott át nem látná, azt mondanám róla, hogy 
neki sincs meg az az érzéke.

Ha ki pedig H. Páltól semmit egyebet 
sem olvasott volna, kételkednie kellene, va
jon nem nagyon hiányos fogalma lehet-e 
az idézet Írójának a szabatos stylról és okos
kodásról. Nekem a Il-ik Frigyes hevenyé
sző papja juta eszembe reá, a ki a szószéken 
a királytól ígért textus helyett csak egy le
vél fejér papirost lele bibliájában. Megnézé 
jobbról, meg balról, s vizsgálatát e szavak
kal kiséré : „Itt nincs semmi; itt sincs sem
mi; isten e világot semmiből teremté; szól
junk tehát a teremtésről.“ 
fűzöm *).

De igen ám azt, hogy Hunfalvy a nyelv
érzéket. merőben félreismeri benne. Felte
szem ugyan is, hogy „az önleges nyelvtu
dat/1 különös kifejezése alatt, a nyelvérzé
ket érti; a minthogy használatából s némi 
jellemzésiből ítélve, nem is érthet egyebet, 
ügy de, uram, a nyelvérzéknek nem termé
szete, sem szokása, sem feladata, sem köte
lessége „szabályt teremteni.“ Épen mivel 
érzék, s nem fontolgató, reflectáló értelem, 
ösztönszeriileg alkalmazza az ösztönszerü- 
lég érzett szabályt, vagy helyesebben tör
vényt. Megmondjam-e, Pláto fordítójának : 
milyen az a nyelvérzék ? Olyan mint a So- 
cratesnek sugalló daemoni szózat, a mely 
úgymond „ha megszólal, mindig visszatar
tóztat attól, a mit teendő vagyok, de soha 
sem ösztönöz semmire" *).

Az a szózat, a melyet Hunfalvy oly na
gyon lenéz, a midőn a „nyelvtörténetek te
tején" úszkáló tajtéknak nyilvánítja; a mi
ről azt bírja állítani, hogy „idegenszerűsé
geket olybá vesz, mintha legközelebb és 
legszükségkép (sic!) a magyar nyelv szelle
méből fejlődtek volna ki!" Nem uram, nem 
a nyelv testéből kihányt tajték az, hanem 
zamat, a mely az állomány lényegével el- 
válhatlanul össze van olvadva; mint a bor 
zamatja, a melyet a kiírna nem tud sem jel
lemezni, sem magyarázni, de az avatott száj, 
egyszerű kostolással, megkülönbözteti általa 
a riesslinget, a tokajit, a bakatort. Nem, 
atyámfia, nem gyáván jámbor poszáta az, a 
mely a kakuk tojásból kikelt bitangokat, 
édes gyermekei gyanánt, balgatag jószívű
séggel ápolja, növeli, sőt a törvényeseket az 
édes anyai fészekből ki hagyja vettetni álta
luk. Oh nem! bizonyságul hozom fel a hosz- 
szu küzdelmet, a melylyel az élő köznyelv 
és ritka esetként — az erre alapított 
irodalmi stil évtizekig állotta gátját a „ki
nézek" elharapódzásának. Fel azt, hogy bár 

■ évszázak folytában oltották a nyelvbe az 
Továbbá nem1 ilyeneket, mint : „midőn Herodes megholt 

| volna;11 a passivumokat, a pseudo-imperfec- 
tumot, tegyük hozzá, irodalmi aristocratá- 

*)Nern akartuk e rövid passusnak egy kissé csípős ink fejcsoválása daczára, a ba és bán közti 
kritikája miatt az egész czikk kapcsolatát megbontani. De különbséget; a míszerintet, a miképet, az 

ÍSSSÍSSÖ;*"-* és ozent; hogy, mondom, mind ezek- 
ni. „Ha vannak ilyen s ilyen kérdések (H ur felteszi, hogy__________
vannak) akkor vagy a nyelv története igazit el, vagy *
-.emmi." Ily szerkezetben, mi legalább, nem látunk gúnyra *) Piát. Ápol. Socr. XIX. — r, ór«» yíwirow, üti 
valót. Szerk. rjívn tovtov, ó íi fttXXu v»«rrt«», 5i evv-t.
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töl az élő köznyelv mind e mai napig meg
őrizte tisztaságát. Vagy tán hibáztassuk 
konokságát, hogy nem tudja méltányolni 
ama nyereményeket, mint a berlini consis- 
torium hibáztatta a magyarhoni protestán
sokat, hogy nem kapott két kézzel a gr. 
Thunféle constitutión?Ennyire nem menne, 
úgy vélem, Hunfalvy, de hogy a nyelvér
zékkel együtt a nyelv sajátságait is hajlan
dó volna kiküszöbölni, erős gyanúba hoz
zák következő — elhamarkodott — szavai: 
„Értekező nem birt még semmit sem felfe
dezni. a mit az Úristen csak a magyarnak 
kedvéért teremtett volna; viszont oly jeles
ségre sem talált még, miből csak a magyart 
rekesztette volna ki.“ Elsietett állításnak 
mondám, a mi annál sajnosabb, mivel bizo- 
nyitni akar vele, — t. i. azt, hogy a magyar 
igeidő alakoknak határzottak és különbözők 
a jelentései, — s lehet, hogy némelyek előtt 
az erősség meggyengítése a rosszul támo
gatott igazság becsét is csökkenti. De a mi 
rósz, rósz; még hajónak akar is szolgálni; 
s a feljebb korholt állítás nagyon is állha
tatlan, mert azt implicálná : hogy fogalom
nak lényeges jegyei nem lehetnek! Hová 
lenne a szilvafa fogalma, ha igaznak ven- 
nők, hogy nincs olyan benne, a mi egyedül 
és csupán benne volna, és semmi sincs kire
kesztve belőle, a mi másban megvan? Az 
egész lelemény — egyébnek nem nevezhet
ni — hát, erősségnek rósz, mivel többet bi
zonyít, mint a mennyit akar; aztán magá
ban is rósz, mert nem igaz. De rósz még 
alkalmazásában is; mert hiszen én mindjárt 
mondok olyant, a mit az Úristen csak a 
magyar kedviért teremtett, p. o. a dupla 
negatiót (nem láttam semmit; soha se vél
tem stb. * *)  megint mást, a miből majd csak 
a magyart rekesztette ki, t. i. a genitivus 
casust. Ne nézzék önök azonban, hogy az

ismeri a lát vala és láta alakokat sewi." Másutt pedig jól 
írja : „oly jelességre sem talált még." Vagy az egyik rósz, 
vagy a másik; mindaiettő jó, vagy mindakettö rósz nem 
lehet f).

f) Ez a hármas negatio kitagadása előttünk uj tan, 
mert bizony használja azt a köznyelv; igy a nyelvérzék el 
nem igazit, lmlyes-e az uj szabály, vagy sem. De talán 
megerősíti az, hogy ily esetben a magyar ezt is mondja : 
„nem láttam senkii is" a mi arra látszik mutatni, hogy a 
harmadik tagadás csakugyan fölösleges. Szerk.

*) Ha tudná, nem irta volna : „Az akkori irodalom, 
mely tükre az akkori nyelvnek, mert csak abból merít vala, 
köveié az élő szokást és éle az ikes igékkel stb.“ Erről el
mondhatni magával az Íróval: „hogy csakugyan össze visz- 
sza hánvvák az igealakok.“

*♦) De tudja ám az „élő köznyelv.11 „Ce sci satu, nu 
sci barbatu" (a falu tudja s a férj nem tudja) azt mondja 
az oláh közmondás; és az általa rajzolt viszonyt érthetni. 
Mert hiszen a példázott asszonynak inkább Bőrében áll, 
hogy férje ne tudjon meg bizonyos dolgot, mint az egész 
falu, a melynek discretiójára s tán kárörömére is ösztön
szerű psychologiával számit. De adja csak eszére valami 
irgalmas vagv irgalmatlan lélek a „vaksinak,“ hogy mi 
történik a háta megett, bizony nem igen hihető, hogy belé 
ne tekintsen a dologba. Annál inkább csudálkozom hát én 
Hunfalvyn, hogy a mit 1858-ban (M. Nyelv. IV. év f. 
129. 1.) irt, t. i. hogy „a mostani élőnyelv nem használ 
minden igeidőt," azt 1862-ben is, minden kritika és meg
szorítás nélkül, meggondolatlanul ismétli és erősségnek 
használja. Pedig én, mint élőpélda, figyelmeztettem, hogy 
az az állitás, ha átalánosságában megengedhető is, de épen 
a pseudo-imperfectumra nézve nem áll.

■'**) Részünkről sajnáljuk, ha e czikk hangja netalán 
egv kissé polemicusabb, mint a fenforgó esetben kivánnók, 
vagy elkerülhetlenül szükségesnek tartanók. Hanem a po- 
lemicus hév is olyan, mint a nyelvérzék, törölhetne az em
ber szavakat, az animo, a láthatlan szellem, ott marad ben
ne. De a mi a tárgy érdemét illeti, a „nyelvérzékre" mi is 
tartunk valamit s nem szeretnék, ha érvényre kapna annak 
semmibe vétele; az „igeidők iránt sem tudunk megnyu
godni H. ur rendszerében; noha az élő nyelvben sem ta
láljuk, Brassaival, azok kellő distinctióját. Szerk.

*) De hármas negatio már magyarnak is igen sok. 
„Nem láttam sehol sem,“ vagy „nem leltem senkit sem" 
oly pleonasticns kifejezések, a melyek eléfordulhatnak a 
közélet nyelvében, sőt egy vagy más korlátolt vidéken di- 
yatozhatnak is; de a magyar nyelvnek bizonyosan nem sa
játjai, és az irodalomban csak comicus effectusra használ
hatni. Vagy tán ily hatásra czélzott H.is, a mikor ezt irta: 
^értekező nem birt még semmit sem felfedezni?" Szintoly 
hiba, kettős negatióval élni ott, a hol egyes kell, p. o.,,neni 

erősség erőtlen; igaz maradt azért az, hogy 
i magyar ige különböző idomainak jelenté
sei is különbözők; csak hogy miben áll ez 
a különbség, és mik azok a jelentések, azt 
Hunfalvi, gondolom, szintoly kevéssé tud
ja *),  mint azok a kik ellen polemizál, meg 
azok, a kik ő mellette polemizálnak **).  
Nem tudásuk oka pedig épen a nyelvérzék 
hiánya. Mert haj! nagyon finom és halk su
galló szózata van annak a nyelvérzéknek; 
igen könnyen lelármázza annak az ólom 
madárnak, a melyet psychologiai műszóval 
értelemnek neveznek, még a szárnya suho
gása is; hát még (átalában szólva) az elfo
gultság és divaton kapás követelő kiabá
lása ***)!

BRASSAI.
(Folytatjuk.)
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B E L I R O D A L O M.

HARANGVIRÁGOK. Tóth Endrétől.Pest, 
Emich, 1862.

Tóth Endre újabb költeményeit ismertetvén, 
jó alkalmam volna ismét, mint Zalárnál, Gyulai 
Pállal polemizálnom. De a kit egyszer a kígyó 
megcsípett, a gyiktól is fél, azt mondja a példa
beszéd. Nem is tanácslom senkinek, legkevésb- 
bé pedig magamnak, hogy Gyulaival polemizál
jon. Mert ezen derék Ítészünk, ki mint tudva van, 
a kritika jogait a legszélesebb határokig terjesz
tette ki, a legnagyobb szabadságot, mit elmélete 
megenged, gyakorlatilag is veszi magának, a nél
kül azonban, hogy azt viszont másoknak, s külö
nösen a vele ellenvéleményüeknek, megengedni 
hajlandó volna. S nem elégszik meg azzal, hogy 
logikája nehéz- és dialektikája könnyü-lövegei- 
vel ellenfelét leverte és szétszórta — hanem er
kölcsi fensége magas öntudatában még megalázó 
gunyhahotával is kiséri a futókat. Lásd Szeberé
nyi elleni hadjáratában, midőn minden apropos 
nélkül nekem olyasmit vág fejemhez, hogy az én 
elméletemet aláírni annyi volna részéről, mint 
„tollát oda alázni" — hogy . . . stb.“ Azonban az 
én „udvariasságom" sem terjed annyira, hogy ily 
flagrans és nyilvános kicsinylésre egyszerűen 
meg ne mondjam Gyulainak, miszerint őt semmi 
sem jogosítja azon feltételre s még kevésbbé azon 
nyilvános czélzásra, mintha én, akár elméletileg, 
akár gyakorlatban, magamat — vagy toliamat 
megalázni szoktam volna. Részemről sokkal job
ban tisztelem őt s magamat, s mi mindkettőnknél 
több : az irodalmat, semhogy őt, az egészen alap- 
és, ismétlem, minden apropos nélküli gyanusitások 
terére követném. Békesség velünk *).

*) Ámen! De ugylátszik, e száma a Figyelőnek bal 
lábával kelt fel. Vagy nem lehet 3—4 dolgozótársnak, ég, 
föld, tenger annyi tárgyáról Írni, a nélkül, hogy egymással 
örök polémiát cselekedjék? A mi a jelen esetet illeti, ha 
Gyulai, Petőfiről Írván, nem felejtheti Szász Károlyt, nem 
volna tőlünk méltányos meg nem engedni, hogy Szász 
Károly, Tóth Endréről irtában, Gyulain kezdje. Csak arra 
kérjük a mostani felszólalót, ne vegye személyes bántalom- 
nak, ha ellenfele az elvét nem akarja hagyni. Szerk.

Tóth Endre a kedély költője, de a még egé
szen le nem ülepedett kedélyé. Mint a fölzavart 
bérezi tó, melynek, hullámai háborgása miatt, sem 
tiszta kavicsos fenekére nem láthatunk, sem az ég 
redőtlen homlokát tükrében egészen föl nem is
merhetjük : ehhez hasonlit költészete. A gondol
kodás azon mindenható erejével ő nem bir, mely 
a legnagyobb chaoszba is rendet tudna teremteni, 
s eszméi nem önálló, souverain hatalmak, melyek 
az érzelmeknek nyugodt fenséggel parancsolhat

nának ; nála az eszme másodrendű, csak a képze
let és szin spiritus familiárisa, — a ki jő, megy,
— de nem teremt, nem bont, nem uralkodik. 
És költészete nem is az erős szenvedélyeké, me
lyek a szív viharait önmagokban is úgy korbá
csolják, űzik magok előtt, mint a hatalmasabb el
lenség a megbontott sereget, vagy mint szél a 
felhőket; s melyek, hatalmas alakitó erejöknél 
fogva, még a lyrai érzés-nyilatkozatokban is drá
mai erőt fejtenek ki, drámai mélységgel és való-

’ disággal bírnak.
E két hatalom, az eszmék és szenvedélyek 

hatalma, nem a Tóth Endre költészetéé; s vala
hányszor őt saját köréből kilépni s e magosabb 
régiókba átcsapni látjuk, mindannyiszor féltenünk 
kell őt, hogy a kezének igen súlyos kardot kiejti 
kezéből, vagy legalább szabadon megsuhogtatni 
nem bírja. Minden túllépés a természetszabta ha
tárokon múlhatlanul megboszulja magát, meg
bünteti a vakmerő pártütőt. Költőnk maga jól 
érzi ezt, ha szabad a fehér sorokból olvasnunk, 
vagy inkább abból a mi könyvében nincs; ő t. i. 
újabb költeményeiben sokkal ritkábban küzd esz
mékkel, elvont dolgokkal, mint régebb szokott. 
Azelőtt gyakran félre ismerte volt magát, s titáni 
harezban, felhőkön túl, sziklaormokat feszegetett. 
Azonban, a „Harangvirágok" sem egészen ment, 
ilyes kísérletektől. Ilyenkor aztán vagy hideg, és 
a szivet ép úgy mint a képzelődést merőben érin
tetlenül hagyó üres eszmevilágban jár, mint pl. 
Kis leányomnak (211 lap) czimű versében, mely
nél (utolsó két sorának némileg lyrai fordulatán 
s bensőségesb hangján kivűl) ridegebb tanításo
kat a katekizmus sem adhat; — vagy szintoly 
üres és fárasztó allegorizálásba merül, pl. Két fa 
ága (14 lap.) Két bokor története (136 lap); vagy 
keserű lenni akaró, de nem eléggé sikerült humor 
hangulatai közt himbálózik, mint az Öreg ur dala 
(114.) mely azonkívül még az előbbi hibába is 
esik, és a Közvélemény (2241.) melynek, jelességei 
s különösen nemes intentiója mellett, hibája csak 
az, hogy benne a komoly harag s a metsző satyra 
határai körvonalozatlanok, sőt — merjük mon
dani — a költőben sem emelkedtek elég tiszta 
öntudatra; vagy végre ereje fölötti eszmékkel lép 
szembe, melyeket lebirkózni, vagy teljes diadalra 
emelni egyiránt nem elég hatalmas, mint pl. Cas- 
sius éneke (95 lap.) Te játszó gyermek (144 lap.)
— Margitnak (223 lap.)

Hasonlóan nehéz kardot forgat ő, de mosta
nában még ritkábban, midőn az erős szenvedé
lyek terére lép. Lehetetlen nem látnunk, hogy 
költőnket szenvedések s tán szenvedélyek is vív
ják, de vagy azok nem elég erősek, hogy min



135

dent: érzést, képzeletet, tehetségeket, lábaik alá 
hajtsanak s magoknak felettök teljes érvényt sze
rezzenek, — vagy költőnk nem elég erős, hogy 
szenvedélyeit oly világosan és határozottan kife
jezni birná, mint a művészet, minden alakjaiban, 
megkívánja. Így, találunk nála bágyadt, csaknem 
a merengő révedezésig hajló szenvedélyt, pl. Sze
retet és gyűlölet (134 lap) — mely,. mintegy ma
gát táplálni vagy épen bátoritni, kívülről, képek
ben keres erőt s anyagot; vagy határozott kifeje
zésre nem vergődhető fájdalmat, pl. Egyedül (129 
lap) mely mintegy okát, igazolását keresi önma
gának, a helyett, hogy mint középpontjából az 
égő vulkán, egész concentrált erővel merne elő
törni.

De ismételjük, hogy mindezzel, aránylag, igen 
gyéren találkozunk; sokkal gyérebben mint Tóth 
Endre ezelőtt kiadott füzeteiben, akár a Zengő 
bokorban, akár az 1855-ben kiadott füzetben, 
mely őt Gyulai szemeiben az őrültség költői közé 
sorozta vala. A Harangvirágok legnagyobb része 
arról tesz bizonyságot, hogy Tóth Endre jobban 
és jobban visszaszáll oda, honnan soha, még pilla
natra sem kell vala kilépnie, saját kedélye bense- 
jébe, mélyébe. Itt teremnek neki legszebb, vagy 
jobban mondva, egyedül szép dalai; bár az általa 
elérhető legfőbb tökélyt : t. i. a kedély nyilatko
zatainak tisztaságát s teljes valódiságát, még itt 
sem érte el. 0, ismételjük, a kedély költője, de a 

még egészen le nem ülepedett kedélyé. Azt hisz
szük (s e hitünket egyedül munkái vizsgálatából 
és épen nem személyes érintkezésből vagy élet
körülményei ismeretéből merítjük *),  hogy belső 
és külső okok egyaránt akadályozólag hatottak 
kedélye teljes megtisztulása ellenében. Mert az 
által, hogy költői pályája kezdetén mindjárt nem 
találta meg saját útja irányát, és egyszerűség s 
bensőség helyett igen soká üres képek és túlter
helt színezés után törekedett, — saját tehetségé
be idegen elemeket vett, erőszakkal, föl, melyek 
annak kifejlődését rendkívül gátolták. Ebből aztán, 
természetesen , némi meghasonlás következett : 
kedélye, a nemes és tiszta, kifejezést kerese ma
gának, s az elébe tolt szinfali lom miatt nem ta
lálván, azzal kiizködésben elkedvetlenedett, ma
gával elégületlenné lön s beteges vilagfajdalomra 
lön hajlandóvá. Részünkről ilyformán képzeljük 
Tóth Endre költői egyéniségének fejlődését s 
élettörténetét, legalább erre akármennyi igazoló 
adatot bírnánk 14 éves költői pályája — s kiadott 
költeményeiből fölhozni. E küzdelem utonyomai, 
szerencsére már tünedezve, még a Harangvirá
gokban is kimutathatók — s kritikusi jogunknak 
és kötelességünknek véljük azokra reá is mutatni.

*) Karjala=Karelia keleti Finnország tartománya, 
máskép Karjan-maa vagy Karjalan-maa, karja földe, mely
nek lakosi hajdan nvájlegeltetök, marhatenyésztők voltak, 
mire a karia=nvái, armentum, grex pecudis nevezet is 
mutat.

SZÁSZ KÁROLY. 
(Folytatjuk.)

*) E sorok írója szükségesnek tartja megemlíteni, 
hogy Tóth Endrét test szerint nem is látta. Sz. K.

KÜLIRODALOM.

KULLERV0
(epizód a „Kalevala11 

XXXI. RUN.
Csirkéket nevelt az anyós, 

nagy sereg hattyút eresztett, 
csirkéit a sövény mellé, 
hattyúit folyóra vitte; 
jőve egy sas, szétriasztá, 
jött egy ölyü, elszéleszté, 
jött egy sólyom és elszórta, 
egyet elvitt Karjaiéba, 
a másikat Oroszföldre, 
harmadikat otthon hagyta.

Az, kit elvitt Oroszhonba, 
kereskedő emberré lett, 
az, kit Karjaiéba ♦) vitt el, 
felnőtt, s Kalervo a neve, 
a, kit oda haza hagyott, 

czimü finn eposzban).

Untamoinen *),  szaporodott 
atyja bal szerencséjére, 
anyjának szívfájdalmára.

Untamoinen hálót vete
Kalervo halas tavába,
Kalervo látá a hálót, 
a halakat zsákra rakta.
Untamo gyanakvó ember, 
bosszújában megharagvék, 
kezeit harczra emelte, 
tenyerét ökölbe vonta, 
port támaszt a hitvány halért, 
a sügérnek porontyáért.

Viaskodtak, vagdalkoztak, 
egyik sem birt a másikkal, 
ki másikat ütlegelte, 
maga rögtön visszakapta.

•) Untamo, Untamoinen, vagy csak Unto Kalervo 
fivére s ellensége. Az V-dik rún 17-dik versében álmodo- 

! zónák, álmosnak neveztetik, s Grimm szerint neve is az 
I Uni=áloin szóból képeztetett. Lakhelye : Untamola.
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Majd megint más alkalommal, 
másod, harmad nap múltával, 
Kalervoinen zabot vetett, 
Untaménak háza mögé. 
Untamo merész birkája 
leette Kalervo zabját, 
Kalervo mérges kutyája 
Untamo juhát széttépte.

Untamo most fenyegette 
vérrokonát Kalervoinent, 
kivégzendi nemzetségét, 
agyon verend nagyot, kicsinyt, 
cselédeit kiirtandja, 
lakát hamvvá pörzsölendi.

Férfiakat szerze; kard van 
övükben, fegyver kezökben, 
gyerköczéket, kik.övükben 
tőrt hordoznak, vállon fejszét; 
méné aztán a nagy harczra 
tulajdon testvére ellen.

Kalervo szép felesége 
az ablaknál üldögéle, 
az ablakon kitekinte 
s szóla, ilyen szókat ejtvén : 
„Sűrű köd-e amaz ottan, 
avagy talán sötét felhő 
a szántóföldnek párkányán 
az uj ösvény végső csúcsán.

Nem volt az köd, épen nem volt, 
sehogysem volt sötét felhő, 
Untamo vitézi voltak, 
véres harczra felhuzódtak.

Jöttek Untamo vitézi, 
kardot hordozván övükben, 
Kalervo sergét elveszték, 

nagy nemzetségét kiirták, 
házát hamuvá porzsolták, 
mezejét elpusztították.

Egyedül Kalervo lánya 
maradt meg nehézkes méhvel, 
ezt Untamonak vitézi 
magokkal hónukba vitték, 
hogy a szobát tisztogassa, 
ott a padlót sepergesse.

Ezentúl kevés idő múlt, 
kis figyermek jött világra 
az elhagyatott anyától; 
ugyan minek nevezzék őt? 
anyja Kullervonak *)  hivta, 
Untamo a harcz gyöngyének.

*) Kullervo vagy Kullervoinen Kalervo vásott fia. 
Nevét, ugylátszik, a kürtfuvástól (kulleroitsen : kürtölni, 
düten, auf dem Waldhorn, Hirtenpfeife blasen) vette, más
kép Soininak is neveztetik, mi ugyanannyit teszen.

A kis fiút, a kis árva
gyermekét bölcsőbe tették, 
hogy ő abban ringattassék, 
a bölcsőben hintáltassék.

Ringatózék a bölcsőben 
a gyermek hajborzasztólag. 
ringatózék egy nap, két nap, 
de immár a harmadikon 
ficzánkola a kis gyermek, 
elő- s hátra rugdalózék, 
összetépdelé pólyáit, 
takarójára felkúszott, 
hárs-bölcsőjét össze törte, 
pelenkáit szét szaggatta.

FÁBIÁN ISTVÁN.
(Folytatjuk.)

T Á R C Z A.

ROLAND APRÓD.
— Uhland balladája

Károly király Áchenben ült;
Sok herczeg, asztalánál,
Ott bőviben a hal, a sült, 
Elüttök telt pohár áll.
Csillog a sok arany edény — 
Drága kövekről tiszta fény 
Ragyogja bé a termet.

Hős Károly szól : „Mit ér e kincs? 
Egy gyémánt nincs közötte, 
Melynek a földön párja nincs, 
Hogy egy sincsen fölötte. 
Megszégyeníti a napot,
— Egy Órjás pajzsán ott ragyog, 
Ardennek erdejében.“ 

Richard. Garin, Heimon, Naims, 
Alilon, Turpin az érsek : 
Egynek is most nyugalma nincs, 
Inni ők rá nem érnek, 
Pánczélát kéri mindenik, 
A lovakat már nyergelik 
S indulnak az órjásra.

Kis Roland, Miion fia szól : 
„Atyám, hallgass meg kérlek! 
Ha bár erőmben nem bizol, 
Hogy harczba menjek véled : 
De oly picziny már nem vagyok, 
Hogy el ne bírnám paizsod, 
S kopjád vinni utánad.“
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S a hat vitéz most útra kél, 
Együtt indul Ardennek, 
De a hogy az erdőhöz ér :
Hatan hat felé mennek. 
Roland apja mögött üget —
És úgy örül, hogy ő vihet 
A hősnek pajzsot, kopját.
S a hősök reggtől éjfélig 
Járnak, nyugtok alig vau;
De az órjást meg nem lelik, 
Sem bérczen, sem csalitban.
S hogy negyedszer delel a nap, 
Miion herczeg egy tölgy alatt 
Fejét álomra hajtja.
— Hát Roland látja messziről 
Valami csillan arra;
— Fut az őz is fénye elől, 
Csalitból kizavarva! — 
Látja, egy pajzsról jön a fény : 
Az órjás hordta, vad, kemény, 
A mint leszállt a bérczről.
Rolandnak átvillan agyán : 
„Hiszen talán nem félek!
Édes álmában jó atyám 
Minek zavarnám én meg?
Hiszen itt van a kard, kopja
A ló, a pajzs és, jó fia :
A kis Roland is itt van!"
És a kardot felövezi,
— Hős Miion szörnyű kardja! — 
Egy kézbe a kopját veszi, 
Másik a pajzsot tartja.
Majd Miion ur’ lovára hág;
Csak lassan megy a cserjen át — 
Hogy apját fól ne verje!
S hogy eléri a szikla-falt, 
Nevet a szörny kevélyen : 
„Ugyan, e kölök mit akar, 
Azon a harczi ménen?
Kardja, mint ő, két akkora, — 
A lándzsa, pajzs — uram fia, 
Agyon nyomja, megérem!
S Roland kiált : „No s állj ki hát, 
A gúny torkodra forrhat!
Ha tárcsám széles, legalább 
Tusában jobban óhat!
Kicsiny az ember : nagy a ló, 
Rövid karba nagy kard való.
Egyik segít a máson!"
Kapja a szörny, s Roland után 
Zúdul nagy öklelője;
De az lovát még jó korán 
Kitériti előle.
Kezében is pördűl a szál : 
De az reá meg’ visszaszáll — 
A csoda pajzs nem enged !

Neki hévül most kis Roland, 
Kardját két kézre fogja;
Az óriás is kardot ránt —
De mozdulatja lomha.
Kis Roland most hozzája csap : 
Karját éri a pajzs alatt — 
S lehull a pajzs a karral!
Hogy elveszíté pajzsát : 
Kedvét lankadni érzi;
— Többé a kő erőt nem ád, — 
Érte szivét bu vérzi!
És bár pajzsa után szalad, 
Roland neki csap az alatt;
S térden találva elhull.
S Roland megfogja nagy haját, 
Szörnyű fejét levágja :
Vérébül a mély völgyön át 
Patak támad utána!
Majd kitöri a pajzs kövét, —
— A kő nagy fényt ár aszta szét — 
S ő úgy örült e fénynek!
És keblibe elrejti jól, 
Aztán forráshoz mégyen.
S kimossa ott vérből, porból 
Kardját, ruháit szépen.
Meg’ visszatér a tölgy felé, 
Apját akkor is ott leié 
Aludva mélyen, nyugton.
S apja mellé oda vonúl
S elalszik nagy fáradtan;
Estve felé jó Miion ur 
Egyszerre csak fölpattan : 

„Ébredj hamar, Roland fiam. 
Nézzük, az órjás merre van? 
Hozzad a kopját, pajzsot!"
Fel is ülnek; völgyön-hegyen 
Bejárnak ungot-berket.
Roland apja után megyen,
— Nyomja a nagy fegyverzet;
Elérnek nem soká oda, 
Hol Roland csak most harczola : 
A szörny vérében ott van.
Roland szemének sem hiszen, 
Midőn a dolgot látja.
Hol van a kéz, a fej? hiszen 
Ö volt, a ki levágta!
Hol van a pajzs, kard, kopja, vért?
— Mást sem lát, csak egy tócsa vért, 
S az órjás undok törzsét.
Miion nézi : „Ez a derék
Vajon miféle állat?
— Látni még most is mily derék 
Volt a tölgy, mig még állott!
Mit kérdem? Ez az óriás! 
Aludtam mig legyőzte más :
Jaj — oda hir, becsület!" 
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. . . All a király Áchen fokán, 
Aggódik jó szivében : 
„Hol késnek hősim ily soká, 
Megvannak-é mind épen?
— De hajói látnak szemeim : 
Az Heimon, s a szörny feje int, 
Ott van kopjája végén !l<
De Heimon ur kedveszegett. 
Lehajtva kópiája — 
Letészi a véres fejet 
Oda, hol áll királya : 
„Ott leltem ezt a hegy alatt, 
S ötven lépésre távolabb 
Hevert az órjás törzse!“
Majd Turpin püspök érkezett, 
Az órjás kesztyűt hozta. 
Nevetve, a darab kezet
Belőle most kivonta : 
„Ereklyénekjó lesz talán?
— Ott leltem a hegy oldalán 
Es már le is volt vágva!“
Most bajor Naims érkezik, 
Vállán az órjás dárda.
„Az erdőből hozom. Ez itt 
Fegyvernek csak megjárja? 
Izzadtam is, mig elhozám,
— Hol az a bajor sör? Az ám! 
De jól fog esni mostan!“ 

Richard gróf gyalog közeleg, 
Lova kantárját tartja; 
Nyergén az órjás fegyverek : 
A pánczél és a kardja :
„A kinek kell, találhat még, 
Maradt fegyver ottan elég, 
Sok is volt nékem ennyi!“

Garin gróf még oda sem ér, 
S a pajzsot már csóválja :
— ,Ezé a pajzs és a babér,
Ott lesz a kő is nála!‘ 
„Hiszen a pajzs kezembe’ már,
— Csak volna itt a köve bár! — 
De már azt más kitörte!“
Végre látják, jó Miion ur 
Fordúl a vár udvarnak.
Feje búsan mellére hull, 
Lova csak alig ballag.
Roland apja megett üget :
Emeli a kopja nyelet 
S kemény pajzsot a hősnek.
De mielőtt az urakat
S a várt elérték volna :
Apja pajzsáról az alatt 
A forgót lecsatolja
Es közepére, helyibe 
Az órjás kövét teszi be, 
Csillogott mint a szép nap.
S hogy ragyogott, mint fénysuga 
Miion pajzsán a forgó,
Nagy kedviben szól a király : 
„Itt jön Miion, a jó gróf!
Az óriást ez törte szét,
Ez vágta le fejét, kezét : 
A gyémántot ez hozza!“

Miion megfordult hirtelen, 
S a fényt bámulva nézte :
„Nos hát, kölök, ez mit jelent, 
Szólj! ezt honnan vevéd te?“ 
,Ne vedd rósz néven, jó apám, 
Hogy a dögöt agyon csapám : 
A mig aludtál épen!“

SZÁSZ

AZ ÖREG HÁZ ÖREG ÓRÁJA.
(V é g e.)

V. ESTE.
Ma este az öreg Borosa mesélt nekem, 

egész nyolcz óráig, mindenféle boszorkány, 
királykisasszony, tündér Ilonáról, de azt 
már úgy meguntam. Az óra meséje sokkal 
szebb s aztán igaz történet volt, milyet ed
dig még alig hallottam életemben. Hogy 
Borosa elmenjen, úgy tettem, mintha alud
nám, s miután betette maga után az ajtót, 
már egész kíváncsian kérdém az órától : 
„mesélsz-e ma, kedves óra?** Hanem az óra 
tovább ketyegett, mert rósz kedve volt ma, 

bizonyosan rosszul húzták fel, s már úgy 
féltem, hogy tán tüdövészt kapott, s igy 
nem fogom megtudni, mi lett a szép Anná
ból. De egyszerre csak elkezdé.

„Tik- -tak. Egy pár nappal azután az 
én jó barátom, a napsugár, jött be hozzám, 
színtelen rózsáimat megaranyozva, s azt 
beszélte, hogy ott künn a kapu előtt egész 
kocsisor áll. „Bizonyosan sok vendég van 
a háznál,“ mondá, „fogadni merek, hogy la
kodalom van.“

S midőn épen szólott, a szoba ajtaja ki
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nyílt s rajta Anna lépett be, halaványabban 
mint máskor, göndörített dús szőke hajá
ban fehér mirtus koszorúval. Szép magas 
termetén nehéz fehér selyem ruha borult 
alá, s a nehéz, a földig érő csipkefát.yolt 
gyémántos fésű tartá össze a koszorú fö
lött. És arcza is fehér volt, fehér mint für
téiben a mirtuságok, fehér mint a halot
také. Tudtam én, hogy menyegző helyett, 
temetkezés van ma és szive úgy halt meg 
ez életben, hogy soha — soha nem támad
hat többé fel. S ő lassan járt körül a szo
bában, körülnézve borult szemmel, egy te
kintete rám is esett, és én e pillantást őrzöm 
szivem mélyében, mint egy szentelt erek
lyét. És a hol járt, bóditó illat maradt hátra, 
mintha egy virág járna búcsúzni itten.

A virágok mellett megállt, hófehér ke
zeit elsimitá rajtok, s megkövesillt vonásai 
lágyak, bájosok lettek, szemeiben köny 
volt, ajkán ama csodás, sajátságos mosoly 
vonult el, s mindegyiket kétszer, háromszor 
megcsókolva égőn, egy ágacskát szakított 
le az egyikről, s lassan, csöndesen a mint 
jött, ismét kiment.

Azt hivém, álmodtam, de ezt meghazud- 
tolá az illattenger, mely körülöttem hul
lámzott.

Most értém csak, hogy elbúcsúzott tő
lünk, talán sokára, talán örökre, s az én 
vén mennyasszonyom is úgy nyikorgóit, 
mintha ö is búsúlna Anna elmenetelén. 
Egész késő estig csönd volt a háznál, s az
tán, mert nem húztak fel, elaludtam.

Sokáig alhattam, mert midőn ismét fel- 
ébredék, sok, igen sok megváltozott körülem. 
Az én jó, öreg menyasszonyom eltűnt, bizo
nyosan öregsége miatt eladták valami zsi
dónak. S most áldottam csak istent, hogy 
nem keltünk egybe, mert ki tudja, mit be
szélt volna a világ, ha ő most magában s 
férje nélkül utazott volna el. Bizonyosan 
elválásról, s a többi, szóltak volna, s az em
ber jó hírét még se pótolja semmi.

Nem akarlak untatni avval, a mivel 40 
évet tölték, néha perczek vannak, melyek
ben több az esemény mint e 40 évben.

Egy fiatal pár bérelte ki a házat, s csak 
annyit mondhatok, hogy a kis menyecske 
ápolta Anna virágait, s ha kiszáradtak az 
öregek, csemetéiket más cserépbe helyezé s 
30 év múlva ugyanazon nyolcz virágcserép 

állt az ablakban, azon különbséggel, hogy 
azokat már ifjú nemzedéke lakta azoknak, 
melyeket Anna itt hagyott. Egyszer ismét 
megálltam, de midőn felébredék, legnagyobb 
örömöm volt, melyet valaha életemben érez
tem. Tik—tak. De azt holnap mondom el.

„Jó éjszakát óra“ mondám és elalud
tam, s álmámban láttam a szép mennyasz- 
szonyt, ki olyan volt, mint egy halott.

VI. ESTE.
Úgy örültem ma, midőn az én kedves 

órám a hetet elütötte, mert akkor lefekhet- 
tem. Áldottam istent, hogy Borcsának dolga 
volt, s nem untatott meséivel, s mihelyest 
ágyban feküdtem, az óra rá kezdé :

„Midőn akkor felébredtem, körülöttem 
minden megváltozott.

Körülnéztem a szobában, kis bölcső állt 
benne, zöld függönyökkel, csakhogy ezek 
selyemből voltak. Minden úgy volt rendez
ve mint tán ötven évvel ezelőtt. S az ablak 
mellett, a nagy karosszékben, abban, mely
re egykor féltékeny voltam, ült egy agg nő, 
arcza be volt esve, homloka barázdás, haja 
hófehér mint az ezüst, s alig tudtam elnyom
ni egy sikoltást, midőn térdein egy, tán há
rom-éves lánykát pillanték meg, kinek ar
cza annyira hasonlított Annáéhoz, hogy azt 
hivém, az ötvenévet csak átálmodtam, hogy 
minden csak álom volt, s hogy most is még 
50 évvel ezelőtt van.

„Mondd el imádságodat, Annácskám,“ 
szólt lágy, csengő hangon az agg nő s e 
hang Anna hangja volt, s Anna, az én szép, 
kedves, életvidor Annám agg volt. Csak 
hangja, az a lelketrázó, csengő, édes hang 
maradt ugyanaz.

S a kis lányka összetevé térdein kezét, s 
nagy kék szemét a nagymamára emelve, 
utána mondta az imádságot halk, ájtatos 
hangon. Aztán a nagymama megcsókolta, s 
a kis lány kiment.

Anna magában maradt, szemeit bánato
san függeszté az ablakban álló virágokra, s 
kezeit lágyan elsimítva rajtuk, arcza elmo
solyodott egy perezre. S valami rajongó, 
égi, ittas leh volt a mosolyban, mely fiata- 
litá az egész arezot. Ugyanaz a mosoly 
volt, melyet menyegzője napján ajkain lát
tam, s az meggyőződtetett arról, hogy bár 
minden elenyészik is az életben, a Boldog
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ság utolsó ajándoka—az emlék, megmarad 
s virágokat fejleszt a kiszáradott szívben, 
bár azok csak sírvirágok is.

Másnap megismerkedtem leányával, ki 
büszke, délczeg nö volt, inkább hideg mint 
bájos arczu. Az inasok mind ,,méltóságos 
báróné“-nek hitták, mindig selyemben járt, 
francziául beszélt s semmivel nem törődött 
a háznál. Legtöbbnyire nem volt itthon, vi- 
sitekbe, színházba járt, s igen rósz kedvűnek 
látszott, hogy itt kell lennie. A kis Anná
val is mindig egy félszemü, rút kisasszony 
volt, ki szintén francziául beszélt, s kit ki 
nem állhattam.

A nagymamát legtöbbször láttam. Sze
retett a gyermekszobában ülni, az ablak 
mellett, s a virágok illatát szívni.

Néha könnyeket láttam szemében, de 
valóban vígnak nem találtam soha. Öltö
zete is oly bús, oly gyászos volt. Mindig 
feketében, hollófeketében járt. Mindenki azt 
hitte, hogy férjét gyászolja — én jobban 
tudtam — tudtam, hogy az a kiért szenved, 
az a kiért gyászol, sírban nem nyugszik. S 
mégis halott, őneki mintegy meg van hal
va, és egyike azon halottaknak, kik legjob
ban fájnak a szívben, mert még az a vigasz
talása sincsen a gyászolónak, hogy boldo
gok — a mennyországban.

Egy szép őszi napon, midőn a nagymama 
ismét az ablak mellett ült, bejelentettek egy 
urat. Az aggnő beesett arcza fellángolt e 
név hallatára, s én is megrezzentem, úgy 
látszott, mintha „Sándort'1 mondtak volna.

E perczben az ajtó kinyílt, s rajta egy 
ősz hajú férfi lépett be, erőteljes termete 
kissé görnyedt volt az évek súlyától, hom
loka ránczos, de a nagy fekete szemek úgy 
világlottak, mindenkit megigézve a kire 
néztek, mint — 50 évvel azelőtt. A nőt hang
járól, a férfiút tekintetéről ismerém meg.

Megállt az ajtóban, s körülnézve hossza
san, tekintete reá szegződött az aggnőre s a 
friss virágokra. Arcza elkomorult, a nagy 
világló szemekre könylepel borúit, s köze
lebb lépve, égőn csókolá meg a nagymama 
feléje nyújtott ránczos kezét. Aztán egy
másnak átellenébe ültek, egymásra bámul
va hosszasan, fájdalmasan, s megölelték 
egymást. Két elátkozott lélekhez hason- 
litának, kik bolyongnak a mindenségben, 
egymást keresve ezer meg ezer évig, s 

megtalálják egymást akkor — midőn már 
késő.

„Késő! késő!14 susogott a férfi, s a nö 
szemeiből égető könnyek hullottak.

„Késő! késő!44 ismétlé ö is. Aztán susog
va kezdének beszélni, sokáig, óra hosszakig, 
mig este lett. Nem tudom, mit mondtak, 
csak úgy halkan beszéltek mint egy ifjú pár, 
mely félti első titkát a világ előtt.

Este elváltak egymástól, csókkal, köny- 
nyel, mint két ifjú szerelmes. „A viszontlá
tásig14 susogtak mindketten, aztán halkan 
tevék hozzá : „a mennyben.14

Tik—tak.
„S most vége?44 kérdém szomorúan az 

órától.
„Még nincs, csak légy türelemmel, ér

zem, hogy még lesz erőm, egészen bevégez
ni. Tik—tak..........44

S azután én úgy elgondolkoztam, milyen 
az élet, s megkisértém beleképzelni magam, 
hogy lesz az, ha szenvedni fogok, de se
hogy se’ tudtam kitalálni. S ha szemem 
könnybe lábadt is, ajkam mindig mosolyra 
húzódott ismét, s aztán elaludtam.

VII. ESTE.
„Ma egy szép mesét fogsz hallani,44 mon

dá az óra vasárnap este, „egy oly mesét, 
melyet a nagymama beszélt el kis unokái
nak. Magam is úgy elmulattam rajta, na
gyon is szép mese volt. Tik—tak.

Egyszer este Anna mamája ismét szín
házba ment, s a kis Annának is vendégei 
voltak, nagymama fiának gyermekei lá
togatóba jöttek hozzá, s a gyermekek egész 
késő estig játszottak a szobában. A nagy 
mama az asztalnál ült és olvasott, egy nagy 
bőrkötésű bibliában, ájtatosan, csöndesen. 
Végre betevé a könyvet, a gyermekeket 
maga körébe gyüjté, s beszélt nekik min
denféle épületes dolgokat, a jó istenről, a 
kis Jézuskáról s végre az év négy korsza
káról is.

Egyszerre Annácska, ki a nagymama 
térdein ült, kíváncsian kérdezé, hogy lett 
az, hogy négy korszaka van az évnek?

„Azt is az istenke rendezte igy el?44 
kérdé, nagy kék szemeivel bámulva a 
nagymamára. Az elmosolyodott, s szelíden 
magához vonva a gyermeket, susogó han
gon mondá : „Én erről egy mesét tu
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dók kicsikéim, figyeljetek jól, majd el
mondom.<£

S a kicsinyek mind, jobban odasimúl- 
tak hozzá, s ö kedves csengő hangján me
sélni kezdett :

„Midőn isten megteremté a világot, ak
kor az olyan gyönyörű szép volt. Az egész 
föld csak egy viruló virágkertet képezett, s 
a madarak olyan szépen daloltak, mint ta
vaszkor a föcskék, ha számiizetésökből visz- 
szatérnek. S minden oly fris volt, oly élet- 
vidor, oly fiatal. De a jó isten ellebegve a 
világon, meggondolá, hogy bizony az a 
pompás föld, örökös virulásában, nagyon 
is szép lesz az embernek, s hogy környezete 
bámulásában, a külsőségek megtekintésé
ben, önmagát, belsejét fogja elhanyagolni, 
elfelejteni. Pedig az kár lett volna. Isten 
minden szívbe egy egész paradicsomot ül- 
tete, mely szebb volt a földinél, szebb az 
éginéi, csak fel kellett találni. Isten előhí
vott négyet legkedvesebb angyalai közül, 
kiknek külseje úgy, mint jelleme és szoká
sai, igen különbözők voltak.

Az első, fürtös kis fiú volt, gömbölyű 
piros orczácskákkal, melyek mintául szol
gálhattak az első almának. Nevetése gyer
mekded, kedves volt,szemei lágy sugarakat 
vetettek, s piczi szája beszédje olyan volt 
mint a madarak csiripolása az erdőben. Ezt 
tavasznak hívták.

A második, szép fiatal ember volt, alak
ja nyúlánk, deli, szép göndör haja ragyogó 
fürtökben környezd napbarnított arczát. 
Szemei vad, égő sugarakat lövelltek. Duz
zadt piros ajkai fel voltak vetve, s egész lé
nye szilaj, féktelen, indulatos, de hatalmas 
jellemet árult el. Ez a nyár volt.

A harmadik, a férfikor, már hanyatló, 
de legerőteljesebb korszakában állt. Széles 
vállain nyugodott már őszülő hajjal a büsz
ke fő, homloka hófehér, gondolatterhes volt, 
s parancsoló tekintete még birt az iQui láng
gal, ifjúi tűzzel. Ennek neve ősz volt.

A negyedik agg, fehér hajú agg volt, 
mint én. Szemeiben a láng kihalt, keze je
ges hideg volt, teste görnyedt, arcza rán- 
czos, barázdás. Ezt télnek nevezék.

És isten a négy angyal kezébe adá a vi
lágot, négy korszakra osztva az évet, s 
megparancsolá nékik, hogy mindegyik kor

mányozza a világot, a néki kijelölt időben, 
jelleme, akaratja és hajlamai szerint.

Minden jól ment egy ideig, de az an
gyalok összevesztek a virágok felosztásá
ban. Nem tudván megegyezni egymással, fel
lebegtek istenhez az égbe,ta- ácsot kérnitőle.

S isten kezébe vett egy kosarat, melyben 
a föld minden virágainak egy példánya meg
volt, s oda nyujtá az angyaloknak — hogy 
válaszszanak.

A tavasz először belenyúlt akosárba, de, 
mert piczi markába a nagyobb virágok nem 
fértek — csak kicsinyeket húzott ki.

De azért szépek voltak, frisek és viru
lok, s kicsinységük csak növelé bájaikat. 
Kezében tartá a hóvirágot, az illatos ibo
lyát, a himes gyöngyvirágot, az égkék ne
felejcset, s azok mind frisebbek, virulóbbak 
lettek midőn a tavasz lehellete érinté kely- 
h ükét.

Ekkor a nyár nyúlt belé, s először is 
kihuzá a rózsát. Kezében tartá a virágok 
királynőjét, mely hangosan dobogó szivére 
hajtá piruló kelyhét, elborulva tulajdon 
szépségébe. S kihuzá a bársonyruhás szeg
fűt, a jázmint, a liliomot az azúrkék harang 
virágot, s mind fényesen, pompásan nyiták 
ki telided, illatos kelyhöket, fölsziva ittasan 
a ragyogó szemek égető sugarát.

S midőn az ősz megfogá a fris virágo
kat, a legtöbb lehullatá viruló szirmait, 
csak a georgina, az aszter és az öszike ma
radtak épen, elvesztve legfőbb értékjöket 
— az illatot.

Most már csak a tél volt hátra. Lassan 
közeledett a kosárhoz, de midőn jeges kezei 
érinték a ragyogó virágokat, azok fonnyad- 
tan hajták lexkelyhűket — és jéggé váltak. 
Azok a jégvirágok, melyek a fák ágain csil
lognak a téli nap fényében, mintha kris
tályból lennének/'

A nagymama elhallgatott. Aztán meg- 
csókolá egymásután a gyermekeket s alud
ni küldte őket.

Midőn magában volt, kezét szivére tévé 
s lassú hangon, lágyan suttogá, utolsó 
egyűttlétükre gondolva: „De midőn fagyos 
kezei érinték a ragyogó virágokat, azok 
hervadtan hajták le kelyhöket — és jéggé 
váltak." Tik—tak.

S mit jelent mindez?" kérdém kíváncsi
an az órát.
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„Azt te nem tudod felfogni,“ feleié. „Szi
ved tele fénynyel, korod tavaszában vagy, 
s nem érti a virág, hogy mi a hervadás, csak 
akkor midőn ö is hervadoz. Tik— tak.

VIII. ESTE.
Olyan sötét, csillagfa] an éj volt, az eső 

az ablakokat verte, de belül szobácskám- 
ban a lámpa szelid fényt vetett az öreg óra 
barátságos külsejére. Itt csöndes, viharta- 
lan volt minden, csak a szoba falai oly sö
téteknek látszottak, mintha gyászlepellel 
lennének takarva.

„Ma vége lesz Anna történetének ?“ kér- 
dém búsan az órától.

„Vége, mint mindennek ez életben,“ fe
leié az :

„Akkor este, midőn a nagymama olyan 
szépen beszélt a kicsinyeknek, azt paran
csold, hogy itt vessenek neki ágyat.

Mintha sejtette volna, hogy jó lesz neki 
azon helyen meghalni, a melyen született. 
Én csak ketyegtem, midőn már minden 
csen volt, fáradatlanul, álmatlanul, s az 
öreg asszony szeli'd vonásaira tekinték, me
lyekre a hold veté vékony ezüstszálu suga
rait. A bölcsőben mellette egy kis fürtös 
angyalka feküdt, mélyen alva, mosolyra 
vont ajakkal, s szomorúan gondolák arra, 
hogy ez a kis fürtös angyal is egykor meg
tört agg lesz, mint az, a kit születni láttam.

De egyszerre az ablakon keresztül, árny
ként, lengén, a földet alig érintve, hószin 
lepelbe burkolt angyal lebegett be, sötét 
haja szét volt bontva, s rajta fehér asz- 
ter koszorú fonódott át. Arcza légies, átlát
szó fehér volt, elmosódó vonásokkal, mint
ha fátyol takarná az egészet. Az ágy szélére 
ült, úgy hogy fehér fátylai szemfödélként 
takarák be az ágyat s márvány kezét kiter- 
jeszté, hogy a nagymama szivére tegye. De 
e perezben susogás hallatszott, kezét vissza- 
húzá s a szobában még három angyal állt : 
Boldogság, Búbánat és Lemondás, s mind a 
hárman az ágy fölé hajlottak, s a fehér an
gyal az ágy szélén olyan jegesen mosoly
gott. S a cserepekből a fris virágok lebeg
tek elő, dalolva csöndesen, édesen a temető
ről és a fehér rózsákról benne, s daloltak az 
égről, mely oly messze van a temetőtől — 
és mégis csak egy lépésnyire.

S énekeltek a mennyországról és az an

gyalokról benne, s isten véghetlen jóságáról, 
és a fehér angyal az ágy szélén mindig lá- 
gyabban mosolygott.

S ködök szállongtak a szobában, alakot 
váltva csodásán; a három angyal kezében 
töviskororona volt. Susogva hajlottak az 
ágy fölé, nem tudom mit mondtak, de az 
öreg nő halvány vonásain ismét ama csodás, 
ittas, égi mosoly játszott, elgyengült karjait 
kiterjeszté mint egy kedves kép után, és a 
fehér angyal, Halál, lassan közeliié kezét 
szivéhez s midőn az rajta nyúgodott, a vo
nások merevek, halotthalaványak lettek, a 
szemek kinyiltak, kifejezés nélkül bámulva 
előre, csak a fehér ajkak körül játszott a 
mosoly édesdeden, mint napsugár a hervadt 
sirvirágon.

A töviskoronát rátették ősz hajára, lát
hatatlanul emberi szemeknek, s a fehér an
gyal hószin liliomot tartott kezében. Talán 
Anna lelke volt? S a virágokból mind, a 
lenge viliik beleszálltak a liliomba s aztán 
mind eltűntek. A szoba üres maradt, csak 
az ágyban feküdt egy holt tetem, merev 
vonásokkal, égi mosolylyal ajkain.

Reggel a nagymamát halva találták s a 
virágok a cserepekben el voltak hervadva. 
„A dér fagy aszta el szegényeket/' mondák 
mindnyájan, de nem tudta senki, hogy ott 
fönn virúlnak isten mennyországában, a nagy • 
mama leikével együtt. Tik—tak.

„S megtalálta a szép barna bácsit 
ott fönn?'* kérdém könnyes szemmel az 
órától.

„Ott fönn isten mindent pótol, a mit el
vesztettünk idelenn, a szerelmet is, melyet 
nem lehet pótolni semmivel, azt is felleljük 
ottan, szerelmünk tárgyával együtt; tisztul
tál), égien, önzéstelenüí s örök üdvösségben 
szerethetjük egymást. Tik —tak.

VÉGE.
Kedden délután kötésem mellett ültem 

s épen az órára akartam nézni, midőn egy
forma, csöndes ketyegése megszűnt, belse
jében megmozdúlt valami roppant lármával 
srrrr......... s a kis ember ott fönn tátott
szájjal az órával együtt megállt. Én annyira 
megijedtem, hogy sírva fakadtam s midőn 
anyám belépett, könyörögni kezdtem, küld
jön el a doctorért, mert az én kedves órá
mat a guta ütötte meg. De a helyett, hogy



143

ö is megijedt volna, hangos nevetésre fa- apám a kis embert levágta róla s ide adá 
kadt, apám szobájába ment s aztán mind-ínékem — játszani. De én szép aranyos pa
ketten nevetve jöttek ismét ki Apám meg-: pirba burkoltam s eltettem legszebb bábos 
vizsgálta az órát s aztmondá,hogy az órást almáriomomba, azon elhatározással, hogy 
el fogja küldeni, avval elment. Fél óra múlva holtom napjáig tartom emlékül — a mint- 
bejött egy ember, egészen szétszedte az órát, hogy most tizenöt éves vagyok, még is 
s azt mondá, hogy ezzel már kár bajlódni, megvan.
úgyis vén szerszám, nem érdemes rá. Én; A szegény óra pedig a padláson lelte 
erre még jobban sirni kezdtem, mert én!sírját, s nem tudja senki, hogy mélyében 
igen jól tudtam, hogy az én kedves órám egy egész múlt van eltemetve, 
megérdemli. Aztán felvitték a padlásra, WOHL STEPHANIA.

KISFALUDY-TÁRSASÁG.
A Kisfaludy-társaság tegnapi rendes havi 

ülésében következő uj alapítók jelentettek be: gr. 
Wenckheim Krisztina kisasszony, gr. Csáky László 
és Szathmári Károly urak, és a lévai kaszinó.

Lichardt Pál tanár ur az általa kiadott „An
nales evangelicorum in Hungária- első kötetével 
kedveskedik a könyvtárnak.

Tóth Kálmán tag „Keleti dalai“-ból olvasott 
föl mutatványokat.

Schiller „Wallenstein“-jának (mind a három 
résznek) fordítása T. F. úrtól vizsgálat alá bo
csáttatott.
x Kelt Pesten, jun. 27-dikén 1862. Greguss 

| Ágost, titoknok.

VÉG
— Múlt számunkból kiszorúlt a következő 

értesités, mely különben e lapban lett volna ol
vasható először. Szabó Károly jeles történetnyo
mozónk tudományos erdélyi útjáról már volt em
lítés e lapokban. Ez utazást már eddig is nem re
mélt siiker koronázza. „Roppant sokat dolgoztam 
— igy ir M. Vásárhelyről — s még többet tanul
tam. A Teleki-könyvtárban is találtam több XVI. 
századi historiás éneket, melyeket a catalogusban 
nem találhatni, s melyek közül néhány wnícum, 
vagy igen-igen ritka:de még e mind semmi, mert 
feltaláltam azt, mi után annyi magyar bibliogra- 
phus oly régóta hasztalan epedett: Apáczai Já
nos (a czímen igy áll) Magyar Logicatskáját, Fe
hérvár 1654. 8r. 32 lap. — Képzeled, hogy meg
örültem a kincsnek, s hogy fog örvendeni neki 
Toldy, Erdélyi János, Szilágyi Sándor, Révész, 
Lugossy stb. — Barátom! nekem az unicumok- 
hoz ritka szerencsém van. E 2 íves kis könyv, 
helyért az akadémia nem tudom hány arany dijt 
hirdetett, teljesen ép példányban megvan a m. 
vásárhelyi ref. coll, könyvtárában, nem a catalo
gusban, hanem a valóságban. Ugyanott találtam 
Gönczi Énekes könyvének (Debreczen. 1616. 4r.) 
teljesen ép példányát44 — stb. Ilyen könyvtárno
kot minden hazai intézetünk mellé!

— Ráth Mór könyvkereskedése beküldött

Y E S.
hozzánk egy, Hamburgban Meissner Ottónál meg
jelent ily czimü könyvet : ,,Das Staatsarchiv, 
Herausgegeben von Ludwig Kari Aegidi und Al
fréd Klauhold. Dér ungarische Verfassungsstreit, 
urkundlich dargestellt.44 Ara 1 tallér. Uj könyve
ink rovatába nem sorozhatván, itt teszünk emlí
tést e gyűjteményről, mely a magyar állam alap
törvényeit, a pragm. sanctiót, az 1848-ki törvé
nyeket egészen, s az october 20-ki diplomától 
kezdve az országgyűlés feloszlatásáig minden ok
levelet közöl német fordításban.

— Megjelentek, úgy halljuk : „Losonczy 
László költeményei44 egy csinos tömör kötetben 
mintegy 100 költemény. Ara 1 ft. 20 kr. Második 
kiadás. Nem tudjuk (mert beküld ve még nincs) 
ezek eddigi összes, vagy mely költeményeinek 
második kiadása : minden esetre ajánljuk a szerző 
számos tisztelőinek figyelmébe.

— Friebeisz Ferencz előfizetést hirdet „Ne
felejtsek a társadalom kertjéből44 czimü novella 
gyűjteményére 2 ftjával, mely a Nefelejts szer
kesztőségéhez küldendő.

— Hugó Victor uj regénye „A nyomorultak44 
Huszár Imre és Reviczky Szevér által forditva, 
megindult, s az első két kötet már kapható is, 
Ráth Mór kiadásában, minden könyvárusnál.
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UJ KÖNYVEK ").
VEGYES CZIKKEK nők számára. Irta Szabó Richard. 

Ára 1 ft. (Emich, Pest.)
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. (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. 
Ára helyben vagy könyvárosi utón 3 ft. postán 3 ft. 
80 kr. (Emich, Pest.)

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

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

KÖLTEMÉNY - FÜZÉR. Irta Eredics Ferencz. (Pol- 
dini és Noséda. Pest.)

VÖRÖSMARTY SZÓZATA GÖRÖGÜL stb. Télfi János 
által. Második kiadás. Ára 40 kr. (Lampel, Pest.)

A NYOMORULTAK. Irta Hugó Victor. Francziából for- 
ditották : Huszár Imre és Reviczky Szevér. I, II. kö
tet. Fantine. Ára 3 ft. (Ráth, Pest.)

*) Hogy ez állandó rovatot mine'l teljesebbe' tehessük, kéret
nek a t. kiadó”, illetőleg szerző urak, hogy az újonnan megjelenő 
művekből egy-egy példányt, vágj- legalább annak egész czimét, 
I ozzánk beküldeni szíveskedjenek! A szerkesztőség.

Kilencz év EGY SZÁMŰZÖTT ÉLETÉBŐL. Szárazi és 
tengeri utazások nyugoton. Irta gróf IFass Samu. II. 
folyam. Ára 2 ft. (Ráth, Pest.)

BETEGSÉG és FELÜDÜLÉS stb. vagyis azon elvek, 
melyeket a TÁTRA-FÜREDI természeti gyógyinté
zetben képvisel a szerző. Irta báró Leutsch Béla. Ára 
40 kr. (Ráth, Pest.)

LNGVÁR TÖRTÉNETE, a legrégibb időktől máig. Irta 
Mészáros Károly, Ungvár városa képviseletének meg
bízásából. Ára 1 ft. (Ráth, Pest.)

A VÁLTÓ és CSÖDÜGYEKBEN keletkezett főtör- 
törvényszéki határozatok gyűjteménye. Kiadja Ke
resztszegi Lajos. Harmadik kiadás. Ára 1 ft. 30 kr. 
(Ráth, Pest.)

A TELEKKÖNYVI TÖRVÉNYEK MAGYARÁZATA 
stb. Irta Rényi Rezső h. ügyvéd. Tulajdonos és kiad- 
dó Nagy Miklós, (Engel és Mandello, Pest.)

A KELETI MARHAVÉSZ terjedésének beoltás és az ál- 
latbiztositó-egyletek általi gátlása. Irta Magyary Fe
rencz, oki. állatorvos. Ára 40 kr. (Emich, Pest.)

ÚTI RAJZOK. Irta Zombori Gedő. II-dik kötet. Ára 1 ft. 
(Stein, Kolozsvár.)

GÖRÖG RÉGISÉGTAN. (Antiquitas graeca, a?£c<oAoy/a= 
olvasd : «e^a<oAoyí«.) A tanuló ifjúság számára irta 
Garda József. Ára 50 kr. (Stein, Kolozsvár.)

ABC. Vezérfonal az ÍRVA OLVASÁS tanítására. Irta 
Gönczy Pál tanár s akad. tag. Ára 30 kr. (Ráth, Pest.)

TARTALOM.

Nyelv és nyelvészei. Brassai. — Harangvirágok. 
Szász K. — Kulervo. Fábián J. —Roland apród. Szász B.
— A.z öreg ház öreg órája. Wohl St. — Kisfaludy-társaság.
— Vegyes. — Uj könyvek.

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

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

elején lapunk nem nagy számú példányban nyomatván, későbbi előfizetőinket csak 
hiányosan elégíthettük ki (különösen a 8 első szám egészen elfogyott) : nehogy e 
csonka folyam továbbra is zavarólag hasson, a félévi folyamot april végén egészen 
berekesztők és május elejével a számokat újra kezdtük (1, 2, 3,) hogy igy lega
lább a jelen félévi folyam teljes legyen.

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

ianak előfizetésöket októberig kiterjeszteni; hogy igy legalább e második félévi folya
mot teljes számban bírhassák.

Heckenast Gusztáv Arany János
kiadó. szerkesztő.

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

Prsten, 1862 X; :n»t<>tt I.andurer <5, rieckaiiastuál




