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Közvetlen Csokonai előtt, alatt és után 
verselek hosszú sorát halljuk zsibongani, 
mely az akkor előtérben álló iskolák egyi
kéhez sem szegődve, sőt úgy látszik, tudo
mást. sem véve róluk, haladt a népszerű 
köznapiság széles, poros országutján. Azon 
iskola volt ez — ha ugyan iskolának lehet 
mondani.- - mely egyenest a „poetica clas- 
sisok" napi és heti gyakorlataiból csepere
dett fel. Önteni a verset valamely feladott 
tárgyról,, mint : „az év négy szaka" — ,,a 
reggel" — az égő ház" — "a zivatar" — „a 
középszer" — „a fösvénység" — „a hival
kodás" — stb. vagy valamely „pátronus" 
neve napjára örvendő — halálakor gyász
éneket enyvezni össze többnyire latinul, de 
olykor kivételesen magyarul is : ez volt, a 
költészet gyakorló műhelye, a költői hiva
tás criteriuma, hol az, ki a többi felett 
ügyesség, könnyűség által kitűnt — kivált 
ha még azonfelül tanulótársait s a disznó
torok közönségét is tudta mulattatni fur
fangos vagy priapi versekkel — már az is
kola falai közt megnyerte a felavató olajt; 
kilépvén pedig már előre némi nimbus várt 
pá az illető társas körökben, melyek Ízlése 
nem kívánt, jobbat. Mi természetesebb, mint 
hogy az ekkép némi hirre kapott egyén 
folytatá. a mit annyiak Ítélete szerint nem 
ninvita Minerva" kezdett vala : leírásai, el
mélkedései, tréfái, köszöntői még egyre biz
tosították számára a tapsot : igy lett a Má
tyásiak, Pócsok, Láczaiak hada, igy a min
den kar- és rendbeli „lagzisok," kiknek 
népszerűségre esrv Kazinczv homlokát nem o • 

engedé a méltó babérhoz jutni. Ekkép raj
zott feLnálunk egy verselő csoport, mely a 
művészet legkisebb öntudata nélkül mes
terkedik vala, melyet irodalom-történetünk 
népiesnek mond, de a melyre inkább nép- 
szerű nevezet illik. Mert se tudva s késza
karva, se ösztönszerüleg nem járt az utón, 
mely a szó elfogadott jelentése szerint a 
,népies4 alatt értődik : nem hozá be irodal
munkba a népi eszmejárást, nem költésze
tének naiv friseségét, melyen, mint a Rei- 
neke Fuchs-ról mondja valaki, még érzik a 
mező s erdő illata, — nem benső, lényeges 
költői formáit, a külsők közül is leginkább 
csak azt, a mi úgy szólván negatív (mint a 
mértékhiány), nem erélyes, ruganyos rövid 
nyelvét; szóval sem a Niebelungen sem 
Goethe népiességét. A mi őket e nevezetre 
jogosítaná, az legfölebb a nyelvnek minden 
erőszaktól, idegen behatástól ment szóköté
se, mely a hétköznapi népéletben is megvan, 
— egy-két versalak, mint az erősen tagolt 
magyar alexandrin, használata s ebben a 
közép- s végspondeusra eső nehéz rhyth- 
mus; bizonyos talpraesettség az egyes mon
datokban (olvasd pl. Mátyási „Vén szüz"-ét.) 
s az a két-három népdal, melyhez leeresz
kedtek : de másrészről semmi törekvés ná- 
lok, hogy a népnyelv virágait szedjék föl; 
ritkább, ünnepiesb, hatályod szófordulatait 
tegyék sajátjokká; eszményitési módját (mert 
van ám!) kövessék; benső, teljes idomaira 
szert tegyenek. Ellenben örömest affectál- 
ják a tudós színezetet; nem a ,népből1 nem 
is a ,népnek1 írnak, hanem azon diákos kö
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zéposztály számára, mely érti, megtapsolja 
ovidiusi czélzásaikat, fogékony böszavú re
flexióikra, velők élte meg a koronázási, fő
ispán-beiktatási ünnepélyeket, melyek egyik 
sallangja az ö legújabb költeményök is, ka- 
czag mosdatlan tréfáikon s pipaszó mellöl 
szedett élczeiken, bámulja furfangos rímei
ket : a csattogó leoninust, az egy magán
hangzóval kisütött egész poémát, a csupa 
azonos de különböző értelmű szavakból álló 
sorvégeket (,víg aszta? = ,vigasztal1), a 
dísz-asztalosi technicával két három szóból 
összegyalúlt kadencziát s több efféle fur
csaságokat. így népszerűek voltak, mit se a 
franczia csín behozásában fáradó, se a klasz- 
szikai költészet formáit s nyelvfordulatait 
utánzó iskoláról nem mondhatunk, de még 
a Kazinczyval feltörekvő uj irányról sem, 
melynek közönsége jóformán egy kisded 
irói csoportra szorítkozik vala. E népszerű 
iskola s mai verselöink tömege közt lehetet
len némi hasonlatot észre nem vennünk.

„Hogy hogy?11 kiált fel az olvasó, még- 
inkább az iró, kit ez összevetés közelebbről 
érdekel, — „mikép lehet a fönebbi jellem
zés után amaz iskola s a mai versirók közt 
analógiát keresni? Azok tudós szint negé- 
lyeztek, ma semmitől nem irtózunk jobban; 
azok kerülték a naiv hangot, ma torkig 
uszunk benne, azok forma játékban vesztek 
el, ma az egy rím nyűgét is majdnem egé
szen leráztuk, azoknak képzetük sem volt a 
belformáról, mitőlünk legalább az egy dal 
formája iránti ösztönt a legmérgesebb kri
tikus sem vitatja el11 ... és igy tovább. 
Megmondom, hol a hasonlat : a különféle 
költői idomok iránti érzék tompúltságában, 
a tömeges de ösztönre bízott gyakorlatban.

A népszerű iskola embere, ha érzé, hogy 
,est deus is nobis1 (már akár Apolló, akár 
Bacchus), vagy unszolá valamely alkalom, 
vette a tollat, s a mi épen annak hegyére 
jött „irta, a meddig bírta.11 Nem lehet mon
dani, hogy olykor egy jóravaló ötlet, egy 
hatályosan kifejezett gondolat, szerencsésen 
talált kép, jellemző árnyalat a leírásban, 
fordulat a nyelvben ne tarkázta volna bő
ven ömlő folyamát versének : de az egész 
zavarosan hömpölyg vala tovább, szeme
testül, iszapostul. Egy-egy erőteljesb moz
zanatra bágyadt, lapos, mit sem mondó he
lyek következtek; egy-egy költőibb szökel

lésre mindennapi lelketlen próza; a velők 
született de nem müveit nyelvérzék egy-egy 
sikerültebb nyilatkozása után széles szájú 
beszéd, s az eszme, ha volt is, mire nap
fényre került volna, összeroppant a vaskos 
kezekben, mint a Petőfi gyöngye. A Pegazus 
ügetése hasonlított azon ritkán jó lovaké
hoz, melyek néha veszettül neki-iramodnak, 
de többször fülkonyitó lassúsággal emelge
tik lábaikat. — Továbbá, a népszerű iskola 
emberének a vers, minden egyéb osztályzat 
nélkül, csak vers vala : se tárgyi se alanyi 
állapotok különbsége nem változtatta, nem 
határozta formáit; objectivitása, mint a rósz 
színészé, kinek mosdatlan egyéniségét se 
máz se mez nem képes eltakarni, ki Bura 
Bandi marad örökké, ha Bánkot adja, ha 
Leart, ha Mokányt vagy Baczúr Gazsit, s ö 
ezt cseppet sem bánja, mert igy a közönség 
öt magát tapsolja meg, nem alakjait, a da
rabban előjövő élezeket neki tulajdonítja 
mint improvisatiót, a pitykés frázisok az ő 
személyes hazafisága előnyére számíttatnak, 
hunyorgása, ezélzásai a nézők padjai felé 
mind az ő személyes érdemét növelik. így 
ama népszerű. Verseiben folyvást két dol
got akart bebizonyitni : hogy ő tanult em
ber, meg hogy élezés ember. Amazt, ha ko
moly, ezt ha enyelgő hangon ír vala; de 
már a komoly és víg elemet sem kiilönözte 
el egymástól, hanem összekeverte, a mint 
épen keze ügyiben esett, a nélkül, hogy hu
moros öszhangban engesztelné ki. Objectiv 
alakokról, jellemekről s ezek szerint módo
suló költői formákról, nyelvről szó sem 
volt; de az alanyi érzés vagy hangulat ki
fejezésében sem volt semmi fokozat, semmi 
különböző szín; ha a versezet óda magasán 
kezdte, misem biztosított, hogy alább ne
hány sorral pityergő elegiába, száraz dida- 
xisba vagy furfangos ,mendikáncziába‘ (bo
csánat e szóért, de nincs más, mely az él- 
czeskedés illető faját ennyire jellemzően 
kitegye) nem cseppenünk; vagy megfordít
va. Naivitás volt elég, de nem a miiben, 
nem az alakokban, hanem öntudatlanul s 
olykor pedantság színe alatt a költők sze
mélyében.

Lássuk, mivel vagyunk tovább.
Ha a mai poetáskodást egész tömegé

ben nézzük : egy nevezetes mozzanata tű
nik szemünkbe a haladásnak. Ritka ma már 
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a kezdő, kinek sejtelme ne volna, hogy mi
dőn verset ir, nem csupán hosszabb rövi- 
debb sorokat szed rímbe, hanem dalt képez, 
melynek bizonyos menete, hangja, formája 
van. Ha legtöbb esetben nem sikerül is el
találnia : de az idetörekvés jelei mindenütt 
mutatkoznak. Annyira hát már volnánk, 
hogy e ,catexochen‘ lyrai forma iránt van 
némi érzékünk. És ez főleg Petőfi érdeme. 
Mert bár előtte is zengett a magyar dal, s 
ő is előzői álláspontjáról indult kezdetben 
(lásd afféle költeményeit, mint pl. „A Du
nán”) : senki oly határozott, oly szembe
szökő typusban nem képezte ki a magyar 
dalformát, mint ő. Lehetetlen volt nem lát
ni olvasóinak, (s a mai nemzedék az ő olva
sásában nőtt fel,) hogy a vers nála nem csu
pán a rímelő sorok aggregátuma, mint ka
lárisok egy hosszú czérnaszálon, hanem 
összeálló, kerekbe futó valami. E hatás nyo
ma, mondom, bármily tökéletlenül, a leg
zsengébb költeményen is meglátszik, nem is 
félek, hogy e részben oda jussunk vissza, 
mikor a vers hosszát a papír hossza hatá
rozta meg, mint a „Házasodd látom, mi 
dolog Goinbási barátom” rendébe tartozó 
poémáknál. Csak néha, a költészet egyes 
agglegényei, kiket a múzsa már fiatal ko
rukban kikosarozott, mégsem szűnnek bo- 
szantani udvarlásukkal, csak az ilyenek Ír
ják még ama semmi osztályhoz nem tartozó 
verseményeket, melyek elődei a ,Hírmondó
ban* vagy a ,Hasznos mulatságok* szürke 
lapjain nyugosznak eltemetve. Az ifjú soka
ság, ki jobban, ki roszabbul, mestere lyrai 
alakját igyekszik utánképezni s ez minden 
esetre haladás, de olyan, mint mikor az 
örapeczek a kerék egyik rovátkából a má
sikba zökken, hol megállnia szintén csökö
nyösség.

Valamint a jellemzettem régiek nem 
inocezantak odább, csak vers : vers; úgy 
mi, tisztelt szakfeleim, körülbelül itt fenek- 
lettünk meg : vers = lyra, még pedig leg
inkább dal, „Vágni*- egy verset, Petőfinek 
volt kedves szavajárása (tudott is hozzá) : 
mi sem teszünk . . (hohó! az első személy 
nem formál ily ambitiót) ... ti sem tesztek 
különben : „vágtok” egy verset, ha épen 
kedvetek csoszszan. Ezentúl nincs költészet 
nektek. Az igy ,vágott* vers aztán, minél 
több csengő bongó dal-elem, minél több 

,csillag* ,harmat* ,rózsa* ,napsugár* ,hullám 
és villám* stb. stb. ingredientia van benne, 
annál költőibb lesz, akár illik a tárgyhoz, 
akár sem. Az óda komoly, szilárd, fukar 
nyelvű, de ,mázsás* szavakat görgető, czi- 
czomátlan, fenséges tartása már nem költé
szet : egy uj Pindart nem értene meg e kor, 
Aeschylusnál többre tenné a nagyhírű Piti 
Pál ur képdús phantasiáját, Hornért is csak 
a ,piteás* tartja nehány ezer éves trónusán. 
Elnézem pl. legtöbbjét a nagy embereink 
nem oly régen történt halálára irt költemé
nyeknek. A tárgy által gerjesztett legter- 
mészetesb hangulat ódái, vagy ha tetszik, 
elegiából fölemelkedő ódái volna : s mit 
kaptunk? Dalt, örökké, minden viszonyban 
dalt, tömve a szokott csillaghullással, bá
rányfelhővel, s mit én tudom, mivel. Ha 
Mátyást akarjuk dicsőitni : édeskés dal; ha 
Hunyadit zengjük : ismét dal; melyben le
het, hogy van némi taps-arató frázis, de az 
óda szigorú fónsége, az merőben hiányzik. 
Tehát — és ide akartam érni — a lyrában 
nincs meg, de koránt sincs meg, az érzelmek 
és előadás azon különfélesége, melyet a lyrai 
nem megenged, hanem az összes lyrára jól 
roszúl az egy dal formái vannak megkö- 
vesedve. Nem azt akarom, ezzel mondani, 
mintha a dal lényege az említett pipere 
volna, vagy mintha igen jó dalokat tud
nánk írni; hanem hogy ama kicsinyes ékes- 
getés a lyrai formák közöl is leginkább 
megfér a dallal, bár ez szintén ellehet nél
küle, s hogy mi a dalnak e lényegtelen 
arributumát s vele a dal hangját átviszszük 
a lyra egyéb fajaira is, hol más elem, más 
hang, más diszitmény, inás nyelv kivántat- 
nék, sőt átviszszük az eposzba, drámába, 
hol az által gondoljuk költői színvonalra 
emelkedni, ha foltonkint a dal hangját és 
mellékes cziczomáit alkalmazzuk.

És valamint a népszerű iskola embere, 
verset írván, a leghajlithatlanabb subjecti- 
vitással egyre azt iparkodott kitüntetni, 
hogy „ö tanúit ember, meg élezés ember” 
azaz : épen nem simúlt a tárgyhoz, hanem 
örökké saját egyedisége előnyeit mutogat
ta : úgy mi — a nagyobb rész — az által 
akarunk igazán költőiek lenni, hogy min
den tekintet nélkül tárgyra és alkalomra, 

| bravour-képekkel, s egyéb külsőséggel eről
ködünk „kitenni magunkért.” A ,sed non 

11» 
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his erat locus1 bölcs józanságát nem tartjuk 
összeférőnek a költészettel; kiki annyit ér, 
a mennyi úgy nevezett „szép helyet/1 ujjal 
kimutatható, collectába jegyezhető „ragyo- 
gó“ mondatot képes producálni. Ez törté
nik, ha valaki igen szellemdús, képzetgaz
dag szinben akarja láttatni magát Ha pedig 
az egyszerűség pálmája után törekszik, elő
fog egy halvány ötletet, képet, egy mitsern 
jelentő antithesist, vagy efféle léhaságot : 
alapúi veti az egész költeménynek, körül- 
önti szűz prózával s megvan a vers. Nem 
mondhatni, hogy hiányzanék benne a dal 
formája, egysége : mert hisz az a kis gon
dolat, vagy kép, melyre 4—5 versszak pró
zája készit elő, oly árva egyedüliségben áll, 
hogy csoda is volna benne többet látni egy
nél; hanem bezzeg a költemény sem olyan 
lesz ám, mint midőn folyvást emelkedő hal
mokról jutunk a tetőre, mely mindeniken 
uralkodik, hanem olyan, mint mikor lapá
lyon haladva egy darabig,utoljára felüliünk 
egy — határdombra. A kilátás innen sem 
sokkal tágabb, az emelkedés nem volt érdé 
mes fáradságra : akár ottlenn maradtunk 
volna. Gyakran oly czim. oly tárgy, mely
ből ódái szökkelést vártunk, ily értelemben 
vett dallá hegyesedik. Ha pedig az előbb 
mondott „phantasia-dús“ játékot veszszük 
elé, productiónk hasonlít a föntebbi népsze- 
rüekéhez abban, hogy miután örökké szé
pet4 mondani csak a legkiválóbb elmének 
adatott, az egyes bravour-pontok közt, eső 
hézagokat silány prózával töltjük be; itt 
ott jól éneklünk, de a hol nem bírjuk, fal- 
settet, alsó octávát veszünk, fistulázunk; 
vagy mintha czifra épület repedéseit szal
mával tömnek ki. Ne értessem balúl. Szíve
sen elismerem én, hogy van több jóravaló 
tehetség költőink — s jóravaló költemény 
ezek versei közt. Nem is szólok egyesekről, 
annál kevésbbé egyesek sikerültebb darab
jairól : hanem veszem költészetünk irányát, 
gravitációját, egész tömegben, mint, előre is 
kimondottam. És ez lyrai, ott is, hol nem 
kellene, a lyrában pedig dalszerű, ott is, hol 
nem kellene.

Midőn a lyrai fajok többféleségét, vál- 
tozatosságát. sürgetem, távol legyen, hogy, 
amaz iskolai osztályozás lebegne szemem 
előtt, mely a sapphói vagy alcaeusi mérték
hez szabott költemény homlokára felírja 

óda, mely a hat és öt lábú mért soroktól 
függeszti fel az elégia elnevezést, s épen 
nem kívánom hogy, ha idt/ZZről van szó, 
Corydon és Menalcas dudaversenyét zeng
jük, s több afféle. Ama régi formák, bár 
mily alkalmas is zengő nyelvünk a görög
római mérték visszaadására, nem képesek a 
magyar lélekben azt a zenei viszhangot 
költeni, melyet egykor az illető nép keblé
ben költöttek. A hellén kar végtelen válto
zatú, csoda, zöngelmü dalformáit, ha ele’nte 
némi fáradsággal is, utánképezhetnők haj
lékony nyelvünkön, de az ily kisérlet ná
lunk örökre nehány tudós ember magán 
időtöltése maradna : mert hol a nép, mely 
azon hangmenetek csiráit már kezdettől 
fogva lelkében hordja, mely azon rhythmu- 
sok alapját maga teremtette egyszerű, pri
mitív dalaiban, hol a kar, mely e formák 
későbbi fejlettebb, virágzó alakjában is ft-n- 
tartsa, folytassa a közösséget a néppel, az 
élettel? Nincs különben a többi antik for
mával se. A míg iskoláink mintegy közön
séget neveltek számukra, s a magyar dal
lamosság öntudata ébredni nem kezdett; 
addig, legalább az olvasó ember, úgy a 
hogy beléjök találta magát. De mióta az a 
kevés classicismus, mit a tanoda 4— 5 órája 
az ifjúba diktál, koránsem elegendő, hogy 
vérré váljék : e formák még azon „második 
természet1 a megszokás támaszától is eles
tek, tanulva sem zengenek többé a lélek
ben; ellenkezőleg a nyugati rhythmus ér
zéke terjedt, s a magyar dallam is (ha bár 
legújabb időben inkább hanyatlás mint elő
menetel nyomai mutatkoznak) ellenszegül 
ama távolesö, visszahozhatlan, elérhetlen 
világ zene-accordjainak. De van a régiek 
lyrájában, mit még ma is haszonnal tanul
mányozunk : az óda fennsége, tömör, impo- 
sant szerkezete, rohanó tüzárja, komoly 
bölcselme; az elegia olvadó heve, mérsék
leti hangja, az a magát beleélés mintegy, 
örömeibe vagy fájdalmába; az epigramma 
csodaszép példányai, az összeszoritás által 
oly ruganyossá váló — az összeütközésben 
szikrává pattanó gondolat, ama két vagy 
négy sor, mely tudja, hogy kőbe nagy nehezen 
azért vésték, mert századokra kell hirdet
nie az eszmét stb . . . mindezek ma sem há- 
ládatlan tanulmány a költőnek, habár épen 
nem szükség, hogy gondolatát antik mezbe
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öltöztette, hogy ínythologiai alakokkal, ké
pekkel tarkázza dictióját, hogy sorait a ré
giek rhythinusaszerint alakítsa, szóval hogy 
külső, lényegtelen dolgokat majmoljon. S 
ily értelemben hivatkozom én, midőn a for
mák különbségéről beszélek, a régiekre is : 
de nem állapodom meg nálok, mert a lyra

azóta, különböző népeknél, végtelen váltó 
zatosságra fejlődött, s csak minél többféle 
példány átélvezése menti meg a költőt (ha 
ugyan uj ösvényt, törő, önálló, eredeti csil’ 
lagnak : lángésznek nem született), hogy 
egy valamely kitűnő szellem szolgálatába 
ne rekedjen. Y. 

BELIRODAI.O M.

PETŐFI ÉLETÉBŐL. Regényes rajzok.
Irta Szokoly Viktor. Második kiadás. 1862. Ki
adja Emich Gusztáv.

Mi ez, életirat-e vagy regény? Egyik sem a 
a kettő közül, olyan öszvérgenre, melyet szebben 
mauvais genrenek lehetne nevezni. Egyébiránt 
kényelmes genre, a mennyiben az írónak mindig 
megvan a maga mentsége. Például,ha müvét, mint 
életiratot, hibáztatják, azt felelheti reá : hisz ez 
nem életirat, mit nekem a száraz tények, én költői 
müvet Írtam, nem kötöttem ugyan magam holmi 
pedant formákhoz, de nem is ez a költészet lé
nyege ; ha pedig mint regényt támadják meg : eh 
minő roszakarat, mondhatja ismét, hisz ez nem 
regény, csak regényes rajz, a tények mind igazak, 
csak a hatás végett dolgoztam föl egyet-mást 
némi költői felfogással; legfeljebb a részletekben 
van egy kis pótlás s az is úgy hogy a jóakaratu ol- 
vasó könnyen észreveheti.

Szokoly előlegesen, minden hibáztatás nél
kül is, használja e mentséget, ha nem is oly éle
sen, mint a hogy mi kifejeztük. Ugyanis elősza- 
yában a többek közt igy ír : „Nem igénylem a 
száraz adatok el vitathat lan alaposságát, hanem 
elbeszélésemet csak úgy óhajtóm tekintetni, mint 
ama regéket, mikben az üres hézagokat az iró 
kepzelme pótolja ki, s melyek mindazonáltal való 
alnpon nyugosznak. Nem életirást, hanem regé
nyes rajzokat adok e helyütt s a jóakaratu olvasó 
monyára tudandja a tényeket ama részektől meg- 
mönböztetni, miket bővebb jellemzés vagy a tör- 
e^tek kerekdedsége miatt írtam.“ E sorok eléggé 

Untatják, hogy Szokoly az életiró hitelességéről 
Seni mond le s a beszélyiró dicsőségéhez is tart 
nemi igényt. Ám legyen. Szóljunk hát e könyvről, 
^ind a két szempontból, noha nem tartoznánk 
Ve „• Vizsgáljuk először a való alapot, a tényeket, 
a történteket, aztán lássuk, hogy mint regény 
mennyiben sikerült.
m,Szokoly Petőfi kecskeméti szinészkedésén 
p ) kezdi az életirást s bevégzi ott, midőn 

, °« 1843. nyarán Debreczenbe indul, hogy is- 
e szinészszé legyen. Mintegy két év tehát, a

mit Szokoly tolla alá vesz. Teljességgel nem ért
jük, hogy mi szükség volt rajzolnia Petőfi pozso
nyi és pesti napjait is, hiszen a „történtek kerek
dedsége,“ úgy kívánta volna, hogy a kecskeméti 
napokon bevégződjék az egész. Azonban, a mint 
már megjegyeztük, Szokoly nem akar lemondani 
az életiró teljessége- és hitelességéről. Kár, hogy 
az egész miiben oly kevés az adat, s a mi van is 
nagy részt valótlan vagy ferde, s igy a követelt 
„való alap“ nagyon parányivá olvad le.

Petőfi kecskeméti élete rajzában csak egyet
lenegy adat való, tudniillik, hogy Petőfi Kecske
méten színész volt. Vajon Borostyán volt-e álneve 
ez időszakban, ahhoz kétség férhet, bár nem mer
jük határozottan tagadni. Annyi bizonyos, hogy 
1842-ben juh 7-ről Pápán kelt és Szeberényihez 
intézett levelében igy Írja alá magát : (jelenleg) 
Petrovics Sándor tanuló, (hajdan) Rónai szinész, 
(jövőben) Sió szinész és literator“ *). Arról a ka
landról, melyet Szokoly müve középpontjává tesz, 
nem tudnak semmit Petőfi életirói. Mi ugyan hal
lottunk valami olyat, hogy Petőfi Kecskeméten 
öreg házi asszonyának sokat beszélt volna egy 
vastag könyvéről, melyben csodadolgok vannak, s 
melyet sok pénzért sem adna el másnak, s házi 
asszonya eltávoztakor ezt kérte volna tőle zálog
ba, a mig a házbért kifizeti, abban a reményben, 
hogy ez soha sem történvén meg, ő lesz ama cso- 
dafcönyv birtokosa, azonban az egész alkalmasint 
mende-monda, legalább egyetlen életiró sem vette 
hiteles adatnak, sőt meg sem említi. Szokoly ta
lán épen erre épitett, midőn Sophokles drámái
nak egy Mátyás korabeli álmásolatját adatja el 
Petőfivel egyik kecskeméti tanárnak, hogy egy 
elnyomorodott özvegyasszonyt, s egy szive elleni 
házasságra kényszeritett fiatal leányt kiszabadít
son az uzsorás tanár körmei közül. Élég ügyetlen, 
otromba história az egész, kár volt bele vonni 
Petőfit, kivált Szokolynak, ki különben annyira 
tiszteli, hogy félistennek, mythoszi alaknak mond
ja előszavában. A versek idézése sem nyugszik

*) Lásd. Néhány év Petőfi életéből. Irta Szeberényi 
25 lap.
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való alapon. Ama versek közűi csak egyetlen
egyet irt Petőfi Kecskeméten „A jövendölés" czi- 
müt, s azt sem 1842-ben irta, hanem 1843-ban. A 
„Felköszöntést" Pápán irta, a,,Disznótorban" czi- 
műt Székes-Fehérvárott, a „Búcsút a színészet
től" Pesten 1844-ben, a „Hozzát“-ot szintén Pes
ten és 1844-ben.

A mi Petőfi pozsonyi és pesti napjai
nak rajzát illeti, itt az adatokra nézve már hi- 
vebb Szokoly, de jellemzés tekintetében itt is 
meglehetős hütelen. Például, úgy állítja elő Vö- 
rösmartyt és Bajzát, mint a kik Petőfi első verseit 
mindjárt egy óriás lángész nyilatkozványainak 
tartották, s mint valami két öreg nagy bácsival, 
egy kis cselszövényt gondoltat ki velők, hogy 
Petőfi valódi nevét és helyzetét megtudhassák. 
Mindez nem igy van. Az igaz, hogy mind kettő
nek feltűntek Petőfi versei, s Vörösmarty valami 
régibb irót vélt rejtezni a Petőfi név alatt *),  ha
nem, hogy oly lángésznek tartották volna Petőfit, 
mint a milyennek most mi tartjuk, pályája végén, 
arról szó sem volt. Legalább az a körülmény, hogy 
Vörösmarty valami régibb irót vélt neve alatt rej
tezni, mellettünk bizonyít. Szokoly, úgy látszik, 
csak azért túlozza a dolgot, hogy összehasonlit- 
hassa Vörösmartyt és Bajzát a mostani kritiku
sokkal, mert mindjárt utána veti : „Ez a valódi 
nagyság, mely nem félti saját dicsőségét; tün
döklő nap, mely a ragyogó csillagok mellett még 
jobban feltűnik, s rátok gondolva nagy szellemek, 
mindig eszembe jutnak napjaink romboló démonai, 
ama bősz irigy had, mely a bitorlóit bakó bárd- 
dal, miután a jobbak birószéke ellen el nem Ítél
heti, legalább nyakát igyekszik szegni a valódi 
tehetségnek s fennen kürtöli, hogy az ész, aesthe- 
tika törvénye szerint, melyhez ő épen annyit ért, 
mint czigányhóhér a korpusz juriszhoz, küldte ál
dozatot a semmiségbe. Pöffeszkedő holdnak tartalak 
én titeket, mely nagyobbnak hiszi magát, mint 
ama fölötte millió mértföldekre levő csillagok s 
mely elsáppadva búvik a bérezek ormai mögé, mi
dőn közelében teljes dicsfényében kel fel a nap." 
Mi örvendünk, ha kritikusokra jó satyrát ir vala
ki, úgy sem igen van irodalmunkban jó satyra, 
nem haragszunk meg egy-egy elmés ezélzásért 
sem, óhajtjuk, hogy érdemleges czikkek keletkez
zenek kritikusaink tévedései ellen, hanem az ilyen 
phrasisoktól valóban iszonyodunk. Egy kis pöf- 
feszkedés érzésben és gondolatban: ennyi az egész. 
Nem érdemli a papirt és tintát. Egyébiránt jó 
lesz Szokolynak megtekinteni, hogy az akkori 
irodalom Hölgyfutárai, Gombostűi stb. fiatal hu
moristái és költői milyennek tartották Bajzát. 
Látni fogja, hogy épen oly démonnak, bakónak, 
tudatlannak, mint ő tartja a mostani nem tudni 
kiket, csak hogy egy kissé elmésebben s jobb 
styllal írták meg az ilyesmit.

*) Lásd : Nehány év Petőfi életéből. 29 lap.

Szokoly müvéről, mint regényről, sem nyi

latkozhatunk kedvezőn. Valóban, ha mint beszély 
vagy regényke sikerült volna, nem vennők oly 
szorosan az életirat valótlan adatait. Költőnek 
sok szabad, csak tudja az embert elragadni, noha 
egy bizonyos pontig a történelmi hűség egyik ré
sze a költői illusiónak. De ily nagyon is szegény 
inventio, ily meglehetősen gyönge jellemzés, nem 
igen képes hatni. Az egész regényke megtörtén
hetett volna Petőfi nélkül is. Szinésztársa Szini 
egyedül sokkal jobban rászedhette volna Kánya 
tanár uramat, inkább is illett volna hozzá, külön
ben is a cselszövényben ő a fő, s Petőfié inkább 
csak az Eszter megmentésének gondolatja. így 
már azért is inkább sikerült volna a mű, mert 
legfeljebb egy pár ives beszélyre olvad le s a 
forma a tárgyhoz mért lesz vala. Azonban Szo
kolynak nyújtani kellett a tésztát, mert meg akart 
felelni a czimnek: „Petőfi életéből." Csakhogy ha 
már fölléptette Petőfit, ne rajzolta volna olyannak, 
a milyennek Petőfit senki el nem ismerheti. Ki 
hallotta valaha, hogy Petőfi szinészkorában na - 
gyón élelmes ember volt? Szokoly egyedül ha
gyatja Székes-Fehérvárott a ruhatár és díszítmé
nyek megmentése végett a hitelezők kezéből. 
Kecskeméten díszítményeket festet, ruhatárt te
remtet vele a semmiből, szóval az ilyesmikben a 
társaság leikévé teszi, a legélelmesebb szinigaz- 
gatónak tünteti föl, ki megérdemli, hogy valóban 
is az legyen. Aztán fqrdit egyet a dolgon s ekkor 
előáll Petőfi a költő, Petőfi a szerelmes, ki meg 
akarja menteni kedvese családját és lemond kedve
séről. Az egész szerelem-história nem illik Petőfi 
jelleméhez. Petőfi, ha szeretett, szenvedélyesen 
szeretett s nem mondott le oly könnyen a barát
ság kedvéért, épen úgy, hogy ő juttassa barátja 
eszébe : te, szeresd el tőlem ezt a lyányt, mert én 
csak a dicsőség utján akarok haladni. A német 
irók kedvencz szokása, nevezetesb íróikról be- 
szélyt vagy regényt írni. Leginkább azért teszik, 
hogy mélyen és szellemdusan okoskodhassanak az 
illető iró munkáiról, czéljáról, miveltségtörténeti 
küldetéséről. Mi is előveszszük néha nevezetesb 
íróinkat vagy szónokainkat. Kalandokat fogunk 
rájok s mindent elkövetünk, nehogy hiven rajzol
juk, mert ez nem volna elég regényes. Egyik mód 
sem ér egy fabatkát, de a németeké legalább ke- 
gyeletes.

Kánya tanár jelleme is elhibázott, pedig ezen 
fordul meg az egész cselekvény. Egy tanár, még a 
a legkorlátoltabb eszü és ismeretü is, csak tud 
annyit, hogy meg képes különböztetni egy rósz 
tintával irt épen iskolai kéziratot egy Mátyás 
korabeli codextől. Aztán Kánya fösvénységével 
hogy egyezik meg az, hogy oly könnyen kidobja 
a pénzt, noha különben sem szenvedélyes régiség
búvár s e mellett gyanakodó és gyakorlati ember ? 
A többi jellemek is mind ilyenek, s csak annyival 
jobbak, hogy nincsenek ily részletesen rajzolva s 
nem untatják annyit az olvasót. Azonban van e 
könyvnek egy oly része is, mely helyenként tanú
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ságot tesz Szokoly elbeszélő tehetségéről. Kár, 
h°gy e rész oly dologra vonatkozik, mi a regény 
kezdete előtt történt. így tulajdonkép csak holmi 
a múltat illető episod sikerült az egész regényben. 
Itt az elbeszélés egyszerűbb, az alakok jellemzőb
bek, s az egészen némi bensőség ömlik el. Kivált 
Dudás Antal házassága s Dudás Mihály gyermek
évei és elszegényedése érdekesen vannak leírva, 
bár holmi anachronismust s egy egy kis járatlan
ságot a hazai földiratban itt is tapasztalnunk 
kellett.

Hadd végezzük be czikkünket némi méltány- 
lat mellett némi jó tanácscsal is, noha mi ritkán 
szoktunk az Írókhoz fordulni, mert a kritika nem 

annyira a birált íróért van, mint inkább az iroda
lomért és közönségért. Jó lesz Szokolynak fel
hagyni ezzel a mauvais genre-ral. Az ne vezesse 
félre, hogy egy pár jeles írónk is miveli, s az ily 
könyvek második kiadást is érnek. A jeles irók is 
szoktak botlani,kivált nálunk, s a mit sokan vesz
nek, nem mindig szokott jó lenni. Ha már irórul 
akar beszélyt írni, tegye legalább szükséges sze- 
mélylyé s jellemezze úgy, a mint életéből és mun
káiból ismerjük. S végre azzal a „Korpusz jurisz“- 
féle orthographiával hagyjon fel. Valami jobbat 
is lehet tanulni a Hölgyfutártól, mint ilyen or- 
thographiát.

GY. P.

KÜ.LIRODALOM.

KULLERVO.
(Epizód a „Kalevala1 czimü finn eposzban.)

(Folytatás.)

Untamoinen meggondolta : 
nem alkalmatos ez arra, 
hogy kis gyermekre vigyázzon, 
ujnyi kicsinkét ringasson, 
nem tudom őt hová tegyem, 
mily dologra alkalmazzam; 
erdő irtásra küldjem-e? 
erdő irtásra küldötte.

Kullervo, Kalervo fia, 
erre ilyen szókat ejte : 
„én is csak úgy leszek férfi, 
ha fejszét veszek kezembe, 
úgy sokkal jobbnak látszatom, 
kellemesbnek, mint azelőtt, 
férfi leszek, ki öt mást ér, 
hős, ki hattal megmérkőzik.“

Méné egy kovácsmühelybe, 
s ottan így ejté beszédét : 
„Oh kovács, te kedves bátya! 
csinálj nékem egy jó fejszét, 
férfiúnak való bárdot, 
nagy munkához kellő vasat; 
erdőt megyek én irtani, 
nyártörzseket döntögetni.“

A kovács elkészítette 
gyorsan a szükségölt fejszét, 
a bárd férfinak való lett, 
a vas nagy munkához kellő.

Kullervo Kalervo fia 
aztán bárdját köszörűié, 
nappal bárdját köszörűié, 
estve nyelét készitgeté.

Kél s elindul az erdőre, 
a magas hegyi vidékre, 

hol a legjobb épületfák, 
szörnyű nagy gerendák állnak.

Fejszéjével vága fákat, 
leterít sima élével, 
a jobbakat egy vágással, 
de a rosszakat csak féllel.

Öt fát csak hamar ledönte, 
nyolczat ágastul tövestül, 
aztán ilyen szókat- monda, 
ekképen ejté beszédét : 
„Lempo ’) végezzen itt munkát, 
maga Hiisi 2) vágjon itt fát.“

Bárdját fatuskóba vágá, 
és elkezde hőrögetni, 
sipját fújta és üvölte, 
ajka ilyen szókat ejte : 
„addig dűljön le az erdő, 
dűljenek a karcsú nyirfák, 
meddig énekem hallatszik, 
meddig sípom hangja terjed.

„Ne nyöljön ott semmi hajtás, 
ne teremjen semmi fűszál, 
valamiglcn az idő tart 
s világitand a hold fénye, 
hol Kalervofi fát vágott, 
az erős férfi tért foglalt.

') Lempo hitregei gonosz nemtő, Kaleva fia. Egy je
lentésű a Hiisi-vel, s evvel együtt neveztetik a rúnokban.

*) Hiisi szinte mythoszi nemtő, erős és gonosz óriás, 
ki erdők s hegyekben tartózkodott. Mai használata szerint 
megfelel a magyar ördög szónok, s családja (Hiiden vaki, 
Hiisi népe) a gonosz szellemek, nemtők (daemones, mali 
genii, speetra). Lakhelye Hiitola (Hiisi hon) a. m : pokol, 
honnét: mene hiiteenrmenj pokolba. Egyéb nevei: Juutas, 
Lempo, Piru.
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„Ha talán a föld teremne, 
ha rajt’ a vetés megnőne, 
ha tán fel ülnék magasra, 
és talán szárba indulna, 
kalász ne képződjék rajta, 
a szár ne hordozzon főket.“

Untamo, az izmos férfi, 
mene aztán megszemlélni, 
mint vág fát Kalervo fia, 
mint irt erdőt az uj szolga; 
nem látszik az jó vágásnak, 
ifjú ember munkájának.

Untamoinen meggondolta : 
„nem alkalmas e dologra, 
elront ő sok jó gerendát, 
ledönt ő jó épületfát; 
nem tudom, hová tegyem őt; 
minő dolgot bízzak rája; 
sövényt fonassak-e véle ? . . . 
tehát sövényt fonat vele.

Kullervo Kalervo fia, 
elkezdé a sövényt fonni, 
egész jegenye törzseket 
vett vesszőül a sövényhez, 
egész fenyő-szálakat vert 
a sövény karózatáúl, 
a karók erős kötésit 
hosszú berkenyéből vette, 
a sövényt körösleg fonta, 
rés ne’kül megkészitette. 
Aztán ilyen szókat ejte, 
ekkép hallata beszédét : 
„ki madárkint át nem röpül, 
két szárnyon nem tud evezni, 
nem megyen az itt keresztül 
Kalervo fia sövényén.“

Untamo aztán kiindúlt 
megtekinteni a sövényt, 
Kalervo fia sövényét, 
a hadból maradt szolgáét.

Látá ő a sövényzetet 
nyilas nélkül, résetlenül, 
mely a földszinétől egész 
a magas felhőkig éré.

Erre ilyen szókat ejte : 
„nem alkalmas e munkára, 
a sövényt rés nélkül fonta, 
nyílás nélkül készítette, 
a magas égig emelte, 
egész a felhőkig rakta; 
nem lehet rajt áthatolni, 
nyilasán keresztül menni; 
nem tudom, mire használjam, 
minő dologra küldjem őt, 
rozsot csépelni küldjem-é?“ 
tehát rozs-csépelni küldé.

Kullervo, Kalervo fia, 
immár csépelé a rozsot, 
a rozsot korpává verte, 
szalmáját pelyvává tette.

i

i

Most a gazda oda éré 
mene maga megszemlélni, 
Kalervo fia cseplését, 
Kullervoinennek munkáját : 
a rozs korpakép’ volt ottan, 
szalmája pedig polyváúl.

Untamo elbosszankodék : 
„nem való ez a munkára; 
a mely munkát rája bíznak, 
azt bolondúl ő elrontja; 
Oroszhonba viszem őtet, 
vagy eladom Karjaiéba 
az ílmarinen kovácsnak, 
hogy ott a pörölyt forgassa.“

Kalervo fiát árulja, 
és eladja Karjaiéba 
ílmarinen jó gazdának, 
az ügyes kovácsmesternek.

Mit adott a kovács érte? 
nagyon sokat adott érte, 
adott két elvásott üstöt, 
három fél-kapaesot vasból, 
adott öt elhasznált kaszát, 
hat haszonvehetlen kapát 
a semmire kellő fiért, 
a haszontalan szolgáért.

XXXII. KUN.
Kullervo Kalervo fia, 

a kék harisnyáju gyermek, 
az arany hajzattal ékes, 
a csinos sarukban járó, 
a kovácsmester házában 
immár estve dolgot kére, 
a gazdától kért estvére, 
a gazdasszonytól reggelre : 
„nevezzék meg itt a dolgot, 
adjanak nevet most annak, 
minő dolgot kell megtennem, 
minő munkát elvégeznem.“ 

ílmarinen kovács neje 
erre gondolá magában : 
mit dolgozzék az uj szolga, 
az uj cseléd mit miveljen : 
a szolgát pásztorrá tette, 
a nagy nyájnak őrzőjévé.

Aztán a rút gazdaasszony, 
a fogatlan vén kovácsné 
kenyeret süt a pásztornak, 
készít egy vastag pogácsát, 
alul zabot, fölül búzát, 
közepére követ zára.

A pogácsát irós vajjal, 
megkené a héját zsirral, 
s oda adta a szolgának 
táplálékul a pásztornak; 
a szolgát megtanította, 
ilyen szókat ejte hozza : 
„Meg ne edd ezt, miglen a nyáj 
föl nem érend az erdőre.11
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Ilmarinen nője erre 
a nyájt legelőre verte, 
ilyenképen kezde szólni, 
beszédét ekkép folytatta : 
„Tehenim hajtsd a harasztra, 
fej ősimet a pagonyba, 
a pörgéket a nyárasba, 
a kajlákat a nyirségre, 
hogy ottan jól meghizzanak. 
dúsan megfaggyasodjanak, 
a korlátlan erdőségben, 
a terjedelmes berekben, 
a magasdad nyirligetben, 
az alacsony nyárbokrokban, 
az aranyos fenyvesekben, 
az ezüstös sűrűségben.

„Őrizd, oh szépséges isten! 
óvd meg, hatalmas teremtő! 
ótalmazd a kár utjától, 
őrizd meg minden gonosztól, 
hogy nyomorba soh’se jöjjön, 
ne keveredjék szégyenbe; 
miként itthon megőrizted, 
istállón megótalmaztad, 
őrizd meg úgy odakünn is,

ótalmazd meg a szabadban, 
hogy ott a nyáj megszépüljön, 
szépen tenyészszék marha, 
a jók kívánsága szerint, 
a rósz lelküek daczára.

„Ha pásztorom rosznak látszik, 
csintalanok pásztornőim, 
tedd te a füzet pásztorrá, 
az égerfát tehénőrré, 
a nyárfa megvédelmezze, 
a barkócza haza hajtsa, 
a ne’kűl hogy én keressem, 
s róla más ember aggódjék.

„Ha a fűz nem őrzené meg, 
a nyár rája nem vigyázna, 
tehenimet az égerfa, 
be nem hajtja a barkócza, 
akkor adj jobb cselédeket, 
küldd a teremtés leányit, 
sok leányod van tenéked, 
száz, ki parancsodra hallgat, 
mind a lég űrében élők, 
a teremtésnek tündén.

FÁBIÁN ISTVÁN.
(Folytatjuk.)

I Á R C Z A.

LEI LA HÁROM DALA4).

Ha nem volnál te ember, isten lennél!
Ha tündér volnék, ismét hívem lennél. 

Ha gyögyökké válnának könnyeim,
Már gyöngyhálóba régen fogva lennél. 

Ha rózsákká válnának vágyaim,
Már rózsalánczczal régen kötve lennél.

Hosszú, barna, lágy hajamból
Tekerném a turbánt néked;
Újjaim legyezőjével 
Legyezgetném édes képed.

Szemeimnek vágy-tüzénél 
Göndöríteném szakállad;

I.
Ha illattá válnának sóhajim, 

Már illatégben régen isten lennél.
Ha lángokká válnának kinjaim, 

Szerelmi lángban régen phőnx lennél.
Leila mennyet, földet adna néked,

És ah, te boldog, boldog, boldog lennél!

II.
Lehelletem tömjénével 
Tölteném meg tajtpipádat.

Arczom fehér rózsáiból 
Vánkost vetnék fejed alá;
Ajkam bölcső zummogása 
Nehéz álmod elringatná.

III.
LEILA ÜDVÖZLI FERIZT.

Kaftánod a szépség! Szemed lángja villám,
Turbánod a nap! Pillantásod menny!

Hangod égi dörgés, Bátorságod oroszlán,
Szavad édes dal! Szerelmed galamb!

') Mutatványúl a szerző „Keleti dalaiból."
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ADHEL-
Ringatóznak virágágak,
Virágeső hull alá,
Suhognak a fűzfa-szárnyak,
Cziprus lombja suttogá :

Adhél-a-Leila

Gyöngyöket hint vándor felhő,
Csörgedez ezüst patak,
Susog lebke esti szellő,
Fülemülék dallanak :

Adhél-a-Leila!

-LEILA.
Hullanak a csillag-fények,
Sugár fátyol elterül, 
Ah! rózsákban könyek égnek, 
Emlékszellem jár körűi : 

Adhél-a-Leila!

Tündér bájban elvonulnak
Mesés álom alakok,
Liljom arczok elborulnak —
Szállnak megtört sóhajok : 

Adhél-a-Leila!
WOHL JANKA.

AZ ÖRÖKSÉG.
(Elbeszélés.)

III.

Egy óra múlva Karikás Ambrus ur 
méltóságteljes tekintettel lépett ki a beteg
szobájából.

Keresztszeghy Kálmán már az ajtónál 
várta, hogy egy forró kézszoritást válthas
son az ö kedves Ambrus pajtásával.

Ambrus ur engedte kezét szorongatni, 
a meddig tetszett az ö kedves pajtásának. 
Ugyanezt engedte tenni az ö másik kedves 
pajtásának Keresztszeghy Lászlónak is.

Keresztszeghy Mártonné mosolyogva 
nézte távolról e nemes urak erőlködéseit. 
Ö biztos volt diadalában.

Midőn Ambrus ur közeledett hozzá, édes 
inosolylyal nyújtotta felé kezét, melyet Am
brus ur forrón szorított ajkaihoz.

A tizennégy éves ártatlan kisasszony
nak is megparancsoltatott ez alkalomra, 
hogy egy szende mosoly kíséretében szorít
son kezet Ambrus úrral.

Az ártatlan kisasszony egy uj selyem 
ruháért megígérte és meg is tette ezt.

Öröm volt nézni e derék embereket, 
milyen finom és gyöngéd módon igyekez
tek megcsalni egymást.

Adél kisasszony is eléjött, s az ügyvéd 
mellett elhaladva érzésteljes pillantást ve
tett rá, mely azt látszott mondani :

— Ne felejtkezzék meg ön rólam a vég
rendelet készitésénél. Juttasson egy pár 
ezer forintot számomra.

Nagyobb vágyakat nem igen táplált.
Az érzésteljes pillantás, a szerény vise

let mélyen meghatották Karikás Ambrus 
ur szivét. Mindent szépnek és elragadónak 
talált, Adél kisasszonynak piros szalagjai
tól elkezdve egész czipöje sarkáig, mely az 
igazat megvallva, kissé bizony félre volt 
törve.

E naptól kezdve Karikás Ambrus ur 
igen gyakran s igen hosszasan társalgóit 
Adél kisasszonynyal. Lehetett őket látni a 
kertben együtt sétálni, észrevehették, hogy 
Adél kisasszony mindannyiszor elpirul, va
lahányszor Karikás Ambrus nevét nevezik.

Az a gyöngéd figyelem, melyet a derék 
férfiú Adél iránt tanúsított, kétségkívül 
mélyen meghathatta egy tisztes korú haja
don érző szivét. Érezni kezdte Adél, hogy 
a nőnek hivatása e földön szerelem.

Keresztszeghy Kálmán és László urak 
mindezt csak tréfának tekintették, de Ke
resztszeghy Mártonné, ki jól tudta azt, 
hogy ily komoly férfiú nem üz tréfát a 
szent érzelmekkel, sejteni kezdte, hogy itt 
nagyon komoly viszony szövődik.

A nemeslelkü nö nem akarta, hogy oly 
derék férfiú egy agg szűz hálójába kerüljön. 
Hisz azt nem bánja, vegye el Karikás Am
brus Adélt, ha épen akarja, de azt nem 
tűri, hogy valami komplottot készítsenek. 
Azt semmi esetre sem tűri. Ennek az örök
ségre nézve veszélyes következményei le
hetnének.
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Még nem volt bizonyos benne, vajon 
Karikás Ambrus ur és Adél közt csakugyan 
valami szerelmi viszony szövödik-e; hanem 
a család és a közerkölcsiség érdekében kö
telességének tartotta eziránt kémkedni,ku
tatni, leskelödni, cselédeket megveszteget
ni, szóval mindent megtenni, a mi által a 
közerkölcsiséget megmentheti.

Az ö szigorúan erkölcsös szemei előtt 
kezdtek botrányosakká válni azok a kerti 
séták. S mennyire elszörnyüködött a tiszte
letreméltó nő, midőn egyszer a kertben les- 
kelődvén, látnia kellett, hogy Karikás Am
brus egy lugas árnyékában megcsókolta 
Adélt.

Irtózatos!
Keresztszeghy Mártonné kijelentette, 

hogy tovább ily házban nem maradhat, hol 
az emberek ennyire sülyedtek az erkölcste
lenségben. Neki fiatal leánya van, a kinek 
ártatlan szivét nem akarja a rósz példák 
által megmételyeztetni.

Azonban mégsem hagyta el e házat. Ha
nem, hogy fiatal leánya ártatlan szivének 
megmételyezését kikerülje, még egy uj ru
hát Ígért neki, azon feltétel mellett, ha 
Ambrus urat mindig édes mosolylyal fo
gadja.

Leányát ily módon betanítván,igy okos
kodott a nemesszivü nő a tisztelt férfiúról :

— Nem lehet, hogy ennek a vén sza
márnak jobban tessék az a kiszáradt vén 
hajadon, mint az én ártatlan kis leányom, 
ha egy kissé kaczéran fog rá mosolyogni.

Ebből látható, hogy a nemes szivü nő 
még most is ragaszkodott a kegyeire érde
meden Karikás Ambrus úrhoz.

Mig egyrészről abban fáradozott, hogy 
Karikás Ambrus urat visszatérítse az erény 
útjára, másrészről ugyanezen nemes czél 
elérése végett Borbála asszony által besu- 
gatta Teréz néninek az irtózatos botrányt a 
lugasban történt csókolódzásokról.

Ebből aztán lett oly harcz és háború, 
hogy az öreg asszony az ingerültség első 
pillanatában kiadta Borbála asszonynak a 
rendeletet, hogy rögtön seprüzzön ki min
den rokont az udvarból, az ügyvéd urat is 
hozzájok számítva.

Későbben e rendeletet odamódositotta, 
hogy csak Adélt sepriizzék ki.

Utoljára azonban nagylelküleg megen

gedte Borbála asszonynak,hogy no hát sen
kit se seprüzzenek ki.

— En nem bánom — tévé hozzá magá
ban — ha a vén bolond csakugyan szerel
mes lett a ravasz rókába, hát menjen hozzá 
férjhez. Milyen boldogok lesznek!

S valami jutott eszébe az öregasszony
nak, a min elkezdett kaczagni.

IV.

Karikás Ambrus ur, szerelmének felfe
deztetése óta félt, hogy az öreg asszony a 
végrendelet megmásitásával boldogtalanná 
teszi az ö imádott Adélját.

Nem volt ugyan bizonyos benne, hogy 
ez nem történt-e meg, de úgy látszott,hogy 
nem történt meg.

Mint okos férfiú azonban nagy elővigyá- 
zattal működött. Adélnak nem udvarolt lát
hatólag, hanem biztosította öt még az örök
életnél is tovább tartó szerelméről és hűsé
géről.

Keresztszeghy Mártonné ő nagyságának 
kezei most ismét gyakran emeltettek Kari
kás Ambrus ur ajkaihoz. Sőt a derék férfiú 
gondoskodott arról is, hogy Kálmán és 
László urakkal háborítlan fenmaradjon ba
ráti viszonya. Az ember nem tudja a jöven
dőt, s utolsó esetben tizenkétezer forint is 
jobb a semminél.

Mialatt a derék ügyvéd igy fáradozott az 
egész család jóakaratának megnyerésében, 
Keresztszeghy Mártonné nem kevesebbet 
fáradozott nagynénje körül.

De Teréz néni az utolsó napokban nem 
akarta már magához sem bocsátani.

— Lelopná ujjamról ezt a gyűrűt is — 
szólt gyanakodva. — Borbála ne bocsásd be.

A mi a gyűrűt illeti, az Keresztszeghy 
Mártonné be nem bocsáttatásának daczára 
is eltűnt az öreg asszony ujjáról. Borbála 
asszony is akart valami emléket eltenni úr
nőjétől.

A halott fényes koporsóba tétetett.
A rokonok megérkeztek minden felöl. 

Az asszonyok sírtak, a férfiak pipáztak.
Három napig volt a halott kiterítve. 

Azalatt semmi más nevezetes dolog nem 
történt, csak az, hogy a négy nagy ezüst 
bojt közül, mely a koporsó négy szegletéről 
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lelógott, az első éjjel egy elveszett, a má
sodik éjjel ismét egy.

A nagy ezüst betűk közül is, melyekkel 
a boldogultnak neve a koporsóra ki volt 
verve, elveszettt azon éjjel három.

A gyanú egy árvagyámi hivatalt viselő 
rokonra esett, ki Teréz néni temetésére úgy 
jött, hogy kabátjára a meglévő két zseb 
mellé még másik kettőt csináltatott.

Miután azonban e derék rokon már első 
nap úgy tele töltötte mindenfélével mind a 
négy zsebét, hogy ott többé nem találkoz
hatott hely az ezüst bojtok számára, az em
lített gyanú tehát őt nem terhelheti.

A temetésre sok nép gyűlt össze. Tiz 
vagy tizenkét koldus fejenként tiz uj kraj- 
czárért magyarázta a népnek a megboldo
gultnak istenfélő erényeit. Csak azt hall
gatták el, hányszor szidták épen ők fösvény- 
zsugorinak a megboldogultat életében.

A rokonsághoz tartozó nők ékesen fel
öltözködtek feketébe. Keresztszeghy Már
tonná halvány arczához különösen jól illett 
a gyászruha.

Oly szenvedő kinézése volt, hogy a ki 
rá nézett, megsajnálta.

Ö nem is ment ki a temetőbe. Oly gyen
ge volt, hogy a háznál kellett maradnia. 
Leánya, a tizennégy éves szende gyermek, 
kiment egészen a temetőbe; előbb azonban 
a gondos mama ismételve figyelmeztette őt, 
hogy a nagynéni temetésén nem. illik szün
telen a fáklyás fiatal embereket nézegetni.

Midőn a gyászmenet eltávozott, a gyen
gélkedő nő a szobákba vonult. Bezárta 
maga után az ajtót, s oly gyorsan, mintha 
gyengélkedő sem volna, elkezdte egymás
után felnyitogatni a fiókokat.

Egyszerre valami zörejt hallott a mel- 
lékszobában, megrezzent s hideg borzadás 
futott végig tagjain.

Pillanat múlva előtte állt, nem valami 
kisértet, hanem Keresztszeghy László ur.

— Kedvesem, — szólt komoly feddő 
hangon, — én nem akarom tudni, hogy te 
most itt mit szándékoztál csinálni, hanem 
ünnepélyesen tiltakozom minden eltulajdo
nítás ellen.

A meglepett nő pirulva hallgatta a fed
dő szavakat, arcza égett és csipkés zsebken
dőjét tépte.

De csakhamar visszanyerte éles elmé

jének használatát s kaczagva nézett László
nak szemébe.

— Te akarsz nekem erényes leczkét tar
tani? Hát te mit keressz ezen , a helyen és 
ebben az órában?

— Én, én — szólt zavartan László, — 
én felvigyázók.

— Mily ártatlanul naiv vagy te, László,
— szólt a finom miveltségü úrnő; — én 
legalább őszinte vagyok.

Aztán barátságosan nyújtotta kezét ro
konának s őszinte szerénységgel szólt :

— Ne akarjuk mi megcsalni egymást, 
mert az nagyon nehéz.

V.

Mikor a temetésről visszajöttek, a ro
konsághoz tartozó hölgyek szemei annak 
rendje és módja szerint ki voltak sírva.

Összegyűlt az egész rokonság, urak és 
hölgyek , mind a nagy ebédlőbe. Velők 
együtt ott volt az ügyvéd, a szolgabiró és 
a tisztelendő ur.

Karikás Ambrus Adél kisasszony mel
lett foglalt helyet.

— Szüntesse könyeit, kedves Adél,
— szólt hozzá suttogva; hisz jól tudja, 
mennyire fáj nekem, ha önt könyezni 
látom.

— Kedves jó Ambrus! — viszonzá a 
bánatos hölgy szintén suttogva.

Karikás Ambrus ur félni kezdett, hogy 
e jelenet kelletinél szentimentálisabbá talál 
válni, s székét kissé távolabb vonta.

Oly okos férfiú mint ő belátta, hogy 
idöelőtti lesz szerelmöket nyíltan bevallani 
egész család szemeláttára, a végrendelet 
fölolvasása előtt.

Belátta azt is, hogy különösen Kereszt
szeghy Mártonná s annak tizennégy éves 
kisasszonya előtt nem kell még elárulnia 
semmit Adéllali viszonyából. Bánni kezdte 
azt is, hogy Adél mellé ült.

Ki tudja, — gondolá magában, - 
hátha az ördög elszabadult, s csakugyan 
igaz volna, a mit a rokonok suttognak egy 
második végrendeletről?

Lassan fölkelt s Keresztszeghy Márton- 
néhoz közelitett. De e finom nevelésű úrnő 
elfordította fejét; meg nem foghatta, ho
gyan bátorkodik oly bizalmasan közelitni 
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hozzá egy prókátor, a kinek az apja szőlőt 
kapált.

Az igaz, hogy mikor még Teréz néni élt, 
Keresztszeghy Mártonné más szemmel nézte 
azt a prókátort. No de az akkor volt. Ab
ból még nem következik semmi.

Minden ember, a ki a müveit és előkelő 
körökben megfordul, tudhatja, hogy az em
ber nem tartozik megismerni holnap, a kit 
ma ismer.

Keresztszeghy Mártonné úgy cseleke
dett, mint egy nemes úrnőnek, ki ősi csa
ládja méltóságát meg akarja őrizni, csele
kednie kell.

Karikás Ambrus ur most az ő kedves 
pajtásaihoz Kálmánhoz és Lászlóhoz köze
litett. De most már e nemes Urakban is föl
éledt az ősi családi méltóság iránti kegye
let, s fontolóra vették, vajon nem vétettek e 
ők e tartozó kegyelet ellen, midőn egy Ka
rikás Ambrus nevű emberrel bruderschaf- 
tot ittak.

Fejőket nem fordították ugyan el s be
szélgettek is Karikás Ambrussal, de e be
szélgetésben érezni lehetett egy ősi család 
egész méltóságát. Sőt László ur oly művé 
szi és nagyúri ügyességet fejtett ki, hogy 
egy óranegyedig beszélt Karikás Ambrus
sal, a nélkül, hogy csak egyetlenegyszer 
akár „te“-nek, akár „ön“-nek szólította 
volna.

E közben a szolgabiró hivatalos lassú
sággal hozzá látott a végrendelet fölkeresé
séhez.

A lepecsételt nagy almáriomról leszakit- 
tattak a pecsétek, a szolgabirói kéz megfor
dította a zárban a kulcsot, a fiókok egymás
után kinyitogattattak és folkutattattak. A 
szolgabiró ugyan tudhatta volna, hogy me
lyik az a fiók, melybe sajátkezüleg tette le 
a keresett okiratot; hanem a hivatalos ko 
molyság és a dolog fontossága úgy kíván 
ta, hogy előbb minden fiók fölforgattassék.

A rokonok szemei áhitatos figyelemmel 
kisérték a szolgabiró ur kezét.Csak a tizen
négy éves kis kisasszony, ki még nem tudta 
helyesen fölfogni a valódi becscsel biró dol
gok értékét, az nem igen figyelt arra a sok 
fiókhuzogatásra. A helyett inkább Teréz 
néni temetésére gondolt, azaz : tulajdonké
pen arra a fekete szemű fiatalemberre, ki a 
temetésen fáklyát vitt.

Karikás Ambrus ur is mély figyelemmel 
kisérte a szolgabirói kéz mozdulatait. Végre 
látta, miként emeli föl e nagyrabecsült kéz 
a föltalált okiratot.

Halk sóhaj lebbent el minden ajkon. 
Karikás Ambrus urnák szemei ragyogtak. 
Megismerte, hogy ez azon végrendelet, me
lyet ö készített.

Édes, epedő képpel fordult most Adél 
kisasszonyhoz. A gyöngédszivü hölgy oly 
kevéssé birt ellentállni ez epedő arczkifeje- 
zésnek, hogy kevésbe múlt, hogy ott egész 
világ előtt nyakába nem borult a kedves 
Ambrusnak.

A végrendelet fólolvastatott.
Az első po-itban a végrendelkező testét 

hagyja az anyaföldnek, lelkét pedig isten <> 
szent felségének.

A második pontban a helybeli tisztelen
dő plébános urnák, hagy 300 forintot pengő 
pénzben.

A harmadik pont a cselédekről szól.
A negyedik pontban Karikás Ambrus 

ügyvéd urnák hü szolgálatai csekély meg- 
jutalmazása végett hagy 10,000 forintot.

Az ötödik pontban minden ingóságok Ke
resztszeghy Adél kisasszonynak hagyatnak.

Már ekkor a rokonok nemes serege zú
golódni kezdett. Átalános sajnálkozás volt 
a fölött; hogy egymást ellenőrizvén, az in 
góságokról nem gondoskodtak idejekorán. 
A négy zsebbel biró ur sajnálta, hogy még 
másik négy zsebet nem csináltatott.

Következett a hatodik pont, melyben 
minden ingatlan jószág ugyancsak nevezett 
Keresztszeghy Adél kisasszonynak hagyatik.

Erre már kitört az indignáczió a nemes 
rokonság közt. Többen közbeszóltak, hogy 
a végrendelet nem érvényes és ők perelni 
fognak. Igenis, perelni fognak.

Keresztszeghy Mártonné lesújtó, meg
vető tekintetet lövelt Karikás Ambrusra. 
László ur pedig szilárdul elhatározta, hogy 
ezzel a haszontalan emberrel nem lesz töb
bé per tu.

Karikás Ambrus ur mindezt nem is lát
szott észrevenni. Mélyen meghatva, érzés
teljes szavakban kívánt szerencsét Adél kis
asszonynak az örökséghez.

— Ha e nagy vagyon nekem örömet 
szerez, — szólt Adél, — csak azért örülök, 
mert azt önnel megoszthatom.
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És most már igazán nyakába borult Am
brus urnák ott az egész világ előtt.

E szentimentalisjelenet kissé megzavarta 
a rokonok vitatkozásait, ele aztán ismét rá- 
kezdték, hogy ők perlekedni fognak.

A szolgabiró a tisztelendő úrral egy sa
rokba leültek. A tisztelendő ur mondá, hogy 
fontos közlendői vannak, s elkezdett, beszélni 
arról, hogy bizony az eső nagyon szükséges 
volna a vetéseknek.

Elmúlt majd egy óranegyed, mig meg 
birta magát . . . értetni.

Ekkor mindenki csodálkozására a szol
gabiró újra hivatalos komolysággal a szoba, 
közepére állt s tudatta a tisztelt gyüle
kezettel, hogy a helybeli plébános urnái a 
megboldogult nagyságos asszonynak még 
egy másik végrendelete is találtatik.

Az uj végrendelet fölmutattatott. Hiva
talos alakban volt kiállítva, minden kellék
kel ellátva; kifogás nem lehetett, ellene.

Az előbbi végrendelet kelt april 10-ről, 
e: utóbbi april 18-ról. Tehát ez utóbbi lesz 
az érvényes.

Halotti csendesség lett a szobában. Ka
rikás Ambrus ur kezdett halványodni.

Az uj végrendelet fölolvasása megkez
dődött.

Az istennek, az anyaföldnek és a hely
beli plébános urnák szóló hagyatékok vál
tozatlan maradtak.

A negyedik pontban emlitett 10,000 ft. 
helyett Karikás Ambrus ügyvéd urnák hü 
szolgálatai megjutalmazásaul hagyat.ik a 
végrendelkező asszonyságnak olajba festett 
arczképe.

Karikás Ambrus ur e pillanatban tánto
rogni érezte lábai alatt a földet.

Az ötödik pont az ingóságokról szólt, a 
hatodik az ingatlan jószágokról. Mindezek 
adattassanak el s a bejövő összeg három 
egyenlő részre osztatván, három hazai köz
intézet számára tétessék le mint alapítvány.

Még egy hetedik pont volt, melyben a 
végrendelkező megemlékezvén, hogy miu
tán a rokoni szeretetnek buzgó indulata 
legnagyobb mértékben találtatik Kereszt
szeghy László ur nemes szivében, nevezett 
urnák hagyományozza Adél bugát s rokoni 
szereiébe ajánlja.

A rokonok e második végrendeletre is 
felzúdultak.Ök perelni fognak, mert ők nem

engedik meg, hogy ez a végrendelet, ér
vényes legyen. Perelni fognak.

Keresztszeghy László ur tiltakozni akart 
a neki szánt hagyományozás ellen, neki bi
zony nem kell, adják másnak; de épen e 
perezben vette észre Karikás Ambrus urat, 
ki összegörnyedve s az ajtó felé húzódva 
igyekezett magát láthatatlanná tenni.

— De hallja az ur, innen ugyan el nem 
szökik, — szólt Keresztszeghy László, gal
léron ragadva az ő egykori kedves pajtását.

S vitte magával a szomszéd szobába tit
kos beszélgetésre. Akarta, nem akarta, men
nie kellett Ambrus urnák, ámbár remegett 
e titkos beszélgetésnek előrelátható követ
kezményeitől.

A szomszéd szobában aztán a Kereszt
szeghy ősök nemes unokája igen érthető és 
erőteljes nyelven előadta, hogy ő köteles
ségének tartja a család szeplőtlen becsüle
tét. megvédni.

E mellett oly egy pár izmos kart muta
tott föl, melyek nem csupán egy nemes csa
lád, hanem egy egész boxirozó társaság be
csületét is képesek lettek volna megvédni.

— Miután pedig az ur kompromittálta 
az én kedves húgomat és gyámleányomat, 
Adél kisasszonyt, folytatá a nemes ur, — 
úgy hiszem, belátja, hogy önnek nincs 
egyéb teendője, mint általam agyonlövetni 
magát.

Karikás Ambrus ur ezt semmikép nem 
akarta belátni, de jelenleg sokkal szeré
nyebb volt, mintsem merészelte volna mon
dani, hogy nem látja be.

— Önnek tehát agyon kellene lövetnie, 
— folytatá a nemes ur, — hanem én irgal
mas akarok lenni. Tudom, hogy szereted 
Adélt; jól van hát, kedves pajtásom, én be- 
léegyezem, hogy vedd őt nőül. Láthatod, 
pajtás, hogy én, ha büszke vagyok is csalá
domra, nem vagyok afféle fölfuvalkodot.t, 
gőgös arisztokrata.

S szívélyesen megszorította Karikás 
Ambrusnak kezét.

Ambrus ur még egy pár pillantást vetett, 
az izmos karokra, aztán hálás szavakkal kö
szönte meg László pajtásának baráti jó in
dulatát, s kijelentette, miszerint szerfölött 
boldognak érzi magát, hogy a nemes Ke
resztszeghy családdal rokoni összeköttetés
be léphet.
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Egy órával később Adél kisasszony 
szürke szemeit ábrándosán emelte ég felé 
s Ambrus urnák keblére borulva rebegé :

— Oh, én tudtam, hogy te nem a va
gyonért szeretsz engem!

Ugyanakkor Keresztszeghy László ur 
Keresztszeghy Kálmán úrhoz hajolva, kö

vetkező gyöngéd megjegyzést tett az uj só
gorról :

— A vén rókát saját kelepczéje fogta 
meg.

így végződött ez a szomorú történet 
boldog házassággal.

VÉRTESI ÁRNOLD.

VEGYES.
— A nyelv- és széptani osztály akadémiai 

ülésében, folyó hó 14-én, Gyulai Pál olvasta Finály 
Henrik 1. tag feleletét azon czáfolatra, melylyel a 
nagy szótár iránti felszólalását Fogarassy János 
r. tag, az akadémia előtt, visszautasitá vala.Czik- 
kének első részében az akadémia eljárását eleitől 
fogva a szótár körül veszi birálat alá; azután a 
Fogarassy által felhozottak czáfolására megy át; 
végre indítványt tesz, hogy a szótár nyomását 
fügeszsze fel az akadémia, vesse az egész munkát 
vizsgálat alá, a megjelent fűzeteket nyomassa 
újra, a hátralevő részt pedig szintén javítva bo
csássa világ elébe. — Miután a titoknok jelenté, 
hogy Fogarassy ur, kinek mára szintén előadása 
lett volna, attól eláll s értekezését felolvasottnak 
venni kívánja,— az elnöklő Toldy Ferencz Finály 
czikke ügyében megnyitván a tanácskozást, arra 
figyelmezteté az osztályt, hogy a felolvasott iro
mány két szempontból lévén tekinthető : úgy ki- 
vánják-e tanácskozás alá venni, mint oly érteke
zést, mely az Értesítőbe való? mely esetben vagy 
két tag birálata, vagy az osztály mostani kijelen
tése szerint határoztatnék el akár felvétele, akár 
mellőzése; vagy pedig úgy, mint az akadémiához 
egyes tag által benyújtott indítványt, (a szótár 
nyomásának felfüggesztése s az egész munkálat 
revisiója iránt)? a mikor osztálybeli és akadémiai 
tanácskozás tárgya lenne. Mire különböző néze
tek nyilvánulván, végre abban történt megálla
podás, hogy miután Fogarassy e tárgy beli czikke 
az Értesítőbe adatott, még pedig minden birálat 
nélkül az osztály kijelentése folytán, ez is menjen 
hasonlókép birálat nélkül, az Értesitőbe, hanem 
ezzel a polémia folytatásának ama tudományos 
közlönyben szakadjon vége. A mi a felolvasott 
iratnak indítványozó részét illeti, a nyelvtudomá
nyi bizottság vegye fontolóra az abban javasolta
kat, s terjeszszen irantok véleményt az osztály 
elé. (Mi legalább igy fogtuk fel a határozat vele
jét.) — Ezután jelente a titoknok, hogy Mándy 
Péter ur ismét egy csomag észrevételt külde be a 
szótárra, melyek szokott módón a szótár szer
kesztőihez tétetnek át. Továbbá olvasta Merényi 
László levelét, ki Erdélyből jelentvén, hogy a 
székely mondatok, szavak és szólásbeli sajátságok,

valamint a mesteremberi s bányászati műszavak 
gyűjtésében jó sükerrel halad, — miután még 
legalább is három hónapig kell ottan időznie, to
vábbi segélyt kér az akadémiától, habár kölcsön 
gyanánt is. Az akadémia teljesitni fogja kivána- 
tát, de egyszersmind figyelmeztetni őt arra, hogy 
a táj- és mesterszavak gyűjtése által, melylyel 
csak mellesleg bizatott meg, fő czélját,a népmesék 
gyűjtését, háttérbe ne szorítsa. — Szintén a ti
toknok bemutatá Haas Mihály szathmári püspök 
által az akadémiához, levél kiséretében, megkül
dött rajzait számos régi egyház- és romnak, minő 
az apátfalvi, a sz. léleki apátság romja Diósgyőr 
felett stb. Köszönettel vette az akadémia, s hasz
nálatul kiadta az archaeologiai bizottságnak. 
Egyéb tárgy nem lévén, az ülés eloszlott.

— Egy Erdélyből vett magánlevél szerint 
Szabó Károly ur, az erdélyi muzeum könyvtárnoka, 
szorgalmasan folytatja a Székelyföldön történel
mi, régiségtani és könyvészeti adataink kutatá
sát. Nem rég Maros-Székből Udvarhely-Székbe 
utazott s az Udvarhely melletti Budvár nevű szé
kely ősvár romjai mellett egy pogány-székely 
sírt bontatott fól. Sajnáljuk, hogy a levél nem 
tudósit a benne talált régiségekről. Ugyancsak 
Udvarhelyt Tököly puskáját szerezte meg az er
délyi muzeum számára, s több még eddig isme
retlen nyomtatott historiás éneket fedezett föl 
egy székely birtokosnál.

— Laufier és Stolp előfizetést hirdet ily czi
mü munkára : „Az 1849-ik évi magyar hadsereg 
föloszlásának okai.** Szerzője Potemkin Ödön. Ára 
1 ft. Megjelenési határidő augusztus. — Ugyan
azok előfizetést nyitnak egy „állandó külföldi 
Regény-csarnokra.“ A forditó, Hang Ferencz, 
megjegyzi : „hasonló regénycsarnokok már több
ször megindittattak, de hogy állandók nem vol
tak, ennek oka nem a közönség részvétlenségé-, 
ben, hanem egyéb körülményekben keresendő.*1 Ez 
bók a közönségnek, hogy olvas biz’ az regényt, 
csak szája izére legyen;-vád a forditóknak, hogy 
Dumas et comp. helyett másféle regényeket is 
meg akarnak izleltetni a közönséggel. — Előfize
tés 3 kötetre 2 ft. Megindul júliusban. (Még nem 
sejtettük.)
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UJ KÖNYVEK*).

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

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

ÚJABB BESZÉLYEK. Irta Bajza Lenke. I, II. kötet. 
Ara 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
dították : Huszár Imre és Reviczky Szevér. I, II. kö
tet Fantine. Ára 3 ft. (Ráth, Pest.)

Kilencz év.EGY SZÁMŰZÖTT ÉLETÉBŐL. Száraz! és 
tengeri utazások nyugoton. Irta gróf TVass 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 Leutscli Béla. Ára 
40 kr. (Ráth, Pest.)

UNGVÁR 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 Rengi Rezső h. ügyvéd. Tulajdonos és kiad- 
dó Hagy Miklós. (Engel és Mandello, Pest.)

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

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

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

GÖRÖG RÉGISÉGTAN. (Antiquitas graeca, 
olvasd : aífxaioAoy/a.) A tanuló ifjúság számára irta 
Garda József. Ara 50 kr. (Stein, Kolozsvár.)

TÖRÖKORSZÁG FŐVÁROSA. Irta b. Horváth Miklós. 
Ara 1 ft. (Engel és Mandello, Pest.)

NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK. Kiadja a ma
gyar tudományos akadémia nyelvosztályának bizott
sága. Szerkeszti Hunfalvy Pál. Első kötet. Első füzet. 
Ara 3 füzetnek 3 ft; postán 3ft.30kr. uiban. (Eeeen- 
berger, Pest.)

MAGYAR AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ. A mathematikai 
és természettudományi osztályok közlönye. 11-ik kötet. 
III. szám. Szerkeszti Gyory Sándor. (Eggenberger.

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY. Történeti elbeszélés mindkét 
nembeli ifjúság számára. Irta Remellay Gusztáv. 11-ik 
kötet. (Emich, Pest.)

A NEMES FÉSZEK. Turgeneff után fordította G.(Lauffer 
és Stolp, Pest.)

SZEMLÉLETI ABC, az irva- olvasó tanmód szerint, (36 
képpel). Irta Farkas Dezső r. segédlelkész. Ára 40 kr. 
(Engel és Mandello, Pest.)

TARTALOM.
Némi párhuzam. F. Petőfi életéből. Gy. P. — 

Kullervo. Fábián J. — Leila három dala. Adhél-a-Leila. 
Wohl J. - Az örökség. Vértesi Á. — Vegyes. — Uj 
könyvek.

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

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

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

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

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

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

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

Pesten, 1862 Nyomatott I.anilerer és Ueckensstnál




