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F I G E LO.
Második félév, 12-ik szám.

Szerkesztői szállás, 
hová a lap szellemi részét illető külde
tné íyek utasítandók : Üllői-ut és 3 pipa- 

utcza sarkán 11-ik szám.

Megjelenik e lap csütörtökön.

Előfizetés helyben házhoz hordva, vidéken postai 
szétküldéssel, félévre 5 ft. egész évre 10 ft.

Kiadó hivatal,
hová az előfizetési pénzek s minden a lap 
anyagi részét illető dolgok utasítandók : 

Egyetem-utcza 4-ik szám.

KÉT Ó-SZÉKELY BALLADA.

A kiket a népköltészet érdekel, alkalma
sint emlékezni fognak ama két ó-székely 
balladára, a melyek egyikét Nagy Lajos 
közié a Kolozsvári Közlönyben, a másikat 
pedig én a Budapesti Szemlében. Amazt 
Erdélyi egy egész czikkre méltatta, emettől 
a magam részéről szintén nem sajnáltam a 
szót. Mindkettő nem mindennapi figyelmet 
keltett és méltán, mert mind aesthetikai, 
mind másnemű tekintetekből olyanok, hogy 
népköltészetünk legritkább jelenségei közé 
tartoznak. Valami oly nemű zamat érzik 
rajtok, minő a Percy-féle ó-angol balladá
kon, miért bátran reájok illeszthetni az 
ó-székely ballada tisztes cziinét.

Sokszor gondoltam, ha én legalább vagy 
harmincz ilyet összegyüjthetnék. Bizonyára 
gazdagítanám irodalmunkat annyi, ha nem 
több,jó balladával, mint a mennyit műköl
tészetünk fel bir mutatni. De híjában min
den fáradságom, ha ugyan fáradságnak le
het nevezni oly nemű kutatást, a melyhez 
idő és eszközök egyaránt hiányzanak. Az 
óhajtott és remélt harmincz számot még há
romig sem vihettem föl. Azonban egyszer 
másszor csak cseppen valami. Imé két uj 
ó-székely balladát van szerencsém bemu
tatni, nem ugyan a magam, hanem, a mi 
egyébiránt tökéletesen mindegy, a.Kriza Já
nos székely népköltési gyűjteményéből. De 
mielőtt ezt tenném, nem lesz fölösleges egy 
pár szót szótanom magáról a gyűjteményről.

Kriza még 1840 körül kezdette meg a 
székely népdalok és mesék gyűjtését, tehát 
oly időben, midőn ilyesmivel nálunk tüze

tesen senki sem foglalkozott. Egy pár év 
múlva, 1843-ban, aláírási ivet is bocsátott ki 
„Vadrózsák'* czime alatt megjelenendő gyűj
teményére. Kevés részvét mutatkozott, a 
terv dugába dűlt. Midőn 1846-ban a Kis
faludy-társaság meginditá gyűjteményét, 
Kriza újra hozzálátott a gyűjtéshez, remél
ve az ügy iránt fölébredt érdekeltségben. 
Azonban részint a közbe jött forradalom, 
részint hivatalos foglalatosságai megaka
dályozták gyűjteménye rendezésében és 
közre bocsátásában. Ezelőtt három évvel, 
gr. Mikó Imre felszólítására, újonnan, har
madszor is neki kezdett a gyűjtésnek. A 
gróf maga is nagyban elősegítette a válla
latot, mert feles számú népmesét és táncz- 
szót gyüjtetett számára, s egyszersmind 
nagylelkűen elvállalta a kiadás költségét. 
A gyűjtemény első kötete, mely mintegy 
30—35 nyomott ivet tesz, e folyó évi mar- 
tius elején már sajtó alá ment, s az ősz foly
tán alkalmasint meg fog jelenni. Az e ső 
kötetet egy második fogja követni, mely 
leginkább népmeséket tartalmaz. Nagy részt 
ismerem e gyűjteményt, s oly gazdagnak és 
sokoldalúnak találom, hogy egy pár pont
ban a Kisfaludy-társaság által kiadott Er
délyi-féle gyűjteményt is felülmúlja. Kriza 
szélesebb körben gyűjtött, mint eddigi gyűj
tőink; nem elégedett meg a balladák, da
lok, mondák és népmesék gyűjtésével, ha
nem egyébre is kiterjesztette figyelmét. A 
tánczszók, találós mesék, népsajátságok, 
minők a szólásmódok, szokások, ünnepélyek, 
babonák, család-, hely- és állatnevek, neve-



178

zetes részét teszik gyűjteményének. E mel
lett a székely tájszólásra is nagy figyelmet 
forditott, mit annál könnyebben tehetett, 
mert maga is székely. A gyűjteményben 
minden székely tájszólás szerint lesz közöl
ve, egész a legapróbb változatokig, a vidé
kek szerint, mit aztán a könyv végén jegy
zetek s egy kis tájszótár fognak megma
gyarázni. így e gyűjtemény nyelvészeink 
figyelmét is méltán igényelheti.

Engem aesthetikai szempontból a gyűj
temény nehány balladája és népmeséje le
pett meg leginkább. Magyar népmesét úgy 
elbeszélve, mint a hogy itt van egy pár, 
még se nem olvastam, se nem hallottam. A 
balladák közt szintén van egy pár, „Kádár 
Kata,“ „Budai Ilona** czimüek, melyek al
kalmasint a legjobb magyar népballadák. 
Egy hosszabb, száz soros, „Kömives Kele
men1* czimü költői beszélylyel is találkozunk, 
mely népköltészetünkben a maga nemében 
egyetlen. Szóval e régies maradványok ta
núságot fognak tenni a mellett, hogy nép
költészetünk az epikai nemben is gazdag 
volt, s kivált a világtól rejtettebb vidékein
ken még most is találhat némi maradvá
nyokra a fáradhatlan kutató. Szivesen kö
zölném itt mind e kitűnő balladákat, de a 
gyűjteményt legbecsesb gyöngyeitől nem 
lehetett megfosztanom. A miket közlök, 
szintén kitűnők. lm itt következik az egyik, 
az udvarhelyszéki tájszólás szerint

') Mett = mert.
3) Pozsonyi-
’) Terpedt a, hasonló esetben az l elölt a többi ön

hangzók is igy vannak jelölve
4) Közép e, a többi is igy ponttal van jelölve.

*) Mindjárt.
*) Fekete, betúcsere.

BÁTOR! BOLDIZSÁR.

Asztalnál ül vala, gyönge Judit asszon, 
Lábánál röngette szép arany böcsőjit : 
„Beli fijarn beli! szép futkosó fijam! 
Mett ') neköd nem apád Bátori Bódizsár: 
lm az a te apád erdéji kapitány, 
A ki atta neköd szép arany böcsőjit, 
Annak négy szarvába négy arany pereczöt, 
Osztán a fejedre bozsonyi 2) süvegöt.“
Hát ajtón bugássá 3) Bátori Bódizsár 
„Még 4 *) ne tagadd asszon mostan beszédödöt!
„Bizon nem tagadom, leiköm jámbor uram. 
Leányokat szidom, a rósz leányokat, 
Virágomnak szépit nyílatlan leszötték, 
Bokrétába kötték, legényeknek tötték.“ 

i

„Megtagadód asszon mostan beszédödöt; 
Nyiss ajtót, nyiss ajtót, asszon feleségöm!“ 
„Minnyát') nyitok, minnyát, leiköm, jámbor uram, 
Hadd húzzam lábomba karmazsin czidmámot, 
Hadd vessem nyakamba vont arany szoknyámot.“ 
De nem győzé várni, berugá az ajtót : 
„Készű’j asszon, készű’j hónap álló dé’re 
A rózsa-piaczra, a fővövő hejre.“
„Hol vagy édös szógám, legkedvesebb postám, 
Készítsd elé neköm, hat lovam, hintómat.*'
Ok ékészülének, el is indulának, 
El is indulának, oda is jutának.
„Várj kicsit, várj kicsit, te feteke 2) hóhér! 
Mett a halottnak is hármat harangoznak, 
Lám árva fejemnek égyet sem konditnak. 
Azomban érközik erdéji kapitány, 
Ecczör megfordítsa, kecczör megcsókója 
Kecczör megfordítsa, százszor megcsókója : 
„Enyim vagy, nem másé, te asszonyi állat!

E balladán mindjárt szembeötlik a stró- 
phaszerkezet és riin hiánya. Hanem ez nem 
valami nagy ritkaság. A Királyfi, OláhGerő, 
Szép Ilon, Molnár Anna és Barcsai egy vagy 
más részben mind ilyenek, s épen azért leg
régibb népballadáink, mert eléggé be van 
bizonyítva, hogy költészetünk eredetileg 
csak a rhythmus báját ismerte, s minden 
afféle, mint riin és mérték, csak esetle
gesek lehettek. Ezt elég hát csak röviden 
megjegyeznünk. Sokkal nevezetesebb jelen
ség az, hogy e ballada nem oly körben ját
szik, mint többi népballadáink, melyeknek 
színhelye csak a kunyhók és puszták, mint 
Fehér László, Csömör Danyi stb. czimüek- 
nek, vagy pedig a mesék világa, mint a 
Királyfi és Szép Ilon. Itt várurakról, lova
gokról van szó, kikről eddig ismert népbal
ladáink mélyen hallgatnak. Bátori Boldi
zsár ugyan nem a történelmi Báthori, de 
mégis várur, ki le akarja nyakaztatni nejét 
s hat lovas hintőn viteti a fővevő helyre, 
az erdélyi kapitány szintén nem Zsigmond 
fejedelem, de alkalmasint erdélyi vajda 
vagy fővezér, ki elég hatalmas kedvesét 
megszabadítani. íme egyetlen népballadánk, 
mely a lovagkorból maradt fenn. Ott a sö
tét és kegyetlen várur,ki élet és halál felett 
rendelkezik, ott a szenvedő nő, ki titkon 
szeret, ott a kalandor lovag, a ki a helyett, 
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hogy a mint az apródok es trubadúrok 
szoktak, elvérezzék a férj kardja alatt, győ
zedelmeskedik felette. Ez utóbbi körülmény 
figyelemre méltó. A népköltészet egy pár 
nagyon erős indok nélkül nem szokta párt
ját fogni a hűtlen nőknek és csábítóknak, 
'mint a hogy az ujabbkori regény- és vigjá- 
tékköltőknél divatos. A népköltészet, a so- 
pliismák és társadalom - ellenes elméletek 
helyett, a hagyományos morált követi, s ki
vált a férj és nő közötti viszony előtte a 
legszentebbek egyike. Hogyan lehet hát 
megegyeztetni balladánk alapeszméjét és 
költői igazságszolgáltatását a népköltészet 
e jellemvonásával? A magyarázat nem épen 
a legbajosb, bárminő eseteket vegyünk is 
föl. Először is, lehet e ballada csak töredék, 
bár némi önálló töredéke egy nagyobb köl
teménynek. Akkor az egész költeményt kel
lene ismernünk, hogy e tekintetben határo
zottan Ítélhessünk. A mese egész szövedéke, 
s mindenek felett a bevégzés, bizonyosan 
minden kétségünket eloszlatná. De ha mint 
egészet veszszük is, úgy a mint van, úgy 

sem igen akadhatunk tol. E ballada alkal
masint , mint a legtöbb népballada, va
lóságos történet alapján keletkezett. A kik 
számára készült, jól ismerhették Báthorit 
és Judith asszonyt, tudták például, hogy 
Báthori rabolta nejét, vagy a szülők nagy 
erőszakkal adták hozzája. Epén azért a nép
költő nem tartotta szükségesnek mindezt 
megemlíteni, megelégedett azzal, hogy az 
ily házasságot számba nem véve, a szeretők 
pártjára álljon s oly férjet rajzoljon, kihez 
ne fordulhasson a hallgatónak semmi nemű 
részvéte. S valóban igy is van. Báthori csak 
egy hallgatózó, kegyetlen, sőt gyáva férj, 
és semmi egyéb. A megcsalt szerelem- vagy 
sértett becsületnek egyetlen hangja sem 
lebben el ajkáról. Mintha kapna az alkal
mon, hogy feleségét lenyakaztathassa, s 
még vívni sem kíván becsületéért, midőn 
nejének kedvese megjelen. Mit a költemény 
róla elhallgat, sokkal inkább ellene szól, 
mint a mit elmond.

GYULAI PÁL.
(Folytatjuk.) 

B EI. ÍROD A T, O M.

munkba egészen uj genre-t honosit meg, csak 
lassanként találja meg és növeli Íróit. A hatodik 
évi folyam megindultával, mint halljuk, a szer- 

i kesztő még érdekesebbé kívánja tenni vállalatát. 
' Negyedévenkint irodalmi szemléket fog közölni, 
melyek kritikai átnézetét adják valamely irodai

nemzet értelmiségét mindazokról az eszmékről, a j mi ágnak, kivált szépirodalmunknak, a főbb ira- 
melyek világszerte foglalkodtatják a szellemeket, nyok birálata mellett, ismertetve a nevezetesb iró- 
s közvetítőül szolgáljon a külföldi irodalmak és a kát és csoportosítva körülök a csak valamennyire 
hazai tudományosság közt egy felől, a szaktudó- is figyelemre méltó jelenségeket.

- - ■ ■ >•••■ > ’ •• • j Vajon a közönség részvéte hasonló arányban
■ emelkedik-e a szerkesztő és dolgozótársai buzgal- 
' mával? Épen nem. Bár a Szemlének minden év
iben tiz-huszszal több előfizetője akad s igy las- 
j sacskán növekedik, de még távol van attól, hogy 
anyagilag csak valamennyire is virágzó állapot- 

; bán legyen. Mi nem igen szoktunk kemény váda
kat szórni a közönség rész vétlensége ellen, mint 

; azok a lapok, melyeknek meglehetős számos elő
fizetőjük van, saját sebeinket is takargatjuk, nem 
mintha szégyenlenők, mert van annyi önérzetünk, 
hogy ha nem is nagyra, de többre becsüljük ma
gunkat némely eléggé léha vállalatnál, mely a kö-

BUDAPESTI SZEMLE. Szerkeszti és ki
adja Csengery Antal. XLVIII. és XLIX. füzet. 
Pest, 1862. Emich Gusztáv.

Még egy füzet s a Szemle bevégzi ötödik 
évi folyamát is. A szerkesztő öt év alatt mindent 
meo-tett arra nézve, hogy vállalata tájékozza a

sok és a mivel't közönség közt másfelől. S való- i 
bán, ha végig tekintünk az öt évi folyamon, meg- ; 
győződünk, hogy a szerkesztő, irodalmi körülmé
nyeinkhez képest, a lehető legjobbat adta mind 
tartalomban, mind formában. Sokat tett különö
sen arra, hogy a tudományos előadás ízléssel pá
rosuljon, s az eddig irodalmunkban egyedül diva
tos értekezés az cssay vagy tanulmány élvezhetőbb 
formájához alkalmazkodjék. Vannak a Szemlének 
czikkei, melyek a külföldi „Revue“-k czikkeivel 
is kiállják a versenyt s ha nem mindenik írója ta
lálja is el a formát, ha némelyik essay helyett 
könyvet vagy értekezést ir, ez csak azt mutatja, o -------
hogv bármily vállalat, melv úgy szólva irodai- zönség részvétének örvend, hanem mert nem akar- ‘ - - ■ 12#
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juk összezavartatni panaszunkat azokkal a pana
szokkal, melyek az irodalom ügyének ürügye alatt 
úgy szólva magoknak kéregetnek. Azonban itt 
mégis lehetlen elnyomnunk egy megjegyzést : 
nincs-e széles Magyarországon 300 olvasó-társu
lat vagy közkönyvtár, és 5 — 600 oly ember, kinek 
valamivel több szellemi táplálék kell, mint a 
mennyit még a legjobb néplap is nyújthat? íme 
8 _ 900 előfizető elég volna arra, hogy a Szemle 
még inkább megközelíthesse föladatát, többször 
jelenjen meg, politikai szemlét is adjon, s lassan
ként Magyarország Revue des deux Mondes-jává 
váljék.

De térjünk a jelen füzetre, melyet Verulami 
Baco ismertetésének második közleménye nyit 
meg Erdélyi Jánostól. Ez. első Baco életét ismer
tette, ez munkáit ismerteti, a mennyire lehet, Baco 
saját szavai szerint. A harmadik, mint a czikk 
végszavaiból kivehetni, az Erdélyi véleményét 
fogja tartalmazni Baco müveiről. „A jelen egész 
közleményben — mond Erdélyi — Baco beszélt, 
a következőkben illő, hogy mi beszéljünk — mű
veiről/' Nagy becsű monographia, az egyetlen 
alapos dolgozat irodalmunkban Bacoról, kiről 
oly jól jegyzi meg Erdélyi : „Hozzá köti az uj 
tudományosság történeti szálait, újjászületése fo- 
lvamát s még ma sem futott ki rajza határai
ból az idő.“ Bár az első közlemény, mely Baco 
életiratát tárgyalta messze marad Macaulay mű
vészi és ragyogó essay-jétől, de Erdélyi ta
nulmánya egészben veve, úgy látszik, tudoma- 
nyosb mű, s nemcsak nagy körvonalokban, mint 
Maculay, hanem részletesen is tárgyalja a nagy 
angol bölcs szellemét és müveit. Reánk, mint 
aesthetikai lapra kiválón érdekesek Baco nézetei 
a költészetről, melyet Erdélyi szerint a követke
zőkben közlünk is :

„Baconak a költészet ismeág, (genus doctri- 
nae) melynek előadása kötött beszéd, tárgya sza
bad sőt szabados, mi a képzelem természetéből 
foly. A költészet két tekintet alá esik, a mennyi
ben szót meg dolgot ad. A szónak bizonyos jelleme 
van, azaz versbe van szedve. A vers mint előadási 
forma nem tartozik a dologhoz, mert mind igazat 
lehet versben, mind költöttet folyóbeszédben elő
adni. Nyelvi oldalról tehát semmi köze a dolog
gal, de ha ez is számba jő, akkor a költészet a 
történelemhez tartozik. Ezért Baco nem is követi 
a bevett osztályozást, ez okbúi a szatirát, alagyát, 
epigrammot és ódát, ide tartozókkal együtt a 
bölcsészeihez és az ékes szóláshoz utasítja, s köl
tészet alatt egyedül a szabad kéj szerint költött 
eseményeket veszi gondolóra. Ez alapból indul az 
osztályozás is; tudniillik a mennyiben rokon a 
történettel, leszen a költészet elbeszélő, drámai 
és példázati (narrativa, dramatica et parabolica). 
Első a történet kinagyítása; a második látható 
vagy jelenitett történet, mig a valódi história 
múltakra viszonylik; a harmadik elvégre oly sa- 
játszerü történet, mely az értelmi dolgokat az ér

zékre, a szem elé, vezeti le. A három közt legde
rekabb a harmadik. Az elbeszélő, melyet hősinek 
(heroica) is nevezhetni, látszatra az emberi ter
mészet méltóságát venné alapul. A mennyiben az 
érzéki világ alantabb áll méltóságban az okos lé
leknél : a költészet mindazt odanyujtani látszik az 
embernek, mit a történet tőle, bukása óta megta
gadott, s eleget akar tenni, kárpótlást szerezni a 
dolgok árnyékával, miután tőle valamely szilárd 
nem telik. Benne a dolgok nagysága kiemelke
dőbb, a rend nyomosabb, a változatosság szebb, 
mint magában a természetben. És miután a való- 
di események, a viselt dolgok vagy is a való tör
ténet tárgyai nem oly nagyszerűek, hogy az em
beri lelket kielégitsék : készen áll a költészet 
hőstetteket dallani, a történet gyarló, bűnhöz, 
erényhez aránytalan előadását kijavítani, az egy
hangú események unalmassága helyett változatos 
újdonságokat költeni. Mint ilyennek van befolyá
sa nemcsak a mulattatásra, hanem a lélek nagysá
gára és erkölcsökre is, mely oldalról mutatkozik 
benne valamilyes isteni, mi lelket ragad, főleg ha 
zenével is párosul.

„A drámai költészetnek a színpaddal mint 
világával igen derék a haszna, csak észszerű vol
na '). Mert mind jó, a mi fegyelmez, mind rósz, a 
mi veszteget, lehet benne elég. Ez utóbbi akár
mennyi, előbbi kevesebb. Ma kevés becse, kivéve 
ha sok benne a szatíra; de régen erényre is taní
tott. Annyi azonban való s mintegy a természet 
titka, hogy az emberi kebel nyitvább a megindu
lásnak és behatásoknak tömegben mint egyedül; 
s ez a drámai költészet életereje.

„A parábolai költészet legkitűnőbb, mint
egy szent és fönséges is, a mennyiben a vallás 
sem veti meg szolgálatát, midőn az isten és ember 
közti viszonyt általa tartja fen; hanem az allego- 
giák hitványsága ezen is sokat rontott. Különben 
használata ellentétes. Mert részint világosit, ré
szint bonyolít. Ezen oldalról titokzatos, amarról 
tanulságos. Ugyanis midőn kezdetben az emberi 
elme találmányai, igazságai, melyeket ma min
denki ért, újak és szokatlanok, igy nem könnyen 
voltak felfoghatók : ilyen képek és példázatok ál
tal hozattak közelebb az érzékhez. Innen a régi
eknél minden tömve rejtvényekkel, példázatok- és 
hasonlatokkal. Pythagoras, Sphinx, Aesop és Me- 
nenius Agrippa ide bizonyitnak. Mert valamint 
korábbi a jelképes mint a betűs irás : hasonlóul a 
példázat is az érvnél, megmutatásnál. De a pél- 
dázatos költészet megtetszik azon mélységes dol
goknál, melyeket nem adhatni elő világosan nagy
szerűségek megrontása nélkül, minők a vallás, 
politika és bölcsészet rejtelmei, s reájok a mesé
vel, példázattal mintegy lepel borittatik. Baco 
nem törődik vele, ha e rejtelmek a grammatiku
soknak és gyermekeknek hagyatnak, de miután e

’) Dramatica pocsis, quae theatrum habét pro munilo, 
usn eximia est, si sana fórét. De augm. Lib. II. c. XIII. 60.
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mesés iratok a legrégiebbek közé tartoznak, ma
gok a mesék még jóval megelőzték azokat : van, 
nincs rejtvény a hajdankor költőiben : oly filozó
fia, mely a jól roszul magyarázott parabolákat 
megfejtené, még mindegyre a kívánnivalók közé 
tartozik. Hogy ez ne csak mondva, hanem alapo
san kifejtve is legyen, Bacoe részben is előter
jeszti nézeteit, mert fél ugv Ítélni, mint az augu- 
rok, kik pusztán az elmével mérték a dolgokat; 
egyébiránt szerinte a poézisból egyéb nem is hi
ányzik; sőt ellenkezőleg a költészet, a buja föld
nek mag nélküli vadon terméke, más tudományok 
fölé nőtte ki magát, s nyújtotta ki ágait.11

íme Shakespeare kortársa egy pár találó és 
mélyre ható megjegyzése mellett is mily hiányo
san és hibásan elmélkedik a költészetről. S a mi 
különösen feltűnő, a parabolákat becsüli legtöbbre 
az egész költészetben. Ily körülmények közt 
ugyan, hogy történhetett meg, hogy vannak an
golok, kik komolyan hiszik, sőt könyvet is Írnak 
mellette, hogy tulajdonkép Baco irta volna Shak- 
speare drámáit? Egyébiránt nem újság, hogy a 
legnagyobb philosophusok sokszor meglehetős 
gyönge aesthetikusok. Plató ki akarta zárni a 
költőket respublikájából, Kant nem sokra be
csülte a verset, mert nincs benne elég logika, 
Baco a parabolákat becsüli legtöbbre, s némi meg
vetéssel kiállt fel egy helyt : „Ideje fölemel
kedni e földről (tudniillik a költészetről) a böl
csészet és tudomány tiszta levegőjébe.“ Ha cso
dálatosnak látszik is e jelenség, meg van azért az 
oka. A legabstractabb valami, minő a philosophia, 
s a legconcretabb valami, minő a költészet, bajo
san egyeznek meg egymással. Az is természetes, 
hogy a tisztán műphilosophtól, ki leginkább csak 
a művészetet vagy a művészet valamelyik szakát 
tűzte ki tanulmányai tárgyául, több valódi aest- 
hetikát tanulhatni, mint a philosophok legnagyob
bikától is, ki a szépet csak átalánosan vizsgálja. 
Bizonyosan a drámaíró több hasznát veheti Les- 
singnek, mint Hegelnek. x

A második czikkely : El-e Árpád fiága, má
sodik közlemény Botka Tivadartól. Most mar 
Germain-Sarru „Les fils d’ Árpád11 czimü köny
vének ismertetésére és bírálatára tér által szer
zőnk. Különösen előadja Árpád követelt utódjai
nak igényeik kiderítése iránt folytatott pőréikét, 
megérintve e tárgy nagy irodalmának neveze- 
tesb termékeit. „Mindezek mutatják — igy szól 
czikke végén — mennyire össze van zavarva a je
len kérdés. De azért mégis erős hitem, hogy az 
igazság előbb utóbb napvilágra derül. Siettes
sük. “ S még egy czikket ígér. L gy halljuk, hogy 
az ellenkező nézetben levők felelni fognak Botka 
urnák szintén a Szemle füzeteiben.

A harmadik czikkely : Gróf Széchenyi István 
pestmegyei működése. Fáy Andrástól. E czikk a 
kiadatni szándéklott Széchenyi-album számára 
készült, de ez album dugába dűlvén, a szerző a 
Szemlébe adta be. Igen érdekes czikk. Oly dol

gok, mint a pesti nemzeti színház, a lánczhid tör
ténete, először vannak itt földerítve, keletkezésűk 
első szakában, teljes hitelességgel. Sajnáljuk,hogy 
a nemzeti színházról szóló részt a hely szűke 
miatt nem igtathatjuk ide. Befejezését legalább 
közöljük : „Sok vitára nyújtott alkalmat, s nyújt 
még ma is azon kérdés: a Pestmegye által épített 
színház, vagy a Széchenyi által tervezettnek léte
sítése, árasztott vagy fogott volna-e árasztani 
több üdvet a nemzeti színészet ügyére? s miután 
a kérdés megoldása, a különféle nézetektől, ro- 
konszenvektől s tán pártszinezetektől is függ, al
kalmasint megoldatlan marad az. Mind kettő 
mellett számos okok es nezetek harczolnak. Vala
mint egyrészről bizonyos az, hogy egy, dunapar- 
ton épült diszesebb színház inkább megfelelne a 
nemzet méltóságának, elősegitné a budai közön
ség látogatásait; ha ezen színház megépülne, a 
nemzeti szinészetnek két telke es egyiken conser- 
vatoriuma is lehetne, mig most a diszesebb telek 
kedvetlen bonyolódásba jutott : úgy más részről 
tekintetbe kell vennünk, hogy a nemzet, a pest
megyei színházzal, a nemzetiség es nemzeti színé
szet ügyeire nézve legalább is 15—17 evet nyert, 
mely időköz, habár egy nemzet életere nezve nem 
tetemes, is, de amaz ügyekre nézve fontos nyere
mény. És azt sem lehet tagadnunk, hogy a Pest
megye által építtetett színházat Zitterbart építő 
mester oly ügyes rendezéssel allitotta elő, misze
rint abban a néző közönség egeszen otthonosnak 
érzi masfát, s az czéljanak várakozáson felül meg
felel. Az a legfontosabb ellenvetés ellene : szüksé
ges volt-e a Grassalkovich-féle telekre, melyen a 
megye által —mint azt számtalan határozataiban, 
sőt nyomtatott hirdetményekben is kijelentette, s 
alispánját is e szerint bízta meg — csupán ideig
lenes s csak 43,000 forintra tervezett szinház szán- 
dékoltatott épittetni, oly nagyobbszerü szinházat 
épitni, mely egy nagyobbnak, díszesebbnek, a nem
zethez méltóbbnak építtetését hosszabb időre, tán 
századra is meghiúsítsa ? Pedig azon aggodalom
tól sem lehetünk teljesen menttek „hogy Pest es 
a magyar közönség növekedtevel nem leend-e a 
pestmegyei szinház szűk ? mely esetben szívesen 
elő vennők a dunaparti telket.41

A negyedik czikkely : „A magyar gazdasági 
egyesület emlékirata a magyarorszagi vasutak 
tárgyában,11 (egy térképpel), melyről csak annyit 
jegvzünk meg, hogy formai tekintetben e nemben 
irodalmunk legsikerültebb dolgozata.

Az ötödik czikkely : Machiavelli és Montes- 
quieu. Kemény Gábortól. Második közlemény. 
Maculay „Machiavelli11 czimü essay-je végén ne
hány sorban összehasonlítást tesz Machiavelli és 
Montesquieu közt, ez utóbbinak adván az elsősé
get. E pár sort dolgozta fól Kemény Gábor egy 
egész politikai tanulmánynyá. Örvendünk, hogy 
Kemény Gábor, ki eddigi munkáiban a formai 
csin és tisztaság hiánya miatt nem igen volt él
vezhető, most nem csak éles elmü de tetszetős
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dolgozattal is lepi meg olvasóit. Azonban tanul
mányának első közleménye sikerültebb volt, mint 
e második, s teljesen osztjuk a szerkesztő e követ
kező jegyzetét : „Részünkről igen is sötétnek s 
nem egészen igazságosnak tartjuk ugyan a képet, 
melyet tisztelt barátunk és nagyra becsült dolgo
zótársunk a fenebbi sorokban ad Montesquieuről: 
mindazonáltal jónak láttuk közölni e tanulmányt, 
mely kétség kívül éles észszel taglalja az „Esprit 
des lois“ hires szerzőjének tévedéseit. Nem árt, 
sőt nagyon is szükséges némi scepticismus a po
litikában. Hasonló czikkek, ha talán nem is nyúj
tanak mindenben helyes szempontokat ama nagy 
nevű iró megítélésére, legalább gondolkodóvá, 
óvatossá teszik az olvasót a politikai nézetek el
fogadásában, mire, főleg oly mű olvasása közben, 
melyet több öltő nemzedék csaknem a politika 
bibliájának tekintett, szerfölött szükség van.“

Ez után akadémiai közlések következnek. Az 
Irodalmi szemle két inén érdekes angol mű birá- 
latat közti. Az egyiknek czime „A polgárisodás 
történelme Angolországban.“ Az első nagyobb- 
szerü mű Angolországban a történelemről, mint 
tudományról. A bírálat ezt a fontos kérdést tár
gyalja : minő törvények szabályozzák az emberi 
cselekményeket átalában. A másik mű Németal
föld történelmét rajzolja 1585—89-ig Motley 
amerikai irótul. Sok merőben uj adat van benne 
és sajátságosán feldolgozva. A'bírálat e történet
írás formája körül forog, mely már nálunk is vita 
tárgya, de még nincs eléggé megvitatva. Közölve 
van benne Fülöp s egy pár főalak jellemzése is. 
Az amerikai történetiró úgy látszik nem ismeri a 
mi irodalmunk illedéki szabályait, mert ugyan
csak goromba, még pedig igazságosan.

(-g)

K Ü L IR O D A L 0 M.

Nyár leánya, te jeles nő, 
déltündér! teremtés anyja, 
szép szűz! gyalogfenyü lánya, 
s te lány! berkenye tündére, 
Tapio ’) lány! fagyai-tündér, 
Mielikki! erdő menye, 
Tellervo Tapio szüze! 
őrizzétek meg nyájamat, 
vigyázzatok jószágomra 
szépségesen egész nyáron, 
szelíden a galy idején, 
miglen suhog fán a levél, 
s ingadoz földön a fűszál.

„Nyár leánya, te jelesnő, 
déltündér, teremtés anyja! 
vesd rá vékony ruhád szélét, 
terjeszd ki szép köténykédet. 
födözd be az én nyájamat, 
takard el kicsinkéimet, 
hogy a zordon szél ne érje, 
az esső ne verje őket.

„Őrizd meg minden gonosztól, 
a nyájt, óvd a kár utjától.

') Tapio az erdő királya s vadászat istene. Neve való
színűleg a finn : tapan=csapni, ütni, agyon ütni igével áll 
összeköttetésben, mint ki a vadakat agyon üti, leteriti. 
Lakhelye : Tapiola (Tapiohon). Menye és leánya a követ
kező versekben Mielikki (die Angenehme, Günstige, Be
ingna) és Tellervo (telta=tegmen, veluin, Schirm, Decke, 
Zeit) néven neveztetnek; fia pedig alább Nyyrikkinek 
mondatik.

KULLERVO.
(Epizód a „Kalevala11 czimü finn eposzban.)

(Folytatás.)

az ingoványos mocsártól, 
gazdag erű forrásoktól, 
a mozgalmas zuhatagtól, 
a mélységes örvényektől, 
hogy balsorsra ne juthasson, 
hogy szégyenbe ne eshessék, 
hogy posványba ne sülyedjen, 
hogy zuhatagba ne dűljön. 
Isten akaratja ellen 
az ő szent végzése nélkül.

„Hozz te messzünnnen egy kürtöt, 
hozz az égnek köldökéről ’) 
mézhangú kürtöt az égből, 
egy édes hangút a földről, 
fújd meg aztán jól kürtödet, 
harsogtasd azt hatalmasan, 
fújd a halmokat virággá, 
a mezők szélét kiessé, 
a sorokét kellemessé, 
az erdőkét fújd bájossá, 
a tavakét folyó mézzé, 
forrásokét illatossá.

„Tartsd te jól az én nyájamat, 
etesd meg jól marháimat, 
etesd édes méz étellel, 
itasd édes méz itallal, 
etesd aranyos füszárral,

*) „Hozz az égnek köldökéről11 az eredetiben „tuolta 
taivahan navalta11 a. in. közepéről, a napa=köldök szó 
használtatván a szuomiban valaminek közepéről (de medio. 

I centro al. rei.)
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szénának ezüst hegyével, 
itasd élő kútforrásból, 
csergedező fris kútfőből, 
zuhogó viz eséséből, 
sebesen futó folyókból, 
etesd arany halmocskákon, 
szép, ezüst ligetecskékben.

„Áss egy kútat, arany kutat 
a legelő két felére, 
melyből vizét igyék a nyáj, 
belőle méz csörgedezzen 
a duzzadozó tölgyekbe, 
a feldagadó emlőkbe, 
az erek meginduljanak, 
a tej folyamkint ömöljön, 
a tej patakokkint csörgjön, 
vagy zuhatagkint szakadjon, 
tej buzogjon az erekben, 
tej pözsögjön a szarvakban, 
szünetlen adják a tejet, 
minden perczben folyjon tőlük 
a gonosz szénaboglyára, 
a rósz széna petrenczére, 
hogy Manalába ') ne jusson, 
a nyáj teje el ne veszszen.

„Sokan vannak s igen roszak, 
kik tejt Manalából hoznak, 
elvesztik a nyájnak hasznát, 
a tehénét másnak adják; 
kevesen vannak azon jók, 
kik a tejet Manalából 
hozzák, a tejfelt faluból 
a fris tejet meg máshonnan.

„Édes anyám a faluból 
az előtt nem kért tanácsot, 
vagy egyebet más házából; 
tejét Manalaból vette, 
aludtat az eltartótól, 
édes tejet egyebektől. 
Tejét messziről hozatta, 
azt Tuonelából 2) hozatta. 
Manalából a föld alól 
éjjel egyedül hozatta 
titkon a nagy sötétségben, 
hogy a gonoszok nem haliák, 
a méltatlanok nem sejték, 
a rósz boglya nem nyomhatta, 
a vész utói nem érhette.

„Ekkép szólott édes anyám, 
magam is ekképen szólok : 

') Manala a mythoszi alvilág neve. Renntvall szerint' 
a maa=föld, és ala, ali=inagyarul : al szókból van össze- I 
téve, s e szerint manala a. ni. locus subterraneus, orcus, 
infernuni; mai használata szerint : sir=sepulcrum. Innét a 
a szuomiban e szójárás : jo meni manalaan=niár manalába 
ment, az az : megholt. Úgy látszik, e helynévből fejlődött 
Tuóni-nak, a Mannáiban lakozó halál istenének, Mana, 
Manalainen nevezete.

’) Tuonela Tuóninak, az imént említett halál istené
nek lakhelye.

hova lett a tehén haszna, 
hova tűnt el az én tejem? 
idegen földre vitték-e? 
más udvarba varázslák-e? 
falu rósz nője keblébe, 
egy balsorsu hóna alá, 
vagy a fákba enyészett el, 
az erdőkbe távozott el, 
kiszórták-e a berkekbe, 
kiönték-e a mezőkre?

Ne jusson tej Manalába, 
tehén haszna más vidékre, 
falu rósz nője keblébe, 
a balsorsu hónaljába, 
ne enyészszen el a fakban, 
ne távozzék az erdőkbe, 
ne szivódjék a berkekbe, 
ne ömöljön a mezőkre; 
háznál is nagyon kell a tej, 
reá szükség van szünetlen, 
vár rá otthon a gazdasszony 
fényű dézsával kezében.

„Nyártündére! te jeles nő, 
Déltündér! teremtés anyja 
kelj, etetgesd Syöttikkit ’) 
és itatgasd Juotikkit, 
tedd Hermikkit bőtejüvé, 
és üdítsd fel Tuorikkit, 
adj sok tejet Mairikkinak, 
fris túrót teheneimnek 
a füszáll ékes hegyéből, 
a harmatos szép füvekből, 
a megifjult anyaföldből, 
a mézteljes zsombikokból, 
a mézharmatos rétekről, 
a bogyókat termő földből, 
a fenyéri szép virágok 
a füvek tündéri által, 
a felhő tejszerző lányi 
s éggönczöl tündéri által, 
hogy mindig tejtől áradó 
s felduzzadt tölgyet hozzanak, 
s az apró asszony kifejje, 
a kis szolgáló kinyomja.

„Emelkedj fel szűz! a völgyből, 
gyönge mezben a forrásból, 
a forrásból szelíd lanyka, 
kedves arczú szűz máshonnan 
meríts vizet a forrásból, 
öntözd meg vele nyájamat, 
hogy szép legyen az en nyajam, 
az én marhám jól tenyeszszen 
mielőtt eljő az asszony, 
a pásztornő megtekinti 
ő, a szerencsétlen asszony, 
a szemérmetes leányka.

') Syötikki s a következő versekben előforduló Juo- 
tikki, IIermikki,Tuorikki, Mairikki a syöta=enni, juota=

1 inni stb. igékből képzett nevek, tehenek tulajdon nevei.
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„Mielikki! te erdők nője, 
a nyáj bőkezű asszonya, 
küldd legnagyobb szolgálódat, 
küldd legj óbbik cselédedet, 
hogy felügyeljen marhámra, 
h°gy nyájamat megőrizze, 
im e nagy nyárnak folytában, 
a teremtő meleg nyarán, 
melyet isten szerze nékiink 
s adott végtelen kegyéből.

„Tellervo Tapio szüze! 
te az erdő csinos lánya 
ködruhával, lágy szegélylyel, 
arany fürttel ékeskedő, 
te ki a nyájnak vagy őre, 
ügyelj a nő jószágára 
a kellemdús Metsolában *), 
az eszes Tapiolában 
őrizd meg szépen a nyájat, 
viseld gondját a marhának, 
védelmezd meg szép kacsokkal, 
simogasd puha ujjakkal, 
keféld fényesre, mint hiúz, 
simára, mint hal szárnyéka, 
szine mint a tenger-szörnyé, 
légyen mint vad birka gyapja; 
ha az est jön, s éj sötétül, 
ha fel tetszik az esthajnal, 
tereld haza az én nyájam 
a jó gazdasszony elébe; 
ingó forrás legyen hátán, 
tejtócsa a keresztcsontján.

„Ha szállására megy a nap, 
ha estve a kis madár zeng, 
beszélj te az én nyájamhoz, 
szólj ekkép szarvhordóimhoz: 
„Haza, haza szarvhordóim! 
jó tejelők, istállóra! 
jó tinektek otthon lenni, 
puha a föld a fekvésre; 
félelmes az erdőn járni, 
a partokon zörömbölni, 
hogy ti haza érhessetek, 
az asszonyok tüzet raknak, 
a mézzel teljes gyepségen, 
az eperben gazdag földön.

„Nyyrikki Tapio fia! 
vadon gyermeke kék mezben, 
verj hosszú fenyűtörzsekből, 
lombos jegenyefenyükből 
hidat vizenyős helyekre, 
a gonosz főidnek hátára, 
a tavak s föld folyatjára, 
az erek ingoványára, 
hadd átkelni a kajlákat, 
a hasított körmüeket,

') Metsola==erdőhon, Waldheim a metsa=erdö, Wald 
szóktól eredve a. m. Tapiola, Tapionak, az erdők istené
nek lakhelye.

s eljutni a füstfelleghez 
hiba és bántalom nélkül, 
hogy a vízbe ne dűljenek, 
a mocsárba ne hulljanak.

Ha ezzel a nyáj nem gondol, 
nem tér haza éjszakára 
Berkenye szűz! kis leányka, 
Boróka szűz! te kecses nő, 
mess a berekből nyirágat, 
végy a bokorból egy vesszőt, 
berkenyéből való ostort, 
borókából im e nyájnak, 
Tapio zöld vára mögött, 
tulnan a barkócza hegyen, 
hajtsd a nyájat az udvarra, 
a fürdőhöz fűtésekor, 
hajtsd haza a szelid nyájat, 
Metsolába a vad nyájat.

„Oh Otso! ’) erdő almája, 
te a méztapsért görbítő, 
lépjünk mi most egyességre, 
kössünk mi oly szövetséget, 
valamig életünk tartand, 
életünknek fogytaiglan, 
hogy metszett körmű marháim, 
tejelőim el nem vesznek 
e nyár folytán, a teremtő 
im e hév időszakában.

„Mikor a harangszót hallod, 
hallod a kürt harsogását, 
feküdj a föld zsombékjára, 
nyugodjál a gyepes réten, 
tedd füledet az avarra, 
ereszd fejed a zsombékra, 
vagy fuss a sürü erdőbe, 
indulj a mohok honába, 
eredj egyéb vidékekre, 
siess más hegyes helyekre, 
hogy ne halld a nyáj harangját, 
a nyáj őröknek beszédét.

„Drága Otsó! egyetlenem, 
ó te kedves méztapsérú, 
nem tiltom én a kóborlást, 
nem gátolom a lézengést, 
csak azt tiltom, hogy nyelveddel, 
rút szájjal a nyájt ne illesd, 
meg ne ragadd tapséroddal.

„Járj a legelőn vigyázva, 
titkon a tejvirányokon, 
kerüld a harangnak hangját, 
a nyájőröknek beszédét : 
ha legelőn vagyon a nyáj, 
takarodj’ te a mocsárhoz, 
ha az a tónál zörömböl, 
fuss te akkor az erdőbe.

’) Otso, sajátlag a. m. széles homloké=Breitstirn 
(otsa=homlok, Stirn); innét a vadászoknál jelzője a szé
les homloku medvének : medve, mely itt a mező almájának 
= metsán omena, mondatik.
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ha felmegy a hegytetőre, 
vonúlj te a hegy tövébe, 
ha a nyáj le jő a hegyről, 
eredj te a hegy ormára, 
ha a mezőre húzódik, 
menj akkor a bokor mellé, 
ha a bokorban legelész, 
te indúlj ki a mezőre, 
járdalj az arany kakukkint, 
ezüst galambnak módjára, 
tavi pisztrangkint oldalvást, 
félre mint a víznek hala, 
siess gyapjufürt módjára, 
forogj mint a marok kender,

rejtsd körmeid szőröd alá, 
fogaidat inyhusodba, 
hogy meg ne ijedjen a nyáj, 
marhám meg ne háborodjék.

„Engedj nyugtot marháimnak, 
a hasított körműeknek, 
igen szépen járjon a nyáj, 
egyenesen lépdegéljen 
mocsárokon és mezőkön, 
az erdő zöldes virányán, 
a nélkül, hogy te bántanád, 
a nélkül, hogy megtámadnád.

FÁBIÁN ISTVÁN.
(Folytatjuk.)

T A K C Z A.

SZÉP WATERS.
— Skót ballada —

Hideg karácsonykor, midőn
A vig kör egybe ül, 
Kegyenczek gyűltek össze ah!
Király urunk körül. —

Királyné a várból lenéz,
Tekint a völgy elé
S akkor látja, hogy szép Waters 
Közéig a vár felé. —

Előtte a futár haladt,
Utói fegyvernöke,
S hideg széltől aranyhimes 
Köpenyke födte be. —

Lován a mü hátúi ezüst
Elől meg, szinarany,
A ló, melyen szép Waters ült, 
Szélnél jobban rohan. —

S királynéhoz szólt akkoron
Egy ármányos lovag :
„Oh mondd, ki vágtat ott felénk, 
Ki e tündér alak!?“

,Sok úr, és úrfi és lovag
Volt már itt fényesen, 
De szép Watersnál szebbet én
Nem láttam még so’sem!‘

És mond a féltékeny király
S lön szive marczona :
„Ha még százszor szebb volna is, 
Engem ne érts oda!“ —

,Te nem vagy ur, se urfi nem, — 
Fölkent király neved,
Szép Skóthonban nincs oly lovag,
Ki mérkőzzék veled!1

Bármit mivel, bármit beszél,
Nem békül a kebel;
Az elröppent nehány szóért
Watersnak halni kell. —

Fogák szép Waterst s raktanak 
Bilincseket reá,
Fogák szép Waterst s börtönbe
Veték melyen alá. —

„Szélben s viharban vágtaték
Át Stirling városon;
De nem lovaglottam soha
Bilincscsel lábamon. —

Lovaglottam Stirlingen át,
Eső, szél sujtola;
De nem lovaglék hogy vissza
Ne térjek már soha!“

Vitték a gyász halomra fel
Bölcsőben kis fiát,
S vitték a gyász halomra föl 
Nyergeden jó lovát. —

A gyász halomra hü nejét
Szintúgy vitték vala.
S királynő szép beszédéért
Szép Waters meghala. —

lévay József.
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EGY KEDÉLYES FALUSI MULATSÁG.
(Életkép.)

Szerémy Ignácz urat egy leány és há
rom fiú gyermekkel áldotta meg a gondvi
selés. — A leányt Róza nagysádnak nevez
ték ; a fiuk azon korban lévén, a mikor az 
ember fia fára mászni, éretlen almát enni, s 
a nevelő ur elől az ócska kocsiszínbe bújni 
szokott, nem szükséges, hogy egyenkint 
megnevezhessenek.

Róza nagysád tizennyolcz éves volt; 
azon korban, melyben egy jónevelésü le
ánynak az a rendeltetése, hogy tánczoljon. 
Későbben sokkal unalmasabb rendeltetés 
vár reá, mint azt Szerémyné ő nagysága, 
leánya oktatása végett mind annyiszor el
mondja, valahányszor Szerémy ur bátorko
dik önálló véleménynyel föllépni.

Ez eser igen ritkán fordulván elő, Róza 
nagysád nem gondolhatja épen nagyon 
unalmasnak azt az unalmasnak nevezett ál
lapotot, midőn a leánynak nincs már ma
mája, a ki parancsol, hanem van egy enge
delmes szolgája, a kit férjnek neveznek.

Addig is, a mig ez állapotot eléri, töké
letesen helyeselte mamájának véleményét, 
hogy addig tánczolnia kell.

Könnyű azt mondani. De nem élünk ám 
most a régi jó időkben, mikor bált bál kö
vetett, gyorsan, egymásután. Most ha az 
ember mulatni akar, házához kell gyűjteni 
a társaságot, etetni, itatni a fiatalembere
ket: és még akkor is azon történhető ve
szélynek van kitéve, hogy ha sokat esz
nek, nem akarnak tánczolni, ha pedig so
kat isznak, akkor ugyan akarnának, de nem 
lehet.

Mindezt tekintetbe vette Szerémyné, s a 
nők szokása szerint higgadtan megfontol
ván, végre is azt határozta, hogy házuknál 
egy kis mulatság fog rendeztetni.

Szerémy ur vakmerösködött némi ellen
vetéseket tenni, hanem miután az ő „édes 
angyala^ azon megczáfolhatlan bizonyíték
kal állt elő, hogy a múlt hónapban Kapos- 
váryék is adtak bált, — belátta, hogy ok
vetlen nekik is kell bált adni.

Csak olyan kis házimulatság lesz. Nem

I.
csinálnak semmi nagy költséget. Uj báli 
ruhát hozatnak ugyan Pestről, de hiszen 
azt Kaposváryék is hozattak. Ebből aztán, 
ha csak egy csepp józan észszel birt is Sze
rémy ur, be kellett látnia, hogy az ö nejé
nek, és leányának is, okvetlen uj ruhára 
van szüksége.

— Csak olyan kis házimulatság lesz, — 
szólt Szerémyné ő nagysága, — nem hívunk 
meg senkit, csak a helybelieket, meg egy 
pár jó barátot a szomszédságból.

Hanem másnap már eszébe jutott, hogy 
a fiatal gróf Neográdyt is meg kell híni. Ez 
ugyan nem tartozott épen a jó barátok közé, 
nem is épen a szomsédságban lakott, hanem 
Szerémyné ö nagysága biztosítása szerint 
igen kedves ember, és nagy tiszteletükre 
fog válni, ha olyan vendégük lesz, a milyen 
Kaposváryéknak nem volt.

E megczáfolhatlanul döntő ok tökélete
sen meggyőzte Szerémy urat arról, hogy az 
ifjú Neogrády grófot is meg kell híni.

A jámbor ember hozzá volt szoktatva, 
hogy elhigye, miszerint nekik mindent meg 
kell tenni, a mit Kaposváryék tesznek, csak 
azért, mert amazok teszik; továbbá, hogy a 
mit Kaposváryék nem tesznek, nekik azt is 
meg kell tenni mind, csak azért, mert azok 
nem teszik.

Harmadik nap eszébe jutott Szerémyné 
ő nagyságának, hogy ha már Neogrády gró
fot meglátták, meg kell híni Szerémy Ala
dárt is Pestről. Hiszen az nem is illenék, 
hogy egy fiatal rokont meg ne híjának.

Szerémy ur helybenhagyta, hogy biz az 
nem illenék. És Szerémyné ő nagysága sa
ját gyöngéd kezével megírta a meghívó le
velet, hogy férjét megkímélje az Írástól. 
Megkímélte férjét e levél elolvasásától is, 
melyben Szerémy ur nagy örömmel olvas
hatta volna, hogy Aladárnak erősen lelkére 
köttetett, el ne mulaszszon néhány fővá
rosi fiatalembert is magával hozni.

Még az nap eszébe jutott Szerémynének 
az is, hogy neki okvetlen meg kell híni 
Pestről, az ő „legkedvesebb barátnéját/1 
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Rangosnét is, ki az egész előkelő societével 
ismerős, és bizonyosan fog magával hozni 
valami bárókisasszonyt, vagy más e féle 
magasrangu hölgyet.

Estefelé még az is eszébe jutott Sze- 
rémynének, hogy nagy illetlenség lenne 
meg nem híni Fallmayer bárónét, a kinek 
nagyanyja sógornéja volt a Szerémy ur 
nagyatyja testvérének, s igy a családdal ro-1 
konságban van.

— De, édes angyalom, bátorkodók meg
szólalni Szerémy ur, — mit csinálunk azzal 
a sok nagyurral, és nagyúri asszonysággal?

Ez oktalan felszólalás illő módon rend- 
reutasittatott, és megmagyaráztatott Sze
rémy urnák, hogy egy ötszázholdas ur, mint 
a milyen ő, mindig helyet foglalhat a ma
gas aristokratia között.

Miután a meghivólevelek mind szétkül
dettek, Szerémyné ő nagysága nyugodtan 
hajtotta le fejét álomra. Bizonyos volt ben
ne, hogy életének leghöbb vágya teljesülni 
fog. Az ö bálja sokkal fényesebb lesz, mint 
a Kaposváryéké volt.

II.

Vannak városi emberek, a kik azt hi
szik, hogy a falusi emberek olyanok, mint 
a milyeneket tájképekre festeni szokás; s 
nem tudják, hogy azok az ártatlan idylli 
lények, kik mezítláb járnak ott természetes 
egyszerűségűkben, ludat lopnak, és a kocs
mában verekesznek.

Azt sem tudják, hogy egy kisebb bir-, 
toku falusi urnák élete abból áll, hogy hol- 
tanapjáig veszekszik a cselédekkel, béresek
kel, napszámosokkal.

Szerémy ur komolyan hitte, hogy mindez • 
egy kisebb birtoku falusi urnák kötelessége. 
S e kötelességet híven teljesítette is; külö
nösen nagy mértékben azon egy hét alatt, 
Jóig a háznál a báli előkészületek folytak.

A cselédek, kik mindig rágalmazni szok
ták uraikat, ilyenkor azt mondogatták :

— No, megint kikapott otthon a tekin
tetes ur.

Pedig hát a tekintetes ur semmi egye
bet nem kapott otthon, mint egy kis szelíd 
figyelmeztetést, az ő édes angyalától, hogy 
ne alkalmatlankodjék ilyenkor otthon, mi
kor a szobákat tisztogatják, rendezik.

Ha pedig nem volt otthon, s valami vé
gett szükség lett volna rá, akkor ismét ka
pott egy kis szelíd figyelmeztetést az ő édes 
angyalától, hogy ne csavarogjon ilyenkor a 
házon kívül, mikor tisztogatás, rendezés 
ideje van.

Három szoba tilalom alá vetetett. Oda 
nem volt szabad belépni Szerémy urnák, ne
hogy — mint Szerémyné ő nagysága gyön
géden megyjegyzé — nagy csizmáival azo
kat bepiszkolja.

Kések, kanalak és tányérok kérettek 
kölcsön a rokonságtól; úgy szintén kölcsön
kéretett Berkesné néninek az inasa.

Éhez számítván Szerémyék saját inasát, 
két inassal rendelkezhettek.

De lehet-e két inassal megelégedni, mi
kor az ember olyan magasrangú vendége
ket vár, mint Fallinayer báróné, Neogrády 
gróf?

Tulajdonkép Szerémyné úgy gondolta, 
hogy jó volna minden magasrangú vendégre 
egy inast számítani,sőt még jobb lenne min
den magasrangú vendégre két inast számíta
ni. De annyi inast lehetetlen kölcsön kapni.

Elkérték még a tisztelendő úrtól a ha- 
rangozót is inasnak. Ez az ember azelőtt 
szolgált sokáig úri házaknál.

Azonban a harangozó önérzetét sértette, 
hogy őt a tisztelendő úrtól kérték el. Méltó 
indignatióval kijelentette, hogy ő a maga 
ura, öt önmagától kellett volna elkérni, s 
nem akart hallani sem most már arról, hogy 
ő Szerémy urékhoz elmenjen.

Hanem miután egy ötforintos bankó a / 
kezébe csúsztattatok, s megigértetett neki, * 
hogy ö lesz a legfőbb inas, rászánta magát, 
s megmondta, hogy eljö — nem azért a 
rongyos papirosért, hanem a nagyságos 
asszony iránti tiszteletből.

Kaposváryék is felajánlották inasukat, 
de nem fogadtatott el. Szerémyné elhatá
rozta, hogy sem tányért, sem kanalat, sem 
inast nem kér kölcsön Kaposváryéktól; 
mindent a maga erejéből teremt elő.

Főzésben segíteni elhivatott a Berkesné 
néni szakácsnéja. Berkesné nénit minden 
cselédétől megfosztották. Kocsiját is elvet
ték; azt bekiildték a vasúti állomáshoz, a 
Pestről érkező fiatal urak elé.

. . . Már a következő napon a bálnak 
kellett volna megtartatni, s Róza kisasszony 
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ruhája mégsem érkezett meg Pestről. Nagy 
volt a rémiilés és aggódás.

Szerémy ur azonnal kocsira ültettetett, 
és későn este a vasúthoz küldetett, hogy 
siessen föl Pestre, szidja össze a szabót, és 
másnap hozza haza a ruhát.

De lelkére köttetett, hogy fokhagymás 
rostélyost ne egyék, mint azt tenni szokta, 
valahányszor Pestre felszabadulhatott.

III.

A nagy nap elérkezett.
Róza kisasszony egész délelőtt a polka- 

mazurkát próbálgatta. Elfogta a mamát és 
a nevelő urat, az egyiket zongorázni a má
sikat tánczolni.

S mivel nagyon nehezen ment az a táncz, 
természetes, hogy egyebet nem gondolha
tott, mint hogy a mama nem tud zongoráz
ni, a nevelő ur pedig nem tud taktusban 
tánczolni.

Ebédnél keveset ettek. Mindamellett 
Szerémyné ő nagysága mégis czélszerünek 
tartotta megjegyezni, hogy nem jó sokat 
enni, mert az ember nem tud tánczolni.

E gyöngéd megjegyzés Rózához volt 
intézve, de tulajdonkép a nevelő urnák szólt. 
A derék férfiú megértette, és követte is e 
tanácsot, de azon utógondolattal, hogy es
tére majd kárpótolja magát, s megfogja ki
sérteni, mennyit bir megenni egy ember, 
sőt, ha lehetséges, azt, mennyit bir meg
enni két ember.

Ebéd után nem sokára, két kocsi vendég 
érkezett a szomszéd faluból.

Róza nagy lelki szomorúsággal látta, 
hogy három kisasszony van köztök, és csak 
egy fiatal ember.

Későbben megérkezett Berkesné néni, 
fiával, egy sápadt, nyúlánk, tizennyolcz éves 
fiúval.

— Ülj ide, Guido, — szólt az aggódó anya 
fiához, igy. Nagyon gyönge ez a gyermek.

A fiatal ur nagyon boszus, unatkozó 
képpel ült le.

- Elhoztam magammal, hogy egy kis 
szórakozást szerezzek neki, folytatá Berkesné 
néni. Ne takard ki nyakadat abból a sálból, 
meghütöd magadat. Mari, Róza, fütessetek 
be, kérlek, egy kicsit jobban. Ez a gyermek 
nem állja ki.

— Dehogy nem, mama, — szólt Guido 
ur bosszúsan, most is melegem van.

— Te azt nem tudod, ne beszélj, — vi- 
s’zonzá anyja, — a gyermekek mind ilyenek, 
nem gondolnak az egészségükkel.

Berkesné néni nem az az asszony volt, a 
kivel ellenkezni lehetett volna. Teljesitni 
kellett oly rokonnak a kívánságát, a ki egy 
inast, egy szakácsnőt, s nagymennyiségű 
kést, villát, kanalat, kölcsönzött a bálra.

— Fütsétek be a másik szobát is, a hol 
a táncz lesz, — folytatá Berkesné néni.

Azt is be kellett fűteni.
Estére aztán pokoli hőség lett. Minden 

ember főfájást kapott. Egy szobában sem 
lehetett maradni, az ablakokat kellett ki- 
nyitogatni, miáltal úgy megharagitották 
Berkesnét, hogy rögtön ott akarta hagyni 
az egész mulatságot.

Hét óra tájban lassan-lassan begyültek 
a helybeli közbirtokos urak, családjaikkal. 
Legkésőbb jöttek Kaposváryék.

Ez annak jeléül szolgált, hogy ők leg
előkelőbbek a faluban.

A két Kaposváry kisasszony méltóság
teljesen lépett be. Czifrák voltak nagyon, s 
rettenetesen főivirágozva.

Miután összecsókolódtak Szerémynével 
és Róza kisasszonynyal, leültek, hogy szem
lét tartsanak a jelenlevők öltözékei fölött. 
S megelégedve végezték bő szemléjüket, 
mert meggyőződtek, hogy ők vannak leg
drágábban öltözve.

Mindjárt Kaposváryék után megérke
zett Neogrády gróf, egy fiatal mágnás, a ki 
mióta vagyonának nagy részét elköltötte, 
rendkivül nagy hazafi, és igen szabadelvű 
ember lett.

Kezet szorított a társaságban minden
kivel, a nevelő úrral és a helybeli mészáros 
jogász-fiúval is, kit kegyesen berendeltek 
ez estére tánczosnak, sőt kezet akart szorí
tani a harangozóval is, ha nevelő ur nem 
figyelmezteti ő méltóságát, hogy ez itt 
csak inas.

Fallmayer báróné levélben kért bocsá
natot, hogy roszulléte miatt nem fogadhatja 
el a barátságos meghívást, a mit rendkivül 
sajnál, mert bizonyára kedves estét töltött 
volna rokonai körében. Ismerőseinek aztán 
egy egész hétig élőszóval panaszkodott, 
hogy rettenetesen impertinensek kezdenek



189

lenni az emberek, a napokban is valami 
Szimreiné vagy Szérmeiné, nem tudja bi
zonyosan hogy híják, öt bálba merte híni 
magához.

A gróffal csaknem egy időben jött Sze
rémy Aladár. Nénje óhajtásának nem felelt 
meg egészen, csak egy fiatal embert hozott 
magával.

De hova lett Szerémy Ignácz ur?
Róza kisasszony és anyja remegve vár

ták, hogy Aladárral majd a papa is megér
kezik a vasútról. Nem jött, és a szegény 
gyermek sötét kétségbeeséssel gondolt arra, 
hogy ma este nem fog uj ruhába öltözni.

— A papa? Hol maradt a papa?
— Nem láttad férjemet? Nem jött ki 

veled?
Ezer kérdéssel rohanták meg Aladárt, 

a mikre Aladár szépen lassan méltóztatott 
felelni, hogy Náczi ugyan kijött Pestről, és 
vele jött valami gyöngeidegzetű nő is, a ki
nek Náczi nagyon udvarolt, de az utolsó ál
lomáson ott maradtak, mert a gyöngeideg- 
zetü nö azt mondta, hogy ö nem jő ki olyan 
kiskerekü kocsin, a milyet Szerémyné az ö 
számára küldött. Neki vagy nagyobb kere
kű kocsit küldjenek, vagy visszamegy Pestre, 
azt üzeni. bús vitéz.

(Folytatjuk.)

értesítő.
Történetirodalmi Szemle, Magyarországi 

s Erdélyi bujdosó fejedelem késmarki Thököly 
Imre secretarusjának Komáromi Jánosnak török
országi diáriuma s experentiája. Közli Nagy Iván. 
Pest 1861.

Jelen munka első füzete egy uj-forrás gyűj
teménynek, mely következő gyüjtőczim alatt 
indult meg : „Magyar Történelmi Naplók a XVI 
— XVIII századból. Adalékul a történelmi kut- 
forrásokhoz.“ Folyamban levő forrásgyűjtemé
nyeink egyik-másika foglalhat ugyan magában — 
s foglal is — naplókat, de tisztán e czélra szánt 
eddigelé egy sem volt. S ily oldalról tekintve, e 
vállalat hiányt pótol, mig másfelől épen oly neve
zetes kutfő-gyűjteménynyé nőheti ki magát mint 
akármelyik folyamba tett s virágzó vállalat. A 
naplók mindig az első rang forrásokhoz számit- 
tatnak. Egykorú eseményeket napokhoz kötve 
jegyezvén fel, a chronologiára nézve főfontosságuak 
niig sok esetben a reflexiók a kor véleményét 
viszhangozzák, s ekkép az egykorú közvélemény 
egyik vagy másik árnyalatához nyújtanak adalékot, 
nem is említve, hogy beesőket a történelmi té
nyeknek felfogása s előadása sokkép nevelheti. 
Komáromi naplója egy szomorú tragoediának 
utolsó felvonását illustrálja.

Följegyzéseit 1697 october 8-án kezdi, mi
dőn Belgrádbol Konstánczinápolyba lön beljeb- 
hezve. A zernyesti ütközet után Tököli foglyává 
lévén, ennek kedvét meg tudá nyerni, s titokno- 
kává lön. Azóta jó és balsorsában osztakozék 
vele s naplóját is 1705-ben történt haláláig folytatá. 
Kutatni, vizsgálni szerető férfiú, ki mindent sa
ját szemével szeret megtekinteni, de ez nem gátol- ; 
ja, hogy a természet fölötti, a csudás dolgokat is 
el ne higye. Mint iró azonban szigorúan megkü-! 
lönbözteti azt a mit hallott, attól a mit látott.' 
' izsgáló nyugtalansága néha veszélybe dönti, és 

a kiállott veszélyeket is egész objeetivitással raj
zolja. Munkájának mSÉfien esetre fénypontja az, 
hol Zrinyi Ilona s Tokotí Imre végperczeit raj
zolja. Itt mély megindulását, bánatos érzelmeit oly 
őszintén, de oly egyszerűen festi, hogy munkájá
nak e részét bizonynyal senki sem fogja megindu
lás nélkül olvasni. — A kiadást Nagy Iván Dobai 
Székely ismeretes múlt századi gyűjtő másolata 
után eszközlé, s hogy jól, arról érdemes búvárunk 
neve kezeskedik.

Két erdélyi történelmi kútfő. Erdély magyar 
történelmi kútfőkben és naplókban sokkal gazda
gabb mint Magyarország. Csak egyszerűen mint 
tényt említem, a nélkül hogy ez úttal annak okát 
vizsgálni akarnám, melyet bizonynyal a politikai 
helyzet, viszonyok, a miveltség nemzeti alapjában 
stb. fognánk feltalálni. Lám, majd minden ma
gyarországi gyűjteményes vállalat túlnyomó rész
ben erdélyi gyűjteményeket, naplókat hoz. Szalay 
Emlékeiben s a Nemzeti Könyvtárban négy terje
delmes erdélyi évkönyv látott világot, mig az 
akadémia Monumentáiban több áll sajtó-készen. 
Mellőzve az apróbb vállalatokat, a közönség 
figyelmét ez úttal két ily gyűjteményre hívom 
fel, melyek közül az első egy régi becses vállalat 
folytatása, mig a másik egy fényes jövővel biztató 
vállalatra nyújt példát. De lássuk azokat egyen
ként.

Az első az Erdélyi Történelmi Adatok 4-ik 
kötete. E gyűjteményt gróf Mikó Imre kezdte 
meg, intve azon pusztulások által, melyeket az er
délyi kútfők szenvedtek, s hőn óhajtva, hogy az 
erdélyi kutatásoknak uj lendületet adjon. A három 
első kötet a muzeuin felállása előtt jelent meg. 
De alig hogy létesült a muzeuin, a nemeskebíü 
gróf lemonda a kiadás dicsőségéről s azt az inté
zetre ruházta, a kiadásnak költségeit azonban 
fentartá a maga számára. A 4-ik kötetet hát a
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muzeum könyvtárnoka szerkesztő, azonban az 
elődje által készített tervet, rendszert és felosz
tást megtartó. >S most egy nagybecsű gyűjtemény 
áll előttünk, mely kellő bevezetésekkel jegyzetek
kel és okmánytárral ellátott 3 naplót, egy krónikát 
s egy évkönyvet, hat országgyűlési törvény-czik- 
ket, hat székely adatot és dr. Ötvös Ágoston 
másolata után tizenegy eredeti okmányt tartal
maz. Az olvasó ez egész gyűjteményben az isme
retlen vagy kevéssé ismert történelmi tényeknek 
s azok illustratioinak nevezetes készletére fog 
találni.

A másik gyűjtemény Történelmi Kalászok 
czirnet visel. Szerkesztője Thaly Kálmán, kiadója 
Dániel Gábor. Van e gyűjtemény véve a Dániel 
család levéltárából. Mint gyűjtemény meglepő 
fontosságú, de érdemleges méltatása túlhaladná e 
lapok körét. Csak futólag említem, hogy Ilorvát 
Kozma ön életirása alig volt valaki által korábban 
ismerve, hogy az erdélyi fejedelmek s az őket 
illető levelek, hogy a Rákóczy korra vonatkozó 
adatok — ezek közt a lengyel tanácsos terjedel- 
mesb levele — mind újak s megérdemlik hogy 
olvastassanak s a históriában felhasználtassanak. 
Most, csak egy kérdésre akarok szorítkozni: hova 
lehetne történelmi irodalmunkat emelni, ha min
den főrangú család követné a Dániel Gábor pél
dáját, s a családi levéltárában levő történelmi 
becsű dolgokat világ elibe bocsátná?

SZILÁGYI S.

Adalék az 1862. jan. — jun. könyvészetihez. 
Félévi hallgatás után ismét beköszöntök múlt fél
évi irodalmunk rövid statistikai átnézetével. Ha 
a munkák tartalma egyaránt gyarapodnék a 
nyomtatványok számával, lehetetlen volna valódi 
örömet nem éreznünk szellemi tevékenységünk 
haladásán ; de fájdalom ! nem úgy van ; mig a 
müvek száma mindegyre növekszik, tartalomra 
nézve oly kevés nyugpontra akad a figyelmes iro
dalom-barát, hogy kénytelen szomorkodva fel
kiáltani : „Ezen az utón nem boldogulunk, mert 
ez lefelé vezet, más magasb irányú ösvényt kell 
keresnünk, mert különben a növekedő szám da
czára sülyedve sülyed irodalmunk *)! “

*) Hagyjuk mi ez átalános sopánkodást másoknak. 
Ami lapunk czélja nem sükeretlen jeremiád, hanem polyva 
közül is kikeresni a magot, s örvendeni ha talál. A mint 
hogy talál is. Szerk.

De az ezt okozó hibák és gyengék kitárása 
nem czélja ezen igénytelen czikknek, ez csak 
számszerinti kimutatást akar nyújtani, és ez ime 
következik.

1862. év első félében mindössze 259 munka 
jelent meg Magyarországban, vagy azt érdeklő, a 
haza határain túl. Ezen 259 mű közt 187 magyar, 
1 angol, 1 frar.czia, 1 hellen, 4 latin, 58 német, 2 
román, 4 szerb és 1 tót vau.

Magyar munkák, következő szakokból jelen
tek meg : I. Egyetemes müvek. Irodalom 6, 11. 1.

Hittan 10, 2. Imakönyvek. Egyházi beszédek 12,
III. 1. Allam-és jogtudomány 13, 2. Politika 7,
IV. 1. Gyógyászati, 2. Állatgyógyászat 1, V, 1. 
Természettudomány 4. 2. Vegytan 3, VI. Bölcsé
szet 4, VII. 1. Neveléstan 1, 2. Abc- és iskolai 
könyvek 2, 3. Ifjúsági iratok 11, VIII. 1. Ókori 
és keleti nyelvek 4, 2. Remekírók 4, 3. Divatozó 
nyelvek 6, IX. Történelem 24, X. Földirat. Sta- 
tistika. Utazások 14, XI. Hadtan —, XII. Men
nyiségtan 3, XIII. Gépészet. Építészet 3, XIV. 
Kereskedelem, Ipar. Bányászat —, XV. Gazdá- 
szat 5, XVI. 1, Szépirodalom általában 4, 2. 
Költemények 6, 3. színmüvek 3, 4. Regények 26, 
XVII. Vegyesek 7. Tehát csak a regény és a tör
ténelem talált különös mivelést! Csak rajta, hisz 
a többi nem magyar embernek való!

Mag yar könyv jelent meg :
Bécsben 2, Budán 2, Debreczenben 10, Eger- 

benl, Győrött 2, Kassán 1, Kecskeméten 1, Ko
lozsvárott 6, Nagykanizsán 1, Nagyváradon 1, 
Nagyszombaton 1, Pesten 147, Pozsonyban 2, 
Sárospatakon 3, Temesvárott 3, Ungvárott 1, 
Temesvárott 2. (?)

Ebből ismét szép következményt lehet vonni 
t. i. hogy számos oly tős gyökeres magyar város, 
mely a londoni kiállítást szépen látogatta holmi 
termékekkel, egyetlenegy könyvvel sem járult iro
dalmunk contingenséhez.

Fordított munka 29 jelent meg, még pedig 
angolból 2, francziából 4, hellénből 2, latinból 3, 
németből 16, oroszból 1 és angol-franczia-német- 
ből 1.

Uj kiadás aránylag elég jelent meg; második 
kiadást 19, harmadikat már csak 5, ötödiket, csak 
2 (Eötvös: Karthausi és Szabóky : Földrajzi kézi 
atlas), hatodik kiadást pedig csak 1 munka 
(Kuttner : Általános földirat) ért.

A megjelent 72 idegen nyelvű munka követ
kező szakokból való.

Egyetemes müvek. Irodalom 1, II. 1. Hittan 
4, 2. Imakönyvek. Egyházi beszédek 10, III, 1. 
Állam- és jogtudomány 3, 2. Politika 11, IV. 
Gyógyászat 2, V. Természettudomány 2, IV. 
Bölcsészet — VII. 1. Neveléstan 2, 2. ABC.- és 
iskolai könyvek 1, Vili. 1. Ókori és keleti nyel
vek 2, 2. Divatozó nyelvek 4, IX. Történelem 3, 
X. Földirat, Statistika, Utazások 3, XI Hadtan 
1, XII. Mennyiségtan — XIII. Gépészet — XIV. 
Kereskedelem. Ipar. Bányászat 3, XV. Gazdászat 
3, XVI. 1. 2. 3. Szépirodalom általában, költemé
nyek, színmüvek —, 4. Regények 10, XVII. Ve
gyesek 7.

Ez volna az 1862-ki magyarországi irodalom 
körülbelüli állása, mert főleg a román, szerb és 
tót, valamint a vidéki könyvekről csak gyér ada
taim vannak.

Folyóiratainkról közelebb szólok bővebben, 
ha t. i. szerkesztő ur nem rösteli azt a sok statis
tikai dolgot.

JÉCSAI A. LAJOS.
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V E G Y E S.
ülésében, e hó 21-én,' 

történettudomány lévén so- i demia, minek 
I szünidő

— A in. akadémia hétfői 
a pliilos. törvény és 
ros, Ráth Károly lev. tag. folytatta múltkor meg
kezdett előadását a török hódoltságokról. Ez út
tal az adóügyről és a foglyok állapotáról érteke
zett. Az adóra nézve külön tárgyalta a portának 
adni szokott ajándékokat, külön ismét a nép ada- 
ját, mely részint készpénzből részint termesztmé- 
nyekből s közmunkából áll vala. Gyermek-tizedet 
azonban a török-magyar hódoltság nem fizetett: 
ennek semmi nyoma. Rabolt el, igen is, gyerme
ket a török nagy számmal, s nevelte őket jancsár- 
nak, de valóságos gyermekdézma léteztét tagadja 
értekezőnk. Azután élénk színnel rajzolá a török 
kézbe jutott foglyok állapotát, mely valóban si
ralmas volt. Közelebbre az igazság szolgáltatás/^ 
még egy pár ily külön tömbezett tárgy felolvasá- 
c át ígérte. — Utána Rómer Flóris 1. tag érteke
zett a Pannóniában létező erődített római tábo
rokról, ily czimmel : „Nehány, Pannóniában fel
talált római vár.“Legbővebben ismertette aSzőny 
városa alatti castrumot és Acincum v. Aquincum 
maradványait, O-Buda körül. Érdekes tárgyú 
előadásából mit érne itt néhány szót idéznünk, 
jobb azt egészben, nyomtatva olvasni el. De al
kalmat veszünk egy szókötési hibára reflectálni, 
habár annak teszszük is ki magunkat, hogy ismét 
rendre utasitassunk olyanok által, kik azt hiszik, 
hoo-v ők jobban megtanulták a nyelvet, mint mi 
tudjuk. Nem csupán at. felolvasót érdekli e gáncs: 
a hiba, szabatosság örve alatt, annyira el van ter
jedve már, hogy mindennap olvasni akadémiai ta
gok értekezésében, hírlapokban , regényekben, 
mindenütt. Egész divat : nem is iró, ki nem tudja 
igy szabatositni stílusát. A szabály könnyű : „az 
igehatározó után mindig az igét tenni, sohasem az 
úgynevezett igekötö szócskát.** Például a fönebbi 
mondatban : „e hiba annyira el van terjed ve*- 
vagy : „e hiba annyira elterjedt** — szerintök igy 
kell : „e hiba annyira van elterjedve** — „e hiba 
annyira terjedt el.** A szabály könnyű volna, mon
dom, de hamis. Ugyan kérem, van e széles e ha
zában magyar ajak mely igy beszéljen : „annyira 
éheztem meg, hogy alig látok a szememmel ?“ — 
Valamig ez rósz, amazok is roszak. A t. tag előa
dásában is hallottunk ilyet, épen az annyira ha
tározóval : ezért vevénk alkalmat e megjegyzésre. 
— Következett a titoknok egy pár jelentése : 
egyikben figyelmeztete az osztályt (t. i. a törté
netit) ama régibb határozatra, mely szerint, a m. 
kir. helytartó tanács egy intézvénye folytán, a 
felállítandó országos központi archaeologiai bi

zottság iránt vélemény adással bízta meg az aka- 
teljesitése a már közbejövő akad, 

utánra halasztatik; s felolvasá Zách Jó
zsef tanár folymamodását, ki ajánló levelet kér az 
akadémiától, statistikai, nép- és helyirati adatok 
gyűjtésére. Az akadémia szives örömmel teljesit- 
né a kérelmet, de mégsem teheti, mig folyamo- 
nak ily munkára képes voltáról meggyőződést 
nem szerez. Egyéb tárgy nem volt.

— A Kisfaludy-társaság alapitói újabban 
kettővel szaporodtak. Madass Károly pesti ügy
véd ur 100 ft. készpénzt tőn le az igazgatónál; 
Ordódy István Károly ur pedig ugyanannyit ala
pitó levélben. Alapitó-levél formákkal minden 
időben szolgálhat az igazgató (Üllői ut és 3 pipa 
uteza sarkán, 11. számú ház), a titoknok Greguss 
Ágost ur (Aldunasor : 22. sz.) s a pénztárnok 
Szathmáry Lajos ur (Üllői ut: Köztelek). Egyéb
iránt rendesen kiállított kötelezvény is elfogadtu
nk alapítványát

— A napokbon mentek sajtó alá „Petőfi Sán
dor vegyes munkái^ két kötetben Gyulai Pál ál
tal rendezve. E kötetek tartalma : eredeti és for
dított novellák, drámák, egy vig eposz, úti rajzok, 
kritikák, polémiák, apró czikkek, ifjúkori kísérle
tek, levelek s oly költemények, melyeket Petőfi 
nem vett föl sem első, sem második gyűjteményé
be. Szóval e kötetek, egy pár forditott regényen 
kivid, majd mindent magokba foglalnak, mi Pető
fitől folyóiratokban úgy önálló kiadásban megje
lent vagy a mi kevés lefoglalt irataiból kézre ke
rült. A munka Pfeift’ernél fog megjelenni. Előle- 
gesen arra figyelmeztetjük a közönséget, hogy 
csak e két kötet a Petőfi árvájának tulajdona, 
mert költeményeinek mind első mind második 
gyűjteményét, maga Petőfi, még életében, örökre 
eladta Emichnek.

— Mint „Uj könyvek** czimű rovatunk is 
mutatja, az akadémia által kiadott■ „Monumenták- 
nak“ ismét két uj kötete jelent meg. Mindakettő 
Árpádkori okmányok újabb gyűjteményét tartal
mazza: a VlII-dik kötet 1261-től 1272-ig; alX-dik 
1272—1790-ig ; amaz összesen 172, ez 246 okle
velet, többnyire latin nyelven, de van, Uros szerb 
királytól, néhány szerb szövegű is, magyar fordí
tással. Az első kötethez van toldva, vagy ragaszt
va (nem függesztve) „Függelék. Olaszhon levél
tárai a magyar történelem szempontjából.*• — Az 
ilyet más országban minden nagy ur s vagyonos 
ember sietne megvenni könyvtárába. De nálunk 
maga e buzdítás is annyira elkopott frázis, hogy 
le sem Írhatja, mauvais goút nélkül, az ember.
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UJ KÖNYVEK ").
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 Gedő. II-dik kötet. Ára 1 ft. 
(Stein, Kolozsvár.)

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

GÖRÖG RÉGISÉGTAN. (Antiquitas graeca, a?j^eioÁoyía.= 
olvasd : afzaioAsy/a.) A tanuló ifjúság számára irta 
Garda József. Ára 50 kr. (Stein, Kolozsvár.)

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

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

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

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

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

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

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

KÖLTŐI VÁZLATOK. Irta Stifter Adalbert. Németből. 
(Ily czim alatt is : „Heckenast Gusztáv czimképes 
kiadásai.11) Ára 2 ft. (Heckenast, Pest.)

Válogatott MAGYAR KÖZMODÁSOK. Szerkeszti és ki
adja Erdélyi János. Második kiadás. Ára 1 ft. (He- 
ckenast. Pest.)

EREDETI NÉPMESÉK. Összegyűjtötte Arany László. 
Ára 1 ft. 50 kr. (Heckenast, Pest.)

LOSONCZY LÁSZLÓ ÚJABB KÖLTEMÉNYEI. Máso
dik kiadás. Ára 1 ft. 20 kr. (Müller Gy., Pest.)

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNELME, különös tekintet
tel a jogfejlésre. Főtanodai s magán használatul irta 
Rocsor István, történet- és államjog tanár. Második 
füzet. Ára 1 ft. 20 kr. (Osterlamm, Pest.)

KOLOZSVÁRI ALBUM. Szerkesztik b. Bánffi Dezső, 
Deák Farkas, Rétlii Lajos. Ára 2 ft. (Stein, Kolozsvár.) 

NAGY-KÖRÖSI ÜNNEPÉLY. Ima, emlékbeszédek és 
költemény, melyek a n.-kőrösi kórház megnyitási ün
nepélyekor, juu. 18 és 19-én előadattak. — Ára 30 kr. 
Az intézet javára. (Szilágyi, Kecskemét.)

BUDAPESTI SZEMLE. Szerkeszti és kiadja Csengery 
Antal. XLVIH. és XLIX. füzet. Ára 10 füzetnek 
10 ft. (Emich, Pest.)

MAGYAR TÖRTÉNELMI EMLÉKEK. (Monumenta 
Hungáriáé historica.) Kiadja a magyar tudományos 
akadémia történelmi bizottmánya. Első osztály : Ök- 
mánytárak. VIII. és IX. kötet. (15. és 16. szám.) Ára 
egyes kötetnek 3 ft. 50 kr. (Eggenberger, Pest.)

TARTALOM.
Két ó-székely ballada, Gyulai P. — Budapesti Szemle. 

(—g.—) — Kullervo. Fábián J. — Szép Waters. Lévay J. 
— Egy kedélyes falusi mulatság. Bús V. — Értesitő. — 
Vegyes. — Ujkönyvek.

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

Heckenast Gusztáv Arany János
kiadó. szerkesztő.

Melléklet : Előfizetési felhivás a „Gymnasiumi hetilap11 czimü tudományos közlönyre.

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

Pesten, 1862 Nyomatott Landerer és Heckenastnál.




