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A másik költemény im ez, szintén táj
szólás szerint :
JÚLIA SZÉP LEÁNY.

(A Fejér-Nyikó-mellékiről.)

Júlia szép leány egykoron kimöne *)
Búzavirág szödni a búzamezőbe,
Búzavirág szödni, koszorúba kötni,
Koszorúba kötni, magát ott mutalni.
Föl is fő’tekinte a magoss egekbe,
Égy szép gyalog ösvény hát ott jődögel le,
Azon ereszködék fodor fejér bárány,
A napot s a hódat szarva között hozván;
A fényös csillagot a homlokán hozta;
Két szép arany perecz, aj 1 a két szarvába,
Aj! a két ódalán két szép égő gyertya;
Mennyi szőre szála, annyi csillag rajta.
Szóval mongya neköm fodor fejér bárány :
Még ne ijeggy töllem Júlia szép leány!
Mett most esött héja szüzek seröginek,
Ha eljőnél velem, én oda vinnélek
A mennyei karba, a szönt szüzek közi,
Hogy bételnék veled azok kegyös rendi;
A mennyei kócsot adnám a kezedbe;
E’ső a) kakasszókor jőnék nözésödre 3)
Másod kakasszókor tégöd megkérnélek,
Harmad kakasszókor tégöd elvinnélek.
Az anyjához fordul Júlia szép leány,
Szóval mongya neki : anyám, édös anyám!
Én is csak kimönék búzavirág szödni,
Búzavirág szödni, koszorúba kötni,
Koszorúba kötni, magamot mulatni;
Föl is fő’tekinték a magoss egekbe,
’) A közép e, itt is ponttal van jelölve.
’) Első.
■
.
r
’) Nézés, az első ö az ö és i közötti diphtongusszerü j
hang.

Égy szép gyalog ösvény hát ott jődögél le,
Azon ereszködék fodor fejér bárány,
A napot és hódat szarva között hozván;
A fényös csillagot a homlokán hozta;
Két szép arany perecz, aj! a két szarvába,
Aj ! a két ódalán két szép égő gyertya;
Mennyi szőre szála, annyi csillag rajta,
Szóval mongya neköm fodor fejér bárány :
Még ne ijeggy töllem Júlia szép léány!
Mett most esött héja szüzek seröginek;
Ha elmönnék vélle, hogy oda vinnének
A ménnyei karba, a szent szüzek közi,
Hogy bételnék velem azok kegyes rendi;
A ménnyei kócsot a kezembe ággyá,
E’ső kakasszókor jőnek látásomra,
Másod kakasszókor ingömöt mégkérnek,
Harmad kakasszókor ingömöt ’) elvisznek.
Sirass anyám, sirass, éltömbe hadd hajjam,
Hadd hajjam éltömbe, hogy siratsz hótomba.

Léányom, léányom! virágos kertömbe
E’ső raj méhömnek gyönge lépecskéje,
Gyönge lépecskének sárguló viasszá,
Sárog 2) viasszának fődön futó füstye,
Fődön futó füstye s mennybe ható lángja!

A ménnyei harang húzatlan szólalék.
A ménnyei ajtó nyitatlan mégnyilék,
Jaj! az én léányom oda bévezeték.

Ily nemű költeményt sem találunk ed
digi gyűjteményeinkben. A vallásos hang s
némi my'sticismus nem ismeretlen ugyan a
magyar nép lyrájában, sőt népköltészetünk
régibb termékeiben a hazafiság is majd
mindig a vallással összeolvadva jelent meg,
de még eddig egyetlen verses népi legendát
*) F.ngemet. ’) Sárga.
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sem ismerünk, sem oly verses mondát vagy
épen balladát, mely az isteni hatalomnak az
emberi dolgokba való bele elegyedését tár
gyalná, vagy a keresztyén és nemzeti ha
gyományokat olvasztaná össze egy költői
cselekvénybe. Imde fontossága e balladá
nak. Benne a keresztyén hagyomány nem
zeti szellemben van felfogva-. A beteg leány
látomása, melyben Krisztus mennyasszonyá
nak jegyeztetik el, eszmében épen oly ke
resztyén, mint a milyen népi és magyar az
előadásban és kiszinezésben. Szintén ilyen
az anya fájdalma is haldokló leánya felett,
melyben a keresztyén resignatio oly szépen
olvad össze a népi gyöngédséggel. Nagy
becsű költemény ez, s épen oly becsületére
válik a magyar nép szivének, mint alkotó
phantasiajának.
A mi egyébiránt mind két költemény al
katát és más szépségeit illeti, legyen szabad
kiindulásom pontjául Toldy Ferencznek és
Kazinczy Gábornak egy a nép költészetre
vonatkozó állítását fölvennem. Ok Gaal
meséi harmadik kötetéhez, mint kiadók,
egy előszót Írtak, melyben a többek közt
igy szólnak : *) „Azt is látjuk e mesékből,
mily mesteri kézzel tudta Gaal a nép igény
telen s egy és más részben tökéletlen össze
állításaiból — mert a népi elbeszélők hol
feledve holmit, hol toldva, majd egy előz
mény, majd következmények hiányzanak
nálok s igy a compositió ritkán mutatja
azon épséget és kerekdedséget, mely után
a müköltészet öntudatosan törekszik —
mint tudott, mondjuk, elhagyás, kiegészítés
által oly kerek egészeket összeállítani,
melyek aztán a művészi eszme követelmé
nyeinek is megfelelnek. A művészi átdolgozó
főfeladása, hogy a feltalálás, melyhez gyak
ran folyamodnia kell, a népmesészet szelle
mében történjék, az előadásban nézetünk
szerint épen azon szabadsága, sőt köteldessége van, melylyel más tárgyak kezelésében
bir. Nem a népnek dolgozván, hanem költői
miveltséggel biró olvasónak, tárgyainak
érdekét mindazon eszközökkel igyekszik
emelni, melyek nélkül a mesének végre is
csak etimológiai becse van. S igy vajmi
roszul fogná fel például Hornéi’ hirdetett
•) Gaal György népmese gyűjteménye, kiadták Ka
zinczy Gábor és Toldv Ferencz. Pest. 1857-59. Harmadik
köteti IV—VTT lap.

„népköltöségét11 az, ki úgy gondolkodnék,
hogy midőn a görög összes nép mondáit
éneklé, compositióban és előadásban az alnép álláspontján maradt, vagy arra szállt
le. Müköltö ő is, és népies csak amennyiben
eszme és tárgy a néptől vétetett : előadása
a herosokat, nem a földmivelőt és rabszol
gát tartotta szem előtt. Ezek legyenek itt
érintve azon óhajtás indokolására, hogy bár
átültetve nyernők meg a Gaal valóban köl
tői s a népmeséi naiv felfogástól el nem
távozó kidolgozásait, bár valahára a Majláthéit is, melyek Kazinczy Ferencz kezétől
több, mint harminca év óta készen hevernek
kéziratban, de azért is, hogy szűnnénk
meg a népies költőnek ki, mindig müköltö,
mint Kisfaludy K. és Czuczor „Népdalaikés népmondáikban,“ Vörösmarty a „Tün
dérvölgyben1' stb. jogait a népköltőére
szállítani le, s oly irodalmi faj felállítására
törekedni, mely épen a valódi népköltészet
nek nem csak szépségeit, mik a naiv felfo
gásban vannak, hanem gyengéit is, melyek
a nép szellemi fejletlenségéből származnak,
tehát alkotási hiányait, nyerseségeit, üres
ségeit, nyelv és verselési tökéletlenségeit
szentesíteni törekszik s igy költészetünket
versben és prózában, elsüllyesztéssel fe
nyegeti.11
Nem hiba, sőt érdem, hogy a kiadó urak
az előszóban is, úgy mellesleg, egy kis leczkét. tartanak az újabb költőknek és kritiku
soknak. Azonban baj, hogy a mi czéljokra
tartozott, sőt kötelességük lett volna, arra
nézve egy kissé, zavarban hagyják az olva
sót. Nem tudja az ember kivenni, hogy a
nép tökéletlen alkotásaiból, miké]) állított
össze Gaal kerek egészeket. A mit kiha
gyott, oda nem tartozók, más mesék részei
voltak-e s igy kritikailag járt el, vagy csak
tisztán aesthetikai szempontból indult ki,
pusztán ízlését követte, mi nem igen lett
volna szabad. A kiegészítést valamely mese
különböző variánsaiból eszközlötte-e, vagy
saját phantasiájából, mi lehet költői érdem,
de sehogy sem gyűjtői. Mind erre nem ad
felvilágosítást a harmadik kötet ez előszava,
s ennyiben meglehetős ellenkezésben áll az
első kötet előszavával, hol a többek közt
ezt olvassuk : „Gaal összes gyűjtései nyolczvan mesét tartalmaznak, részint általa meg
figyelve és leírva, részint magyar közvité-
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zektöl tollba mondva, vagy magok által ben vannak, hogy a népköltészet egész szép
számára leirva, úgy, mint azt otthon a sége csak a naiv felfogásban áll, valami
nép körében hallották s magok is elbe kerek egészet, valami művészit alkotni kép
szélné szokták1* *). A második kötet elősza- telen, nyers és üres. Fennebb megengedik
szavában megint : „ A mi kiadásunkat az ugyan, hogy nagy ritkán a népköltészetben is
is jellemzi, hogy azokat (t. i. a meséket) találhatni egy-egy ép compositiót, de később
nem csak a tartalomra nézve illetetlenül mintegy megsokalva, visszaveszik ezt is, sőt
egészen, úgy, mint egy s más nép embere a népmesére nézve egyenesen kimondják,
által közöltettek, adjuk, de hiven tartva hogy művészi feldolgozás nélkül csak ethnologiai becse van. Mindez összevéve körül
meg a kifejezés egyes sajátságait is **
).
A kettő közül melyik már az igaz és belül annyit tesz hogy a müköltészet poésis,
helyes? Illetetlenül hagyni-e a népmesét, a népköltészet nem poésis, legfeljebb csak
mint a hogy a nép szokta beszélni, vagy a poésis anyaga, mint a történelem, a közé
bizonyos, nagyon tágan értelmezhető kie let, melyek szintén nyújtanak nem csak tár
gészítés és elhagyás által oly kerek egészet gyat, de egyszersmind költői mozzanatokat
állítani össze, mely az úgy nevezett művészi is. Ily állítás nagyon megpróbálja az ember
eszme követelményének is megfeleljen? béketürését, én pedig, legalább az irodalom
Gyűjtő és kritikus volt-e Gaal, vagy művé ban, nem tartozom a béketürők közé, sőt
szi feldolgozó s igy költő, ki tárgyának épen nagy barátja vagyok a viszálkodáérdekét mindazokkal az eszközökkel emelte, soknak.
A mii- és népköltészet csak egymás
melyek nélkül a kiadók szerint a mesének
végre is csak etimológiai becse van? Miért mellé rendelt fogalmak, a költészet aláren
beszélnek a kiadók kétfélekép, miért dicsé delt fogalmai. Nagy különbséget köztök
rik Gaalt egyszer igy, másszor úgy? Az még magában az sem tesz, hogy egyik a
ember elvégre is kénytelen az utolsó nyi szellem úgy nevezett öntudatlan, a másik
latkozatban nyugodni meg, ha nem is épen pedig öntudatos nyilatkozványa. A legna
Gaalt, de legalább a kiadókat illetőleg. A gyobb müköltő teremtésében is nyilatkozik
harmadik kötet nyilatkozata nem csak némi öntudatlanság, vagy ha jobban tetszik,
utolsó s igy éretteb megfontolás eredmé önkéntesség, s bajos állítani, hogy a nép
nye, hanem terjedelmesb, indokoltabb s igy ismeretlen költői a szó teljes értelmében
némileg az elmélet tekintélyével lép föl: öntudatlanok lettek volna. Nem hiszem,
Azonban mindezt bővebben vizsgálni nem hogy Shakespeare oly öntudatosan irta
czélom. Azt is szó nélkül hagyom, vajon volna drámait, mint a hogy kritikusai felHomér müköltészetét sokan és nagy tekin bonczolják, nem hiszem, hogy a népmese
télyek hirdetik-e úgy, hogy csak tárgyat és költők meg ne tudták volna különböztetni
eszmét vett a néptől s egyebet semmit. Azt a jól bonyolított mesét a rosztól, s már az
sem veszem rósz névén költészetünk úgyne a körülmény, hogy egyik a másikén változ
vezett aranykorának kritikai bajnokaitól, tatott, toldott hozzá, hagyott ki belőle,
hogy Kisfaludy K. Czuczor és Vörösmarty némi öntudatosságot bizonyít. Erre ugyan
mellé a „stb“ helyett miért nem illesztették azt mondhatni, hogy ez csak ösztön s tapin
oda legalább a Petőfi nevét. Szintén azt tat, tehát épen az öntudatlanság. Jól van,
sem vizsgálom, vajon azok az újabb költők de az ösztön és tapintat mindig bizonyos
Petőfin kezdve napjainkig, kik a jól-roszul, homályos érzések és eszmék eredménye, s
de úgynevezett népies csoportozatot alkot vajon a müköltő nem követi-e olykor sőt
ják, minden kivétel nélkül elsülyesztéssel talán legtöbbször, csak ösztönét s tapinta
fenyegetik-e költészetünket s köztök egyet tát, melyeket sok esetben semmi sem pótol
len valamire való költőcske sincs ? Csak hat. Mindemellett nem állítom, hogy több,
arról akarok szólani, mi tisztán czélomra vagy kevesebb öntudatlanság ne volna a
tartozik. Toldy és Kazinczy oly vélemény népköltészet egyik jellemvonása szemben a
i műköltészettel, csak nem helyezek reá nagy
*) Gaal György magyar népmese gyűjteménye Kiad 'súlyt. A főkiilömbség köztök az, hogy a
ták Kazinczy G. és Toldy F. Első kötet. 1857. III—IV lap.
népköltészet máskép származik, mint a müsS) Ugyanott. Második kötet. III—IV lap.
*13
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költészet, s e származásánál fogva meglehe lépcsői lehetnek, e lépcsők valamelyikénél,
tős szorosan meghatározott köre és stylja kivált midőn Írni kezdenek a nép böl
van, melyekben mintegy megállapodik s csei és dalnokai, kezdődik már némileg a
melyektől még a legnagyobb hanyatlás kor müköltészet. Azonban a müköltészet kezdete
szakában sem igen tér el, a mig a mükölté- nem egyéb, mint a népköltészet, folyta
szet, szintén származási körülményeinél tása, szerencsés körülmények közt tető
fogva, szakadatlanul és nagyban hullámzik, pontra emelve egy pár nagy tehetségű ván
minden kört és stylt felölel, magát a nép dor dalnok, egy pár hatalmas genius által,
költészetét is. E különbségek részletezése kik úgy szólva befejezik a nép valamely
nagyobb müvét, melyen századok dolgoz
legjobban megmagyarázza a kérdést.
A népköltészet terem, ismeretlen szerzők tak. Ez a Hőmérők, ez a valódi nemzeti
teremtik, maga az egész nép. Legvirágzóbb eposz sora, természetesen, a körülmények
korszaka akkor van, midőn mindenki még különböző változatai szerint, néhol teljes
nép, s inkább csak a rang és tehetség kü erőben kifejlődve, másutt a fejlődés bizo
lönböztetik meg az embereket, nem egy nyos fokán maradva, néhol külső vagy bel
szersmind a miveltség is. A királynak ső körülmények miatt megzavarva, elmeugyanazon hite, előítélete van, a mi a kol csevészve vagy, mint nálunk, feledségbe
dusnak, a vezér eszmeköre nem más, ha nem temetve. E korszak termékeit néha el akar
is épen a hadakozásra, de egyebekre nézve, ják vitatni a népköltészettől. Annyi igaz,
mint a közvitézé. A társadalmi viszonyok hogy lehetlen oly határvonalt huzni, mely
egyszerűek, a phanthasia despotimusa ha minden népköltészetére illjék.Például a gö
tártalan, történelem, vallás, philosophia, a rög aránylag miveltebb volt, midőn az Ili
tudás és tapasztalat minden ága a költé ász jelen alakját nyerte, mint a német a
szetbe van olvadva. Vándor dalnokok tá Niebelungenlied keletkeztekor; az Iliász a
madnak, néhol egy egész testület, mint a nép- és müköltészet csodás vegyülete, bár
nép költészetének ápolói és mivelői. Ezek amaz tulnyomóbb benne, a mig a Niebeis olyanok, mint maga a nép, legfeljebb lungenliedben csekély vagy épen semmi
csak abban különböznek tőle, hogy nem szán nyoma a müköltészetnek. Az is bizonyos,
tanak, vetnek, nem rendes harczosok, de hogy a nemzeti eposz kifejlésének e végső
néha még abban sem. Mindnyájan hallot stádiuma a nemzeti szellem bizonyos emel
tunk valamit a rhapsodról, skaldról és kedési fokán történik, azonban e fokot a
bardról. Hagyományaink emlegetik a he műveltség és müköltészet korának tartani
gedősöket és regeseket s tudjuk, mily ked- nagy tévedés. A müköltészet némi nyomai
venczei voltak a népnek. E vándor dalnokok még nem elegendők arra, hogy Hómért oly
némi tekintetben hasonlítanak mostani czi- müköltőnek octroyáljuk, mint a minők Vir
gányainkhoz, kik minden tudományos zene gil, Tasso, Zrínyi, még akkor sem, ha ezek
ismeret nélkül tartják fen ésmivelik a nép a müköltészet úgy nevezett naiv eposza
től vett nemzeti dallamainkat. Sohasem felé hajolnának is.
E korszakon túl a nép- és müköltészet
nagyobb a költészet hatása, mint e korban,
mi igen természetes. A teljes hit erejét, a mind inkább elválnak egymástól. A mint a
korlátlan phantasia szárnyalását nem gyön miveltség terjed, a népköltészet azon arány
gítheti a kérlelhetlen analysis, minden ban sülyedez. A miveltség nagyobb válasz
eszme, tény, ismeret költői alakban jelen falat von az emberek közé, mint bárminemű
meg, a nyelv szegény a tudósnak, vagy rang és hatalom. Az eszmekor és gondolko
philosophusnak, de a költőre nézve véghe- dásmód változtával, változik a költészet is.
tetlen gazdag, nem szabatos, de oly erötel- A miveltséget majd mindig idegen és mi
teljes és plasztikai, mint később soha. Sehol veltebb nemzetekkel való érintkezés esz
az elmékben átalánositás, abstractió, minde közli, s ritka az a nemzet, mely a mit más
nütt concrét közvetlenség. E naiv kor- tól kölcsönzött, tüstént vérébe vegye át. A
szakból lassanként emelkedik ki a nép, s ek müköltészet csak hamar idegen példányok
kor is inkább csak egyesek és osztályok, után indul, s a legtöbbször úgy jelenik meg,
mint az egész. Az emelkedésnek különböző mint a miveltség, sőt a nemzeti mükölté-
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szét kifejlődésének egyik föltétele. A mü- bárminek nevezzék is el, nem a népköltészet
költök többé nem vándordaluokok, nem a utánzása,bár abból indul ki, hanem aphannép előtt szavalják, éneklik költeményeiket, tasia győzelme a reflexió, a nemzeti szelle
hanem szobatudósok, kik könyveket Írnak. mé az idegen iskolák felett, és többé-kevésbbé
A közönség többé nem naiv hallgatóság, visszatérés a természethez a túlhajtott vagy
hanem tanult,reflectáló fők választott népe. ferde elmélet és gyakorlat tömkelegéből.
A müköltök és miveitek büszkeségöket he Vajon a mi másutt koronként jótékonyan
lyezik abban, hogy semmiben se hasonlít hatott, nálunk veszélylyel fenyeget-e? Vajon
sanak a néphez. S valóban az már lehetlen egy három évtized óta fejlődő iránynak erösb
is. Azonban a lenézett együgyű nép hiven lüktetése sülyedés-e? Vajon egy csoport
őrzi a századok hagyományait, még mind középszerű költőnek bűneiért el kell-e ítél
azokat a mondákat, dalokat énekli, a me nünk a jobb költőket is? Vajon bizonyos
lyeket apáitól hallott, átadja maradékainak, árnyoldalokért pálczát kell-e törnünk az
sőt folyvást újakat is alkot. De a hanyatlás egész irány felett ? Csodálatos, hogy Toldy
nyomait már észrevehetni. A régiek romla és Kazinczy Gábor urak, kik oly jól isme
nak, az újabbak csak a régiek ismétlései, a rik a külföldi irodalmak történelmet, a mi
legjobb esetben uj dolgok régi alakba önt költészetünk úgy nevezett népies mozgal
ve. Valami nagyobb mű nem igen áll elő, mát, valami hallatlan, egészen különálló
legfeljebb csak egy-egy dal, egy-egy ballada ténynek látszanak tekinteni. Es Toldy ur
az, melyben még a régi erő nyilatkozik. A mennyire megváltozott húsz év alatt! O a
népköltészet mélyen érzi, hogy a nép két Kisfaludy-társaság 1843-ik nagy gyűlésén
felé szakadt, miveitek- és miveletlenekre, igy szólott : „Nem fájlalom a nyelvünktől
hogy tehetségesb fiai egy jó részét minden idegen, s rátolt görög mérték és szehemák
nap veszti, de leginkább azt, hogy az előre mellőztetését, költészetünk e legszebb virá
haladó, felvilágosodott kor mindinkább gai az iskolai neveltetésü férfiúk tanuló
jromlására törekszik. A mig a népköltészet szobáikból a nemzet szabad ege alá ki nem
gy hanyatlik, a müköltészet mind emelke hathattak, a tömeghez beutat nem nyerhet
dőben vagy legalább nagy mozgalomban. tek, de fájlalom, hogy még eddig a nyel
Egy-egy nagy költő ugyan jó darab időre vünkben, mint minden nyelvben meglevő
lnegszabja folyamát, de egy mederben so saját mértéket és rythmust ki nem lestük,
káig soha sem maradhat. Törekvésre törek nem szabályoztuk verseinket mint nyel
vés, irányra irány, tulságra tulság követ vünkhöz s lelki halló érzékünkhöz illőbb
kezik. Azonban valahányszor megunja az lejtéssel nem kezdtük alkotni.“ íme Toldy
idegen nemzetek utánzását, vagy igen mes kivánata teljesült. A közelebbi húsz év köl
terkéltté válik, vagy a philosophia hektiká tői vagy legalább egy pár költője egyszer
jában fulladoz, koronként le-lehajlik meg smind nemzeti rhythmusunk bajnokai, nem
újhodást, felfrissülést keresni a népkölté csak gyakorlatilag, hanem elméletileg is.
szet ifjitó forrásánál. Hogy többet ne em Ha egyebet nem, ennyit legalább megad
lítsek, Goethe a népköltészet hatása alatt hatni nekik, megadhatja kivált Toldy, ki
teremtette meg a német dalt és balladát, egykor annyira óhajtotta a nyelvünkben
Burns az ó-skót népköltészet karján lépett meglevő saját rhythmust, hogy e tekintet
föl, végkép megbuktatta a franczia iskolát, ben még költészetünk úgy nevezett arany
csak azóta van ismét szó angol lyráról, sőt kora költőinek is mert szemrehányást tenni
Walter Scott, Moore, Byron az ő vállain De menjünk tovább.
GYULAI PÁL.
emelkedtek, mert az ilynemű mozgalom,
(Folytatjuk.)
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B E L I R O D A L O M.
ÖNBIRÁLAT.Irta Arisztidesz. Lipcse 1862. holott más országban a közmegvetés tárgyai let
Gerhard Volfgane
tek volna korhely, kicsapongó életmódjuk, idő és
Ö Ö’.
pénzpazarló semmirekellőségük, műveletlen vad
E röpirat nem politikai viszonyainkat tár ságuk és azon mahomedáni életnézet miatt, mely
gyalja, hanem a társadalmiakat, sokat ir az iro nél fogva az érzéki kéjelgést tűzve életczélul, a
dalmiakról is, s ennyiben mi is kénytelenek va szegényebb sorsú nők csábítását, még pedig a
gyunk hozzá szólani. Egyébiránt az egész röp- legaljasb módon, mintegy rendszeresen űzik. E
iratban nincs semmi olyas, mi lehetlenné tette korhelységi hajlam a szerző szerint egyedüli oka
volna Pesten megjelenhetését. Alkalmasint csak fajunk szaporatlanságának, kétszer annyin vol
azért adták ki Lipcsében, hogy az iró neve inkább nánk, ha e hajlam nem volna oly régi átkunk.
titokban maradhasson.
Pazaroljuk ősi birtokainkat, lenézzük a kereske
A szerző tulajdonkép erős philippikát akar delmet, üzletet, ipart s vajon, ha a földbirtok és
tartani a magyar nemzetnek, s az önismeret tük pénz nem lesz a magyarság kezében, mire fogjuk
rét tartva elébe, megmagyarázni neki, hogy .,nem épitni reményeink föllegváráit. Számosak köztünk
zeti beteglétünk egyik fő'oka nem külviszonya- a hazafiság Tartuffejei, kik csak hiúságból és ön
inkban (talán politikait akart mondani) de ma zésből hordozzák ajkukon a haza nevét. E mellett
gunkban van, azon magunknak kell és lehet most a különben derék magyar is csak dicsőséggel ke
és minden körülmények közt segiteni.“ A baj nem csegtető heroismusra -képes, de bizonyos veszte
egyéb, mint az, hogy társadalmi életünk a lénye séggel, talán épen szégyenvéggel fenyegető áldo
gesen átváltozott uj korhoz nem módosult s e sze zatra nem.
rint káros irányú, szóval : hibás közérzület, fél
Ezután megtámadja szerzőnk az olcsó hazaszeg közvélemény. A fejtegetésben gondosan ke fiságot, a ezopfos ó-magyarságot, az öndicsőitő és
rülve van minden politika, mintha a társadalmi vermes hiszékenységet, az azt kizsákmányló nyeg
bajokat lehetne a politikai viszonyok nélkül tár leséget, az irók és szónokok untalan hizelgését, a
gyalni, mert hiszen egyik a másikra szokott visz- jobbak félénkségét, mely nem meri fölleplezni a
szahatni. De minthogy a szerző kimondta, hogy nemzet hibáit, a juornalistika és tömeg terrorisbajaink egyik főoka nem politikai viszonyainkban musát, mely nem tűri az ellenvéleményt, még ap
rejlik, ám legyen, csak hogy ekkor kerülni tarto róbb dolgokban sem. Itt-ott elszórva beszél vala
zott volna minden oly nemű társadalmi viszony mit a különböző osztályokról is. Dicséri a népet,
érintését, mely a politikaival szoros kapcsolat mely a maga nemében nálunk a legtökélyesb rend,
ban van.
valamint átalában a kerek világ minden paraszt
A közérzület veszélyes hibáit, a közvélemény jához úgy áll a miénk, mint a hajdani spanyol
ferde nézeteit a következőkben találja szerzőnk. grand a mai nápolyi lazzaronihoz, természetesen
Először is a szájas hazafiságban vagy a nem okos a grandezza erényei mellett, hibái is megvannak
hazafiságban, főleg abban, hogy nem szeretjük és benne. A középrendről azt mondja, hogy ez ná
nem becsüljük a munkát. „A meddig csak halál lunk jelenleg épen minden, egész absolut hatalom,
kellett a hazáért — mond egy helyt — addig a mert a főur hallgat, mint egy sült hal, a nép is
haza nem panaszkodhatott, hogy cserben hagy hallgat, mint két sült hal. Méltányolja hazafisátuk. Európa nem mutat föl e tekintetben magasz- gát, mely némán és szerényen oly áldozatokat
tosabb dicsfénynyel övezett nemzetet, drágább tesz, melyek a vagyonaránylioz képest a hireszhazát, mert hiszen még Hellasz sem az. Minden telt angol főrendi hazafisággal nagyon kiállják
más nép örökbe nyeré, az egy magyar úgy vette a versenyt. Azonban hibául teszi ki azt a hitét,
véren hazája földjét és azután is, mig más nép hogy a haza oltárára szórt alamizsnával (fennebb
egyébért, a magyar csak és mindig hazájáért on ez az úgynevezett alamizsna, összegben nagy, ér
totta vérét.“ De most megváltozott a világ, a zésben szerény áldozat volt) magát az oltár culmunka és harcz helyet cseréltek. Munkásoknak tusát is megválthatja, továbbá, hogy visszavonul,
és takarékosoknak kellene lennünk, és mit talá nem közlekedik, erkölcsileg és szellemileg ke
lunk? A magyar előtt mi sem szégyenletesb a do vésbbé hat a közérzület és magaviselet polgárosí
lognál, a takarékosságnál, és alig van tetszetősb, tására, mint nálunk ezt tehetné és tennie kellene,
ajánlóbb a heny • korhelységnél, a könnyelmű pa miután a kerek világon alig van servilisebb nép,
zarlásnál, melynek hősei itt nem ritkán vezérek, melynél az aristocratiának oly mindenható abso
hangadók az ifjúságnál és érdekes vonzó eszmény lut tekintélye volna, mint nálunk. (Az elébb a
képek a hölgysereg képzelmében, sőt némelyek közeprend volt absolut hatalom.) A közép és alsó
közülök országos hírre és dicsőségre vergődnek, rend oly servilis,hogy a legjelentéktelenebb czélu
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egyesület, minő például egy kártyacasino, vulgo jectivitása sem vonzó, sem tanulságos. Haragszik
pipatorium, azt hiszi nem állhat fenn, ha csak egy az eszmétlen hizelgőkre, maga pedig szintén elég
ütött-kopott mágnást nem foghat elnökül, a ki eszmétlen és következetlen ócsárló; átalában
aztán mit sem törődik az egészszel. Hibául teszi véve csak gazságot, hóbortot, félszegséget lát a
ki az aristocratiának azt a viszonyt, melyben a magyar társadalomban, holott a nemzetek némely
társadalmi téren a középrendi értelmiséggel áll, | nagy hibái erényeikkel vannak kapcsolatban, s az
azt a magaviseletét, életmódot, hangot, mely e . analyzáló tiszte nem az, hogy mindent összeza
két rendben s ezek egymással érintkezésében varjon, hanem hogy kimutassa azt a pontot, hol a
uralkodik, a jelenleg már nálunk is tele torokkal jó már roszszá kezd válni. Mindemellett szerzőnk
hirdetett uj eszmék mellett. Hazafi aristocratiánk nem restel néhol a legotrombábban hizelegni.
legjobbjaiban is azt a hiányt találja, hogy nem áll Illik-e komolyan analyzálni akaró ember szájába,
élére a polgári elemnek. Több közlékenységet hogy a magyar a világ leghősibb népe s a klassióhajt a főrend részéről a középosztálylyal, hogy a kai világ harczi dicsősége, patriotismusa nem
mi bennük nemes, javitó elemként vegyüljön azon versenyezhetnek vele? Szabad-e, ki tanult világ
keverékbe, mely a közérzületet és véleményt al történelmet olyat mondani, hogy minden más nép
örökbe vette hazáját, csak a magyar vette véren?
kotja.
Emez eszmék terjesztésére felhija a sajtót, s Nem ártana a szerzőnek, ki a miveltséget prédi
annak idején a szószéket. Óhajtja, hogy felhagy kálja nemzetének, először is magán kezdeni, a jó
va az öndicsőitéssel, lássunk higgadtan az önisme példa kedvéért. Egyébiránt mi a puszta ócsárlási
ret nehéz munkájához, különösen kerüljük a tul- téren is tudnók méltányolni a szerzőt, ha azok az
magyarkodást, mely elijeszti a belénk olvadni árnyoldalok, melyeket, felmutat, híven volnának
akaró idegen elemeket, kivált a hazánkbeli néme felfogva s kissé mélyebb analvsissel tudná fejte
tet, midőn ez oly szerencsés vegyületet adna ázsiai getni társadalmi bajainkat. De analysise csak a
származatunknak, más felől pedig hagyjunk fel az felszinen úszik, tudománya kevés, eszméi útszeábrándos füstfelleg közti passivitással, mely a köz liek. Úgy látszik egy pár, társadalmi életünket
vélemény e ferde nyilvánulásai ellen semmi cse- tárgyazó vezérczikkből merítette egész bölcsesélekvőlegességre nem tudja magát elszánni.„Egye gét, aztán a hatás kedvéért drastice kiszínezte s
düli mentsvárunk — mondja végül, mielőtt az megtoldotta egy pár adattal a journalistika újabb
irodalmi viszonyokat tárgyalná — a művelődés, a botrány-krónikájából, untalan dicsekedve, hogy
polgárosulás. Tegyük legelső és főbb gondunk csak ő meri megmondani az igazságot a magyar
tárgyává a polgárosuló műveltséget s előhaladást irodalomban. E mellett meglehetős logikátlan fő,
társalmi és szellemi téren, ez biztositandja nem ki mindjárt-mindjárt ellenkezésbe jő magával, ki
zetiségünket legjobban, ez gerjeszt rokonszenvet váltkép pedig kontár rajzoló, ki a lényeges, jel
irántunk ide benn és künn; ha ezt elhanyagolva lemző s épen nem tetszetős vonásokat is mellőzi,
untalan csak nemzetiségünk vészharangját húz de egy-egy jelentéktelen szömölcsöt úgy kimázol,
zuk, ez által annak épen hitelét vesztjük, az ellen mintha az egész arezon csak az volna érdemes a
szenvet növesztjük iránta és csak ez az egyetlen picturára s azt hiszi, hogy arezot festett. Néhol
ut, melven örvénybe bukhatunk. Ez nemzeti poli a dolog lényege körül jár, de nem találja meg
hozzá az utat s egy gyermekies szökéssel túlteszi
tikám hiszekegye.“
íme dióhéjba szorítva, nagy részt a szerző magát rajta, Mond jót is, de roszúl. Valódi gunyszavaival adva, mindaz a bölcseség, melyet az iro I ja, humora nincs, de egy pár találó elmésség csak
dalmat kivéve, e röpiratka magában foglal. Soha megakad nála s ez mindig többet ér okoskodásá
sem hi zelegtünk nemzetünknek, de pusztánócsárlói nál. Legkiállhatlanabb, midőn Széchenvieskedni
közé sem akarunk tartozni, hová a szerző annyira akar s még Széchenyi szókötéseit is utánozza.
törekszik, bár nincs elég tehetsége, hogy szellem Egész második Török János áll előttünk. Ideje
dús és művészi ocsarlo tudjon lenni, kitől tanul : volna már, hogy irodalmi utánzóink felhagyjanak
junk valamit, vagy legalább élvezzük előadását. j Széchenyi lángesze, mély kedélye, erős humora és
Szerzőnk már ócsárló szerepénél fogva sem igen hatalmas egyénisége parodiázásával.
(Folytatjuk.)
tud némi objectivitásra emelkedni, de azért sub-
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KÜLIRODALOM.
I

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

(Folytatás.)

„Emlékezzél meg esküdre,
melyet Tuoni folyamánál,
a nagy zuhatagnál tettél
a teremtő térde előtt:
neked engedély nyarankint
csak három ízben volt adva
közelitni, hol harangok —
a földhez, hol csengők szólnak;
de az, nem volt megengedve,
arra engedély nem adva,
fogni más rút cselekvényhez
gyalázatot véghez vinni.
„Ha neked bősz kedved jőne
s fogaid arra vágynának,
vesd bősz kedvedet bokorba,
kívánságodat fényűkre;
verd azokat pudvás fákba,
nyírfák rothadt tuskójába,
fordúlj a vizi gályákhoz,
eredj az epres zsombokra.
„Ha szükséged lesz ételre,
ha kedved jő az evéshez,
egyél gombát az erdőkön,
kotord fel a hangyafészket,
a vörös szálak gyökerét,
Metsolának mézfalatját,
ne a füvet, mely én tápom,
ne kedvesimnek szénáját.
„Ha Metsolának mézkádja
pözsögve forrásba indul,
az aranyos halmocskákon,
az ezüstgazdag ormokon,
van ott étel az éhesnek,
van ott ital a szomjasnak,
meg nem fogy ottan az étel,
az ital meg nem kevesbül.
„Lépjünk örök szövetségre,
kössünk örök szövetséget,
hogy mi kedvünk szerint élünk
s szépen az egész nyár folytán,
hisz közös minékünk a föld,
csak élelmünk különböző.
„De ha kedved van harczolni
s élni a csata módjára,
harczoljunk a tél szakában,
vijjunk a hónak idején ;
ha a nyár jő s a tó olvad,
a források melegűlnek,
akkor ide ne közelits,
hol az arany nyáj hallatszik. „Ha te ide jösz e földre,

közelitesz e berkekben,
itt mi mindig lőni fogunk :
ha lövészek nem lesznek hon,
vannak erre üs^ves nőink.
„Mindig honn a házasszonyok,
kik útadat megrontandják,
szerencsétlenné teendik,
hogy te azt ne illethessed,
hogy te azt meg ne támadjad,
isten akaratja ellen,
hatalmas végzése ellen.
„Oh Ukko felséges isten!
ha hallod igazán jőni,
változtasd el tehenimet,
bűvöld át az én nyájamat
kővé az én sajátomat,
tuskóvá az én szépimet,
ha a szörny e vidéken jár,
az erős e földön czammog.
„Hogyha én toporján volnék,
ha méztapséron járdalnék,
nem ólálkodnám én mindig
a vén banyák lába előtt :
hisz vagyon hely egyebütt is,
odább is vannak állások,
hol az ember hévizálhat,
a henyélő elkammoghat.
Járd repedtté tapsérodat,
hogy a szárhusod elfogyjon,
a kéklő sornak beljében,
a rengetegnek ölében.
„Ott a gubamező ’) járnod,
a sivár fövény csörtetned,
ut csinálva járkálhatnod,
a tengerparton czammognod,
éjszak messze határára,
a Lapphonnak vidékére;
szerencse neked ott lenned,
kellemetes ott időznöd,
sarutlanul járnod nyáron,
öszszel pedig szekernyétlen,
a tágas mocsárnak hátán,
a széles posvány vidékén.
„Ha te oda nem juthatnál, ,
') Gubamezö az eredetiben : kapykangas ne'metül
Zapfenflur, oly mezőt jelent, melyen a fényük bugája (strobilus pini=fenyü buga betüátvetéssel : fényű guba) talál
ható. Mi a dunántúli nyelvjárásben divatos fenyüguba
után a finn : kapy-kangas-t gubamezö-nek azért fordítók,
mert a magyar guba szó a finn kBpy-vel mindenkép azo
nosnak látszik.
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utat igazán nem lelnél,
száguldj át egy darab földön,
ügess által egy ösvényen,
oda Tuoni berkeihez,
avagy Kalma *) mezejére;
vannak ott tavak taposni,
hajdinások kéjelegni,
ottan kirjos, ottan karjos, a)
ottan fiatal marháim
erős vas lánczokra fűzve,
tíz erős kötélre kötve,
ott az ösztövérek híznak,
a csontok meghúsosodnak.
„Erdők, berkek! kedvezzetek,
légy kegyes, te kékellő sór!
adj enyhülést marháimnak,
adj a metszett körmüeknek
e nagy nyárnak folyamában
az ur langy időszakában.
„Kuppana *3) erdő királya,
erdő nyájas ősz szakálla
viseld gondját kutyáidnak,
fegyezd jól ebecskéidet,
dugj gombát egy orrlyukokba,
egy tölgymakkot a másikba,
hogy a pára ne bűzöljön,
a nyáj után ne szagláljon,
kösd be szemöket selyemmel,
füleiket egy lepellel,
hogy az utast ne hallhassák,
hogy a vándort ne láthassák.
„Ha mind ez elég nem lenne,
s erre nagyon nem ügyelne,
riaszd messze kölykeidet,
űzd el onnét fiaidat,

vezettesd el e sófoktól,
ezen magasdad partoktól,
a nyáj szűk legelőjétől,
a terjedelmes szélektől,
zárd kutyáidat barlangba,
ebeidet kösd szorosra,
kötözd aranyos békóba,
fűzd őket ezüst pórázra,
hogy roszat ne tehessenek,
gyalázatot ne űzzenek.
„Ha elég még ez sem lenne,
erre semmit sem ügyelne,
Ukko, te! oh arany király,
ezüst szépségű kormányzó!
halld meg arany szavaimat,
az én kegyes beszédemet :
tégy kőrisfa kötő-háncsot
az ebnek tompa orrára,
ha a kőriskötél nem tart,
önts te egy kötelet rézből;
ha a réz nem lenne biztos,
fonj, egy ily kötelet vasból,
de ha a vas elszakadna,
avagy a vas elromolnék,
vess egy aranyozott rudat
az állcsontból az állcsontba,
kösd meg erősen a végét,
erősen kell azt megvetned,
hogy az állkapcs ne mozogjon,
a ritka fog el ne nyíljék,
ha csak a vas el nem széled,
aczéllal nem választatik,
késsel meg nem véreztetik,
fejszével ki nem irtatik.“
ílmarinen házassonya,
a kovácsnak okos nője
teheneit istálóból,
a nyájt legelőre verte,
mögé állitván a pásztort,
a szolgát tehén-hajtásra.

’) Kalma 1) a. m. holt test szaga, bűze, 2) halál (Leiche, Tód) halál istene.
’) Kirjos és Karjos tehenek tulajdon nevei.
3) Kuipana erdei isten, vagy király. Renwall szerint
Kuippana=Kuikkana=hosszú nyakú (Langhals), Tapionak, az erdókirálynak jelzője.

FÁBIÁN ISTVÁN.

(Folytatjuk.

T Á R C Z A.
II. LAJOS.
Be van borulva távol a
Nincs egy darabka kék
A villám, mely lecsapni
Miként izzó láncz függ

vidék,
sem az egen,
gyönge még —
a fellegen.

Ne is bántsd, ég! most a villámokat,
Nem látod-e hogy lángol a határ.
Nem látod-e a vészt hogyan halad
A téreken mint felvert tenger ár ... .

I

Sötét árnyképek, a tüzfényiben
Vonulnak el küzködve iszonyún,
Hull a magyar, seb tátong a szivén,
Ott áll a király és néz szomorún.

Majd tova szágúld bőszült paripán,
Arczát lezárja súlyos érczsisak,
Szikrát vet a patkó sebes nyomán.........
De utóérik haragos szavak :
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Hová király ... mi lelt ... ah, félsz talán? . .
A leghívebbek, nézd, most esnek el . . .
Maradj vezér a bajnokok során . . .
Lajos csak néma, Lajos nem felel.

„Hátra ne nézz, nagyott a vész, elől,
„Hol kereszt volt, ragyog a hold, de fél . . .
„Magas templom, lesz puszta rom, ledől,
„És te néped bús emléket beszél.

A sűrű éj elfedte őt s lovát,
De félelme is meg’y, bár hova tér . . .
rejetienúi ví a magyar csatát :
Szegény Mohács, hogy ellepett a vér!

„Sorsod jajos, szegény Lajos, gyermek !
„Hamar kérlek, hab testvérek, elé :
„Puha ágyba, karikába, jérték —
„Temessük őt, a szenvedőt, belé.

Lajos, Lajos, mi szörnyű gyávaság
Itt hagyni most a küzdő sereget! . . .
Meglocsesan a víz, lova belehág,
Bátran megy a ló, Lajos remegett.

„Itt a keble, remegtetve keblünk,
„Itt az ajka, felsohajtva fájón :
„Csak izibe, le a vizbe menjünk'
„Szive legott megpihen ott lágyon . . .“
*
«
Török hadak pusztítanak,
Lajosra még vár az ország.........
Csele patak, aranyhalak
Lefektették — elaltatták. —

A messzeségen már nem hallja át
Az ősz bajnokok feddő szavait,
Csak a hullám zeng kisértő danát
Mit a rezgő lég füleibe vitt :

BALOGH ZOLTÁN.

EGY KEDÉLYES EALUSI MULATSÁG.
(Életkép.) — (Vége.)

Szerémyné ráismert. Aladár leírásából dühös. Azonban igen nyájas képet mutatott,
az ö legkedvesebb báratnéjára, Rangosnéra, s nem tehetvén egyebet, kénytelen volt
hanem sokkal jobban el volt most foglalva elkérni a Kaposváryék kocsiját.
Annak volt legnagyobb kereke az egész
az uj ruha elkésése fölötti aggódással,
hogysem ideje lett volna legkevesebbet is faluban.
Végre későn este, valami tiz óra tájban,
törődni az ő legkedvesebb barátnéjával.
Szerémyné és Róza kérdezgetéseire megérkezett Szerémy Ignácz úr, magával
Aladár felvilágosítást adott arról is, hogy hozván Rangosné ő nagyságát és annak kocsakugyan látott valami nagy iskátulyát mornáját.
A kis Róza sok könyet sirt már ez este,
Náczinál.
— Abban bizonyosan a ruha lesz, szólt titokban. Szegény ártatlan gyermeknek
Szerémyné, és az az ügyetlen nem küldte végre mégis meglett az a vigasztalása, hogy
ki veled, hanem magánál tartotta ! A vén felöltözhetett uj ruhájába.
A két Kaposváry kisasszony elhomályo
— — oktondi.
Rokonok közt szép az őszinteség, Szeré sult ez uj fény mellett.
Mind a két kisasszony, mamájokkal
myné ugyancsak szerényen nyilatkozott
;együtt, szívből sajnálták, hogy kocsijuk
férjéről.
— Most kedvesem, szólt Aladár, nincs ' össze nem tört, vagy valamennyi lovuk meg
egyéb hátra, mint az, hogy küldj nekik va i nem sántult. Rettenetes csapás volt reájuk.
lami nagykerekü kocsit, mert az a gyöngéd 1 hogy épen az ö kocsijokon hozták ki az uj
idegzetű nő azt mondja, hogy minden kis I ruhát.
Ezt soká nem fogják megbocsátani Szekerekii kocsi feldől. S addig Náczi sem jő
haza csupa udvariasságból, sőt lehetséges, rémyéknek.
Szerémyné, az uj ruha megérkezése álhogy ha hamar nem küldesz értük kocsit,
még csupa udvariasságból Pestre is vissza- I tál megnyugtatva, most már elragadtatás
sal fogadta az ö legkedvesebb barátnéját.
kiséri azt az asszonyságot.
Rangosné gyöngéden engedte magát
Szerémyné ö nagysága mondhatnók hogy
dühös volt, ha egyátalában olyan tisztelet megölelni, mialatt édesen szólt :
— Mily rég nem láttuk egymást, kedreméltó nőről szabad volna mondani, hogy
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vesem. Hanem a komornámnak légy szíves; tözködve, és arczaik és kezeik lekvártól be
külön szobát adatni, az nem szokott afféle feketítve, mint a kis ördögfiuké Miklós
közönséges cselédekkel társalogni.
napján.
Szerémyné elhalmozta nyájassággal az ő
A nevelő ur megborzadt, a mama gör
legkedvesebb barátnéját; emlékeztette a szép csöket akart kapni. Hiszen az ifjú urak jól
napokra, melyeket együtt töltöttek.
el voltak zárva, és aludtak is már csönde
— Igen, igen, viszonzá Rangosné, az sen; hogyan kerültek ide?
szép volt. Hanem a komornámnak, kérlek,
Ki gondolta volna azt, hogy a nemes
majd külön tálaltass, ő nem szokott afféle harangozó, miután egy csomó tányért a
közönséges cselédekkel együtt vacsoráim. nagyságos asszony tiszteletére darabokra
S miután barátnéjának kellően figyel tánczolt a konyhában, kinyitotta az ifjú
mébe ajánlotta komornáját, nem tartotta urak ajtaját, bement hozzájuk, és felöltöz
időszerűnek tovább hallgatni a gyöngéd tette őket a hogyan tudta.
Azután azt mondotta nekik, hogy most
barátnői beszédeket, hanem sietett öltöz
ködni.
lakodalom van, nagyon jó fáin ennivalók
Várták, nagyon sokáig várták, s még vannak az ebédlőben, menjenek ők is oda
mindig öltözködött. Már a vacsorát föl kel enni, a nagyságos mama tiszteletére.
Az ifjú urak rohantak egyenesen Róza
lett volna tálalni, a szakácsnők morogtak a
konyhában, hogy minden elromlik. A ven kisasszonyhoz, megmarkolták ruháját, s ki
dégek némely részének is kedve lett volna abáltak, hogy nekik enni adjon.
morogni, hogy ők már éhesek.
A drága uj ruha nagy lekváros foltokat
Hiába, addig nem lehetett vacsorálni, a kapott.
mig Szerémynének legkedvesebb barátnője
A nevelő ur közbevetette magát. Kettő
el nem készült öltözékével.
az ifjú urak közül az ellenség elöl az asztal
A vendégek már főfájósak, roszkedviiek, alá menekült, s ott szörnyű zavart és rémiiálmosak voltak és éhesek. Szerémyné nagy [lést okoztak a vendégsereg közt,
;yötrelmet állt ki, de mit tegyen? Csak
gyötrelmet
Csak'
mulat
Csak Aladár találta ezt nagyon mulatóéin bánthatta meg a vacsora feladatása ságosnak és hangosan kaczagott. Kiszabaáltal az ő legkedvesebb barátnéját, a ki ditotta a foglyot a nevelő ur kezeiből és
Pesten
előkelő societéval ismerős, ölébe ültette.
z az egész
****
•p---- akkorára, ™:i
— az
-- ételek mind
— Nesze öcsém, itt van, egyél.
Épen
mikor
össze-sültek és összeszáradtak, készen lett
S eléje tartott egy tál pecsenyét, hogy
az öltözködéssel Rangosné is.
markoljon bele mind a két kezével.
Leültek vacsorálni.
Szerémy Ignácz ur nem titkolhatta el e
Már akkor a három inas közül egyik fölötti megbotránkozását, és ezt szavakban
holtrészegen feküdt az istáiéban, a másik is kifejezte, mire Aladár nevetve felelt :
nak, ki senki más nem volt mint az önér
— Hallgass Náczi, te nem érted, hogyan
zettel biró harangozó, lábai oly igen ke kell nevelni a gyermekeket. Mindenekfólött
resztbe jártak, hogy Szerémyné ő nagysága enni kell nekik adni, hogy erősek legyenek.
tanácsosabbnak vélte szomorodott szívvel
S oly maliciozus volt, hogy megkérdez
lemondani erről is, s megelégedni egy te a nevelő urat, hogy nem igaz-e? A szelíd
inassal.
ur a kétezer holddal biró előkelő Szerémy
Az önérzettel biró harangozó kikülde Aladárnak nem merte azt mondani, hogy
tett a konyhába, a hol aztán elkezdett tán nem igaz.
czolni a földre rakott tányérok között a
IV.
nagyságos asszony tiszteletére, mivelhogy
ő mindenek fölött tiszteli a nagyságos aszAz ifjú Szerémy urak végre mégis el
szonyt.
távozhattak, a vacsora is véget ért, az öre
Az asztalnál ült még a társaság, midőn gebb urak félrehuzódtak, az ifjúság tánczra
nagy robajjal betört az ebédlőbe a Szerémy- kerekedett.
családnak három ifjú ivadéka. Boglyasak
Szerémyné ő nagysága sok szenvedésen
voltak rettenetes módon, mezítláb, félig öl ment át ez este, midőn tapasztalnia kellett,
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hogy bálja, szerencsétlen véletlenségek mi jó tánczos volt és vakmerő udvarló,.ez első
att, sokat vesztett nagyúri fényéből. Hanem találkozásnak azon veszedelmes következése
azért tehetsége szerint igyekezett még most lett, hogy a fiú megtetszett Róza nagysádnak.
is a kellő méltóságot megadni.
Megfoghatatlan, hogy a fiatal leányok
Lehetőleg feszesen viselte magát ő is, és
az egész társaság. Azt hitték, hogy egy há néha oly csekély belátással bírnak.
Szerémyné ő nagysága észrevette, hogy
zi mulatság arra való, hogy ott méltóságtel
az
a
jogászfiu többet tánczol Rózával, mint
jesen viseljék magukat, mint valami spa
szükséges volna, s nagyon is bizalmasan
nyol grand a király temetésén.
Csak Aladár nem viselte magát eléggé suttognak együtt.
Elég volt egy pillantást vetni reájok,
feszesen, s az a fiatal ember, a kit magával
hogy megtudja, miszerint nagyon is kelle
hozott Pestről; valami fiatal nagy ur.
Ez annyira vitte a fesztelenséget, hogy mesen töltik az időt egymás közelében. Oly
szürke kabátban és vastag talpú csizmában okos asszonyság, mint Szerémyné, rögtön
jelent meg a fekete attilák és vörösnadrá átlátta ennek veszedelmes következményeit.
Nagy aggódása miatt verejték ült hom
gok közt. S leülvén egy szögletbe Aladárral
egyebet nem tett, mint theát ivott és na lokára, s szemrehányásokat tett önmagának,
gyokat ásított, az. egész társaság szeme hogy e fiút önmaga vezette házába, hova
különben soha nem merte volna betenni a
láttára.
Rangosné ugyanazt cselekedte egy má lábát. S csak azért vezette be, hogy egy
sik szögletben, az ásitást tudnillik, mert a tánczossal több legyen.
Nagy gyötrelmében elfelejtett minden
theát mégsem itta oly nagy mértékben,
ről
gondoskodni, s a mellette ülő Kaposvámint az a fiatal ember.
Ha tánczra kérték, azt mondta, nagyon rynépak olyan visszás feleleteket adott,
fáradt, nagyon bágyadt, nem tánczolhat. hogy ez másnap lelkiismeretes kötelességé
Különös tünemény volt, hogy ha olyanok nek tartotta mindenkinek elbeszélni, meny
kérték tánczra, a kik a societé tagjai, Ala nyire meg volt zavarodva szegény Szeré
dár vagy Neogrády gróf, akkor soha sem myné, mert a báljával úgy felsült. Nem
lehetett ott jóizüt sem enni sem inni, a
volt fáradt.
Valószínű, hogy a szürke kabátos fiatal szolgálat nevetséges volt, a gyermekek be
ur számára sem lett, volna fáradt, de az törése botrányos.
— Látszott, hogy akart volna szegény
mulatságosabbnak tartoTta a theaivást mint
valamit,
de nem ért hozzá, — mondogatá
a tánczot. Csak egyetlen francziát tánczolt,
azt is a Kaposváryék gouvernantjával, egy szánakozó mosolylyal Kaposváryné. Aztán
tisztes korú aggszüzzel, a mit mind Kapos azok az ő nagy urai és dámái, a kiket úgy
váryék mind Szerémyék nagy megbántás- szeret emlegetni, el sem jöttek, a ki pedig
eljött, csak enni, inni, és ásítani jött.
nak vettek.
Rangosné hasonló jóakarattal beszélge
No de eleget tánczolt Neogrády gróf.
Különbség nélkül mindenkit elvitt tánczol- tett az ő legkedvesebb barátnőjének bál
ni. A jövő követválasztáskor hasznát veheti járól.
Csodálkozik, úgymond, hogy miért hitta
majd e kisasszonyok uratyjainak :
Reggel felé már nagyon kifáradt a ne meg Szerémyné öt Pestről, ha a társaság
többi része nem a societéből való volt? Oly
mes gróf, és felsóhajtott magában :
— Boldog isten, milyen terhes ez a nép kevert társaság volt, hogy ö, Rangosné,
szerűség!
nem merészelt senkivel tánczolni menni,
A gróffal csak a nevelő és a helybeli azon félelem miatt, hogy sohasem tudta,
mészáros fia bírtak versenyezni. Mindkettő nem valami mészáros legény-e, a ki öt
megtette kötelességét.
tánczra kéri.
Meg is fogadta, hogy ez utolsó látoga
S mivel történetesen a sors oly oktalan
volt, hogy a helybeli mészáros fiát, nem te tása volt Szerémynénél, mert ő nem akar a
kintvén közrendit származására, nagyon is canaille közé keveredni.
Másrészről a helybeli szegényebb sorsú
csinos fiúnak alkotta, s mivel történetesen
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Miután egészségéről ily módon gondos
közbirtokos asszonyságok is megfogadták,
hogy ök ugyan nem mennek több mulat kodott, tovább ment a szobák hosszú során,
ságba Szerémyékhez. Ök nem akarják sem nem annyira azért, hogy sálját keresse,
miféle pesti urak és dámák által magukat mint inkább azért, hogy minél tovább tá
vol lehessen szerető anyja unalmas társasá
lenézetni.
Aztán nem is felejtik el Szerémynének, gától.
Berkesné néni várt várt, de végre na
hogy milyen hidegen fogadta őket, s milyen
rendkívül nyájas és szíves volt, ahhoz a fes gyon hosszúnak találta fia kimaradását, s
tett képű, fiatalt játszani akaró pesti nőhöz. keresésére indult. Sehol sem akadt rá.
A gondos anya már nagyon aggódott,
Mindig csak azzal beszélgetett, hozzájok
mig
végre rátalált elveszett fiára, a legtá
alig szóla.
volabb fekvő szobák egyikében.
De még ez mind nem volt elég.
A fiatal ur szokatlanul egészséges piros
Berkesné néni, a ki fiának szigorúan
színben
volt, s úgy látszott, igen erdekes
megtiltotta a tánczot, a mellékszobába küld
társalgásba
volt merülve Rangosné mü
te azt, keresse meg a sálját, mert ezek a
gondtalan emberek az ablaknyitogatással veit lelkű komornájával.
No hiszen, csinált ebből lármát Berkesné
megint kihütötték a szobát.
Guido haragosan engedelmeskedett, s néni. Elmondta, hogy a Szerémyné háza
elment a hova anyja küldte. A sált ugyan roszabb Sodománál és Gomorrhánál is, hogy
nem találta meg ott, hanem talált párolgó oda olyan rósz erkölcsű pesti nők járnak,
theát, s a hidegtől gondosan őrzött fiú me kik a fiatalságot elcsábitják,s hogy ő ugyan
legítőül megivott egy pár csészével, jól. többé be nem teszi a lábát ebbe a házba.
BÚS VITÉZ.
megrhumozva.

ÉRTESÍTŐ.
Szavalniányok. Növendék leányok számára.
Összeállitá Réthy Lajos. Kolozsvár 1862. Kiadja
Stein János.
„Egy tiszteletre méltó nevelő nőtől haliam
egykor — mond Réthy előszavában — semmi sem
nevetségesebb és boszantóbb rám nézve, mint mi
dőn leánykáimtól ilyeket hallok szavalni: „Kardot
kötök oldalamra,“ „Összeverem sarkantyúmat,“
stb. Mondám, hogy irodalmunk elég gazdag le
ánygyermekek kedélyéhez és korához mért költe
ményekben, csak meg kell választani. Elhiszem,
feleié ő, csak ott a bökkenő, hogy azok, kik a leá
nyok nevelésével foglalkoznak, nem mindnyájan
ismerik tüzetesen az irodalmat, vagy ha ismerik,
nines idejök utánjárni. Ezért óhajtanék egy kis
gyűjteményt, mely épen e czélból legyen készitve.
E rövid párbeszéd következtében állitám össze a
jelen gyűjteményt. Tekintettel voltam az összeál
lításnál alakra és tartalomra egyaránt. Igyekez
tem olyat adni, mi alakjával egyszerre megnyer
jen, mintegy ösztönözzön a szavalásra, tartalmával
fejtse a nőt és honleányt."
Az irányt csak helyeselhetni, épen ezért saj
nálnunk kell, hogy megvalósítása nem igen sike
rült. Valóban e gyűjtemény nem jobb, sőt olyan
sincs, mint VachottSándorné hasonló irányú gyűj
teménye, pedig ebben is elég hiány van. s az írónő

inkább csak ösztöne után indult, mint elvek, ki
számított terv szerint szerkesztett. Először is nem
hagyhatjuk megrovás nélkül azt, hogy Réthy
gyűjteményében a régibb irodalom egészen mel
lőzve van. Tudjuk, hogy Réthy csak a többi anthologia szerkesztőit követte, kik nem szoktak
fölvenni oly költeményt, mely Vörösmarty előtt
volt irva. Vajon elvből történik-e ez vagy csak a
régibb irodalombeli jártasság hiányából? Bár
hogy álljon a dolog, minden esetre nagy hiba.
Nem említve egyebet, régibb költőink a költészet
némely oly fajait is művelték, melyeket mai köl
tőink nem művelnek s mind a f< rmát mind a tar
talmat illetőleg, igen alkalmasak arra, hogy mi
nél több oldalúvá tegyenek valamely anthologiát.
Réthy is sok becses adalékot találhatott volna
ezéljára nézve a régibb irodalomban, kivált Kis
faludy Sándor müveiben. Hát még ha a tankölté
szetet nem zárja ki egészen gyűjteményéből, noha
ez kivált ifjúságnak szerkesztett anthologiából
kimaradhatlan, mennyi jó darabot szemelhet vala
ki Kazinczy, Kis János stb. müveiből.
Részint innen foly az is, hogy gyűjteménye
meglehetős egyhangú, kivált oly költemények
hiányoznak belőle, melyek a természet szépségei
élénk érzésének szüleményei, mi annyival feltű
nőbb, mert e nemben újabb irodalmunk is elég
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gazdag s a gyűjtemény czélja is mellette szól.
Réthy a hazafias költeményekre helyezte a legna
gyobb súlyt. Nem vitatjuk, helyeseu-e vagy nem,
de óhajtottuk volna a jó megválasztást. Az oly
költemények, mint Miatyánk, Nemzeti színek, Uj
év napján, melyek nem egyebek, mint versbe sze
dett prózai phrasisok, nem igen hathatnak a fiatal
nőszivre. A Ki volt nagyobb czimü költemény, is ki
maradhatott volna. Tudjuk, hogy ez népszerű köl
temény, legalább színészeink sokat szavalják, de a
mellett, hogy nem ment némi közhangu nemzeti
dicsekedéstől, vajon illik-e nevendékleány szájába
az, hogy azért büszke nemzetére, mert Botond
beütötte a nagy érczkaput, Lehel még halálakor is
főbe vágta kürtjével ellenséget, Kinizsi félkézzel
hengergette a malomkövet, két karddal küzdött s

holtak hátán ett és ivott? Vajon az ilyesmi nem
olyan-e, mint „kardot kötök oldalamra,mire anynyira mcgbotránkozott Réthy nevelőnője? Azt
sem helyeselhetni, hogy egy pár sötétebb színe
zetű lyrai mü is becsúszott a gyűjteménybe. Ilv
gyűjteményekben az aesthetikai czél mellett soha
sem keli feledni a paedagogiáit is, s kár követni a
Szabó Rikhard Gyermekbarátját, mely még Byron
világfájdalmas költeményeit is közli növendék ol
vasóival. Kimaradhattak volna még bizonyos is
meretlen költő (—s) versei is, nem azért mert is
meretlen költő irta, hanem mert gyöngék.
Mind e hibák mellett is e kis anthologia a
Vachott Sándornéjéval együtt némi hézagot pótol
irodalmunkban s nevelőnőink egy kis kritikával
használhatják.
_g.

V E G Y E S.
— Julius 29-ikén a tudományos akadémiá i s a munka alapos volta tekintetében kiemeli, hogv
nak mathematikai és természettudományi szak [ Hunfalvy ur személyesen utazá be honunk vidé
osztálya tártotta ülését. Kzs Károly rendes tag keinek nagy részét, a mi az előadás elevenségére
folytatta s bevégezte előadását „a rigómezei üt is befoly. Hunfalvy müvének czime : „A magyar
közetről. “ Szólott röviden a magyar sereg által birodalom természeti viszonyainak leírása. “ Elő
elvesztett ütközet után történtekről, s az ütköze adatott továbbá a mathematikai és természettu
tet birálólag elemzé. Ez utóbbi, valamint az egész dományi állandó bizottmány jelentése munkála
értekezés, nem annyira a többet felölelő történet- tairól , melyek szintén tanúsítók e bizottmány
irás, mint a tiszta hadtan szakába tartozik, — buzgalmát hazánk természettudományi viszonyai
azonban a valódi történetiró nagy hasznát szokta nak ismerete iránt ugyané bizottmány sürgeti a
venni a hadtan, államgazdaság, jogtan stb. szem meteorologiai észlelde fölállítását. A szükséges
pontjából irt történeti vizsgálatoknak. — A mik szereket meg kell hozatni.
ez értekezés után következének, örvendetesen taAz ülés közössé alakulván, mindenekelőtt gr.
núsiták a munkásságot, melyet egyes szakférfiú Pálfty Mór kir. helytartó ur felszólítása olvasta
ink és az akadémia kifejtenek hazánk földe ter tott fel egy érdekes tárgyban. E fólszólitásban
mészettani kiismerésében. Szabó József geoloomnk kimondatik, hogy miután értesült, hogy III. Béla
becses s önálló vizsgálatokon épült értekezést ol magyar király és neje, a görög császár Comnenus
vasott föl Hantken Miksa úrtól a Tata és Buda leánya, Anna, csontváza a nemzeti múzeumban
közti némely geológiai tüneményekről, melyeket közszemlére kitéve áll, ő excja, a hg. prímást és
nevezetesen a földalakulás harmadkori képletei cancellárt is e tárgyban megkérdezvén, méltóbb
ben észlelt. Szabó ur véleménye szerint e munka nak találja, hogy a királyi tetemek a budai vár
megérdemli a mielőbbi kinyomtatást, annyival főtemplomába tétessenek át egy kőtáblára vé
inkább, mivel Hantken ur némely viszgálatai sendő felirattal. Fölszólítja az akadémiát, tegyen
tárgyában a prioritás kérdése is előfordul. — jelentést, először minő adatok bizonyítják, hogy
Ezután hazánk természettani kiismerése tárgyá a nevezett két csontváz III. Béla és Anna Comban egy még fontosabb munkáról volt szó. Tudva nena tetemei? — másodszor minő fóliratot vélne
van, hogy az akadémia megbizá Hunfalvy János czélszerünek az akadémia e tettemek fölébe. —
urat, hogy hazánk természettani viszonyaira néz Egy akadémiai tag azonnal megjegyzé, hogy a
ve az eddig ismert adatokból egy, lehetőleg teljes fólszólitásban hibásan áll, mintha III. Béla neje
munkát állítson össze. Fáradhatlan munkásságu Comnenus görög császár leánya lett volna; mert
szakemberünk már a Il-ik rész kéziratát is be mint tudva van, III.Béla az antiochiai király leá
nyújtotta volt az akadémiának nehány héttel ez nyát vette el, s ez volt III. Béla mellé temetve.
előtt. Ennek megbirálásával Stoczek és, Szabó Jó Erdy ur fólvilágositást ad a tetemek azonosságá
zsef urak bízatván meg, most előadták jelentésö- nak vizsgálata tárgyában. O ásta ki a csontváza
ket. Az első, némi csekély észrevétel mellett, kat 1848-ban, s okait, melyekből állítását merité,
melegen ajánlja a munka ezen részét is. Szabó hogy a csontvázak III. Béla és neje tetemei, kiadá
hasonló kedvező Ítéletet mond. Szerinte Hunfalvy egy füzetben, hasonlókép egy füzetben irá meg
müve korszakot alkot földrajzi irodalmunkban, — Pauer kanonok ur. az ásatásoknál másik szem
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tanú, e tárgyban okait. Ezen két Füzeten kívül j mondtól fogva, le V. Ferdinándig. Ki e képatlászt
más forrás nincs, honnan a teteinek azonosságara j megtekinti, nem fogja sokallani a 7 ft. árt.
— Szinte röstelljük az „akadémia" szót é-vel
lehetne következtetni. Hozzá tévé Érdy ur, mint
a muzeurn régiségtani osztályának őre, hogy a irni, annyira egyedül vagyunk orthographiánkkal.
múzeumhoz ment rendelet nyomán a szobán forgó Többnyire akadémiának látjuk Írva, s halljuk néha
tetemek már átszállittatának Budára s ott beszen ejtve is. Mi nem értjük, miért kell ez annyira
teltetvén, a nevezett templom fülkéjébe elhelyez- közajkon forgó, mondhatni meghonosult szóban
tetének. Kijelenti továbbá, hogy e tetemek nem (a köznép is tudja, hogy papja ,,akadémián“járt)
voltak közszemlére kitéve a múzeumban. — Az a görög » hangot rövid e-vel adni vissza. Nem is
akadémia azt határozta e tárgyban, Csengery A. hangzatosb az öt rövid vocalis. Mi hát maradunk
indítványára, hogy a tetemek azonosságának meg- j árva egyedűliségünkben, mig jobbra nem tanít
vizsgáiéban járjon el a székesfehérvári ásatásokra i tatunk.
— Thann Károly akad, tag a pesti egyetem
nem rég kiküldött bizottság; a mi a fölirat készi- i
tését illeti, fölösleges addig határozni benne, mig! rendes tanárává neveztetett ki.
— Lonovicsné asszony Hollósy Kornélia,
az első kérdés eldöntve nem lesz. — Ezután föl- i
mint
a lapok Írják, az ősz folytán^ vidékszerte
olvasá a titoknok a világhírű tlourens franczia
tudós levelét, melyben megköszöni a in. akadé hangversenyeket szándékozik tartani az írói se
miától hozzá küldött kinevezési oklevelet, s ismét gélyegylet javára. Szép a dicsőség ily dicsérettel.
— A régi orthographiai per : keresztény-e,
kijelenti, hogy legnagyobb örömére szolgál, oly
vagy
keresztién, újra fölmelegült. Mily szeren
derék nemzettel, minő a magyar, bármi közelebbi
érintkezésben lenni. — Újabban is többen adakoz csétlenek azon nemzetek, kik e vallási distinctiót
tak az akadémia tőkéjére, kik közt megemliten- nem tehetik a helyesírásban! Kik a Kreuz, croix,
dőnek tartjuk egy fehérvári czéh adományát, a croce, stb. szókkal semmi áron nem köthetik össze
nagykőrösi lyceum tanulóinak 99 ftját, melyet az az átalános christian, chretien, cristiano elneve
épületre küldtek, s végre Csáky Gábor gr. 2000 zést. Kivált az a franczia majdnem „sretyen“-nek
ftos alapitváuyát. — A közelebbi ülés octoberben hangzik : horrendum! ty-vel!
— Pafféban, Dalmát vizen, óriási czethalat
lesz, a két havi nyári szünidő eltelte után.
— Új könyveink rovata e héten nevezetes fogtak. A journalistica tehetne hozza egy kérdő
gyarapodásnak örvend. Ott van az „Erdélyi tör jelet, miután a földközi tenger s Hadria öble
ténelmi adatok" melyről közelebbi Értesítőnk ínég eddig nem vala híres czeíhalászatról. Czápa
szóla. — Ott van Szabó József értekezése a „Con- lesz az.
— Bolnai és Kempelen urak felhívást intéz
t mentális emelkedésről" mely a magyar névnek
külföldön is becsületet szerez. A mellékelt raj nek a „Népszínházi Évkönyv" gyűjtőihez az ivek
zok és térképek (öt tábla) igen szépen vannak mielőbbi beküldése iránt, mely itt következik :
— A Népszínházi évkönyv gyűjtőihez. Föl
kivive, s tekintve a becses tartalmat, a terjedel
kérjük
mindazon honleányokat és hazafiakat, kik
met, a képeket, nem drága e füzet 2 ftért.— Nem
a
„Népszínházi
évkönyvre" előfizetőket gyűjteni
is szólva az akad. Értesítőről, mely Csengery
szerkesztése alatt ez úttal három jeles értekezést szíveskedtek, hogy a kezüknél lévő gyűjtőiveket
hoz : egyet Ráth Károlyiéi: „Török-magyar vi és előfizetési pénzeket a népszínházhoz mielőbb
szonyok," egyet Biirgstalertól: „Kant eszbirála- beküldjék, a nyomtatandó példányok száma iránt
tának érvényessége;" a harmadikat végre Gregráss tájékozandók magunkat. — Azokkal, kik még
Ágosttól: „Pantheismus és személyes isten" - az ezután is megrendeléseket tenni óhajtanak, tudat
akadémia kiadásai közül most főleg Erdy mun juk, hogy jövő hó közepéig fogadunk el előfizetést
káját emeljük ki, az „Erdély érmei" czimiit. Két 1 ftjával, azontúl, a bolti ár drágább leszen. —
kötet ez. Egyik ez érmek leírását, s a szükséges Nem szükség ismételnünk, hogy e könyv tömeges
magyarázatokat foglalja magában; a másik : kép- pártolásával egy a honnak szükséges közművelő
atlász. Huszonnégy, nagy 4- to táblán, csinos, hű dési intézet ügyét mozditja elő a közönség. —
kőmetszetben, láthatók az erdélyi fejedelmek pén Kelt Pesten július végén 1862. — Bolnai. Kem
zei, emlék-érmek stb. I. Ferdinand és János- Zsig- pelen Győző.
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UJ KÖNYVEK
).
*
SZEMLÉLETI ABC, az Írva-olvasó tanmód szerint, (86
képpel). Irta Farkas Dezső r. segédlélkész. Ára 40 kr.
(Engel és Mandello, Pest.)
KÖLTŐI VÁZLATOK. Irta Stí/ter 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. Eőtanodai s magán használatul irta
Rocsorjstván, történet- és államjog tanár. Második
füzet. Ára 1 ft. 20 kr. (Osterlamm, Pest.)
KOLOZSVÁRI ALBUM. Szerkesztik b. Bánffi Dezső,
Deák Farkas, Réthi Lajos. Ára 2 ft. (Stein, Kolozsvár.)
NAGY-KÖRÖSI ÜNNEPÉLY. Ima, emlékbeszédek és
költemény, melyek a n.-kőrösi kórház megnyitási ün
nepélyekor, jun. 18 és 19-én előadattak. — Ára 80 kr.
Az intézet javára. (Szilágyi, Kecskemét.)
BUDAPESTI SZEMLE. Szerkeszti és kiadja Csengery
Antal. XLVIII. 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 : Ok
mánytárak. VIII. és IX. kötet. (15. és 16. szám.) Ára
egyes kötetnek 3 ft. 50 kr. (Eggenberger, Pest.)

ERDÉLYI TÖRTÉNELMI ADATOK. IV. kötet. (Uj
folyam. I. kötet). Kiadja az Erdélyi Muzeum-Egyesület. Szerkeszti Szabó Károly. Ára 2 ft. (Stein, Ko
lozsvár.)
PANTHEISMUS és SZEMÉLYES ISTEN. Értekezés.
A magyar tudományos akadémiában olvasta Greguss
Ágost. Különnyomat a m. akad. Értesítőből. (Emich
Pest).
MAGYAR AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ. A philosophiai,
törvény- és történettudományi osztályok közlönye.
Az akadémia rendeletéből szerkeszti Csengery Antal,
akadémiai jegyző. Harmadik kötet. Első füzet. (Eg
genberger, Pest.)
EGY CONTINENTÁLIS EMELKEDÉS és SÜLYEDESRÖL. Európa délkeleti részében. Előadta a ma
gyar tudom, akadémia köz ülésében dec. 12. 1861.
Szabó József 1. t. V kőnyomatú ábrával. Ára 2 ft.
(Főczim : A M. TUDOM. AKAD. ÉVKÖNYVEI.
Tizedik kötet. VI. darab.) (Eggenberger. Pest.)
ERDÉLY ÉRMEI KÉPATLASZSZAL. Közli dr. Érdy
János, a magyar tudományos akadémia rendes tagja,
és a magyar nemzeti muzeum régiségtárának őre. Á
m. tud. akadémia kiadása. Ára együtt 7 ft. (Eg-o-enberger, Pest.),
A budapesti SEBÉSZI és ORTHOPÁEDIAI MAGÁN
GYÓGYINTÉZET harmadik évi működésének ered
ménye. Közli Batizfalvi Samu, orvos stb Tizfametszvénynyel. (Müller nyomdája, Pest.)
JÓZSA. Költemények. Irta Ponori Thewrewk Emil. A
költő arczképével. (Kilián, Pest.)

TARTALOM.
Két ó-székely ballada. Gyulai P. — Önbirálat. —
*) Hogy ez állandó rovatot minél teljesebbé tehessük, kéret Kullervo, Fábián I. — II. Lajos. Balogh Z. — Egy ke
nek a t. kiadó, illetőleg szerző urak, hogy az újonnan megjelenő
müvekből egy-egy példányt, vagy legalább annak egész czimét, délyes falusi mulatság. Bús F. — Értesítő. — Vegyes. —
Uj könyvek.
hozzánk beküldeni szíveskedjenek.
A szerkesztőség.

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 májas—októberi félévre . . . 5 ft.
Azon t. előfizetőink, kik a 8 első számot nem kapták, annak idejében méltóztasíanak előfizetésöket októberig kiterjeszteni; hogy igy legalább e második félévi folvamot teljes számban bírhassák.

Heckenast Gusztáv

A r a n y .5 á n o s

kiadó.

szerkesztő.

Arany János, felelős szerkesztő és laptulajdonos.
Pesten, 1862. Nyomatott Landaror és Heckenastnál

Kiadó : Heckenast Gusztáv.

