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’ SZÉPIRODALMI

F I G Y E L Ő.
Második félév, 16-ik szám.

Szerkesztői szállás.
hová a lap szellemi részét illető külde
mények 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 e minden a lap 
anyagi részét illető dolgok utasítandók • 

Egyetem-utcza 4-ik szám.

KÉT Ó-SZÉKELY BALLADA.
(V é s e.)

Sajnálom, hogy nem közölhettem Kriza tette. A fiú oda Ígéri a pásztornak hintóját, 
gyűjteményének minden balladáját, mert pénzét, csak mutassa meg neki azt a tót, 
fényes bizonyságot tettek volna népkölté-j hova kedvesét bevetették, 
szetünk alkotó erejéről. De elmondom egy 
párnak tartalmát. A prózai vázlatból is lát
szani fog, hogy a nép „szellemi fejletlen- 
sége“ nem oly ellensége a költői composi- 
tionak. mint a hogy Toldy és Kazinczy G. 
hiszik. '

A „Kádár Kata“ czimii balladának tár
gya oly régi, mint a szerelem és rangkü- 
íönbség. Gyula Márton igy szól anyjához :

Anyám, anyám édös anyám 
Én évöszöm Kádár Katát 
Jobbágyunknak szép leányát.

Az anya nem engedi. „Vedd el — úgy mond 
— nagy uraknak szép leányát. A fiúnak 
csak Kádár Kata kell. Anyja kitagadja, a 
fiú bujdosni indul. Kádár Kata egy keszke
nőt ad neki emlékül.

Mikor e szénibe *)  vörösre vátozik

*) Színében.

Akkor életűm is tudd még, megvétózik. 
Gyula Márton bujdosik hegyeken, völgye
ken, egyszer változást lát a keszkenőn. Ko
csisára kiált, hogy hajtson ..s&Jcsebben :

A főd az istené, a ló az eböké,
Fordüjunk, mett vörös szén már a keszkenyő, 
Kádár Katának is immán rég vége lőtt.

A falu végén a pásztorral találkozik s kérdi 
tőle, hogy mi újság a faluban. A pásztor azt 
mondja, hogy neked rósz, mert anyád meg 
fogatta Kádár Katát s feneketlen tóba vet-

hova kedvesét bevetették.
El is mönének ők a tónak széjire,
Kádár Kata lelköm, szőj égyet itt vagy-e?

A lyánka megszólal s kedvese utána rohan 
a hullámok közé. Anyja búvárokért küld, 
megkapják mind kettőt egymást átölelve. 
Mind a kettőt eltemetik, egyiket oltár elébe, 
másikat oltár háta megé, a kettőből kinő 
két kápolna-virág, melyek az oltár tetején 
összekapcsolódnak.

Az anyjok oda mönt, le is szakasztottá 
A kápóna-virág liézza igy szólala.
Átkozott légy, átkozott légy, 
Édös anyám Gyulainé!
Éltömbe rósz vótál, 
Most is méggyikőtál.
íme nem kerek compositio-e ez? Nem 

kerekebb-e, mint Vörösmarty ,,Rabló“-ja 
vagy „Salamonija? Mily kényszerűen teszi 
egymást boldogtalanná e három személy s 
mintegy ötvenkét sorban mily sebesen s a 
főmozzanatok mily erős kidomboritásával 
foly le e kis tragoedia! Semmi fölösleges 
díszítmény, semmi lyrai ömlengés. Az egy
szerű elbeszélés gyorsan halad s minden 
forduló-ponton a szenvedély egy-egy igaz 
és erős nyilatkozata. A kitagadás, az em
lékbe adott keszkenő babonája a cselek- 
vénynek mind meg annyi szála, melyek 
összeolvasztva rejtik magukban az indokot 
és bonyodalmat s mélyen hatnak phantasi- 
ánkra. S a szenvedély demonismusa, mely
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az ifjút a hullámok közé ragadja, mily köl- 
tőileg van a tóban megszólaló leánynyal 
kifejezve. Aztán, midőn az anya, mintegy meg
bánva tettét, kifogatja s egymás mellé tc- 
metteti őket s oda megy vigaszul, emlékül 
virágot szakitni sírjokról,mily rémitőn kell 
megrendülnie bűne öntudatában! Boldoggá 
akarta tenni fiát és megölte, enyhülni akar 
sírjánál virágot szakit emlékül s az emlék 
egy átokká válik, mely soha sem némulhat 
el. Kell-e erősb és költőibb igazságszolgál- 
tatás? A szeretők sírján növő fát vagy vi 
rágot hányszor használják a müköltők, ná
lunk is csak Petőfi kétszer használja, de 
mig nála is csak költői diszitmény, némi 
közhelyféle, itt a compositio lényeges része, 
úgy szólva befejezése a cselekvénynek,

A „Budai Ilona” czimü ballada egy 
anyát rajzol. Ellenség üt a falura, talán 
épen a tatárok. Az anya összeszedi kincseit, 
fölkapja két kis gyermekét és szalad az er
dőnek. Úgy tetszik neki, mintha üldözők 
közelednének, zaj, lódobogás hallszik a tá
volból. Jobban szalad,de a nagy teher miatt 
lábai már alig bírják. „Gyermeket ingyen 
ad az isten, de pénzt nem, azt szerezni kell” 
— kiált fel s leteszi egyik gyermekét a fa 
alá s tovább halad. Ismét hallja a zajt és a 
lódobogást, ismét jobban kezd szaladni, de 
a nagy teher miatt már roskadoz. „Gyer
meket ingyen ad az isten, de pénzt nem, azt 
szerezni kell” — kiáltja újra, másik gyer
mekét is leteszi egy fa alá s megkönnyülve 
tovább szalad. Végre kiér az erdőből egy 
tisztásra, a zaj, a lódobogás többé nem üldözi. 
A félelemtől megzavart lélek eszmélni kezd. 
Egy bivaltehén jő vele szembe, mely egyik 
fáradt borját szarva közé vette, a másikat 
pedig maga után rijja. Az anyából egész 
erejében tör ki az önvád. A bivaltehén 
megjelenése tulajdonkép nem egyéb, mint 
a fölébredt önvád erős kifejezése. íme az 
oktalan állat jobban szereti gyermekeit, 
mint ő! Visszamegy, rohan s a tájt, hol el
hagyta egyik gyermekét, megáll, nevén 
szólítja, magához híjjá, de csak azt hallja 
viszhangzani a sűrűből: „Nem vagy anyám, 
ha szerettél volna, el nem hagytál volna.” A 
másik helyt is ugyanazt hallja, tulajdonkép 
csak kétségbeesésben, félörültségében kép- 

j^zeli hallani. Tépdesi haját s önmagát megát- 
yjkmfo jaj vészé kléssel végződik be a ballada, lodása közben mintegy önkénytelen kibe- 
B;

Hát nem müegész-e ez? Az inventio 
benne nem eredetibb-e, mint Arany „Árva 
fiu“-jában, s compositiója nem épen oly 
erős-e, mint amannak. Aranynál? a sirból 
gyermekéért feljövő szülő, a siron túl is 
éber szülői szeretet, a népköltészetnek sok
szor használt gondolata. Itt e tekintetben 
semmi olyan, mit, legalább én, valahol ol
vastam volna. Aranynál a. kisértet megje
lenése a sötétben megijedt gyermek kedé
lyének nyilatkozata, aztán a mostoha anya 
is látja, mert a félelem a gyermektől elra
gad reá is, mert bűnének öntudata szintén 
megeleveníti előtte a kísérteiét. Szóval a 
kisértet megjelenése nemcsak babona, ha
nem lélektani alapra fektetett költői gon
dolat, épen mint Shakspearenél, hol Ban- 
quo árnya szintén a Macbeth lelki fordu
lásának szülötte. E balladában sincs más
kép : az elveszett gyermekek felkiáltása az 
anyai lelkismeret és kétségbeesés hangja. 
Vajon Shakspearetől vagy Aranytól ta 
nuíta-e ezt a nép vagy ők tanulták a nép
től? A költészetben sokat, igen sokat lehet 
tanulni a nép „szellemi fejletlenségéből.”

Hadd térjek át ama két balladára, me
lyeket egész épségükben szóról szóra lehe
tett közölnöm.

A „Báthori Boldizsár” czimü balladát 
tekinthetni egésznek vagy töredéknek, ro- 
szalhatni költői igazságszolgáltatását vagy 
elfogadtatni az én magyarázatomat, de azt 
lelietlen el nem ismerni, hogy a férjét 
gyűlölő és kedvesébe mélyen hivő Judith 
asszony mesterileg van rajzolva, hogy a 
műnek minden sora, a cselekvénv minden 
mozzanata oly egymásból foly, oly szerves 
egészet alkot, minőketmüballadáinkban rit
kán találhatni. Judith ott ül a bölcső mel
let és rengeti gyermekét. A gyermek aicz- 
vonásaiban a kedveséit, látja és reá gondol. 
A szerelem és gyűlölet felindulásában ki
áltja :

Beli fijani, beli, szép futkosó fijani
Vett neköd nem apád Bátori Bódizsár.

Mi természetest, minthogy az anya ringat
ván gyermekét daloljon, gyügyögjön neki, 
mi megfoghatóbb, minthogy Judith asszony 
gyönyörködjék gyermekében, e gyönyörbe 
férje iránti gyűlölete vegyüljön, s elanda-
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szélje titkát. Aztán ö nemcsak szereti ked
vesét, hanem büszke is reá.

lm az a te apád erdéji kapitány
A ki atta neköd szép arany böcsőjit.

Szerelmében a női hiúság is szerepel, az ő 
kedvese hős, egy ország parancsnoka, gaz
dag, pazar és gyöngéd az övéi iránt. E böl- 
csödal a kedves utáni forró vágy a férj el
leni gyűlölet, a gyermek iránti gyöngédség 
olvadéka. Mindez nyolcz sorban s mily mű
vészien! Azzal a mit a ballada elmond, föl 
kelti az olvasó lelkében azt is, a mit elhallgat.

A no hallgatózó férje kiáltására zavarba 
jö és tettető, hízelgő hangon

Bizon nem tagadom, lelköm, jámbor uram 
olyat mond, mivel senkit sem ámíthatni el. 
E zavarából, az ügyetlen mentségéből lát
szik, mennyire átadta magát szive gerjedel- 
mének, mennyire nem gondolta, hogy vala
ki még kihallgathatja beszédét. Mily bajos 
egy őszinte érzés felindulásában hazudni! 
Elhagyta ravaszsága, melylyel eddig any- 
nyiszor kijátszotta férjét, de egy pár pilla
nat, s ismét rendbe szedi magát. Férje má
sodik kiáltására már jobban felel.

Minnyát nyitok, minnyát, lelköm jámbor uram, 
Hadd húzzam lábamba karmazsin csidmámot, 
Hadd vessem nyakamba vont arany szoknyámot.

Időt akar nyerni, hogy valamit kigondol
hasson férje haragja csillapítására vagy pe
dig, hogy elrejthesse magát. De a férj be
rúgja az ajtót, és halált kiált fejére. A nő 
nem kér, rimánkodik, sem hizeleg és tettet 
többé. Méltóságába burkolózva kiáltja a 
szolgának :

Hol vagy édes szógám, legkedvesebb postám 
Készítsd elő neköm, hat lovam hintómat.

Egy szava sincs férjéhez, a haláltól sem fél, 
csak kedvesére gondol, mélyen hiszi, hogy 
nem fogja elhagyni őt s megmenti. E hit 
még a vérpadon se hagyja el. Időt akar 
nyerni, az aggodalom, remény s méltatlan
ság hangján kiáltja a hóhérnak ;

Várj kicsit, várj kicsit te feteke hóhér!
Mett a halottnak is hármat harangoznak. 
Lám árva fejemnek égyet sem kondítnak.

Nem csalatkozott kedvese megérkezik és 
Ecczör megfordítsa, kecczör mégcsókója 
Kecczör megfordítsa, százszor mégcsókőja. 
„Envim vagy nem másé, te asszonyi állat.

Talán fölösleges magyaráznom, hogy a 
,„te asszonyi állat“ a régebbi időben nem 
volt gyöngédtelen kifejezés, s csak annyit 
tett, mint most az asszonyi lény. A kinek 
nem tetszik, könnyen tehet helyibe mást, pél
dául : édes szerelmesem! Azonban e három 
sor n így szépségéről lehetlen nem szóta
nom. Bárhori-ló halálába érkezik, rohan a vér
padra, megragadja kedvesét, egyszer meg
fordítja, mintha meg akarna győződni,vajon 
ő az, él-e s reá borul, csókolni kezdi. Aztán 
mintha még nem hinne szemeinek, mintha 
nem tudna betelni kedvese nézésével, még 
egyszer megfordítja, csókjaival halmozza el 
s mintegy csak most juthatva szóhoz, a szen
vedély, öröm és diadal hangján kiáltja : 
Enyim vagy, nem másé! Mennyire ki van 
fejezve ez egy pár sorban a megmentés 
gyors erőszakossága, a szenvedély és öröm 
szilaj rohama. Nem, tudom van-e müballa- 
dáinkban ilynemű jelenet hasonló erővel ki
fejezve, de annyi bizonyos, hogy e helyet 
régibb és újabb költőink közt senki sem 
irta volna meg jobban.

A „Júlia szép leány" cziinü ballada na
gyobb becsű, mint müköltészetünk hozzá 
hasonló legendaszerü termékei. Abban az 
egy pár legendában, melyeket Vörösmarty 
és Czuczor írtak többé-kevésbbé hiányzik a 
naiv meghatottság s fenséges egyszerűség. 
Vörösmarty „Hedvig“-je nem ment a túl
terheltségtől. A szép leírások, a ragyogó 
s hosszan kivitt hasonlatok meglehetősen 
gyöngítik a compositio hatását. Czuczor 
„Szűz Margit“-ja kissé józan mű, a benne 
előforduló látomás csak parabola. Margit
nak egy mezei séta alkalmával is eszébe 
juthatott volna az, mit a látomás neki ki
nyilatkoztat. Atalában a szövevény nem 
olyan, mely szükségessé tegye az isteni be
avatkozást. Aztán mind kettőben nincs eléggé 
elfedezve a czélzatosság. A „Júlia szép 
leány" cziinü népballadának épen a naiv 
meghatottságban s fönséges egyszerűség
ben rejlik ereje. S mily természetes benne 
a természet fölötti látomás! Júlia egy beteg 
leány, ki közelegni sejti halálát, már elfor
dult a fold örömeitől, a túlvilágra gondol, 
az égre szögzi szemeit. S íme egy gyalog 
ösvény nyúlik le az égből.

S azon ereszködék fodor fehér bárány,
A napot s a hódat szarva között hozván.

IC* 
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hogy eljegyezte az ég mátkájának. A láto
más alapja a leány kedélyében is le van 
téve. Mintegy vágyát látja megtestesülni, 
isten szólitja magához, mint a hogy a nép 
szokta mondani.

A mi magát a látomás leírását illeti, 
bizonyára nem mondhatjuk oly szépnek, 
ragyogónak, mint a midőn Vörösmarty ir 
le valamit. Például a hogy Gábor angyalt 
irja le :

Ment az angyal. Hajnal nyílt utána, 
Dal szövődött szárnya zajszelétől. 
Dal, minőt a lélek hall magában 
Éjein, ha boldog álma megjön, 
S a nem ismert tündérhon öléből 
Legrejtettebb vágya visszahangzik.

magában mind nagyon szép, de kérdés, va
jon oly szép-e akkor is, ha mint a mü orga- 
nicus részét tekintjük? E szép rajz semmi 
szükségest sem jellemez, semmire sem ké
szíti elő az olvasót, semmit sem hat a ese- 
lekvényre, csak költői diszitmény, mely ha 
nem árt, nem is használ. Balladánkban min
den ilyneiuü festés lényeges rész. A látomás 
az egésznek forduló pontja, rajzában leg
nagyobb súly a fényre van helyezve. Min
den, égi (nap, hold, csillagok) templomi 
(égő gyertyák), világi (arany perecz), ra- 
gyogvány egy fénytengerbe olvad, hogy 
mintegy megdöbbentse s magasztaltságba 
ejtse Júliát. S e fény tengerben, mint János 
mennyei jelenéseiben, a bárány jelképes 
alakja lebeg, a szeretet hivó szavai hangzanak, 
melyeket oly ünnepélyesen rekeszt be ez 
Ígéret :

Első kakasszókor jőnék nözésedre,
Másod kakasszókor téged megkérnélek, 
Harmad kakasszókor téged elvinnélek.

A leány el van jegyezve az égnek, még csak 
anyjától akar búcsút venni, ez egyetlentől, 
mi a földhöz vonja. Haza megy, elmondja 
látomását, hogy ő már az ég menyasszonya 
és felkiált :

Sirass anyám, sirass, éltömbe hadd hajjam. 
Hadd hajjam éltömbe, hogy siratsz hótomba.

Látni óhajtja anyja könnyeit, érezni, hogy 
mennyire szeretve volt. A legnemesb érzés 
felindulásai közt válik meg a földtől, anyja 
könnyei, csókjai kisérik a mennyei mátka 
karjai közé.

ügy látszik, mintha hiba volna, hogy a 

látomás egész jelenete kétszer fordul elő, 
egyszer mint leírás, másodszor mint elbe
szélés. Valóban ez más helyt hiba volna, de 
itt a költemény természete, maga a lélekál- 
lapot kívánja meg. Júlia beszéde nem pusz
tán elbeszélés. Öt mélven meghatotta a látó- 
más, önkénytelen ismétli, mintegy belé éli 
magát. Az ismétlés nagyon kiemeli a látomás 
csodáját, mintha az ember nem tudna be
telni vele s bámulatába mélyedne. Aztán az 
anya is abban a pillanatban már látni kezd 
mindent, miről leánya beszél, mert alig ki
áltja a haldoklónak

Leányom, leányom! virágos kertömbe 
E’ső raj méhömnek gyönge lépecskéje, 
Gyönge lépecskének sárguló viaszsza, 
Sárogviaszszának fődön futó füstye, 
Fődön futó füstye s mennybe ható langja!

már megnyílik a menny :
A mennyei harang huzatlan szólalék, 
A mennyei ajtó nyilattlan megnyilék. 
Jaj az én leányom oda bévezeték!

Nem hiszem, hogy lehessen a népkölté
szetnek oly ellensége, ki ne érezze e nyolez 
sor költői nagy szépségét. A fájdalom és ke
resztyén resignatio hangja ez. Mély fájda
lom s az isten akaratjába való mély meg
nyugvás olvadnak benne össze. Mily esz
meiség s mily plasztikailag kifejezve! A 
virágos kert az anya ifjúsága, az első raj 
raéhnek gyönge lépe az első gyermek, ki 
már halvány, beteg, mint a lép viasza. A 
földön futó füst a halandó test, az égbe ható 
láng a halhatlan lélek. S az anyai érzés e 
megindító sóhaját mily fönségesen fejezi be 
ama három sor, melyek a leány mennybe 
szállását festik s az olvasót a menny titkai 
sejtelmei közt hagyják.

Az ily szép helyek a népköltészetben 
nem tartoznak épen a legritkábbak közé. 
Az Erdélyi, a Kriza s a magam kézirati 
gyűjteményéből nem egyet hozhatnék föl. 
Például a börtön iszonyát sehol sem láttam 
oly erős szinnel festve, mint Kriza gyűj
teménye egyik balladatöredékének e so
raiban :

Siratozza magát, a szegény rab-asszon : 
„Ma hét esztendeje, tejes harmad napja. 
Hogy estem rabságra, szörnyű nagy fogságra. 
Hol húsomat értem, húsomat mögöttem. 
Hol ezt nem tehettem, kégyók, békák ötték 
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Hol verőmet értem, vérömet megittam, 
Karomból, lábamból verőm sokszor szittam.
A ki néköm adná kinyerének héját
Biz ez is meglátná menyeknek országát;
A ki néköm adná poharának vizét,
Az is mégkóstőná a mennyország izét.“

8 a gyűlölet minő szenvedélyes kifejezése 
az, mi válaszkép a rab fülébe dördül :

„Mintsem neki adnám kinyeremnek héját, 
Inkább oda vetném küssebb komondornak, 
Mintsem oda adnám poharamnak vizét 
Inkább megitatnám palotám fődivel.
Fogjátok vigyétök a fövő vő hejre!“

Talán elég.Talán ennyi is képes megingatni 
azokat a nézeteket, melyek nemcsak aToldy 
és Kazinczy G. uraké, hanem egy egész iro
dalmi nagy párt vall magáéinak. S lehetett e 
jobb alkalmam ostromlásukra, mint épen 
most, midőn népköltészetünk egy pár ki
tűnő termékét volt szerencsém bemutatni. 
Azonban midőn a népköltészet aesthetikai 
nagy becse mellett küzdők, midőn költé
szetünk úgy nevezett népies mozgalmának 
védelmére kelek, nem a népköltészet puszta 
utánzására utalom költőinket, sem népies 
mozgalmunk nagy visszaéléseit nincs szán
dékom még távolról is mentegetni. A köze
lebbi tiz év alatt talán senki sem küzdött 
'nevesebben e visszaélések ellen,mint én; jól 
vagy roszul, sikerrel vagy siker nélkül, de 
küzdöttem. Azt is tudom, hogy a költőnek 
kora eszméi színvonalán kell állania, hogy 
a népköltészetnek sem köre, sem felfogása 
nem elégítheti korunkat, s a költészet soha 
sem kötheti magat egy genrehez, egy isko
lához s legkevésbbé lehet, az egész nemzet 
helyett, egy osztály csatlósa, legyen az akár 
az úri rend, akár a nép. De mélyen fölindit, 
’nidőn a népköltészetet, aesthetikai szem
pontból, annyira becsméreltetni hallom s 
költészetünknek úgy nevezett népies moz
galmat, a sülyedés korának bélyegzik. A 
mely aesthetikus nem tudja élvezni a nép
költészetet, az a müköltészet némely reme
keiben is igen keveset fog találni s ellensége 
lesz mindannak, a mi fris, eredeti és saját
ságos. A ki képzelhet, oly valóban nemzeti 
költészetet, melynek legalább egyik alapja 
nem a népköltészet, az csak az idegen iro
dalmak utánzásában keresi a nemzeti köl

tészet dicsőséget. Csodálatos, hogy kritiku
saink némelyike költészetünk mindenik is
koláját tudja méltánylani, csak a népiest 
tartja isten csapásának. E sülyedés kora al
kalmasint azért van oly élesen kijelölve, 
hogy annál inkább feltűnjék az aranykor, 
melynek Kisfaludy K. és Vörösmarty ki
váló képviselői. Toldy ur ugylátszik res- 
telte oly költészetnek írni meg történelmét, 
melynek nincs oly aranykora, mint például 
a németnek, azért octroyált egyet a ma
gyarnak is. Nem vette tekintetbe, hogy itt 
másnemű a fejlődés s a német schablon épen 
oly kevéssé illik a magyar, mint az angol 
irodalomra, pedig ott ugyancsak nagy köl
tők vannak ám. Különben az aranykort 
nem .azok szokták kijelölni, a kik benne él
nék, hanem az utókor, Aztán az az úgy ne
vezett népies mozgalom csak folytatása köl
tészetünk ama nemzetibb átalakulásának, 
melyet Kisfaludy és Vörösmarty kezdemé
nyeztek. Tulajdonkép egy korszak ez, a fej
lődés különböző stádiumán s épen nem le 
felé. Egy s másban ellentétben vannak ugyan, 
de egymás kiegészítői. A népies kifejezés 
csak pártnév s mint ilyen, épen oly kevéssé 
fejezi ki a lényeget, mint a romantika párt
neve. A népies iskolára, a mint némelyek 
meghatározzák, csak annyit adok, mint más 
iskolára, de sokat, mindennél többet adok 
ám arra, hogy uralkodóvá tette költésze
tünkben a formát illetőleg a nemzeti ryth- 
must, a tartalomra nézve a nemzeti életbe 
mélyedést, szóval a nép-nemzeti elemnek a 
művészettel összeolvadó fejlődését. Ezt nem 
lehet többé kiküszöbölni a legkülönbözőbb 
szellemű költők -sem fognak menekülni ha
tása alól. Aranykor ide aranykor’ oda : én 
egyre másra 1811 — 1830-ig épen annyi je
les költőt és kitűnő müvet ismerek, mint
1830-tól  napjainkig. Igaz ugyan, hogy, sem 
itt, sem ott, nem tudunk felmutatni oly nagy 
müvet, mely a világirodalom első rendű re
mekeivel versenyezzék, sem oly magas tö
kélyre fejlett müprózánk még nincs, melyet 
valódi magyar klasszikainak lehetne nevez
ni, de én mind ezt a jövőtől várom s ha 
csalódni fogok is, nem csalódom annyira, 
mint Toldy az ö kiczirkalinozott arany
korával.

GYULAI PÁL
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B E L IR O D A L O M.

ÖNBIRÁLAT. Irta Arisztidesz. Lipcse 1862. 
Gerhard Volfgang. (Folytatás.)

Alig árulja el valahol szerzőnk annyira nai
vitását, mint a midőn a türelmetlenségről és gya
núsításról ir.. Vajon mit ért ő a türelmetlenség 
és gyanúsítás alatt? Azt-e, ha a politikai és iro
dalmi pártok egymás véleményét megczáfolni 
igyekeznek s nem tűrik, hogy ellenfelük elvei a 
közvéleményben gyökeret verjenek? Azt-e, ha a 
journalisták, kritikusok a deductio, inductio és 
analógia utján bizonyos tények, müvek, állítá
sok, indítványok indokaira, be nem vallott czélja- 
ira következtetnek s ennyiben meggy őződésökn él 
fogva szükségeskép gyanúsítani igyekeznek el
lenfelüket ? Avagy pedig azt, midőn a pártok 
egymás ellen erkölcstelen fegyvereket ragadnak, 
az erkölcsi terrorismus válik uralkodóvá, a publi
cistát és kritikust insultálják, párbajokkal ijesz
tik s több effélével akarják elnyomni a szabad 
véleményt? Nem tudhatni; szerzőnk nem oly iró, 
ki szabatosan tudjon valamit megmagyarázni. O 
csak nagy hangon hirdeti, hogy nincs oly kártékony 
elv, melyet diadalra emelni, nincs oly üdvös né
zet, melyet megbuktatni ne lehessen nálunk, ha a 
gyanúsítás fegyverét ügyesen vagy ügyetlenül, de 
elég vakmerőn forgatjuk ellene, mert ő részéről 
nem tud reá esetet, hogy a gyanúsítás sulyónja a 
legügyetlenebb gyanúsító fejére is visszaesett 
volna.

Szerzőnk úgy látszik még nem olvasta el 
egészen Széchenyit, a kiből vett mottókkal czif- 
rázta föl röpiratát. Még nem ismeri azokat a czik- 
keket,melyeknek czime : „Gyanúsítsuk egymást;1' 
a Kelet népet is csak téltúl olvashatta, mert külön
ben észrevehette volna, hogy az nem egyéb, 
mint egy óriás gyanúsítás s erre nemcsak egy 
Széchenyinek volt joga, hanem bármely kritikus
nak is. Általában a sajtó és kritika természetét és 
jogait jobban kellene ismerni annak, ki oly nagy 
hűhóval szenteli magát lovagjává. Tudnia kellene, 
hogy élénk politikai és irodalmi élet lehetlen a 
türelmetlenség és gyanúsítás bizonyos mértéke 
nélkül. Melyik valódi journalista és kritikus lesz 
oly türelmes, hogy ne ragadjon meg minden be
csületes fegyvert ellensége legyőzésére ? A ki nem 
teszi, közönyös, s az ily journalisták- és kritikusok
tól őrizzen isten. S vajon nem becsületes fegy
ver-e az, ha a tényekből és iratokból az indokokra 
és czélzatokra következtetünk? Minő politikai rend
szer vagy államférfiu szokta bevallani egész czélza- 
tát? A bevallott czélzatnak isnincsenek-e meg utó
gondolatai? Melyik iró nem akar megjelenni tetsze
tős alakban? A fekete soroknál nem mondanak-e 

néha többet a fehér sorok ? Nincs-e minden nyeg
leségnek hazafias vagy emberbaráti köpenye? A 
bűn hányszor lép föl az erény álarczájaban ? s 
hogyan lehet mindezt leleplezni, ha, kivált posi- 
tív adatok hiányában, az analysis és okoskodás 
segélyével az ismertekről nem következtetünk az 
ismeretlenekre? Vajon nem szabad-e a kritikus
nak behatni az iró lelke mélyébe s olyasmit fe
dezni fél ott, a mit az iró eltitkolt vagy ha nem 
akart is eltitkolni, az ott mintegy öntudatlanul 
szunyád ? S nem nevezik-e ezt rendesen gyanúsí
tásnak, leginkább azok, kikre nézve az ilyesmi 
nem kedvezőn üt ki? Vessen szerzőnk egy pilla
natot az angol közéletre s meg fogja látni, hogy 
az állam és irodalom nevezetes férfiai minden
nap ki vannak téve egy csoport oly nemű gyanú
sításnak, melyekhez képest a mi irodalmunkban 
szokásos gyanúsítások csekélységek. Mala üde 
gyanúsítani valakit, jellemtelenség, hona üde, de 
elegendő alap nélkül, bárgyuság, de még a roszaka- 
rat és bárgyuság gyanúsításait is el kell tűrnünk, 
a mennyiben politikai vagy irói, szóval közéleti 
jellemünket illeti. Ezt hozza magával a vitatás 
szabadsága, mely elvégre is minden egyéni sére
lemnél szentebb. Az oly ember, a ki nem tud 
alapos vagy alaptalan gyanúsításokat tűrni, ne 
lépjen a közpályára, a ki pedig mint szerzőnk 
annyira fél a gyanúsítástól, hogy, a mint maga be- 
vállja, ezelőtt négy évvel bizonyos esetet illető
leg azért nem mert felszólalni, alkalmasint lapjá
ban vagy legalább is valami rendelkezése alatti 
lapban, mert veszedelmes lett volna, mert egy 
csoport gyanúsítás és rágalom tódult volna fejére, 
jobb, ha nem leczkézi nemzetét, hanem elébb 
maga vesz leczkét az erkölcsi bátorság abc-jéből. 
Nem az a baj nálunk, hogy gyanusitják egymást 
az írók, bár többet gyanúsítanák oly értelemben, 
mint fennebb kifejtettük, hanem, hogy íróink egy 
részénél kezd divattá válni az oly nemű felfogás, 
minő a szerzőnké is, s az eszmék e zavarából kö
vetkezik aztán, hogy az erősb analysist, a logi
kai következtetést, az indokok és czélzatok vizsgá
latát könnyen becsületsértő gyanúsításnak tekin
tik, magánsérelemmé változtatják, s több efféle.

Talán többet foglalkozunk e röpiratkával, 
mint a hogy érdemli, csakugyan nem is volt szán
dékunk ennyit Írni róla, de kénytelenek vagyunk, 
miután némely laptársaink oly nagy zajt ütnek 
vele. A „Kritikai lapok-1 oly nagy hűhóval üdvö- 
zelték, mintha a szerkesztőség valamelyik tagja 
irta volna. Valóban e röpirat épen oly kevés esz
mével meri leczkézni a magyar nemzetet, mint a 
mily kevés tudománynyal fogott hozza a Kriti
kai lapok szerkesztősége az ő úgy nevezett tudó-
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mány honosításához. Azután a „Gombostű" di
csérte meg. Különösen kiemelte belőle azt, hogy 
az egész nagy magyar alföldön oly kezdetleges 
ősállapotban van minden, a mint nagy Árpád 
apánk idejében. Rózsaági urnák alkalmasint azért 
tetszett annyira ez a hely, mert talán a Gombos
tűből épen oly kevés számú példány jár az al
földre, mint Árpád idejében. A „Növilágnak szin
tén föl kellett szólalnia. Ajánlotta e „gunyosto- 
rozó" művet az ő kedves honleányainak, mint 
igen tanulságost s belőle mutatványt is közlött. 
Végre az „Ország tükré“-ben Vadnay Károly, 
mint egy harmadik Arisztidesz, nagyjában majd 
mindenben igazat adott a mi Arisztideszünknek s 
ngy beszélt e könyvről, mint eseményről. Sajnál
juk ugyan, hogy a Nővilág szerkesztője és Vad
nay Károly ily gyönge bizonyitványát adták 
itélőtehetségüknek, de másfelől örvendünk, hogy 
megtanulták belőle, a mit eddig nem épen tud
tak, hogy a journálistának küzdeni , kell az iro
dalmi visszaélések ellen. E kötelességet ők eddig 
meglehetősen elhanyagolták s bár mind kettőnek 
lap volt a kezében, nem igen láttuk őket, a Vad
nay czifra kifejezése szerint „az irodalom, a lapok, 
a művészet mételyes fonákságait lángostorral 
ostorozni." Mi nem tanultunk e röpiratból sem
mit, s hogy a jámbor olvasó lássa mily kévés jó s 
mennyi éretlenség van benne, tovább folytatjuk 
böjti prédikációnkat.

Szerzőnk alig fejteget valamit oly módon, 
hogy fejtegetésnek lehetne nevezni. Úgy beszél, 
mint a hogy pipaszónál, egy pohár bor — mint
hogy szerzőnk a sert kedveli, tehát legyen — egy 
pohár ser mellett szokott az ember rósz kedvében. 
Összevissza van hányva könyvében minden s alig 
lehet valami rendszerfélébe foglalni. Egyik lapon 
azt fájlalja, hogy a magyar semmivel sem járult az 
egyetemes emberiség átalános előhaladásához, a 
másikon már azzal tépelődik : vajon ki vagy 
mi gálotja a magyar mesterlegényt, hogy vándo
rolni tovább menjen a szomszéd falunál? (Senki: 

el is megy még Londonig is.) Nagy súlyt helyez 
apróságokra mellőzi a nagyot, neki-neki indul 
valaminek, aztán ismét abban hagyja. így példáúl 
sokat emlegeti a humorisztikai lapokat, bolond 
lapoknak nevezi, csodálkozik, hogy több előfizető
jük van, mint a Buda-pesti szemlének, de restel ró- 
lok csak egy pár okos szót is mondani. Azon nincs 
mit csodálkozni, hogy az ily lapoknak több előfi
zetőjük van, mint a tudományos vállalatoknak. 
Úgy van az minden irodalomban. A költőket is 
többen olvassák, mint a philosophusokat, a poli
tikai müveket is, mint a mathematikaiakat, de 
abból még nem következik, hogy a költészet és 
politika bolondság. Mi örvendünk, ha az iroda
lom és művészet bármely ágában tért foglal a 
magyar. Jó, hogy humorisztikus lapjaink vannak, 
az előfizetőket sem irigyeljük tőlök, de még job
ban örvendenénk, ha humoristáink valamivel más 
szabású emberek volnának s kissé máskép fog
nák fel hivatásukat. A humorista és satyrairó 
hiven ragaszkodik ugyan bizonyos nemzeti szem
pontokhoz, de nem hízeleg a nemzeti gyöngesé- 
geknek, nem köti magát egy párthoz s a souve- 
rain irónia ostorát csattogtatja mindenütt, a hol 
bűnt, hibát s nevetségest lát. S nem csak politiká
val foglalkozik, hanem bemélyed a társadalom, mű
vészet, irodalom, szóval az egész közélet folyamába. 
E mellett tudja, hogy a humor a költészet, az aesthe- 
tika birodalmába tartozik, s nem elégszik meg egy- 
egy sikerült élczczel, torzképpel vagy verses ötlet
tel, hanem igyekszik valódi müveket is alkotni. 
Thackeray, Jerrold DouglassmásokaPunchba sok 
oly dolgot Írtak, melyek maradandó becsüek s az 
emberi szív és társadalom mély tanulmányára mu
tatnak. Az adoma mulatságos doldg, de sem röviden. 
sem elnyújtva nemmű, a tréfaszintén jó,demég ma
gában nem költészet. Miért nem igyekezett szer
zőnk ilyesmiket fejtegetni? Humorisztikus lapjain
kat csak bolond lapoknak gúnyolni oly kritika, 
mintha valaki az Önbiralatot bolond röpiratnak 
nevezné.

(Folytatjuk.) 

K ÜLIROD A L 0 M.

(Epizód a „K

XXXV. RUN.
Kullervo, Kalervo fia. 

a kék harisnyáju gyermek 
kezde ezután ott élni 
az öregek szárnya alatt: 
de nem tudott észre jutni, 
férfi okosságot nyerni, 
minthogy ferdén volt nevelve,

L L E R V O.
czimű finn eposzban.)

(Folytatás )

gyermek-kortt balgán ringatva, 
ferdén nevelője áltál, 
bolond rengetője által.

A fiú munkára küldve, 
dolog végzésre készülve, 
halakat fogni indúla, 
a nagy hálót ment kivetni, 
maga erre ekkép szóla,

ale v ala'

K U
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evezőt tartván gondolta : 
„húzzam-é erőmhez képest, 
erőm szerint evezzek-é, 
vagy csak mérsékelten húzzam, 
s evezzek, a hogy’ szükséges 
farzatról szóla a gazda, 
eképen ejtvén beszédét : 
„ha húzod is erőd szerint, 
ha evezsz erődhöz képest, 
nem töröd el a csolnakot, 
nem zúzod el a párkányát."

Kullervo Kalervo fia 
húzta erejéhez képest, 
evezett egész érővel, 
szét evezé a fa párkányt, 
a fényű bókonyt elrontá, 
a nyár csolnakot eltörte.

Kalervo megnézni kezdé, 
s erre ilyen szókat ejte : 
„nem vagy evezésre való, 
szét evezted a fa párkányt, 
a fényű bókonyt elrontád, 
a nyár csónakot eltörted, 
menj a hálóba zurbolni, 
tán jobb lészsz a zurbolásra."

Kullervo Kalervo fia 
ment a hálóba zurbolni, 
aztán maga ekkép szóla, 
imigy ejtette beszédét : 
„zurboljak-e a vállammal, 
férfi erőmnek teljével, 
vagy csak a hogy elégséges, 
a hogy zurbolni szükséges?“ 

A halász gazda így szóla : 
„minő zurbolás volna az, 
a mely tétetik váll nélkül, 
a férfi ereje nélkül ?“

Kullervo Kalervo fia 
zurbolt a váll erejével, 
a férfi erő teljével, 
a vizet péppé kavarta, 
a hálót kóczczá zurbolta, 
a halat mind enyvvé tette.

Mene Kalervo megnézni, 
s ekképen ejté beszédét : 
„nem vagy te zurbolni való, 
a hálót kóczczá zurboltad, 
az uszányt polyvává törted, 
az éket szálkává szelted : 
menj a tartozást megvinni, 
eredj az adót fizetni, 
tán jobb lészsz az utazásra, 
értelmesb a vándorlásra."

Kullervo Kalervo fia, 
a kék harisnyáju gyermek, 
az arany fürtökkel ékes, 
a szép bőrsarúban járó 
mene az adót megvinni, 
a föld béréi lefizetni.

Hogy a tartozást letette, 

a föld bérét lefizette, 
kis szánkójára felpattan, 
elhelyezkedék szép szánján, 
kezde gyorsan haza menni, 
saját földére utazni.

Futván a kis szánka zörgött, 
hosszú tért befutott utján, 
ott Vainamöinen mezőjén, 
a rég felhasgatott földön.

Elébe egy aranyhaju 
szűz csuszó-csizmán jött sebten ') 
ott Vainamöinen mezőjén, 
a rég felhasgatott földön.

Kullervo Kalervo fia 
erre legottan megálla, 
kezdé a leánykát hívni, 
nyájas szókkal édesgetni : 
„jer leányka! ülj szánkámra 
települj le bőreimre."

A szűz gyorsan csúszva szóla, 
csúszó-csizmán járva monda : 
„ halál üljön fel szánadra, 
nyavalya a’ bőreidre!“

Kullervo, Kalervo fia, 
a kék harisnyáju gyermek, 
a serény lovat megcsapta 
gyöngygyei himzett ostorával, 
a ló vágtat, a szán röpül, 
az ut halad, a szán zörög, 
s halad erősen robogva, 
utján hosszú tért befutva, 
a kristály tengernek hátán, 
a megmérhetlen térségen.

Egy leányka jő elébe, 
bőrsarujában gázolva 
a kristály tengernek hátán, 
a megmérhetlen térségen.

Kullervo, Kalervo fia, 
serény lovát megállitá, 
száját szépen rendbe szedte, 
szavait ekkép intéző : 
„ülj szánkámra, ékes lányka, 
földnek dísze, járművemre." 

A lányka igy válaszola, 
a szép sarus igy huritá : 
„Tuóni üljön a szánodra, 
veled Manala utazzék!"

Kullervo, Kalervo fia, 
a kék harisnyáju gyermek 
a serény lovat megcsapta 
gyöngygyei hímzett ostorával, 
a ló száguld, az ut halad, 
a szán fut, az út rövidül, 
halad az utón robogva, 
a nagy térséget befutva,

i----------------

’) Csuszóesizmán jött sebten, az eredetiben : liiihtc- 
leviahihtaa: soleis ligneis longioribus incedere, aufSchnec- 
Seblittsehuhen fabren, azaz : korcsolyán vagy csúszócsiz- 

. mán járni igétől.
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észak magas határain, 
Lapphon térséges mezőin.

Egy leányka jő elébe, 
mellén rézcsattal, zajongva, 
észak magas határáról, 
Lapphon térés mezejéről.

Kullervo, Kalervo fia, 
lovát erre visszarántá, 
száját szépen rendbe szedte, 
szavait ekkép intézé : 
„jer leányka a szánomba, 
bőreim alá, o kedves! 
edd itten az én almámat, 
ropogtasd az én diómat.44

Válaszola a leányka, 
szóla a czincsatos mellű : 
„utálom gyáva szánkádat, 
megvetem szép járművedet, 
bőreid alatt hideg van, 
szánkádban élni borzasztó.44

Kullervo, Kalervo fia, 
a lányt szánkójába húzta, 
belérántá ülhelyébe, 
bőreire helyzé ötét, 
takarói alá vonta.

A leányka ekkép szóla, 
így pattogott a czinmellű : 
„ereszsz el innét engemet, 
bocsáss ki engem kezedből, 
hogy haszontalant ne halljak, 
gonosz tettre ne hajoljak, 
vagy a fenekét kitiprom, 
széjjelzúzom az oldalát, 
jármüvedet összerontom, 
szánkád darabokra töröm.44

Kullervo, Kalervo fia, 
a kék harisnyáju gyermek, 
kinyitó pénzes ládáját, 
felüté tarka födelét, 
megmutogatta ezüstjét, 
kiterité a kelméket, 
aranycsipkés harisnyáit, 
ezüst szegélyű öveit.

A lányt csábítók a kelmék, 
a pénz őt megmásította, 
az ezüst felingerlette, 
az arany megvesztegette.

Kullervo Kallervo fia, 
a kék harisnyájú gyermek 
hizelkedék a lánykának, 
fülébe súg, s csiklandozta, 
lévén egyik keze gyeplőn, 
másik keze lányt ölelvén.

Aztán enyelge a lánynyal, 
a czinmellűt csókolgatta, 
rézhimzetű födél alatt, 
barkóczázott szép bőrökön.

Már uj reggelt adott isten, 
már a más napot felhozta, 
a leány ekképen szóla,

kérdezkedve igy beszéle : 
„minő családból való vagy, 
te merész! mely nemzetségből ? 
nagy nemből való vagy-é te, 
nagy-é az apád tanyája?44

Kullervo, Kalervo fia, 
erre ilyen szókat ejte : 
„nem vagyok én nagy családból, 
se nem nagyból, se kicsinyből, 
épen a középszerűből, 
Kullervo balsorsú fia, 
tele minden bolondsággal, 
tele minden fonáksággal; 
de mondd meg te is nemedet, 
mondd meg saját családodat, 
ha nagy nemből való vagy-e, 
nagy-e apád nemzetsége?44

A lány erre válaszola, 
ekképen ejtvén beszédét : 
„nem vagyok nagy nemből való, 
se nem nagyból, se kicsinyből, 
a középszerűből vagyok, 
Kullervo balsorsú lánya, 
tele minden bolondsággal, 
tele minden fonáksággal.

„Mikor még kis gyermek voltam, 
anyám kénye szerint éltem, 
eprészni mentem mezőre, 
hegy aljában málnát szedni, 
epret szedtem a mezőben, 
málnát a hegynek aljában, 
nappal szedtem, rá nyugodtam, 
szedtem egy nap, szedtem másnap 
a harmadik napon immár 
haza az utat nem tudtam, 
az útak erdőbe vittek, 
sűrűbe a szűk ösvények.

„Ottan ültem, sirdogáltam. 
sírtam egy .nap, sirtam másnap, 
elvégre a harmadikon 
felmentem egy magas dombra, 
egy igen magas oromra, 
üvölték és panaszkodtam, 
rája az erdők feleltek, 
s fövényhalmok viszhangoztak : 
ne üvölts te ostoba lány! 
ne zajongj oly esztelenül, 
hisz nem hallik az meg otthon, 
nem hat oda üvöltésed

„A harmad s negyed nap végén 
végre az öt s hatodikon 
rajta voltam, hogy meghaljak, 
oda dűltem, hogy elveszszek, 
de sehogy sem haltam én meg, 
se nyomorún el nem vesztem.

„Ha én nyomorún meghalok, 
ha én ott elvesztem volna, 
azonnal a másod éven, 
a harmadik nyár szakában
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fű gyanánt zöldültem volna, 
virágként virultam volna, 
a földön jó eper gyanánt, 
pirosló szép afonyakint, 
a nélkül hogy ezen csodát, 
e keservet érzem vala.44

Alig kezdé így beszédét, 
alig hogy ezt ismételte, 
legott kiszökellt a szánból, 
legott a folyóba ugrók, 
a zuhatag habja közé, 
a habzó örvény mélyébe; 
a veszélybe merült ottan, 
ottan lelte meg halálát, 
lelt ótalmat Tuonelába, 
hullámok között kegyelmet.

Kullervo Kalervo fia 
kiszökelle szánkájából, 
nagyon kezde siránkozni, 
keservesen panaszkodni : 
„oh te gyászos nap én nekem, 
oh boldogtalan esetem! 
hogy én saját nővéremet, 
anyám lányát meggyaláztam, 
jaj atyám, jaj anyám nektek, 
jaj ti nektek aggastyánim, 
mért nemzettetek ti engem, 
mért hoztatok e világra ? 
bizonyára jobb lett volna 
nem születnem, fel nem nőlnöm, 
soha nem jőnöm világra, 
nem tétetnem im e földre, 
a halál nem jól cselekvék, 
a nyavalya nem jól tette, 
hogy nem ütött agyon engem, 
mikor másod éjes voltam!“

Az igát késsel leoldá, 
gyeplő sziját elmetélé, 
felpattant a ló hátára, 
a jó hóka derekára, 
benyargalt darabka földet, 
száguld vala kis időig, 
megáll atyja udvarában, 
saját apja mezőjében.

Az anyó udvaron álla : 
„anyám! ki méhben hordoztál, 
vajha engemet legottan, 
a mint szültél, a fürdőház ') 
füstjére kitettél volna, 
az ajtót bereteszelted 
s füstben megfojtottál volna, 
másod éjen elvesztettél 
lepedőben vízbe dobtál 
és elsülyeszesztettél volna, 

') Fürdóház=siuitia. Badstube, wannes Bad, máskép : 
pirtti, hol a finn nők szülése történik, mint íme szólásfor
mák mutatják : sauna-waimo=fürdö-asszony . az az : 
szülő; akka mene-e pirtiin : a nő fürdőbe megy, az az : 
szülni készül.

bölcsömet tűzbe vetetted, 
kemenczébe dobtad volna!

„Ha a falu kérdezendett : 
hol a bölcső a szobából, 
a fürdőház mért bezárva? 
te válaszolhattad volna : 
bölcsőt tűzben elégettem 
a kemenczének lángjában, 
csíráztatok a fürdőben, 
gabnát száladdá készítek/4

Előbb az anyós kérdezi, 
az öreg gonddal fürkészi : 
„mi bajod van kedves fiam! 
mi borzasztót kell hallanom ! 
épen mintha Tuonelából 
Manalából jöttél volna.44

Kullervo Kalervo fia 
erre igy ejté beszédét : 
„van most borzasztót hallani, 
van gonosztét, a mely történt, 
minthogy én saját nővérem, 
anyám lányát meggyaláztam.

„Az adóvitelből jövék, 
a bérnek fizetéséből, 
velem egy lány jőve szemközt, 
ezzel én enyelgve játsztam, 
ez az én nővérem vala, 
saját anyámnak gyermeke.

„Már ez a halálba rohant, 
ez immár vesztét meglelte 
a vizzuhatag habjában, 
a buzgó örvény mélyében 
magara én mostan nem tudom, 
nem értem, nem gondolhatom, 
minő halálba rohanjak, 
hogyan veszszek nyomorú el; 
üvöltő farkas szájában, 
morgó medvének torkában, 
vagy tán a czethal gyomrában, 
tengeri csuka fogával?44

Anyja erre ekkép szóla . 
„oh ne menj kedves fiacskám 
ordító farkas szájába, 
mormogó medve torkába, 
se a czethalnak gyomrába, 
a csuka mérges fogára, 
elég Szuómi nagy földnyelve, 
szélesek Szavo határi, 
hogy a férfi gyalázatját, 
rósz tetteit eltakarja.

„Eltakarni öt-hat éven, 
kilenczig is egy húzómban, 
mig kegyelmet hoz az idő, 
mig a gondokat enyhíti.44

Kullervo, Kalervo fia, 
ekképen ejté beszédét : 
„nem megyek magam elrejtni, 
rósz tettem elől bujdosni,
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megyek halál szája elé,
Kalma udvarajtajához, 
megyek nagy csata terere, 
férfiak harczmezejére, 
lábain áll méglen Unto, 
nem veszett el a gaz férfi,

apám sérve nincs boszúlva,
anyám kínja megfizetve,
nem feledvék más bántalmak, 
s hogyan bánt ő enmagammal.“

FÁBIÁN ISTVÁN.
(Folytatjuk.

T Á R C Z A.

iv.

(„Zách Felic:

„Hejh László, kún László, magyarok királya 
Kelj fel, uram, kelj fel, 
Királyom, szerelmem, 
Hallod a zajt, hallod a jajt? 
Paripád leszúrva, 
Hajdúid lesújtva, 
Láthatatlan parittyáktól 
Összenyomoritva ! 
Kún testvérim a sötétben 
Kard-csattogva jönnek, 
Jaj nekem! nem rejtettem el 
Fegyvered, most isten legyen 
Irgalmas fejemnek ! 
Kapd fel a mentédet 
Deli termetedre, 
Tollas kalpagodat 
Nyomjad a fejedbe, 
Jó kardodnak szíját 
Tekerd a kezedre!“
„Hejh mi zaj, hejh mi baj, kún báranykam, szentem 
Képedből kikelve, 
Színben elváltozva, 
Gyönge két kacsodat

LÁSZLÓ.

;ián“ czimü drámából.)

Fejedre kulcsolva ?
Addsza kalpagomat,
Imbolygó toliamat,
Czifra tarsolyomat.
Ragyogó kardomat G 

„Hah atyám az Árbocz!
■ Bátyám a Kemenche!“
„Halál reád áruló dög! 
És te kún király, ne! 

: Kún király, kúnoknak 
; Asszony-gyalázója! 
I Hugóm, lyányom, feleségem 
Becsület-rablója!“

i „Félre, jobbágy, félre !“
í „Nem uram, az égre!
| Nem, nem innen élve !“

♦« *
Hejh László, kún László, magyarok királya!

BAJZA JENÓ.

APROPOS-K ÉS MAL-APROPOS-K.
* 

Beszély.

Zekula Márton azon húsz esztendő foly-' alkudt összeget a pinczében elásva volt 
tán, mialatt a szódokszéli uradalmat ha- nagy bádog-szelenczéböl előszedett, kissé 
szonbérben tartotta, szerzett annyit, hogy penészes, de kétségtelen értékű ezüst hu 
mikor, a forradalom következtében remélt- szasokban le is tette. így az ősi udvarház 
nél hamarább tönkrejutott bőkezű és köny- a galambbúgos kapuféllel, a palotának ne- 
nyüvérii öreg báró — ezen jelmondattal : vezett ebédlőben függő családfával, a báró 
„a ki hátul marad, tegye be az ajtót“ — ősi és bárónénak 1836-ban Barabás által köre 
birtokát Kolozsvártt lakó fiscalisa, a hűséges rajzolt arczképével és az udvari kápolna 
és minden időn keresztül törhetetlen Bene- szolgálatára rendelt vén baráttal együtt 
dek Lázár által áruba bocsájtotta, ő vevő- örökösön Zekula birtokába szállott, ki a 
szándékát haladék nélkül jelentette s a ki- nagy kiterjedésű jószág kezelését egy gaz
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datisztre bízta, maga pedig — bár még 
élete derekán — faradsága gyümölcsét há- 
boritlanul kívánta élvezni s csak a főfel
ügyeletet tartotta magának. De mi lett a 
megváltoztatott életmód eredménye? Zekula 
ezentúl is megtérdepelte ugyan a molnárt, 
ha a malomfogak épségére illő gondot vi
selni elmulasztotta, a garad mellől a kővá
gást elseperni restelte vagy a kert végé
ben fölállított méhkasokat megdézmálta; a 
falu végéig kalap nélkül kergette a lovászt, 
ha a második Cato telivér csikója reggeli 
jártatás után egyet kőhinteni talált : de 
mióta élete az eddigi kerékvágásból kizök
kent; mióta a hajnal nem szólította ki az 
ágyból s este a fáradság nem kölcsönzött 
ingert a pihenésnek, másfelől a tallérok a 
nagy, pléhezett ládában reménységen felül 
szaporodni kezdtek, a régi nyughatatlan 
buzgalmat észrevétlen elégületlenség vál
totta föl, melyre a háznál nem találtatott 
orvosság. E tompa ingerültség a legsúlyo
sabb kedvetlenséggé változott, midőn Zekula 
nagyobbik fia, a család beezéje és dicsősége 
véletlen meghalt.o

Nejét a szorgalmas haszonbérlő, nem
csak hozományáért — melylyel lehetett va
lamit kezdeni — de szépségéért is vette 
volt el még fiatal korában (ismeretségük a 
liaranglábi zsidólakadalom alkalmával tör
tént, melyben a környékbeli honoratiorok 
szokás szerint nagyobbára résztvettek); s 
a fürge életrevaló asszony férjének a gaz
daságban is tetemes segítségére szolgált 
ugyan, de módnélküli, egész a bohóságig 
menő élvezetvágyánál fogva egy alkalmat 
sem mellőzött, a hol bármi módon mulatni 
lehetett, s a szomszéd kisváros tánczvigal- 
maiból egyszer sem maradt el. Később a 
születés- és névnapok sora lón fölhasznál
va, hogy a vidék kétnemű ifjúságát Szódok- 
szélre gyűjtse; Zekulánénak voltak legszé
lesebb ismeretségei; sátorosünnepek alkal
mával ő fogadott legtöbb vendéget barát
női közöl, s bárha Zekula unokahuga, az 
örökbe fogadott szép kis Klári még gyer
mek volt, az eleven háziasszony kedve és 
kecsei mindent kipótoltak, s övék volt a 
legvidámabb ház az egész Rézalján.

Lehetett is, még a szép asszony orczáin 
az ifjúság rózsái virítottak s Zekula ösztö- 
vér kedélyének a vagyonára folytatott min

dent elnyelő küzdelmek táplálékot nyújtot
tak. Azontúl is hűségesen megkereste Ze- 
kuláné az iharvári nobel-bálokat egytől 
egyig, de, fajdalom, az éj legnagyobb ré
szén át petrezselymet árult — s a szomszéd, 
irigy avarkuti árendásné a margitai nagyvá- 
sár alkalmával teletorokkal beszélte, hogy 
a két walzerre és egy franczia négyesre, a 
mit a lövészegyleti tánczvigalomban járt, a 
mérnöksegédet tizenöt pengő forint kész
pénzen- fogadta meg. A névnapokra és ün
nepekre még folyvást megtelt ugyan a szó- 
dokszéli udvarház, — enni, inni mindig akad 
ember, kivált ha a környék első czigány- 
bandája lelkesíti a vigadó társaságot (pedig 
Zekuláné, mióta észrevette is,hogy férjének 
nincs kedvére a mulatság, alattomban min
dig meghivatta a barna fiukat s ki is fizette 
őket) — de a házi gazda, ki régebben nem 
volt ellensége a jó kevdnek, zajnak és ün
nepélynek, most fejébe vette, hogy a ven
dégek őt mindenéből kieszik s az asszony 
utolsó krajezárját is fej ékre és rózsaszín ru
hára költi; közelebbről nejével az egész tár
saság előtt erősen összeveszett, aztán be
tegnek mondta magát, lefeküdt s hagyta, 
oszoljék kiki, a merre kedve tartja. így 
aztán szépen elmaradtak az emberek Szó- 
dokszélről; a gazdag exárendás háboritla- 
nul morfondírozhatott széltében-hosszában 
a gyepes udvaron, s vidám felesége öltöz
hetett kedve szerint. Mióta a hecticus isko- 
latanitó elköltözött az árnyékvilágból, a 
falusi jegyző pedig megházasodott, az egész 
helységben senki sem akadt, a kitől ura 
félthette volna. Pedig ő bájai iránt egyre 
nem csekély hittel volt. — Klára cseperedni 
kezdett s bátyja megegyezésével télire az 
avarkuti fiscalisné felügyelete alá került; 
városon írást, tánezot s legalább egy kis 
guitarret tanulhat — és mi Zekuláné mel
lékgondolata volt : fogadott leánya látoga
tásával néha-néha ő is betekinthet Avar- 
kutra. Különösen, a tánczvigalmakra most 
is pontosan mindig megjelent és saját öl
tözékére Kláráénál nem kisebb gondot 
fordított; ha kész volt a toilette, teljes 
díszben az öreg fiscalis szobájába rontott, 
s mikor ott a bukott táblabirák az or
szág dolgát egész tűzzel hánytorgatták, he
gyes de kedélyes hangon bekiáltott : „Na 
hogy tetszem? Barnának a hochroth azt
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hiszem nem áll roszul. Csak két szm az 
egész!44

Klára épen elvégezte az avarkuti tanfo
lyamot, mikor Zekula egyetlen fia — a trón
örökös, mint az örökké metaphorákban be
szélő kálvinista tiszteletes nevezte betöl
tötte kilenczedik évét. Ügyében való fin 
volt a kis Menyhárt, azt nem lehet tagadni, fát 
mászni, szőrén meglovagolni a hatart, ke- 
resztüluszni a malomgátat, vagy kővel le
szedni a verebet a pajta fedeléről : ezekben 
ő kegyelme egy pajtasanak sem engedett, 
legelőbb mindig ő hozott haza fészket a 
Kurtacseréről s ha valaki az első tilinkó 
szót hallotta, bizonyos volt benne, hogy azt 
Menyhárt fája; valamint a legelőn háló 
fiuk lábujja közé égő szeprevéget dugva, 
igen jól tudott ö csillagot J’ugafni, és a többi i 
De másféle „szabad művészetek44 és tudo
mányoknak bármi kevés eleme felől sem 
birt sejtelemmel Menyhárt gazda; nemcsak, 
hanem mikor a jámbor és fáradhatatlan 
buzgóságu tiszteletes, ki régi szokásnál 
fogva vasárnaponkint az udvarnak folyto
nos vendége volt, egyszer ebéd után próbá
ból az abc titkaiba be akarta avatni, meg
iramodott, mintha vérét vették volna, s este 
későn vacsorautánig haza sem került úgy 
megijedt azoktól a veszett hieroglypháktól.

A kecske sem menne a vásárra de vi
szik. Menyhártnak is, már akármi nehezen 
esett, bele kellett harapni abba a savanyu 
almába, a mit tudománynak neveznek. Apja 
tudta becsülni a tanulás hasznait; legalább 
a rósz világ azt beszéli, hogy fiatal korában 
inas volt az öreg báró mellett, ki szép Írá
sáért és alkalmas keze-fogásáért felvétette 
a számtartók közé; igy lett tisztaszódok 
széli jószágban, melyet később árendában 
kezére kerített. Most ideje, úgymond, hogy 
a fiú is szedegessen valamit; tudós nem lesz 
belőle soha (lett volna a bátyjából, ha az 
isten el nem veszi!) de nem is baj; életre 
való esze van, s ha egy kicsit tanul, meg
tarthatja a mit az apjáról k :pott. Klári ho
zományán kívül is marad neki elég; evvel 
megérheti.

A kolozsvári reformatum collegium rec- 
tor professora iskolatarsa volt hajdan Ze- 
kulának; ezt kérte most föl, hogy fia szá-i 
mára egv alkalmas tanítót válaszszon. á! 
magyar világ előtt egy forint annyit ért]

mint mai nap kettő, de 200 pengő, koszt, 
szállás, mosás, gyertya és fa most is olyan 
fizetés, hogy minden szegény legény szeren
cséjének tarthatja, ha a tekintetes rector 
professor ur választása reá esik. Hogy ne 
örvendett volna hát neki Endi Lőrincz, mi
kor a theologiát elvégezve— két hóstáti 
tanítvány mellett ugyancsak szűkön gédel- 
gett az iskolában, s tizszerte nagyobb áhí
tattal leste a conditiot, mint egykor Noé a 
hollót. De ha meg nem feledkezett róla a 
professor ur, adjuk meg Lőrincznek, ke
gyeire ő sem volt méltatlan. En legalább 
soh‘ sem láttam, hogy a tornáczban, akár 
az udvaron Lőrincz beszédközben a profes
sor urakkal kalapját fenntartotta volna; 
nem hallottam, hogv a kéziratban kiadott 
stúdium szövegén revocatio alkalmával csak 
egy szót is változtatott volna; ő színházba, 
bálba soha sem kéredzett; csengetés után 
nem jött haza; mikor az osztály tanár Be
lejtő ur ajtajára ezédulát ragasztott, ő is 
azon négy közt volt, a kik a ezédulát alá 
nem Írták : „szegény vagy, húzd meg ma
gad !“ — c volt az a symbolum, mivel Lő- 
rinczet jámbor özvegy anyja útnak eresz
tette volt, - - s ő pontosan megkívánta tar
tani a tapasztaláson épült bölcs tanácsot, 
tán mert tudta, hogy ez egyedüli öröké, az 
avarkúti patakszélen álló kis patics-ház mel
lett, a mire anyjától számot tarthat.

De hát, lelkem istenem! hasznát is vette, 
mert mondom a szódokszéli nevelőség dí
szes hivatala minden kétségen és kifogáson 
felül, neki jutót, s ő — mindazon egetverő 
primitivitással és tapasztalatlansággal, mi 
a világtól elzárt négy fal közt megható 
egyoldalúságban szokott kifejteni — belé
pett az életbe. Már bárminő szerényen és 
tapogatózva, hanem belépett, és a szódok
széli udvarban olyan barátságos fogadta
tást talált, a milyen csak kitelik egy diva
tos és vidám falusi tensasszonytól, ki már 
csak Balzac osztályozása szerint számít
hatja magát a fiatalok sorába, — és vár
ható egy növendék leánykától, ki az inté
zetben töltött év utolsó felében, azalatt mig 
a nevelő „kisasszony44 a helybeli könnyülo- 
vas hadnagygval en deux, zongora-gyakor
latokat tartott, már módot lelt a kert kis 
ajtójában vagy az éléskamra földszinti ab
lakán át a törvényszéki Írnokokkal egy pár 
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órát piros szeméremmel, és kedélyes biza
lommal elcsevegni.

Hanem szinte elsietem a dolgot, holott 
szavam nem azt teszi, mintha Lörincz a kö
rülményeket első pillantásra ezen módon 
felfogni képes lehetett volna. Neki a mel
lék-szempontok iránt nem volt érzéke. Szó- 
dokszélen csinos leánykát talált, a kibe — 
énnyit tudott — bele lehet szeretni; a gon
dolattól nem volt idegen, de a dolog kifej
lődését az időre bízta s egyelőre elkezdte 
Menyhártot hozzá szoktatni a dér, die, 
rfus-hoz.

Azonban Zekula házsártos természete 
nagyon segített közel hozni őket egymás
hoz. Márton ur két napig tartotta magát, 
nem szólott semmi roszat; de a harmadik 
jbéden már belekötött a feleségébe: a tyúk 
mind kikaparta az egyptorni búzát, mely
ből a gazdasági egyesület titoknokától ti
zenkét szemet nagy barátságból kapott mu
tatványul; érzékeny szemrehányásokat tett 
Klárinak : miért nem ügyelt a szakácsnőre, 
ki a zsemlyegaluskát megint lágyan hagyta, 
holott ő ezeket a lehető legkeményebben 
szereti, mint Wesselényi Miklós; sőt Tóni 
nak, a vén kisasszonynak is jutott egy-két 
zokszó, a miért az avarkuti g^alogpostának 
jóféle török-dohányra megbízást adni elmu
lasztotta. Zekula rósz kedve csak az öreg 
barátot kímélte meg. Ha evvel is össze
veszne, ki maradna aztán, a kivel fekete 
kávé után elostáblázzon vagy vacsora előtt 
egy pár kerülés assassinot üssön? Külön
ben is a páter volt, a ki a „Pesti napló“ 

nyomán a házat az európai események szín
vonalán tartotta; tudományosságával a szó- 
dokszéli udvarnak némi tekintélyt kölcsön
zött, mert rajta kiviil a fél vármegyében a 
sem volt, ki a falusbirónak a német rende
leteket elolvasni s megmagyarázni képes 
legyen; szombatonkint egyszerre jött meg 
az egész heti újság, a mit a tisztelendő ur 
másnap a kálvinista pappal együtt olvasott 
el eleitől végig — együtt hányt-vetett meg, 
nem veszett el egy szó sem. Ezért, bár Ze
kula unitárius volt, felesége református, 
örömest megtartották az ócska pátert; az 
urnák csak egyszer volt vele szóváltása : 
mikor jégeső esvén, a tisztelendő a fergeteg 
elkergetésére egész éjjel zúgatta a harangot 
és csengettyűt az udvari kápolna tornyá
ban, úgy hogy az oláhdeákot ott ütötte meg 
a mennykő s a rendkívül kövér avarkuti 
íiscalis tolvajgyilkost kiabálva éjfélkor égy 
ingben futott ki a tornáczra,soh’ sem ttidva, 
mi történik a feje felett, (mert a vendég
szoba épen a kápolna mellett állott.) A pá
ter ugyan, más reggeltől délig folyvást ca- 
pacitálódva sem tudta elhinni, hogy a ha 
rangozás nem veri el a zivatart, de a gazda 
megátalkodásátlátva, fölfogadta, hogy ezen
túl, ha csákányesö esik, sem fog harangoz- 
tatni; Zekula más fél veder bort ajánlott az 
oláh-deák temetésére; az atyafiak tökélete
sen meg voltak vigasztalódva, s azóta szent, 
a békeség a páter és kegyúr közt. Hanem 
annál többet zsörtölődik a háziakkal.

ZILAHY KÁROLY.

(Folytatjuk.)

VEGYES.
— Az írói segélyegylet sorsjegyei nagy kelet

nek örvendenek; az illető hivatalhoz folyvást ér
kezik a megrendelés, kivált vidékről. A nyere
ménytárgyak is szaporodnak s köztök nem egy 
értékest láthatni. A könyvárusok és irók közül 
némelyek kiadásaik- vagy munkáikból küldenek 
be egy-egy díszpéldányt. Reméljük, hogy az irók 
nejei sem fognak hátra maradni; a választmány 
szívesen vesz mindennemű kézimunkát, apróságot. 
A mi másoktól csak szép és jótékony tett, az az 
Íróktól és nejeiktől ez esetben valódi kötelesség.

— Csengery Antal, a „Budapesti Szemle14 
szerkesztője e következő felhívással hirdet elő

fizetést irodalmunkban oly kitűnő helyet foglaló 
vállalatának hatodik évi folyamára : „A „Buda
pesti Szemle1' ötödik évi folyama az L-ik füzettel 
be van fejezve. Ezennel újabb tíz füzetre, a válla
lat hatodik évi folyamára nyitok előfizetést. Föl
adata e vállalatnak : tájékozni a nemzet értelmi
ségét azon eszmékről, melyek világszerte foglal- 
kodtatják a szellemeket; közvetítőül szolgálni a 
killföldi irodalmak és a hazai tudományosság közt 
egyfelől — a szaktudósok és a mi veit közönség 
közt másfelől: s ehlvz képest megnyitni a nem
zetnek a tudomány azon forrásait, melyekből köz
vetlenül nem meríthet a nagy közönség; s a kül- 
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fold irodalmait illetőleg, erkölcsi épségünk meg- 
őrizése végett, szigorú választást tenni az uralkodó 
irányok között; min irodalmunkra nézve pedig 
magyarázni az irodalom magasabb törvényeit, s 
megvédeni a szép, jó és igaz örök elveit a ferde 
Ízlés követelései, sőt a a lángész kicsapongásai 
ellenében is; végre közrehatni, hogy a tudomány 
ízléssel is párosuljon irodalmunkban. Előfizetési 
dij az újabb folyamra tíz osztr. értékű forint. Fél
évre, öt füzetre hat forint. Az előfizetés kiadó 
irodánkba küldendő (Pest, Józsefváros, Sándor 
utcza 17. sz.) Egyébiránt a könyvárus urak is 
fogadnak el előfizetést. S mindenki azon utón 
kapja példányait, a melyen előfizetett. — E fel
hívással együtt jelent meg az ötödik évi folyam
nak utolsó füzete is, melyről jövő számunkban 
bővebben fogunk szólani.

— A napokban jelentek meg „J. N. Bouilly 
elbeszélések' I. kötet, a franczia eredetiből fordí
totta Fekete Józsefné, szül. éyy j Ida, egyik le
ánynevelő intézetünk tulajdonosnője. Csinos s 
nagy részt jól elbeszélt beszélykék a növendék 
ifjak és lyányok számára. A fordításról már nem 
nyilatkozhatunk épen ily kedvezőn. Nem eléggé 
magyaros, meg-megérzik rajta az idegen iz. Kü
lönösen arra figyelmeztetjük a forditónőt, hogy a 
magyar, kivált az elbeszélésben, nagyon ritkán 
használja a szenvedő formát. Ez elbeszélések majd 
mindenik lapján hemzseg a sok passivum. Pél
dául : „Ha miatta egy cseléd megszidatott.“ Néni 
magyarosb-e ez : Ha miatta valamelyik cselédet 
megszidták. Egyébiránt e megjegyzés nem csak 
fordítóink, de eredeti Íróink nagy részére is illik.

_  A .,Bolond J/LA’á“-ban “Katang kórok11 
ezim alatt már hónapok óta foly egy czikksoro- 
zat, melyben Bolond Miska nyugot-európai útja 
élményeit közli olvasóival. Azt hitte az ember, 
hogy az egész valami Sterneféle Sentimental jo- 
urney lesz. A világért sem, csak olyan tárcza- 
ezikkek biz’ azok, melyek akárhova beillenek, 
csak humoros lapba nem, még nemzetgazdasági 
elmélkedés is több van bennük, mint humor. Egy
két elmésség ugyan megakad, hanem az ilyesmi 
niég polikai szónoklatban, vezérczikkben is helyén 
van, s magában nem alkot semminémü aesthetikai 
humoros müvet. A múlt heti számban megjelent 
Xll-ik czikk épen nagyon humortalan. A londoni 
világiparmű-tárlatót Írja le, s az „Onbirálat" szer
zőjével ő is fölfedezi, hogy dolgoznunk, munkál
kodnunk kell s különösen az aristocratiának 

ajánlja, hogy ragadja meg az ipar zászlóját. Lám 
mennyire hatott Bolond Miskára az Önbirálat s a 
londoni iparműtárlat, napjaink e két legneveze- 
tesb mozzanata. Tanul és okosodik Bolond Miska 
is, hanem, ha már benne van, jó lesz azt is meg
tanulnia, hogy Koh-i-noor nem valami ország, 
város, vagy falu, hanem annak a hires gyémánt
nak csak oly neve, mint neki a Bolond Miska név 
s annyit tesz, hogy Világosság hegye. Ezért azu
tán ne Írja úgy, mint eme czikkében, hogy ko- 
hinori gyémánt, kohinori kő. Még azt is jó lesz 
megtanulni, mert dolgoznunk, munkálkodnunk 
kell, hogyha Kipfelhauserféle alakot akarunk be
széltetni, tudnunk kell németül. Nem árt ha Bo
lond Miska az Önbirálat szerzőjével együtt több
ször lapozgatja a Márton vagy Brassai német 
nyelvtanát. Az a Kipfelhauser átkozott roszul be
szél németül, ellenben magyarsága elég hibátlan. 
Legújabb elmélkedésében pláne azt mondja : zü- 
rück erinnolni. Ez hungarismus, ilyet nem mond
hat más, csak törzsökös magyar ember, ha néme
tül beszél, minőnek Kipfelhausert Bolond Miska 
teljességgel nem akarja rajzolni.

— A derék Kis-Kőrös városa, Petőfi Sándor 
születés helye, nagy fiának egy kis szerény emlé
ket állított. Az emlék nem akart országos lenni s 
azért reá csak Kis-Kőrösön és vidékén gyűjtöt
tek. A napokban, minden ünnepély nélkül, lön fel
állítva. Az emlékkő, melyen Petőfinek csinosan 
készült s fehér kőből faragott mellszobra áll. 
mintegy 10 lábnyi magas és sóskúti kőből van 
készitve. Az egész emlék a mellszoborral együtt 
14 lábnyi; az evang. díszes iskola-épület előtti 
térről néz a főpiaczra s azon s egy melléképüle
ten át arra a házra, melyben Petőfi született s 
melytől alig pár lépésnyi távolságban áll. Itt 
eszünkbe jut a Reményi által tervezett országos 
Petőfi-szobor. Különösnek találjuk, hogy az egész 
ügyet csak Reményi ur viszi. Mi ugyan elsietett 
dolognak tartjuk az egészet, de ha már megindult, 
óhajtottuk volna egy választmány megalakulását. 
Ha Reményi ur a maga zsebéből állit emléket Pe
tőfinek, aboz senkinek sincs szólója, de miután 
ő iveket bocsátott ki az ország minden vidékére 
s nem eredmény nélkül, az ügy többé már nem 
magánvállalat s ezért nem csak Reményi urnák, 
hanem a journalistikának is kötelessége mindent 
megtenni arra nézve, a mit a jó rend és hitel, va
lamint a visszaélések és elhamarkodás meo-o-átol- 
hatása szükségessé tesznek.
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UJ KÖNYVEK”).
IFJÚSÁGI IRATOK a magyarhoni mindkét nembeli iz

raeliták számára. Az I. kötetnek 1. és 2, füzete. Töb
bek szives közreműködése mellett szerkeszti és kiadja 
Fischer Náthán, a győri izraelita elemi főiskolák ma
gyar nyelvtanitója. Ára 8 füzetnek 4 ft. (Sauerwein. 
Győr.)

A FELTÁMADÁS és SPIRITUALISMUS, vagyis Te- 
delme a Jézus testi feltámadása igazságának a tudo
mány szempontjából. Irta Filó Lajos, nagykőrösi 
reform, lelkész. Ára 40 kr. (Szilády, Kecskemét.)

SÁROSPATAKI FÜZETEK. Protestáns és tudományos 
folyóirat, stb. szerkeszti Antalfi János. Hatodik év
folyam. VI. Ára 1 évre 6 ft. (Sáros-Patak, a főiskola 
betűivel).,

NEMZETI IIÁRFA. Magyar költőnők müveiből összeál- 
litotta Farkas Albert. (Geibel, Pest).

J. N. BOUILLY ELBESZÉLÉSEI. A franczia eredetiből 
magyarította Fekete Józsefné, szül. Szabó Ida. I. kö
tet. (Emich, Pest).

MAGYAR SZABADELVŰ - CONSERVATIV POLI
TIKA. Irta Zichy Antal. (Pfeifer Pest).

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.)

ERDÉLY ÉRMEI KÉPATLASZSZAL. Közli dr. Érdy 
János, a magyar tudományos akadémia rendes tagja, 
és a magyar nemzeti muzeum régiségtárának őre. A 
m. tud. akadémia kiadása. Ára együtt 7 ft. (Eggen- i 
berger, Pest.)

EGY CONTINENTÁLIS EMELKEDÉS és SÜLYE-1 
DÉSRÖL. Európa délkeleti részében. Előadta a ma- 
o-yar tudom, akadémia köz ülésében dec. 12. 1861. 
S-oAd József 1. t. V kőnvomatú ábrával. Ára 2 ft. 
(Főczim : A M. TUDOM. AKAD. ÉVKÖNYVEI. 
Tizedik kötet. VI. darab.) (Eggenberger. Pest.) .

A budapesti SEBÉSZI és ORTIIOPAEDIAI MAGAN 
GYÓGYINTÉZET Tiarmadik évi működésének ered
ménye. Közli Batizfalvi Samu, orvos stb. Tizfametsz- 
vénvnyel. (Müller nyomdája, Pest.)

JÓZSA. Költemények. Irta Ponori Thewrewk Emil. A 
költő arczképével. (Kilián, Pest.)

SZERELEM és ESKÜ. Regény. Irta Mészáros István. 
(Emich, Pest.)

UTAZÁS KELETEN. Irta Orbán Balázs. V. és VI kötet. 
Ára egynek 1 ft. (Stein, Kolozsvár.)

ÖNBIRÁLAT. Irta Arisztidesz. (Lipcse. Gerhard Volt- ■ 
gang.)

NYÍLT LEVELEZÉS.

A. J.urnák, Szliácsou. Az illetők elutaztak, a levelet útó
nok küldtük.

Tamassa Pál urnák, Veszprém. A kihez levelét szíves
kedett intézni, csak september derekán tér vissza 
Pestre; akkor az érdemleges válasz nem fog elma
radni, a dolog különben sem sietős.

TARTALOM.
-------------- Két ó-székely ballada. Gyulai P. — Onbirálat. —

*) Hogy ez állandó rovatot minél teljesebbé tehessük, kéret- Kullervo. Fábián I. — IV. László. Bajza J. — Apropos-k 
nek a t. kiadó, illetőleg szerző urak, hogv az újonnan megjelenő mal.apropos-k. Zilahy K. - Vegyes.-Uj könvvek. - 
művekből egy-egy példányt, vagy legalább annak egesz czunét, * I H ■> b. J .
hozzánk beküldeni szíveskedjenek. A szerkesztoseg. JNyilt, leveiezes.

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

dén lejárt. Figyelmeztetjük erre tisztelt előfizetőinket.
Miután a novemberi előfizetésnél az a kellemetlenseg jött közbe, hogy az et 

eleién 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 végen egészen 
berekesztők és május elejével a számokat újra kezdtük (1, 2, 3,) hogy így lega
lább a jelen félévi folyam teljes legyen.

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

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

Heckenast Gusztáv
kiadó.

A r a n y á n o a
szerkesztő.

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

Patton, 18G2. Nyomatott Landoror él Hockonutnál.




