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FIGYEL Ó.
Második félév, 11-ik szám.

Szerkesztői szállás, 
hová a lap szellemi részét illető külde
mények utasítandók : Űllői-ut és 3 pipa- 

utcza sarkán 11-ik szám.

Megjelenik e lap csütörtökön.

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

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

Egyetem-ntcza 4-ik szám.

SZERÉNY DIÓTÖRDELÉS.

Brassai a Sz. Figyelő idei évfolyamának 
második félévi 8, 9, 10. számaiban megje
lent „Nyelv és Nyelvészet11 cziinü czikkét 
ezzel végzi : „Szíveskedjék már Hunfalvy; 
és a vele tartó nyelvész urak e néhány diót 
tördelni a viszontlátásig. Hanem bizonyossá 
tehetem, hogy nem adtam oda mindnyáját,' 
van még egynéhány a zacskóban. Mert hej 
sok van abban a fitymált és becsmérelt élő 
köznyelvben, a miről nemhogy nyelvész, 
de még az irodalom sem álmodik. “ A dió
tördeléshez fogván, előre biztosítom a tisz
telt szerkesztőt, hogy lapját nem fogom 
dióhajakkal elékteleniteni, s olvasóinak 
füleit kalapácsolással kifárasztani : mert 
először nem mind dió, mi keménynek lát
szik, másodszor pedig a legjobb diót csö
römpölés nélkül is ki lehet fejteni. Jól tu
dom én is, hogy sok van az élő köznyelv
ben, miről a nyelvész és irodalom nem ál
modnak ; van benne, miről még Brassai sem 
álmodik, p. o. a lát vala alak imperfectumi 
jelentése, mint a székely népdal is mutatja 
(Sz. Figy.) id. évfoly. II. félév. 158. lapján.)

„A hol kerekedik egy kerek dombocska, 
azon nevekedik egy szép almafácska : 
édes az almája, czukros a virágja, 
alatta ül vala egy szép leányocska.“ — 

Azért annyira nem fitymálom, hogy még 
helyesírási kiilönczködéseimet is először az 
élő köznyelvvel, s csak azután védelmezem 
az etymologiával; most épen a lát vala. 
alakra nézve is az élő köznyelvre hivatko-' 
zom, mely alakkal pedig Brassai se gyakor
latilag se elméletileg nem bir boldogulni;1

miből azt látjuk, hogy az egész élő köz
nyelv nincsen meg Brassai zacskójában.

Fővádja Brassainak ellenem, „hogy nem
csak nem méltánylom a nyelvérzéket, hanem, 
a mint a felhozott idézetből kitetszik, alig 
is ismerem, sőt, — hogy még viszásabb le° 
gyen a dolog, tisztét és működését is félre
ismerem/1 — Egyszer mindenkorra kérem 
a kegyes olvasót, tessék engem abban az 
elnéző különböztetésben részesíteni, mely 
szerint más, elveket kutatni és tanítani, más 
meg azok szerint tenni. Van, ki nem oly je
les keresztyén, milyen jó pap; tanításait 
helyeseljük, példáját nem dicsérjük. Én, ha 
lehet, csak jeles pap akarok lenni a nyelvé
szet terén : ha nem lehetek jeles iró is, az 
ne váljék nyelvészetemnek gáncsára. Ezen 
elnézés mellett hát leghelyesebben is okos- 
kodhatom a nyelvérzék mivoltáról és tisz
téről, ha szűkölködöm is a nélkül. — Azon
ban bármennyire látszik is a nyelvérzékre 
nézve ellenkezni Brassai, mégis nagyon., 
megegyezik velem. Azt mondám : vannak 
kérdések a magyar nyelvben, melyekben a 
nyelvérzék nem teremthet szabályt, mivel
hogy a nyelvtörténetek tetején forog, s azo
kat magában nem foglalja. Brassai erre azt 
viszonozza : „Nem uram, nem a nyelv 
testéből kihányt tajték a nyelvérzék,, hanem 
zamat, a mely az állomány lényegével el- 
válhatlanul össze van olvadva.11 — Ha a je
len kort nem lehet a múlt korok kihány
ható tajtékának nevezni : az én állításomat, 
sem lehet úgy érteni, mint Brassai érti. Azt 
mondván : a nyelvérzék a nyelvtörténetek
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tetején forog, nem egyebet mondtam vele dalmi nyelv (egyházi és iskolai könyvek, 
annál, hogy a nyelvérzék csak a nyelv tör- tudósok és miivészek irományai) támaszt az 
téneti folyamnak jelenét foglalja magában, iskolai, egyházi és olvasó közönségben. De 
A zamat is az állománynak jelen lényegét mennyi igazítani való van az irodalmi nyelv
érezteti csak; tehát a mely tokajinak álló- ben, Brassainál, alig tudja valaki is jobban 
mánya bármi okból is megromlott, bizony, nálunk. Ezeknél fogva a mostani elő nyelv- 
a zamatja nem éreztetheti meg 
val“ a romlatlan állományú tokájit. Nem 
is arról van ám itt szó, hogy különböző za
matja van a riesslingnek, a tokajinak, a 
bakatornak, hanem arrul, hogy a romlott 
riesslingnek oly kevéssé lehet jó zamatja, 
mint a romlott tokajinak. A zamat azt érez
teti meg, mi most van valaminek állományá
ban. Mondám, vannak kérdések a ma
gyar nyelvben, melyekben a nyelvérzék 
nem teremthet szabályt. Brassai csodálko
zik, hogy szabályteremtést követelek a 
nyelvérzéktől, halott ez csak alkalmazza az 
ösztönszerüleg érzett szabályt, vagy tör
vényt; s igen találóan világositja meg az 
érzéket egy plátói idézettel. De igy Brassai 
még erősebben és jobban fejezi ki azt, mit 
én; hogy a nyelvérzék nem teremt szabályt, 
mert csak alkalmazza, mit ösztönszerüleg 
érez. A vitának érdeme ide kerül tehát: mit 
érez ösztönszerüleg a nyelvérzék? S erre 
nem lehet mást felelni, mint azt: A mit meg
tanult az ember, s a mihezhozzá szokott az em
lékezete, annak analógiáját erezi Ösztönszerü
leg a nyelvérzék, mely azért látszik azonos
nak az ember eszejárásával és gondolatainak 
kifejezésével, mert a gondolkodás ébredése 
és az anyanyelv tanulása egy időbeliek. Nem 
gondolnám, hogy Brassai máskép bírná vagy 
akarná leirni a nyelvérzéket, még is úgy 
látszik nekem, egynek tartja az élő köznyel
vet és a nyelvérzéket; mert, mint látók, a 
nyelvérzékkel kezdi, s az élő köznyelvvel 
végezi. Ámde a kettő nem egy, nem is egy
másnak megfelelője. Az élő köznyelvnek, 
mennyiben rajta a magyarúl beszélők nyel
vét értjük, nem felel meg ilyen tág értelmű 
nyelvérzék. Vannak t. i. a magyarúl beszé
lők nyelvében különbségek, melyek a táj
nyelveket teszik s más alig meghatározható 
sajátságokat tüntetnek fel. A nyelvérzék 
szorosan véve egyedi, mint a lelkiisméret; 
de azon egyedek, kik azon egy tájnyel
ven 1 
is«inte azonosak. Némileg országos nyelvér- nem tagadom a nyelvérzék létezését, azt 
féknek lehetne azt. nevezni, melyet az iro- mindannyiszor bizonyítottam, valamikor

„a kóstoló- nek összesen háromféle nyelvérzéke külön
böztethető meg : az egyedi, p. o. Brassaié, 
Aranyé, a táji, és az irodalmi nyelvérzék. 
Az én tanításom szerint, a nyelvérzék nem 
azon értelemben eredeti, az emberi észszel 
született, melyben Kant transcendentalis 
aesthesise az, hanem inkább származott Lac- 
ke felfogása szerint : nihil est in intellectu 
quod antea non fuerat in sensu.

Minthogy Brassai a nyelvérzéket a köz 
elő nyelvvel azonosítja, kénytelen lesz va
lami elvont nyelvérzéket elfogadni, mely 
inkább a Kant, mint a Locke felfogása alá 
tartoznék. De ez az elvont nyelvérzék, mint 
látjuk, nehezen igazolható elméletileg, s 
mire sem használható gyakorlatilag. Mert 
hát kinek birtoka az? Egyedé-e? Nem, mert 
p. o. Brassai sokat helytelenít, mit Arany 
nem helytelenít, a mint azt a Sz. Figyelő 
olvasói tudhatják. — Vajon hát egyik vagy 
másik táj-beszédnek birtoka-e? Lehetetlen. 
— Tehát az irodalmi nyelv birja-e azon 
egyetemes elvont érzéket, s az a csalhatat
lan? Ugy-e, itt felpattan székéről Brassai, 
s tagadja kézzel lábbal. — Mi nyugodtak 
maradhatunk, megelégedvén Brassai fel
hozta zamatjával, mely szerint igen is a 
nyelvérzék csak annak zama ja, a mi idő és 
helyszerint valaki vagy valakik nyelvtuda
tában van. Beszállunk ezennel a bölcselmi 
hágóról a történelem és statistika siksá- 
gára, s mondjuk : A magyar nyelv egész 
mivolta az évszázak folytában jelenkezett 
magyai1 irodalmi emlékekben és a jelenkor 
élő területében látható meg. Az'igy felfogott 
nyelv mivoltának ellenében a nyelvérzék, 
mely mint egyedi, csak a jelenben és jelenre 
nézve nyilatkozhatik, igen sok nyelvkér
dést, láthatárán túlinak, kénytelen találni.

„De legyen ilyen vagy olyan a nyelvér
zék, létezése és működése kétségtelen, s a 
tudós első kötelessége megismerkedni avval 
az eszmével, a melyre okoskodásának bármi 

beszélnek, a nyelvérzékre nézve is részit alapítja/' úgymond Brassai. Hogy
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szóltam róla; hogy tisztét és működését is 
sejtem, ebből a vallomásomból is kitetszik, 
melyet feljebb kifejezék : A mit megtanult 
az ember s a mihez hozzá szokott az emléke
zete, annak analógiáját erezi ösztönszeruleg 
a nyelvérzék, mely azért látszik azonosnak az 
ember eszejárásaval és gondolatainak kifeje
zésével, mert a gondolkodás ébredése és az 
anyai nyelv tanulása egy időbeliek. A mi 
pedig a tudós első kötelességét illeti, hogy 
megismerkedjék avval az eszmével, a melyre 
okoskodásának bármi részit alapitja, úgy 
hiszem, hogy azt mindenkor teljesíteni 
igyekszem, a mint gyarlóságomtól csak le
het. Példa reá eljárásom a magyar igeidő
alakok eredeti jelentéseinek nyomozgatásá- 
ban. Látván hogy itt a mostani nyelvérzékre 
hivatkozni nem lehet, a nyelvek történetei
hez folyamodtam. Hogy valóban nem lehet 
a mostani irók nyelvérzékére hivatkozni, 
azt amaz akadémiai felolvasásomban is meg 
akarám bizonyítani (lásd a „Nyelvtudo
mányi Közlemények I. füzete 18—24. lap
jait.) Hogy e tekintetben azélő nyelvre sem 
lehet hivatkozni azzal azt is u.o. a 17. lapon 
avval bizonyítani, mert egyik tájbeszéd sem 
használ többé valamennyi időalakot. Ott, le
galább jegyzetben, megvan említve,hogy a 
láta és lát vala alakok itt-ott mai napig 
élnek még (lesz alkalmunk még erről szól
nunk; midőn az archaismust fogjuk tekin
teni), minél fogva „eddig úgy látszik, csak 
a látand alak veszett ki egészen az élő 
nyelvből.“ De ezen maradványok csak a ré
gibb jobb nyelv mellett tanúskodnak, nem 
a mai mellett, mely őket nem mindennütt 
ismeri. Se a mostani irók nyelvérzékére, se 
a mostani élő köznyelvre nem támaszkod
hatván, a nyelvtörténetekhez folyamodtam; 
ezek voltak és most is ezek : „az eszme,“ a 
melyre okoskodásaimat alapítom. S ezen 
eszmével lehetőleg igyekszem megismér- 
dekni, az által is, hogy azt a kérdést ve
tem fel : Vajon a régi magyar nyelvre 
lehetett-e bármely idegen nyelvnek olyan 
hatása, melynél fogva az (a magyar nyelv) 
megkülönbözteti vala a lát vala, láta, látott, 
látott volt és vala, látni fog, látand alakokat 
egymástól, még pedig úgy, hogy alát valá- 
val a tulajdonképeni inperfectum fogalmát, 
a Zóta-val a praeteritum historicumét, so
ha nem az imperfectumét, a látott-al a per- 

fectumét, a ZátancZ-dal a futurum conditio- 
natumét fejezze ki ? Mert föltéve, hogy a 
magyar irodalom első és következő emlékei 
egész Kazinczy Ferencz koráig, az időala
kok jelentéseinek meghatározásában idegen 
nyelvet utánoztak volna, p. o. a latint, va^y 
a németet vagy a szlávot : akkor természet ' 
szerint mitsem bizonyíthatna bármennyire 
egyező gyakorlatuk is. Azonban első tekin
tetre meggyőződhetik Brassai, s vele együtt 
más is, hogy a magyar nyelv e tekintetben 
se a szláv se a német nyelvnek nem volt s 
nem is lehetett utánozója, — nemcsak azért 
nem, mert ez a két nyelv a középkorban 
nem hatott vala irodalmilag, hanem legin
kább azért nem, mert mindenegyike az idő
alakokban szegény lévén, semmivel sem le
hetett e tekintetben példája a magyarnak. 
Hátra van még a latin nyelv, melynek iro
dalmi hatása a magyarra tudva van és szem
mel látható. Vajon hát ezt a nyelvet utánoz
ta-e a magyar? Erre nemmel kell felelni, már 
az egy okból is, mivel a latinból fordítók az 
amavi alakot, mikor historicum praeteritum, 
látta alakkal, mikor pedig perfectum, látott- 
tal szokták fordítani; nemmel kell felelni ez 
általános okból, mert az idő alakjainak je
lentését egy nyelv sem tanulhatja el a má
siktól. Bőven előadám ezeket az illető 
helyeken. — Szóval, azzal az eszmével, a 
melyre okoskodásaimat az időalakok jelen
téseinek kutatásában alapítom, lehetőleg 
igyekeztem és igyekezem megismerkedni.

„Második kötelessége a tudósnak az, hogy 
ha a kérdés megalapítása, a tényállás vilá
gosabb kitüntetése végett történelmi átte
kintést vél előre bocsátandónak, adatai a 
lehető legteljesebbek legyenek. Ha vagy 
egy és netalán a többitől voltaképen külön
böző értelmű hiányzik közölök : háromféle 
gyanút kelthet, a kicsinlés, a nemtudás 
vagy szándékos elpalástolás gyanúját. Az 
első a társaság tagjának válnék szégyenére, 
a második a tudósnak, a harmadik az em
bernek.1* — Ezt a kötelességet, meg kell 
vallanom, nem teljesitém abban a hírlapi 
tudósításban, mely a P. Napló 1862-ki 61- 
3827 számában megjelent. Nem mentenek 
ki, úgy látom most, a következő tekintetek : 
1.) Ama tudósításban, melyet hamarjában 
kértek volt tőlem, nem akarék irodalmi 
történetet Írni, hanem csak tudósítást adni

17* 
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a Fogarasi akadémiai előadására készült 
felolvasásomról, mely tudósítás a megrótt 
mulasztásnál fogva igen elhibázott lehet. 2.) 
Se kicsinylésböl, se elpalástolásból nem hall 
gatám el benne Finály, Brassai és Arany 
ellennézeteit, hanem csak emez okból : Fo- 
garasi nem támaszkodott volt reájok az al
kalommal, nem is említette volt őket;tehát 
úgy látszik vala, nekem sem kelle őket 
azért felhozni; különben is már Finálynak 
feleltem a M. Nyelv. V. kötet 320 — 328, 
Brassainak és Aranynak pedig szándékozom 
felelni*).  Ebben, ha felhozom, s elmondom,

*) Brassait és Aranyt qualificative tagadóimnak tar
tom , kikkel positiv eredményekre juthatni reményiek.

mit tettem vagy fogok tenni, több kérke
dést, mint történeti előadást láttam volna : 
egyébiránt mitsem használ ezt mondanom; 
a mulasztás megvan, megvan tehát a hiba. 
Nem tehetek már egyebet, mint hogy arra 
kérjem Brassait : e hiba tudódjék be a tu
dósnak! HUNFALVY PÁL.

(Folytatjuk.)

Valóban rég is bejelentettem szándékomat Aranynak, vala
mit közölni a Sz. Figyelőben a Visszatekintésekben elmon
dottakra, nézve, s kértem a szerkesztőt annak felvételére, 
ha folyóiratába valónak itélendi. Brassainak pedig a már 
idézett M. Nyelvészeti V. kötetnek [370. lapján iráni : 
„Nevezetek, szók felett nem fogunk disputáim : annál ké
szebb örömmel fogom én a magyar mondatot venni, csak 
mentői előbb jőjön ki." De, nem adta még ki az időm, 
bár régen olvasom is az Értesítőben.

BELIRODALOM.

ÖNBIRÁL AT. Irta Arisztidesz. Lipcse 1862. 
Gerhard Volfgang. (Folytatás.)

Legjobb az egész röpiratban az a néhány 
lap, mely az irodalompártolásra s a szobrokra vo
natkozik. A túlzás, a hiányos analysis s némi fel
szeg szempontok ugyan itt sem hiányzanak, de 
szerzőnk mégis legalább mond valamit. Elmondja, 
hogy mintegy száz, ad minimum, ötven főur min
den magyar könyvet és lapot meghozat, a közép 
földbirtokosok közöl a legtöbb csak egy-egy po
litikai és humorisztikai lapot járat s néha haza- 
fiságból, ha derekasan körülveszik, előfizet egy- 
egy rósz könyvre, mert a rósz irók tudnak legna
gyobb zajt ütni s nekik van legtöbb előfizetés
gyűjtő ágensok a fővárosban és vidéken. Szerzőnk 
tulajdonkép azt akarná fejtegetni, hogy nálunk 
inkább kegyúri vagy hazafias pártolásból veszik 
a magyar könyvet, mint szellemi szükségből, mit 
a nyegleség zsákmányolhatván ki legjobban, az 
irodalom és tudomány fejlődésére a mi irodalom 
pártoló hazafiságunk keveset hat.

A rajz nem egészen igaz, de vannak benne 
találó vonások is. A politikán és humoristikán kí
vül, egyebet is vesznek nálunk belső szükségből. A 
„Vasárnapi ujság“ előfizetői legnagyobb részének 
e lap valódi szellemi szükség, a „Gazdaság könyve" 
s a „Gazdasági lapok'1 olvasói sem kegyurak, sem 
pusztán hazafias előfizetők, némely történelmi mü
vek jó kelete, régibb és újabb jobb költőink uj meg 
uj kiadása szintén nem az előfizetés-vadászat ered
ményei. Hogy a szorosan vett szaktudomány vagy 
csak átalános tudományos műveltség közlönyei 
iránt is nálunk csekély a közönség érdekeltsége, 
az i>faz, de annak okai máshol -.annak, mint a

hogy szerzőnk véli. Ö legfőbb oknak a magyar 
társadalom müveletlenségét hozza fel, aztán külö
nösebben még azt emeli ki, hogy a lapok lelkiisme
retlenek a könyvek ajánlásában, s ha valaki kriti
kájában ki meri mondani az igazságot, bántal
mazzák, párbajra hijják, lelövik s több efféle. Elég 
felületes okoskodás az egész. Igaz, hazánkban a 
szaktudomány és tudományos műveltség terjesz
tésének sok intézménye hiányzik, a melyek meg
vannak is, nem a legjobb karban állók, de ennek 
nemcsak mi vagyunk okai. Igen sok nem függ 
tőlünk. Másutt az állam a társadalom tudományos 
és művészeti törekvéseit egész erejéből támogatja: 
nálunk a birodalom súlypontja nem hazánkba 
esvén s nemzetiségünk többé-kevésbbé folyvást 
küzdésbe lévén a birodalom intézvényeivel, a 
nemzeti tudományosság és irodalom fejlesztése 
egészen csak a társadalomra, az egyesekre van 
hagyva. Németországon a sok egyetem mind meg 
annyi gyupontja a tudományos törekvéseknek s a 
sok egyetemi tanári állomás mintegy biztositja 
azok jövőjét, kik a magasb szaktudomány nehéz 
pályáján küzdenek : nálunk csak egyetlenegy 
egyetem van s az is nem rég majdnem be volt 
zárva a magyar tudós előtt. A szorosan tudomá
nyos könyvnek, a szaklapnak sehol sincs ugyan 
nagy közönsége, de a külföldi, kivált az angol és 
franczia irók az egész világnak Írnak. Másutt, 
hol az állam és nemzetiség nincsenek egymással 
küzdelemben, az államot mind büszkesége, mind, 
önérdeke egyaránt sarkalják a nemzeti tudomá
nyosság emelésére; mi nélkülözve alegtöbb segéd
forrást, kéregetésre, koldulásra vagyunk kár
hoztatva, és sokszor nem fejlesztésről van szó, 

1 hanem csak védelméről, megtartásáról annak, a
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mink van. Nem mondhat >i, hogy híjába kérege
tünk. Negyven év óta mindig csak adózott vala
mit a magyar a tudományos és művészeti intéze
tekre. A közöny és szükkeblüség vádja sokkal 
inkább terheli az 1848 előtti korszakot, mint a 
közelebbi tizenkét évet. E korszakban az adómen
tes nemesség vajmi keveset adózott országosan 
vagy megyeileg tudományos czélokra, keveseb
bet, mint a mennyi most kéregetés utján bejő az ; 
akadémia, nemzeti színház, irói segélyegylet, fe
lekezeti iskolák s több effélék támogatására.

Azonban e gátló körülmények mellett is 
folyvást haladásban van a tudományos műveltség 
hazánkban. Sok tudományosan művelt ember van 
itt, sőt megakad egy-egy kitűnő szaktudós is. Sok 
angol, franczia, német tudományos könyvet vesz
nek Magyarországon, három négy annyit, mint 
magyart. S épen itt rejlik a baj, nem abban, hogy 
legműveltebb osztályaink sok külföldi könyvet 
vesznek, hanem hogy kévéssé érdeklődnek a magyar 
tudományos mozgalmak iránt. Mintegy 5 — 600 
emberből áll a magyar tudományos irodalom ren
des közönsége, mi sehogy sincs arányban művelt
ségünkkel. Okát sokkal könnyebb kitalálni, mint 
orvosolni. Az aristocratiának legnagyobb része 
idegen műveltségű, szívesebben ol vas idegen köny
vet, nemcsak azért, mert az talán egy világhírű 
iró munkája, hanem mert inkább is érti. Adózik 
ugyan magyar tudományos czélokra, ha körülve
szik, ha nagylelkűségéhez, hazafiasságához folya
modnak, de nem állandó közönség s valódi maece- 
nas épen nem akad köztök. A polgárság legmű
veltebbjei szintén idegen műveltségíiek s minden 
nagy tiszteletre érdemes hazafiságok mellett is a 
maoyar tudományos irodalom előttök meglehetős 
terra incognita. A középrend nagy földbirtokosai 
inkább csak a politikai lapokból ismerik a magyar 
tudományosságot s a német és franczia irodalom 
mellett nem igen jut idejök a magyarral habár 
kíváncsiságból is foglalkozni. Sok nagyon vagyo
nos és művelt földbirtokos asztalán legfeljebb 
egy-egy magyar politikai lapot, röpiratot vagy 
költőt látunk, de ha jól körültekintünk, számos 
idegen folyóiraton és könyven akadhat meg sze
münk. Egyébiránt ők is készek pártolni a magyar 
tudományos irodalmat, ha egy-egy politikai nota- 
bilitas megrohanja őket, de mindez inkább kicsi
kart adó, mint az élénk részvét önkéntes áldozata. 
A honoratiorok osztályának legműveltebbjei nagy
részt megelégesznek, ha van annyi pénzök, hogy 
magukat a külföldi tudományos irodalom színvo
nalán tarthatják. Szóval e legműveltebb osztá
lyokból, mint fennebb is mondtuk, csak 5—600 
ember telik ki, kik a magyar tudományos iroda
lom iránt érdeklődnek és néha ennyit is csak némi 
izgatás utján lehet összegyűjteni. Az az egy pár 
ezerre menő közönség, mely a magyar irodalom
nak legbuzgóbb hive, még nem oly művelt, hogy 
a tudományosb könyvek olvasója lehessen. Neki 
elég tudomány a képes lapok tudománya s

megelégszik azokkal az olcsó és népszerű köny
vekkel, melyek egy idő óta irodalmunkban meg
lehetős nagy számmal jelennek meg s eleg nagy 
keletnek örvendenek. E nagy és hű közönségnek 
Ízlése sem a legderekabb s nem csodálkozhatni, 
hogy a költők közöl is nem épen a legjobbak ked- 
venczei. Egyébiránt igen örvendetes jele az al
sóbb osztályok fejlődésének az, hogy e közönség 

: folyvást szaporodik, s belőle fog ujonczozhatni 
lassan-lassan a tudományos irodalom is, noha oda 
még sok idő kell, a mig egynéhány százra fölvi- 
heti. Nem annyira Magyarország műveletlenségét 
bizonyítja tehát az a körülmény, hogy még oly 
folyóirat is, minő a „Buda-pesti Szemle,“ mely 
nem szakfolyóirat, hanem csak az átalános ma- 
gasb tudományos műveltség közlönye, oly kévés 
előfizetőt számlál, mint inkább a mellett tanúsko
dik, hogy művelt osztályaink egyoldalusaga a tu
domány és hazafiság szempontját nem tudja ösz- 
szeegyeztetni. Fájdalom, nagyon igaz, hogy a 
magyar tudományos irodalom ismerete nélkül is 
nagyon művelt és tudományos emberek lehetünk, 
de nagy kár, ha képesek vagyunk eltéveszteni 
szemünk elől három oly szempontot, melyeket 
minden magyarnak nagyon jól kellene érteni és 
érezni. Először vannak a magyar tudományos iro
dalomnak oly ágai is, melyeket, minthogy hazai 
viszonyainkra vonatkoznak, a világirodalomból 
meg nem tanulhatni. Másodszor, lehetlen a ma
gyar közélet bármely terén valami nagyobb s 
nemzetileg hasznos szerepet játszani a nemzeti 
tudományosság és irodalom fejlődésének mélyebb 
ismerete nélkül. Harmadszor, a hazafiasság rész
vétét, támogatását még erősb nemzetiségek iro
dalma sem nélkülözheti, annál kevésbbé a miénk. 
Nem épen gúnyolni való dologhataz irodalom haza
fias pártolása és szerzőnk jól tette volna, ha kissé 
különböztet, bonczol és magyaráz. Jaj annak az 
Írónak, a ki koldusként csak az irodalom-pártolás 
hazafiasságára támaszkodik , de bizony annak a 
nemzetnek sincs jó dolga, melynek legműveltebb 
osztályai a mig a politikai téren nagy erélylyel 
küzdenek a nemzetiségért, a nemzetiség oly erős 
támaszai iránt, mint a minők a nemzeti tudomá
nyosság és irodalom, nem viseltetnek sem kellő, 
sem benső részvéttel.

A lapok lelkiismeretlenségét illetőleg is igen 
átalánosságban beszél a szerző. Mi nem vagyunk 
ugyan barátai Riedl „Kritikai lapjaidnak, mert 
az aesthetikához keveset ért, tudományos kriti
kája pedig a legtöbbször elég felületes és is
kolás szagu, de teljességgel nem mondhatni róla, 
hogy minden könyvet ajánl s nem mer kritizálni. 
A „Szépirodalmi Figyelőre" sem illik, minden 
fogyatkozásai mellett is, a lelkiismeretlenség és 
közöny vádja. A „Buda-pesti Szemle" szintén 

: közöl koronként kritikai czikkeket, de ezek sem 
ajánlanak, hogy a szerző kifejezésével éljünk, oly 
silányságokat, melyek megjelenése más irodalom- 

i bán lehetlen. Csak a szépirodalmi és politikai la
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pókról lehet hát szó, csak amazokat illetheti a 
lelkiismeretlenség, csak ezeket a közöny vádja. 
Valóban politikai lapjaink majdnem egészen mel
lőzik az irodalmat. Igaz, politikai lapoknak az 
irodalom szorosan véve nem szakmája, de a tudo
mányos és irodalmi tárcza mindig és mindenütt 
emeli beesőket és tekintélyöket. Nálunk épen kö- 
telességök volna az irodalomra több gondot for- 
ditni. Nem szükséges, hogy szorosan vett kritiká
kat adjanak, de adhatnának hetenként vagy ha
vonként egy kis kritikai szemlét, az irodalmi és 
tudományos mozgalmak kritikai szemléjét, mely 
a tudomány érdekét és a hazafiság szempontját 
tapintatosan egyesítse. A politikai lapok közön
sége a legnagyobb s épen ezért sokat tehetnének 
a nagy közönség tájékozására. A „Pesti Napló*' 

hajdan tett is ilyesmit, most, bár alakja nagyobb, 
legkevesebb gondja van a tárczára. Szerzőnk az 
az állítása, hogy nálunk, ha valaki bírálni mer, 
bántalmazzák, párbajba keverik, szintén nagy áta- 
lánosság. Nem azért bántalmazzák nálunk a kri
tikust, mert meg meri mondani az igazságot, ha
nem azért, hogy nem mondja elég gyöngéden, 
hogy gúnyolódni mer s több efféle. Az irók közöl 
némelyek, kivált a fiatalabbak, az ezeréves kriti
kai codex helyébe újat akarnak octroyálni, oly 
nemű modort követelnek a kritikustól, mely egy
felől korlátozná a kritikát, másfelől pedig nagy
részt elnyomná a kritikus egyéniségét. Hogy 
szerzőnk némi hajlammal viseltetik ez uj codex 
iránt, mutatja az a fogalomzavar, melyet a gyanú
sításról, türelmetlenségről irtában tanúsít.

(Folytatjuk.)

KÜLIRODALOM.

KULLERVO.
(Epizód a „Kalevala1

(Vege.)
XXXVI. RUN.

Kullervo, Kalervo fia, 
a kék harisnyáju gyermek 
ezután csatára kele, 
nagy harcz útjára késziile, 
előbb kardját köszörüli, 
majd dárdáját hegyesiti.

Erre az anyós így szóla : 
„ne menj te, kedves fiacskám, 
ne menj te nagy háborúba, 
ne a fegyvernek zajába : 
ki mulatságból kel harezra, 
jó kedvéből ütközetbe, 
azt megölik majd a harezban, 
elejtik az ütközetben, 
az könnyen elhull kard által, 
elveszti éltét vas által.
Ha te kecskén mégysz csatába, 
ha bakon az ütközetbe, 
amaz hamar legyőzetik, 
ez könnyen leterittetik, 
s te eben fogsz haza jőni, 
békán az udvarra érni.“

Kullervo, Kalervo fia, 
erre ilyen szókat ejte : 
„nem esem akkor mocsárba, 
akkor nem mezőn hullok el, 
nem a hollóknak tanyáján, 
nem a varjuknak mezőjén, 
ha a csatatéren hullok, 
ha a harezmezőn esem el; 
szép a csatában meghalni 

czimű finn eposzban.)

a fegyver csörgése között, 
dicső a harcz betegsége, 
hirtelen elmegy az ember, 
betegség nélkül távozik, 
ösztövérség nélkül hull el.“

Erre az anyós igy szóla : 
„ha te elhalsz a csatában, 
akkor ki marad atyádnak 
agg korában ótalmára?

Kullervo Kalervo fia, 
szólván igy ejté beszédét : 
„veszszen az utcza szemetjén 
haljon meg ő az udvaron.“

„Vajh ki marad meg anyádnak 
agg korában ótalmára?“ 
„— veszszen egy öl szalma kévén, 
fúljon meg az istállóban.“

„Vajh ki marad meg bátyádnak 
rósz sorsában ótalmára ?“ 
„— ő menjen el az erdőre 
veszszen el a térés mezőn.“ 
„Vajh ki marad nővérednek 
rósz sorsában ótalmára ?“ 

veszszen az úton, ha kútra 
az utón, ha mosni mégyen.“

Kullervo, Kalervo fia, 
most házulról elindula, 
atyjához ily szót intézc : 
„Isten hozzád, kedves atyám '. 
megsiratandasz-e engem 
ha meghallod, hogy meghaltam, 
nemzetségünkből kivesztem 
és családunkból kidőltem ?“
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Atyja erre ekkép szóla ?“ 
„nem siratlak meg tégedet 
ha meghallom, hogy meghaltál 
más fiat szerzek magamnak, 
fiat, nálad sokkal jobbat 
nálad sokkal okosabbat/1

Kullervo Kalervo fia, 
szólván igy ejté beszédét : 
„én sem siratlak meg téged, 
ha meghallom, hogy meghaltál 
atyát készítek magamnak, 
száját sárból, fejét kőből, 
szemét köplény’ bogyójából, 
szakálás száraz tarlóból, 
lábát fűz villás ágából, 
egyéb húsát pudvás fából/1

Ezután bátyjának szóla : 
„Isten hozzád, kedves bátyám! 
megsiratandasz-e engem 
ha meghallod, hogy meghaltam, 
nemzetségünkből kivesztem 
és családunkból kidőltem?44

Erre bátyja imígy szóla : 
„nem siratlak meg tégedet 
ha meghallom, hogy meghaltál, 
más öcsét szerzek magamnak 
öcsét nálad sokkal jobbat 
alakra kétszerié szebbet/1

Kullervo Kalervo fia 
szólván így ejté beszédét, 
„én sem siratlak meg téged, 
ha meghallom, hogy meghaltál 
más bátyát szerzek magamnak 
fejét kőből, száját sárból, 
szemét köplény bogyójából, 
haját meg száraz tarlóból, 
lábát fűz villás ágából, 
egyéb húsát pudvás fából/4 

Aztán igy szólt nővéréhez . 
„Isten hozzád, kedves húgom! 
megsiratandasz-e engem 
ha meghallod, hogy meghaltam 
nemzetségünkből kivesztem 
és családunkból kidőltem?44

Húga ekkép válaszola : 
„nem siratlak meg én téged 
ha meghallom, hogy meghaltál, 
más bátyát szerzek magamnak, 
bátyát nálad sokkal jobbat, 
nálad sokkal okosabbat/4

Kullervo, Kalervo fia, 
szólván igy ejté beszédét : 
„én sem siratlak meg téged, 
ha meghallom, hogy meghaltál, 
más húgot szerzek magamnak, 
fejét kőből, száját sárból, 
szemét köplény bogyójából, 
haját meg száraz tarlóból, 
fülét a só virágából, 
derkát juharfa ágából/4

Aztán anyjához igy szóla; 
„anyám, o kedves jó anyám! 
ki engem méhben hordozói, 
ki engem járni tanitál, 
megsiratandasz-e engem, 
ha meghallod, hogy meghaltam 
nemzetségünkből kivesztem 
és családunkból kidőltem?44

Anyja erre ekkép szóla 
beszédét imigyen ejté : 
„nem ismered gondolatját, 
nem az édes anya szivét; 
megsiratlak én tégedet 
ha meghallom, hogy meghaltál! 
hogy a nép közöl ki vesztél, 
hogy családunkból kidőltél, 
sírok, hogy szobánk özönlik, 
padlásunk könyártól ázik 
minden utczán fogok sírni 
istállóban görnyedezni 
sirok, hogy a hó elolvad, 
hogy a fóíd felvirul szépen, 
s folyókint csörg könnyem árja;

„Ha talán nem tudnék sirni, 
ha nem bírnék panaszkodni 
az embereknek láttára, 
a fürdőház röjtökében 
sirok, hogy a padlás vízben, 
uszszék a palló könyárban/4

Kullervo, Kalervo fia, 
a kék harisnyájú gyermek 
sípját fúva ment csatába, 
örvendezve ütközetbe, 
fúva sípját ment tón s földön, 
harsogtatá a halmokon, 
hangoztató a gyöpségen, 
zengedezteté a tarlón.

Hírnök siete nyomába, 
íme hírt vévé fülébe : 
„az apád otthon meghala, 
jó öreged már elveszett, 
jere haza, hogy meglássad, 
mint temetik el a holtat/4

Kullervo Kalervo fia 
válaszúi e szókat adta : 
„ha meghalt, no jó, hát meghalt, 
van egy heréit ló házunknál, 
hogy kivihessék a sírba, 
és Kai mába sülyesztessék/4 
A mocsáron menve dúdolt, 
tombol vala a mezőkön, 
követ siete nyomába, 
im e hírt vévé fülébe : 
„bátyád már otthon meghala,' 
atyád gyermeke felfordúlt, 
jere haza, hogy meglássád, 
hogyan teszik őt a sírba.44

Kullervo Kalervo fia, 
reá ím e választ adta : 
„ha meghalt, no jó, hát meghalt,
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hisz van egy ménló a háznál, 
hogy kivigyék rajt a sirba, 
hogy Kalmába sűlyesztessék.“ 

A mocsáron menve, dúdol, 
kürtölget a fenyvesekben, 
hirnök siete nyomába, 
im e hirt vévé fülébe : 
„nővéred otthon meghala, 
szülőd gyermeke felfordúlt. 
jere haza, hogy meglássad, 
hogyan temetik a sirba.“ 

Kullervo, Kalervo fia, 
erre válaszúi ezt adta : 
„ha meghalt, no jó, hát meghalt, 
vagyon a háznál egy kancza, 
hogy kivigyék őt a sirba, 
és Kalmába sűlyesztessék.“ 

A tarlón dúdolva jára, 
tombola a kaszálókon, 
követ érkezék nyomába, 
im e hirt vévé fülébe : 
„meghalt a te kedves anyád, 
szerelmes szülőd elveszett, 
jere haza, hogy meglássad, 
mint viszik anyádat sirba.“ 

Kullervo Kalervo fia, 
erre ilyen szókat ejte : 
„oh én szerencsétlen gyermek, 
hogy édes anyám meghala, 
ki ágyamat vetegeté, 
ágytakaróm himezgeté, 
a hosszú orsót pörgette, 
az erős rokkát hajtotta, 
nem voltam ott, mikor elvált, 
nem, mikor kiment a lelke, 
talán a kemény hidegben, 
vagy kenyér szűkében halt meg. 

„Mossátok meg a halottat 
német szappannak levével,’) 
öltöztessétek selyembe, 
tegyétek finom szép gyolcsba, 
aztán vigyétek a sirba, 
sülyeszszétek őt Kalmába, 
ének közt ereszszétek le, 
én nem mehetek még haza, 
még nincs megtorolva Unto, 
a rósz ember nincs elvesztve, 
az utált még nincs megdöntve.“ 

Dúdolva ment a csatába, 
vigadva Untamolába 
ekképen ejtvén beszédét :

’) Német szappannak levével, az eredetiben : Saksan 
saipua vesillH. Ennek felderítése végett megjegyezzük, 
hogy finnben a Saksa, sajátlag : saxonia szó, mint rész az 
egész Némethon helyett dívik, s Saksa, Saksalainen ita
lán németet, némethonit jelent, s a hanzavárosok lévén 
Finnland első kereskedői, tesz annyit is, mint kereskedő. 
Itt a saksan saipua német szappan, a német kereskedők 
által bevitt finomabb szappant teszen,szintén minta saksan 
wiina, kivi, páhkina német bor, kő, dió, finomabb külhoni 
bort, követ (gyöngyöt) és diót jelentenek.

„O Ukko! felséges isten 
kardot adhatnál most nékem, 
egy hatalmas fegyvert nékem, 
mely egy sereggel megbirna, 
százakat leterítene.“

Kedve szerint vön egy kardot, 
fegyvert a legeslegjobbat, 
melylyel a népet elveszté, 
Untamo sergét megdönté, 
házát hamuvá égette, 
pörnyehalommá rombolta, 
csak kemencze kövét hagyá, 
s berkenyefát az udvaron, 

Kullervo, Kalervo fia, 
most már haza felé fordúl 
megholt atyja szobájába, 
az öregnek mezejére, 
megjővén, lakát üresnek 
felnyitván, pusztának lelte, 
senki nem jött megölelni, 
senki nem kelt kezet adni.

Kezét a katlannak nyujtá, 
hideg a szén a katlanban, 
ebből, megjővén, megérté, 
hogy anyja már nincs életben.

Kezét a tűzhelyre tette, 
hideg a tűzhelynek köve, 
ebből, megjővén, megérté, 
bogy atyja már' nincs életben.

Szemét a pallóra veté, 
rendetlen az egész palló, 
ebből, megjővén, megérté, 
hogy húga már nincs életben.

Révpart vizéhez indula, 
a révben nem lel hajókat, 
ebből, megjővén, megérté, 
hogy bátyja már nincs életben.

Kezde erre igen sírni, 
sira egy nap, sirt a máson, 
erre ilyen szókat ejte : 
„oh jó anyám, drága szülém 
mit hagyományoztál nékem 
mikor még e földön voltál ?

„De nem hallasz engem anyám! 
ha szememmel kesergek is, 
szemöldimmel panaszlok is, 
fejtetőmmel beszélek is.

Sirból az anyó felébred, 
föld alól ezt emlegeti : 
„megmaradt a fekete eb, 
hogy elmehess az erdőre, 
vedd az ebet magad mellé, 
menj el aztán az erdőre, 
túl az erdőnek sűrűjén, 
az erdő leányi mellett, 
a kék lányok udvarára, 
a fenyűvár környékére, 
élelmedet megkeresni, 
jó adományt kéregetni."

Kullervo, Kalervo fia,
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ebét maga mellé vette, 
mene az utón előre, 
a sűrű erdőn áthalad, 
csak kissé haladt az utón, 
csak piczirkát mendegéle, 
oda ért a dombocskához, 
eljutott ama rósz helyhez, 
hol a leányt megtalálta 
anyja lányát meggyalázta

Síra ott a bájos gyepség, 
sajnálkozva szólt a pagony, 
a zsenge fűszál csüggede, 
a hangavirág nyöszörge, 
hogy ott a lányt szégyen érte, 
anyja lányát szégyenvallás, 
ott nem női vala az uj fű, 
nem diszlék a hangavirág, 
azon a helyen nem termett, 
hol a leányt érte szégyen 
anyja lányát szégyenvallás.

Kullervo, Kalervo fia, 
éles kardja után nyula, 
megszemlélé, megforgatta, 
kérdezgeté s megvizsgálta, 
vizsgáié a kardnak kedvét, 
volna-e a kardnak kedve, 
enni húsát a vádlottnak, 
inni vérét a vétkesnek?

A kard gondolá szándékát, 
sejté a hősnek beszédét, 
ilyen szókkal felelt neki : 
„mért nem enném én kedvemre

húsát a gonosz vádlottnak, 
innám vérét a vétkesnek ? 
mikor jámbor húsát eszem, 
s ártatlan vérét is iszom.“,

Kullervo Kalervo fia, 
a kék harisnyájú gyermek 
markolatját földbe szúrta, 
gombját szántóföldre tette, 
hegyét mellének forditá, 
rohana a kard hegyébe, 
ezzel óhajtva halálát, 
ekképen irányozva vesztét.

Ez volt vége az ifjúnak, 
veszte a hős Kullervonak, 
ez elvégre kimúlása 
8 holta a szerencsétlennek.

Mikor az agg Vainamöinen 
halálának hírét vette, 
hogy Kullervo meghal vala , 
ekkép ejté beszédét : 
„ne adj soha, jövő népe' 
ferde nevelésre fiat, 
ne bolondnak ringatásra, 
idegennek fárasztásra : 
ha ferdén női fel a gyermek, 
ha bolondúl ringattatik, 
okos az nem lehet soha, 
nem nyer az férfi értelmet, 
bár végső öreg kort érne, 
s megizmosodnék is testre.“

FÁBIÁN ISTVÁN.

T A R C Z A.

A lelkiismeret.
(Hugó Victor „La légende des siécles" czimü müvéből.)

Midőn vad bőrökbe burkolt magzatival.
Lihegve, ziláltan, csapkodván a vihar,
A Jehova elől futott vala Kain :
Este, bujdosása úttalan útain
Hegy aljához éré, széles sik lapályba.
Fáradt felesége s fiai, megállva,
Mondák : „Fekügyünk le s alugyunk." — Nem 

alván
Kain gondolkozva ült le a hegy alján.
S fölemelve fejét, a homályos égen
Egy nagy, nyitott szemet láta a Betétben.
Mely egyenest rá volt az árnyból szegezve. 
—- „Igen közel vagyok!“ szólt s reszketni kezde. 
Áléit feleségét, fiait fölrázta,
S újra fntni indult a nagy pusztaságba.
Ment mindig harmincz nap; és harmincz éjjel 

ment,
Némán, haloványan, félve ág ha zörrent;
Vissza sem tekintve, lopva, álom nélkül,

Meg sem nyugva. ... S már a tenger partja kékül. 
Ott, hol azután az asszür ország állott.
„Álljunk meg, ez biztos helyünk lesz"— monda ott. 
„Itt megmaradhatunk, itt a világ vége1* 
És leült — s fölvetvén szemeit az égre, 
lm az ég fenekén ott látá a szemet.
Borzadás fogá el s minden csontja remeg. 
„Rejtsetek el!“ ordít, s szájokat befogva 
Néznek a gyermekek reszkető apjokra.

S szól Kain Jabelhez, őséhez azoknak, 
Kik sátrakban élni a pusztába’ szoknak : 
„Feszítsd ki a vásznat s fordítsd ime erre“. 
Kibontják a lengő falat ott egyszerre,
S mikor lenyomtatták, hogy egyet se’ lebben. 
Csilla oda hajlik, habnál szelidebben
S szól a lány : „Ugy-e már nem látsz semmit, 

apám?"
Szól Kain borzadva : „Azt a szemet csupán!"
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Jubál, azok őse, kik a városokba’
Mennek kürtöt fúva, rézdobbal csattogva, 
Szólt : „Majd építek én ide egy korlátot!“ 
S rézfalat emelt és elrejté apját ott.
Kain szólt: „Ez a szem egyre néz, nem tagit. “ 
S Enok mond : „Emeljünk tornyok magasságit. 
Oly szörnyet körűle, hogy ne ártson néki 
Semminő ellenség, sem földi, sem égi. 
Epitsünk egy várost s rejtsük őt el abba.“ 
Akkor Tubálkain, a kovácsok apja, 
Rémitő, óriás várfalakat épit.
Az alatt a völgyben, Énos és Seth népit 
Kergették, vadászták a többi testvérek, 
S a szemét kitolták a kit utolértek;
Este csillagokra lődöztek nyilakat. 
A vászon helyett kőrakás kelt ezalatt.
Vas kapocscsal köttek minden követ öszve.

Erősebben, mint a pokol van kötözve. 
Éjt vetett a tornyok árnya át a réten, 
Megannyi hegy a fal : tömören, setéten, 
Az ajtóra írták : Tilos az istennek. — 
S mikor az erős vár s závára készen lett : 
Bevitték apjokat egy toronyüregbe, 
De ő csak bús maradt s hallgatott csüggedve. 
„Oh atyám, — reszketve kérdi Csilla, — a szem 
Eltünt-e?“ Halványan felel Kain : „Ah! nem!“
— Aztán monda : „Lakást veszek a föld alatt, 
Egyedül, magamban, mint sírban a halott. 
Engem sem lát senki, én sem látok ottan.“ 
Megásták a gödröt s Kain monda : „jól van.“ 
Azután leszállt a szomorú gödörbe,
S hogy leült magános árny alatt, a földre, 
S fölötte bezárták földdel az egészet;
— A szem még is ott volt és Kainra nézett.

SZÁSZ KÁROLY.

APROPOS-K ES MAL-APROPOS-K.
Beszély. (Folytatás.)

Ebéd után mig Zekula a kert felöli er
kélyre tnent ostáblázni, a tensasszony félre
húzta a szobájába siető preceptort.

— Ilyen bolond természete van az én 
uramnak, de azért nem kell megijedni tőle. 
Csötörtököa is azt mondja, mindjárt a fe
jembe vágja ezt a boros üveget. Dehogy 
vágja, mondom; tudná ö hogy kell ha 
hagyná magát az ember. De én megmuta
tom, hogy az övé nem áll.

— Igazán, bácsi sokszor nagyon hara
gos, folytatja Klári a beszélőkhöz sietve. 
Gyakran minden ok nélkül elkezd szidni s 
nem nyugszik, mig siróba nem fakasztja az 
embert. A cselédek visszapattognak neki s 
elhallgat; de mivelhogy nő vagyok, én azt 
nem tehetem — fejezé be szendén és némi 
önérzettel.

Lőrincz pirulva s bizonyos zavarral hall
gatta a bizalmas vallomásokat, melyek ál
tal rögtön a család tágjává lön avatva. 
Aztán vigasztalni törekedett a hölgyeket s 
fölhasználta az alkalmat, hogy a kisasz- 
szonynak a körülményekhez mért szerény 
bókot mondjon, melyet a néni összehúzott 
szemöldökkel és meglehetős savanyu arcz- 
czal hallgatott.

- Rózsi néni, milyen jó embernek lát
szik ez az Endi, jegyzé meg Klára az elvá
lás után.

— Igen jó és müveit ember, válaszolt 
Zekuláné, de, úgy tetszik, szerfölött merész 
és nagy udvarló. Neked mint leánynak jó 
lesz magadat kissé távol tartani tőle. Én asz- 
szony vagyok, nekem a megszokás keveseb
bet árt, ha* barátságot mutatok is férfiak 
iránt, hanem ti nem vigyázhattok eléggé 
magatokra.

Klára mindjárt kezdte sejteni a nagy 
elővigyázat értelmét ; azonban szép csende
sen hallgatni legokosabbnak vélte. E köz
ben a néni magatartásában és szokásaiban 
lehetlen volt némi változást észre nem ven
ni. Már másnap az ebéden kivágott nyakú 
lilaszin köntösben és hófehér vizitkében je
lent meg; a mellett szeretetreméltósága és 
vidám kedélye nem akart határt ismerni.

Tóni kisasszony a tensasszony hálószo
bájában járván, meglepetve tapasztalta, 
hogy a benzoe-tinctura, rózsavíz és király- 
növiz, mik több mint két év óta félben he
vernek a kamara ablakán, megint haszná
latba jöttek. Alkalom teszi a tolvajt, gondolta 
magában Tóni kisasszony, kinek figyelmét 
már az előjelek sem kerülték volt ki. Ne 
tetszett volna a vén bagolynak ilyen ügyes 
fiatal embert fogadni a házhoz, tévé hozzá 
azon cynicus mosolylyal, melyet még cou- 
lissák megett, profilírozott volt, — s a ki e 
megjegyzést hallotta és e mosolyt látta
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volna, mindjárt tudja, hogy a ravasz Tóni 
már kész a maga számításával.

S kérdem : mind kedélyénél, mind pe- 
dio- a házban vitt szerepénél fogva ki lenne 
alkalmasabb bár minemü szerelmi követség 
végrehajtására, mint épen Tóni kisasszony, 
ki e feladatban — a szeméből látszik — ez
úttal nem először járna el? 0 a vándorszi- 
nészi pályát már jó idő óta odahagyta ugyan, 
de szivében a kalandosság iránti vonzalom 
mindez ideig nagy mértékben megmaradt; 
mig fiatalabb volt, meggondolás nélkül 
kezdett mindenféle viszonyt, a mi bármi 
kis kedvtelést vagy időtöltést is Ígért; most 
annak örvendett, ha közbejárásával más 
epedő sziveket egybeplántálhat, boldogít
hat ; múlt farsángon is ö volt, ki a színész
társasággal Avaskutra rándulásakor frisen 
barátságot kötvén, az első szerelmest az 
ottani özvegy és szalmaözvegy tensasszo- 
nyokkal ismeretségbe hozta (a primadon
nával a patikarius-legények és Írnokok be
mutatás nélkül is megismerkedtek); és noha 
tevékenységének Szódokszélen kevesebb 
mező nyílt : ö ott is tudott hatáskört te
remteni magának, s mint „udvari kisasz- 
szo iy“ és társalkodónö összekötő lánczsze- 
mül szolgált a cselédszoba és a család közt 
Az udvar történetét pedig senki sem is
merte jobban nálánál. Anyja, ki az első 
pesti szinésztársulat mellett hajdan hires 
actrix volt a dunaparti rondellában, később 
visszavonulván a magánéletbe, a szódok- 
széli uradalmi vadászhoz ment feleségül; 
ennek halála után a báró az özvegynek is 
lakást és holtiglan tartást Ígért; ott élt 
aztán a jó asszony leányostól napról-napra. 
De a mint Tóni serdülni kezdett, egyszer 
barátnőjéhez a ködligeti tiszttartó leányá
hoz ment látogatóba. A tiszttartónak sok 
gyermeke volt s Málit mindenkép az öreg 
juhinspectorhoz akarta adni. Málinak nem 
tetszett apja terve; a két leány tanácsot 
tartott s elhatározták, hogy a nagyvásár 
után Avaskutról épen távozandó szinésztár- 
sulattal egymáskedveért mindketten odább 
állanak. Szót tett követte; Máli a dicsőség 
szárnyain sebesen emelkedett azon pályán, 
mely igaz, borostyánt sem sokat, de kenye
ret még kevesebbet nyújt; Tóni pajzán mo
solya és sötétkék szemei ostrommal vette 
be mindazon kisvárosi lovagok szivét, a hol

a társaság megfordult, s híre járt — én nem 
állok jót róla — hogy egy kassai ügyvéd 
<ezét is ajánlotta neki, ha a színpadról bú
csút vesz. Annyi szent, hogy Tóni már csak 
elvétve emlékezett a szódokszéli faluvégen 
álló hamuszin zsalukáteres kis házra, melj - 
)en egykor nem volt egyéb dolga, mint a 
kertet öntözni, varrni vagy szappanozni, 
sem egyéb időtöltése, mint a ház előtti or
szágúton kanyargó kocsik tartalmát vizs
gálni. Ekkor kapta keresztanyja, a szódok
széli jó örmény boltosné levelét : anyja ve
szélyesen beteg s mióta megtudta, hogy 
leánya álnév alatt Kétszeri társaságánál 
van, mindig őt emlegeti; ha életben akarja 
kapni, siessen haza. Tavasz volt; a társaság 
Tiszafüredről épen Egerbe akart menni; de 
a Tisza kiáradva, Poroszlón innen utolérte 
őket; övig vizben, alig tudtak egy kis ho
mokdombra menekedni; a kortinákat felra
gadta a hullám s rángatta, lebegtette a 
meddig a szem lát; a sirás-rivásnak vége- 
hossza nem volt s Tóni ott felfogadta : ha 
az isten most megszabadítja, keresztet húz 
minden eddigi dolgára s visszatér Szódok- 
szélre. Szolgált néki a jó szerencse — ha
záig, hanem ott szegény anyját, a bu es az 
Ínség martalékát, már csak kiterítve lelte. 
Nem is tudta mihez fogjon; a megbánás és 
egyedüliség érzete megint tovább akarta 
űzni, de Zekuláné, kinek a háznál úgy is 
szükséges volt egy ügyes kézre, nem eresz
tette; igy hát megragadt Szódokszélen; ké
sőbb a haranglábi báróné is hitta, — nem 
ment; azonban mivel a kegyelemkenyérre 
nem szorult rá, nem is panaszolták fól neki, 
s úgy megvolt Zekuláéknál, mintha saját 
családja körében lett volna.

Na persze hogy rendkívül sima és alkal
mazkodó természeténél fogva sok dologban 
nélkülözhetlenné is tudta magát tenni a 
háziasszony előtt. Most is, a mint Endi 
meghonosulása után összevetette a körül
ményeket, fölhasználta a legelső alkalmat, 
hogy Zekuláné gyanított tervehez segédke
zét ajánlja. Kassán létekor, úgymond, egy 
férjes grófnével volt ismeretségben, ki bi
zonyos fiatal ember iránt érdeklődött. Fájt 
a szive (festé Tóni kisasszony) a drága jó 
grófné miatt, a mint látta, hogy hervad és 
fogy napról-napra, mig végre neki, mint 
egyetlen barátnőjének minden titkát felfe
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dezte s nyakába borulva, tőle tanácsot kért 
és kapott is. Aztán a grófné nem hervadt, 
se nem fogyott többé, de sőt vidámabb lett 
és gyarapodott.

A párbeszéd többi része nem jött vilá
gosságra; annyi bizonyos, hogy a tensasz- 
szony Tóni arczára távozásakor egy pár 
csókot nyomott s neki másnap egy aligvi
selt félselyem köntöst és egy cachemir-kesz- 
kenöt ajándékozott.

Ezalatt a kis Klári szive sem pihent tét
lenül.

Zekuláné az irodalompártolók sorába 
tartozott; ez épen most volt legnagyobb di
vatjában a vidéken, — s büszkeségének né
mileg hizelgett, hogy az egyremásra özönlő 
előfizetési ivek által a fővárossal folytonos 
összeköttetésben álljon. Egy délután épen 
Szabados János versfüzetét hozta a posta; 
Klári mohón bontotta föl a csomagot s Lö- 
rincz, kérésére, a könyvet kimetszés végett 
neki szivesen átengedte.

Eddig ők ketten leginkább csak lábuj
jaiknak az asztal alatti összenyujtása által 
érintkeztek egymással, a mi főleg legátu
soknak és átalában kálvinista diákoknak 
régi fogásuk az leányokkal való ismerke 
désre; ezenkívül néha egy-egy szóval kie
gészítették egymás beszédét, vagy reggel 
az udvaron találkozva, az időjárásról köte
les megjegyzéseket váltottak. Most a versek 
megérkeztével Lörincz — ki a collegiumi 
önképző társulatnak tagja és az ,,Ibolya“ 
czimii kézirati lapnak szorgalmatos, bár 
szerény munkatársa volt, irodalomra ke
rülvén a sor, elemében lelte magát. Előbb 
természetesen Petőfi magasztalására szen
telt néhány lelkesült phrasist.; aztán az 
újabbakra, tért át, kik közt a jobbak sorá
ban a most érkezett füzet szerzője is ked- 
venczei közöl való volt; majd lapozgatni 
kezdett a könyvben. „A lányka koszorúja" 
Klárinak különösen tetszett; erre a ,.Hulló 
csillagokéból olvasott föl egy párt; a 
Vl-nál „Ki vagy te?" midőn oda értek :

íme ebből ismertem rád : 
Gyönge lány vagy, nem teheted. 
Hisz az legfőbb büszkeséged. 
Hogy én éretted epedele!

hangja mindinkább elvesztette csengését, 
— rezegni kezdett s végül -- a mint Klári 
ijedt s piruló arczára tekintett — csaknem 

észrevehető zokogásban olvadt föl. Épen jó
kor jött a néni a „Növilág"-gal, s az idylli 
jelenetre észrevétlen egy kajsza tekintetet 
vetve, fölkiáltott :

— Csak képzeld Klári! a mai divat-tu
dósítás szerint a háló-fejéket, mit ma két 
hete a búcsú alkalmával a berekszádi pre- 
fectusnén láttunk, átalánosan viselik.

Klári igen nagy érdekkel tudakozódott 
a divatjelentés további részletei felöl, mig 
Lörincz, zavarát kevésbbé titkolhatva,csak
hamar fölszedte a sátorfát s szobájába 
vonult.

Másnap a család, rokonok látogatására, 
a szomszéd faluba ráudult. Csak Tóni kis
asszony maradt otthon az ebédről gondos
kodni. Lörincz délfelé a kertben sétálgatva 
rendkívül szomorúnak és merengönek lát
szott Tóni kisasszony a széles üvegajtón 
kitekintve, két perez alatt nála termett s 
biztos képpel és szokott hegyes pillantással 
megszólította : „Endi ur, ön bizonyosan 
szerelmes - oly szórakozott, oly szomorú." 
Endi ur fülig pirult. „Lássa, kitaláltam. 
Vessek-e kártyát önnek?"Lörincz úgy érezte 
magát, mint a lépre került bűnös, ki nem 
tudja, mennyi jutott bűnéből a biró értésé
re, vagy ez mire czéloz. „Na, vessek ?“ sür
gető a vasfejü kisasszony. „Megköszönöm, 
ha olyan szives lesz." viszonzá Lörincz ba
rátunk. Tóni köntöse zsebéből gyorsan egy 
játék franczia kártyát vont elő s kiterítette 
a kis négyszögü kerti asztalon.

— Itt az ön szive királynője, kezdé ez 
a falusi Lenormand, bizonyos démoni mo
soly lyal. — Endi ur, ön nagyon szerencsés! 
A nő ép ön szivén nyugodott . . . gratulá
lok, gratulálok. Itt a coeur-as : önt nagyon 
szeretik ... de mi ez? nem meri mondani 
önnek; oh ön kegyetlen lovag, hagyja öt 
szenvedni!

Apró vasvilla-szemeivel minden szónál 
Lörinczre nézett s a vén leányoknál szoká 
sós makacssággal és gyöngédtelenséggel 
mulatott a kínon, a mit a jámbor diáknak 
okozott.

— Armes Kind! folytata a kisasszony 
(nálunk most is a műveltségnek egyik jele, 
ha a nők egy-egy német szót vegyit-nek a 
a társalgásba — s na van is valami a do
logban!) armes Kind! ön félelme fölösleges; 
das heisst : ha ön úgy ég, mint Rinaldo, az 
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kit szive választott, nem lesz oly kemény 
mint Angelica. Mai világban már nincsenek 
olyan kö-szivek hihihi! Szólott-e már ön 
neki szerelméről? Bizonyosan nem!

Lőrincz kékült, zöldült s észre sem vette 
mikor Tóni kisasszony eltűnt mellőle. „Szó
lott-e már ön neki szerelméről ‘ — e szavak 
újra meg újra fülében csengtek. Szive úgy 
vert, majd megszakadt; aztán ládájából egy 
iv velinpapirt keresett ki, lelkesedését és 
érzelmei vakmerő hevét betűkbe önteni. 
Kész volt a levél — a költemény . . . nem: 
az imádság. Lőrincz indulattól ragyogó 
arczczal kapta föl a beirt papirost, olvasta 
el egymásután tízszer, szorította kebléhez, 
mint az ott rejlő kincsek nagyvilágra ho
zott legbecsesb színét, virágát; majd letette 
ismét, — bepecsételte, tárczába dugta s 
felgyulva lépett ki az udvarra.

Mirevaló lenne a levél tartalmát ideír
nom? Ti nagyvárosi lányok, én imádlak ti
teket, de a ti szemetek a csillárok hamisfé 
nyénél sokkal inkább el van szokva, mintsem 
az élet egyszerű eredetiségében élvet talál
hatna : ti nem olvassátok az én soraimat. 
Lenn, a vidék zsendelylyel fedett, zöld zsá- 
lukáteres kis házainál; hol tündöklő májusi 
vasárnap délután az orgonafa fűszeres ár

nyékában vidám lánykák a divatlap legújabb 
számát eleitől végig áhitatos figyelemmel és 
részvéttel átbetüzik : ott van az én leghá- 
ládatosabb olvasóközönségem, kik hitelt 
adnak a kóbor diák elbeszélésének s tarta
nak egy kis helyet nevének emlékezetűk 
tárházában. De ezek már ismerik Lőrincz 
levelét, egy vagy más változatban — kap
tak ilyet eleget, — s tőlem olvasva azt hin
nék, megloptam szekrényük titkát. Én ugyan 
Dumas papával menteném magamat : „a 
lángész nem lop, hanem hódit;“ azonban ők 
meglehet nem elégelnék meg mentségemet 
s haragúk arany nyilát lőnék reám. Éz pe
dig nagyon kegyetlen büntetés lenne.

Kárba ment vagy elfecsérelt lelkesedést 
látni vagy festeni különben sem szeretek. S 
te szép öcsém, ki a fürteimre hajló lombon 
keresztül oly kandi arczczal tekintesz be
tűim görbe barázdái közé és oly kiváncsi 
vagy a levél tartalmára, — tudd meg, az 
egész igen szépen le volt írva, anélkül, 
hogy utóiratilag ki volna téve : „bocsánat 
a rút írásért, máskor szebben/1 Egy szóval 
igen derék, emberséges levél volt és jobb 
sorsra érdemes, mint a minőt számára a 
végzet kimutatott.

ZILAHY KÁROLY.
(Folytatjuk.)

NEMZETI SZÍNHÁZ.
A nemzeti színház megnyitása 25-ik év

napjának örömünnepe, Pesten, 1862-ben, au
gusztus 22-ikén.

Az 1837-iki év augustns22-ik napját theátre- 
páré-N&\ ültük meg és a parádéból nem hiányzott 
semmi. Díszesen ki volt világit va a ház minden 
része, diszes közönség tölté meg egészen a néző
helyeket, — a szinpad elővette díszítményeit, 
ködfátyojait, sülyesztőit, játékba hozta dicsfény
világítását ; a bevezetésül szolgált Kölcsey-hym- 
nusnál kiállott a színház éneklő és zene- személy
zete. Maga Erkel, a főkarmester vezérlé az éne
ket, mint ez estve minden zene- és énekelőadást, 
— jelen voltak az éneklő karban a primadonnák, 
az ősz Udvarhelyi, s még a budai népszínház né
mely tagjai is, — mert a népszínház is ünnepet 
tartott: kijelenté szinlapján, hogy aug. 22-ikének 
megünneplésére zárva marad. Végül az előadások 
sorozatát úgy intézték, hogy a drámai színészek 
minden jelesebbjének jusson egy parányi szerep 

vagy legalább nehány szó, s a színpadon megfor-. 
dúljon mind, a mi tagját csak bírja az intézet — 
talán csak az egy súgó nem állott a maga pontján 
— mert, hajói sejtők, az előadás disze emelésére 
minden szinész súgó nélküli szavalásra készült el. 
Egy szóval a színházi személyzetben senki sem 
volt rest, vagy beteg, sőt tán szabadsággal sem 
utazott el, s még Szerdahelyi is, ki messze külföl
dön járt sokáig, ma estve örvendes meglépést 
okozott föllépésével és megszólalásával. Az igaz
gatóság nem volt fukar az összes contingensek 
sőt a tartalék sereg kiállításában, nem világítás
ban, fáradságban, sem pedig szavalati, dal-zene- 
táncz mutatványokban. Hogy semmi se hiá
nyozzék, még a színház orgonája is szerepelt 
utoljára.

A szinházi igazgatóságnak ez esti hadjárati 
terve nem állott egyébből, mint hogy a közönség 
előtt díszesen eldefiliroztassa összes csapatait, 
minden társzekereivel együtt. Azért nem annyira 
volt öröm-ünnep, mint diszmenet. Pedig, megle
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hetnek győződve az ünnepély szerzői és rendezői, 
hogy az ünnepély nem lesz vala elrontva, ha defi- 
lirozás helyett színészeink egy oly tragoediai 
manőverrel, eleven vígjátéki turnirral, s népszín
műi jelenettel mulattat, melyben színészeink te
hetsége a lehető legragyogóbban tiindöklik — 
nem kellett volna arra (igyekezni, hogy a sereg 
apraja-nagyja megmutassa magát, kiket jobban 
ismerünk, hogy sem bemutatásra szorultak volna, 
hanem, hogy válogatott része, az élite mutassa be 
remeklését. Egy jó előadásban mindig meg van 
az újság ingere.

1837-ben helyesebben ülték meg a megnyitási 
ünnepet. ,,Árpád ébredése11 volt a bevezetés, mely 
legalább törekedett drámaivá tenni az akkor al
kalomszerű eszméket, — s utána egy egész drá
mát játszottak el szinészeink : ,,Belizár“-t — Sző- 
lősy magyar táncza csak hézagpótlóként mutatta- 
tott be. Legjelesebb színészeink: Bartha, Megyeri, 
Lendvay, Egressy, Lendvayné(ki a közönség ked- 
vencze volt), Szentpétery — mind játsztak, — s 
játszik vala Kántoráé is, legnagyobb magyar tra- 
gicai színésznők, ha a szinház örök kárára, távol 
n'” marad’i’esttől. Egy Laborfalvy Róza is csak 

körülménynek köszönhető, hogy ekkor szerep
hez jutott. Az akkor és most ünnepe közt az a 
főkülönbség, hogy akkor a főfigyelem, a fődologra, 
a drámai művészetre volt fordítva, mig most a 
nemdrámai mutatványokra és declamatiókra, s a 
dráma csak mint mellékes vala feltüntetve.

Nem szólok az ünnepély nyitányáról, melyet 
Kölcsey Hymnusa képezett. Ez bármely nemzeti 
ünnepély, s igy a színházi nemzeti ünnepély nyi
tányaként is egészen helyén van, s különben is 
dallamában a színháznak is része van : ősz kar
mesterünk, Erkel szerzé azt, s a közönség őt élje
nezte meg a kardal bevégeztével, mint szerzőt.

A függöny fölemelkedett ismét s Jókainé 
tűnt elő nemtőnek,Pannónia múzsájának, öltözve. 
Hátterűi egy ködfüggöny ábrázolta a „fakó sem- 
mi“-t, a mint illett eme nem földi, nem is színpadi 
eszmékhez, melyek a verses prológban egymást 
fölváltották. E prológban haliánk több megtap
solt, csattanós, és magasb szárnyalatu gondolatot: 
Jókai műve volt. De nem adott elég megtestesi- 
tést e gondolatok nagyobb részének, hogy a kép
zeletet és érzést megragadják. Némi szónoki ára- 
dozás, és hiánya a tömör concentrálásnak okozta, 
hogy a prológ hosszadalmasnak tetszett.

Ámbár nem vagyunk ellenségei a prológok- 
nak, úgy véljük, az 1837-iki illőbb alakot öltött : 
a drámai művészet ünnepélyén drámai külformá- 
ban jelent meg. A szónoklás hangja sem lepett 
meg : hozzászoktatott számos oly eredeti dráma, 
melyet történeti tragoediának szeretünk czimezni. 
Miután a szónoklat annyiszor szerepelt, annyi 
tapsban részesült, még pedig gyengébb kiadásban, 
miért ne lett volna külön képviselve ez ünnepély 
müsorozatában? S csakugyan igy, külön választ
va, örömestebb végig hallgatjuk, mint drámai je

lenetekbe szőve. Valamint népszínműben szüksé
gesnek tartjuk a népdalokat, fia egy cseppet sem 
illenek is a jelenetbe, úgy drámáinkban el nem 
maradható tapsoncz-csiklándó fűszernek vannak 
vannak elismerve a phrasisos szép mondások, ha 
nem tartoznak is a személy jellemzéséhez s követ
kezőleg a cselekvényhez sem. Jellemző ábrázolás 
helyett gyakran a közönségnek épen mai nap tet
sző phrasisokat hallunk a több száz évvel ezelőtt 
megboldogult jámbor’ apáktól, kik tragikai hal
doklásukban is oly szép toastokat mondanak, hogy 
köny helyett éljeneket csikarnak ki. A közönség 
megtapsolja a helyeket, az egész hidegen hagyja, s 
sokszori látására nem kívánkozik.

Minket tehát, kik e prológ szép helyeire 
szintén helyest kiáltottunk, kevéssé lepett meg e 
drámáinkban is szokott tünemény. Az lepett meg, 
hogy ki van belőle némileg feledve egy fő, lénye
ges tárgy. A szinház dicsőítésére irt versben nem 
találjuk ugyanis a drámai művészetet megéne
kelve, a mi pedig alkalomszerű lett volna egy ily 
alkalomra irt költeményben.Vörösmarty „Árpád 
ébredésé11-nek egyik legszebb helye, a hol a ma
gyar költő költőileg festi le Árpádnak, mi az a 
szinház, — s itt úgy tünteti föl a tragoediát és 
comoediát, mint az élet eszményi visszatükröződé
sét. Meglehet, hogy Vörösmarty költői defini- 
tiója sem mindenben pontos a drámai művészet 
föladatára nézve, — de a fő dologra, az igazság
szolgáltatásra van fektetve a fősuly, s ki van 
emelve, hogy a drámában a bűn tévedés bűnhődik 
és a gyengeség nevetségessé tétetik. 1837-'ben 
a szinház megnyitásakor még ennyire tisztában 
voltunk. 1862-ben már úgy értjük a dráma föl
adatát, hogy az először az erények és nagy em
berek magasztalásának, másodszor a nemzeti nyelv 
menedék-helye. Legalább, a következő szép ver
sekben, melyek fenálló színházunk érdemeit so
rolják elő, csak e két szempont van kiemelve :

A nép erénye, nemzet ős szökési;
A múltnak fényes nevű óriási, 
A költő eszményképe, ihlett álma 
Jelentek itt élő alakra válva, 
S mi legdrágább kincs élő nép előtt, 
Mi foglalkoztat szivet és velőt, 
A nemzet nyelve, legszebb földi éke, 
Itten talált oltárra menedékre."

Szükségtelen fejtegetnünk, hogy a tragoedia 
és vígjáték a régi vagy uj kor erényei helyett in
kább erkölcsi tévedéseiket tünteti fel és bünhőd- 
teti. Ezzel inkább tisztában van ma drámairó és 
közönség, mint régen, midőn Zrínyit és Kemény 
Simont alkalmas tárgyaknak vélték egy tragoediá- 
ra. — Csak a nyelvre nézve van rövid megjegy
zésünk. A költészet akármely ága csak annyiban 
mozditja elő a nyelv ügyét, mennyiben a maga 
szakában jeles müvet bir felmutatni. A nyelv 
az elmélkedés mezején üres hang gondolat 
nélkül, a lyrában üres hang őszinte érzelem 
nélkül, a drámában is üres hang a jellemek hű 
ábrázolása nélkül — s üres hang nem kell senki
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nek. Erős gondolatok és érzelmek, világos képze
let az, a mi a nyelvet hajlékonyságra, szabatos
ságra kényszeríti, s gondolat-termékenység nél
kül nincs mire használnunk a leggazdagabb nyelv 
kincsét. Drámánk csak akkor tesz szolgálatot 
nyelvünknek, midőn a legkülönfélébb jellemeknek 
csupán szavak általi festésére fölhasználja a nemzeti 
nyelv szavait és szójárásbeli kincseit. Csak az aest- 
hetikai szempontból jó dráma fog valódi szolgála
tait tenni a nyelvnek is. Különben bárminő szép 
dictio, tiszta magyarság, ép jambuszok csak szó- 
fecsélés, s rósz helyen alkalmazott ékszerek. Azon 
tan mellett, hogy az ősök erényeinek magaszta
láén és vele a szónoklás első dolga a drámának, 

nem fogjuk elérni a másik czélt, a nyelvnek a 
dráma általi fejtését.

Mindez nem Jókainak szól. O, kinek elbeszé
léseit épen az teszi kedvesekké, hogy gyakran 
meglepő hűséggel, s ép e helyeken olvasóit el
ragadó magyarsággal tudja beszéltetni képzelt 
egyéneit, igen jól érti, s gyakorlatilag'is megmu
tatja, hogy a költészetben az ábrázolási lelemé- 
ményesség adja meg a nyelvnek is uj fondulatok- 
ban való gazdagságát. Csak azon, meglehet so
kaknál uralkodó téveszme ellen szóltunk, mely 
szerint valami nagy isten-áldás a magyar nyelvre, 
hogy gyenge drámákat szavalnak el rajta, (ter
mészetesen, többnyire üres padok előtt). —m.— 

(Folytatjuk.)

VÉG
— A mint múlt számunkban is emlitettük a I 

,,Budapesti Szemle'* ötödik évi folyamának utolsó I 
füzete is megjelent. Tartalma e következő : -Boa! 
Péter élete és munkái, első közlemény, Gr. Mikó 
Imrétől. A mennyiben az első közleményből Ítél
hetni, ez egy igen kimerítő monographia, mely 
Bőd Péternek eddig részletesen kevéssé ismert 
életét rajzolja s egyszersmind kinyomott és kézi- 
rati munkáit ismerteti. Meglepő, hogy Erdély 
egy legnevezetesb államférfia tölti be irodalom
történetünk e hézagát. Bőd Péter, a múlt század 
egyik legnevezetesb tudósa, leginkább protestáns 
egyház-történelmi iró volt s igy ez életrajzot és 
tanulmányt jogosabban várhattuk volna a protes
táns egyház valamelyik papjától vagy tanárától. 
Azonban fájdalommal kell megvallanunk, hogy 
kivéve Révész Imrét és Lichner Pált, majd senki 
sem törődik a protestáns egyház és irodalom tör
ténelmével. Átalában mind két clerus többet te
hetne e tekintetben. Irodalmunk történelmének 
azt a korszakát, mely a mohássi vésztől a XVIII. 
század közepéig terjed s úgy szólva a vallásos 
viták korszaka, ők világosíthatnák fel legjobban, 
nem csak ezért, mert helyzetüknél fogva több 
adat birtokába juthatnak, mint mások, hanem 
azért is, hogy ide a hittani kérdések mélyebb is
merete szükséges, mint a mennyit az irodalom 
történelmével foglalkozóknál rendesen találunk. 
Egy-egy sikerült monographiának mennyi hasz
nát venné aztán az, ki az irodalom egész törté
nelmét állítja össze. Addig nem is lesz irodal-

Y E S.
műnk történelme minden irányban alaposan meg
írva, inig monographiáink meg nem soHsódnak. 
A második czikk : Humbold Sándor és müvei, 
ötödik közlemény, Almási Balogh Páltól, Hum
bold utazásait ismerteti. Az ily czikkek inkább 
honosítják a tudományt, mint a Kritikai lapok** 
nyulfark czikkei Hegelről, Macaulayről, melyek 
legfeljebb conversations-lexikoni czikkeknek ille
nek be, mégis nem hiszszük, hogyCsengery azzal a 
nevetséges pöffeszkedéssel merjen előállani : ide 
nézzetek az én vállalatom fogja meghonositni a 
tudományt, mely eddig a magyar irodalomban 
hiányzott. A többi czikkek, melyek közt legérde- 
kesb a Szabó Józsefé, e következők : Machiavelli 
és Montesquieu, harmadik közlemény, Báró Ke
mény Gábortól. A nemzetközi ipar- és miitárlat 
Londonban, első közlemény. Szabó Józseftől. 
Újabb adalék a török uralom történetéhez, máso
dik közlemény , Szilágyi Sándortól. Irodalmi 
Szemle : Arany László népmeséi Gyulai Páltól. 
Hazai könyvészet.

- ■ Peti József, a pesti ev. reform, főiskolá
ban a theologia egyik tanára, a dunamelléki egy
ház-kerület aljegyzője, f. hó 22-én reggel élete 
28-ik, boldog házasságának 3-ik évében meghalt. 
Hült temei Pápán, aug. 23-án temetteltek el. A 
boldogult egyike volt ama keveseknek, kik a ná
lunk annyira elhanyagolt philosophia téren mun
kálkodnak. Nem csak a protestáns egyház vesztett 
benne, hanem irodalmunk is.
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mány szempontjából. Irta Filó Lajos, nagykőrösi 
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SÁROSPATAKI FÜZETEK. Protestáns és tudományos 
folyóirat, stb. szerkeszti Antalfi János. Hatodik év
folyam. VI. Ára 1 évre 6 ft. (Sáros-Patak, a főiskola 
betűivel).

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

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

BUDAPESTI SZEMLE. Szerkeszti és kiadja Csengery 
Antal L-ik füzet. Ára 10 füzetnek egész évre 10 ft. 
(Emich, Pest).

KÖLTEMÉNYEK. Irta Dalmady Győző. Ára 1 ft. 50 kr. 
(Heckenast, Pest.)

KÉT ÉLET. Szeszélyes regény. Irta Józsika Miklós. Két 
kötet. Ára 2 ft. (Heckenast, Pest).

AZ ÁLLATORSZÁG KÉPEKBEN. Az ifjúság használa
tára irta Sárvári Eöry Sándor 122 fametszvénvnvel, 
Ára 2 ft. (Heckenast, Pest).

NEMZET GAZDASÁG- ÉS PÉNZÜGYTAN. Rendsze
res tan- és kézi könyvül irta Kautz Gyula. Első rész, 
második része októberben fog megjelenni Ára 4 ft. 
(Heckenast, Pest.)

NEFELEJCSEK. (Költemények.) Irta Lassú Lajos. (Sie 
ber-örökösök, Pozsony.)

TARTALOM.
Szerény diótördelés. Hunfalvy P. — Önbirálat. — Kul- 

• lervo. Fábián I. — A lelkiismeret. Szász K. — Apropos-k és 
í mal-apropos-k. Zilahy K. — Nemzeti színház —m.— Ve
gyes. — Üj könyvek.

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

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

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

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

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

Heckenast Gusztáv Arany János
kiadó. szerkesztő.

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

Pesten, 1862. Nyomatott Lauderer é» Heckenastnál




