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SZERÉNY DIÓTÖRDELÉS.
(Vég e.)

A tudósnak harmadik kötelessége, Bras
sai, s úgy hiszem, valamennyi férfi állítása 
szerint, az, „hogy távul tartsa magát az el
fogultságtól , kivált a módszer tekintete
ben?4 „Minden módszer jó, de csak a maga 
helyén és illő óvatossággal használva. Már 
pedig „Hunfalvyn a rokonság eszméje oly 
csábitó hatalommal uralkodik, hogy a kellő 
óvatosságot és ennek kezelő szerszámát, a 
kritikát, igen is gyakran elhanyagoltatja 
vele, .... úgy hogy ötét az elfogultság 
vádja alá vethetni. Legújabb és majd nem 
legerősebb oklevél az a törekvése, a mely
lyel a lát vala formát a latin imperfectum- 
mal azonosítani akarja. Hunfalvy okosko
dásai oly speciosusok voltak, hogy engem 
is megtévesztettek eleinte. De próbáltam 
gyakorlatilag, vizsgálatra fogtam elméleti
leg, és — bizony sehogy sem megy! Nem 
ám, ha mindjárt finn, lapp, török, tatár s 
valamennyi latinos régi magyar fordítók 
bámulatos egyezéssel mind összeesküdné
nek is mellette.44 E szerint azáltal vétet
tem a tudósnak harmadik kötelessége ellen, 
hogy a magyar időalakok eredeti jelenté
seinek kikutatásában a finn-lapp, török
tatár nyelvek rokonságára támaszkodtam.

Azt szokták mondani a régiek : Non- 
nunquam dormitatet Homerus! Nekem ked
vem volna felkiáltani : Nonnunquam dor- 
mitat et Brassai; mert az éber Brassai, 
az előre és hátra tekintő, a jobbra és balra 
néző Brassai soha ennyi ellenmondásba 
— nem bonyolódik. — Valamennyi lati

nos régi magyar fordító! Mi nagyot hang
zik, és mi keveset jelent ez! Hogy valamit 
jelentsen, mutassa meg Brassai annak lehe
tőségét, hogy egy régi fordító is a magyar 
idöalakok jelentését a latin nyelvtől tanul
ta megismerni. Hiszi-e igazán Brassai, hogy 
a magyar nyelvnek, ha nem jut a latinnak 
közelébe, nem lettek volna : vogmuc, vi- 
magguc és vimaggomuc stb. alakjai? nem 
lettek volna : terumteve, odutta vola, filuot, 
emdul stb. alakjai? Ugy-e nem hiszi, sőt 
azt mondja, hogy bizony a magyar nyelv
nek megvoltak ez alakjai, mielőtt a latin 
nyelvvel érintkezett. De ha megvoltak, nem 
meg kellett-e jelentéseiknek is lenniök ? 
Meg. Tehát mit gondol Brassai, azt-e, hogy 
az első forditó a latin forma jelentését sü
tötte a magyarra, vagy inkább azt, hogy 
mert a magyar formáknak ilyen meg olyan 
jelentésűk megvolt már, azért fordították 
p. o. ezt : „Videns autem multos pharisaeo- 
rum et sadducaeorum venientes ad babtis- 
mum, dixit eis. Progenies viperarum, quis 
demonstravit vobis fugere a ventura ira“ — 
a müncheni codex igy : „Látván ped’g a 
leváltaknak és a szaduceusoknak sokit, jö
vőket a keresztségére, monda nekik : Kecs- 
kekigyóknak nemzeti, ki mutatott nektek el
futnotok istennek jövendő haragjától ?*■ — 
Károlyi Gáspár pedig (ki a müncheni Co- 
dexet nem ismerte) emigy ; „Jfífcor pedig 
látta volna János . . . monda nekik : Mér
ges kígyóknak nemzetségi, kicsoda intett 
meg titeket44 stb.? Lehet-e csak képzelnünk
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is, hogy, mert a latin perfectumnak két je
lentése van, azért csinálták a fordítók a 
a láta és látott alakokat; s nem bizonyos-e 
az, hogy mert a láta és látott különböző 
jelentésüek valának, azért használja a for
dító a láta-t, mikor neki megfelelő jelentés 
van a latinban, s a látott-at, mikor meg en
nek megfelelő jelentés van a latinban? Még 
a conjunctivusi latinismusok is csak úgy 
váltak lehetségesekké, mert a látnék, láttam 
volna alakok és jelentéseik megvoltak a ma
gyarban. — Miután a magyar fordítók a 
magyar igének idő-alakaira nem a latinból 
süthették az illető jelentéseket : őket tehát, 
ebben a tekintetben nem is lehet latinosok
nak nevezni.

Azután nemcsak a fordítók, hanem az 
eredeti irók is úgy használják vala az idő
alakokat a XII—XVIII. század közepéig, 
sőt végéig.

Végre föltéve, mit Brassai hiszen, hogy 
csak ugyan a finn-lappban, török-tatárban 
hasonló gyakorlat mutatkozik az idő-alakok 
használásában : vajon nem kellene-e Bros
sainak is meg vallania, hogy tehát a régi 
magyar irók olyan eredetiséget fejeztek ki, 
milyet másutt a nyelvek történeteiben nem 
ismerünk, s melynek ellenében Brossainak 
nyelvérzéke csakugyan mákszemnyi suly- 
lyal sem nyomhatna. S ő mégis, föltevén, 
vagy gondolván a mi nincsen, a maga érzé
kének többet tulajdonit, mint annak, mit 
fölteszen, hogy van; tehát egyedi tudatá
nak nagyobb történelmi hitelt tulajdonit, 
mint az egész történetnek. Ez nemcsak el
lenmondás, hanem viszásság is.

De az nincsen, a mit gondol, s én nem 
is tettein, miről engem vádol. A finn-lapp 
nyelvben az idők használata inkább hason
lít a némethez, mint a magyarhoz, — mert 
olyan kevés időalakjai vannak, mint a né
metnek. Még akarva sem lehetett rája hi
vatkoznom az időalakok jelentései körüli 
kutatásimban. Nem ismerek Brossainál töb
bet győző olvasót; azért felszólítom, vál
lalja el a terhes munkát s olvassa el még 
egyszer mind azt, a mit valaha a magyar 
igeidökrül irtani, s idézze szószerint a he 
lyeket, melyek által abból igyekszem ki
sütni az illető alakok jelentéseit, mert meg- 
felelőjük a finnben és lappban, a törökben 

tatárban ilyen vagy olyan jelentéssel |öíótt“

vannak. Az a vád tehát, hogy a rokonság 
fogalma uralkodik rajtam és elfogulttá te- 
szen, nem engem illet, de illeti Brassait, 
mert ő az elfogult, azt hivén, hogy mivel a 
nyelvrokonságot előhozogatom, azt ott is 
emlegetem, hol vele bizonyítani nem lehet. 
Egyébiránt azt nem gondolom, hogy azért 
hibázott itt Brassai, mert jól tudja, hazánk
fiai előtt mily súlyos argumentum ad ho
nfiúéin a finn-lappnak, török-tatárnak emlí
tése. Brassai soha sem állhat a „volgus pro
fánunk k őzzé; egyszerűen csak emberi dolog 
esék meg rajta ez alkalommal; azért „dor- 
mitat nonnunquam et Brassai.“ Jól, szinte 
merném mondani, olyan jól tudom, mint 
Brassai, miben áll a nyelvek egyedisége; 
azért az idő-alakok jelentéseit csakis a ma
gyar nyelv emlékeiből igyekeztem kisütni. 
S mert azt állítom, hogy ama jelentés ős
régi, azért hozám fel egy alkalommal a tö
rök szever idi — lát vala alakot, miből az 
eredetiségre vonok tanúbizonyságot. De 
nem azt mondom : mivel a török szever idi 
imperfectum, azért a lát vala is az.

Azt mondja Brassai : azonosítni igyek
szem a lát vala alakot az imperfectummal! 
Mit teszen a valamit tenni igyekvés? Nem 
azt-e, igyekvésíink által olyan változást 
hozni elő, melynél fogva valami alkalma
tossá legyen valamire? Ugyan mit tehetek 
a lát vada alakkal, vagy mi változást hoz
hatok elé rajta, hogy imperfectummá le
gyen!? Valóban nem bántom szegényt, nem 
is bánthatom; egyedül azt mondom, a mit 
ő teszen a régi magyar irodalomban Kazin
czy koráig, s a mit ináig teszen imitt amott. 
S mit teszen, mit jelent a lát vala alak? Te
szen kétfélét : 1) a régi néhány példa, s 
újabb szokás szerint, melyhez Brassai is áll, 
azt, mit a latin amavisset, vagy a franczia 
akár si j’avais eu, akár j’aurais eu *).  2) 
igazi imperfectumot, mint : „Egy udvarló 
lányra akada, ki . . . várja vala, inig asz- 
szonya délesti álmát kialunná.“ (Faludi, 
éjtsz. 132.lap.)**).  Kétség nélkül fordul elő 

*) Ha más nem találná is érteni, Brassai bizonyosan 
érti, ki ,,.1/í a kérdési" alatt írja : „De ha e'11 Hunfalvynak 
lettem volna, még sem támadom vala meg stb.'1 Néha elö- 
mondatban is áll ez alak, mint láthatni a Magyar Nyelvé
szet V. 330. lapján.

**) Oly cselekvényt vagy állapotot jelent itt a várja 
vala, melynek tartama közben más cselekvés-afcada törté
nik. Jónak látjuk megjegyezni kévésbbé jártas olvasóink 
" . S z e r k.
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egy harmadik jelentésben is, melyben a la
tin imperfectumot is találjuk, t. i. mint a 
múltban tartós állapotot kifejező, — mi nem 
imperfeetum, (lásd Nyelvtudom. Közlemé
nyek 1. füzet 36 és 40 lap.) Már mit taní
tok én? A lát vala alak 1) jelentése, mint
hogy a régi irodalom Kazinczy koráig csak 
véltve él vele, előttem is csak cum grano 
salis áll : ellenben 2) jelentése igazi ma
gyar, melynek ott van helye, hol igazán 
imperfeetum kell. De a harmadik jelentést 
nem tartom annyira magyarnak, mint a 
másikat, s megengedem, hogy a magyar 
irók, kik a lát vala alak 2) jelentését a latin 
imperfeetum egyik jelentésével egyezőnek 
találták, azt ennek második jelentésében is 
használták; én inkább kerülni akarom,mint 
ajánlani. lm, emebből látja Brassai, s lát
hatta ezelőtt is, hogy én semmi azonosító 
igyekvésben nem fárasztom magamat, sőt 
inkább hogy kitüntetem a található kü
lönbségeket.

Neyyedik kötelessége a tudósnak, úgy
mond Brassai, az, hogy a nyelvben gyöke
rező, ok nélkül felkapó divatnak tehetsége 
szerint ellene küzdjön, s hogy ö maga ha
sonló divatot ne kezdjen. Siet azonban mon
dani, hogy én a negyedik kötelességnek 
másik felét sértem, mert kezdek divatot 
(a lát vala alakot imperfectummal azonosí
tom), mely nem gyökerezik a nyelvben. 
„Nem könnyíti egy cseppet is a vétek sú
lyát az a mentség, hogy hiszen nem valami 
újat akar behozni a nyelvész, hanem csak 
egy méltatlanul elhanyagolt és annálfogva 
elavult formát kíván életbeléptetni. Nem, 
még abban az esetben sem, ha igaz volna, 
hogy a látok vala egészben a videbam kép
viselője, (mi nem áll, mint az előbbiben lá
tók), és hogy az az irodalom, a melyben az 
igének ez az idoma divatozott, épen ebben 
a tekintetben hu tükre volna az akkori élő 
nyelvnek/4 igy folytatja Brassai, s előadván 
a- stylus egyéni és fajtabéli különbségeit, 
azt állítja, hogy a lát vala alak archaismus- 
nak illenék talán jól, hanem én „káros 
igyekezetemmel14 ezt az archaismusi hasz 
nálatot is meggátolom. — Brassai megen
gedi tehát, hogy a lát vala alak 2) jelentése 
élt valaha; megengedi azt is, hogy élhes
sünk vele, valamikor ama régi jó időt akar
juk stylussal is jellemezni : de arra reá 

nem áll, „hogy feleröszakoljuk a mai köz
nyelvnek.14

Ámbár Brassai mond is egyet-mást a 
stylus különbségeiről (a melyek ide nem is 
tartoznak), de nem mond semmit az archa- 
ismusról, pedig magyarázat vagy leírás nél
kül bizony nem tudjuk, mi legyen a ma
gyar archaismus. Tekintsük hát mi con- 
crete és applicative. A lát vala alak lehet-e 
archaismus? Felelet : 1) Brassai maga él 
vele (mindegy, akármely jelentésben veszi 
is); 2) a köznyelv él vele, p. o. a már idé
zett székely dal, s a Sz. Figyelő következő 
számában közlött Bátori Boldizsár czimü 
balladában : „asztalnál ül vala gyönge Ju
dit asszony44 (közbe legyen mondva, e ballada 
a láta alakot is úgy használja mint a ré
giek); lásd a Magy. Nyelv V. kötetében 
Budenz tudósítását is a székely élő nyelv
ről; azután van nálam Lőrincz Károly, kap- 
nyikbányai lelkésznek kézirata, mely a „Há
romszéki nyelvjárás‘4-hoz toldalékot tartal
maz, s többi közt ezt mondja : „Están! hol 
vótál? Est. Az erdőre. — Mit kerestél az 
erdőn! — Tinnapelőtt a lovakkal vótam ki, 
osztán a hogy az Egrestőbe keresztül jövök 
vala, úgy megjettein, hogy!44 stb. — 3) él 
vele az irodalmi, mind kötött mind kötet
len beszédű nyelv, p. o.

„Es vala gyöngyökkel ragyogó szép sípja kezében. 
Mely a természet hangját elzárva magában 
A nagy föld közepén mélyen fekszik vala baj 

dán.44
„Ezt hallván a gyermek megbúsúl vala , s igy 

szólt.“
„Édesen elnyugodott most a sokféle halandó, 
S a mivel ébren nem bírhat vala, álma hozá 

meg.44
..................... „Bátran

Vága be s már oda jött, hol csendesen áll vala 
néhány

Bajnoki közt a szép görög asszony férfi ruhában.44 
stb. stb. (Vörösmarty Zalán futásából.)

„Az újabb kori háborúk a politikai sza
badság gyarapodásával szokták kárpótolni 
a nemzeteknek a hozott áldozatokat. Hol és 
mikor lesz vala inkább maga helyén, mint 
a két testvér hazában, a jelen század elején 
folyt franczia háború alatt?44 — „E túlságos 
gyöngédség igazolását egyedül abban talál
hatja vala, ha az említett kiváltságos osztá- 

18*
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lyok a háború befejezése után semmit sem 
késnek alkotmányos óhajaik érvényesítésé
vel.“ (Id. gr. Teleki Domokos, a Budapesti 
szemle, XIV. köt. 310. lapján.) A mely alak
kal Brassai egy tudományos értekezésben 
archaismusi tettetés nélkül él; mely az élő 
köznyelvben is még előfordul; s- melyet a 
mai irodalmi nyelv is használ : az az alak 
lehet-e archaismus? Nem. De talán egyik 
vagy másik jelentése archaismus, teszem az 
imperfectumi ? Az sem, mivel mind az élő 
köznyelvben, mind az uj irodalmi nyelvben 
is előfordul.

Ezekből láthatja a szives olvasó, hogy 
én a tudós negyedik kötelessége ellen sem 
vétek; nem első ága ellen, mely szerint a 
nyelvész az elegendő ok nélkül felkapó di
vatnak tehetsége szerint ellene küzd, —- mert 
küzdők ám az igeidők tántorgó használata 
ellen; — nem másik ága ellen, mely szerint 
a nyelvész ok nélkül nem kezd divatot, — 
— mert, mint látja az olvasó, okkal vita
tom a lát vala alak imperfectumiságát. Le
het, hogy Brassai a felhozattak után méltán 
nehezteli azt, miért nem álltam legelőbb is 
az utolján mondottakkal elő? mert ha te
szem, talán Brassai sem vitáz a lát vala el
len. De arról én nem tehetek. En úgy vol
tam. vele, mint Brassai; az az tudatomban 
sem volt a lát vala alak: de Brassainak oka 
volt azt vélnie, hogy az ő tudata, az ő 
nyelvérzéke a köznyelv; nekem semmi okom 
nem volt azt vélnem, hanem világosan tud
tam, hogy azt nem tudom, a mit nem tu
dok. S elkezdém a régieknél keresni a mit 
nem tudtam, s azért emlegetém eleinte csak 
a régieket. Hogy immár a köznyelvet és az 
uj irodalmat is emlegethetem, az annak bi
zonysága, hogy nem jártam félreutakon. 
Sőt az némi bizonyságom arra is, hogy „a 
syntactikára tévedő csapongásaim“ talán 
mégsem „kártékonyak/'

Végre szükségesnek tartom előadni, mi 
lehet archaismus, mi nem a magyar styl- 
ban. Az olasz, franczia, angol, skandináv és 
német nyelvbeli irodalmak kezdettől fogva 
való szakadatlan élete s terjedelmes moz
galma teszi, hogy némely szóalakok, kifeje
zések vagy mondatok elavultak. A magyar 
irodalom nem egyszer szinte félbeszakada; 
a közéletben épen abban az időben, melyre j 
legbüszkébbek szeretünk lenni, a Hunya-i

diák korában, alig vagy épen nem is diva
tozók; a XVI. századbeli feléledése és a 
XVII. századbeli virágozása után a XVIII. 
században ismét majdnem elalvék; a köz
nyelv magára hagyatván mindenféle külső 
behatásnak oda vala engedve (mi többi közt 
a mesteremberek nyelvéből is kitetszik). 
Ilyen történeti viszontagságok közt és után 
méltán lehet kérdezni : mi archaismus a 
magyar nyelvben? Mert bizony csak kis 
tulhajtás kell, s az eredeti magyarság leg
szebb része jut majd ezen bélyegzés alá. 
Továbbá élőnyelvben és irodalomban,mely 
az uj szókat oly könnyen beveszi, mintha 
léteiének első tavaszán volna még, mely 
előtt az is uj, mi még Párizpápai előtt kö
zönséges vala : lehet-e az mind archaismus, 
mit az élő köznyelv nem ismer, s a törté
nelmi emlékezés nélkül szűkölködő iroda
lom véletlenül nem használ? Hiába tiltako
zunk az uj szók ellen, azok szükségesek 
voltak, nyelvünk sokat nyert velők : az újí
tások ellen legjobb és legfoganatosabb mód 
az elfelejtett szók fölélesztése. Ezzel kettőt 
nyerünk : megújítjuk nyelvünk emlékeze
tét, és megerősítjük a nyelv analógiái érze
tét, mely rendesen hiányzik az uj szók csi- 
nálásában. Valóságos magyar arcliaismus- 
nak csak azon jelenségeket vehetem, melyek 
a nyelvbeli hangok változásának jelen álla
potával ellenkeznek, milyenek p. o. tanoj- 
tani tanétani és tanítani helyett; monda- 
nája, teremteve mondaná, teremté helyett, 
mert ebbeli contractiók annyira elhatalma
sodtak már, hogy Brassai nyelvérzékét is 
reászedik *). Egyes szókat, annál kevésbbé

®) Brassai t. i. a ba és bán különbözetlensége't vitatja 
a közejtés alapján; de felejti, hogy már a legelső nyelvem
lékben is olvassuk „paradisumfien vala gyümölcs11 és „jok- 
dotja mennyországJele. A mai : ba, bán, bői (bul) lett bél 
szóbul, mely ragozva igy volt : belé, (Lelett), belől, s mely
ből a belé és belől akárhányszor fordúí elő mint rag; a pa- 
radisum belett-et néni találjuk. De hogy belé szintúgy 
különbözött a ően-tül, mint a belöl-tiil, bizonyos; mutatja 
azt a ba, bán, bői ragok önálló volta, mikor maguk vesz
nek fel ragokat így : belém, beléd, beléje; bennem benned 
benne, belőlem belőled belőle. —Más kérdés: nem kell-e sok 
helyütt csak ba, hol most ban-t teszünk, azaz a nyelvnek 
eredeti nézete nem különbözik-e szokott nézetünktől ? S 
ha igen, én a nyelvnek eredeti nézetét nem fognám archa- 
ismusnak bélyegezni. Szabadjon rokon nyelvre hivatkoz
ván felvilágosítanom egy köznyelvi mondást. „Abba az 
időbe történt11 ezt akárhányszor halljuk a nép szájából. 
Hiba-e? nem tudom, mert a finn is, igy mondja : síiben 
aiháan levennyt halu—AZ. abba az időbe elterjedt kívánság. 
Bár nevesse valaki, a tény nem nevet, sőt hasonlókat talál,
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szófüzeteket nem teszek az archaismus ro- zeteket pedig pénzen 
vatába. Mert minden, ugyvett, elavult szó nemhogy ellökjük az 
előttünk valóságos uj szó; az eredeti szófü-

is kellene szerezni, 
önként kinálkozókat.

HUNFALVY PÁL.

P. o. a kalapot a fejé&e teszi a magyar, mint a finn „páa- 
hün panee;“ vagy „feltámada halottai6o'Z“ mint a finn : 
nousnut kuolZeísía; kezdetté'! fogva alus ta pitüen (pitaü 

fogni); mainitsemamme kirjat az említettünk könyvek stb. 
De az ilyenek még „csehfalvak“ nálunk, mert nincsenek meg 
az élők nyelvérzékében.

BELIRODALOM.

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

A mit szerzőnk a szoborállitás mániájáról 
mond, a mint már megjegyeztük, szintén van 
benne igazság, , legalább féligazság. Hibás kiin
dulási pontja. Ö azt hiszi, hogy szobraink vagy 
szoborterveink forrása egyedül az öndicsőités, az 
ámitó hizelges tömjénétől való felfuvalkodottság 
lelkesülése s a legnagyobb nemzetekkel való ver
senyzési vágy. Meglehet, hogy ily érzés is ve
gyült e lelkesülésbe, hiszen nemcsak a nagy tö
meg, de egy-egy kiváló egyén nagyon tiszteletre
méltó lelkesülésébe is sokszor belevegyül a hiú
ság vagy önzés némi eleme, de az bizonyos, hogy 
szoborállitási hevünket leginkább a nemzetiség 
melletti demonstratio és a kegyelet gyulasztották 
föl. Szerzőnk, ugylátszik, azt hiszi, hogy min
den tévedés, baj, bűn, csak rósz indulatból, rom
lottságból vagy tudatlanságból származik. Neki 
nincs arról fogalma, hogy a nemes érzések- és 
szenvedélyekből is folyhatnak nagy tévedések, 
sőt bűnök. Ha az életből nem, legalább a drámák
ból, a Shakspeare drámáiból, megtanulhatta volna, 
hogy egy-egy nemes érzés túlzása mi hamar vá
lik tévedéssé, egy-egy nemes szenvedély korlát
lanságában hogyan sülyedez fokról fokra. íme a 
hazafi, de büszke Coriolan mily hamar válik ha
zaárulóvá, ime a becsületes, de becsvágyó Mac- 
bethből hogyan lesz gyilkos és zsarnok, ime a 
lelkiismeretes és kétkedő Hamlet hogyan teszi 
semmivé magát és környezetét! Bizonyára az a 
kegyeletes érzés, melylyel a magyar nép kitűnő 
emberei iránt kezd viseltetni, az az erős vágy, 
mely folyvást arra ösztönzi, hogy nemzetisége 
iránti ragaszkodását mindenütt kimutassa, ér
vényre emelje, igen méltánylandó dolgok. A baj 
ott kezdődik, midőn többet akar, mint a mennyi
hez ereje van, vagy a mit tesz, roszul teszi. Nem 
mondhatni, hogy ilyesmi ne fordult volna elő. 
Nagy hajlamunk van egyszerre sok szobrot állí
tani; sok az indítvány s a sajtó nem igen veszi 
kritika alá. Nincs sok pénzünk, és sokat s olcsón 
szeretnénk kiállítani. A művészi szempontra ke
vesebbet adunk, mint kellene. Csak hazai művész 

készitse, nem bánjuk aztán, ha nem is sikerül. E 
bajok többé-kevésbbé megvannak, szerzőnk jól 
teszi, ha megrójja, de hibázik abban, hogy kivéve 
a Széchenyiét, átalában minden szobornak ellen
sége ; vidéki városainknak megtiltja, hogy jeleseik 
emlékét megjelöljék s az egész országra nézve ki
mondja : „ne akarjuk ott kezdeni, a hol jó részt 
végeznünk kell, elébb a szükségest, azután a hasz
nost, végre a kellemest."

Mi sem helyeseljük ugyan, ha vidéki váro
saink, mielőtt az ország szivében egy pár művészi 
szobor nem emelkedik, a közerőt elfecsérlik hol
mi olcsó és művészieden szobrokra, de különbsé
get teszünk a valódi szobor s az egyszerű emlék 
közt, mely ellen nem lehet alapos kifogás. Vajon 
nem méltánylandó-e a Kölcsey-atyafiság s Köl
csey nehány barátja, kik az elhunyt sirján egy kis 
szoborszerü emléket állítottak ? Vajon hibáztassuk-e 
Kis-Kőrös városát, hogy Petőfi születéshelyét 
megjelöli? Vajon azt a pénzt, melyet Somogyme- 
gye rendel a Berzsenyi emlékkövére ajándékoz
tak, más czélra forditsuk-e s ne állítsunk a költő 
sírjára hozzá méltó emléket? Vajon a „Bank bán“ 
kiadásából begyűlt pénzt, mire fordítsuk, ha nem a 
költő emlékére s Kecskemét hibázott-e, ha ez ösz- 
szeget valamivel pótolta? Azt hiszszük, hogy 
minden józan ember igennel fog felelni. A mi pe
dig azt illeti, hogy addig ne emeljünk senkinek 
szobrot, a mig valami szükséges és hasznos ügyre 
adakozhatunk, ekkor soha sem fogunk szobrot 
emelni. Minél inkább halad valamely nemzetnél 
a polgárisodás, annál több az úgy nevezett szük
séges és hasznos s nincs Európában egyetlen or
szág is, mely azt az összeget, melyet szoborra 
fordított, nem adhatta volna a szerző szerint va
lami szükségesebbre, hasznosabbra. A művészet 
nem fényűzés, a nemzeti emlék sem az, bár szük
ségüket és hasznokat nem abból a szempontból 
szokás megitélni, mint a minőből a hitelbankot, 
reáliskolát, óvódat s több effélét. Az emberiség 
és nemzetek élete nem oly kiczirkalmazott vonal
ban fejlődik, mÍDt szerzőnk hiszi. Sok fejlődik 
egymás mellett s egymásra hatva, mit az egyol
dalúság egymást paralyzáló elemeknek hisz. Ha 
szerzőnk állítása, úgy a hogy formulázta, igaz 
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volna, a költőket ki kellene űzni hazánkból, mert 
csak fényüzési czikkeket termelnek, nekünk pedig 
még csak a szükséges, a hasznos kell, minők a tu
domány, ipar és kereskedelem. Nem fejtegetjük e 
kérdést tovább, ennyi is elég bebizonyítására an
nak, hogy szerzőnk jót is mily roszul tudja el
mondani.

Sietünk bevégezni czikkünket, bár sok van 
még, a mit e röpiratban meg kellene rónunk vagy 
devalválnunk. Azonban elég lesz, ha csak azt a 
két nevezetes pontot veszszük bírálat alá, melyek 
egyike az akadémiáról, másika pedig a tudomány 
és irodalomnak a forradalom utáni süllyedésé
ről szól.

Szerencsétlensége akadémiánknak, hogy rit
kán, majd soha sem szólnak tüzetesen dolgaihoz, 
de annál többet róják, gúnyolják. Minden úgy
nevezett humorista és ujdonságiró azzal kezdi 
pályáját, hogy egy pár élczet farag reá. Volt idő, 
midőn az ilyesmi egy pár lapban mintegy állandó 
rovatot képezett. A drámai pályázatok most is 
azzal végződnek, hogy szépirodalmi lapjaink nagy 
része elkezd zúgni az akadémia ellen, de egyszer
smind arra nem szánja magát, hogy a megkoszo
rúzott darabot valóban megbírálja. 1849 — 1858-ig 
midőn akadémiánknak meg volt kötve keze, nem 
egyszer hányták szemére, hogy semmit sem csi
nál, roszul van szervezve, azonban midőn szaba
dabban kezdett mozogni, a bölcs birálók nem ál
lottak elő semminémű javaslattal. Francziaor- 
szágban az akadémia nagy figyelem tárgya; 
mikor uj tagot választanak, minden folyóiratnak, 
hírlapnak megvan a maga jelöltje, a kinek tu
dományos vagy irodalmi érdemeit alapos czik- 
kekben fejtegetik. Nálunk senki sem szól sem
mit, legfeljebb a választások után vág valamelyik 
lap egy-egy élczet vagy boszankodó megjegyzést. 
Nem ily eljárást érdemelne egy ennyire fontos 
intézet. Nem kímélő kritikát óhajtunk akadémi
ánk részére, hanem épen azt sajnáljuk, hogy nincs 
semminemű kritikai ellenőrzés alatt. Támadjon 
meg benne bárki bárminő visszaélést, vegyék 
mindennemű mozgalmát a legszigorúbb bírálat 
alá, csak örvendeni fogunk, de csak azt mondani, 
mint közelebbről a „Kritikai lapok,“ hogy az aka
démiának a hazai közműveltségre való befolyása 
majdnem = o vagy mint szerzőnk, a ferdítés és 
értetlenség egy lapnyi zagyvalékéban, csak úgy 
könnyedén pálczát törni felette, oly léhaság, mely 
bélyegzést érdemel. Szerzőnk először is kegyes 
akar lenni az akadémia iránt. Kegyelemből mel
lőzi azt a kérdést, hogy akadémiánk mennyire ol
dotta meg feladatát szócsintani kísérleteivel. Ha 
azt mondja szerzőnk, hogy az akadémia nyelv
tana nem méltó hozzá, meglehetős hiányos és 
gyönge dolgozat, azt értjük, sőt igyekezünk eny
híteni is aggodalmait azzal a hírrel, hogy az aka
démia nyelvtudományi bizottsága már hozzá fo
gott egy oly nyelvtan dolgozásához, mely nyelv
tudományi fejlődésünk színvonalán álljon. De 

szerzőnk az akadémia nyakára akar tolni egy 
oly értekezést, melyet az egész szakosztály ro- 
szalt, tiltakozott ellene. Hol olvasta szerző, hogy 
Bugát szócsintanát magáévá tette volna az aka
démia? Sehol. Azonban neki ferdítenie kell, hogy 
igazolhassa phrasisait.

Másik vádja ez : „Az akadémia kizárólag 
Finnia és Lapponia hósivatagain révedez, keres
vén ott Bendegucz sarujának nyomait, holott már 
annak patkószegeit is rég megőrölte az idő örök 
malma.“ Mi értelme lehet ennek? Nagyon kevés. 
Ugylátszik, hogy a történelmi és nyelvtudomá
nyi osztályt akarja gúnyolni, Réguly utazását, 
Hunfalvy hasonlitó nyelvészetét. Vajon Réguly 
utazásából és Hunfalvy hasolitó nyelvészetéből 
áll-e az egész akadémia vagy csak a történelmi és 
nyelvtudományi osztály működése is? Vajon a 
Réguly északi útja, a Hunfalvy hasonlitó nyelvé
szete valami őrült dolgok-e? Ha valamivel gúnyo
lódni akarunk, ismernünk kell lényegét. Szerzőnk, 
gunyjából Ítélve, oly kevéssé érti öskérdésünket s 
a hasonlitó nyelvészetet, mint a ma született 
gyermek.

Harmadik vádja az, hogy akadémiánk egyet
len gondolattal, fölfedezéssel sem járult az euró
pai tudományosság előbbviteléhez. Ha ez alatt az 
érti szerzőnk, hogy nincsenek oly tudósaink, kik 
a világirodalomban többé kevésbbé korszakot al
kottak volna, igaza van. Ilyen tudós más nemze
teknél sem sok van, s ily nagy ambitiót táplálni, 
minden tekintetben kedvezőtlen körülményeink 
közt, oly ifjú tudományos irodalomnak, mint a 
miénk, meglehetős nevetséges felfuvalkodottság 
volna. De ha szerzőnk azt érti vádja alatt, hogy 
az, európai tudósok semmi hasznát nem vehetik 
tudósaink munkáinak, akadémiánk kiadványai
nak : akkor nagyon téved. Ha az európai tudós a 
magyar történelemről, nyelvészetről, archaeologiá- 
ról, természetrajzról akar adatot, felvilágosítást 
szerezni magának, a mi tudósainkhoz kell fordulnia, 
s nem,hiába fogja forgatni az akadémia Évköny
veit, Értesítőjét, Régi nyelvemlékeit, Monumenta 
hungaricáját, Nyelvtudományi, Archaeologiai, 
Statistikai közleményeit. Hogy az akadémia 
mind inkább igyekszik e tekintetben megfe
lelni az európai tudósok várakozásainak, bizo
nyítja az az élénk mozgalom, mely a különböző 
szakosztályok bizottságaiban, kezd kifejlődni. Mi 
részünkről még jó ideig megelégszünk azzal, ha a 
magyar tudományosság a mig egyfelől az európai 
tudomány eredményeit átülteti a hazai földbe, 
addig másfelől mind inkább megfelelni igyek
szik annak a kötelességének, hogy mindazt, a mi 
a tudomány bármely terén hazai viszonyainkra 
vonatkozik, kitisztázva, összeállítva nyújtva az 
európai tudomány használatára. Nemzeti fejlődé
sünk jelen stádiumában ennél többet nem köve
telhetünk az akadémiától is. Érre is sokkal több 
pénz kellene, mint a mennyi még eddig rendel
kezése alatt áll. Hogy azonban erre akadémiánk 
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jelen viszonyai közt is semmit sem tett volna, azt 
csak a tudatlanság vagy rósz akarat állíthatja.

Szerzőnk ama követelése, hogy az akadémia 
népkönyveket adjon ki, nem érdemel szót. A mit 
az akadémia drámai pályadijai gyakorlatiatlan, 
absurd voltáról mond, hogy t. i. nem az aranylag 
jó, hanem csak a valódi jó miinek kellene kiadni a 
jutalmat, csak értetlenségének bizonyítványa. A 
Teleki-pályadij végrendeletileg van szabályozva, 
azon az akadémia nem változtathat; hogy aKará- 
csonyi-pályadijat a még élő alapitó úgy módosí
totta, a hogy szerzőnk kívánja, ez épen az akadé
mia indítványára történt; ezt tudnia kellett volna 
szerzőnknek, de ő nem érzi szükségét annak, hogy 
a miről ir, csak valamennyire is tájékozva legyen.

A tudomány és irodalomnak a forradalom 
utáni sülyedését, szokása szerint, nem igyekszik 
bebizonyítani szerzőnk. Elég neki amúgy brusque 
oda vetni egy-egy állítást. Ugylátszik leginkább 
az a baja, hogy a mig „e század második negyede 
hat-hat (vajon harminczhatot tesz-e ez vagy egy 
tuczettet?) számra termette gombaként a sok szel
lemóriást,most senki ilyen nem mutatkozik. Mi 
nem tudunk ugyan semmit e gomba számra ter
mett lángelmékről, hanem azt tudjuk, hogy egy 
pár genialis emberünk most is van, s kitűnő te
hetségeink nagy része, kik a forradalom előtt él
tek, most is működnek, sőt közölök némelyik épen 
a forradalom utáni években érte el fejlődése tető
pontját. Egy huszonöt éves korszakot egy tíz éves 
korszakkal összehasonlítani, nem épen igazságos 
arány, kivált ha meggondoljuk, hogy a forradal
mi katasztrófa mily sok tehetséget temethetett el 
vagy akadályozott meg fejlődésében. Nem sok 
ész kell belátni azt, hogy a forradalom egy s más 
tekintetben zavarólag hatott szellemi életünk fej
lődésére, de azt épen nem látni, hogy némely te
hetségek leszorulása a politikai pályáról, az iro
dalom és tudomány iránt az eddiginél valamivel 
erősben nyilatkozó részvét, mennyi munkásságot 
fejtett ki e rövid tiz év alatt, meglehetős nagy 
korlátozottság. Tudományos és irodalmi intéze
teink a legkedvezőtlenebb körülmények közt is 
igyekeztek fenntartani magukat, s midőn szabadab
ban mozoghattak, a réginél nagyobb tevékenysé
get kezdettek kifejteni. A művészet egy-egy 

ága, például a színészet, hanyatlott ugyan annyi
ban, a mennyiben nem fejlett tovább, de helyette 
fejlődött más, például a festészet. A szépirodalom
ban is egy-egy ág, mint például a lyra, hanyatlá
sát pótolja egy más ág emelkedése, például a re
gényé, a tudomány pedig kétségen kivűl fennebb 
áll, mint 1848 előtt. A történelmi tanulmányok 
1848 előtt nagyon el voltak hanyagolva , a 
mig most a történelmi kritika, archaeologia, elbe
szélő történelem, egyaránt meglehetős lendületet 
nyertek. Irodalmunk történelme csak egy pár 
év óta van összeállítva. A nyelvtudomány Ré- 
vay óta csak napjainkban mozog erélyesben. A 
természeti tudományok terén 1848 előtt alig volt 
valamink, most itt is az élénkebb mozgalmak kez
detét látjuk. Journalistikánk fennebb áll, mint 
ezelőtt 15 évvel. Például a külügyi kérdésekhez 
akkor, kivéve egy pár embert, hires emberek sem 
értettek annyit, a mennyit ért most egy másod
rangú journalista. Szaklapjaink is többen vannak, 
mint régebben, s némelyik egyszersmind sokkal 
jobb, például a „Gazdasági lapok.“ stb.

Azonban, midőn társadalmi, irodalmi és tu
dományos állapotainkat szerzőnk megtámadásai 
ellenében védjük, nem az öndicsőités megelége
dését hirdetjük, ellenzéket sem akarunk képezni 
közállapotaink kritikája ellen. A figyelmes olvasó 
eddig is észrevehette, hogy mi nem tartozunk az 
elégedett emberek közé s nem vagyunk ellenségei 
a legélesb kritikának is, csak legyenek eszméi, is
meretei, tudjon fejtegetni. Szerzőnk ilyesmivel 
nem dicsekedhetik s röpirata nem egyéb, mint 
egy iskolai chria Széchenyi modorában. S mert 
laptársaink némelyike nagy dicsérettel fogadta, 
kénytelenek voltunk kimutatni éretlenségét, meg
róni léhaságát, visszautasitani rágalmait. A ki a 
magyar nemzetet minden nemű viszonyaiban 
akarja erős birálat alá venni, tudnia kellene lega
lább annyit, mennyit egy jól végzett lyceumi 
tanuló tud; a mely lap az ily munkát minden bő
vebb fejtegetés nélkül dicsérni meri, meg kellene 
gondolnia azt, hogy egy nemzetet, saját nemzetét 
gyalázó pamphlet megérdemel legalább annyi fá
radságot, mennyit előfizetési felszólitására szo
kott fordítni.

(~i.)

T Á R C Z A.

SIRVERSEK A GÖRÖG ANTHOLOGIÁBÓL.

I. | II.

Fuss a tengerek üzletitől, s jere fogd be az ökröt, Durva Charon. Szelid inkább ő. Elorozta az ifjút’ 
A ki rövid napokért hosszú világot akarsz. i A ki eszén az öreg bölcs esze sem foga ki.

Szárazon a huzamosb élet : tengersikon eddig Elragadd ürömit. Kiragadta ezernyi veszélyből. 
Még nem igen lehetett látnotok őszhaju főt. | Még a nászát sem látta. Se násza buját.
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III.
Könnyeket áldozom én; oh Heliodora, tenéked, 

Némi maradványát a szerelemnek, ihol.
Vágyaim emlékét siratom le hűségesen a bús 

Halmon, előbbi hevünk egyszerű zálogául 
Bánatosan kesereglek Ais teremében is, elhunyt 

Nőt Meleagros, akármily hiú a kegyelet.
Jaj, jaj, hol van az én egyedüli virágom? Elorzá 

Hades; az én koszorúm általa csak hamu már.
Téged imádalak, oh Anyaföld, az örökre szerelmest 

Néma homályaidon lágyan ölelje karod.
IV.

„Üdv veled, oh nap!“ monda Kleombrotos Am- 
brakiából, 

És az emelt falról rögtön Aisba szökött,
Semmi halálméltót sem látva, kivéve Plafonnak 

Most olvasta müvét lelke jövője felől.

V.
Bölcs Eubulosról hiven emlékezve igyunksza, 

Vándor : mindegyikünk közkikötője Ais.

VI.
Bármi hajózástól kell félni, ha, oh Theodot, már 

Néked is Afrika mély tengere lön temetőd,
A mint megterhelt kalmári hajódra kifáradt 

Szárnyain a darvak számtalan ezre leült.

VII.
ügy gyalogokéban gonoszul hajtatva egy ebtől, 

Mond vala Pythagoras szánakozólag ehez :
„Hagyjad el, és ne harapj; hiszen egy jó régi ba

rátom
Lelke vagy; ismerlek, czimbora, hangod után.“

Sz. I.

APROPOS-K ÉS MAL-APROPOS-K.
Beszély. (Vége.)

Elég az hozzá, másnap vacsora előtt 
Tóni kisasszony Lörincz mellett suhanva 
el, csak annyit súgott neki : vacsora után 
szóm lesz önnel. De ez elég volt arra, hogy 
Lörincz minden étket érintetlenül hagyjon 
s nagy belső fölindulásának leküzdésére az 
előtte álló vizes-palaczkot lassankint fené
kig kiüritse. Vacsora után az ablak mélye
désébe magához intette : „egy óra múlva 
menjen ön a lugasba, — mondá — hol va
sárnap a kártyát vetettem; imádottja várni 
fogja. Legyen bátor s használja szerencsé
jét!“ Aztán semleges tárgyakról nagy han
gon még pár szót váltván vele, szemével 
elég hamisan vágott egyet, s a bizonyta
lanság és ámulat martalékául ott hagyta a 
faképnél.

A szegény fiú, reszketve mint a galva- 
nica machina, szobájába sietett. Klára — 
igy tépelödék magában. — Klára, ki rende
sen oly szemérmes és tartózkodó, ma este 
pedig épen szokatlanul nyugodt- és vidor- 
nak látszott : találkozni óhajt velem?! Nem
csak óhajt sőt óhajtását tudtomra is adatja 
— és épen e gyíkszemü szipirtyó által . . . 
Eh! kívánnám hogy ez az ócska doromb 
semmit se tudna viszonyunk felől! Viszony! 
Ennek most kellene kezdődni. Ki mondta 
volna, hogy még ilyen kalandor lesz belő

lem! Isten neki; itt az alkalom megczáfolni 
Kaczor Laczit, a ki mindig avval csúfolt, 
hogy a collegiumi pékleányainak szemébe 
sem merek nézni.

Nem telt bele egy óra, a ki az udvarból 
nyiló kis kertajtó nyikorgását figyelemre 
méltatta volna, Lörinczet látja vala,halk de 
izgatott léptekkel besuhanni rajta. Hanem 
az udvarban minden jó lélek álomra haj
totta volt már fejét s egy ablak sem világí
tott, tán azért, hogy Lőrincznek annál ha
marább szemébe tűnjék a fehér-ruhás, nyú
lánk nő-alak, melynek körvonalait egyébiránt 
a korom-sötétségben nem tudta, nem is 
akarta megkülönböztetni, hanem hangjának 
rejtélyes zenéjére kettőztetett lépéssel sietett 
karjai közé.

— Ön az? kérdé a lány édes bizalom
mal. De Lörincz nem felelt, hanem tikogva 
kapkodott a levegő után, mintha a sejtelem 
és láz kéjes tengerébe bele akarna halni.

— Mily szép este van, folytatá kedvese.
— Igen, oh mi szép csendes este! kezdé 

végre Lörincz s reszketve nyúlt Klára keze 
'után, ki nem húzta viszsza. Bocsásson meg, 
mindenre kérem a mi szent, mondá aztán 
Lörincz, olvassa e sorokat; innen megtudja, 
mit keblemben rejtek, de kimondani képte
len voltam. Klára kezét nyújtotta, melyet a 
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lovag csókokkal halmozott el. A közben el
vette a levelet s kebelébe rejté. A boldog 
pár lelkesedése perczröl-perczre növekedett, 
-- s nem tudom hogy, ajkaik egymást érin
tették. Gondolom a lány volt, ki szenve
délye hevében az első, hosszú és lángoló 
csókot adta. Az első szerelmi- csók! — átok 
és kárhozat a ki ezt nem Ízlelte! — Endi 
Lőrincz még soh sem volt ily boldog; arczát, 
tenyerébe rejté, mintha az üdvösséges gon
dolatot vissza akarná tartani, hogy eine re
püljön; majd fejét megint fölemelve, fölki
áltott : Szent isten, mit cselekedtem! Csak 
most vette észre, hogy nem Klári, hanem a 
szívélyes Zekuláné áll előtte.

— Semmit, csak boldoggá tettél kedve
sem ! sietett megnyugtatni a szép asszony.

Ámde Lőrincz már ekkor jó messze járt 
tőle s a kertről a Kőrösre nyíló kisajtón 
kirohanva, szaladt végig a viz partján, 
mintha szemét vették volna; majd oldalt 
fordulva, átnyargalt a falun, s a váltógaz
daság szélén erőtlenül rogyott össze. Csak 
itt jutott eszébe, hogy levele idegen kézbe 
— és ah! kiébe! került. Haját tépte, a ve
ríték özönnel omlott homlokáról s az oláh 
bakter ócska de éles hangú csörgettyüje 
épen tizenkettőre szólott, mikor az udvaron 
tanyázó komondorok és vendégszereplő ku
vaszok nem csekély megütődésére hazaér- 
keszett.

Akközben Zekuláné az elszaladás mala- 
proposját nem tudván mire vélni, kedvetle
nül és aggódva sietett szobájába, a nála levő 
sorok tartalmából magyarázatot remélve. An
nál nagyobb lett hát csodálata és ijedtsége, 
a mint a megszólító pár szóból kénytelen 
volt belátni, hogy a levél nem neki, hanem 
gyámleányának van szánva. Zsibbadtan 
ejté a papirt az asztalra, s a szégyen és bo- 
szuság miatt egy darabig mozdulatlanul he
vert a pamlagon.

— Ah! — mondá magában némi szünet 
után, midőn erejét a harag visszaadta — ki 
hitte volna, hogy e kis kígyó igy eljárja 
előttem az utat! Ezért nevelhettem anyai 
gondossággal, hogy ily bajba és szégyenbe 
hozzon. Mindjárt gondoltam, mikor minap 
azokat az átkozott verseket olvasták együtt, 
hogy valamit főznek. De hogy már ennyire 
haladtak! Az az alamuszta czudar diák . . . 
nem tettem volna fel róla ennyi furfangot 

és szemtelenséget. Kitetszik hogy neveletlen, 
pimasz. Első tekintetre láttam, hogy nem 
solid ember. Hanem jól van; csak azért is 
megmutatom : a házamat nem teszik bün- 
barlanggá. A diáknak el kell pusztulni 
innen.

Majd végigfutván az asztalon heverő 
levelet, kezével rácsapott s felkiáltott: azért 
sem turbékol itt vele, akármilyen czifra 
litániákat hord neki össze ! —

Reggel még ágyban volt a megbukott 
kaland hősnője, mikor Tóni kisasszony pon
gyolában, de diadalmas és hamiskásan bi
zalmas mosolylyal belépett hozzá. De Tóni 
átalában megtörhetetlen és mindenre-kész 
vidorsága bizonyos savanyu megütközésnek 
adott helyet, a mint asszonya felránczolt 
szemöldökét látta, s még inkább, midőn ez 
nyelvét istenigazában megeresztette :

— Na ugyan derék galibába hozot- • 
maga evvel a hóbortos diákkal! Vagymondja, 
nem azt állitotta-e, hogy Endi fülig szerel
mes belém s hogy vasárnap, mig mi Félme
zőn jártunk, magának mindent kivallott? 
Hogy velem titokban találkozni kívánt ?! 
Na, s az este ott várom a kertben mint egy 
bolond; hát előbb csak öklöndözik, mintha 
ló-méntát nyelt volna, aztán kezembe nyomj a 
ezt a levelet s esze nélkül elfut. Találja ki, 
kihez irta Endi ezt a levelet? Annyi bizonyos 
hogy hozzám nem; nem biz a, hanem Klári
hoz, a kivel úgy látszik meglehetős barátságot 
kötöttek. Sunyi macska nagyot ugrik. De 
megmutatom én hogy az övé nem áll.

A kisasszony csak himezett-hámozott, a 
mint a környülállást megértette.

— De tensasszony lelkem, ki gondolta 
volna hogy az a félkótya, bandali ember az 
óráig se lásson és mikor ilyen deli szép 
asszony barátságára tehet szert (s itt Tóni 
hangja méltóságosan kezdett emelkedni) : 
egy éretlen gyermek után ácsingózzék. 
Nem gondolnám, hogy rósz szándékkal lett 
volna ... s ha nem, akkor ostoba, tapaszta
latlan finak, a kit én eszére fogok hozni. 
Bizza csak rám, kezdé a kisasszony, eleven
ségét csakhamar visszanyerve : nem telik 
bele huszonnégy óra, tisztában lesz ez a do
log, s Endi a tensasszony lábainál fog he
verni és kegyelem gyanánt fog rimánkodni 

í a kéz után, melyet előbb eltaszitott.
— Az enyémet nem taszította, viszonzá
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Zekuláné sértett önérzettel, hanem elfutott, 
se látva, se halva mint egy részeg; részeg 
is volt... nem iszik az a fiatal ember?! részeg 
volt, bizonyosan a volt! —Jó, decziczátnem 
futnak az én fedelem alatt, arról felelek ma
gának s mindjárt eligazítom a dolgukat.

Avval felöltözve, a levelet zsebébe tette 
s egyenesen férjéhez rohant, ki épen borot
válkozott s a szokatlan látogazásra, (most 
elmúlt esztendeje hogy Zekuláné férje szó 
bájába be nem tekintett) majd kiejtette ke
zéből a kést. De a fölborsolt asszony nem 
hagyott neki időt a kérdezösködésre, hanem 
csak aprította, a mint következik.

— Ugyan van egy atyádfia, hallod! Azt 
gondolná az ember, ötig sem tud olvasni s 
már is annyi rósz fát rak a tűzre hogy csak 
győzzön kotorni utána az ember. Az este 
hogy a fejem fájt, kimegyek a kertben szel
lőzni, egyszer valaki bomlik ki a málnafák 
közöl : a mi derék praeceptorunk, s ezt a 
levelet nyomja a kezembe, avval elfut. Itt a 
levél, nesze! Klárihoz szól; olyan levél hogy 
én már vén asszony vagyok — ugyszólva 

de én is átallom végigolvasni. Már nem 
mondhatod, hogy én a leányra ne ügyeltem 
volna; nekem úgy se adott az isten; szeret
tem mintha az enyém lett volna; anyja 
helyett anyja voltam, most ez a köszönet 
hogy a házat hírbe akarja hozni. Hiába, a 
Zekula-vér csak nem válik vízzé, —• ebben 
is megvan a kutyatermészet. Márton ! ha a 
déákot el nem tisztítod a háztól, semmiért 
sem állhatok jót!

— Csak ne visíts olyan nagyon ; a dara
bont már is megállott az ablak alatt s a 
konyhaszolgáló kifutott a pitarajtóba! Én 
e levélben semmi indecorumot nem látok; 
pedig mikor a félmezei grófnénál laktam s 
egyszer, a grófné a levelesház ajtóját nyitva 
feledte, a praktikánssal együtt minden ifjú
kori szerelmes- levelét elolvastuk, — több 
mint tizenöt embertől volt benne. — Ez 
olyan levél, a milyet fiatalemberek unal
mukban mindjárt Írnak, ha csinos leány 
akad szemük elé. Na na, ne patvarkodj! én 
Endit megszólítom, s ha látom hogy a do
log komoly, kiadom neki az utat, csak ne 
várd hogy mindjárt agyba-főbe verjem érte 
Ha valami rósz szándékkal lett volna, elvé
gezte volna Klárival személyesen, nem tette 
volna írásba. — Különös hogy hirtelen igy

megharagudtál arra a jeles fiatal emberre 
— fejezé be kémlelödve Zekula, kinek fi
gyelmét nem kerülték volt ki neje alatto
mos manoeuvrejei s kinek gyanakodó ter
mészetét ez észlelet újra felgerjesztette. Jó 
hogy igy ütött ki a dolog, gondolta magá
ban Zekula.

— Már édes fiam, mond az asszony ke
serűen, te egy idő óta mindenben ellenke
zőt csinálsz avval a mit én karok. Hanem 
ha épen azt kívánod, kérést magadnak más 
társat: vedd telkedre a dolgot, ha tetszik, én 
olyan emberrel, a ki Klárit szemem előtt el 
akarja csábitni, egy levegőt nem szívok. Av
val becsapta az ajtót.

A reggeli, baj nélkül, de egyszersmind 
szótalanul folyt le. Hanem a mint bevégző: 
dött, Lőrincz diákot a princzipalis, ilyen
formán : ,,Jőjön csak amice egy szóra!“ 
az oldalszobába intette. Szegény Lőrincz 
érezte ludas voltát, s mindjárt gyanítván a 
megszólítás okát, nem kis zavarba jött. Ezt 
az öreg káplán (kitől az egész történetet 
tudom) világosan látta, most Lőrincz ur 
két pofacsontja hirtelen neki lángult, mint 
a tüzesliliom. A páter szerint phlegmaticu- 
soknál ez a jele a fölindulásnak.

— Amice, gondolja, mi okból kívántam 
egy két szót váltani önnel? Az ur Klárihoz, 
á fogadott leányomhoz- szerelmes-leveleket 
irogat. Tudom nem tagadja, hisz itt van az 
irás nálam, Ne liigyje, hogy ne vettem volna 
észre, mi foly itt maguk közt, de tudom én : 
ifjúság — bolondság : nem akartam hábor
gatni. Avval semmi bajom, ha írásba tetszik 
is tenni, a mit Klárival közleni akar; hanem 
aztán adja az ő kezébe, ne a máséba. A fé
leségem, a ki Klárit csakugyan mindig úgy 
szerette mint édes leányát már sem tud hova 
lenni ez eset miatt, ijedségében és szégye
nében, s azt mondja, lehetetlen az urnák 
Klárival egy házban maradni. Én nem tu
dom, ezt az asszonyok jobban tudják. Kü
lönben is tisztán kimondom : Klárival nem 
várhat az ur semmit. Nekem gyermekem 
van, a kit csekély örökétől, meg nem foszt
hatok.-Megköszönheti Klári, hogy becsülete
sen felneveltettem; úgy, mint az ujjomat, 
persze nem bocsájtom el magamtól, de biz 
a kiházasitási készületnél egyebet nem Ígér
hetek vele. Ezt jó lesz megtudni. Ha minde
zeket igy felveszi, elhatározhatja magát do-
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mine, akar-e Klári iránti viszonyával valami 
komoly czélt kötni össze; ö szegény leány ; 
én az urat igen derék jó igyekezetü fiatal
nak ismertem, a kinél az ö számitasa feljebb 
nem io-en mehet; ha kedves barátom — itt 
kezét Endi vállára tette — óhajtja, én össze
köttetésüket, mihelyt valami maradandó ál
lomást biztosit magának, nem ellenzem. El
lenesetben kénytelenek lennénk megválni 
egymástól, nehogy a gyermekjátékból még 
valami galimathias kerekedjék — a menny
kőben!

— Tekintetes ur — viszonzá Endi Lö
rincz ; s mikor feleletébe kezdett, arczán egy 
hősi elhatározás minden jele látszott én 
a házi kisasszonyt illetőleg semmi olyan do
logba nem ereszkedtem, a mi hozzátartozó
inak aggodalomra vagy tán épen beleszó
lásra adhatna okot. Isten a bizonyságom; 
pedig ezt mint theologus, nem mondanám. 
De miután a kisasszony iránt táplált érzel
meim egy kellemetlen történet folytán a 
családnak tudomására jutottak, én nem aka
rom eluta'sitni a felelősséget magamról. — 
Ma reggel kaptam az özv. b. T**-né ö nagy
sága prefectusától levelet, melyben igen 
kedvező föltételek mellett udvari papul hi- 
nak A**-ba; ha a tekintetes ur itteni köte
lezettségemtől fölment, Klára kisasszony 
pedig beleegyezik, én kézéért esedezem.

Klári kisasszony (mint a lakadalom 
alatt egyik nyoszolyó leány súgta a másik
nak) minap Lila napján. Körösdön többek 
előtt kijelentette, hogy ő gyűlöl mindenkit 
a ki csak a férfinemből való - visszavon- 
hatlanul. Midőn pedig Hopp Olivér — a ki 
igen müveit fiú és foglalkozására nézve föld

kóstoló segéd — félhangon azt kérdezte : 
vajon kiterjed-e e gyülőlség Endi Lö- 
rinczre is? válasza a volt : ki, sőt öt értet
tem legelöl mindnyája között. Azonban az 
uradalmi mérnökné — ki a szebeni zárdá
ban az Hiedelem és jótársalgás minden tör
vényét gyökeresen elsajátította volt, vala
mint életbölcseség és szendeség tekintetében 
is minden hosszuruhás leány példányké- 
peül szolgált : — ez a jó lelkű asszony fi
gyelmeztette Klárit, hogy egyik férfit a má
sik előtt megszólni impracticus dolog; 
megvetni pedig akárkit is, még inpracticu- 
sabb „Boldogult nagynéném azt tartotta 
’- úgymond — a hol ló nincs, szamár is jó; 
ezt nem kell elfelejteni/4

Ily alapon tehát a szép Klárika is nász
frigyre lépett tiszteletes Endi úrral. Nem 
telt bele hat hét, a boldog pár mar útra in
dult s nem-sokára szerencsésen meg is érke
zett jövendőbeli lakhelyére, A**-ba. A kik 
Lörinczczel találkoztak, igen boldognak raj
zolják. Ö, a nálánál csak valamivel fiata
labb korú ifjú báróban, valóságos barátot 
talált. Lelkészi csekély teendői mellett be
folyt a háztartás gondjaira is s azonkivül 
az udvari társaságokban feleségestöl némi 
résztvesz. Egymást nagyon kedvelik, va
lamint Lajos urfit is. Lajos urfi ö nagy
sága indítványára és a felesége kedvéért, 
Lörincz most tanul tánczolni. A kis baro- 
nesse franczia gouvernanteja — tán boszu- 
ságában, hogy pillantásainak napsugára az 
ifjú báró fás kebléről kár nélkül pattant le 
— azt beszélgeti, hogy Lörincz úgy tánczol 
a mint Lajos urfi fúja. Lám, hogy szeretnek 
az emberek más ajtaja előtt sepregetni!

Z1LAHY KÁROLY.

SZÉKELY NÉPDALOK*).

*) Kriza gyűjteményéből.

V.

Tiz paripám jó van, de nincs egy szál szénám, 
Mett nem kaszálhaték a szerelőm mián. 
Szerelőm, szerelőm, átkozott szerelőm, 
Mét nem termettéi vót tüzfa ágabogán. 
Hadd jutottál vóna mindönnek egyaránt;
Ne jutottál vóna egyedül csak neköm.

VI.
Kolozsvári várra leszállóit egy páva,
Az én kedvös galambomnak 
Csókra áll a szája.
Nözz ki rózsám, nözz ki a várnak ablakán 
Amott jő a te kedvesed
Egy szürke paripán.
Ezüst a kantárja, arany a zablája, 
Az én kedves galambomnak

I Én löszök a párja



284

VII.
Galliczia széjin virít egy almafa, 
Minden esztendőbe’ terem alma rajta; 
Alatta ott nyugszik két székely katona. 
Erdély, édes hazám, ott nevelt jó anyám, 
Hazám édes hazám, magyarok hazája, 
Vajon eljuthatok falum határára?

VIII.
Nincs szebb madár mint a lúd, mint a lúd, 
Nem kell neki gyalog-út, gyalog-út, 

Télbe’ nyárba’ mezítláb, mezítláb, 
Úgy kímélik a csizmát, a csizmát.

Még szebb madár a kánya, a kánya,
A világot bejárja, bejárja,
S még se kopik csizmája, csizmája 
Arra való a szárnya, a szárnya.

Komámasszony leánya, leánya,
Mér’ nem liba vagy kánya, vagy kánya ? 
Mer’ ha mezitláb járna, láb járna 
Piros csizmát nem várna, nem várna.

ÉRTESÍTŐ.
Nemzeti hárfa. Magyar költőnek műveiből 

összeállította Farkas Albert. Pest. 1862. Kiadja 
Geibel.

Nem rég írónőink arczkép-csarnoka jelent 
meg, most müveik anthologiáját veszszűk. Az 
arczkép-csarnokról azt kell hinnünk, hogy csak 
az irónőipályától való elrettentésre volt számítva. 
Ug yan kinek lesz kedve írónővé lenni, ha arczát 
melyre minden nő, még az írónő is ad valamit, el
csúfítva adják át az örökkévalóságnak ? Ez antholo- 
gia talán irónőinkvigasztalására jelent meg, mint
egy kárpótlásul az arczkép-csarnokért. Valóban 
külseje nem csak csinos, hanem épen díszes. A 
kiadón semmi sem múlt. A költemények megvalo- 
gatását már kevésbbé dicsérhetjük, a szerkesztő 
előszava pedig épen tintafolt, mely elcsúfítja a dí
szes könyvecskét.

Már maga a czim is rósz. A „Nemzeti hárfa** 
inkább csak hazafiui dalok gyűjteményére illik, 
vagy pedig oly gyűjteményre, mely költőinknek 
a nemzeti szellem szempontjából legjellemzőbb 
müveit tartalmazza. Az előszótól azt vártuk, 
hogy a szerkesztő a női költészetről mond el 
egyet-mást vagy pedig költőnőinket jellemzi egy 
pár rövid, de találó vonással. E helyett mintegy 
hat lapon mind arról okoskodik, hogy irodalmunk
ban nem szokták kimondani az igazat, kimondani 
valakinek véleményét büntetlenül a czivilizált vi
lágban csak nálunk nem szabad, s több efféle áta- 
lánosságokat szór jobbra balra elég dagályos és 
rósz nyelven. Aztán nagy hősiességgel elszánja 
magát, hogy ő már most igazán megmondja az 
igazat Írónőinkről.

Quid dignum tanto feret hic promissor hiatu?
Parturiunt montes nascetur ridiculus mus.

Valóban e hat lapnyi bevezetés után csak 
három lapnyi fejtegetés következik. Nagyobb a 
kapu, mint a város. Csak hogy aztán hallanánk 
nánk valami okosat. Azonban szerkesztőnk e há
rom lapon leginkább azon tűnődik, hogy Idunát 
vagy Ferenczy Terézt tartsa-e nagyobb költőnő

nek, s miután összekord egy csoport badarságot, 
például, hogy Ferenczy Teréz minden szenvedély 
iránt fogékony (ilyesmit legfeljebb Shakspeare- 
ról lehet mondani), hogy költészete pantheon, 
egekbe nyúló hatalmas és terjedelmes szentegy
ház dicső romja (e szerint a görög és góth styl 
ugyanegy volna), elvégre is Ferenczy Teréznek 
adja az elsőséget. Szendrey Júliát azzal dicséri 
meg, hogy eszméi kerekdedek s jótékony nyílt
sággal fejezi ki érzelmeit. A kerekdedséget nem 
az eszmékről, hanem a compositioról, kidolgozás
ról s több effélékről szokták mondani. A nyíltság 
pedig csak nyíltság, de magában még nem költői 
érdem. Megköszöni a költőnő az ily dicséretet. 
Szőllősy Ninának a „Kert utolsó rózsája** czimü 
költeményében a „magos világnézetet** magasz
talja. A ki e versben akár magos, akár magtalan 
világnézetet fedez föl, az az üres erszényben is 
pénzt fog találni. Flórának pattogó eszmeszik
ráit emeli ki, s költészete be nem fejezettségét 
rója meg. A költészet be nem fejezettsége megint 
csodálatos kifejezés. Annyi bizonyos, hogy a mig 
Flóra meg nem szün Írni, addig költészete sem 
lesz befejezett. Izidórának fájdalmát mély tenger
hez hasonlitja, mely sok szép gyöngyöt adhat az 
olvasó közönségnek, ha a formára és egyöntetű
ségre több gondot fordít, (már t. i. a tenger). 
Bányai Ágnesben a lelki állapotok gyöngéd festé
sét, az átmenetek és árnyalotok hű visszatükröző
dését méltányolja s óhajtja, hogy elbeszélő költe
ményeket írjon, hihetőleg azért, mert nagy objec- 
tivitással tudja felfogni a kültárgyakat, például.

Nyugodt leszek, mint a szikla,
Melyből (t. i. a sziklából) a szív kiszakítva.

Vohl Jankáról azt jegyzi meg, hogy oly téren 
verdesi szárnyait, hová ő nem követheti. Megvall- 
juk nem értjük, ha csak azt nem teszi, hogy 
Vohl J. szárnyas angyal, a szerkesztő pedig Pla
fonnak szárnyatlan, tollatlan embere. Úgy látszik, 
hogy Vohl Jankára nagyon haragszik, mert csak 
egy verset vesz föl tőle, azt is megcsillagozza
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holmi gúnyos felhiáltó jellel. Ha rosznok tartja, 
mért vette be ? Atalát sem szíveli, monoton lant
jától kévés tiszta hangot vár. Monotónia és mo
notónia közt nagy a különbség. Byron is mono
ton. Általában Írónőink mindnyájan monotonok, 
de ezzel még nem sokat mondtunk.

A szerkesztő az a be majd minden betűjére 
talált egy-egy Írónőt, kik között csakúgy hem
zseg a sok, legalább előttünk ismeretlen, Theodóra, 

Elenóra, Bianka. Önkénytelen eszébe jut az ember
nek az a régi bohózati dal, melyben az eladó 
lyányok versbe vannak szedve : Sári, Fáni, Háni, 
Máli stb. Elég lett volna kevesebb költönő is. 
Egyébiránt a kiadás elég diszes s habár a váloga
tás nem a legjobb, mégis mint egyetlen antholo- 
gia költőnőink müveiből, hézagot pótol, nőlyri- 
kusaink némi átnézetét adja.

—g-

NEMZETI SZÍNHÁZ.
A nemzeti szinház megnyitása 25-ik év

napjának örömünnepe. Pesten, 186 ‘2-ben au
gusztus 22-ikén. (Vége.)

A prológ, mely, egyetlen ez alkalomra ké
szült nem zenei rész volt, se nem képviselte eléggé 
a drámát, se elég alkalomszerű nem volt. „Árpád 
ébredése,“ mely ezután következett, bár Vörös
marty irta, kinek nyelvét lyrában és eposzban 
méltán csodáltuk, bár ügyekezett legalább külső
leg drámai formát adni eszméinek, s bár igy két
ség kivűl több hatású, mint lett volna egy szép 
szavalmány — nem nevezhető drámai műnek, 
még igénytelen arányaihoz mérve sem. Egyetlen 
színésznek sem ad alkalmat, hogy az alakítás ál
tal csak némileg kitüntesse magát. Prielle Korné
liának, mint szellemnek, egy kis mondókája, Feleki- 
nének egy szenvedőleges jelenete, Szerdahelyinek 
két-három szava, alig több Szigetinek; Egressy 
mint Árpád és Feleki mint költő inkább csak 
magyarázgató párbeszédet folytatnak. „Árpád 
ébredéséinek főérdeme volt 1837-ben, hogy ma
gában foglalá s allegoricus alakokban megteste- 
sité azon eszméket, melyeket a szinház ügyében 
nemcsak korszerű, hanem szükséges vala elmon
dani. A szinház áll; de a költő nem ismerve, a 
színész üldözések, részvétlenség köztél. 1837-ben 
a szinház valóban felépült, de a színészet fenntar
tásáról nem volt gondoskodva.

Átvitt értelemben a mai íviszonyokra is illik 
némileg ez eszme; mert színházunk állandó fönn
állása nincs biztosítva; de oly közvetlenségben, 
mint ez előjáték feltünteti, nem áll, hála istennek, 
színészeink helyzetére nézve. Aggodalmunk lehet 
távolabbi jövőjök iránt, de jelenben se szükséget, 
se üldözést, se félreismerést nem kell szenvedni
ük. Továbbá ma már oly visszásán hat, mint va- 
mely anarchronismus azon, régen helyén volt 
kezdetlegesség, melylyel a szinház sokféle ügye 
felhozatik, s többek közt, hogy a fiatalság 
viselje magát illendően, ne „betyárkodjék'1 a szín
házban. „Árpád ébredésé" előadatásának csak 
mint a megnyitási ünnepélyt némileg ábrázoló 
előadásnak volt értelme, oly diadalkapu az, mely
nek egykor díszítménye és főiirata teljesen illett 

az alkalomhoz; de szükségből elővettük más vi
szonyok közt is föliratostól együtt.
g ,;gA népszínművet ez este nem drámai oldal
ról mutatták be. Egy népdalegyveleg adatott elő, 
melyet egy kezdő zenész kevés tetszésben része
sült nyitánya vezetett be. Füredi és Bognár Vilma 
váltva énekeltek nem elég összefüggéssel számos 
népdalt az ének- és zenekar közreműködésével. 
Utána magyar táncz következett, ugyanaz, mely- 
lyet már többször láttunk színpadunkon.

Végre valahára következett aztán oly mu
tatvány is, melyben a valódi dráma tűnt fel. 
„Bánk bán“ 4-ik felvonásának végét adák elő 
Egressy és Szathmáryné. Az első Bánk bánt, 
utóbbi Grertrudot játszta. Ez sem oly előadás volt, 
mely színházunk drámai személyzetének reme
kéül lett volna elfogadható. Egressy Petur bán s 
nem Bánk szerepében van egészen helyén, Szath
máryné sokkal jobban játszja a tűzről pattant ma
gyar házi asszonyokat, mint a Grertrud királyné 
féle szerepeket. Azon tragikai mélységből, mely 
egész „Bánk bán“-on elömlik, nem sokat haliánk 
e megrázó jelenetben, melyben a cselekvény tető
pontot ér. Még csak bennsőséget sem tapasztal
tunk); ezt külsőségekkel, kiáltozással, erőszakos 
mozdulatokkal helyettesítette Egressy, s mikor 
végre elmegy, a helyett, hogy Katona József 
utasítását követné, kinek képzelete szerint Bánk 
elvánszorog, Egressy Bánkja földhöz veri magát. 
Bánk, mint önmaga ellen támadt és lelkileg meg
tört ember méltóságot is többet tart meg előbbi 
lényéből, mint a hogy ez este bemutattatott. A 
mit a közönség tetszéssel fogadott is, egy-két 
csattanósabb mondás volt, s nem a drámai emotio 
ragadta meg a nézőket.

Ez esti műsorozatot, hogy az opera is képvi
selve legyen, Hunvady Lászlóból a templomi 
eskü-jelenet zárta be.

Ezekben indokoltuk, mit előre bocsátánk, 
hogy augusztus 22-ikén, 1862-ben a drámai mű
vészet, s átalán a művészet, épen nem tett ki ma
gáért, a mi koránt sem a szerepeltek hibája, leg
távolabbról sem. A rósz műsorozat, a közönség 
tetszés.enek a művészeten kivűl eső utakon kere
sése az igazgatónak vagy választmánynak, vagy 
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főúri pártfogóknak, vagy tán egy két befolyásos- 
sabb színésznek is, felrovandó, — mert ennyi tö
mérdek igazgató van! A vegyes tarka előadás, 
mintha csak ez egyveleg igazgatás képe lett volna!

A szinháznál van egy igazgató, kitől legtöbb 
függene, ha maga is nem függene azon igazgató 
választmánytól, melyet még az országgyűlés tett 
meg, s egy másik még befolyásosb félhivatalos 
kör, mely el nem mulasztja tanácsokkal is támo
gatni a színházat. Mind ezen befolyás körülbelől 
egy úton jár : a színház rendeltetése ellenére 
nem ügyekszik a drámai művészet emelésén : a 
közönség kedvében akar járni s a mulékony tet
szés miatt a maradandóbbat és lényegest hanya
golja el. Mit nyom a latban ezek ellenében a drá
mai színészek és journalistika mindössze is, midőn 
részükön van az opera- és ballet-személyzet és a 
közönség egy nagy tömege? Mert a közönség, 
már nem úgy mint régen, a drámai művészet

iránt igen kevés részvéttel van, pedig tőle füg
gene leginkább fölemelni a drámai művészetet — 
e művészetet, melynek kiváló érdekében épité fel 
adakozásokból a nemzet a színház épületét, mely
nek érdekében adózott az adómentes nemesség 
1840-ben 450,000 forintot alapul, — s csupán ez 
az egyetlen egy az, melynek értelme van a nem
zeti nyelv fejlesztésére nézve, mert a dalmű nem 
oly kizárólagosan szorult a nemzeti nyelvre. A 
dalműre szükség van színházunknál, miután kü
lönben egy másik helybeli színház foglalná el az 
üresen maradt tért, de a dráma első s mindenek 
fölött áll. A közönség részvéte több életet adott 
az operának, látványos müveknek, mi ha a dráma 
részére kezdene fordulni, az a mindig csak a közön
ség tetszését és nem tetszését, nem pedig belátá
sát és sugallatát követő három fejű igazgatóság olv 
dráma-kedvelővé válnék, mint ha nem is az volna, 
a ki volt. —m.—

VÉG
— Irodalmunkat ismét veszteség érte. Egyed 

Antal, apát, duna-földvári plébános és magyar 
akadémiai lev. tag, a házára rontott gyilkosok 
egyikétől vett sebek következtében, aug. 27-én 
estve hat órakor meghalt. A boldogult 1779-ben 
született s Virág Benedek által már korán be lön 
vezetve a magyar irodalomba. Különösebben mint 
a klasszikái irodalom buzgó mivelője tűnt ki. Ti- 
bullus elegiáit (Pest, 1845, az akadémia kiadvá
nya) és Ovidius Metamorphoseonját (Pest. 1851, 
Müllernél) fordította. Újabban a zsoltárok fordí
tását küldte be a Sz. Istvántársulathoz kiadás vé
gett. Műförditmányai nem sikerültek ugyan min
den tekintetben, de a míg Tibullus fordításában 
felülmúlta elődét, Perecsényi Nagy Lászlót, ad
dig más felől Metamorphoseonja igen élvezhető 
forditmány s az elégiákhoz mérve haladást tanú
sít. E mellett nem csak mint iró tette magát em
lékezetessé közöttünk; buzgó lelkész, hű hazafi és 
jótékony emberbarát volt. Minden vagyonát köz- 
czélokra hagyta; iskolai és egyházi hagyományai 
mellett nem feledkezett meg a magyar akadémiá
ról és nemzeti színházról sem; végrendeletében 
mindenik alaptőkéjéhez 1000 forinttal járult. Sok 
ily tagot hazánk mind két clerusának!

— A Kisfaludy-társaság részvényeseinek a 
napokban ismét két kötet fog megküldetni az 
1862-ig könyilletményben: Egyik a Hugó Victor 
Századok legendája, melyből múlt számunkban 
mutatványt is közíénk, fordítva Szász Károlytól, 
a másik Thackeray ,Henry Esmondi czimü regé
nyének első füzete, fordítva Szász Károlytól és 
Szász Bélától.

— A „Nővilág“ 23-ik számában a,,Házikör44

Y E S.
czimü rovatban a német-magyarság e következő 
remek példányát olvastuk: „Kártifióla más módra. 
A kártifióla sós vizben meg lesz főzve, gondosan 
leszűrve, egy tálba téve, reszelt sajttal jól meg
hintve és forró olvasztott irósvajjal leforrázva és 
és tálálva. Vagy irósvaj egy félmeszely tejföllel 
össze lesz forrva és a kártifiólára öntve.“ Úgy 
látszik, hogy a Nővilág szerkesztője uj szenvedő 
formát akar a magyar nyelvre octroyálni, az az 
értelmetlen lesz alkalmasint a német passívum 
wírd-jének fordítása. A Bolond Miska Kipfelhau- 
sere ebből csakugyan tanulhatna, ez már németes 
beszéd, ezt nem lehet vádolni hungarismussal.De, 
fájdalom, Bolond Miska nem szokta jó nevén venni 
a mi tanácsainkat. Közelebbi megjegyzésünkre is 
azt feleli, hogy „egy félig magyar, félig német 
ember (t. i. Kipfelliauser) ir oly nyelven, mely 
literaturailag nem jöhet kérdésbe/4 Mi nem mér
nök igy elitélni szegény Kipfelhausert. Ha ez áll, 
akkor Kipfelliauser még csak nem is akar alak 
lenni, akkor írója nem humorista s literaturailag 
nem jöhet kérdésbe. Mi nem azt kívántuk, hogy 
Kipfelhauser irodalmi magyar és német nyelven 
beszéljen, hanem hogy jellemzőn beszéljen. Ha’ ezt 
nem érti Bolond Miska, akkor nem csodálkozunk, 
hogy azt sem érti, hogy mi a politika, az Önbi- 
rálatot politikai röpiratnak nevezi és szemünkre 
hányja, hogy szépirodalmi lap létünkre bírálatot 
mertünk róla Írni. Úgy látszik, hogy a mi kedves 
Miskánk a humor és politikai élet klasszikái föld
jén, Angolországban, nagyon keveset szedett a 
begyébe.

— „A központban tartózkodó fiatal irók egy 
része — írja a Pesti Napló-név szerint Almásy 

hungarismussal.De
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Tihamér, Beniczky Emil, Dalmady Győző, Győri. 
Vilmos, Reviczky Szever, Szabados János, Thaly 
Kálmán, Tolnay Lajos, Feríessy Arnolcl, s Vida. 
József, elhatározták, hogy mint dolgozótársak 
legjobbnak tartott müveikkel a Balogh Zoltán, 
szerkesztése alatt octoberben megjelenő uj szép
irodalmi lapot fogják támogatni.'1 E lap czime 
Uj nemzedik lesz. Örvendünk e mozgalomnak. 
Lapunk már tavaly kimondta, hogy az Íróknak haj
lamok , elveik szerint kellene csoportosulni egy 
vagy más lap körül. Nagy hiba az, hogy szépiro
dalmi Íróink minden lapba Írnak, nem alkotnak 
különböző csoportozatokat. Ez aztán egyik oka 
annak, hogy szépirodalmunkban nem fejlődhetnek 
ki különböző pártok, melyeknek küzdelme csak 
jótékonyan hathatna minden irányban. Innen foly 
az is, hogy 7-8 szépirodalmi lap tengődik, de 
egyetlen egy sem virágozhatik fel, sem anyagi
lag, sem szellemileg. A közönség jelesb költőink 
és novellistáink nevével majd minden lapban ta
lálkozván, egyik körül sem csoportosul számosab
ban s inkább csak azt nézi, hogy melyik olcsóbb 
sczifrább. A mi a czimet illeti, nem tartjuk jónak. 
Valami újat várat, aesthetikai uj irányt s több 
effélét. A P. N. ugyan azt mondja, hogy nem lesz 
benne semmi efféle s az egész czim csak az élet
korra vonatkozik, hanem akkor valami szerényebb 
czimet kellett volna választani. Aztán e magyaro- 
zat szerint nagyon kizárólagos czim is. Hány 
évesnek kell lenni annak, ki az Uj nemzedikhez 
tartozik? Beveszik-e a 30—40éves embert is, vagy 
az ilyennek ha írni akar belé, cl kell-e hazudni 
éveit ? Nem annyira gúnyolódni akarunk, mint in
kább azt sejtetni, hogy az irodalomnak az élet
korhoz semmi köze s az Uj nemzedéknek csak az 
elvet, irányt illetőleg lehet valami értelme.

— Dalmady Győző költeményei megjelentek 
s elég díszes kiállításban. Illető rovatunk nem 
soká szólani fog róla. Szépirodalmi lapjaink már 
hozzá szólották s mondottuk egy csoport banális 
phrasist. Ha már nem akarnak kritikát írni, miért 
nem igyekeznek, habár egy pár sorban is valami 
jellemzőt mondani s legalább egyetlen eszmécskét 
kifejteni? Például a ,,Családi Kör11 ezt Írja róla : 
„Dalmady költészete kristály tiszta tó, melyben a 
szerelem ege tükröződik vissza csillagaival, felhő
ivel , könnyeivel; szerelmi költeményei valódi 
költemények, minden érzelme egy-egy csillag, 

épen olyan tiszta, épen olyan bájos ragyogásu és 
mikor ez eget felhők borítják, a mi szemünkből 
esik az eső; miért hogy e tiszta mennynek el kell 
borulnia ? stb. Lehet-e ennél valami émelygősb és 
üresb. Úgy látszik, hogy a legtöbb szépirodalmi 
lap azt hiszi, hogy a hölgyeknek az üres fejű ud
varlók nyelvén kell beszélni.

— Az ,,Ország tükré“-ben Vadnai Károly 
mélyen sajnálkozik kritikánk sülyedtségén. Há
rom részre osztja azokat a kritikusokat, kik nem 
szoktak bókolni : „Egyik — igy szól — epéske- 
dik, mint megtiprott vipera; másik a közönség 
mulattatására elménczkedik, mint a circusi clown, 
a harmadik pedig dorongol, mint bármelyik csár
dahős.11 Vajon minket melyik alatt ért, vipera, 
clown vagy csárdahős vagyunk-e? Az ilyen átalá- 
nos phrasisok nem érnek semmit, senki sem veszi 
magára, a közönség se tudja kitől őrizkedjék. 
Aztán legkönnyebb, czáfolat és fejtegetés helyett, 
a kritikát untalan csak kiméletlenséggel vádolni. 
A kímélet vagy kimélenség nagyon másod rendű 
dolog a kritikában, mindig a körülményektől 
függ, t. i. hogy minő ügygyei, munkával van ba
junk, s mi róla a inegyőződésünk. Epén azért mi 
Vadnait nem azért rójuk meg, hogy kíméletlen a 
kritikusok iránt, hanem azért, hogy nem mond 
semmit s meglehetős következetlen. Ö az Ország 
Tükrében nagy zajjal üdvözölte az Önbirálat bá
tor fölléptét és gunyostorát. Vajon nem azért üd
vözölte-e, mert szerzője nem kímél oly nemű 
dolgokat, melyek meggyőződése szerint nem ér
demelnek kiméletet? S most mégis jajveszékel a 
kiméletlenség miatt, mert talán vannak olyan em
berek, kik nem látják kíméletre érdemeseknek az 
Önbirálat üres phrasisait, éretlenségét, ferdítését 
és rágalmait. Kár Vadnainak Macaulayt és Plan- 
cheot hozni föl, kiket, úgy látszik nem olvasott. 
Nagyon meggyűlne velők a baja; azok az urak 
nem csak hogy mélyebben de egyszersmind kímé
letlenebben is bíráltak, mint a mi kritikusaink.

— A budai népszínház sorsa némikép jobbra 
látszik fordulni, a mennyiben az újonnan alakult 
igazgató bizottság reményt és várakozást kezd 
kelteni. E bizottság tagjai e következők : Elnök : 
gr. Széchenyi Ödön, uj tagok : Dobsa Lajos, Hal- 
Ián Ernő, Lévay Henrik, 4/bZnár György, Kempe- 
len Győző, régi tagok : Áldassy Antal, Lippert 
József, Kunhegyi Kamii és Fésűs György,
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UJ KÖNYVEK*).

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

MAGYAR AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ. A philosophiai, 
törvény- és történettudományi osztályok közlönye. 
Az akadémia rendeletéből szerkeszti Csengery Antal, 
akadémiai jegyző. Harmadik kötet. Első íuzet. (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
berger, 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 Volf- 
gang.)

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 nyelvtani tója. Ára 8 füzetnek 4 ft. (Sauenvein. 
Győr.)

NEMZETI HÁRFA. Magyar költőnők müveiből összeál
lította Farkas Albert. (Geibel, Pest).

A FELTÁMADÁS és SPIRITUALISMUS, vagyis Vé
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 Antalji János. Hatodik év
folyam. VI. Ára 1 évre 6 ft. (Sáros-Patak, a főiskola 
betűivel).

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).

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 Jósika Miklós. Két 
kötet. Ára 2 ft. (Heckenast, Pest).

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

NEMZET GAZDASÁG- ÉS PÉNZÜGYTAN. Rendsze- 
rés 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.)

NYÍLT LEVELEZÉS.
A-nak. Sz-on. Vettük a levelet. Örvendünk, hogy oly 

kevés benne a dorgálás. Az „eleven szén“ legfeljebb a 
mi fejünkre gyűl. Minden rendén van.

Sz. K. K. Sz. Miklós. A küldeményt vettük, a megbí
zást teljesitni fogjuk.

TARTALOM.
Szerény diótördelés. Hunfalvy P. — Önbirálat. (—i).__

Sirversek a görög anthologiából. Sz. I. — Apropos-k és 
mal-apropos-k. Zilahy K.— Székely népdalok. — Értesítő. 

— Nemzeti szinház. — Vegyes. — üj könyvek. — Nyílt 
levelezés.

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

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

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

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

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

ISeckenast Gusztáv Arany János
kiadó. szerkesztő.

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

Pentán, 1862. Nyomatott I.anderer es Heckena.tnál




