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SZÉPIRODALMI

F I G 'i E L ó.
Második félév, 19-ik szám.

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

utcza sarkán 11-ik szám.

Megjelenik e lap csütörtökön.

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

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

Egyetem-utcza 4-ik szám.

KÉT RÉGI KÖLTEMÉNY.

Közelebbről a magyar akadémia kézi
rattárában kuruczvilági emlékek után ku
tatván, a Márton J.-féle gyűjteményben két 
ó magyar versezetre akadtam, melyek min
denesetre megérdemlik,hogy közöltessenek, 
miután regiségükhez még költői és mü- 
idomi becs is járul.

E költemények elseje igy hangzik :
• Boldogtalan vagyok,

Mert kinaim nagyok, 
Beborult ifjúságom.

A szokatlan dolgot
És a nehéz jármot

Már megszokni nem tudom.
Régi időm elmúlt,

- Most másképen fordult, — 
Szomorú az én sorsom.

Őszi harmat után, 
Végre mikor aztán 

Fujdogál a hideg szél, 
Nem sok idő múlván 
Sárgul, hulldogálván 

Fáról a gyönge levél.
Zöld erdő harmatját, 
Piros csizmám nyomát 

Hóval lepi be a tél.
Én szemeim sírván, 
Könnyeim csordulván, 

Néznek csak keservesen, 
Bús szivem zokogván, 
Csaknem meghasadván 

Bánkódik nagy erősen;
Ki miatt naponkint 
Látok szomorú kint, 

Szenvedek én testemben.
Istenem; mit tegyek?
Immár hová legyek?

Mire jutok végtére?!

Ha mind búval élek —
Ezentúl mit érek,

Élek-e még kedvemre? 
Vagy mind holtig árván 
Járok csak bút látván,

Mégyek keserűségre.
Ennyi gyötrelemmel,
Vagy ennél is többel

Ifjúságom mint éljem? 
Jobb lesz a darvakkal 
Vagy más madarakkal

Oszszel búcsúmat vennem, 
S mennem oly országra, 
Hol irigyim soha

Nem szólhatnak ellenem!
Talán elmentemmel, 
Búcsuvételemmel

Ha utamat követem : 
Gonosz irigyimnek, 
Kik most reám törnek,

Nyelvök elkerülhetem!
Ha nem látnak, talám
Nem szólhatnak reám, — 

így kedvök betölthetem.
Azért szerelmedre, 
Világod kedvedre

Éld ezentúl, kivánom;
De én fáradságom,
Kedves viragszálom,

Éretted nem sajnálom! 
Légy jó egészségben, 
Addig mig az isten

Éltet, szívből óhajtom!
Szivem, istenhozzád!
Megbocsáss, ha szolgád

Vétett ő beszédében;
Mert noha nehezen : 
De tőled elmegyen,

Ki téged szán szivében;
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Lesz-e véled szemben? 
Láthatd-é e testben? . . . 

Maga tudja az isten I
Immár sólymocskádat, 
Kedves madárkádat, 

Kit karodon hordottál, 
Klárisokkal rakott, 
Skófiummal varrott 

Lábzsinóron tartottál — 
Bocsásd el békével 
Szegényt, hadd menjen el, 

Reá ne haragudjál! *)
Mielőtt a másik költeményre átmen

nénk, vizsgáljuk az imént kozlöttet kissé 
részletesebben.

Régiségét irályán és versidomán kívül, 
melyek a XVI. század végére, vagy a XVII. 
elejére utálnak, legjobban bizonyítja veg- 
strophája, melyben a költő magát vadász
sólyomhoz hasonlítja, a melyek régi idők 
várurai s úrnői által ritka kegyben, kedvel- 
tetésben részesültek. A

„Klárisokkal rakott, 
Skófiummal varrott" 

sorok is nyilván a régi korra, de egyszer
smind a magasabb körök költőjére mu
tatnak.

Hogy e vers Írója különben is nem volt 
a szó szoros értelmében vett nép-, de in
kább müköltő : azt a stróphák müköltészeti 
szerkezete, továbbá az egészen élömlő — 
hogy úgy mondjam — reflectáló szellem is 
bizonyítja.

E költőt meg is merném nevezni, s meg
győződésemben több okból annyira meg 
vagyok szilárdulva, hogy akár alá merném 
írni a szerző nevét, ki véleményem szerint 
nem más, mint a XVI-ik század legkedvel
tebb magyar költője, kinek müvei 1806-ig 
22 — ha nem több — kiadást értek : t. i. a 
bujdosó Balassa Bálint.

De hadd lássak ez állításom bebizonyí
tásához

Azon versalakot, melyben e költemény 
írva van, legelőször Balassa használá; Írtak 
ugyan kívüle — őt utánozva — Rimay és

«) E költemény, mint Debreczenböl értesülök, megvan 
ugyanott a nagyérdemű Lugosy József gyűjteményében, 
egy 1790 iki ponyvairodalmi nyomtatvány versei között, 
„Második ének11 czim alatt, másolatát vettem, azonban 
azt látom belőle, hogy első és utolsó versszaka össze-vissza 
van kuszáivá, mindazáltal a többi versszakok némely 
helyei az akadémia tárában lelt kéziraténál erőteljesebbek 
lévén, közlésemnél e helyeket felhasználtam. T. K. 

IBeniczky is ez alakban; de leginkább még 
is Balassa használta. Nézzük például fenn- 
maradott-költeményei közöl az „Ének a Vé
gekről^ vagy „Krisztushoz könyörgés, hogy 
adjon vitézséget11 stb. czimüeket : versalak
juk, sőt irályuk is ugyanaz, egy kéz müvei
re ismerünk bennök.

S ha szemügyre veszsztik azon borongó 
hangulatot, mely az egészen elömlik, s a 
természet kedvelését, mely főleg a második 
strophában nyilatkozik : önkénytelenül Ba- 
lassára kell ismét gondolnunk, mint a bú
bánatnak és természetnek akkori legihlet- 
tebb dalnokára.

Találunk ugyan borongását azon korban 
több költőnél, például Rimaynál is : de ez 
nem a Balassa homályos, rejtelmes, áb
rándba ringató, méla borongása.

A jelen költeményt Balassa, mint lát
szik, bucsúdalul irta kedveséhez s mély ke
délyének főeleme, a borongó szelid bánat, 
mégis annyira erőt vesz rajta, hogy a hat 
első stróphában kizárólag saját búját, szen
vedéseit vázolja, s csak az utolsó három 
versszakban tél’ át oda, a hová ezúttal fő- 
czélja vala, t. i. elhagyandó kedveséhez. E 
körülmény is igen jellemző.

Hasonlítsuk azonban e dal hangulatát 
Balassa más, fennmaradott dalaiéhoz.

Az első versszakokban „boldogtalansá
gát, nagy kínjait, ifjúsága beborultát, szo
morú sorsát, könnyei hullását, örökös bu
ját" emlegeti, a harmadik versszakban még 
testi szenvedéseit is felhozza.

Ugyan ő egyéb müveiben igy szól : 
„Reménytelenségben ne hagyj elsülyednem“ 
(Lelkem mint Noé galambja stb. czirnü verse.)

Tovább :
„Búnál kik egyebet nekem nem nyertetek.“ 

(Bucsúének.)
„Mert im bujdosni űz nagy bit és szemérem." 

(Bujdosóknak való ének.)
„Eneklém ezeket megkeseredett szívvel." 

(Könyörgés.)
Ugyanott „Stirtt könnyes szemeit," „jaj

gatását" is emlegeti, s a második versszak
ban igy szól :

„Az én búsult lelkem nyavalyás testemben 
Tétova bujdosik, mint madár szélvészben,

Akar esni kétségben."
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íme, mindenütt ugyanaz a bú, az az el
keseredés, az a fájdalom. S e mellett lett a 
testi szenvedésekről való panaszkodás is 
(„nyavalyás testemben“) egyezik harmadik 
stróphánkkal. („Szenvedek én testemben.“)

Az ötödik és hatodik versszakokban go
nosz irígyeit s e gyalázó nyelvöket is emle
geti; ezzel egyezőleg olvassuk nála másutt: 

„Mert környül vett engem szörnyű veszedelem'4 
és

„Ne gyalázzon engem kevély ellenségem."
(Egy szép uj könyörgés.)
Továbbá :

„......... e világ utál, csúfolván engemet
Veszett életemet/'

Nemde mindenütt összhangzás?! Ily idé
zetet akármennyit szedhetnék össze kiadva 
levő müveiből.

Legbiztosabb jele azonban e költemény 
Balassától eredetiségének az ötödik és ha
todik versszakokban van a midőn a költő 
t. i. történelmileg bebizonyult külföldi buj- 
dosását vázolja, és indokolja. Más költő 
azon időben rajta kivül tudtunkra nem buj
dosott idegen hazákba, már pedig, hogy ő 
itt nem belföldi bujdosást ért, eléggé vilá
gosan megmagyarázzák sorai :

„S mennem oly országra,
Hol irigyim soha

Nem szólhatnak ellenem."
A bujdosás indokai is ugyanazok e ver

sében, mint a többiekben: szenvedései, búja, 
melyek irigyei-,s ellenségeinek fondorkodá- 
saiból eredtek, s az ezek nyelvétől szemér
mes menekülési vágy :

„Mert im bujdosni üz nagy bú, és szemérem."

Mindezek folytán erősen hiszem, hogy e 
költemény Balassaé, s armálinkább örven- 
dek napfényre kerülésén, mivel ez valószi- 
nüleg egyike azoknak, melyek

„Tűzben mind fejenként égtenek, vesztenek" 
mivel nyomtatott müvei között az akadé
mia példányában mindhiában keresém. A 
krakkói kiadványt nem láttam, de abból is 
hiányoznia kell, mert abban vallási verseli 
foglaltatnak.

Én Balassának egyéb kiadott verseit 
nem ismerem, miután a „Hazánkéban pár 
évvel ezelőtt a kékkői irattárból közrebo

csátott nehány költemény nem a bujdosó, 
de a második Balassa Bálinté.

Véleményem szerint a jelen verset Ba
lassa midőn 1589-ben — ez volt kibujdosási 
éve — megírta, minden hihetőség szerint 
elküldé kedvesének is, a kitől benne elbu- 
csúzék, és a szerető lélek megőrzé a szép 
költői kincset az utókor számára,hogy meg
meneküljön az elhamvadás szomorúi sorsá
tól, a melyet a kegyetlen költő többi test
véreire mért vala.

Mily végtelen gyöngédség nyilatkozik e 
költemény három végszakában, s mily ked
ves, mily találó az utolsó strópha hason
lata, melyben a bujdosó költő a szerető 
karjairól, mint szeretett, hőn ápolgatott, 
gyöngyölt, s most elbocsátott sólyom, kél 
szárnyra.

S a szerető, gyöngéd szivü dalnak, mi
dőn búja-bajának hosszú felsorolásával buj- 
dosásának szükségességét már úgyis eléggé 
indokold, s kedvesétől bocsánatot kért : 
még sem állhatja meg, hogy legvégül ismét 
azon kéréssel ne váljék el :

„Reám ne haragudjál!"
Most már lássuk a második költeményt 

melyet az előbbbitől egészen különálló, sza
kadozott papirosú régi névtelen csomagban 
találtam.

„Zöld erdő harmatát, 
Piros csizmám nyomát 
Hóval lepi be a tél, 
Hóval lepi be a tél ... .
Messzire bujdosom, 
Hazámat itt hagyom, 
Isten vezérli dolgom, 
Isten vezérli dolgom. 
Jobb hát a darvakkal, 
Vagy más madarakkal 
Elbujdosnom messzire, 
Elbujdosnom messzire.
Szerelmes barátim, 
Régi jó pajtásim 
Tőlem elpártoltanak, 
Tőlem elpártoltanak.
Keserű énnekem
E világon élnem, 
Jól tudod én Istenem, 
Jól tudod én Istenem!
Isten ! én azt kérem : 
Utamban vezérem 
Légy, s ments meg mindenektől, 
Légy, s ments meg mindenektől.

19*
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Vezéríj messze földre,
Idegen nemzetre,
Hol lakjam békességben, 
Hol lakjam békességben. 
Mert itten lakásom 
Nincsen maradásom 
A sok irigyeimtől, 
A sok irigyeimtől. 
Fejenként mindenek, 
A kik esmértenek, 
Mostan megbocsássanak, 
Mostan megbocsássanak. 
Hosszú bujdosásom 
Leszen távozásom . .

Itt az ódon dalgyűjteményből a követ
kező levél ki van szakadva, s a költemény 
többi része, — fájdalom, hiányzik.

Hogy e vers az előbbivel egy eredetű : 
nyelve, hasonló mértéke, hangulata, s tár
gya eléggé bizonyítják, de bizonyltja azon 
körülmény is, hogy első versszaka tökéle
tesen azonos az elébbi költemény második 
versszakának utolsó három sorával, s hogy 
a harmadik versszak is majdnem szóról 
szóra ugyanaz az elébbinél az ötödik vers
szak negyedik és ötödik sorával.

Az a körülmény, hogy a költő piros 
csizmát emleget úgy itt, mint az első vers
ben : szintén a régi korra utal, mint a mi
dőn őseink rendesen szines: sárga, piros, 
zöld csizmákat viselének.

E költemény is eléggé mutatja miszerint 
a költő külföldre bujdosott :

„Hazámat itt hagyom.
„Vezérelj messze földre: 
Idegen nemzetre/1

Borongó kedélye, búja, irigyei elleni pa
naszkodása itt is az, mint az elébbi és egyéb 
költeményeiben. E sorokat pedig

„Isten vérli dolgom“
és

„Isten! én azt kérem 
Utamban vezérem 
Légy\“

csaknem szóról szóra megtalálhatni „Buj
dosóknak való ének“ czimü költeményében :

„Könyörgök nékem is, hogy légy már vezérem : 
Mert im bujdosni űz nagy bú és szemérem, 
Én istenem !“
Mindezek után kérdem : nem Írhatjuk-e 

bátran alá e két költeménynek Balassa Bá
lint nevét?

Lehet, hogy a kékkői levéltár, szigorú 
átkutatása ráütné a bizonyosság pecsétjét 
állításomra.

Legyen azonban a dolog bármiként : e 
költemények mindenesetre régiek és becse
sek; szivemből örvendek tehát, midőn őket 
a feledség homályából kiragadhatom.

THALY KÁLMÁN.

KÜLÍKODALOM.

DIE NIBELUNGEN. Ein deutschesTrauer- 
spiel in drei Abtheilungen von Fridrich Heb- 
bel. 1862.

A középkorról ránk maradt müvek között, — 
a kölni dómot sem véve ki, még ha befejezve 
volna is, — egy sincs nagyszerűbb, mint a „Ni- 
belungenlied.“ Akár egyes alkatrészei remeksé- 
gét, akár arányai óriás voltát, akár alkotása 
mű-egészi tökélyét vegyük : bámulatra ragad. 
Mintha századok dolgoztak volna rajta, oly rop
pant, s mintha egy ember agyában s egy-azon 
percznyi benyomás és fellobbanás alatt kelt volna, 
oly egy. Nincs mű, talán Firdusi Shak-nameját 
egyedül kivéve, melyről ezt hasonló joggal le
hetne elmondani. Az eposz vak apjának szellős I 

csarnokai fényben, világban sokkal gazdagab
bak, mint ez a középkori, góthszerű alkotmány, 
melyben az árnyak a legóriásiabbak. De a fölsé- 
ges Iliászszal, s a kalandos Odüsszeiával, a né
met hősének nem fél versenyre lépni, ha szerke
zete tökélyes voltát s cselekvénye drámai nagy
szerűségét bírái számbavenni készek lesznek.

És valóban, minél többször olvasva, semmi 
benyomás nem marad elevenebben utána, mint az, 
hogy egy drámailag tökéletesen haladó, fejlődő 
s végződő roppant tragédia gördült le szemeink 
előtt. Néha majdnem azt véljük, szemeink előtt 
váltakoznak a dialogok s foly a tettdús cselek- 
vény. A hősők jőnek és mennek: s a legmagasabb 
erény, a legundokabb bűntett és a legiszonyúbb 
boszuállás, páratlan valódisággal, vannak bámuló 
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s meghatott lelkünk elébe varázsolva. És oly 
nagy a költői előterjesztés varázsereje, hogy a mi 
— nemcsak megszokott társadalmi egyezménye
ink s fogalmaink, hanem a természeti lehetőség 
határain is túl van : készek vagyunk szent igaz
nak elfogadni azt is, annyira eleven, annyira naiv 
a hit és meggyőződés, melylyel élőnkbe adatik s 
oly tiszta és minden részletekig következetes a 
mű, mely azt nekünk érzékiti. A hősök és az ese
mények óriási mérveit, egy cseppet sem fogadjuk 
hitetlenebb mosolylyal, mint mai regényeinkben 
a legköznapibb emberek torzsalkodásait. A mű
vészet ereje ez, ki vele nem bir, a tegnap szem
mel látott dolgot sem tudja valódiságában vissza
idézni ; ki vele bir : a képzelhető — de lehetlen 
dolgot is valóvá teszi. E hatalommal rendelkez
nek a világ legnagyobb lángelméi; ezzel azon 
névtelen is (mert nevét elmostak a századok s 
csak műve daczolt velők) — kinek a „Nibelun- 
genliedet“ e legnagyobb *)  német nemzeti eposzt 
köszöni a világ.

*) Egész sereg kisebb áll mellette, körülbelöl ugyan
azon korból (a XII és XIII. századokból). A németkölté
szet legrégibb emlékei, azok is, miket Nagy Károly császár 
a IX. század elején összeszedetett, örökre elvesztek, egy
két töredékes darab kivételével. De lelkiismeretes és éles- 
elmü vizsgálók azt állítják, s több mint csak liozzávetési 
hihetőséggel, hogy ugyanazok nevezetesbjeit birjuk, az 
imént megjelölt korból, a sváb-költői időszakból, — épen 
a Nibelungenliedben és a Hősök könyvében is (das Hel- 
denbuch.) Ama legrégiebbek közül csak a „Hildebrand és 
Hadubrand“-ról szóló hősének maradt fenn; a IX. és X. 
századból valami négy mű. De a sváb-költői korszak,nagy 
nevek- és müvekben annál gazdagabb. Az eschenbachi 
Wolfram, Hartmann von dér Aue, a würzburgi Konrád, 
a meiszeni Henrik, kit különösen szép szerelmi énekeiért 
(minnelieder) Frauenlobnak neveztek, s kit legelöl kelle ne
veznünk : a hires Walthervonder Vogelweide, — együttt s 
egymásután zengtek e korban, midőn grófok és herczegek 
vetekedve daloltak fizetett udvari dalnokaikkal. Az újabb 
időben számos gyűjteményben, összeszedve, átdolgozva, 
mondhatjuk leforditva (a mostani német nyelvre) jelentek 
meg a sváb dalnokok müvei. De mint roppant csúcsives 
egyház a kis középrend házak közt, vagy

„velut inter ignes, luna, minores" —

áll mindnyája közt a nagyszerű Nibelungenlied, mely Lach- 
mann átdolgozásában 2316, Simrockéban még párszázzal 
több (négysoros) versszakban, harminczkilencz szakasz- 
(vagy ének, úgynevezett : kaland)-ra terjed, de teljes köl
tői egységben adja elő egy burgundi királyi törzs elpusz
tulását s nevét pedig egymás, roppant kincsü, de a mü 
főhőse által legyőzött törzstől a Nibelung-királyháztól ve
szi, melynek kincse a német mondákban gyakorta szerepel. 
A Nibelungéneknek társa, mint az Iliásznak az Odüsszeia: 
a Kudrun-ének, mely amannál regényesb alakban, a meny
asszony hűségét dicsőíti vőlegényéhez, mint a Nibelung- 
ének a nő boszuló hűségét megölt férj éhez; a Kudrun-ének, 
részletekben gazdagabb, előadásban elevenebb, de a mese 
egységébeu s nagyszerűségében messze mögötte marad a 
Xi'belung-éneknek. — E kettőhez érdemben legközelebb 
áll, — s különösen a Nibelungénekhez tárgyánál fogva is 
szorosan csatlakozik a több kisebb önálló eposzból szer
kesztett Heldenbuch, melynek némely egyes részeiben 
amannak hősei vannak megénekelve s legnagyobb részint 
azonkívül is ugyanazon korban, t. i. Etele húnkirály és a 
keleti góthok korában játszik. Eteléről szólván, mellesleg

A Nibelung-ének, a mellett, hogy (mint érin
tők) tökéletes drámai egész hatását gyakorolja 
az olvasóra, magától két főrészre oszlik, melyek 
egyenként bekerekedő tragédiák ugyan maguk
ban is, de egymást föltételezik s megkívánják, 
annyira, hogy a két rész cselekvénye együtt, a 
cselekvény egység tulajdonával a legnagyobb 
mértékben bir. Előleg (a priori) alig hinné el az 
ember, hogy ez lehetséges és kivihető valami, ha 
készen nem látná maga előtt ez óriást drámái 
époszban.

Hebbel Frigyes, ugyanazon jeles tehetségű 
költő, kinek „Anya és gyermeke1* czimü, hét éne
kes modern költői beszélye e lapok első évi folya
mában részesült méltányló ismertetésben, —
érezhette mily nagy fát mozgat, midőn a német 
eposzok legnagyobbikát dramatizálni föltette ma
gában. Mondja is egy kissé fellengősen tartott 
költői prólogjában, hogy úgyszólván gyermek
kora óta hordja magával e szándékot s vajúdik 
vele. De ha átalában epikai tárgyat drámailag 
előadni, vagy jobban mondva : megteremtett 
époszt drámává újra teremteni lehet, alig nagyobb 
e lehetőség valahol, mint épen a Nibelungéneknél. 
Nem az átalakításban, az epikai elemeknek drá
maiakkal fölcserélésében van itt a nehézség; ha
nem abban, hogy a tárgy eredettől fogva oly 
nagy, hogy csak hatalmas szellem küzdhet vele. 
Hebbel drámai müvében sem azon oldalról talál
juk a hibát, mintha drámája dialogizált eposz 
volna, vagy ellenkezőleg, mintha igen nagyon s 
tán ismerhetlenné változtatta volna meg eredeti 
anyagának arczát; hanem egyszerűen csak abban, 
hogy óriás alakjaival nem birt eléggé, s azok, bár 
megteremtve valának s neki csak gömbölyitni 
kellett volna czélja szerint, nem egyszer kisikla- 
nak, — épen óriási arányaik miatt — kezeiből. 
Ha szinpadon láttuk volna művét, azt mondanók : 
tán e deszkák, az élőszó és alakok, igen közel 
hozták hozzánk ama hősöket s a képzelet varázs- 
nagyitását a való megvilágitása elvonta rólok. 
Most, olvasva, e mentséget nem vehetjük be. Mi
kor az ős ének maga szól bennök (sokszor szóról 
szóra) egészen feltaláljuk a nagyokat; midőn köl
tőnk veszi át a szót, számos szépségei daczára is 
sokszor rajtakapjuk, hogy — ő szólott.

Mondtuk, hogy a Nibelungének története 
önként szakad két főrészre. Egyikben a főhős 
Siegfried, a niederlandi királyfi, ki a burgundok 
királyi házát fölemeli, Gunther királynak nőt 
szerez — s jutalmul a szép Kriemhildet nyeri 
nőül, de gyalázatos ármánytól megejtve orvul 
megöletik. A második rész Kriemhild boszuját 
tartalmazza, ki hogy férjéért boszút állhason,

említjük, hogv a német mondakör Etelére, csak épen név
ben egyez a magyar hagyományos Etelével; s tólök a ro- 
mán-mondaköri Étele ismét toto coelo különbőz. Thierry 
„Atiláról és utódiról11 irt hires és remek müvében igen ér
dekesen állítja össze ez egymástól annyira elütő monda
köröket. Sz. K.
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Etele neje lesz, s saját egész rokonságát, Sieg- 
fried halála szerzőit és okozóit, kiirtja és maga is 
velők vesz.

Lehetetlen a tárgynál drámaibbat s tragiku- 
sabbat képzelni. Sigfried oly nagy, nemeslelkü és 
gyanútlan, hogy buknia kell, irigység és ármány 
miatt. Minden a mit valaha tett, bukása eszkö
zévé válik. A roppant kincseiken összeveszett két 
Nibelung-királyfitól fölkérve hogy őket megosz- 
toztassa, midőn ez kapzsiságuk miatt nem sike
rül : tőlök megtámadtatik s mindkettőt meggyőzi 
és kincseik halmazát magáévá teszi; több mint 
királyi gazdagsága, im egyik fő sérelem irigy ki
rályok s királynék szemében. Azután megölte a 
sárkányt s vérében megfürdve bőre szaruvá ke
ményük, de fördésközben egy falevél esvén testére 
ott a vérfürdő nem érte s azon egy helyen sért
hető maradt : — az orgyilkos épen e pontot lesi 
ki, s orgyilkosságának mentséget talál abban, 
hogy a sérthetlen vitézzel becsületesen s egyen
lően vívni nem lehetett. Aztán a legyőzött törpé
től elvette volt a bűvös sipkát (Tarnkappe), mely 
láthatlanná tesz; s ennek segélyével szerzé meg 
Gunthernek, a senki által még le nem győzött 
csodaerejü Brunhildet nőül, ki kérőinek három 
játékversenyt ajánlt hogy a ki csak egyet veszít, 
fejével játszók, és Sigfried, láthatlanul megtesz 
mindent és nyer, a szerelmes király számára, — 
sőt hűségből és barátságból rá hagyja vétetni 
magát, hogy az oltári eskü után is makacs Brun
hildet még egyszer, a nászágyban is, — maga 
ismét látatlanul, — lebirja Gunther király helyett; 
— s épen ezek miatt lesz áldozat. Mondhatlanul 
szereti nejét, megvallja neki, mely pontja sérthető 
testének, nem tudja eltitkolni tőle az éji küzdés 
közben Brunhildtól vétségből elhozott övét, — s 
e gyöngeségei miatt kell vesznie. Két királyfit, 
kik Gunther ellen haddal jöttek, elfogott, lefegy- 
verzett s haza bocsátott volt, — épen ezek nevét 
használják ellenei egy ál-hadizenettel, cselfogá- 
sal, hogy őt féltő nejétől kivegyék titkát. Nemes 
lelküsége, mely még mikor jelei vannak sem tud 
gyanakodni s feltétlen bízik a lovagszóban, — 
okozza halálát, Kriemhild, nője, ki őt végetlenűl 
szereti, részint női gyöngesége — részint épen 
szerelme által lesz gyilkosa : — hiúságból, mely 
a királynéval, Brunhilddel, elsőség felett verseng 
s nyelvének nem tudeparancsolni, engesztelhetle- 
nül megsérti a büszke asszonyt s elárulja legyőze- 
tése titkát; és szerelemteljes aggódással, hogy 
férjét a harczban őrizze, épen leggonoszabb elle
nének fedi fel a helyet, hova a falevél esett volt. 
Szóval a legtökéletesebb tragikumra a legbővebb 
anyag. S midőn Sigfried elesik : úgy érezzük, 
hogy egy történet be van fejezve.

Hebbel okosan tett, hogy drámája egyik fő
részét itt bevégzi s a mi a történetbői hátra van, 
másik külön részre hagyja. Bőven elég ennyi, egy 
ötfelvonásos tragédiának. De még előjátéka is van. 
A szarubörü Sigfried (Dér gehörnte Sigfried,

nem: Szarvas S.) Azt adja elé, mint megy a hős, 
kaland-keresve Burgundia, kéri fel Gunther ki
rály országát, a magáé ellenébe, de szelíd szóra 
jó barát lesz; majd kőhajtási versenyben az egész 
családot egyenként mind legyőzi (mindeniknél, 
gyöngéden, csak épen egy rőffel hajit tovább); 
mig e verseny van, a szép Kriemhild, kinek lé
tezéséről addig nem is tudott volt (az eposz 
szerint épen érte jő) - - az ablakban áll, megpil
lantják egymást; majd Sigfried kalandjait beszéli 
el s többi közt Brunhildet is említi, kiről Gunther 
már hallott, kit bírni vágy; Sigfried előbb lebe
szélni törekszik, utóbb alkura lép, hogy ha elmen
nek s ő látatlansága által meghódítja, megszerzi 
a kemény menyasszonyt, Kriemhild kezét kapja 
jutalmul. Egy jelenet, Kriemhild és anyja— az öz
vegy királyné üte között, szépen van közbeszőve, 
csaknem tisztán az eposz első kalandjából (wie 
Kriemhilden traumte) kiírva. Ennyi az előjáték s 
igaz hogy meglehetősen arra való, hogy épen elő- 
leges expositióúl szolgáljon. De nézetünk szerint 
nem kellett volna elkülönözni a tragédia első 
részétől, mely „Sigfried halála" czimet visel, már 
csak azért is, hogy a darab Burgundban nyiljék 
meg s ne Brunhildnél és vele. Azt hiszszük, Heb- 
belt Schiller Wallensteinjának példája csábította 
követésre; de a „Wallensteins Láger" — egészen 
külön áll a két főrésztől, semmi cselekvényi ösz- 
szefüggése velők, csak korrajzi előzmény s az 
egész műnek csak alapját — mintegy terrénumát 
jelöli ki. A „gehörnte Sigfried" pedig szarvas 
része a „Nibelungen"-nek, és ha a darab oeco- 
nomiája miatt máskép nem fért volna is bele az 
első felvonási expositioban, vonatkozásokkal vagy 
elbeszélésekkel kellett volna helyettesittetnie.

Nem tudjuk, mi bírta reá Hebbelt, hogy 
Brunhild alakját egészen átöntse — és pedig 
úgy, a mint tette. Nem gondoljuk, hogy azt vélné : 
drámaibbá lett ezáltal, Brunhild, az eposzban, 
egy erős, testileg lelkileg legyőzhetlen, fékezhet- 
len nő. Hebbel egy természetfölötti tündérnőt 
csinált belőle, ki nem földi szülőktől születék, ha
nem egy halva született király-leánykával (kinek 
apja és anyja is meghaltak) cseréltetik ki, föld
alatti szellemek által; kit midőn a papok meg akar
nak keresztelni, megbénulnak , meghalnak stb. ; 
kivel azután is ezer csodalátomány, rémség, nor- 
nák űzik játékaikat; kiben semmi emberi, még ke
vésbbé női érzemény — de ki egyszerre elveszti 
bűvősségét s nővé válik, mihelyt leányságát, Sig
fried közbenjárása mellett, Gunther király által 
elveszti. Tagadhatlan, hogy ez utolsó vonásban 
mély értelem s lélektani jelentőség is van. De né
zetünk szerint, ha az eposz igy adta volna egyik 
hősnője alakját — s az eposz természetével ez 
meg is férhetett volna, — a drámai rónak oda kell 
vala szeliditenie azt, minőnek a Nibelungénekbeli 
Brunhildot találjuk, nem pedig ellenkezőleg. 
Azért reánk, különösen az első felvonás, megvall- 

jjuk, inkább visszataszitólag hatott. — Brunhild
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ily felfogása mellett szükséges appendixnek lát
szik, a rémleteshez s a pogány babonák és hagyo
mányokhoz hajló agg dajka, Frigga, egyetlen 
személye a drámának, ki az eposzban nem fordul 
elő; ebben merőben szükségtelen is, — nem csak 
azért mert a király- és hős-ének méltósága dajka
félékhez átall leereszkedni, hanem azért, mert 
egyedül Brunhild rajongásaiért s azoknak táplá
lása és irány zása végett van behozva. Azt a ki
sebb változtatást, mit szintén a hitregei fölfogás 
hozott magával, csak említjük, hogy az eposznak 
rajnamelléki Izenlandja (egyhelyt pláne Izland- 
nak Írva) az ismeretes jeges és tűzokádós Izland 
szigettel van fölcserélve, talán felesleges gondos
kodásból. Egyébiránt a geographia, mint rende
sen a régibb müvekben, eposzunkban is gyöngén 
áll; pl. Niederland és Norvégia (Sigfried ősbir
tokai) egy és ugyanaz, vagy legalább tőszom
szédok.

Természetesnek találjuk, hogy minden jelle
mek közt Kriemhildet sikerült a dramatizálónak, 
legjobban eltalálnia, kivált az első tragédiában. 
A gyöngéd, tiszta szűz, s a hőn szerető nemes 
feleség — azon typus, mely e történet minden 
többiei közt legközelebb áll hozzánk. Itt még 
nem kell kivételes nagysággal küzdeni, a termé
szetest és gyöngédet kell megközelíteni. Kriem- 
hild, a nemes hölgyalakok egyik legbájosabbika. 
Midőn szűzi lelke álmát először megsúgja anyjá
nak, s elhatározza nagybölcsen, hogy soha sem 

fog szeretni, mert a szerelem sok búval jár, — és 
a következő pillanatban meglátja s megszereti a 
deli Sigfriedet; midőn először van vele szemben 
s fogadja el hódolatát és szerelmét; midőn a nászéj 
után szerelemtelten, a lángoló s mégis oly szűzies 
nő áll előttünk; mikor egy perczig gyanú tépi a 
meglelt őv miatt; midőn Brunhilddal szemben őis 
asszony, mint a többi asszony; midőn harezba ké
szülő férjéért eszeveszésig aggódik — s aztán tőle 
oly sejtelmesen, oly nehezen tud megválni; mikor 
éjjel felébred — mikor a halottat meglátja s oly 
szent és kevésszavu fájdalommal rajong felette; s 
mikor a királytól igazságot kér s nem nyervén, 
részességgel vádolja és egy sejtelmes szót mond 
ki, mely már az örök boszú magvát rejti magá
ban. . . im ezek főmozzanatai, de mind ezt Hebbel 
oly készen találta a Nibelung-'énekben, hogy sem
mit, még csak egy árnyéklatot sem kelle hozzá
adnia. Valljuk meg, hogy nemcsak hű, de ügyes 
átíró is volt. Felfogta s vissza tudta adni Kriemhild 
alakjának egész nemességét s egész gyöngédsé
gét. Mikor szavakat talál az eposzban, azokat hi- 
ven tartja meg s szeretettel önti át; ha neki kell 
szavakat adnia, azok méltók hozzá s oly igazak 
és szépek, mint csak kívánni lehet. Ha terünk 
volna, fel is hoznánk hármat-négyet, igy csak 
megjelöljük az (I. kötet)! 74.194. 197.200lapjait; 
az olvasó megleli a helyeket, mikre ezélzunk.

SZÁSZ KÁROLY.
(Folytatjuk.)

T A R C Z A.

A GONOSZ MOSTOHA.

(Népmese.)

Volt egyszer egy vitéz király, 
Volt neki két fiacskája, 
Aranyliaju két szép gyermek; 
De mit ér a szép arany haj, 
Mit ér atyjok vitézsége ?
Csak búsulnak, szomorkodnak. 
Futkározás, játék helyett, 
Kimennek a temetőbe,
Édes anyjok sirhalmához, 
Leborulnak, sóhajtoznak.

,.Kelj föl, kelj föl, édes anyánk ’ 
Szakadoz már ingünk, ruhánk, 
Kelj föl, fold meg, szépen kérünk, 
Avagy varrj egy újat nékünk!“ 
„Fiaim, nem kelhetek fel, 
Nem is látok már szememmel, 
Nem járhatok, nem varrhatok, 
Elaludtam, halott vagyok.
A ki gondot visel rátok,

Vagyon immár mostohátok.“ 
„Vagyon immár jó mostohánk, 
Nagyon gondot visel reánk, 
Hajunk tépi, üti hátunk, 
Hideg házban, szalmán hálunk, 
Kenyérhajat kapunk enni, 
Jaj nem tudunk hova lenni!“

Simák, sírnak ott a síron, 
Anyjok is sir benn a sírban, 
Együtt sirnak mind a hárman, 
Mind a hárman imádkoznak, 
S megenyhülnek mind a hárman. 
„Fiaim, isten hozzátok,
Gondot visel isten rátok 1“

A palota udvarában, 
Várja őket mostohájok,
Mérges arczczal, a királyné; 
Kérdi, hogy hol kóborolnak,
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Szidja, hogy mért nem felelnek, 
Üti, hogy mért mernek szólni, 
Haragszi^, hogy meg nem haltak, 
Hogy meg élnek, boszujára. 
Sirva futnak a fiúcskák 
Pitvarból a palotába;
Mind nyomukba a királyné, 
Szidja őket szidalommal, 
Veri őket nagy kötéllel, 
Köti őket asztallábhoz, 
Jó szorosan, erős bogra. 
Fel-felzokog a kisebbik : 
„Apámnak megmondom — igy szól — 
Ha haza jő a csatából!“ 
A nagyobbik szégyel sirni, 
Szeme száraz, csak szikrázik, 
S hogy csak tudja, úgy kiáltja : 
„Nőjek nagyra, nőjek meg csak, 
Gyilkos asszony, megtanitlak 1“

Jobban dúl-fúl a királyné, 
Fel s alá jár, megáll ismét, 
Magában mindazt mormogja : 
„Nem mondod meg, nem nősz nagyra . . . 
Gyilkos asszony! . . . Beh jól mondtad!" 
Nevet egyet és elhallgat, 
lm azalatt a fiúcskák 
Megkötözve, elfáradva, 
Elalusznak szépen, lassan;
Aranyhajok kibomolva 
Vállok veri, csillog-ragyog, 
Olyan szépek, oly mosolygók, 
Tán anyjokról álmodoznak. 
Nézi őket mostohájok, 
Nézi, néma, mozdulatlan, 
Majd megindul, meg-megfogja, 
Visszaretten, visszafordul, 
Újra indul, újra reszket. . . 
Fogja fojtja és megfojtja.

Idő telik, idő múlik, 
Haza jő a vitéz király, 
Nagy örömmel, diadalaik 
Mozog-robog a tenger nép, 
Csillog-villog a sok fegyver, 
Zúgnak-búgnak a trombiták, 
Mérföldekre szól az éljen. 
A királyné udvarával, 
Gyászruhában, kisirt szemmel, 
Várja férjét, úgy fogadja, 
Es zokogva elbeszéli, 
Hogy meghaltak a fiúcskák, 
Három éjjel virrasztotta, 
Eltemette künn a kertben, 
Megsiratta százezerszer, 
Es siratja haláláig.
Elhallgatnak a trombiták, 
Elszéled mind a tenger nép, 
Jajjá válik a sok éljen, 
Jaj, a király búsul mélyen!

Felesége vigasztalja;
Ifjú szép volt a királyné, 
Ifjú asszony, csalfa asszony, 
Vig mosolygó és beszédes.
Enyhitgeti mosolyával, 
Megsimitja lágy kezével, 
Tartja szóval késő estig, 
Megöleli megcsókolja, 
Fel-felvidul a király rá, 
Es elalszik karjai közt.

Nem alhatik a királyné, 
El-elszunyad, de fölretten; 
Nyöszörgést hall, sírást is hall, 
És az ablak meg-megrezzen, 
Mintha erős szél süvöltne. 
Felszökik és ablakot nyit;
Minden csendes, minden alszik, 
Csak a teli hold van ébren.
Mégis, mégis a királyné 
Ismét hallja a nyöszörgést, 
Mégis, mégis a fiúcskák 
Sirján két diófa nő fel; 
Lombosodnak, nőnek, nőnek, 
S a mint egymásra borulnak, 
Fel-felsuttog a kisebbik : 
„Apámnak megmondom — igy szól — 
Ha haza jő a csatából"
A nagyobbik rázza lombját, 
S mint erős szél úgy süvölti : 
„Nőjek nagyra, nőjek meg csak, 
Gyilkos asszony, megtanitlak !“ 
Vére fagy a mostohának, 
Ablakot zár, ajtót betesz, 
Fülét is bedugja, hjába, 
Nyöszörgést hall, sírást is hall, 
És az ablak megmegrezzen, 
Ismét hallja, folyvást hallja : 
„Nőjek nagyra, nőjek meg csak, 
Gyilkos asszony, megtanitlak!“ 
Nem alhatik egész éjjel.

„Mi bajod van feleségem?
Beh sápadt vagy, mond meg nékem!" 
Kérdi férje tőle reggel.
„Egész éjjel nem aludtam, 
Künn a kertben ablakunkban 
Két diófa zúg a szélben, 
Felriasztott, tartott ébren. 
Vágd ki lelkem, jó lesz fájok, 
Megfaragják majd az ácsok, 
Csináltass két ágyat, nem kár, 
Régi ágyunk úgy is rósz már." 
Kivágják a két fát tüstént, 
Megfaragják a két ágyat, 
Megfestik, megaranyozzák. 
Másnap éjjel benne hálnak.
A királyné újra vig lett, 
Vig, mosolygó és beszédes, 
Nevetközve, enyelegve



297

Szunyadoz már férje karján. 
De csak hamar retten, ébred, 
Meg-megdobban, meg-megroppan 
Egyik ágy és aztán igy szól: 
„Fáj-e neked édes öcsém ?“ 
„Nem fáj nekem, jól vagyok én, 
Apám nyugszik fia vállán, 
Hát te hogy vagy édes bátyám ?“ 
„Jaj nekem fáj, ez az asszony, 
Kit az isten elpusztítson, 
Oly nehéz, de várd el, várd csak, 
Gyilkos asszony, megtanitlak!“ 
Vére fagy a mostohának 
Paplanéba burkolózik, 
Párnájába bébú, hjába, 
Meg-megdobban, meg-megroppan 
Egyik ágy és hallja folyvást : 
„Oly nehéz, de várd el, várd csak, 
Gyilkos asszony, megtanitlak !“ 
Nem alhatik egész éjjel.

„Mi bajod van felesége m, 
Sápadtabb vagy, mond meg nékem?“ 
Kérdi férje tőle reggel.
„Rósz ez az ágy, dobban, roppan, 
Egész éjjel nem aludtam.
Kérlek szépen vagdaltasd fel, 
Egettesd meg, még ma reggel!“ 
Felvagdalják a két ágyat, 
Tüzet raknak, tűzbe hányják. 
De a mint ég, két kis szikra 
Szökkent, szállott és leszállóit 
Künn a mezőn, asszu fűre. 
Bekapá a legszebbik juh. 
Nem sokára meg is ellett, 
Ellett aranyszőrü bárányt, 
Nagy csodára, két báránykát. 
Megörülnek a juhászok, 
Felczifrázzák, koszoruzzák, 
Elviszik a királynénak, 
Neve napján, ajándékba. 
Ül a király trónusában, 
Palástosan, koronával, 
Arany pálcza a kezében.
Mellette ül a királyné, 
Patyolat az inge válla, 
Vigánója piros bársony, 
Gyémánt csillog a hajában, 
Ezüst sarkú a csizmája, 
Olyan büszke, olyan szép volt. 
Herczegek és grófok, bárók, 
Nemes urak jönek-mennek, 
Mindenik hoz ajándékba, 
A mi csak szép, a mi ritka. 
De a legszebb, a legritkább, 
Minden ember fennen vallja, 
A mit hoznak a juhászok, 
A két aranyszőrü bárány. 
A király is, mint egy gyermek, 
ügy örvend a báránykáknak, 

Csalogatja, ölbe veszi, 
Nyalják kezét, csókolgatják, 
Vágyakozva néznek rája, 
Mintha szólni akarnának, 
Szegénykék nem tudnak szólni. 
De a mikor a királyné, 
Simogatni, hozzájok nyúl, 
Bégni kezd az egyik sírva, 
Mintha gyermek nyöszörögne, 
A másik meg reszket, morog, 
Azt morogja : „Gyilkos asszony!“ 
Vére fagy a mostohának 
A falnál is fehérebb lesz, 
Elhanyatlik trónusában. 
„Mi bajod van feleségem?
Az istenért, mond meg nékem!“ 
Szól a király megijedve. 
„Egy kicsinyég roszul lettem, 
Még ma semmit sem ehettem. ’ 
E két bárányt megkívántam, 
Süttesd meg, ebédre szántam; 
Ha nem enném ma belőle, 
Bizony roszul lennék tőle.“ 
A király megparancsolja, 
Megölik a két báránykát, 
Két szolgáló le is viszi 
A patakhoz, hogy megmossák 
Belső részét, a mint illik. 
Szerelmes volt az egyik lyány, 
Nagyon álmos volt a másik, 
Eléggé nem vigyázhattak, 
Hát a víz elvitte szivét 
Mind a két arany báránynak. 
Sivalkodnak, sikoltoznak, 
Mind hiába, viszi a hab 
A patakból kis folyóba, 
Kis folyóból nagy folyóba, 
Nagy folyóból egy nagy tóba.

Tó partján egy kunyhó állott 
Szegény halász lakott benne, 
Nagy szakálas, jámbor ember. 
Reggel óta mind halászgat, 
Egész nap nincs szerencséje, 
Még halacskát sem tud fogni. 
De egyszer csak nehezülget 
A hálója s oly nehéz lesz, 
Hogy kihúzni alig birja. 
Húzza, húzza, mi van benne? 
Aranyhaju két szép gyermek. 
Csodálkozik rajt’ a halász, 
Sápitoz a felesége, 
Mosolyog a két kis gyermek. 
„Ne sápitozz, édes kincsem, 
Gyermekünk már úgy is nincsen, 
Eltemettük tavaly nyáron 
Mind a kettőt, de mint látom, 
Épen annyit adott isten, 
Fölneveljük ugy-e kincsem?“ 
Nagyot sóhajt a halászná
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Mosolyog is, sir is, szól is : 
„Úgy van biz a . . . ruhácskájok 
Most is megvan, jó lesz rajok.“ 
Öltözteti mindjárt őket 
Fiainak ruhájába,
Enni is ad, ágyat is vet, 
De megszólal a nagyobbik : 
„Köszönjük jó bátyánk, nőnénk, 
De bizony mi csak elmennék 
Ed’s apánkhoz, haza, messze, 
Elindulunk még ma este. 
Úttól, bajtól mi nem félünk, 
Jó az isten, csak megélünk, 
Énekelünk, verset mondunk, 
Jóra viszi isten dolgunk/1 
Elbeszélnek nekik mindent, 
Mostohájok szörnyű dolgát; 
Készülgetnek a nagy útra, 
Kalapot is kérnek tőlök, 
Hogy hajokrul ne ismerjen 
Reájok az utón senki.
A jó asszony adott mindent, 
Két kalapot, két tarisznyát, 
Pogácsát a tarisznyába, 
És az útra ezer áldást. 
Elbúcsúztak, elindultak.

Mentek, mentek, mendegéltek 
Bérczen, völgyön, erdőn, sikon, 
Városokban és falukban, 
Verset mondták, énekeltek, 
Krajczárt kaptak, hogy ha kaptak. 
Lábok vérzett, arczok izzadt, 
Háltak földön, sziklapárnán, 
Falevéllel takaróztak, 
Szél megfutta, eső verte, 
Bajok nem lett, nőttek rája.
És elértek egy év múlva, 
Piros Pünkösd első napján, 
Édes apjok országába, 
A királyi palotához.
Nagy ebéd volt a királynál, 
Pohár csengett, zene zengett, 
Ettek ittak, mulatoztak. 
Bejelentik a királynak 
A versmondó fiúcskákat.
Mond a király : „Halljuk őket, 
Az ünnepi verselőket!“ 
Tüstént rá kezd a nagyobbik : 
Verset mond vitéz királyról, 
Verset árva fiúcskákról, 

Verset gonosz mostoháról, 
A ki mindig szidja, veri, 
Szidja őket szidalommal, 
Veri őket nagy kötéllel, 
Köti őket asztallábhoz 
Fogja, fojtja és megfojtja. 
Sápad, reszket a királyné. 
„Mi bajod van feleségem? 
Sápadsz, reszketsz, mond meg nékem 1“ 
Kérdi legott férje tőle.
„Mulathatnám, tánczolhatnám, 
Az ebédet ide hagynám, 
Meguntam e verselőket, 
Kergettesd el tüstént őket!“ 
„Van még idő, hagyd el, lelkem, 
E fiukat lásd kedvellem, 
Gyermekimhez hasonlitnak, 
Három éve lesz már annak, 
Hogy meghaltak, ha élnének, 
Tán ekkorák lehetnének.“ 
Előáll most a kisebbik, 
A királyné felé fordul, 
Aranyhaja kibomolva 
Vállát veri, csillog-ragyog.
„Apámnak megmondom, — igy szól — 
Ha haza jó a csatából, 
Hogy üldöztél, hogy kínoztál, 
Hogy ütöttél, megfojtottál!“ 
Es folytatja a nagyobbik : 
„Megfojtottál, eltemettél, 
Kivágattál, elégettél, 
Megölettél, most itt állok, 
Gyilkos asszony, boszut állok!"

A királyné kékül-sárgul. 
Fel-felsikolt és szörnyet hal. 
De a király örvend, vigad, 
Megöleli fiacskáit, 
Simogatja, csókolgatja, 
Öltözteti szép ruhába, 
Uj ezüstbe, uj aranyba. 
Ünnepet csap, még nagyobbat, 
A várost kivilágítják, 
Utczán is vendéget fognak. 
Pohár csengett, zene zengett, 
A sarkantyú rá-rá pengett, 
Ittak, ettek, vigadoztak, 
Három hétig mulatoztak;
Magam is ott ettem ittam, 
Soha jobban nem mulattam.

GYULAI PÁL.
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PETŐFI SÁNDOR MÜFORDITMÁNYI TÖREDÉKEI*).

*) E töredékeket a sajtó alatt levő „Petőfi vegyes 
müvei“-nek kiadója volt szives közölni velünk. Legyen itt 
elég annyit megjegyeznünk, hogy Petőfi müforditmányi 
'öredékei közül még eddig csak ennyi került kézre. Mind 
kettő Petőfi saját kéziratából van másolva; az első Orlay 
Petrics Soma birtokában van, a második iratai között ta
láltatott. Tacitusból fordított töredékei, ugv látszik, örökre 
elvesztek. Szerk.

i.
SENECA LEVELEIBŐL; A 111. LEVÉL.

Hozzám hozandó leveledet átadtad, mint 
irod, barátodnak. Aztán intesz, hogy ne kö
zöljem vele minden ügyedet, mert ez ma
gadnak sem szokásod. E szerint ugyanazon 
levélben öt barátodnak vallottad és tagad
tad. Tehát azon szót közönséges értelmében 
vetted, s úgy nevezéd öt barátodnak, mint 
minden tiszti-jelöltet jó embereknek mon
dunk , mint a találkozókat, ha nem jut 
eszünkbe nevök, uraknak üdvezeljük. Ezt 
hagyd el! Ha valakit barátodnak vélsz, ki
ben nem bizol annyira, mint magadban, na
gyon tévedsz, s nem ismered a valódi ba
rátság mivoltát. Mindéül vele vizsgálj meg; 
de előbb öt vizsgáld meg. A barátság után 
hinni kell, a barátság előtt ítélni. Azok fo
nákul cselekszenek, kik Theophrastus okta
tásai ellen, akkor Ítélnek, mikor szeretnek, 
és nem szeretnek, miután Ítéltek. Fontold 
sokáig, bevégy-e valakit barátságodba; ha 
erre méltónak tartottad, fogadd egészen 
szivedbe; oly bízvást beszélj vele, mint ma
gaddal. Úgy élj, hogy semmit se bizz ma
gadra, a mit ellenségedre is nem bizhatnál, 
de minthogy jönnek közbe olyanok, miket 
a szokás titkokká tett, közöld barátoddal 
minden gondodat, minden gondolatodat. Ha 
hűnek véled öt, meg fogod tenni. Sokan a 
csalást tanították, félvén a csalatástól, s 
másokat feljogosítottak gyanujok által a 
vétekre. Mi oknál fogva titkoljak valamit 
barátom előtt? Miért ne gondoljam, hogy 
jelenlétében is egyedül vagyok? Némelyek 
mindazt, a mi csak barátok közé való, utón 
útfélen elbeszélik, mindenki előtt kiöntik, a 
mi csak bennök van; mások ellenben leg
kedvesebbjeikben sem bíznak, és ha lehetne, 

magoknak sem hívén, még mélyebben rej
tenék titkukat. Egyik sem helyes, mert 
mind a kettő hiba : mindenkinek hinni és 
senkinek sem, de amaz, mondhatnám be
csületesebb hiba, ez hasznosabb. Mind a 
kettő feddésre méltó, a ki mindig nyugta
lankodik s a ki mindig nyugott.

II.
OSSIÁNBÓL; OITHONA.

Sötétség lakik Dunlathmon körül, bár a 
hold mutatja félig arczát. a dombon. Az éj 
leánya elfordítja szemét; a közelgő bánatot 
nézi. Morni fia a síkon van; nincs hang a 
teremben. A fénynek semmi szétözönlö su
gara nem hat át reszketve a sötétségen. 
Oithona szava nem hallik Duvranna folyói
nak moraja közt. „Hova mentél szépséged
ben, Nuath sötéthaju leánya? Lathmon a 
hősök terén van, de te megígérted, hogy a 
teremben maradsz, mig Morni fia visszatér. 
Mig visszatér Strumonból, szerelme leányá
hoz. Távozt.akor arczaidon könny volt; tit
kon sóhaj támadt kebeledben. De te nem 
jösz ki dalokkal, a hárfa könnyen rezgő 
•hangjaival!“

Ezek valának Gaul szavai, midőn Dun
lathmon tornyaihoz jött. A kapuk nyitva 
valának és sötétek. A szél süvöltött a te
remben. A küszöböt levelekkel hintették be 
a fák; kinn az éjnek mormogása volt. Szo
morún és némán egy szikla fölé ült Morni 
fia : lelke reszketett a lyányért; de nem 
tudta, hová vegye útját. Leth fia állott egy 
darabig, s hallgatta a szelet fürtös hajában. 
De szót nem emelt, mert látta Gaul szomo
rúságát !

Alom ereszkedett a vezérekre. Fölkel
tek az éjjeli látományok. Oithona állott ál
mában, Morni fiának szeme előtt. Haja szét 
bomolva s rendetlenül volt; kellemetes sze
me mély könyekben úszott. Vér pirositá 
hókarját. A ruha félig eltakarta keble sebét. 
A vezér előtt áll, szava halkan hangzott. 
„Alszik Morni fia, kit Oithona szeme ked
velt? Alszik Gaul a távoli sziklán, s Nuath 
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nak lyánya lealázva? Zúg a tenger Troma- 
thon sötét szigetje körül; én könnyeimmel 
a barlangban ülök! És nem ülök magam
ban, oh Gaul! Cuthal komor vezére is ott 
van. Ott vagyon ö szerelme dühében. Mit 
tehet Oithona?“

Kemény szél rohant üvöltve keresztül a 
tölgyön. Eltűnt az éjjeli álom. Gaul fölvette 
dárdáját. Állott lelke dühében. Szemeit for
gatta keletnek. Vádolta a késlekedő fényt. 
Végtére a reggel előjött. A hős kifeszité a 
vitorlát. Susogva jött a dombrul a szél; ug
rált a mélység hullámain. Harmad napra 
előtűnt Tromathon, mint kék paizs a tenger 
közepén. Sziklái körül tombolt a fehér hab; 
szomorú Oithona a parton ült. Nézett a höm
pölygő vizekre, s könnyei folytak alá. De 
midőn meglátta Gault fegyvereiben, meg
rezzent és elfordította szemét. Kedves ar- 
cza lehajlott és pirul; fehér karja reszket 
oldala mellett. Háromszor akart elfutni 
előle; háromszor szűnt meg lépte, midőn 
ment.

„Nuath leánya, — szólt a hős, — miért 
futsz Gaul elől? A halál lángját követik 
szemeim? Harag sötétlik lelkemben? Te 
nékem napkelet sugára vagy, ismeretlen 
országban támadó. De te bánattal leplezed 
arczod, diadalszekeres Nuath leánya! Közel 
van Oithona ellensége? Lelkem ég, talál
kozni véle csatázva. A kard reszket Gaul 
oldalán; kezében óhajt villogni. Szólj, Nuath 
leánya! nem nézed könnyeimet?“

„Struinon ifjú vezére/' felelt a lyány 
„miért jősz a sötétkék tengeren Nuath szo
morú leányához? Miért nem enyészem elén 
titkon, mint a szikla virága, mely nem lát
va emeli tiszta fejét, s hervadt leveleit a 
szélbe hinti? Miért jösz, oh Gaul! hogy 
búcsii-sohajamat halld? Ifjúságomban tű
nök el, nevemet nem fogják hallani, vagy 
fájdalommal hallják; Nuath könnyei hul
lani fognak. Búsulni akarsz, Morni fia! 
Oithona búcsúzó híréért. De ö alunni fog a 
keskeny sírban, távol a buslakodónak hang
jától. Miért jöttél, Strumon vezére, Troma
thon tengertől ütött szikláihoz?

„Találkozni jövék elleneiddel, diadal
szekeres Nuath leánya! Cuthal vezérének 
halála sötétlik előttem, vagy el fog esni 
Morni fia. Oithona, ha meg leszen ölve Gaul, 
emeld síromat ama mohos sziklán. Ha a 

gyászos rengésü hajó elvonul, hidd a ten
ger fiait; hidd őket s add oda e kardot, vi
gyék el Morni teremébe. Hadd szűnjék meg 
az őszhaju főnök nézni a vadon felé, vár
ván fia jöttét.

„Éljen-e Nuath leánya? — felelt ez ki
törő sóhajjal. — Éljek-e én Troinathonban, 
ha Morni fia hal? Szivem nem ezen sziklá
bul való, lelkem nem oly könnyelmű, mint 
e tenger, mely minden szélnek emeli kék 
habjait s hömpölyg a vész alatt. A. vihar, 
mely tégedet halva fektet le, Oithona lomb
jait a földre teríti. Együtt fogunk halni, 
diadalszekeres Morni fia! Kedves előttem a 
keskeny ház és a halálnak szürke köve, mert 
nem hagylak el én többé tégedet, oh szikla
övezte Tromathon. Felhőivel jött az éj Lath- 
mon távozta után, midőn ősei harczaihoz 
ment Duthorinoth mohos sziklájához. Meg
érkezett az éj. A teremben ültem a tölgy
nél. Szél volt kívül a fák közt. Fegyverzö
rejt hallottam. Öröm kelt arczomon. Visz- 
szajöttödre gondolák. Cuthal vezére volt, 
Dunrommath vöröshaju hatalma. Szeme 
tűzben forgott,'kardján népemnek vére volt. 
Kik védték Oithonát, elestek a zordon fő
nök által. Mit teheték? Karom gyönge volt. 
Nem bírtam fölemelni a kopját. Megfogott 
bánatomban, vitorlát feszite sirásom alatt. 
Félt a visszajövő Lathmontól, a boldogta
lan Oithona bátyjától! — De nézd, jön em
bereivel! a sötét hab szétoszlik előtte. Hova 
fordítod lépteidet,Morni fia? Ellenségednek 
sok harczosa van!“

„Lépteim soha sem fordultak el a harcz- 
tól, szóla Gaul, s kivonta kardját. Akkor 
kezdjek-e félni, Oithona, midőn a te elleneid 
közelednek? Menj barlangodba, szerelmem, 
mig viadalunk megszűnik a téren. Leth fia, 
hozd el apáink ijait, Morni csörömpölő puz- 
dráját! Feszítse három harczosunk az ivet. 
Mi magunk a kopját emeljük. Hadsereg van 
a bérczen! leikeink erősek a csatában!"

Oithona a barlangba mene. Zavaros kedv 
támada benne, mint piros fény a viharos 
felhőn. Lelke el vala szánva; fölszáradt a 
könny vadúl tekintő szemén. Dunrommath 
halkan közelgett. Meglátá Morni fiát. Meg
vetés ránczolta arczát, mosoly van sötét
barna képén; vörös szeme forg, félig beföd
ve bozontos szemölde alatt.

„Hová valók a tenger fiai? kezdé a ko- 
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mór főnök. „Szél hajtott benneteket Tro- 
mathonnak bérczeihez? vagy keresni jöttök 
a fehérkezü lyányt ? Boldogtalanok fiai, ti 
gyönge emberek, Dunrommath kezeihez jöt
tök! Szeme nem kíméli a gyöngét; idege
nek vérébe gyönyörködik ö. Oithona vilá
gosság sugara, s öt Cuthal főnöke élvezi 
titkon, küllemeit be óhajtód födni, miként 
felhő, tehetetlen kéznek gyermeke te! Jöhetsz, 
de vajon visszatérsz-e apáid teremébe?11

„Nem ismersz engem, szóla Gaul, vörös 
hajú főnöke Cuthalnak? Lábad gyors vala a 
pusztán, a diadalszekeres Lathmon csatá
jában, mikoron Morni fiának kardja üldözte 
az ellent Morven erdős földén, Dunrom
math! szavaid hatalmasak, mert harczosaid 
gyülekeznek mögötted. De félek-e tölök ke
vélység fia? Nem vagyok én a gyöngék fa
jából!“

Gaul előre ment fegyvereiben;Dunro n- 
math népe mögé bujt. De Gaul kopjája 
keresztülütötte a zordon főnöket; kardja 
levágta fejét mikor az halálra hajolt. Morni 
fia háromszor rázta meg azt, fürtéit fogva. 
Dunrommath harczosai futottak. Morven 
nyilai üldözték őket; tiz elesett a mohos 
sziklán. A többi feszité a hangos vitorlát s 
a zavaros mélységre eredt. Gaul Oithona 
barlangja felé ment. Meglátta a sziklára tá
maszkodott ifjúságot. Oldalát nyil ütötte 
keresztül; szeme bágyadtan mozgott sisak
ja alatt, Morni fiának lelke borús volt; jött 
és a béke szavait mondá.

„Meggyógyithat-e Gaul keze téged, ifjú
sága bánatos homloknak? Keresék hegyi 

füveket; gyüjtém azokat folyamaik rejtett 
partján. Kezem behegeszté a kedves sebét, 
kinek szemei boldogiták Morni fiát. Hol 
laktak atyáid, csatár? A hatalmasok fiai 
voltak ök? szomorúság fog jőni, miként éj, 
szülőföldi folyóidra. Ifjúságodban esél el!“ 

„Atyáim — felelt az idegen — a hatal
masok fajából voltának, de ne legyenek ők 
szomorúk, mert hirem eloszlott, mint a reg
geli köd. Magas falak emelkednek Duv- 
ranna partján, s nézik mohos tanyáikat a 
folyóban; mögöttök szikla áll hajlongó 
fény veivel. Távolról láthatod. Ott' lakik 
bátyám. Ö hires az ütközetekben, add át 
neki e ragyogó sisakot/4

Gaul kezéből kiesett a sisak. A megseb
zett Oithona volt! A barlangban fölfegyver- 
kezék, s halált keresni ment Nehéz szeme 
félig hunyva vala; omlott a vér fájó olda
lából. „Morni fia, — mondá — készítsd el 
a keskeny sirt. Álom jő, sötétség gyanánt, 
lelkemre. Oithona szemei homályosak. Oh 
ha Duvrannában laktam volna, híremnek 
fényes sugáraiban ! örömteljesen jönének 
éveim, a szüzek áldanák nyomdokimat. De 
elesem ifjúságomban, Morni fia! atyám pi
rulni fog teremében/1

Halványan omolt Tromathon szikláira. 
A szomorú harczos sirtása neki. Eljött Mor- 
venba; láttuk lelke sötétségét. Ossián hár
fát fogott Oithona dicséretére. Gaul arczá- 
nak fénye visszajött. De sóhaja kelt koron
ként baráti között, mint szellőlebbenések, 
mik megmegrázzák szokatlan szárnyaikat, 
miután már a vihar eltűnt!

NEMZETI SZÍNHÁZ.
A házasság rokkantjai. Vígjáték 3 felvonás

ban. írták Dumanoir és Lafargue, magyarosította 
Feleki Miklós. Pénteken september 5-én először.

Ez uj vígjáték gyenge mű. Mulattatta, sok 
helyen megnevettette a közönség egy részét, de a 
mulattatas eszközei ellen igen sok kifogásunk van. 
Azonban lássuk röviden a mesét.

A házasság rokkantját e vígjátékban egy 
franczia vagyonos ember képviseli, ki mintegy 
negyven évig maradván ifjú ur, bekalandoza Eu
rópa minden nevezetesb helyeit, végig tánczolt 
niulatott vagy húsz farsangot, s leélte az ifjú évek 
minden könnyelműségeit, mig negyven éves kora 
télé ráunván mindezekre, megházasodik, elvesz 

egy tizenhat éves leányt, kinek még anyja is elég 
fiatal, legalább annak tartja magát? Mind a lány? 
mind az anya ábrándos képekkel vannak eltelve a 
felséges jövő iránt. Föl sem teszik a vőlegényről, 

j hogy benne az életkedv, élvezetvágy hasonló ne 
I volna övékhez; föl sem teszik róla, hogy szives- 
| örömest oda ne hagyná kedvűkért s a maga ked- 
| véért is az egyhangú falusi magányt, s ne vágynék 
(teljes szivből velők Schweiczba/Rómába, Ná- 
Ipolvba, Velenczébe, Milanóba utazni; ne óhajtana 
ioly szenvedélyesen, mint ők, Párisba költözni, 
i hogy ott örökös bálban, hangversenyen, estélyen 
I élvezzék a mit csak, fogalmuk szerint, ember él- 
I vezhet. A két nő egészen naiv életkedvével azon-
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bán merő ellentétet képez a negyven éves új férj 
életuntsága. Semmitől sem borzad jobban, mint az 
utazástól, melyet a tökéletes unalomig folytatott 
ifjú korában. Róma, Schweitz ösztönszerű borza
dással tölti el; — csak egy van, mitől jobban 
iszonyodik : a tánczvigalom, a zajos párisi élet 
A hegymászás és táncz eszméje is azonnal bele- 
nyilalik lábába, melybe már a podágra belehara
pott. Azért házasodott, hogy a világ zajától mi
nél több mérfoldnyire, szobai kabátban, kop- 
szodó fején házi sipkával s viseltes lábán éji 
czipőkben pihenje ki magát karszékén az élet fe
nékig ürített élveinek fáradalmaitól.

A vigjáték kezdete előtt megtörtént az es
küvő s az első felvonásban megtörténik az is, hogy 
az anyós, a menyecske és egy fiatal barátnő ellen- 
állhatlan ékesszólása ellen mitsem hozhatván fel 
az új férj, Szélházy Pál, meg kell válnia a csen
délet ábrándjaitól. A nőkkel szemben Szélházy 
Pál, ki a „negyvenétől irtóztában váltig harmincz 
kilencz évesnek mondja magát, nem meri beval
lani, hogy a vigalmakra már öreg, — nem mer 
ellenvetéseket tenni — s igy egyhangúlag hatá
rozatba megy, a minek ő leghatározatabb ellen
sége — a Párisba költözés.

A második felvonásban a kárpit zajos táncz- 
vigalomra emelkedik fel, melyet a fiatalság vir- 
radtig akar kihúzni. Pali fiatal neje, sőt annyósa 
is boldogságok tetőpontján vannak, hogy kedvök 
szerint tánczolhatnak. Annál nagyobb a férj két
ségbeesése, ki az előtéren négy-öt hozzá hasonló 
„házaság rokkantjai“-val nem tudja hova legyen 
unalmában. E fölvonásban egymást váltják a co
micus helyzetek, melyek sok leleményességgel 
arra számitvák, hogy hősünk és társai el ne alhas- 
sanak, s nyugtot ne találjanak. — A részleteket 
nem akarjuk itt bővebben előadni, csak azt említ
jük meg, hogy a közönség jól mulatott rajtok, s 
hogy e tánczmulatságm hősünk egy szintén fiatal 
házas de szintén 39 éves barátja, kit Náczinak 
neveznek, korán haza megy. Ez nejét rászoktatta, 
hogy magában vegyen részt a vigalmakban, mig a 
koránfekvést szerető férj jóizüt alszik otthon. A 
mint ez úttal haza megy, otthon véletlenül egy sze
relmes levelet talál, mely nejéhez van intézve. A 
levelet egy fiatal szeles, de szintén házas ember 
irta, ki jelen volt azon esti vigalomban. Náczi neje 
ártatlan az egészben s csak a nagyon szeles Lom
hái Feri, a szerelmes levél írója, hibás. A párbaj 
kész — s annak következéseit foglalja magába a 
liarjnadik felvonás.

Náczi megvívott Ferivel, neje csábitójával, s 
ez felkötött karral lép föl. A párbajnak véletlenül 
nyomára jőnek az asszonyok, csak azt nem tud
ják, ki vívott és mi felett. Annyi bizonyos, hogy 
Lombai Feri, a megsebesített, résztvett1 benne, 
mert egy paraszt haza viszi tározóját a hely szí
néről, hol kardcsattogást hallott. A dolgot min
denkép el kell titkolni, épen Náczi, a megsértett 
becsületü férj érdekében. Ezért hát elhíresztelik, 

hogy Szélházy Páli vivott, ki valóban csak segéd 
volt, s ő kapott sebet. Feri, mellénye gombjai 
közé dugja sebesült jobbját, s Szélházy Pali nya
kába akasztják a zsebkendőt, ez siettében bal kar
ját dugja bele, mi miatt folyvást azon veszélyben 
van, hogy a cselt fölfedezik.

Új bonyolodás következik. Pali, hogy barát
ját kisegítse, maga kezével másolja le a szerelmes 
levelet, hogy Feri neje meggyőződjék, hogy nem 
hűtlen férje miatt történt a párbaj. De e levél 
Palit hozza bajba anyósa előtt, ki azt megkapja. 
Az ártatlan Pali kénytelen bűnbánó arczot mu
tatni s térden állva kérni bocsánatot anyósától — 
ki megbocsát neki a javulás félfogadása fejében. 
Most azonban Pali neje előtt kell titkolni a pár
bajt, s e végre a karkötőt ismét a valódi sebesült, 
Feri nyakába akasztják. Az anyós azonban okul
ván veje tévedésén, most maga sürgeti hatható
san, hogy visszaköltözzenek falura — s Pali, ki
nek igy minden óhajtása teljesedik, elég képmu
tató, hogy sajnálkozzék Páris odahagyásán.

így végződik, átalános kibékülés közt, e vig
játék; ily fordrdatokkal tesz hatást a 3-ik felvo
nás, s ez a cselekvény egész lefolyása, melyben 
a fejlés, a comicum nem a jellemekre, hanem a 
külső helyzetekre van fektetve. A második felvo
násban is, hol legtöbb tere volna a jellemből fejlő 
comicumnak, csak a külső eszközök által előidé
zett comicus helyzet van meg : inkább azon de
rültséget okozó ügyesség, mely a csintalanok le
leményeségét jellemzi, mint azon erősebb hatású 
comicum, mely egy hiven rajzolt jellem minden 
nyilatkozatában ama sokkal erősebb, ellenállhat- 
lan és mély hatást szokta előidézni, mely szokszori 
ismétlés után is új marad. Az unatkozó férj előre 
viszi alattomban a fali órát, a maga és alvó társai 
zsebóráját, hogy asszonyait távozásra bírja, kik 
már fel is készülnek, midőn a csíny mások zseb
órájából kitűnik, s terve meghiúsul. A rokkant fér
jek azon ürügy &iutt, hogy kártyáznak, összeül
nek alunni az asztalhoz, de Pali nem alhatik, s 
anyósa közeledtére fölébreszti társait, kik egy
szerre cséplői erővel és tűzzel kezdik oda verni 
kártyájokat; midőn Pali ledül egy dívánra alunni, 
a szomszéd teremből egy nyiláson mindjárt a leg
nagyobb erővel kezd beharsogni a tánczzenének 
csupán trombita-része stb. Ily leleményessége
ket tapsolt meg a néző közönség, a miben a jel
lemfestésnek majd semmi része sincs.

E vigjáték egészét véve, sincs meg benne a 
rokkant házasok comicuma. A hős, Pali, az ese
mények véletlen bonyolodásánál fogva utoljára 
eléri czélját. hogy falusi elvonultságban éljen. 
Lehet-e comicus személynek neveznünk az olyat, 
ki maga nevet utoljára? Különben is a harmadik 
felvonás, melyet egészen a párbaj bonyodalma 
foglal el, merőben letér még azon némi comicai 
irány útjáról is, mely az első két felvonásban ural
kodik. Nem egyéb e felvonás szembekötősdinél, 
melyben a bajos helyzetből folytonosan ügyes ha- 
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zudozással akarják kivágni magukat a szereplők, 
Nagyon hasonlít a vásott gyermekek hanczuzásá- 
hoz. A müven nem vonul végig semminemű ural
kodó eszme, nem valamely szenvedély vagy jellem 
végig fejlesztése, mely ép oly szükséges a vígjá
tékban, mint a tragoediában. Csaknem valamennyi 
egyén gyönge gyermek, de épen nem ártatlan.

Továbbá a ledérség mindig majdnem leple
zetlenül nyilatkozik, s nagyon alapos gyanú, hogy 
a szerzők épen ezen ledér nyilatkozatokkal va
dászszák a közönség tetszését.

A dráma természetével ellenkezik minden oly 
hatás, mely nem az egyének találó jellemzését s a 
szenvedély és indulatok hathatós nyilatkozásából 
foly. Még a legáhitatosabb vallásos mondatok, a 
legerkölcsösebb maximák, a leghazafiasabb mon
dások, az életviszonyokra legtalálóbb politikai 
ezélzások sem tartoznak oda, mihelyt nem a jelle
mek ábrázolásának eszközei. Mennyivel súlyosabb 
a vád, ha a társadalmi corruptio és valódi jellem- 
telenség morálját hirdetik ama phrasisok. A víg
játék feladata ama corruptiót és gyengeséget kí
mélet nélkül nevettségessé tenni, nem pedig le- 
gyezgetni, mint a hogy az e műnek mind egesz 
meséjében, mind pedig közönyös cynismussal ej
tett kétértelmű czelzásaiban elég érthetően kife
jeztetik. A főbb szereplők közt nincs egy is, ki ne 
a féktelen élv hajhászatát s a legdurvább önzést 
képviselné, legfeljebb a társadalmi illem elég tág 
korlátjai közt.

A franczia kritika sok Ízben tett óvást az el
len, hogy ily müvekben a franczia élétet vélik áb
rázolni némely drámacsinálók, s kell hinnünk 

« szavaiknak, hogy maga a franczia élet sem olyan, 
mint némely másodrendű színház vigjátéka és 
tapsoló közönsége.

Mennyivel inkább különbözik az ily képtől a 
magyar élete! Mily anachronismus a „házasság 
rokkantjai“-t Szabolcs egy falujába és Pestre ül
tetni át, hol az emberek még kkal nagyobb mér
tékben különböznek eme vígjáték egyéneitől, s 
hol a társadalmi légkör és fogalmak merőben má
sok. Ha Feleki át akarta dolgozni e művet, jobb 
lesz vala a szereplőknek, helyeknek meghagyni 
franczia nevöket, s e helyett inkább némely kife
jezéseket kihagyni, sőt némely jellemet módositni.

Elismerjük, hogy ez utóbbi bajos lett volna; 
de épen azért kár volt ily müvet egyátalában le- 
forditni, melyben a cselekvény üres játék, a jel
lemek közt egy sincs, mely csak egy genre-képbe 
is beillenék s valamelyik színészünk alakitási stú
diumára méltó lenne, — ellenben mulattatása 
olyan, hogy mig a közönség egy része tapsol 
neki, a másik rész számos helyen elfordul tőle.

Nemhogy életünkbe beillenék az ily mű, ha
nem még közönségünk elébe sem való, melynek 
egyik része félni fog új franczia vígjátékot meg
nézni, ha igy folytatjuk. Az új művön tapsoltak, 
nevettek, elmulattak sokan; de nem nyert átalá- 
nos tetszést.

Újabb időben, s kivált az idén, divattá kez
dett válni a fenebbihez hasonló, s ennél még gono
szabb , franczia drámák és vigjátékok szinreho- 

. zása. Ha azt vettük volna észre, hogy tömegesen 
csábítják a színházba közönségünket, a magyar 
élet erkölcsisége érdekében tettünk volna óvást 
ellenük.

Szólhattunk volna a drámai Ízlés szempont
jából e kérdéshez, — bebizonyitandók, hogy a 
mi társadalmi és érkölcsi fogalmaink szerint érzé
künket sérti, az nem elégítheti ki ízlésünket sem. 
az nem tehet aesthetikai hatást. De mindezekre 
nincs szükség. Csak a színház érdekében szólunk. 
Figyelmeztetjük a fordító urakat, hogy hasonló 
művekkel nemhogy a színházba csábitnák, hanem 
attól épen visszatartóztatják a közönségnek talán 
nem kis részét, még pedig azt, mely leginkább 
vágyik a szinházba. Ily müvek adásában tehát nem
hogy köszönet volna, hanem még a szinház anyagi 
érdekének is árt — nem is említve egy nem
zeti szinház szellemi érdekeit. Van számos fran
czia vígjáték, mely a mellett, hogy jellemzés s 
mese dolgában nagyobb becsű a fenebbinél. mo
rálja sem oly romlott. A külföld gazdag dráma i- 
rodalmából könnyebb a válogatás, mint a magyar
ból. Annál inkább megkívánhatjuk, hogy a javát 
s ne a roszát iiozzák színpadunkra. — Mikor lesz 
a külföldi müvekre drámabiráló-választmány szín
házunknál? — Merész kivánság, mikor az eredeti 
drámák biráló-választmányát sem lehet bírálónak 

(neveznünk.
SALAMON F.

VEGYES.
— Kozma Vazul, gr. Majláth Kálmán szer- nős logikát jegyezzük meg, hogy a Vezér, a mint 

kesztése mellett, october hó 1-én egy hetenként a szerkesztő mondja, nem lesz pártorganum s 
kétszer megjelenő politikai lapot fog megindítani, mégis is azt ígéri, hogy zászlóját a municipali. 
„Vezér“ czim alatt. Az előfizetési díj egész évre rendszer mellett fogja kitűzni. Egyébiránt reánk 
12 ft. félévre 6 ft. A programra elég hosszú; ne- nézve fontosb az. hogy ez uj lap gazdag szépiro- 
kiink , mint szépirodalmi lapnak természetesen : dalmi, tudományos és kritikai tárczát igér a mit 
nincs szavunk hozzá, legfeljebb csak azt a külo-|csak méltányolnunk lehet.
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UJ KÖNYVEK-).
MAGYAR AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ. A philosophiai, 

törvény- és történettudományi osztályok közlönye. 
Az akadémia rendeletéből szerkeszti Csengery Antal, 
akadémiai jegyző. Harmadik kötet. Első füzet. (Eg
genberger, Pest.)

ERDÉLY ÉRMEI KÉPATLASZSZAL. Közli dr. Érdy 
János, a magyar tudományos akadémia rendes tagja, 
és a magyar nemzeti muzeum régiségtárának őre. A 
m. tud. akadémia kiadása. Ára együtt 7 ft. (Eggen
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 nyelvtanitója. Ára 8 füzetnek 4 ft. (Sauerwein. 
Győr.)

NEMZETI IIÁRFA. Magyar költőnők müveiből összeál- ; 
litotta 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.)

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

*) 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 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. Ő0 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.)

NAPÓLEONI ESZMÉK. Irta Bonaparte Napolecn-Lajos 
herczeg (III. Napóleon.) Francziából fordította Hu
szár Imre. Ára 80 kr. (Lauffer és Stolp, Pest.)

NAYAD. Fürdői album. Szerkesztik Balázs Sándor, Hu
szár Imre és.Rózsaági Antal. Első évfolyam. Ára 2 ft. 
(Lauffer és Stolp, Pest.)

A BIRODALOM ALKOTMÁNYOS RENDEZÉSE MA
GYAR FELFOGÁS SZERINT. (Pfeifer, Pest.)

A KIS ILONKA EMLÉKEZETE. (Költemények). Irta 
Szász Károly. (Pfeifer Pest.)

TARTALOM.

Két régi költemény. Thaly K. — Die Nibelungen. 
Szász K. — A gonosz mostoha. Gyulai P. Petőfi S. mii- 
forditmányi töredékei. — Nemzeti szinház. Salamon F. — 
Vegyes. — Uj könyvek.

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 számit 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- 

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

Heckenast Gusztáv Arán y J á n o s
kiadó. szerkesztő.

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

Pesten, Jh62. Nyomatott Landorvr é« Heckenaatnál.




