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Socratesnek Plató irta „Apológiájában 
jellemző egy helyet olvasunk. Melétus azt 
vetvén szemére, hogy átaljában nem hiszen 
isteneket, Socrates ezt mondja reá : ,,Te 
csudás ember, mire mondasz ilyeneket? Hát 
nem hiszem én isteneknek se a napot se a 
holdat, mint más ember ?“ — Nem ám, Ítélő 
birák! mikor ő a napot kőnek mondja és a 
holdat földnek. — „Azt véled, hogy Ana- 
xagorast vádolod, édes Melétus, és elannyira 
fitymálod ezeket, a (táblabirákat) s a tudo
mányokban oly járatlanoknak hiszed őket, 
mintha nem tudnák, hogy a clazomenaei 
Anaxagoras könyveiben hemzsegnek ezek a 
tanok; aztán épen tőlem tanulják az ifjak, 
a kik ottan-ottan megvásárolhatják, ha 
ugyan-drágán, egy drachmán az orchestrá- 
ban, s aztán kinevethetik Socratest, ha ne
talán magának tulajdonitná.“

íme, az a bölcs, a ki egész éltiben az el
len tiltakozott, hogy ő se nemtudós, se nem 
tanitó, még csak beszélgetésben is átallotta 
volna, — járatlan ifjaknak - oly vélemé
nyeket mondani el, a melyek máséi voltak. 
„Méltán kinevettek volna — azt mondja -- 
ott helyben a piaczon, ha, egy pár lépéssel 
odébb menvén, megvásárolhatják azon köny
vet, melyből előttök hatalmasan puskáz- 
tam.“ — Éretlen ellenvetések megelőzése 
végett, szükséges megjegyeznem : hogy So
crates igen is idézett nem egyszer tekin
télyeket is; de egészen különböző két mo-

E x -L i B R i s.
If there s anything a man’s own, ’t is 

his priváté wickedness, and there is no such 
indelicacy as discussing it.

Lord George, 

dórban. Egyszer azért, hogy a felhozott 
véleményt bonczkés alá fogván, helyessége 
vagy helytelensége felől magát és beszél
gető társát felvilágositsa. Másodszor úgy, 
hogy saját gondolatait adta mások szájába, 
mint jelesen Platónak Protagoras, Sophista, 
Politicus és Symposium czimü beszélgeté
seiben látjuk. De ezek közt és a mások tol
lával való begyeskedés közt, nagy a kü
lönbség.

De szintoly nagy, ugylátszik, a régi és 
mostani kor fogalmai közt is a tudósság mi
voltára nézve. Hasonlítsuk össze egy aka
démiai tudós nyilatkozatát a Socrates részé
ről feljebb idézettel. A szavak ezek :

„-------E nézetből*1 (miből, miből nem,
nem tartozik czélunkra) „indulva, s azon 
forró óhajtás által indíttatva : vajha intéze
tünk nyelvtud. osztálya összitett erővel 

! küzdjön s helyes irányban törekedjék kitű
zött czélja felé, megkísérlem úgy a hogy 
csekély tehetségem&óV *) telik, s a nyelv
bölcs előlitől (Humboldttól és Steinthaltól) ta
nulhattam, előadni : miben áll a nyelvnek 
mivolta? melyek ennél fogva a nyelvben 
találtató különbségnek és rokonságnak alap
elvei ?“

*) A posztódéi kitelik egy attila, mellény stb. de át 
vitt értelemben lói, íó’Z-lel párosította a „kitelik“-et eddig 
elé a magyar világ. „Kitelik tőle, hogy stb. „A mi jó aka- 
ratomíóZ s tehetségemíó’Z kitelik, örömest teszem." stb. Ha
nem „nous avons changé tout cela'1 azt mondja Sganarella, 

• a bot csinálta doctor.
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Nem feszegetném én : vajon lehet-é tu
dós értekezés tárgya, vagy : vajon az aka
démiai szabályoktól követelt „mivelése-é a 
tudományoknak” elmondani azt, a mit az 
ember Páltól vagy Pétertől tanult? ha ez 
csak egyes, külön tény volna. De az a baj, 
hogy ez igen is mindennapi tény tudós és 
tanári székeinken, bárha nem is kisérve ily 
naiv bevallással. És igy, nem személylyel, 
hanem mondhatni divattal állván szembe, 
jogom van kérdezni : vajon ily eljárással 
méltóvá teszszük-e magunkat, hogy helyet, 
még pedig nemzetiségünk fényének megfe 
lelő helyet foglalhassunk Európa tudomá
nyos köztársaságában. Mégis, ha, a mit e 
vagy ama külföldi tudóstól „tanultunk,” 
kritikánk tárgyává tennök, helyességét vagy 
ellenkezőjét vizsgálnék, honi viszonyaink
hoz méregetnök, és igy végre valami igen
leges vagy nemleges uj következést húznánk 
belölök *)  — számat se tátnáin ki hibázta- 
tására. De csak akár szárazon, akár floscu- 
lusokkal variálva, elmondani, a mit Grimm, 
Bopp, Heyse, Schmithenner stb. beszél vagy 
állít, inkább illik egy „érettségi vizsgádra 
előálló ifjúhoz, mint akadémiai széken ülő 
tudóshoz.

*) Amott a Szajna mellett és másutt még magasabb 
követeléseket is hallatnak. A franczia tud. académia 
egyik közelebbi ülésében Flourens az elnök erélyesen fel
szólalt az oly tagok ellen, a kik bármi uj és nevezetes esz- 
méjöket azon frissiben feltálalják, s aztán ottan-ottan 
kénytelenek újabb pótlékokat, adalékokat, igazításokat 
tenni újabb értekezéseik tárgyává. „Korábban— úgymond 
— érett, kifőzött gondolatokkal, és kikerekitett,' formás 
értekezésekkel szoktak volt a tudósok eléállani az akadé
mia teremében." — Mikor jutunk mi még a lajtorja alsó 
fokához?

•*) Tudjuk, mily bajos a nyugat-európai nyelvtanárok •

Mind ez azonban nem hatalmazna fel 
engem, az idézett tényt, csak mint jellemző 
mutatványt is, bevonni jelen értekezésem 
körébe, ha egy más, még komolyabb oldala 
is nem volna a dolognak. A mit eddig 
inondék a szóba vett eljárásról, még csak 
hátrány; de azon a téren, a honnan a példát 
vettem, tettleges kár és ártalom. Hadd lás
suk, miként.

Nincs a teremtett világon az a lángeszű 
nyelvész, a ki az objectivitásnak arra a te 
tőpontjára vergődhetnék, hogy felfogását 
az a nyelv, a melyben leginkább honos, ne 
módosifná, vagy is, még egyenesebben ki
mondva, Ítéleteiben talapul, sinórmérté- 
kül, mintául ne szolgálna**).  Es ez nemcsak 

tapasztaláson alapuló psychologiai állít
mány, hanem elvből szorosan következtet
hető igazság. Mert egyszer áll az, hogy van
nak a nyelveknek külön-külön sajátságai. 
Azt hiszem, kevés ember fogja tagadni ezt, 
még ha nyelvész is. Elismertetésökre tán 
magam is tettem valamit „A magyar mon
dat” czimü értekezésemben. Már azok a sa
játságok úgy keletkeztek, hogy a nyelval
kotó különböző népek a képzet érzéki 
világa és a logika szellemi átalánosságai 
elemeit és kapcsolatait, körülményeit bármi 
nemű okok hatása folytán különböző szó
lásformákba differentiálták, mindenik a 
maga módja szerint. A két dolgot : a jel
zettet és jelzőt, az eszmetársulat oly szoro
san, elannyira elválhatlanul összeköti, hogy 
bizonyos népbeli egyén csak a megszokta 
szólásformáinál fogva foghatja fel az álta
tok jelzett képeket, fogalmakat, viszonyo
kat. Ebben áll azért az idegen nyelvek ta
nulásának főnehézsége. Minden magyarnak, 
a ki a lélektani önvizsgálatban nem járatlan, 
eszébe juthat : mily bajos volt neki eleinte, 
és szokott gondolkodása módjának mily fe
nekestül felforditásába került, a mig erőlte
tés nélkül megérthette, hogy „homo mor- 
talis“ nem azt teszi : az ember halandó, 
hanem „halandó ember,” és hogy ezt : „az 
apa fia” kifejezhesse latinul, ki kell a nya
kát- tekerni, s úgy lesz belőle : „filius pat- 
ris.“ Még arra a jelenségre is utalnom kell, 
hogy midőn valamely megtanult idegen 
nyelven huzamosan — kivált bizonyos 
tárgyra vagy tudományra vonatkozólag — 
olvasunk, vagy hetekig, hónapokig kirekesz- 
töleg társalgunk, egyszerazon veszszük észre 
magunkat, hogy gondolkodásunk is azon 
a nyelven foly, és inég álmunkban is azon 
beszélünk. S még ebben az esetben se’ 
fogna se gondolkodási se beszélgetési sty- 
lusuiik remek gyanánt szolgálni az illető 

nak a héber suffixumokat mind maguknak megérteni, mind 
tanítványaikkal megértetni. Hazánkfiának Podhorszkynak 
töméntelen fáradságába került a tibeti nyelv némely sajá- 
ságait,. melyek neki, mint magyarnak, csak karikacsapá
sok voltak, egy párisi igen jeles orientalistának megma
gyarázni, még se’ hitte magyar barátunk, hogy teljesen 
sikerült legyen törekvése. Humboldt Vilmos egy értekezést 
irt a szanszkrit gerundiumról, s bármennyire sikerült is 
neki értelme kifejtése, a magyar olvasó mégis némi szána
lommal nézi ; minő erőlködésébe kerül a német nagy tu
dósnak megérteni azt, a mi neki első tekintetre világos, 
minthogy saját magyar nyelvében megfelelő formát ismer, 
és használatához van szokva.
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nyelven*).Mind  ezeket a nehézségeket bizo
nyos pontig legyőzhetni ugyan, de amaz ere
deti associatiót, elenyésztetni soha se’ sikerül. 
A mennyiben pedig igen, oly helyzetbe viszi 
az illető egyént, a melyben a denevér leled
zik, népszerű felfogás szerint: a madár és egér 
közt. Akármily lángeszű legyen hát vala
mely philologus, anyai nyelve pápaszemét 
soha se’ teszi le, nem teheti le, s az idegen 
nyelv jelenségeit azon át kell néznie, annál 
inkább, minthogy honfiaival is csak azon a 
módon értetheti meg magát. *) Nemcsak idegen pápaszemmel néz, hanem még ol

vasói orrára is azt bigyeszti a finn nyelvtan Írója, midőn a 
„rokon nyelvbeli“ betűk hangjait német szókban akarja 
megértetni velünk magyarokkal. Én nem mernék élő 
nyelvről grammatikát írni, a mig kimondásának füllel való 
tanúja nem birnék lenni. Aber die„Geschmacke“ sind ver- 
schieden. — Más példa egy héber nyelvész, a ki a magyar 
birtokragoknak megfelelő, de annyira megfelelő héber 
suffixumokat, — hogy némely tudósaink nyelvrokonságot 
is épitettek reá, — nem om. od, ja stb ragokkal, hanem 
enyim, tied, övé — egészen más jelentésű — szavakkal for
dítja; mert hiszen a német orientalista kénytelen a mein, 
dein, sein stb.-vei értet .i meg az ö nemzetével, a melynél 
azok a birtokragok ismeretlenek. — Hasonló okból szár
mazhatott a következő qui proquo is : egy svéd nyelvész, 
bizonyos magyar iró németül szerkesztett magyar nyelv
tanából azt tanulta, hogy ezt : „Er ist mein Vater“ a ma
gyar igy mondja: „Az van enyém atyám"! (L. Kellgren, 
Die Grundzüge dér finnischen Sprache. 75. lap.)

Vegyünk fel már egy magyar nyelvészt, 
a ki belémerül német philologusok mun
káiba, s Horatiusként „éjjeli nappali kézzel 
forgatja.“ Pápaszemöket. nem sajátíthatja el

*) Humboldt Sándor szintoly nagy nyelvész volt gya
korlatban mint testvérbátyja Vilmos elméletben. Utazá
sait francziául irta, és annyira át tudta sajátitni annak a 
nyelvnek a szellemét, hogy akkori német iratain is érzik a 
franczia íz. De azért soha se láttam egy eredeti franczia 
chrestomathiában is, hogy idéztek volna tőle darabokat 
irályi tekintetből, s egyetlen-egy franczia nyelvtanban sincs 
felhozva Humboldtnak egy mondata is mint „piéce justifi- 
cative“ valamely szabályra; pedig korabeli franczia Íróké 
igen is van.

I egészen, a mint láttuk, de el bezzeg az azon 
j való nézés nyomán keletkezett vagy módo
sult ötleteiket, elméleteiket, rendszereiket, 
és ezekkel úgy béfüstölheti a magáét, hogy 
ő aztán nem veszi hasznát, a nyelv pedig, a 
melyre az eltanultakat reá erőlteti, minden 
bizonynyal kárát vallja.*)  így végzik be 
aztán nyelvészeink a fordítók kártékony és 
idvetlen munkáját.

BRASSAI. 
(Folytatjuk.)

KÜLIRODALOM.

DIE NIBELUNGEN. Ein deutsches TUtuei-- 
spiel in drei Abtheilungen von Friedrich Heb
bel. 1862. (Vége.)

Nem mondhatjuk, hogy Sigfried szintoly 
szerencsével volna rajzolva drámánkban. Az eposz 
Sigfriedje oly erőteljes, egyöntetű, mondhatjuk 
szoborszerűen nemes és hibátlan alak, hogy múl- 
hatlan szükségesnek érezzük drámai feldolgo
zásban valamennyire szelidittetnie. Ezt érezhette 
Hebbel is. De nekünk úgy tetszik, az ő Sigfriedje 
a szerelemben igen gyermekes, félénkebb és tu
datlanabb mint kellene, s itt kár volt az eposz 
adta vonásokon túl mennie; hősiségébe pedig va
lami meredtség, rátartiság, hogy is mondjam? — 
valami „Ziererey“ vegyül; nem oly természetes, 
nem oly önérzetlen, s annál fogva nem oly nemes, 
mint eredeti rajza. Néhol mintha dicsekednék, 
oly hatást teszen az emberre. Aztán, az a vonás 
nem tetszik nekünk, hogy ő, kit semmi fegyver el 
nem ér, azon silány fegyverrel hozzájárulható, 
melylyel a mai napsági férjeket szokták megejteni 
czimboráik, — midőn azért hagyja oda nejét, mert 
csúfolni kezdik, hogy szoknyahős lesz s majd gu- 

zsalyt adnak kezébe. Különösen jól sikerült azon
ban haldoklási jelenete, mi egyébaránt az eposz
ban szintén készen volt a költő elébe adva; 
utolsó beszédei drámai erővel s teljes valódiság
gal birnak.

Mind az eposz mind a dráma legsötétebb 
alakja a burgundi királyház rokona : Hagen. Ha 
Sigfried nem volna a világon, ő volna a leggyőz- 
hetlenebb hős; ő ezt tudja s ez magyarázza jelle
mét. Az irigység, ha nagy erőhöz járul, vad gyű
löletté s mindenre kész, vakmerő és fekete áru
lássá képes válni. Mikor Hebbel, előjátékában, 
valóban drámai életteljességgel vezeti élőnkbe a 
burgundi hősöket, azonnal látjuk, hogy Hagen 
köztük a leghatalmasabb és egyszersmind legva
dabb. De nem válnék a drámának sem dicséretére 
sem javára, ha itt már tisztában volnánk vele. 
Nyomról nyomra látjuk gyűlni a tűzanyagot s 
terhesedni a vihart, mely a nemes Sigfriedet el
ejtendő lesz. Hogy a legerősebb, midőn látja, 
hogy erővel nem bírhatja gyűlölete tárgyát, ár
mányban, rábeszélésben, sőt sophismákban is a 
legerősb lesz : ez jellemét csak annál drámaiabbá 
teszi előttünk. De hogy ez sem Hebbel érdeme, 

20*  
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minden tudja, ki a Nibelungenliedből e sivár elő
szeretettel festett, oly gazdagon részletezett s tel
jes egyénitésig kidomborított jellemet ismeri. Ne
hány vonás azonban, mi a Hebbelé, igen találó. 
Ilyen pl. állása a vallással szemben; rideg gu- 
nyolása — mindjárt az első lapon — Krisztus 
innepeinek, melyek miatt nem lehet vadászni, — 
s az a naiv megjegyzése a legutolsó jelenetben, 
mikor hitetlenül a holttesthez lép s azt (a gyilkos 
közelléte miatt) újra vérezni látván, azt mondja : 
no lám, ezt nem hittem volna . . . Ilyen azon lel
ketlen cynismus is, melylyel a megölt hős kard
ját (a Balmungot) épen nője szeme előtt, kopor
sójából, a mint oldalánál feküdt, veszi el s köti 
maga oldalára.

A „Sigfried halála“ többi alakjairól nem sok 
van mit mondanunk. A Nibelungen ének eléggé 
gazdag élő, cselekvő és beszélő alakokban, any- 
nyira, hogy a dramatizálónak alig kelle egyebet 
tennie, mint azokat illető jeleneteikkel átvennie. 
S ezt Hebbel igen dicséretesen tette meg. Sőt 
helyen-helyen szerencsésen pótolgatta is a rajzot. 
Különösen Gűnther király gyöngesége, habozása 
a drámában világosabbá van téve, mint az eposz
ban. A más két testvér, Geiselher és Gernot, azon
ban valamivel határzatlanabb körvonalozást nyer
tek. Sigfried apja, az öreg niederlandi király, 
igen helyesen, egészen kimaradt a játékból, vala
mint az egész hozzá- s vele visszautazás is. 
Ellenben Ute királynő kellőleg előtérbe van ál
lítva s egy pár vonással szerencsésen jellemezve 
is. Volker, a hegedős, Dankwart, a Hagen test
vére, megkapták a mi őket illette s még némely 
más minorum gentium hősök is.

És igazságot kell szolgáltatnunk Heb beinek 
abban is, hogy az eseményt (illetőleg annak ezen 
első cselekvényét) teljes drámai élénkséggel s ér
dekkel birta felruházni és kikerekiteni. Nehéz 
volna épen pontosan kijelölni, mi az ő érdeme 
ebben s mit talált készen az eposzban. Mert azon- 
kivűl, hogy egynémelyt — mint már érintők is, 
— egészen kihagynia, mást meg csak rövid vo
natkozásban érintenie kellett, mi amott egész el
beszélői kényelemmel s eposzi nyugalommal vala 
előadva, — tudnivaló, hogy a meglevő s felhasz
nálásra szánt anyagot is némileg máskép kellett 
berendeznie. A Nibelungi ének cselekvényének 
egymásutánja ugyan oly drámai mint csak eposz
ban lehet, még is volt vele dolga a dramatizáló
nak. S itt Hebbel ügyessége, tapintatossága ta- 
gadhatlan. Azon az egyen kívül, hogy Brunhild 
uj fölfogása miatt az első felvonást egészen vele 
kellett elfoglalnia és e miatt az természetellenívé 
és nehézkessé lett, — minden egyébben dicsér
nünk kelle a berendezést. Ott hol a Nibelungen- 
lied jött segítségére, s csak azt kelle sceniroznia, 
valóban semmi kívánni való nem maradt. Nézzük 
csak a két királynő versengését a templom előtt; 
a vadászati jelenetet, midőn Sigfriedet meggyil
kolják; azt, mikor az ajtó előtt fekvő halottra 

akadnak. De azonkívül is, — ott hol Hebbelmaga 
rendezkedett: a nászéjutáni reggeli jelenet az öv
vel, — Ute és Kriemhild jelenete hajnalban, 
Kriemhild hálószobájában, — maga a nagyha
tású végjelenet a templomban, — mind oly drá
maiak, hogy párját kell keresni. A „gehörnte 
Sigfried“ czimü előjátékban is szerencsés betol
dásnak mondhatjuk azon jelenetet, midőn Kriem
hild, anyjával, ablakából nézi a vitézek kőhajtási 
versenyét; mi az eposzban csak egy-két sornyi 
olyas vonatkozással van említve, hogy magukat a 
hősök láncsa s kő-hajitással és egyéb vitézi játé
kokkal mulatták.

Ezek után már rövidebben szólhatunk a tra
gédia második részéről, melynek czime s tárgya 
„Kriemhild boszúja.“ A tárgy az előbbinél sok 
tekintetben nehezebb. Egy bosszúálló nő magá
ban is kényes tárgy, kivált ha a nö Kriemhield, s 
a boszu oly rettenetes, mint itt. A végetlen sze
relem, melylyel férje iránt viseltetett, ennek ma
gas és páratlan erénye, megöletésének gyalázatos, 
árulásteljes bűne— igazolják a boszut. De a köl
tőnek óvatosan kell előkészíteni s bevezetni azt, 
nehogy a nőiséggel átalában, s Kriemhild eddigi 
nemes és gyöngéd — inkább érzékeny mint aka
raterős jellemével igen éles ellentétbe jőjön. Ért
jük, hogy az iszonyú kalastróf újra önti mintegy 
Kriemhild jellemét és szelidségébe keserűséget 
vegyit, szerelmét — mely egyre volt irányozva, 
boszuvá s gyűlöletté fordítja át azon egy gyilko
sai ellen. De végre is, a jellem alapvonásai mindig 
ugyanazok maradnak, s az élet soha sem metszi 
úgy ketté az egész lelkületet, hogy egyszerre tö
kéletesen mást tegyen helyébe. E nehéz lélektani 
föladat a Nibelungénekben tökéletesen van meg
oldva; drámánkban csak félig sikerült. Röviden 
számot adunk róla : miért? Az eposzban igy van 
a dolog fejlődési menete fellállitva : Etel követe
ket küíd, s nőül kéri Kriemhildet. Ez még egyre- 
élő nagy bánatában hallani sem akar férjhezme- 
netelről. Hiába kérik kisebb bátyjai, kiket szeret, 
hiába tanácsolja a király, sőt anyja is; ő csak bá
natos s örökre özvegy akar maradni. Azonban 
Etel követe, Rüdiger, titkon beszél az özvegy gyei, 
s kilátást nyújt neki arra, hogy a nagyhatalmú 
Etel oldala mellett, tömérdek kincs és hősök bir
tokában, ha valami sérelme van, módja lesz elég
tételt venni magának. Kriemhild, minden határo
zott boszu-terv nélkül még, ösztönszerüleg fo
gadja el,ez eszmét s elmegy. Táplálja magában 
évekig. És mikor már otthon azt hiszik: elfeledte 
bánatát — hívja magához a burgundiakat. Ezu
tán következik a boszuállás. — A darabban, mie
lőtt Kriemhild Riidigerrel beszélne, egyik bátyja 
elejtett szavából megérti, hogy Hagen nem taná
csolja őt Eteléhez adni nőül, nehogy boszut áll
jon. Ez neki elég — s bár azelőtt hallani sem 
akart a házasságról, erre elhatározta magát. E 
percztől kezdve rideg és sivár beszédeket folytat; 
újra boszut követel Günthertöl, az nem is hall
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gat reá, ő ijesztőleg szól velők; Rüdigerrel való 
beszéde oly kemény, nőietlen, mintha csak Heb
bel Brunhildjával volna kicserélve; azt megesketi, 
hogy boszujában segitségére lesz. Bátyjait rögtön 
meghívja, jőjenek vele, kisérjék el őt; de azok 
— látván boszu-szándékát, nem mennek. — Kriem- 
hild e magaviseleté nemcsak jellemével össze 
nem férő, de egyszersmind valószínűtlenné teszi, 
hogy meghívására a burgundiak utóbb is el mer
jenek menni Eteléhez. S mégis, rögtön reá, a má
sodik felvonás elején már útban találjuk őket Hún- 
ország felé. Tudjuk jól, hogy a mi az eposzban 
lassabban is folyhat le, azt a drámai cselekvény- 
ben concentrálni kell. De lélektani ugrást a dráma 
sem szenved meg, s itt Kriemhild jelleme egészen 
ki van forgatva magából.

Hihetőleg e tulsötét színezetet enyhitni, ad 
Hebbel két mellékes részletnek több tért mint 
illenék. Egyik a Rüdigernél való fogadtatás, mi
ből az ifjú Giselher és Rüdiger leánya közt sze
relem s eljegyzés fejlődik. Ez úti kaland csaknem 
az egész második felvonást betölti, mikor pedig 
az ember talpa alatt ég a föld! Rüdiger leányának 
az eposzban csekély szerep jut, s a költő nem látja 
szükségesnek megnevezni őt; a drámában Gud- 
rwn-nak hivják, de nevén s szende, nőies jellemén 
kivül, semmi sem emlékeztet benne azon Kudrun- 
ra, kiről a fölebbi jegyzetben említett Kudrun- 
ének szól s kinek kalandos élettörténete egészen 
más mint a bechlareni szűzé. A másik episod, mit 
Hebbel majdnem alap- és irányeszmei fontosságra 
emel, a berni Dietrich dolga. E nemes és nagy
lelkű hős, ki Etelének önként, le nem győzve 
szolgál, csak azért, hogy a pogány istenostort 
keresztyénné tegye, — a burgundiakat meginti, 
hogy a veszélyes útról -visszatérjenek; s mikor 
ezek, büszkeségük miatt, már nem fogadhatják a jó 
tanácsot, velők megy s mig lehet, az utolsó perczig 
óvja és védi őket. Dietrich a darab egyik fő egyé
niségévé domborodik ki Hebbel keze alatt — s a 
mint az iszonyú katastróf mind viharosabban zú
dul meg s tör ki, ő szent czéljávak nyomon van 
mindig s az egész darab, mintegy engesztelésűl, 
azzal végződik, hogy az öldöklésben kifáradt 
Etel, úgyszólván, az ő karjaiba veti magát, biro
dalmát. koronáit, s azt mondja :

Most még ítéljek? — bosszuljak? — megint 
Uj vérfolyókat öntsek? — Undor fog el! 
Már nem bírom — oly súlyos a teher — 
Vedd, Detre ur, magadra koronáim!
S vidd a világot hátadon tovább . . .“

Ez csak azt feleli rá, elfogadva azt:
„Ama kereszten függőnek nevében."

S e szó megmagyarázza Dietrichnek, s vele a 
szerzőnek czéljair. Tagadhatlan, hogy meglepő, uj 
és nem drámaiatlan vonás. De kérdés : Kriemhild 
boszuja, mint főtárgy mellett, hogy állhat meg s 
hogy nyerhet kellő arányt az egész mű szerkeze
tében ? Nekünk úgy tetszik, árt a drámai egység

nek, s mint idegen elem van belevonva. Tagad
hatlan egyébiránt, hogy a Dietrich-monda, mint 
önálló is, rendkívüli fontossággal bir és igen gaz
dag. Bizonyos tekintetben mondhatjuk, hogy a 
Nibelung-ének második része — Kriemhild bo
szuja— épen úgy egy alkatrésze a nagy Dietrich- 
mondának, — mint a Siegfried-mondának az el
ső rész. Itt mindazáltal Dietrich már középpont s 
főszemély nem lehet, mivel minden érdek Kriem
hild boszuja körül központosul; s azért helyesen 
történt, hogy az eposz őt s szereplését háttérbe 
szorította vissza.

A mi ezenkívül van, merő epikum. Drámai
nak még csak azon egyet nevezhetjük, a mint 
Kriemhild — csupán Hagent akarva sújtani — 
testvéreit tőle elvonni előbb rábeszéléssel, utóbb 
a kedves Giselhert csellel, sőt erőszakkal is tö
rekszik, de ezek ál-becsűletérzetből magukat Ha- 
gentől elkölönittetni nem hagyják s maguk von
ják sőt kényszeritik a veszélyt maguk fejére. 
Mondjuk : a többi merő epikum. A mint jőnek s 
a húnoktól fogadtatnak, a mint a roszakaró tömeg 
közéjök tolong, a mint Hagen és Volker őrt áll
nak, a mint Kriemhild előtt daczból ülve marad
nak, a mint az urak a templomba mennek, aztán 
a királyi ebéd s végre a borzasztó vérontás, a 
palota égése stb. —mind úgy, a hogy az eposzban 
készen találta Hebbel, átvive a drámába, valóban 
ebben visszás hatást gyakorol. S annyira belejött 
a dramatizáló az epikusságba, hogy néhol a na- 
gyitás és túlzásban még előképén is túltesz. Mi
kor a Nibelungénekben, Kriemhild felszólítására, 
Hagent megölni hatvan hún hős csoportozik s azok
nak a királyné azt mondja „kevesen vagytok még 
Hagenre" — mire aztán 400 áll elő s támad reá, 
— a drámában egyszerre szeren akarnak rámenni, 
s az ezernek mondja Kriemhild, „kevesen vagytok 
még Hagenre“ — valóban ez oly túlzás, mit az 
epicusnak ha megbocsátnánk is, a drámában mo
solyra indít. A végjelenet, a palotaégés és leölt 
testhalom korom- s vér-tömege közöl ki-kimászó 
egyes hőseivel, egész az undorítóig hajtja a nagy
szerűséget. Azt hiszszük, a tárgy itt már kívül van 
a drámai földolgozhatás határán, s e borzalmakért 
az a kegyeletes tisztelet sem mentheti ki a költőt, 
melylyel a hagyományos nemzeti eposz nagyszerű 
képleteihez ragaszkodott. Nem ismerhetjük félre, 
hogy a Niebelungének végkatastrophája eszmé
ben felette tragikai és drámai is; de arra nem 
való, hogy drámai formában színre is vezettessék. 
Vagy mint felebb már megjegyeztük, oly hatal
mas költői erőt kivánna, mely tárgyával mint
egy játszva bírjon bánni. Ez anyag, igy a mint 
van, roppant nagy tömeg a szinfalak keretében : 
merész kéz kellene, mely messe, gyúrja, szaggassa 
szabad akarata szerint. Hebbel erre nem nőtt meg 
eléggé; s a tárgy epikai tömegét — a mint találta : 
irta át drámájába. Az erős és súlyos fegyverzet 
meggörnyeszté viselőjét.

Még egy alakról kell szólnunk, kit nélkülö-
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zünk a dráma második részében, s egyről, kivel 
csak itt találkozunk. Az Brunhild, ez Etele.

Brunhild itt nem jelenik meg, valamint az 
éposz e részében sem ; itt is, ott is csak beszélnek 
róla. Ez igen jól van. Megtudjuk, hogy Sigfried 
halála, mit ő maga követelt sérelméért elégtéte
lül, őt boldogtalanná tette. Magától sem sejtve, 
önmaga ellenére, ő szerette Sigfriedet; nem nőies 
szerelemmel, hanem azon ösztönszerű vonzódás
sal, mint az oroszlánnő himét, mint az utolsó ori- 
ásnő az utolsó óriást. Férjétől a gyönge Gűnther- 
től elszakitá magát s ismét csak rúnáival, nornáival 
és setét ábrándjaival társalgóit. Mikor Kriemhild 
Etele neje lön s üresen hagyá Sigfried sírboltját, 
Brunhild többnyire abban lakott s gyötré magát. 
Mind ennek legnagyobb része Hebbel eszméje, 
mert az éposz csak gyér vonatkozásokkal segít 
rajta : s önként foly Brunhild Hebbel-féle felfogá
sából; következetes magához, de nem oldja föl 
azon hibák alól, miket fenebb kijelölőnk.

Etele, mint már megjegyzők, nem a mi Ete
lénk. De Hebbel, valljuk meg, nagy ingadozásban 
van miatta. Ha szorosan ragaszkodik vala époszá- 
hoz, nekünk ugyan idegen — de következetes ké
pet ad róla. így még egyszer (II kötet) a 41 lapon 
azt mondatja felőle Kriemhilddel:

„Burgundban is ismerjük Etelét; ki nevét 
hallja : először vérre, tűzre gondol s azután em- 
berre‘; — csakhamar, a 63. lapon, Rüdigerrel :

„Ne feledd Etele nemes lelkületét s modorát; 
szívesen szolgálnám őt, ha szabad volnék is, mert 
nemességében egyenlő ő velünk/1

S később maga Etele, midőn egy majdnem 
sentimentalis középkori lovag formájában jelenik 

meg, maga beszéli el nőjének csodálatos jellem
változása titkos okát, mely őt Rómában annyira 
megtérítette. Tegyük hozzá fennebb már idézett 
szavait a darab végén : bajos lesz magunknak ké
pet alkotnunk felőle. Ez ingadozás okát abban 
véljük feltalálhatni, hogy Hebbel a széles körű 
Etele-mondának egyes, egymással ellentétes ré
szei közöl többekből dolgozott. Etele, épen azért 
mert a világot betöltő, a különböző nemzetek tu- 
dalmában különböző képet hagyott vissza magá
ról; más a római hagyomány Eteléje, ki reszketve 
áll nagy Leó előtt; más a frank hagyományé, ki 
Chalonsig nyomói, hol harczosai elestök után a 
csatatérről felkelve tovább küzdenek; más a né
met hagyományé, ki éget, dúl s szintoly közel van 
a fenevadhoz, mint az emberhez s mindamellett 
(lelki nagysággal nem bírván) erőtlen éshatárzat- 
lan jellem; más végre a mienk. Hebbel abban hi
bázott, hogy nem választott egyet, melyhez kö
vetkezetesen ragaszkodjék: mindenik képből vett 
föl valamit. Mi ráismerünk Eteléjére, a mint amaz 
ellentétes alkatrészekből összerakta; a hagyomá
nyok egyike sem ismerne reá.

Azonban elég. Részünkről semmit sem óhaj
tanánk irodalmunk érdekében inkább, mint a 
Niebelungéneket, e roppant német nemzeti eposzt, 
egészen megismertetni közönségünkkel, a maga 
valóságában ; a mellett Hebbel drámai kísérlete, 
bár sok tekintetben háttérbe szóról is, minden
esetre magas méltánylatot érdemel. Egy nemes — 
és tegyük hozzá : tehetséges ■— német költő ke- 
gyeletes műve az, mit lelkesedés sugallt s hű ra
gaszkodás vezetett.

SZÁSZ KÁROLY.

T A R C Z A.

ZRÍNYI ILONA BÚCSÚJA.

Szabad vagyok hát, szabad igazán ? 
Öledre szállók újra szép hazám.
Látom immár lobogni fátyolod . . . 
Oh jaj ! Te nagy halottad gyászolod! 
El, el . . . Ne lássam halvány képedet, 
Hazám, isten veled!
Búsan köszönt a . büszke várorom, 
Mely vini látta karom egykoron
Es a mező, hol vittük a csatát . . .
Vár és mező most némán is kiált : 
„El, el, e földön nincs többé helyed . . . 
Hazám, isten veled 1

Fülembe cseng az ágyuk hangja még; 
Miként ha újra harczzajt hallanék : 
A harcai mén békétlenűl nyerít. 
Már hallom a csatázók fegyverit . . .

Oh jaj ! Ne ámíts, csalfa képzelet. 
Hazám, isten veled!
Élhetnék még itt talán boldogon, 
Fény, dicssugár övezné homlokom, 
A múlt emléke fényt vetne reám . . . 
Mit ér? A sugár, melyről álmodám. 
Borult egedről ha rám nem nevet. 
Hazám, isten veled!
Elém kerül a szellő, a patak, 
Esengve kérnek : el ne hagyjalak.
A lomb susog : hideg a nagy világ, 
Vérzik szivem, lelkem maradni vágy . . . 
De csörgni hallom rabbilincsedet. 
Hazám, isten veled!
Zúgó vihar kisér. Elémbe vet 
Egy lombja-vesztett sárga levelet;
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Fülembe zúg : veled egy sorsa van 
Bolyongni búsan, árván, hontalan, 
Hol nincs napsúgár, nincsen kikelet . . . 
Hazám, isten veled!
Ki az ágvesztett lombot kergeted 
Végy szárnyaidra zúgó fergeteg;

Vigy el magaddal. Egy más ég alatt
Nem éget tán e kinos gondolat.
Idegen földön, hideg hant felett
Az elvérzett szív kint, gyönyört feled . . . 
Hazám, isten veled!

JÁNOSI GUSZTÁV.

MŰVÉSZE T R A G Á L Y.

A kikelet első köde szétfoszlott, rét és 
mező elhányták régi öltönyeiket, s a ter
mészet dalban és virágban uj életet mu
tatott,.

Üde tavaszi alkony volt; — az öreg 
Dárday ősi fészkének kertre nyiló ablaká
ból kikönyökölve, tele torokkal szíta az il
latos levegőt s csendes örömben nézte leg
kisebb leányát Iluskát, mint szakgatja a 
legszebb virágokat és mint tapos gondtala
nul a zöldségeken.

— Iluskám! megvér anyád ha meglátja 
mit mivelsz.

Iluska megrettenve dobá el áldozatjait, 
és sompolyogva húzódott az épület falához, 
onnét csendesen ki, az ajtón az udvarra.

Az atya elmosolyodék gyermeke ártat
lanságán, s miután pipájából nehány bodor 
füstöt bocsátott volna, ismét nyugalmas 
gondolataiba mélyedéit.

Csakhamar azután két ajtó nyílt meg 
egymásután, s mire az öreg — megtudandó 
ki jelenkezik — megfordulhatott, e szavak 
hangozának :

— Megérkezett!
— Ki érkezett meg megint? kérdé Dár

day nejétől, ki örömet sugárzó arczczal ál
lott előtte.

— Sonet Emil Pestről, — ki huzamosb 
ideig fog városkánkban tartózkodni, s ki 
bizonyosan megszabadít bennünket lélekölő 
unalmainktól.

— Boldog isten ! hát már a falusi gazd- 
asszonyok is unatkoznak — hát az udvar, 
tehén-ól, konyha, kamara, kert, padlás mire 
valók? Én eddig azt hittem, hogy csak a 
városban lehet unatkozni, s ecce az én ked
ves feleségem 50 éves korában fedezi fel — 
hogy városkánkban is tanyát ütött az una

lom, és egy Sonet kell Pestről, hogy azt 
elűzze.

— Menj, menj te vén mormogó! Bánod 
is te ha puskádat válladra vetetted, s beba
rangolsz völgyet, halmot, ha én ugyan unom 
is magamat e százéves egyformaságban.

- Nyolcz, életre való gyermek és egy
formaság!? ennél nagyobb változatosságot 
Sonet is bajosan fog kitalálni.

— Azt mi határozzuk meg asszonyok, 
nem ti férfiak! Ki Pesten is egyike volt a 
legügyesebb mulatság-rendezőknek, bizo
nyosan e rongy városkában is túltesz ne
hézkes férjeinken, kik csak pipázni, kár
tyázni és vadászni tudnak.

— Jó! jó!hanem azt előre megmondom, 
hogy ingyen mulatságokat rendezzen, kü
lönben nyissa meg erszényét, mert én ugyan 
nem ajánlok fel egyetlen krajczárt sem, s 
midőn pénzről fog szólani, nemcsak kérése 
előtt zárom el ajtóimat, hanem előtte is.

— Mama! mama! itt van Eszter néni! 
— hangzék a folyosóról.

- Megyek már! kiáltott vissza a házi
asszony — s a mormogó férjet magára hagyta.

Eszter néni egy másik közbirtokosnak 
Sarju Boldizsárnak volt neje, s arról volt 
nevezetes, hogy az irodalmat s annak nap
számosait kitelhető módon pártolta, élet- 
maximákat irt, s a legnehezebb rejtvénye
ket is kitalálta.

Sarju philosoph etnber volt, s nejét több
nyire ezen ismételt élczczel boszantotta :

„Ha maximáid érvényre emelkednének, 
minimumra reducálódnék a világ."

— Megérkezett Sonet Emil! — ezzel 
köszönté Észter Dárdaynét.

- Előbb tudtam mint te! válaszolt ez 
némi büszkeséggel. > ■
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— Minden lehető, de az lehetetlen! Én 
épen Flamuláéknál voltam, mikor az udva
ron behajtatott, és kiszállt a kocsiból.

— Tehát Flamuláéknál van szállva?!
— Hiszen rokonuk!
— Ugyan hogy néz ki?
— Igen érdekes külsejű egyéniség, — 

meglátszik rajta, hogy költő. Közép magas
ságú, csontos inkább mint száraz, széles 
homloku, fekete szemei felett sugár sze
möldök vonul el, vékony metszésű sas orr, 
mosolygó ajkak,ép, fehér fogak. . . és minő 
elegantia . . . mondhatom csinos fiú.

— Beszéltél vele?
— A gyógyszerészék annyira elfoglal

ták kérdezősködéseikkel, hogy szegény 
akarva sem társaloghatott velem, midőn el
váltunk mégis melegen ismétlé : remélem 
gyakrabban lesz szerencsém nagysádhoz!

Az ajtó nyilt s egyik fiúcska e szavak
kal szaladt anyjához : Mama — vendég jő! 
— egy bácsi!

— Nagy isten! talán csak nem Sonet!? 
Klári uj ruhámat és főkötőmet! Angyalom, 
ha bejö mielőtt elkészülnék, fogadd helyet
tem és mulattasd.

— Dárdayné a mellék szobába illant.
— Ily korán! Legelőször is Dárdayné- 

nál! jegyzé meg magában Sarjuné némi 
irigy kedéssel, s főkőtőjét és fürtéit a nagy 
tükör előtt megigazgatá.

Kopogtattak.
„Szabad!“ hangzék a válasz nyájasan.
A vendég a szomszédfalubeli jegyző 

volt és tekintetes Dárday urat kereste.
— Hogy is képzelheténk olyasmit, hogy 

egy pesti vendég megérkezte után azonnal 
látogatásokat tesz — ingerkedék Eszter.

— Igazad van, ilyesmit csak falusi rü- 
pökjeink producálnak.

A közel szomszednék azután elváltak 
egymástól.

II.
Sonet csütörtök napon érkezett meg. 

Pénteken és szombaton nem mutatta ma
gát, s annál nagyobb kíváncsiságot gerjesz
tett. — Vasárnap ebédre hitta meg a vá
roska valamennyi elöbbkelőit Flamula a 
a gyógyszerárus.

Déli 11 órakor a meghívott asszonysá
gok már mindnyájan öltözködtek, régibb és 

újabb ékszerek mind felrakattak a költő 
tiszteletére.

Pontban 2/4 1 órakor majd mindenik út
iján volt a gyógyszerárus felé, s a népség 
lopva gyönyörködött a ritka látványban.

A gyógyszerész és gyógyszerészné de
rült arczczal fogadták vendégeiket, de szem- 
hunyorgatásaikban némi hiúság is mutat
kozott, mintha mondani akarták volna :

Sonet nemcsak szálló vendégünk, hanem 
rokonunk is!

A költő, mint a nap hőse, egyenkint mu
lattatott be a vendégeknek, s fehér nyakra- 
valója csokraival játszva, az asszonyok kö
zöl, külön mindegyiknek, mondott valamit, 
miről hinnie kellett, hogy azt a kegyelet 
scatulájában fogja megőrzeni.

Tizenegy férfi és tizenhárom asszony 
vendég volt.

Nevezetesen : Dárday és Dárdayné, Sarju 
és Sarjuné, Omlay és Omlayné, Piskárkosy 
és Piskárkosyné, Széky és Székyné, Csillag 
és Csillagné, Táblay ésTáblayné mind com- 
possessorok; Trokár a baromorvos, nejével; 
Vakary sebész és neje; Ránthó ügyvéd és 
neje; Illan jegyző és neje; Kulturáné a szép 
özvegy- és özvegy Morbillonné.

Sonet két napi idő lefolyása alatt Fla
muláéknál, a vendégek köz és magán életét 
érdeklőleg, egyet mást kipuhatolván, s jól 
emlékében tartván, sietett a bemutatáskor 
az adatokat felhasználni.

Sarjunéval e szavakkal szorított kezet : 
Tisztelt irótárs, folytassa ön maximáit, azok 
nemcsak a közönséget ragadják el, hanem 
bennünket Írókat is gyönyörködtetnek.

Dárdaynéhoz igy szólott : Ilyen lélek, 
mint a nagysámé, csak unatkozhatik e szel
lemi pusztaságban, — a magasabb szelle
meknek magasabb szellemvilág kell, s azt 
csak Pesten találhatni.

— Nem fog neheztelni nagysád, ha meg
lopom, midőn Luciából zongorázik. Én örö
mest keltem fel keblemben a Walter Scott 
szebb emlékeit, — kivált ha szellemei a zene 
örök tiszta világában jelenkeznek.

Omlayné, kihez e szavak intézve valának, 
az elérzékenyüléstöl kicsibe múlt, hogy 
össze nem omlott s nemcsak igézőn nézett 
a lantos szemeibe, hanem egyet — meglehet 
akaratlanul — kacsintott is.
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A baromorvosnéval beszélt Svájczról s 
annak szép teheneiről.

Az ügyvédné egy igen kedves emléké
hez hasonlított.

Morbillonné előtt a francziákat egekig 
emelte.

Kulturánéval társalgóit legtovább és 
legmelegebben.

— Egy hónapot akartam a vidéken 
tölteni, de e percztől úgy érzem, tovább kell 
maradnom!

— Mi mindnyájan örülni fogunk, ha Sonet 
urat a vidék lebilincselheté; válaszolt a szép 
özvegy nyájasan.

— Oh ha csak a vidék volna . . . hiszi-e 
nagysád, hogy engem bármi vidék lebilin
cselhessen, ki a nyarat felváltva majd a 
Zugligetben; majd a Felka völgyében szok
tam tölteni . . .

— Annál hízelgőbb reánk nézve, ha nem 
az élettelen., de élő tárgyak gyakorolják e 
kedvező hatást.

— Majd későbben, majd későbben . . . 
az első találkozásnak igen kevés jogai van
nak, de annál több kötelességei.

A vendégek külön csoportokra oszlot
tak. Az asszonyok kifogyhatatlanok voltak 
a Sonet magasztalásában.

— Valóban a mi rokonunk igen kedves 
ember! — jegyzé meg Flamuláné elége
dettséggel.

Sonet — bár váltva majd ide majd oda 
csatlakozott, mégis leggyakrabban lehetett 
azok között szemlélni, kik között Kulturáné 
mulatott.

Pontban egy órakor jelentették, hogy 
tálalva van — s a vendégek elfoglalták ki
mutatott helyeiket.

Sonet, még mielőtt asztalhoz ültek volna, 
titokban értekezett a gyógyszerésznével, 
mely bizalmas értekezletnek az lett a kö
vetkezménye, hogy az asztalnál épen Kul
turáné mellé jutott.

A költő lehetőleg megelőző volt irá
nyában, s az egymás iránti nagy lekötele
zettség mellett, mindketten keveset ettek.

Az asszonyok irigyelték e szerencsét, s 
különösen Sarju Eszter nem egy szemrehá
nyó pillanatot lövelt Sonetre. Sonet azon
ban csak Kulturánét szemlélte, csak vele 
volt elfoglalva, s nem érdekelték az egész 

ebéd alatt sem a mások társalgása sem a 
párolgó ételek.

— Mi első kötelességem leendett, még 
nem is tisztelkedtem e városka 'vendégsze
rető házainál. Engedje meg nagysád, hogy 
szeretetre méltó családkörében tehessem 
első tiszteletemet.

— Minden időben kedves lesz előttem 
Sonet ur szives látogatása. Fájdalom, mos
tanában csak szomorúságot fog szerény 
hajlékomban találni.

— Igaz! a feledhetlen férj! . . .
— Az is . . . de ez eszmével már kibé

kültem. Szegény férjem aszkórban sinlődött, 
s minthogy az orvosok állítása szerint gyó
gy ithatlan volt, rá nézve szerencse volt a 
halál ... de szeretett leánykám.

— Talán szinte . . .
— Kevés reményem van javulásához. 

Már 10 napja, hogy vörhenyben sinlődik.
A költő arcza elkomorult. Minden raga

dós nyavalyától úgy félt mint XIV. Lajos, 
s főleg a himlőfajokkal nem rokonszenvezett.

— A vörheny ragadós ?
— Gyermekek között.
Sonet vigasztalódva számlálta éveit.
Az ebédnek vége lön. A háziasszony egy 

mellék-teremre mutatott — hol kelet ked
ves itala, a kávé, várta a vendégeket.

Sarju Eszter sietett Sonettet elfoglalni.
Omlayné pedig zongorához ült, hogy 

ügyességét a pesti vendégnek bemutathassa.
Eszter másodszor sem volt szerencsé

sebb, mint először, mert alig hogy a társal
gást az irodalomról megkezdette, Trokár, a 
baromorvos, e szavakkal közeledett hősünk 
felé :

— Uraságodat annyira elfoglalják asz- 
szonyaink,hogy mi férfiak közelébe sem jut
hatunk, s meg sem szoríthatjuk kezét azon 
férfiúnak, ki nekünk költeményeivel annyi 
kellemes perczeket okozott.

— Az asszonyok mindenütt és minden
kor több gyengédséggel és figyelemmel vi
seltetnek az irodalom emberei iránt mint a 
férfiak, s e gyengédség és figyelem hervad- 
hatlan virágai elismerés koszorúinknak.

— Az utolsó tiz év alatt több verselő ne- 
vekedett, mint volt azelőtt két száz év alatt.

— Minden szélesből és terjeszkedik. A 
szellemszaporaságnak épen úgy van ideje 
mint a sárga dinnyének. Azt mondjuk : az
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idén temérdek sárga-dinnye termett, mért! 
ne mondhatnék : e tiz év alatt temérdek 
költő nevekedett.

— Az azonban valódi tünemény, hogy 
a nők is verselnek!

— Az sem tünemény! A szerelmes nő, 
midőn ajkait megnyitja, már versel.

— E költői virágban már a gráczia csókja 
nyilatkozik.

Sonet e kitételre fürkészőleg mereszté 
szemeit Trokárra. Sejtelme azt súgta, hogy 
a baromorvosban egy titkos verselő, vagy 
legalább is egy titkos levelező lappang.

Csalódnom kellene ha nem úgy volna... 
Orvos ur alkalmasint nemcsak olvas ha
nem ir is!?

— Reczepteket a barmoknak . . .
- És verseket az embereknek; egész té 

ki Sonet hirtelen.
— Ifjabb koromban, mint pesti nővén 

dék, a „Zsálya41 és „Bazsalyikom44 czimü al- 
manachokba.

Omlayné epedve nézett a zongora mel
lől Sonetre, s ezer átkot mondott Trokárra, 
hogy figyelmét egészen elfoglalta.

Dárday, ki kizárólag a természetben ta
lálta magát legjobban, s ki tele gyomorral, 
szabadabb levegő után sóvárgott, de ki kü
lönben is meglehetősen idegenkedett a női 
társaságoktól, azt javasolta : mennének a 
kertbe mulatni, hol mindenki tágasabb tért 
nyer vágyainak, s hol a költészet is egészen 
otthonos.

Az indítvány nemcsak tetszett, hanem 
rögtön el is fogadtaték.

Flamula és Flamuláné székeket és asz
talokat hordattak ki, s az egész társaság 
megindult.

— Ez egyben talán előnyünk van Pé t 
felett — kezdé Morbillonné - itt minden 
háznak van kertje és virága.

— Én megértettem nagysámat! vála
szolt Sonet nem jelentéktelen mosolylyal 
— s csakhamar utána tévé — s a vidéki 
virágok tartósabbak.

— Nem mindennapi lélek! gondolhatá 
a franczia születésű nő, mert ezután érde
keltebb lón a költő iránt.

— Én aligha leszek oly szerencsés, nagy- 
ságtokat igy egyetlen koszorúban együtt 
szemlélhetni?!

— Uraságodtól függ . . . ha a fáradsá-

I got sajnálni fogja? szólt Csillagné, s azon
nal el is pirult.

— Oh minő badar beszéd! sugá Eszter 
Omlaynénak.

— Komám, ez a szélcsap még forradal
mat csinál asszonyaink között - jegyzé 
meg Piskárkosy Dárdaynak.

— Majd ismét eszökre térnek, ha a gyer
mekek nyávogni kezdenek.

— Én egy tervvel jöttem le Pestről, ha 
megengedik nagyságtok, elmondom — foly- 
tatá az ünnepelt.

Az asszonyok csoportot képeztek a dal
nok körül.

„Nagyságtok előtt sem maradhatott ti
tok, hogy a humanismus napról napra erő
sebb alapokat nyer, hogy az nem árvalány- 
haj többé, hanem hortensia, melyet százan 
és ezeren öntöznek és táplálnak. Istennek 
hála, elértük azon kort, midőn nem kell 
egyesekhez fordulnunk midőn valamely vál
lalat, vagy hasznos ügy istápolása van szó
ban , midőn egy ügyefogyott segélyezését 
óhajtjuk. Egész testületek, egész társulatok 
ajánlkoznak közreműködésre, — a szellem 
határozott győzelmet vívott a szellem fe
lett. — Ez az újkor győzelme a régi kor 
felett, az uj eszmék diadala az ó és elavult 
eszmék felett.44

— Ezt a bevezetést már valamelyik lap
ban olvastam! jegyzé meg Táblay.

— Pánczélosy mondta a Tigrisben, a 
„Kolomp44 pedig egész terjedelmében lenyo
matta. Úgy tesznek! egy elkészíti öt forin
tért, húszán pedig elmondják ingyen! égé- 
szíté ki a baromorvos, szinte titokban, teli 
gúny nyal.

„Én a vidékre nem csupa szórakozásból 
utaztam. A régi bölcsek tana szerint össze
kötöttem a gyönyörködtetőt a hasznossal. 
Lejöttem Pestről, hogy rokonimat meglát
hassam, — hogy nagyságtok Pesten is is
mert müvészet-szeretetéről és pártfogásáról 
személyesen is meggyőződhessem,—s hogy 
— ez a legfőbb — szives közremunkálások- 
kal, több segélyt igénylő vállalatok és in
tézetek gvámolitására némi összegecskét 
juttathassunk.E városkában az érzület any- 
nyira nemes, a közhangulat annyira ked
vező, miként biztos reményem vau, hogy 
tervemet nagyságtok szives segélyével ered- 
ménydúsan érvényesíthetem. — Én Katin-
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kafalváu nehány jótékony czélu műkedvelői 
előadást óhajtanék rendezni/4

E nyilatkozatra el nem titkolható öröm 
gyuladt ki a nők arczain, nehányan lelke
sedetten kiáltának :

— Igen, igen! rendezzünk műkedvelői 
előadást!

A férjek, mintha villanyosságtól érintet
tek volna, egyszerre néztek össze, s néme
lyeknél az idegrángások sem hiányzottak.

— Biztos reményem van, miként te
kintve a szent czélt, a közreműködéstől a 
férfiak sem fogják magukat elvonni!?

— A színházi deszkák sikamlós pálya, 
s nekünk már azért is követnünk kell neje
inket, hogy azokat támogathassuk — vála
szolt Trokár kedélyesen, de mégis némi 
gunynyal.

— Én csak szerelmes szerepekre vállal
kozom! jegyzé meg Dárday még gúnyo
sabban.

— Mint interim igazgatónak, tisztem 
lesz a nők és férfiak jogaik felett őrködni, 

— hogy pedig mentül többen közreműköd
hessenek , szerepekben gazdag darabokat 
fogunk választani. — Mindezekről azonban 
egy külön tanácskozásban. Egyelőre csak 
azt vagyok bátor kérdeni — számolhatok-e 
nagyságtok és a tekint, urak közreműkö
désére ?

— Mi örömest fogunk közreműködni a 
szent czél tekintetéből! kiáltának a nők 
csaknem egyszerre.

— Mi is! válaszolt Táblay valamennyi 
helyett, a midőn egyszersmind szabadságot 
vett magának pajkos tekintetet vetni nejére.

— Holnapután délután, ha szép időnk 
marad, talán e helyen, itt e kertben gyűl
hetnénk ismét össze tanácskozásra, a midőn 
szívesek leendenek nagyságtok és uraságtok 
leányaikat s azon fiatal urakat is magukkal 
hozni, kik helyzetűk, állások s életkoruk 
megsértése nélkül szinte közreműködhetnek.

A társaság a propositióban látszólag 
megnyugodva — s tréfalózva oszlott szét.

LAUKA GUSZTÁV.
(Folytatjuk.)

ÉRTESÍTŐ.
A nemes fészek- Turgeneff után 'fordította 

G. Pest. 1862. Lauffer és Stolp tulajdona.
Örvendünk, hogy fordítóink az orosz iroda

lom iránt is kezdenek érdeklődni. Ezelőtt egy év
tizeddel a magyar irodalom alig tudott valamit 
az oroszról, pedig ez irodalom kitűnő költőket 
mutat fól. Puskin, Lermontoff, Gogol, Sollogub, 
Turo-eneff a legműveltebb nemzetek figyelmét is 
megérdemlik. E mellett a mi irodalmunk és az orosz 
között, a különböző viszonyok ellenére is, sok ha
sonlóság van. Ott is, mint nálunk, csak néhány 
évtized óta vált nemzetibbé a költészet; a nép
nemzeti elem nálok is hasonló körülmények közt 
vivta fel magát; az orosz költő épen úgy küzd a 
fensőbb körök francziás műveltségével, mint a 
hogy mi legműveltebb köreink németességével. A 
politikai és társadalmi viszonyokkal való elége
detlenséget épen úgy megérezhetni az orosz köl
tőn, mit a magyaron, csak hogy az orosz költé
szetben több a melancholia s az epés humor.

Turgeneff egyik legkitűnőbb képviselője az 
újabb orosz beszély-irodalomnak. Ö is, mint Go
gol, kivalón az > rósz társadalmat rajzolja. E jelen 
regénye is, a hogy mondani szokták, egy darab 
Oroszország. Conceptiója nem valami nagyszerű 
ugyan, compositiója sem tartozik a legkitűnőbbek 
közé, de elbeszélése nagyon sikerült, valamint jel

lemrajza is. Turgeneff könnyed, élénk, kellemes 
elbeszélő, de soha sem édeskés vagy üres, egyénei 
élesen jellemezvék, erős reálista, de soha sem 
sülyed a photographiáig; a kedélyesség és gunvor 
bizonyos különös vegyülete vonul végig majd 
mindenik munkáján, a mely, úgy látszik, az egyéni 
különbségek változatai közt, majd minden orosz 
újabb novellistának sajátja.

E regényének, főhőse egy orosz földbirto
kos, Lavreczky, kit atyja Rousseau elvei szerint 
nevelt. Mint tudatlan és tapasztalatlan különcz 
lép a világba, hol egy kaczér leány hálójába ke
rül; nőül veszi s miután Párisban átél vele egy 
pár évet, mint megcsalt férj válik meg tőle s tér 
vissza ősi nemes fészkébe. Itt megszeret egy egy
szerű falusi kisasszonyt, Örzsét, egy valódi orosz 
leányt. Küzd egy darabig szenvedélyével, hiszen 
házas ember, azonban, midőn egy franczia lapban 
azt olvassa, hogy neje meghalt, nyilatkozik a le
ánynak. Örzse viszonozza szenvedélyét s ime meg 
jelenik a holtnak vélt nő, ki csak terhes beteg 
volt. Örzse apácza lesz, Lavreczky egyedül ma
rad a világon, a nő pedig, a férjétől rendelt év
pénzből, tovább is vigan éli napjait- Rövidbe 
vonva ez a regény meséje, mely egész végig érde
kesen, lélektanilag fejlődik. Nemcsak a főszemé
lyek, hanem a mellékesek és jól vannak rajzolva.
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A fiatal bureaucrata és világfi Párisin, a hiú, 
gyönge és jó szivű falusi teensasszony Dmitrievna 
Mária, a nyers, nyelves, becsületes ó-orosz nő, 
Timotheena Márta, az élhetetlen idealista Micha- 
levics, a meghasonlott kedélyű, de jámbor német 
zongoramester és zeneszerző, Lemm, mind meg 
annyi az életből vett alakok, a kiken, úgy szólva, 
érzik az orosz levegő. Mig a főszemélyek egyike, 
Orzse, van a legkevesebb biztossággal rajzolva. A 
szerző regénye vége felé, hol sebesen kellene ha
ladni a cselekvénynek, egy egész szakaszt szentel 
Orzse gyermekkorának, hogy vallásosságát, zár
dába vonalását, mintegy előre indokolja. Bízvást 
elmaradhatott volna az egész: mindenesetre ez in
dokot, mely némikép azelőtt is nyilatkozik Orzse 
jellemében, előbb kellett volna egy pár alkalmas 
helyt jobban kitüntetni.

Ajánljuk olvasóink figyelmébe a jeles regényt, 
annyival inkább, mert, itt-ott némi nehézkességet 
leszámítva, a fordítás eléggé sikerült.

Szerelem és eskü. Regény. Irta Mészáros 
István. Pest. 1862.

Uj irót mutatunk be. Előszavában maga a 
szerző is első munkájának nevezi e regényét, 
melynek sikerétől függeszti föl, hogy haladjon-e 
tovább az irodalmi téren vagy mint haszontalan 
kontár visszavonuljon. Mi részünkről nem merjük 
biztatni. E regény semminemű költői tehetségről 
nem tesz tanúbizonyságot, ha csak azután nem fej
lődik ki szerzőnkben valami ilyes, mi lehetséges 
ugyan, de nem valószínű. Szerzőnk sem elbeszélni, 
sem alkotni, sem jellemet rajzolni nem tud, még a 
legközönségesb módon sem. Elbeszélő stylje a fe
szes köznapiság és izetlen dagály vegyülete; min
dent leír, a mi szemébe ötlik, de semmit sem tud 
képzeltetni; mindent elmond, a mi nem tartozik a 
dologhoz, de ott, a hol épen beszélni kellene, meg
lehetős hallgatag; minden semmiséget emelt, szó
noki hangon magyaráz, de egyetlen helyzetet sem 
rajzol, semminemű jellemzőt nem mond. Müvében 
egészen hiányzik a compositio. A kezdeténél be 
is lehetne végezni, mert a mi a 37-ik laptól a 
127-ik lapig terjed, nem egyéb, mint azelőtt tör
tént dolgok elbeszélése, szörnyűkép elnyújtva. De 
igy, összetöpörödve, sincs az egész történetecs- 
kének, valószínű alapja. Ernő, Irén kedvese, 1848- 
ban katonává lesz; a forradalom után nem hallat
szik semmi felőle, holtnak hiszik. Irén búsul, 
kérőit visszautasítja, hű marad esküjéhez. Azon
ban Ernő, ki nem halt meg, csak külföldre bujdo
sott, 1854-ben engedélyt nyervén a hazajöhetésre, 
siet szülőihez és kedveséhez, kivel még azon év 
július 31-én össze is kel. Ennyi az egész. De hát 
vajon Ernő urfi külföldről nem Írhatta volna-e 
még szülőinek és kedvesének, hogy él és jó egész
ségben van ? Ugyan mi kedve telhetett szegény 
szülői és kedvese kínzásában? Négy hosszú év 
alatt miért nem hallatott magáról semmit ? Alkal
masint azért, hogy szerzőnk betöltsön egynéhány ,

ivet Irén unalmas és izetlen kesergésével. Jaj 
uram, uram, szerző uram nem igy Írják a regényt! 
A költői cselekvény és a mindennapi esemény közt 
nagy a különbség, de a ki ezt sem tudja úgy le- 
irni, hogy az ember elhihesse, az hagyjon békét 
amannak.

Jókai legujabb regénye. Emich Gusztáv 
Jókai „Politikai divatok“ czimü regényére előfi
zetési felhívást küldött szét, mely igy hangzik : 
„Jelen regény, melyből szerző előszavát alább 
közöljük, XII füzetben fog megjelenni, szerző sa
ját kiadósága mellett; az első füzet már sajtó 
alatt van, s f. év october elsején jelenik meg, s 
azontúl minden hó 1-én és 16-án egy füzet kül
detik belőle szét. Az öt íves füzetek díszes alak
ban és csínnal lesznek kiállítva; mind a XII fü
zet előfizetési dija helyben 5 frt 50 kr. — postai 
helybeküldéssel bérmentesen 6 f rt. Az előfizetési 
díjak Emich Gusztáv könyvkiadó hivatalába uta- 
sitandók. A pontos szétküldésről alólirott kiadó 
hivatala gondoskodik. Gyűjtőknek (kik hozzájuk 
küldendő példányokat szívesek lesznek szétosz
tani) minden 10 példányra egy tiszteletpéldány 
áll rendelkezésökre, s miután az 1-ső fűzet octo
ber 1-én megjelenik, kérjük az aláírási iveket a 
mennyiben lehetséges, az napig beküldeni, nehogy 
a szétküldésben fennakadás legyen. Pest, sept. 
1-én, 1862. Emich Gusztáv.

Előszó a „politikai divatok11 czimü regény
hez. Hiába mondják nekünk, válaszszátok külön a 
magánéletet a közélettől; tudjatok érzelmesek 
lenni, mint a német; praktikusok, mint az angol; 
elmések, mint a franczia költők azok, anélkül, 
hogy politizálnának. írjatok úgy, hogy az elmon
dott mese ne legyen feltűnően magyar történet; 
tele a közélet lármájával, hogy tudja azt élvezni 
akármi nemzet szülötte is : egy szóval ne Írjatok 
mindig irányregényt. Nem lehet szót fogadnunk; 
lehetetlen az. Nálunk minden életregény, minden 
családi dráma annyira össze van nőve a nemzet 
közéletével; az általános bú és öröm, a történel
met alkotó közemelkedés és sülyedés minden egyes 
életregény alakulására oly határozott befolyással 
birt mindenkor, hogy ez alaphangot semmi költő 
nem mellőzheti, a nélkül hogy élethütelen, vagy 
épen frivol ne legyen. Kérdezzétek meg a családi 
szakadások okait, — közélet viszályaira fognak 
visszavezetni. Kérdezzétek meg nagy jellemek 
kiemelkedését, elbukását. — politikai katastro- 
phokat fogtok találni. Kérdezzétek meg a feldúlt 
életpályák viszontagságait, kérdezzétek meg az 
elszegényült falvak urát — a közélet kuszáit vi
haraira utalnak vissza. Tudakoljátok az özvegyek 
könyeit, miért hullanak? az árvák sóhajait, hová 
repülnek? — azok mind mind országos bajokhoz 
fognak elvezetni. S ha rokonszenv után vágyó 
kebletek egy ideálért sóhajt, férfi vagy nő esz
ménykép legyen az; ott is fogjátok érezni, hogy 
a ki csupán az ábrándozónak volt ideálja, az csak 
félig töltötte be a szivet; s egész embernek azt
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ismerjük el, a ki nem csak maganak élt. Sajat 
légkörünk ez. Ezt lehelljük ki, eztlehelljük be; mint 
éltetőt, mint fojtót; ez keserít, ez édesít, mint a 
gyümölcsöt a hegyi lég, melytől a szőlő édesebb lesz, 
a torma pedig keserűbb, mint a csendes lapályi 
kertben. Nálunk mindenki benne él a közéletben; a 
munkás ettől várja jobb sorsát, a kereskedő üzlete 
felvirágzását; a tudománynak ez ad vállára szár
nyat, vagy lábára lánczot; a a jellem ebben edző
dik aczéllá, vagy olvad salakká; ennek saját cul- 
tusa van; saját dogmái, saját költészete és külö
nösen saját divatjai. Ki ne tudná, csak másfél 
évtized alatt, hány politikai eszme vált uralkodó 
divattá közöttünk? hány áldozatot és mily nagyo
kat vitt magával? a kiknél az több volt, mint divat, 
s a kik hivek maradtak még akkor is eszméikhez, 
midőn azok mái- kimentek a divatból. E korszakot 
igyekezett visszatüntetni regényem, melynek bi- 
zonyosan számos hibái között első helyet fogla 
hat az, hogy több munkája volt benne az emléke
zetnek mint a képzelmi erőnek. Pest, augusztus 
18-kán 1862. Jókai Mór.

Midőn ez előfizetési felhívást a legmelegebben 
ajánljuk olvasóink figyelmébe, nem tehetjük, hogy 
az előszóra egy pár megjegyzést ne tegyünk. 
Jókai mentegetőzik, hogy ismét irányregényt kell 
Írnia, s e kénytelenséget viszonyainkból igyekszik 
kimagyarázni. Nem értjük eléggé, hogy a mi vi
szonyaink miért volnának inkább irány regenyre 
teremtve, mint a más nemzetekéi. Azok az okok, 
melyeket Jókai felhoz, szintúgy illenek más nem
zetekre is, mert a közélet mozgalmai, a politikai 
viszonyok mindenütt befolynak a családi és ma
gánéletre, az absolutismus alatt épen úgy, mint az 
alkotmányos életben. A költészet, kivált a íegény- 
költészet, fólveheti magába mindezt, mert felölel
het minden gondolható emberi viszonyt, politi
kait és vallásit egyaránt, de ez által még nem vá

lik irányköltészetté. Az érzelmes német, az elmés 
franczia, a practicus angol legalább egészen mást 
ért az irányregény alatt, pedig ezek ugyancsak 
tudhatják, liogy mi az, mert nehány évtized óta, 
szegényeknek elég irányregényt kell nyelniök. 
Jókainak annál kevésbbé volt szüksége a ment
ségre, mert, hála istennek, még eddig egyetlen 
irányregényt sem irt. A Magyar Nábob és Kárpá
tiig Zoltán oly kevéssé irányregények, mint a Sze
gény gazdagok. A Régi jó táblabirák czimü regé
nye sem az, mert nem a megyei rendszer üdvös 
voltát bizonyítja be, szemben a parlamentaris 
rendszerrel, hanem csak táblabirákat rajzol s egy 
történetet mond el abból a korból, a mikor még 
a megyei élet virágzott. Jókai, úgy látszik, á po
litikai és társadalmi viszonyok rajzát, melyet a 
regényekben különben is ritkán kerülhetni ki, a 
nemzeti életbe mélyedést, a nemzeties felfogást, 
melynek minden nemzeti költőben meg kell lenni, 
s más ilyesmit nevez itt irányregénynek. Örven
dünk rajta, mert jó, ha a költő inkább az alkotás
ban szabatos, mint az elméletben. Az irányregény 
nem valami derék genre, legalább az aesthetika 
folyvást tiltakozik ellene, mert rendesen valamely 
politikai párt vagy vallásos felekezet érdekében 
készül, valamely rendszert, vagy reformot akar 
reánk vitatni s eszméi kedvéért az aesthetikai 
czélt mellékessé, a költői cselekvényt az abstractio 
syllogismusává, a személyeket pusztán eszmék 
hozdozójává alacsonyitja. Megtörténik ugyan néha, 
hogy némi politikai, vagy társadalmi irány 
jól egyezik a művészi czéllal, bele olvad az egész 
mü organikus kényszerűségébe, de ekkor aztán 
többé már nem is úgy nevezett irányregény, hanem 
csak jó regény, mint atöbbi, Hiszszük, hogy Jokai
nak a „Politikai divatok1' czimü regénye is ilyen 
lesz, épen azért még egyszer ajánljuk olvasóink 
figyelmébe. (—’•)

NÉPSZÍNHÁZ BUDÁN.
September 14-ikén (két nap egymás vég

iében) ülte meg a népszínház egy évi fenn
állása napjait, mig a nemzeti színháznak 25 ev 
alatt csak három ünnepe volt: 1837-ben, midőn 
megnyitották, 1840-ben, midőn a magyar főváros 
színészetének félszázados ünnepét tárták, s 1862- 
ben, aug. 22-ikén, megnyitása 25-ik évi forduló
ján.’Nem hibáztatjuk ugyan az ily ünnepélyeket; 
de úgy véljük, hogy ha gyenge lábon áll a pesti 
nemzeti szinház, nem annak kell tulajdonitnunk, 
hogy nem tart gyakrabban oly ünnepélyeket, minő 
az*aug. 22-iki volt, s ha a budai népszínház föl- 
virágzik, nem gyakoribb és jó hosszúra nyúló ün
nepélyei fogják gyakorolni a bűvös vonzerőt.

Lehet, magunkat teszszük ki megrovásnak, 
midőn ünnepélyeket is némi bírálat alá veszünk.

i De hiszen épen mivel ünnepélyről van szó, mi is 
' akarunk egy ünnepélyes szót szólani, — az ünne
pély bennünk is támasztott eszméket, mint min
denkiben.

Ünnep első napján a zene, táncz és látvány 
vette ki oroszlányrészét, hogy a drámai művé
szetnek majd semmi se maradjon. Vannak e szín
házunknak fiatal zene- és operette-compositorai. 
Az előbbi egy szép nyitánynyal, utóbbi egy a mű
értők és közönség részéről kedvezőtlenül megítélt 
operettével állt elő. Ezenkívül voltak néptánczok. 
melyekben a színházi személyzet némely tagja 
nagy ügyességet fejtett ki. Tapsban részesült a 
különféle nemzetiségek egyesülését ábrázoló cso- 
portozat is a magyar korona aegise alatt, s áta- 
lán a nem kis szerepet játszó diszítmények sike- 
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rűltek. Ezenkívül volt „Árpád ébredése11 modo
rában egy allegoricus előadás is „Múlt, jelen és 
jövő11 czim alatt, mely a hazai művészet, s illetőleg 
a budai népszínház iránt ügyekezett fölkelteni a 
közönség szánalmát. Nemcsak a jelen, hanem még 
a jövő is, kevés vigasztalót mutatott fel a hazai 
művészét,vagyis a budai népszínház, ügyére nézve.

Ez átalános vázlat, mely mintegy csak a 
programmot jellemzi, eléggé mutatja, hogy a bu
dai népszínház e részben is némileg utánzá a 
nemzeti színházat, holott az aug. 22-iki ünnepély 
rendezése nem volt a legdicséretesebb. A budai 
népszínház ez ünnepélylyel mintegy rövidbe fog
lalva előadá egy egész évi pályája tévedezéseit. 
Ez ünnepélyes alkalom után elmondhatunk né
mely átalános hibát.

Először is azt említjük fel, melyet a müvek 
válogatása körül tapasztalunk. Mig elejénte oly 
hajlamokat vettünk észre, hogy a népszínház 
ugyanazon drámákkal próbál szerencsét, melyek a 
nemzeti színházban szoktak sokkal jobban elő
adatni, később e hasztalan verseny útjáról letérve, 
úgy akart versenyezni, hogy azon gyenge vígjá
tékokat és népszínműveket hozta zinre, melyeket, 
csekély drámai becs knél fogva visszautasítottak 
a nemzeti színháznál, vagy legalább el nem fogad
tak volna, holott tudjuk, hogy a nemzeti színház
nál,js épen a nagy engedékenység ellen lehet pa
naszunk. Megnyert a népszínház egy két eredeti 
vigjáték- s népszinmüirat és zeneszerzőt, a kikre, 
müveikből ítélve, esze ágában sem volt a dráma 
múzsájának csak egy kissé elmosolyodni is. Több
nyire drámai érték nélküli, még csak nem is mu
lattató, müvekre vesztegeti az igazgató egész ren
dezésbeli bnzgalmát és ügyességét. Kevés tapin
tatot és ízlést tapasztaltunk a drámai müvek 
dolgában , annál több hajlamot pusztán csak a 
kíváncsiság által kelteni fel némi riszvétet. Az 
újonnan megnyíló évben a megújított bizottmány 
még messzebb akar mnnni e téren, a mennyiben 
kimondja, hogy ezután csupa eredeti magyar 
művek fognak előadatni Budán. Miután a jobb 
eredeti magyar müveket Pesten jobb színészektől 
látja a közönség, nem lesz-e kénytelen a budai 
népszínház még több gyenge eredeti művet hozni 
szinre, s minden silányságnak asylumává lenni?

Mi az uj választmánynak azon tanácsot ad
nék , hogy ügyekezzék átalában, akár eredeti, 
akár nem eredeti, de oly vígjátékokról, vaude- 
ville ékről, sőt bohózatokról gondoskodni, me
lyekben a színészeknek alkalma lehet jó alakok 
előálitására. A költő agyában halva született ala
kok a színészi tehetség megélői, mig a sikerült 
alakok iskolái a gyengébb szereplőknek is. A kö
zönségre színpadon a sikerült alakítás tesz hatást, 
rósz alakok mellett kész az unalom. Nem nagy 
követelés ez, mert vannak ennél felsőbb rendűek 
is; de úgy hiszem legjobban és kézzel foghatób
ban kifejezi a jobb szinészek felfogását a drámá
ról, s ha csak ennyit tartanánk szorosan szem 

előtt, sokkal kevesebb tévedésnek,lelnénk kitéve 
a drámai müvek megválogatásában, A magától 
értetődvén, hogy csupán egy meglehetősfen genre- 
képi alak még nem indok egy mii előadására : 
egy sikerült alak minden becsét elveszti, ha a 
többi legalább is meg nem állhat.

A látványok, ünnepélyek, diszitmények, a 
színház külső bemeszelése, omnibus-járatok rende
zése Pestről a budai színházig, melyek az új vá
lasztmány első intézkedései, mind csak félrend
szabályok , ha az előadásokban nincs meg a 
vonzerő, melyet drámai előadásokban csak a mü
vek fenebbi szempontból való megválogatása s a 
jól választott és tervezett színészi személyzet adhat 
meg. A lehető legjobb vigjátékokat, népszínmű
veket s ha úgy tetszik, jó bohózatokat választani, 
s a vidékon található legjobb játékosokat és nép
színmű énekeseket hozni Budára : ez volna a leg
jobb mód, hogy a népszínház megfeleljen czéljának, 
habár még akkor sem állunk jót róla, hogy fennál
lása és felvirágozása bizonyos, miután látjuk, hogy 
a n. szinházjobb és változatosbb répertoire, hason- 
lithatlanúl nagyobb tehetségű szinészek, sokkal 
kedvezőbb fekvés és jókora subventió mellett is 
folytonos aggodalomban van a jövőre nézve.

A budai népszínháznál a rendezés elég jó. 
Molnár igazgató ebben ügyes. De az igazgatásra 
meg kevesbbe van embere a budai szinháznak, 
mint a pestinek. Áll egy bizottmánya a pesti min
tájára. De a hol vezérleni, cselekedni kell, nem 
lehet valami roszabb a bizottmányi rendszernél. 
Hogy egység legyen a tettben, s hogy jól menjen 
minden, egyetlen egy ember akarata szükséges rá. 
A helyett, hogy közelebbről a bizottmányi tagok 
számát két annyira emelték, a bizottmányt csak 
ellenőrül kell vala s tán kevesebb tagokból vá
lasztani (dologértő és más tekintetben is alkalmas 
egyénekből), s egy lehetőleg szakavatott, erkölcsi 
garantiát nyújtó és tevékeny emberre bízni telj
hatalommal a színházat — azonban, természetes, 
felelősséggel egybekötve.

A budai népszínház ünnepének úgy első, 
mint második napján megteltek a nézőhelyek 
egészen, légtöbbnyire pesti nézőkkel. Az ünnep 
másod napja sajátságos volt. A pesti nemzeti szin- 
ház tagjai játsztak el egy felvonást a „Szigetvári 
vértanukéból, utána Szigligeti „Nőuralom11 czi- 
mű, akadémiai jutalmat nyert szép vígjátékét 
egészen. Közben szintén a nemzeti színház egy 
tagja, Bognár Vilma, énekelt népdalokat. Pesti 
közönség volt jelen, s pesti szinészek. De talán a 
kitűnő szereplők e helyen való szokatlan játéka 
okozá, vagy talán a teljestele kis színház okozá. 
hogy a hatás nagyobb volt mint szokott lenni 
ugyané müvek, ugyané szinészek mellett s ugyané 
közönség előtt a nemzeti színházban.

A pesti és budai szinészek közti testvérisé
gen kivűl, nem tudjuk, minek volt képviselője 
ezen második ünnep. Talán jóslatszerü tünemény, 
hogy idővel, ha már mód nem lesz a budai nép



319

színház felvirágoztatásában, ez a nemzeti szinház 
fiókjává, mintegy nyári színházává alakul, át.

Ismervén azon viszonyokat , melyek közt 
1861 tavaszán, az országgyűlés küszöbén, a budai 
színtársulat a fővárosban megjelent, nem mernénk 
kárhoztató ítéletet mondani készületien és elsie
tett rögtönöztetésére. De bármint történt ez, nyil
vánvaló, hogy nemzeti színházunk állását véve, 
kissé zavarba hozza az embert a budai népszínház 
jelene és jövendője. Mind az adakozási utat, mind

a közönség tömeges látogatását alig ajánlhatjuk 
úgy, hogy ne félnénk, hogy mindkettő a nemzeti 
szinház rovására történnék. Pedig első dolog a 
nemzeti szinház biztosítása. Módot kellene ke
resni, hogy mindkettő előre haladjon, — mit ha a 
kis intézet solidaritásba hozásával lehetne elő- 
mozditni, a legörvendetesebb lenne. Ha a közön
ség egyenlően és tömegesen látogatná aztán a 
kis színházat, a kérdés alkalmasint teljesen meg 
lenne oldva. —m.—

VEGYES.
— A magyar irók segélyegyletének igazgató 

választmánya e hó 9-én rendkívüli ülést tartott, 
melyben intézkedés Ion téve arra nézve, hogy az 
alapszabályok 7-ik pontja mielőbb teljesedésbe 
menjen. E pont igy szól : „A segély-pénztár tő
kéjének növesztését az igazgató választmány 
az összes irók közremunkálásával szerkesztendő 
Évkönyvek kiadása által is eszközli.“ A választ
mány úgy vélekedett, hogy egyelőre egy, évenként 
kiadandó, szépirodalmi album leginkább megfelel 
a kívánt czélnak. Ezért határzatba ment, hogy az 
album, ha lehet, még ez év utolsó napjaiban meg
jelenjen. Mintegy 24 nyomott ivet fog tenni, nagy 
octav alakban, mindig egy-egy kitűnő hazafi vagy 
honleány aczélmetszetü arczképével díszítve. Az 
is elhatároztatott, hogy az egylet kivétel nélkül 
minden az albumba megjelenő müvet dijazni fog, 
a tisztelet-dij visszautasítása nem fogadtatik el, 
de természetesen minden írónak szabadságában 
áll növelni az egylet tőkéjét, mint, alapító, évdijas 
vagy egyszer mindenkorra segélyező. Az album 
szerkesztője Gyulai Pál, az egylet ideiglenes tit
kára. Előre is ajánljuk e minden tekintetben fon
tos vállatot Íróink és közönségünk részvétébe.

— Egy fiatal kritikus, ki a Hölgyfutárban az 
úgynevezett Uj nemzedék tagjait ismerteti, pa
naszkodik, hogy nálunk nem igen méltányos a kri
tika. Megvigasztaljuk. Úgy látszik, hogy a könyv
árusok segitni kivannak e bajon s a kiadásukban 
megjelent könyvek méltányos kritikáját magokra 
vállalják. Legalább Kilián György könyvárus ur 
már föllépett. Hetek óta olvashatni majd minden 
lap hirdetései közt e következő igen méltányos 
kritikát Ponori Thewrtwk Emil „Józsa“ czimü 
költeményeiről : „Alulirt könyvkereskedés a t. ez. 
közönség figyelmébe ajánlja e müvet s nem mon
dunk sokat, ha lantos költészetünk egyik legszebb 
nyereményének nevezzük. Minden benne foglalt 
költemény egy darab élet, ritka plasztikával s oly

psychologiai mélységgel előadva, minőt csak kevés 
költőnknél találunk. Nyelvük ment minden ma
gyartalan pongyolaságtól, valóban költői erőtel
jes rhythmusok, a lehető legtökéletesb mutatvá
nyul szolgálhat mind annak, ki hazánk édes nyel
vének ebbeli tökélyét élvezni óhajtja. Reméljük, 
hogy a mint az eddig kézen forgó példányok a 
legszebb hatást gyakorolták, úgy a nagy közön
ségtől is e mű örömmel fog fogadtatni.“ Azonban 
legyen szabad nekünk e méltányos kritikát, nyeg
leségnek nevezve, Macaulaynak e következő sza
vaival kisérni : „Az nem mentség az íróra nézve, 
hogy a hirlapirók magasztalásait nem az o em 
kiadójának pénze vagy befolyása eszközli ki. Az 
ő dolga, hogy oly intézkedéseket tegyen, melyek 
másokat megakadályozzanak olyasmit tenni, mi 
őt megalázhatja.41

— Mint az irodalmat érdeklő curiosumot je
gyezzük ide, hogy a londoni világmü- és ipartár
laton egy bécsi nyakkendőgyáros Hoenig Ignácz, 
a többek közt Petöfi-nyakkendöket állított ki, 
(Petőfinyakkötő, with black et feigned silver 
fringe . . . with good silver fringe). Szegény Pe
tőfi soha életében nem viselt nyakkendőt, sőt a 
hadügyminiszterrel is épen e miatt gyűlt volt meg 
a baja, s imé most Londonban nyakkendőjét bá
mulják.

— Gr. Teleki Sándor 100 forinttal a Kisfa
ludy-társaság alapitói közé lépett.

— A Sz. Figyelő szerkesztője egy tisztes 
családból származott, jó nevelésű, protestáns ifjú 
embert ajánlhat, ki f. é. october elejétől kezdve 
itt Pesten egyszerű ellátásért hajlandó kisebb 
gyermekek mellett tanitóságot vállalni s azoknak 
a zongora-játszásban is alapos oktatást adni. Azon 
t. szülék, kiknek ilyenre, szükségük volna, szíves
kedjenek e lapok szerkesztőségéhez fordulni. 
(Üllői út, a gr. Károlyi ház szomszédságában, a 
másik sarkon.)
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UJ KÖNYVEK”).
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 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.)

J. N. BOUILLY ELBESZÉLÉSEI. Á 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 
Ant'áí L-ik füzet. Ára 10 füzetnek egész évre 10 ft. 
(Emich, Pest.)

KÖLTEMÉNYEK. Irta Da.lm.ady 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 fametszve'nynyel, 
Ára 2 ft. (Heckenast, Pest.)

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

*) Hogy ez állandó rovatot minél teljesebbé tehessük, kéret
nek a t. kiadó’, illetőleg szerző urak, hogy az újonnan megjelenő 
művekből egy-egv példányt, vagy legalább annak egész czimét, 

ozzánk beküldeni szíveskedjenek. A szerkesztőség.
_________________________________________

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

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

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.)

NYÍLT LEVELEZÉS.

T. P. urnák, Veszprém. Nem szükség határidőt kitűz
nünk. Ezentúl itthon leszünk mindig. Bármikor szíve
sen látjuk.

M. L. Deézs. Vettük köszönettel. De a czimezésben an
nyi czerimonia volna miköztünk? Hagyjuk azt.

F. I. urnák, Sopron-Széplak. Ha e lakhelyet tudjuk, 
lapunk azóta rég járna oda. De most már végén va
gyunk az évnek. — Köszönjük az új küldeményt, s 
használni fogjuk. A hiba nagy hiba, de már megtör
tént, s utólagos igazítás sem tenné jóvá. Reméljük 
inkább, hogy mind e rész, mind talán (szabad legyen 
óhajtanunk) az egész költemény önállóan is megjele
nik, s akkor a mi figyelmetlenségünk által esett csorba 
helyre fog üttetni. Szives üdvözlésünket!

TARTALOM.
Nyelv e's nyelve'szet. Brassai. — Die Nibelungen. 

Szász K. — Zrinyi Ilona búcsúja. Jánosi G. — Művészet
ragály. Lanka G. — Értesítő. — Népszínház Budán. — 
Vegyes. — Uj könyvek. — Nyilt levelezés.

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

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

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

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

Aanak előfizetésöket októberig kiterjeszteni; hogy igy legalább e második félévi folya
mot teljes számban birhassák.

Heckenast Gusztáv Arany .János
kiadó. szerkesztő.

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

Pesten, 1862. Nyomatott Landerer és Heckenastnál.




