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

utcza sarkán 11-ik szám.

Megjelenik e lap csütörtökön.

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

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

Egyetem-utcza 4-ik szám.

A MAGYAR IGEIDŐK A KÖTÖTT BESZÉDBEN.

arra nézve még tart, azért végzetlen múlt, 
milyen eme versekben van kifejezve : 
Ergo ubi vaticinos concepit mente furores, 
Incaluitque Deo, quem clusum pectore habebat.

Itt az imperfectum ,,habebat“ a „con
cepit,“ „incaluit“ múltra viszonyul, s erre 
nézve végzetlen múlt, valóságos in perfe- 
ctum. A magyar végzetlen múlt, vagy is a 
lát vala alak, a latin imperfectum eme 2) 
jelentésének felel meg tulajdonkép. A ma
gyar költői nyelv, ha azt akarja kifejezni, 
mi a latin imperfectum 1) jelentése, mely 
a Regia Solis erat stb.-ben olvasható, igy 
jár el :
„Mig ezek itt késnek, s hatalommal vágtat előre 
Árpád a győző seregek fejedelme Tiszánál 
És füves Alpárnak haddal közeliti határát : 
Fattyú Csorna szivét egy dölfös gondolat éri.“

Itt a késnek, vágtat előre, közeliti sza
kasztott olyan múltat fejeznek ki, milyen a 
Regia Solis-ban az erat, tegebat, radiabant, 
superabat *) De a magyar végzetlen múl
tat, vagy is a latin imperfectum 2) jelenté
sét, a magyar költői nyelv igy fejezi ki : 

..................................„Bátran
„Vága be s már oda jött, hol csendesen áll vala 

néhány
Bajnoki közt a szép görög asszony férfi ruhában.

*) Csakhogy a tárgy vagy az előadás hangulata, vagy 
egyéb benső ok, melyet a költő érez, sokszor nem engedi, 
hogy a nagyon eleven hatású jelenidőt használja múlt he
lyett mindaz esetekben, hol folytonos vagy tartós múltra 
van szüksége. Sokszor nyugalmas elbeszélés a jellemző for
ma : s akkor jelenitni valóságos kontárság volna.

A magyar igeidők kérdését a régi iro
dalom tanúságával kell eldönteni, a melyre 
a német nyelv nem hatott, ezt vitatom rég
óta ; azt is bizonyitgatom folyvást, hogy az 
igeidők használatára nézve feltűnő egyezés 
van még azon régi magyar irók közt is, 
kik egymást nem ismerik, és kik különben 
is nagyon különböznek egymástól; továbbá 
hogy feltűnő következetesség is mutatkozik 
az egyes Íróknál.

De föltéve, hogy a lát vala alak igazán 
végzetlen múlt, azaz: valóságos imperfectum, 
élhet-e vele a költői nyelv? Lehet-e pél
dául ezt :
Regia solis erat sublimibus alta columnis, 
Clara micante auro, flammasque imitante pyropo, 
Cujus ebur nitidum fastigia summa tegebat; 
Ar^enti bifores radiabant lumine valvae. 
Matériám superabat opus. Nam Mulciber illic 
Aequora caelarat stb.

i<ry fordítván : A nap királyi palotája ma
gas vala . . . melynek legtetejét ragyogó 
ivor/edi vala, kétszárnyu kapui ezüst-fény 
nyel ragyognak vala . . . Mert Vulkán oda 
kivéste vala a tengereket . . . hexametert, 
vagy átalában csinos verset szerkeszteni? 
Bizonyára, igy nem lehetne csinos verset 
szerkeszteni. Ámde a latin imperfectum 
nem is azonos a magyar végzetlen múlttal.

A latin imperfectum 1) magára lévő 
múltat, vagy inkább magára lévő múltban 
tartós cselekvést vagy állapotot jelent, mi
lyen az idézett latin versekben van kife
jezve; 2) másra visszanyúló múltat, mely
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Itt az áll vala végzetlen múlt, s mint 
ilyen a vága be és jött múltra viszonylik. 
Tehát a magyar költői nyelv élhet-e a lát 
vala alakkal ? Feleletet három költőből ho
zunk reája, Kölcseyből, Vörösmarty bői és 
Zrinyiből.

Kölcsey Homérosz-Iliászából.
1. S némán járt zuhogó tengernek partjai mellett, 

S félrevonulva tovább a vén könyörög vala
hosszan

Apollón fejedelmhez.
2. S bérczeiről jön Olümposznak, szivében haraggal, 

S vállain a nyilak elcsördültenek a haragosnak 
Mozdulási között, s maga halkkal száll vala

mint éj.
3. Napja kilencz vala már, hogy az isten vesszeje

zúgott,
A tizeden gyűlést hirdet vala népnek Achillevsz.

4. Papjáért haragudt, kit nem tisztelt Agamemnon,
S lányát meg nem adá, s el nem fogadd vala 

sarczát
5. Mondá s Péléjonra leszállt a fájdalom, ekkor 

Tűzredühült kebelén két gonddal forr vala szive.
6 .................................... S hajla szavára

Pállasz Athénének, melyre ez felszáll vala 
Olümpra.

7 Atrid más félen búsong vala, s fölkele Nesztor 
A nyájasszavu, éles szószólója Pilosznak,
A kinek ajkairól édesb hang foly vala méznél.

8. És Pétid tereméhez ugyan s egyforma hajókhoz 
Megy vala Patrokloszszal . . .

9. Mond vala, s Patroklosz kedves társára figyel-
mez.

10. Megsimogatta azután s szót szól vala s meg-
szólitá.

11. Bosszongvája az öreg haza tér vala, s őtet
Apollón

Esdeklései közt hallá, neki mert vala kedves.
12. Te pedig istenné lánczaiból, jőve, kimentéd 

Szólitván tüstént a százkezüt a magas égre, 
Kit uevez égi sereg Briareosnak, s minden

halandók...
Aigáiornak, s ez felmulja erejével atyáját,
A ki tovább Kronion mellé vala dicsben 

örülvén,
S megborzadtak az istenek is s már meg se 

kötözték.
13. Mond, s Zevsz a felleggyüjtő nem szól vala

semmit,
S csendesen üle soká.

14. S felleggyüjtőZevsz igy szólvalanéki felelvén.
15. így mondá vala s fölkelvén a kétfülü kelyhet, 

Kedves anyája kezébe tévé, s igy szóla feléje.

16. Máskor is engem már segedelmet vinnem
igyekvőt

Fogván lábaimat lehajit vala az égi küszöbről.
17. S végetlen nevetés támadt fel az égi seregben

Látván Hephaisztoszt mint jár vala szolgál- 
gatván.

Körülbelül ennyiszer fordul elő a lát 
vala alak az első énekben, közte kétszer a 
láta vala alak is van. A látott vala alakot 
nem szedjük ki, melynek előfordultáről bi
zonyosak lehetünk. Mit vonhatunk el ezen 
példából? Azt, hogy a magyar költői nyelv 
akadály nélkül élhet a lát vala alakkal. De 
Kölcseyről azt gondolhatjuk, hogy a régie
ket utánozván szántszándékkal éle vele Ho
méroszt forditván, minél fogva ezen példa 
nem bizonyit még az újkori kötött beszédre. 
Lássunk azért tovább is :

Vörösmarty Zalán futásából.
1. És vala gyöngyökkel ragyogó szép sípja kezében, 

Mely a természet hangját elzárva magában
A nagy föld közepén mélyen fekszik vala hajdan.

2. Ezt hallván a gyermek megbúsúl vala, s igy szólt.
3. Édesen elnyugodott most a sokféle halandó,

S a mivel ébren nem bírhat vala, álma hozá meg.
4. Bodrog mentében már akkoron összegyülének

A meghitt hősök, s törnek vala szüntelen arra. 
Merre nagy Árpád, a győző seregek fejedelme. 
Vitte hadát.

5..........................................Bátran
Vága be, s már oda jött, hol csöndesen áll vala 

néhány
Bajnoki közt a szép görög asszony férfi ruhában.

6. Erre felelt nemes Antipater, s beborúl uaZaképe.
7. Loppal amott látom katonáit jőni nyomunkba,

Jót nem akarnak azok, téged s vesztünket óhajt
ván :

Ámde ne hidd, hogy bennünket megutál vala s 
elhágy

A magas istenség.
8. Monda, s kerülte szemét mindennek, rejtve

maradván
Belső termeiben, hol nagy dárdája Reánnak
Függ vala régi szegen, s tarajos hadi sárga si

sakja.
9. Jól el sem végző, már ellene zug vala minden

Fő görög, és hangos moraj indult a seregek közt.
10. Balról által volt szögszín haja vetve előre, 

Melyet baljával pihegő mellének alatta
Tart vala, s térdiglen befödé ágyéka szemér

mét stb.
Az természet szerint áll, hogy a vala 

alak nemcsak illyenképen :
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E zajogás közben megtért hű Kiadni, szomorgó 
Társaival, mint a sír éje, borult vala képe, — 
hanem igy is :
Öltözetet veve,mely kékes vaZa,mint az emelt ég; 
Mint a sír mély gödre, üres vala keble, s bo

rongó stb. 
számtalanszor fordul elő.

Az itt felhozott példák a Zalán futásá
nak első négy énekéből vannak szedve. Vö
rösmarty nem akara semmit és senkit utá
nozni, hisz megalapitá a magyar költői 
nyelvet a hexameteres költészetben. Mert 
tizszer, húszszor élt a lát vala alakkal, két
ség nélkül százszor is élhetett volna vele, 
ha szükségét látja. 0 nyilván mindannyi
szor alkalmazá, mennyiszer helyesnek ta
lálta.

Előttünk tehát Kölcsey példája az utá
nozó költői nyelvre, s Vörösmarty példája 
az önálló költői műnyelvre nézve lehetnek 
szabályozók, miszerint bátran kimondhat
juk : a magyar költői nyelv élhet a lát vala 
alakkal, a nélkül, hogy Tinódyék pongyo- 
lás dictiójára sekélyedjék el. De a mihez 
jog vanátalában, annak elérésére aJielyesslg 
is kötelez. A lát vala alak lehetőségét és 
jogosságát a magyar költői nyelvben telje
sen bizonyítják Kölcsey és Vörösmarty : 
vajon tanithatnak-e a vele való élés helyes
ségére is? Lássuk.

Kölcsey 1. példájában a könyörög vala 
milyen időt jelent? A kegyes olvasó szíves
kedjék újra megolvasni az idézetet, s ta
pasztalni fogja, hogy a „némán járt a ten
ger partján, — és könyörög vala szükségkép 
egy és ugyanazon időt és időviszonyt je

lentik. — A 2. példában a jön, elcsördülte
nek, és száll vala kerülnek együvé; — a jön 
és száll vala a fő időmozzanatot teszik, az 
elcsördültenek azt a mozzanatot teszi, mely 
amazokat kiséri; s ha valamelyik végzetlen 
múltat vagy valóságos imperfectumot tenne, 
az elcsördültenek *) volna az. — A 3. pél
dában a hirdet vala nyilván nem lehet im- 
perfectumi fogalom, hanem az praeteritum 
historicum. Az 5. példában a „Péléjonra le
szállt a fájdalom, ekkor . . . két gonddal 
/orr vala szive“ valóságos imperfectum a 
forr vala, visszanyúlván a leszállt-ra, s erre 
nézve tartós végzetlen múltat tevén. Külön
bözik is ám az eddig tekintett lát vala ala
koktól. Ilyen nyilván imperfectumi jelen
téssel vannak a 7. példában a búsong vala 
és foly vala, végre a 17. példában a. jár vala. 
A többi példákban a megy vala, szól vala, 
tér vala, ül vala (e helyett : melléje üle), 
lehajit vala mindpraeteritum historicuinok. 
Hát még a láta vala alak ebben : „kit nem 
tisztelt Agamemnon, s el nem fogadd vala 
sarczát (5. péld.), s ebben: „igy mondá vala 
(15. péld.) jelenthet-e egyebet az első eset
ben mint a tisztelt, s a másikban mint a 
mondá maga? — Kölcsey tanitásának ered
ménye a lát vala alakra nézve merő bi
zonytalanság, mert az jelenthetne valósá
gos imperfectumot, de a mellett minden 
más múlt időt is. A mi pedig mindent vagy 
igen sokfélét jelent, az semmit sem jelent 
szorosan. HUNFALVY PÁL.

(Folytatjuk.)

*) Ez inchoativum volna itt a valóságos imperfectum ? 
i el kezdetét jelenti valaminek. Szerk.

B E LIR O D A I. O M.

TÖRÖKORSZÁG FŐVÁROSA. Irta B. 
Horváth Miklós. Pest 1862. Engel és Mandello 
tulajdona.

üti rajzról bírálatot írni oly kritikusnak, ki 
soha sem utazott az illető országban, meglehető
sen nehéz feladat. Saját tapasztalásából nem Ítél
hetve, kénytelen könyvekhez, az az : más úti rajzok
hoz, folyamodni. De kérdés : vajon az a másik utazó 
hűbb, igazságosb-e, mint az, a kinek épen munká

ját akarjuk bírálni? S ha hü és igazságos is, vajon 
azóta nem történtek-e változások, melyek hol lé
nyegesen, hol módositólag befolynak egy és más 
viszonyra? Aztán az utazóknak hajlamaik, művelt
ségük s helyzetük szerint, hol erre, hol arra van éles 
érzékük. A miben az egyik erős, a másik gyünge 
lehet, a mit egyik jól látott, a másiknak elkerülte 
figyelmét. Szóval a kritikus vég nélkül kétkedhe- 
tik s még sem fog oly erős támaszpontot találhatni, 
hova megvetve lábát, határzottan merhessen Ítélni. 

22*



340

A történelmi munkák bírálójának egészen más a 
helyzete. Ö okmányokból Ítélhet, sokkal több 
különböző forrást vethet össze, s a mi legfőbb, 
mindig csak bevégzett múltat vesz bonczkés alá. 
Az úti rajzok a jelent tárgyaljak, mely naponként 
változhatik, hiszen a műveltségi viszonyok, még 
magukra a tájakra, az országok e legváltozhatla- 
nabb emlékeire is gyakorolhatnak némi módosító 
befolyást. Némely úti rajz nagy tévedését vagy 
ráfogását észrevehetni ugyan, sőt néha azt is 
kiérezhetni, vajon a szerző könyvekből dolgozott-e 
vagy saját szemével vizsgált mindent, de a szo
kottnál valamivel nagyobb gond sokat elfödhet s a 
legélesb szemű bírálót is megjátszhatja, ha csak 
maga nem utazott s nem látta mindazt, melynek 
leírását bírálja. Ily helyzetben a kritikus kényte
len leszállani triposzáról, olvasóinak csak kalauz
ként ajánlkozni, nem annyira birálatot, mint 
könyvismertetést Írni s legfeljebb ott bírálni ha- 
tárzottabban, hol tisztán irodalmi szempontokból 
indulhatni ki.

Őszintén megvalljuk, hogy mi is a fennebb 
rajzolt helyzetben vagyunk. Soha sem jártunk 
Törökországban, nem ismerjük fővárosát, sőt még 
könyvekből sem olvastunk annyit róla, hogy a ke
zünk alatti úti rajz tartalmát megbírálhassuk. 
Szerencsénkre Horváth Miklós sem politikai, sem 
nemzetgazdagsági, sem régiségtani, sem ethno- 
graphiai tanulmányokat nem akar nyújtani úti 
rajza keretében. Ö csak világfias tourista, ki a 
maga mulatságára utazik s olvasóit is inkább 
mulattatni, mint tanítani kívánja. Kiválón semmi 
sem fekszik szivén : oly kevéssé szenvedélyes po
litikus, mint régiségbuvár s a társadalmi viszo- 
nyok, művészet, természet iránt nem érdeklődik 
mélyebben, mint minden más műveltebb ember. 
Mindezt nem is titkolja, nem folyamodik tudós 
könyvekhez, hogy hol innen, hol onnan kiírva 
egy pár lapot, történelmi, politikai vagy ter
mészettudományi ismereteit fitogtassa, vagy pe
dig nagy fontosán leírjon olyasmit, mit nem 
látott, vagy, ha látott is, nem vizsgált. Elszó- 
ródásból utazik, látni, hallani, mulatni, élvezni 
szeret s átadni magát a különböző benyomá
soknak. E benyomások rajzát veszszük e kény
ben, mely leginkább aesthetikai hatásra törek
szik s ennélfogva annál bátrabban hozzá szól
hatunk.

Épen nem hibáztatjuk a könnyed, világfias 
modort s még kevésbbé az aestketikai hatásra tö
rekvést. Az utleirónak a legnagyobb szabadsága 
van az irók között, mind a tárgyra, mind a for
mára nézve. Itt minden genre jogos, csak tudjon 
az iró hűn és elevenen rajzolni s érezzék rajzán a 
tapasztalás közvetlensége. E kettő az, mi nélkül 
nincs valódi utleirás, akár tudós írja, ki uj hódit- 
mánynyal akarja gazdagítani a tudományt, akár 
gondtalan tourista, ki csak kedvtelésből utazik. S 
ha ehhez még formai csin járul, ha az iró, tárgyá
hoz mérve, tud vonzón, az érdeket ébren tartva, 

elbeszélni, a hol szükség hangulatot, érzelmeket 
költeni föl, szóval van benne valami a költőből : 
előttünk állanak az utazónak, mint írónak, leglé- 
nyegesb tulajdonai. Horváthban megvan egy és 
más e tulajdonokból, de inkább csirában, mint ki
fejlődve, inkább csak elszórva, egyes lapokon, nyi
latkozik, mint az egész műben. Nagy egyetlensé- 
geket találunk müvében mindenütt, oly egyenet
lenségeket, melyek nem a tárgyból, hanem az 
íróból folynak s épen azért nem olvadnak belé az 
egész összhangjába. Nem mindenütt érzik a tapasz
talás közvetlensége, vagy a benyomás volt bá
gyadt, vagy az írónak nem volt elég ereje azt kel
lőn kifejezni. A rajz mindenütt eleven akar lenni, 
de néhol nem biztos vagy bevégzetlen, más helyt 
pedig csak a szin erős avagy e helyett is csak 
phrasist veszünk. Elbeszélése nem báj nélküli, de 
itt-ott kapkodó, vannak benne kitűnő szakaszok, 
de az egésznek nincs compositiója.

Mindjárt a bevezetés első lapja kissé forciro- 
zott. Egyszerűbben elmondva nem tűnt volna ki 
annyira a bevezető eszme miudennapisága, mely
lyel, ha jól emlékszünk, különböző változatban, 
már sok tourista kezdte meg rajzát, t. i. hogy va
lami magyarázhatlan nyugtalanság vonja az. em
bert túl a határokon. A tárgyhoz sokkal jobban 
illett volna az, mit szerzőnk szintén érint, de nem 
fektet reá kellő súlyt, hogy megunta az európai 
polgárisodást,mely nagyában mindenütt ugyanaz, 
s vágyik keletre, egy uj ismeretlen világba. Áta- 
lában, midőn szerzőnk hatni akar s nagyon össze
szedi magát, kevésbbé hat, mint a midőn gond 
nélkül ecsetli benyomásait. így például mindaz, 
mit a tengerre érkezéséig ir, nagy részt jól van 
írva. Rövid jellemző vonások, folyékony, kellemes 
elbeszélés, épen annyi, a mennyi kell, hogy mint
egy nyitányul szolgáljon az ut főczéljához, a mely 
Konstantinápoly.A tenger rajzával már épennem 
vagyunk megelégedve. „Tengert látni — mond 
szerzőnk — először, vagy tizedszer mindig meg
ható. Szemeink első tekintete az istent keresi, ki 
megvédjen e végtelenség közepett, e fényes ha
boktól, melyek oly csábítók, e hullámok ölelésé
től, melyek oly puhák s mégis oly szilaj ok, e tit
kos mélységtől, mely mérhetlen, mint a szenve
dély. Az égre tekintünk, mondom, s e két végte
lenség hasonlata, e két elem összhangja az, mi 
megnyugtat. E ragyogó csillagok, hová lelkünk 
fohásza repül, nem sújtanak le, miért bántanának 
a sima vizek ? A tenger csak eddig ijesztő, mig 
az enyészet medrének képzeljük, mig a halál esz
méjével azonos, mig egy hideg sirt, egy nagy
szerű temetőt látunk benne. De ha a természet
búvár, vagy csak a vizsgáló elmélet szemeivel 
nézzük; ha eszünkbe jut, hogy mélysége nem a 
halál, hanem az élet hazája-, hogy itt is, mint a 
föld szinén növények virágoznak, ásványok te
nyésznek, ezer elő lény lakik, azzal a különbség
gel, hogy e növényzet még frisebb, gyöngédebb, 
a színezet még élénkebb, festőibb, a kincsek még 
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drágábbak, az élet még rejtélyesb, költőibb, köny- 
nyen megbarátkozunk vele.“

Ily rajzot olyan is irhát, ki soha se látott 
tengert, sőt jobban megírhatja. Szerző a tenger 
félemletes nagyszerűségét akarja leírni s a fényes 
habok csábításáról, öleléséről beszél, mintha Goe
the halásza volna. S mily mesterkélten van kivive 
a tenger és ég összhangja az ember megnyugtatá
sára. Minthogy a ragyogó csillagok nem sújtják 
le az embert, nem félhet a sima haboktól sem. 
Ez nem közvetlen benyomás, ez az erőtlen reflexió 
mesterkedése, ez nem rajz, hanem izetlen phrasis. 
Ellenben mily jól van Írva, mindjárt alább, e kö
vetkező hely,’ kivéve a fényes habok és harmatos 
virágok hasonlatát, melyet meg purpureus pan- 
nusnak sem lehet neveznünk : „Nem tudom, al- 
modik-e az ember tengeren, midőn a legben 
csüngve képzeli magát s egy arasznyira felette 
ecry vastag ember nyugszik, kinek lelekzetét érzi, 
mozdulatait hallja, s alatta szintén egy arasznyi 
távolságra egy más elő lény, (sovány vagy kövér, 
ez semmit sem változtat) ki izlese szokásait kö
vetve, álmában beszél, sóhajt vagy köhög, midőn 
a verejték izzó csöppjei folynak homlokodon s 
tüdőd már alig működhetik szabadon, midőn moz
dulatlanul heversz s mégis úgy tetszik, mintha 
nyilsebességgel haladnál, midőn minden nyugszik 
s egy tompa moraj szakadatlan zug füledben . .. 
valóban rémes álom. Körülbelül ezt álmodjuk a 
hajón. Mily különbség a reggel. A fedélzetet meg
mosták, mintha az éj köde elhomályosította volna, 
a tengerészek fölváltották egymást, a lég pompás, 
illatos, éltető, a nap lanyha sugáraival most éb
red, a hullámok tisztán láthatók, a méla morajnak 
értelme lön, virágok nem nyilnak, madarak nem 
énekelnek ugyan, de a fenyes habok, harmatos 
virágok s a hullám csattanása zengzetes dal.“

Ilyen az egész könyv. A mit a bevezetes e 
mutatványairól mondtunk, illik az egyes szaka
szokra is. Jó és rósz, elevenség és bágyadtság 
igy váltakoznak egesz végig. Vannak szakaszok, 
melyek átalában nem sikerültek. Ilyen a Bazár, 
Szent Sófia, Régi viseletek, stb. czimüek. A bazár 
rajza csak nagy átalánosság, melyben alig van 
valami jellemző vonás. Nem tudjuk képzelni, s 
legfeljebb csak annyi nyomul emlékünkbe, hogy 
egy roppant épület ezer bolttal,melyben sok min
den van, s hogy itt a kalmárok nem oly kinálko- 
zók, mint Európában. Nem aprólékos részlete
ket kívánunk, csak néhány jellemző vonást, oly 
rajzot, mely a legfőbb részleteket a legjellemzőbb 
oldalról emelje ki. A Szent Sófia is majdnem ilyen 
rajz. Egy-egy érzelmes felkiáltás, élez vagy jó 
hasonlat nem elégíti ki az embert, midőn tárgyak
ról, viszonyokról kivánna olvasni. S e szakaszt 
mily roszul fejezi be a mahumedan vallásnak hol
mi száraz és rövid magyarázata. Ennél a csekély 
műveltségű ember is többet tud. A Regi viseletek 
czimü szakasz egy muzeum-félét ismertet, mely
ben bábok vannak kiállítva, regi török ruházatban, 

rangfokozat és osztályok szerint. Mily jó, valódi 
művészi tere lett volna itt szerzőnknek a régibb 
és újabb török életet és szokásokat külsőségeiben 
ismertetni, historizálni, festeni, okoskodni, humo
rizálni, szóval egy egész kaleidoskopot ragyog- 
tatni élőnkbe. Mindezt elmulasztja, bár eleinte 
kedvet mutat hozzá. Sok dolga van, tovább kell 
sietnie. Átalában nagy sietséggel ragadja olvasóit 
tárgyról tárgyra, hogy mindegyre újabbat és ér
dekesebbet mutasson. Azért mindig is eléri azt, 
hogy kiváncsiságunkat felizgassa, de annál rit
kábban, hogy egyszersmind kielégitse. Fél, hogy 
pedáns utleiró hírébe jő, ha kissé részletesb, res
téi valamibe mélyebben beleereszkedni, mert ta
lán unalmas lesz. Ázt hiszi, hogy eleget beszélt már, 
s az olvasónak is oly kevés türelme van elolvasni 
azt, a mit nem látott, mint neki leírni a már lá
tottat, élvezettet. Változatos akar lenni s nagyon 
töredékes, kerüli az unalmasságot s meglehetős 
felüleletes. In vitium ducit culpae fuga. Ezért sok 
szakasza érdekesen kezdődik, de nem foly vagy 
végződik egyszersmind úgy is, s képei gyakran 
elmosódnak. Ritkán találja el a középutat a köny- 
nyedség és könnyűség közt s csak néha igyekszik 
párositni a sebességet körülményességgel s be
nyomásai rajzát magának a tárgynak rajzával.

Azonban e nem, vagy csak félig sikerült sza
kaszok mellett vannak sikerültek is. Ilyenek a 
Forgó dervisek, a Dohány, az Ordító dervisek, stb. 
Az elsőnek csak az a baja, hogy egy kis affecta- 
tióval végződik, a másodiknak az, hogy a kief 
rajzába becsúszott egy pár oly vonás is, mely el
lenkezik a többivel. A harmadik a legsikerültebb. 
Ez egy valódi genrekép, melyben költői inventio 
is nyilatkozik, s nagyon jól is van elbeszélve. Az 
aesthetikai hatásra törekvést sok helyt vehetni 
észre szerzőnkben. Sajnos, hogy erre ott töreke
dett legkevésbbé, hol a legnagyobb szükség lett 
volna reá, értjük, az egész úti rajz compositiójá- 
ban. Szerzőnk nem puszta naplót akart írni, ő 
művészibb feladatot tűzött ki magának, Török
ország fővárosa rajzát kívánta adni. Ezért mint
egy bevezetéskép csak röviden rajzolja útját a fő
városig. Eddig mind jól megy, de ezután nincs 
semmi terve és szakaszait minden szerves kap
csolat, művészi czél nélkül Írja úgy, a hogy eszébe 
jutnak. A temetőn kezdi s holmi utczai bőngészeten 
végzi. Sehogy se’tudja megtalálni a pontot, hon
nan beljebb vezesse olvasóit, hogy bizonyos mű
vészi csoportozatban, önkénytelen, természetesen 
bontakozzanak ki a város titkai. A műnek nincs 
architektonikája, ez benne a legnagyobb hiba, mit 
a szerző maga is érez, bár némi elmés mentegető
zéssel eltakarni kiván.„Kiállhatlan unalmas lenne 
rendezett előadásom'' — kiált fel a többek közt. 
Nem hiszszük. Ajmüvészi rendetlenség már rend, 
még pedig egyike a nehezebbeknek. Más a tudo
mányos rendszer s más a compositio. Itt nyilat
kozott volna igazán a szerző teremtő phantasiája 
s nem egyes, különben szép, lapokon. E mellett 



342

szakaszai is alkalmasint inkább sikerültek volna, 
mert szerzőnk nem tudva mit hol mondjon el, hol 
ide hol oda tett valamit, hova nem illik, s nem is 
sejtve, hogy mennyit fog Írni, folyvást sietett, a 
nélkül, hogy valami czélhoz érjen.

Talán igen szigorun ítélünk oly műről, mely 
tehetséget és törekvést tanúsít. Azonban úgy 
hiszszük, hogy csak megbecsüljük a tehetséget, 

ha annyit várunk tőle, a mennyit talán adhat. 
Igaz kevesebb fáradságba került volna úgy egy
szerűen remek műnek neveznünk ez úti rajzot, 
mint némely laptársunk téve, de mi soha sem saj
nálunk egy kis analysist, az pedig kérlelhetlen s 
nem elégszik be phrasissal. Lehet, hogy könnyen 
válik igazságtalanná, de akkor is ébreszt egy pár 
gondolatot, közönségben és Íróban egyaránt.

—g-

KÜLIRODALOM.

A NÉGY GÖRGY. Irta Thackeray V. I. kő- 
tét. — London, Smith, Elder et Co. 1862.

1714-től 1830-ig György volt mindig az 
angol király. Ezen 116 évet György- korszaknak 
(Georgián aera) nevezik az angolok. E korszak 
négy egy nevű uralkodójának jellemét s magán 
életét festi Thackeray, kinek „Esmond Henrik11 
czimü regényét tartják sokan legjobb történeti 
regénynek bcott AValter ideje óta. Regényírónk 
a »n^gy György“-ben történeti müvet s nem köl
teményt ad; de a fölvett korszaknak egész politi
kai es katonai oldalát szándékosan mellőzi s csak 
itt-ott említi föl mellékesen. Az uralkodók magán 
elete, arczkepe, szokásai, jelleme, házi erénye vagy 
bűne, kedvelt testi lelki munkássága a főtárgy. 
Leirja, mi csekély okok folytak be gyakran a leg
fontosabb határozatokra, hogyan éltek a király 
körében a főurak, ezek alatt a polgári rend és a 
köznép. Thackeray a történet terére is átviszi 
azon rendkívüli vizsgáló tehetséget, mely őt a 
jelen, idők erkölcseinek és szokásainak leghübb 
es kitünőbb festőjévé tették. Emberismeretén 
lélektani éles látásán kivűl érdekel bennünket 
azon erőteljes fölfogás, mely a kitünőbb angol 
írókat megkülönbözteti, s Thackeraynek eredeti, 
mégis a. valóságon alapuló, s a kérlelhetetlen er
kölcsi biró szigorával párosult satyrája. A felfo
gás, az ecsetelés módja tekintetében e történeti 
könyve az irói művészet birodalmába tartozik — 
s ezért foglalhat tán helyet némi ismeretése e lap 
hasábjain is. Bajos fogalmat adnunk róla; de rö
vidbe szorítva kivonatot közlünk belőle, közbe- 
közbe egy-egy helyét véve át a műnek, hogy 
tartalmát s nemileg szellemét bemuttassuk.

Mellőzzük azon, különben igen érdekes előz
ményeket, melyekben a Györgyök leszármazása 
van előadva. Csak I. György nagyanyján kezd
jük. Ezt Erzsébetnek hívták, s I. Jakab leánya és 
a vérpadon kivégzett I. Károly angol király test
vére volt. — Ennek egyik leánya Sophia, Ernő- 
Agost hannoverai herczeghez ment nőül : a vő
legénynek kevés hozományt adott de maradékainak 
nagyszerű örökséget biztositott : Anglia, Skóczia 
és Irland koronáját.

A hannoverai herczeg, Sophia férje, vig ke
délyű, de elelmes ember volt. Oly keresetmódot 
talált föl, vagy legalább gyakorolt nagyban, mely 
reg kiment divatból. Hogy fényes háztartása, 
pompás lakomái s gyakori olaszországi utjai költ
ségeit fedezhesse, darab számra árulta katonáit 
a többet Ígérőnek. A velenczei tanács nemsokára 
hatezer kétszáz hannoverai lanczkenettet vásárolt 
meg, kik a herczeg fia, Max vezérlete alatt Mo
rééba mentek verekedni a törökkel. Igaz, hogy 
csak tizenegy száz tért haza közölök; azaz min
den ötödik ember; de a vásár nem tetszett Tosz
nak, a veszteség pedig könnyen volt pótolható. A 
német fejedelmek le nem mondtak e nyereséges 
üzletről sokáig.

Az atyai szeretet nem igen háborgatta a mi 
emberkereskedőnket. Hét, — nagyobbára haszon
talan — gyermeke volt. Hárma elment, hogy a 
török, tatár es franczia által ölesse meg magát. A 
negyedik fellázadt apja ellen, a pápához mene
kült s egy meghittjét hagyta hátra, kinek szépen 
elcsapták a fejét.

Az ötödik fiú, kiről még nem vala szó, I. 
György, angol király. Mig ezt elérte volna, sokat 
hadakozott apja életében a német császár har
csain, mint a hannoverai hadrész vezére. Durva, 
hideg és szótlan ember volt, - - ilyennek rajzolja az 
orleansi herczegnő, ki e kis német herczegecskét 
születni látta Osnabrückben, 1660-ban. Azután 
választó-fejedelemmé válván, megnyerte alattvalói 
szeretetét s ő is szerette alattvalóit, mint a pász
tor a juhokat, melyeket megnyir s elad a mészá
rosnak, miután a leggyöngédebben ápolta. Bár
mily kevéssé szerette mutatni magát, sirt, midőn 
elindult Hannoverából Angliába, s visszatért 
oda, mihelyt lehetett. A legkisebb lelkesedés sem 
volt benne azon nagy nemzet iránt, mely önkényt 
adta magát királyi pálczája alá. A házasság csak 
érdekből köttetett, s a hallgatag, okos és előre 
látó György reszketett jövendőbelije szeszélyei
től. A st. jamesi és windsori palota mintha csak 
szálloda volt volna neki. Ö a herrenhauseni kas
télyban volt otthon, a hol távolléte alatt arczké- 
pét a trónra tették, s minden vasárnap térdet fejet 
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hajtva tisztelgett neki német hűségű udvara. De 
Anglia jól fizetett, s meg kellett rá szolgálnia. E 
megszolgálás nem is volt bajos; mert Anglia ko
ránt sem követelt egyebet, mint hogy önmagát 
kormányozhassa s a királyi mesterség oly sine 
cura legyen, minőnek napjainkban látjuk.

1716-ban, körülbelül másfél évvel György 
eltávozása után, leirják a herrenhauseni udvart, a 
hol mindenben Versailles van utánozva — akkor 
minden uralkodó a XlV-ik Lajoséra szabatta 
vendéghaját. — Megjegyzendő még, hogy az ud
vari nép felette számos volt : az istálóban hat 
száz ló, az előszobában tizenegy apród, három
négy udvarmester, tizenkét trombitás, négy fran
czia hegedűs, két „Musikant," tizenkét ajtónálló, 
huszonnégy bérruhás inas, tiz szakács, hat kukta, 
ide sem számítva két „Bratenmeister“-t (pecse- 
nye-forgató-mestert,) négy mészáros, négy sütő, 
öt ötvös, s mindannyia számára .... két mo- 
sóné.

I. Györgyöt koránsem az öröködési legiti
mitás vitte Anglia trónjára — e részben kevés 
igénye lehetett, — s annál kevésbbé személyes 
érdemei vagy szeretetve méltósága. Az angol 
nemzet politikai helyes számításból tette király- 
lyá, (mit itt nem fejtegetünk). A koronapraeten- 
densben semmi vonzó sem volt, mond Thackeray : 
hallgatag mogorvasága, éhenholt német kísérete, 
és nevetséges maitressei, Kidmanszegge és Schu- 
lenberg hölgyek, Melusina és Sophia (egyiket 
árbocznak, másikat elefántnak nevezték), kiknek 
müveletlensége annál kirívóbbá lett, minél czif- 
rább czimekkel ruházták fel, szerecsen rabszolgái, 
kiket minden alkalommal kiállított, mint keleti 
harczainak diadaljeleit, mindezek láttára a nem
zet sértve, megalázva érzé magát; de mi kellett 
végre is a nemzetnek? Biztosíték a katholicis- 
mus ellen, a whighek programmjának őszinte fo
ganatosítása, s oly király, ki független legyen 
mind a pápa, mind Francziaország befolyásától. 
— I. Györgynek nem voltak királyi tulajdonai. 
Thackeray neki tulajdonítja azon mondást, melyet 
az otromba Blücher száz év múlva ismétel, — 
midőn London felett Sz. Péter templomáról elte
kintvén igy kiáltott : „Was für plündern," (mily 
jól esnék kirabolni!) György felhasználta helyze
tét, tele töltötte kincses ládáit, s fólhizott még 
negro-germán kísérete is e gazdag országban. E 
durva lélekben nem volt semmi emelkedés, semmi 
büszkeség : azonban brutális őszinteségében, cy- 
nicus önzésében nem volt semmi ártalmas és ve
szélyes. Legkevésbbé sem képmutató, nem boszú- 
álló vagy esztelen. Ingerük, a nélkül, hogy 
boszankodnék, hízelegnek neki, de rá nem szedik. 
Új alattvalói szeretete és hűsége dolgában nem 
vak, nem akarja elárulni, valahányszor teheti, 
odahagyja őket, s szive egészen Hannoverá- 
ban él.

II. György harminczegy éves volt, midőn 
atyja királylyálett, s negyvennégy, midőn akorona 

rászállott (1727.) Ö alacsony, örökösön boszan- 
kodó, esküdöző, káromkodó, a körében levőket 
pirongató ember volt; kész akármikor felpofozni 
atyja udvaronczait, mindig ki volt téve annak, 
hogy összetépi tulajdon ruháját, földhöz veri pa
rókáját szeszélyes indulatoskodásai hevében. Kü
lönben ép oly hannoverai hajlamú volt, mint apja; 
örömest foglalkozott a német ügyekkel s Angli
ában az ország gondját Walpole miniszterre bizta, 
kit felette gyűlölt, mindaddig, mig mást gondol
ván, miniszterelnökké nem tette. Walpole tizen
öt évig kormányzott és uralkodott. Se magavise
leté köznapisága, se gyalázatos erkölcstelensége, 
se politikája gyűlöletes oldalai nem akadályoznak 
bevallanunk, hogy hiven szolgálta gazdáját, s hála 
legyen a megvesztegetett parlament vásári köz
reműködésének, megmenté Angliát egy második 
restauratiótól.

Ha II. Györgyöt kapzsisággal vádolták (s e 
vád koránt sincs bebizonyítva), ha lenézte a szép
művészeteket, ha megvetéssel volt eltelve mind a 
férfiak mind a nők iránt, ha egész életében igen kor
látolt eszü ember volt, a mit csak némi vastag józan
ész pótolt, el kell ismerni egy uralkodói jó tulaj
donát : a vitézséget. „Menynvkő egy ember/' mondá 
róla apja, „hanem jól verekszik." Mint herczeg, 
nagyon kitüntette magát savoyai Eugen és Marl- 
borough alatt. Dettingennél lova elragadván, 
talpra ugrott róla : „így már bizonyos, hogy nem 
szaladok," s kardját vitézül forgatva igen tör
delt angolsággal buzditá katonáit a kis ember, 
kinek még hősisége is nevetséges volt. A Stuar
tok, kik trónjától meg szerették volna fosztani, 
sokkal jobban kímélték személyöket.

Még atyja I. György életében külön udvart 
tartott nejével, anspachi Karolinával, s ennek a 
férj csodálatos „sentimentalismusa" iránti enge
dékenységéből lehet magyarázni egyetértésüket. 
Költők és irók, Chesterfield, Popé, Hervey 8 a 
rettenetes Johnson társaságába tartoztak. Oda 
tartozott a gúnyolódó Lepell Mária is, ki több
ször utasitá vissza a trónörököst túlságos bizal
maskodásait, s szeme közé verte a marok aranyat, 
melyet a herczeg előtte számlálgatott, hogy ér
dekesebbé tegye magát. A herczeg udvaránál nem 
ment minden a legteljesebb illem szabályai sze
rint, s meg kell vallani, később a királyi udvar 
sem volt különb e részben. így például Deloraine 
lady, kinek, a mint le akart ülni, székét elvonták 
alóla a csintalan herczegnők, teljes mértékkel 
visszamérte a kölcsönt magának a királynak. 
Számos hasonló történetecskét találhatni Walpole 
és Hervey emlékirataiban. Ez emlékiratok közzé
tétele az volt a két első György uralkodásának 
belső történetére nézve, a mi Pompeji és Hercu- 
lanum fölfedezése a hajdani rómaiak házi életére 
nézve. A XVIII század lelepleztetett a XIX- ik 
szemei előtt, mely méltán meglepetett ez őszin
tén festett rendetlenség, ez oly jól kitüntetett 
szemérmetlenség, ez oly sok szertartással vegyült 
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durvaság, s annyi feszességgel kendőzött hanyag 
közöny által. Ez idők egyik talánya azon egészen 
való szerelem, melylyel a szellemdús Karolina 
volt ezen oly idomtalan, ügyetlen, tudatlan, min
den személyes vonzó tulajdonoktól megfosztott s 
a mi több, hűtlen férj iránt. Neje szerette egybe
kelésük első napjától halálig. Gondos, szerető anya 
volt, de képes érette föláldozni gyermekeit, a 
mint föláldozta önmagát is, midőn köszvényben 
kinlódva, lábát hideg vizbe tette, csakhogy képes 
legyen férjét sétára kisérni. Addig vitte ezt, mig 
végre megölte magát vele, s midőn a vonaglás 
elhomályosította már szemét s tíirhetlen fájdal
mak kínozták, akkor is volt egy halavány mo
solya s nehány gyöngéd szava ez imádott férj 
számára. Utoljára kérve kérte férjét, vegyen má
sodik feleséget; de ez ásitozva felelte : „Nem én 
soha többé! . . . maitresseket tartok!“ . . . Királyi 
szavak! melyekhez hű volt mind halálig. Több 
szultánnő váltotta fel egymást e királyné után, 
kit férje, igen csodálatosan, meg nem szűnt saj
nálva emlegetni, s minden eredmény nélkül imádni. 

Miután könyező szemmel nézegette neje arczké- 
pét, a vigasztalhatlan özvegy elment, hogy czim- 
zetes maitresseivel beszélgessen róla s ugyanaz 
nap estve török pasának öltözve, vis a vis-ja volt 
az odaliszkká öltözött lady Jarmouthnak. Ez oda- 
liszk egészen nyílt vásárt ütött az egyházi javak
kal, a clerus pedig tiszteletteljes áldással halmozá.

Egy szép reggel (1760-ban, october 25-ikén) 
II. György aggkorának, ezen elaljasodott és eli
jesztő példáju aggkornak váratlanul vete véget egy 
egyszeri szélhüdés. Az apród, ki a királynak cso- 
koládját szokta bevinni, reggel a pallón elte
rülve találta. Mindjárt hivatták Walmodennét; 
de maga Walmodenné sem volt képes életet le
helni a már kihűlt testbe. Anglia minden megin- 
dúlás nélkül vette a hirt, hogy e hannoverai 
csatlós, ezen német „virslis“ után, kit se becsülni 
se szeretni nem tudott, végre oly uralkodó követ
kezik, ki a hazában született, tisztán beszéli 
nyelvét, szerény és szép, fiatal és feddhetlen 
erkölcsű. —m.—

(Folytatjuk.)

T A R C Z A.

A DALNOK S Z E KELME.

Rózsa után nagy bokorba 
Nyúlni, tudom, baj de
Mit tehetek róla, hogyha 
Gyönyört lelek benne ? ! —
. . . Vagy a rózsa, vagy a tövis 
Marad a kezembe. — —

A gyerek is álmadozván
Szép piros almáról : — 
Akkor jön csak észre, mikor 
Rázza már az ágról, —
. . . S az alma fönn marad, de 6, 
— Leesett a fáról. —

. . . Szeretlek mert gyönyörű vagy, — 
Ki és mi? az mindegy ! —
— Dicsérni az istent, nézd a 
Pacsirta is föl megy.
. . . . Nem tudja, nem lövik-é le, — 
De az neki mindegy! — —

NEM ÜLTETEK TÖBB VIRÁGOT . . .

Nem ültetek több virágot,
— Az a kis lány meg se’ látott; — 
Meg se’ látott, hanem hiszen nem bánom,
— Tudja pedig, hogy ki az én virágom! — ■ 

Hogy maradna hű a leány !
— Marad-e a virág a fán ? —
Hogy maradna, mikor nem is maradhat :
— Előbb utóbb mind ott van a — fa alatt

VECSEY SÁNDOR.
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M Ü V É S Z E T R A G Á L Y.
(Vég e.)

V.
Egyike volt azon gyönyörű nyári alko

nyoknak, midőn nemcsak a költők ábrán
doznak, hanem a közönséges emberek is, — 
midőn nemcsak azok mosolyognak, kik egy 
vígjátékot szerencsésen bevégeztek, hanem 
mosolyog maga a természet is.

— Tehát nagysádtok meg vannak dara
bommal elégedve?

— Mi el vagyunk ragadtatva! válaszolt 
Eszter, — Morbilonnéés Kamilla helyett is, 
és nehány perezre csak azért szakadt el a 
társaságtól, hogy béka-virágból koszorút 
készitsen Sonetnek.

— Harminczkét szerep van benne, — 
12 férfiak, és húsz nők számára.

— Es csupa bravour szerepek. Ki nem 
szerelmes, az szerelemféltő, ki nem adakozó, 
az fösvény, ki nem szelíd, az vadtermészetü, 
ki nem ájtatos, az istenkáromló, ki nem bá
tor, az gyáva; — az érzés és érzelem egész 
világa ki van meritve, mindenki ragyoghat, 
mindenki dicsőítheti nemcsak a szerzőt, ha
nem magát is; — folytatá Morbillonné nem 
kevésbbé lelkesedetten.

— E darab elöadatásakor átalános derű 
lesz a színházban; ennyit Werkli Kamilla 
hallatott, kitől pedig legtöbbet várt a ko- 
szoruzott.

Sonet már ekkor valóban koszoruzott 
volt. Eszter lábujhegyen közeledék hátulról 
a mesterhez, s mire az észrevette, boglyas 
fejébe nyomta a sárga koszorút.

— Úgy úgy kedveseim! utánozzátok a 
a római nőket — kiáltott a kert elejéről a 
háziasszony — koszoruzzátok meg dalno
kaitokat, mint megkoszorúzták Virginiust 
és Nasust.

Virgiliust és Nasot akarta mondani.
Flamuláné után két nö cseléd kávét és 

tejet hozott enyhítő és erőt adó szerül a 
szerzőnek és mübiráknak.

A nap már lenyugodott, de a szerző és 
mübirák még mindég a nagy diófa alatt 
ozsonnáztak, s majd a darabról értekezve, 
majd pedig más közönbös dolgokról tréfá- 
lódzva hosszú kortyokban szivák a levegőt. '

Későbben Flamula a gyógyszerész is a 
társasághoz szegődött — s Eszterrel, ki párt
fogolja közé tartozott, élénk vitába kevere
dett a természetről.

Morbillonné egyes részeket olvasott fel 
a gyógyszerésznének a vígjátékból.

Kamilla gondolkodva sétált egy tiszta 
ösvényen.

— A költők megértik egymást! szólt 
Sonet lyrai hangon s karját nyujtá Ka
millának.

Kamilla elfogadá azt s együtt sétáltak.
— Nagysád verseiben gyakrabban em

lékszik bizonyos Arnoldról?!
— Sonet ur meg bizonyos Violáról.
- Ideál!
— Az enyim is az!
— Valósítsuk ez ideálokat!
Kamilla fürkészöleg függeszté szemeit 

Sonetre.
— E percztől fogva Kamilla lesz az én 

Violám s az marad örökké — szabad re- 
mélenem ?

— Arnold... akarám mondani Emil ur!..
— Igen, igen Arnold! legyek én az ön 

Arnoldja, örökké hü, örökké szerető Ar- 
noldja.

— A költők sokszor és sokat szeretnek.
- Esküszöm csak önt fogom szeretni. 
Kamilla a felkelő holdra függeszté sze

meit.
— Én a Dante pokláról álmodám, s a 

sors a Milton paradicsomát nyitá meg előt
tem. — Oh költők költők!

— Higye meg kedves Kamillám, csak mi 
tudunk igazán szeretni.

— Én hinni akarom mi.t ön mond, kü
lönben . . .

— Oh Kamilla!
- Oh Emil!
Sonet egyik kezével kaputja szárnyait 

terité szét, hogy ne lássa senki, úgy emelé 
a Kamilla kezét ajkaihoz.

Trokár a sövény hasadékán keresztül 
nézte e jelenést s hanyatt vágta magát a 
fűbe, úgy nevetett.



346

— Mindkettő lyricus, még boldogok is 
lehetnek! jegyzé aztán meg tettetett ko
molysággal.

Kamilla és Sonet kipirult arczczal jelen
tek meg a társaságban.

— Kedves rokon, fehér kávét parancsolsz?
— Rózsaszínűt! ha adhatsz.
— ... és Kamilla kisasszony ?
— Köszönöm! én csak egy pohár vizet 

fogok kérni, roppant hőségem van!
Morbillonné és Eszter összenéztek.
Kamilla zavarodva vitte a poharat aj

kaihoz.
— Sonet ur! hogy van az, hogy minden 

vígjátéknak házasság a vége? kérdé Mor
billonné.

— A közönség igazságszolgáltatást kö
vetel, már pedig a szerelmeseknek csak úgy 
szolgáltatunk igazságot, ha összeházasítjuk ! 
válaszolt a költő benső megnyugvással.

Sonet hazakisérte Kamillát.

VI.

A szerepek letisztázva az illetőknek 
megküldettek, s több napon keresztül a 
városka honoratiorai nem csináltak egye
bet, hanem vagy a szobákban vagy a ker
tekben sétálva szerepeiket próbálgatták.

— Igaz az, hogy egy bolond százat csi
nál! múlta licent stultis, pictoribus atque 
poetis, jegyzé meg Dárday s félig szomo
rúan, félig vigkedélylyel szemlélte a kertre 
nyíló ablakból nejét, ki iszonytató gesticu- 
latiók és arczsimogatások között próbál
gatta szerepét.

— Atyuskám, mit csinál mama? kérdé 
ártatlanul a kis Iluska.

— Jótékony czélu komédiát játszik! vá
laszolt az atya, alig titkolhatva kaczagását.

A cselédek a konyha-ablakból lesték a 
nagyságos asszonyt s úgy röhögtek.

Az előadásra a nap kitüzetett, s az elő
adásra kiszemelt helyiség, egy nagy do- 
hányszáritó csűr, berendezteték.

Az előadás előtti napon kicsibe múlt, 
hogy halál nem történt.

Táblayné férjének aranynyal kivarrott 
megyszinü bársony mellényét szétszedte és 
turbánt készített belőle. Táblay az atyjáról 
maradt ősi mellény metemspychosisát any- 
nyira szivére vette, hogy puskát fogott ne

jére, s kevésbe múlt, hogy agyon nem dur- 
rantotta.

Székynének férfi szerep jutván, férjének 
valamennyi inexpressibl«-jét szétszaggatta, 
mig végre egyet alkalmasnak találhatott.

A várva várt nap estéje elérkezett, a pó
rázon függő lámpák felgyujtattak, és Hosz- 
szu Peti is rákezdte negyed magával.

Hét órakor, mikor a darab kezdete hir
detve volt, még csak négy egyén volt jelen 
a csürteremben, Trokár, ki nem játszott, a 
helybeli kántor, egy a városon keresztül 
utazó idegen férfi s egy meglett korú idegen 
nő, kit senki sem ismert. — Egy negyed 
nyolczra megjelent a vendéglős és vendég- 
lősné, fél nyolcz órakor a segéd lelkész.

— Nagy ég! hiszen üres a terem! kiál
tott Sonet a függöny lyukon kikukucsálva.

— Hadd lássam csak, kik hiányzanak? 
jegyzé meg Dárday a lyukhoz közeledve.

Dárday csak nejét őrzé a coulissák kö
zött, de nem játszott.

— Az egész kisváros jelen van ! szólt 
Dárday — kik nem játszanak, anézöhelyen, 
kik játszanak, a szinpadon; csupán a boltos 
hiányzik, de az semminemű látványos mu
latságba nem jár, mert puritanus.

— Ez botrány! kiáltott a regisseur in
dulatosan; ha Pesten megtudják, legalább 
félévig rajtam s az általam rendezett mű
kedvelői előadáson fognak viczczelni. Az 
egész közönség játszik, nézők meg nincse
nek - ez „Mílvészet-ragályíl ha ezt Pesten 
megtudják . . .

— Pedig megtudják! folytatá Dárday 
határozottan, — Trokár csak azért nem 
játszik, hogy Pestre a lapoknak megírhassa 
— ő valamennyi ujságlapba levelez ál 
név alatt.

— Meg kell őt előznöm, rá kell riaszta
nom . . . kiállt, ott Sonet, s a jövő perczben 
már a földszinten volt Trokár előtt.

— Uram! bizonyosan tudom, hogy ön
nek gonosz tervei vannak! Ön a lapokban 
nyilvánosan akarja kigunyolni eljárásomat. 
Esküszöm, hogy akkor . . .

— Mit se féljen Trokár ur! ez ember 
nem szokta esküjét megtartani, — nekem 
négy héttel ezelőtt örök hűséget esküdött, 
a napokban pedig Werkli Kamillának aján- 
dékozá szivét örök tulajdonul.

Az idegen nő, ki ezeket mondá, félre
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tolá fátyolét, és Sonet rémülve ismert Viza
gém Katalinra.

— Talán kezdhetnek is a darabot! ki
áltott a színpadról Piskárkosi.

— Méltóztassanak kezdeni, én publicum 
leszek! válaszolt zavarodottan Sonet.

— Emil nekem megigérte, hogy segi- 
teni fog! esengett Kamilla.

— Bocsásson meg drága kisasszony, de 
Emillel jogosan csak én rendelkezhetem; 
kiáltott fel a színpadra gúnyosan Vizagém 
Katalin.

— A neje! nagy ég, hát már nos? kiál- 
tának többen a színpadról.

— Asszonyom! szerelmünkre, barátsá
gunkra kérem önt, mérsékelje magát — a 
botrány már úgyis megtörtént, mentsen 
meg ön legalább a gyalázattól . .

— Méltóztassanak elkezden ! Mi ezt il- 
ledelemmel kérjük ugyan, de követelhet- 
nök is, mert fizettünk; — szólt Trokár ko
molyan.

— Menjünk asszonyom! esengett Sonet 
Katalinhoz.

— Oh nem! én végig várom a darabot, 
látni akarom minő munkát készített — a 
Werkli Kamillával érzelgés befolyása alatt.

— Esküszöm! midőn írtam is, mindig' 
Katalinom lebegett előttem!

A függöny felgördült. Vakáry.a sebész 
jelenté: Bocsánatot kell kérnünk, Werkli 
Kamilla hirtelen roszul lett, szerepét egyik 
írnok vállalta.

Sonet titokban egy nagyot sóhajtott.
A függöny azután ismét felgördült, a 

darab elkezdődött. Az első felvonásnak vége 
lön. Minthogy Trokár és Katalin piszegett 
a többi nézők is piszegtek.

— Katalin, te kegyetlen vagy!
— Uram, önnel számadásom lesz!
Trokár egy szót sem válaszolt, hanem 

oldalzsebébe nyúlt, és látogató-jegyét nyujtá 
át Sonetnek.

Sonet átvette a jegyet. A jegyen ez állott: 
„Trokár baromorvos. írói néven : Czinke 

Jenö.“
Sonet elhalványodott. Czinke Jenő egyi

ke volt a legiinnepeltebb aestheticusoknak. 
Pár hónappal azelőtt nyert 100 darab ara
nyat ily czimü értekezéssel: „ Van-e a szép
nek superlativusa?íl

— Bocsánat uram! ezerszer bocsánat! 
Önt a sors kezdő poétákban bünteti — miért 
lett ön baromorvos!

— Fiatal ember, ön nemde azt hiszi, 
hogy csak az emberekben van tökély és 
poesis!? Ön csalatkozik. Nézze ön a szama
rakat! mennyi nyugalmat, mennyi szerény
séget talál bennök. Azt az emberekben nem 
találja. Nézze ön a libuezokat! mennyi hű
ség, mennyi szeretet, minő poesis.

A függöny ismét felgördült.
Piskárkosy kissé indulatosan nyilatkoz

tatta kr, hogy a szereplők, tekintettel arra, 
hogy ők csak műkedvelők, hogy csupán a 
szent czél tekintetéből játszottak - a mél
tánytalan piszegések után haza távoztak, és 
nem játszanak.

— Lovagi kötelessége leend Piskárkosi 
urnák felvilágosítani a dámákat, miként a 
piszegések a szerzőnek szólották, és nem a 
szereplőknek — műkedvelőket csak durva 
és faragatlan emberek szoktak kipiszegni; 
— válaszolt Trokár.

— Hogy tudtad meg, hogy Katinkafal- 
ván vagyok? hogy tudtad meg működése
met, terveimet? . . . kérdé Emil Katalintól.

— Egy vidéki levélből, melyben az is 
bennfoglaltatott, hogy Sonet fiatal Írónk 
egy rósz vigjátékkal s egy jó feleséggel té- 
rend vissza Pestre.

— Minő név volt a levél alatt.
— Név nem volt — hanem ennyi állott: 

a barmok barátja.
Sonet maga kérte azután Katalint, hogy 

mielőbb induljanak, minthogy az előadás 
után csupa mosolygó és gúnyos arczokkal 
találkozott.

Pestre érkezte után harmad nap a „Var
rótűben" egy vers ötlött szemeibe „Kamilla" 
aláírással s e főcziinmel :

„A hütelenhezV
A versszakok e refrainnal végződtek :
„Ha kidől a vén fa, s a nap heve éget — 
Enyh-adó árnyékom akkor is vár téged!"

Emil olvasva e sorokat, szivéhez kapott, 
de szive helyett a horgonyóra akadt kezébe, 
melylyel névnapjára Katalin ajándékozta 
meg, hogy örökre szeresse.

LAüKA GUSZTÁV.
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AZ ÖREG HE KA AJTÓJA.
(Mesélte nekem az öreg Agócs bátya.)

Ha meg nem tetszenék unni, ennek az 
ajtónak a történetét beszélném el, mely, a 
nélkül hogy valami hasznát akarnók venni, 
itt a pitvarban hever esztendők óta a fal
hoz támasztva. Jó volna még kocsi-alja 
deszkának is; de nem nyúlunk hozzá, még
sem mozdítjuk a helyéről; hadd legyen ot
tan; hát ha még eljön valaki érte. — Mikor 
még kicsiny kis gyermek voltam, különösen 
kettő volt a mitől nagyon féltem. Volt 
ugyan több is, — féltem az édes apám uram 
ostornyelétől is, midőn elaludtam a lege
lésző lovak mellett, meg édes szülémnek 
minden legkisebb mozdulatától is féltem, 
mind akkoráig, mígnem magam kötöttem 
fel a nyakravalót; — a szombati fejmosás 
és gubanczos hajam kifésülése meg már 
maga volt a rémület. Pedig a szegény öre
gek — hogy az isten nyugosztalja őket — 
nagyon szerettek. De mind azon félelem, a 
mit akár ébren akár alva kiállottam, csak 
kis-miska volt ahhozképest, mint a hogy 
én azon két bizonyos valóságtól rettegtem, 
a milyent nem láttam egész azon ideig, mig 
ezt a két szárú hosszú inget nem vettem 
magamra.

Ez a két valóság, ez a két iszonyúan 
rémületes valóság volt, az oláh-czigány és 
a dezentor *).

*) így nevezi a ne'p országszerte a szökött katonát.

Hogy is ne, — az oláh czigányt azok 
után, a miket felőle hallottam, feketének 
képzeltem és gonosznak mint az ördögöt, 
melyet már ijesztő veres nyelvével, hosszú 
szarvaival, — a mint kis gyermekeket visz 
a hátán puttonyban, — lepingálva láttam — 
a czifra-csárda ivószobájának csöntésén, — 
akkor midőn édes apám urammal búzát 
vittünk be eladni a városba, a hetivására. — 
Oh, azok az oláh - czigányok! rettenetes 
rósz istentelen teremtmények lehetnek, kik 
— a mint a kántor uram tanította — nem
csak hogy nem is keresztelkednek, hanem 
kiknek sem országok sem hazájok nincsen, 
kik lopni, rabolni járnak faluról-falura,

I.
ringy-rongy piszok nép, a kik ha a kis 
gyermekeket úgy útfélen megkaparithat- 
ják, mint valami kis malaczot, azokat is el
lopják. Azt mondják, észre sem veszi az ember, 
honnan honnan nem, egyszerre csak ott te
remnek afalu szélén füstös sátoraikkal, mely- 
lyek előtt ruhátlan rajkóik éktelen visítással 
veszekedve hánynak bukfenczeket. — Senki 
sem tudja, mikor, honnan jöttek, elég az hoz
zá, egyszer csak ott vannak. De hiszen a mig 
nem volt kis bunkós botom, nem is mertem 
kimenni a falu szélére. Még akkor is fél
tem azután, hogy, ha meglátom őket, majd 
nagyon meg találok ijedni.Hiába no, — rút
nak, nagyon rútnak kell lenni az olyan isten 
teremtésének, a kinek emberi formája van 
ugyan, de nagy kiálló fogai, hosszú körmei, 
gubanczos fekete haja, s ökölnyi nagyságú 
vérben forgó szemei vannak, azután még 
mindehhez fekete ábrazata. Oh be csúnya 
lehet az olyan emberforma, kinek fekete áb
rázata van. — Jóska bátyám egyszer tréfá
ból, a fonóban, bekente a képét korommal, 
olyan ijesztő volt, úgy holttá lettem tőle, 
hogy édes szülém tisztesfüből csinált jó me
leg fördőt, abban mosott meg, úgy lettem 
megint élő. Hát az oláh-czigány milyen le
het, mikor Jóska bátyámat is hirtelenében 
az ördögnek gondoltam.

Hanem mi ez mind még a dezentorhoz 
képest, a kit még csak el sem tudtam ma
gamnak képzelni, a ki meg már talán nem 
is az isten teremtése, a ki búzában, kukori- 
czában lakik mint valami vad állat, ki az 
egész falu asszony népséget rémületbe ejti, 
kinek olyan rémületes híre van, mint egy 
pusztító farkasnak, ki a merre jár, vagy a 
hol meghúzza magát, rémületessé teszi a vi
déket. Ha közellétét hallják, az emberek sze
mei haragosan fénylenek, kaszát, vasvillát ra
gadnak, mint a mikor veszett ebkergetésére 
rohannak. — Bizonyosan a dezentor is ilyen 
rémületes pusztító valami. Kevesebbet nem 
gondolhattam, mint hogy veszett ember, kü
lönben miért riadna fel annyi okos ember.

De hát mit csinál a dezentor, hogy ennyire
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üldözik s úgy vesztére törnek. — Azt már 
mit tudtam én. Elég az hozzá, hogy a dezen- 
tor, mely már hírével minden nyáron ren
desen meg szokott jelenni, irtózatos valami 
lehetett, mert oly félelmesen titkolózva be
szélték a faluba : — dezentor van a búzá
ban! — most ott látták a Tót Gyurka szé
kénél; — most a Gerecze düllöben; most a 
papok laposán. — Valami rettenetes lehe
tett az a dezentor, talán épen maga a hétfejü 
sárkány, melyről édes apám uram annyi 
mesét tudott. De hát milyen valósággal az 
a dezentor! Mit törődtem én avval, hogy 
milyen, hozzászoktam hogy féljek tőle, nem 
is okoskodtam hát róla, hanem teljes köte
lességem s meggyőződésem szerint retteg
tem az irtózatostól.

Panni néném, szép fiatal menyecske, az 
édes apám testvérének a leánya, az, a ki a 
Gyurka bátyó felesége, azt mondja, hogy 
őt is megállította a mint az urának vitte 
az ételt, a ki feles búzát takar a gróf áren
dásának a földjében, megállította, s azt 
mondja, hogy elkérte tőle az ételt, és azu
tán hallatlan borzasztóság volt a mit csele
kedett, — megette azt az ételt, nem hagyott 
belőle még csak egy kanálra valót is a 
Gyurka bácsinak.

Nagy szerencséje Panni nénémnek, hogy 
meg nem ölte. Azt mondja Jutka néném, a 
Jóska bácsi felesége, a ki a Gyurka bácsi 
édes anyja, hogyha Panni néném jó szántá
ból oda nem adta volna az ételt, bizonyos 
lehetett volna felőle, hogy megöli. Ezt pe
dig csak nem mondaná, mert tudni való 
dolog, hogy, mint napa, nem épen a legszí
vesebb barátsággal van hozzá.

Panni néném csak könnyen vette a dol
got, azt mondja hogy ö bátor, nem fél, s 
nem látja okát, miért ijedne meg az ember 
olyantól, a ki egy ujjal se vét, sőt inkább 
nyájasan szól az embernek. Hiába no, 
ezt csak azért mondja, mert szégyelli meg
váltani, hogy bizony egy kicsit megszeppent 
ő is. — Már hogy lehetne az, azt mondja 
Jutka néném, hiszen ő is csak asszony s nem 
ember. — Hej asszony! azt mondja utána, 
nem szeretem a dolgot, jobb ha azt hallot
tam volna, hogy megijedtél.

— Hiszen ha hazudni akartam volna, 
hazudhattam volna azt is.

A mit ezután mondott Jutka néném a 

Panna nénémnek, az még sem volt szép és 
illendő. Azt mondotta neki, hogy bizonyo
san azért nem bántotta a dezentor, mert meg
csókolta a dezentort.

A Panni néném arcza olyan lett erre 
mint a láng, sóhajtott s csak azt felelte :

— Bocsássa meg kegyelmednek az ur is
ten, hogy engem ilyen méltatlanul gyanúsít.

A szegény Panni nénémnek azután az a 
két szép nagy kék szeme megtellett köny- 
nyel, s a mint a kenyeret szedte a kemen- 
czéből, most nem dalolt, pedig máskor ilyen
kor szokott legjobb kedvvel dalolni.

Én nem tudom, — de még sem kellett 
volna olyan nagyon felvenni a dolgot — 
hiszen ha tréfa volt, hát tréfa volt, ha pe
dig nem volt tréfa, hát a biz a mesében is 
úgy volt a sárkánynyal, meg a szép király 
kisasszonynyal, a kit a sárkány magának 
szeretőül kívánt, meg is csókolta, de a ki
rálykisasszony még is csak királykisasz- 
szony maradt; — úgy szabadította ki azu
tán a veres vitéz a sárkány körme közöl, 
Az én kis kedves fürge Panni néném is pe
dig olyan szép volt, hogy bizony nem tudom 
én, nem volt-e különb annál a siránkozó ki
rálykisasszonynál. Azért is, mivel hát olyan 
szép volt,fel sem kellett volna venni anéném 
asszony szavát. A szépnek úgy sem árt az.

Ha neki lettem volna, onnan a szakajtó
ról való ültőhelyéből vicsoritgathatta volna 
én rám a fogát, azt gondoltam volna ki rá, 
hogy hiszen a mesében is úgy van, a sze
gény kis árva leánynyal csak úgy bánt az 
a gonosz mostoha.

Mikor erre gondoltam, s oda néztem a 
Jutka néném asszonyra, csak ugyan olyan
nak képzeltem azt a vasorrú bábát, mint a 
milyen ö kegyelme.

Édes szülém, a ki eddig a szép fonatos 
kalács dagasztásával volt elfoglalva, kiszól- 
lott hozzám : -- Eredj csak fiam, Pistika, 
nézd meg, talán megint átmentek azok a 
rósz tyúkok a Szomorúék udvarára, hallom 
hogy haragszik a Pörzse néni.

A Pörzse néni sem volt különb mint a 
Jutka néni, az is olyan vén sárkány volt. 
Én istenem, hogy nem tudtak olyan lenni, 
mint az én szegény édes szülém, ritkán esi. 
nált az haragos szemet, de azért még is tu
dott ám magának engedelmeskedtetui.

- Hát mért kiáltozott Pí*rzse n^nj?
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— Szidja a gyermekeket, mert nyitva 
hagyták az utcza kis-ajtót, s azt mondja ne
kik, hogyeldöngeti őket, ők lesznek okai, ha 
az oláh-czigányok valamit ellopnak.

— Igaz biz a, szólott édes szülém — 
majd el is felejtettem, hogy a falu alatt 
oláh czigányok vannak.

— Oláh-czigányok! A falu alatt !?
— No, engemet is kivert ám erre a fé- 

lelem. Olyanra meresztettem szememet, 
mint egy két garasos.

— Hallod Pistika, szólt a szülém, a ki 
bizonyosan észrevette a malmára szolgáló 
megdöbbenésemet, — hát csak itt játszsza- 
tok a ház körül, mert észre sem veszed, mi
kor az oláh-czigány be dug a tarisznyá
jába . . .

No hiszen rám adta édes szülém az ijesz- 
tet, úgy tekintgettem játék közben is, mint 
a megszorult macska a fa tetején.

Hogy is ne? dezentor! — oláh-czigány, 
oh! Minő sorsa van az embernek, hát már 
nem is lakhatik békességben a maga falujá
ban. Csakugyan istentelen gonoszok lehet
nek azok, — az a förtelmes dezentor, s az 
oláh-czigányok, hogy az ember fia ki sem 
mehet tőlök játszani a falu szélére. Minek 
jöttek ide a békességes nyugodalmat felhá
borítani. Oh! csakugyan szörnyetegek azok.

— Gyermekek, ki ne menjetek a falu
szélre, ott vannak az oláh-czigányok. s ott 
van a búzában a dezentor, hangzott ismét 
az intő szó.

Oh istenem ! azok az ördöngös ördögök ! 
Hát mért nem kergetik el őket ha ott van
nak? El kellene pusztítani mind a fold színé
ről, hogy még csak lapdázni se’ lehet tölök 
a falu szélén.

ABONYI LAJOS.
(Folytatjuk.)

É R T E
A szép művészetek csarnoka. Vettük az e 

cziinü és b. Józsika Kálmán által szerkesztendő 
uj lap mutatványszámát. Megjelenik hetenként 
egyszer, másfél ivén, szövegbe nyomott képekkel. 
Előfizetési ár egy évre 12 ft. A mi tartalmát illeti, 
az előszó, mely az olvasóknak azt Ígéri, hogy a 
,,Szépmüvészetek Csarnoka1* legkedveltebb Íróinktól 
közöl dolgozatokat, e mutatványszámhoz annyiban 
nem illik, a mennyiben csak egyetlen egy jobb 
vagy kedveltebb írótól van benne dolgozat, t. i. 
Pálfi Alberttól egy novella kezdete, mert a J. M. 
rövid levelét, melyben a szerkesztőnek, mint öcscse
nek, egy pár jó tanácsot ad, egyelőre atyafi-dol
gozótársnak Ígérkezik, későbbre, a siker esetére 
tartva fel magának a collegialis közremunkálást, 
nem lehet tulajdonkép költői vagy aesthetikai dol
gozatnak nevezni. Egyébiránt mutatványszámból 
nemigen lehet megitélni a lapokat.Könnyen meg
történhetik, hogy ez uj lap is sokkal jobb lesz, 
mint a minőnek a mutatványszám mutatja, mely 
nem egyéb, mint a Vasárnapi Újság, Ország 
Tükre és Hölgyfutár különös vegyülete. A Szép
művészetek Csarnokában még eddig legkevesebb 
van a szép művészetekről; aztán azt se érti az 
ember, hogy a szépmüvészetek melyik ágára vo
natkoznak a Patkóféle zsiványhirek, az öngyil
kosságok, a tűzvészek, a füllevágási históriák. 
Ennyiveljbe is fejeznék jelentésünket, ha a „Szob- 
rászatunk“ rovata alatt nem volna egy czikk, 
melyet bajos szó nélkül hagyni. E czikk nem 
annyira a szobrászatról szól, mint inkább az aka
démiát támadja meg amolyan Önbirálatféle felfo-

S í T Ö.
gással. És miért ? Leginkább azért, mert az aka
démia nem pártolja a szobrászatot, holott, ez uj 
lap szerint, ,,az akadémiák teendője a művészet 
minden ágát figyelemmel kisérni, fejlődését elő
mozdítani és haladására tényleg befolyást gyako
rolni.11 Értsük meg a dolgot : más a szépmüvésze
tek akadémiája, megint más a tudományoké. A 
miénk a tudományok akadémiája, tessék a czikki- 
rónak elolvasni szabályait, mert úgy látszik, 
hogy a legelemibb fogalma sincs akadémiánk szer
vezetéről. Ha az akadémia olyasmit tenne, a mit 
ő kíván, túllépne körén, az alapitók szelleme ellen 
cselekednék, szóval, inig egyfelől megsértené alap
törvényét, másfelől lenne ex omnibus aliquid, ex 
toto nihil. Sok pénz kell az összes művészetek 
akadémiájára; a mennyi most az akadémiának 
van, az a tudományokéra is kevés. A többi vád
hoz is hozzá szólunk. A czikkiró felhozza „Pom- 
péry nem okadatolbató megválasztását és Brassai 
mellőztetését.11 Vajon miért teszi szembe Brassait 
Pompéryvel? Úgy látszik, nem tudja, hogy Bras
sai már huszonöt év óta levelezőtag s teljesség
gel nincs kedve versenyezni Pompéryvel, kit csak 
nem rég választottak levelező taggá. Nem ez itt 
a baj, hanem az, hogy Brassai nem rendes tag, 
pedig megérdemelné, azonban e mulasztás meg- 
tudása végett senki sem szorult a czikkiróra, mi
dőn azt mások régebben és sokkal jobban elmondot
ták. Azt is elmondja a czikkiró, hogy az akadémia 
páratlan együgyüséggel osztogatja a 100 aranya
kat hol Pompérynak, hol Gregussnak s mellőzi a 
soha meg nem koszorúzott Vajda Jánost és Sala
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mon Ferenczet. Mit mondjon az ember ily furcsa 
beszédre. Az akadémia az alapítványok értelmé
ben minden oly müvet tartozik megjutalmazni, 
mely a többinél aránylag jobb, elég szerencsétlen
ség, ho°*y oly gvönge müveket kellett megjutal
maznia,°mint a Telivér és Lángész, de erről az 
akadémia épen úgy nem tehet, mint anol, hogy a 
szépmüvészetek csarnokának mutatv anyszama nem 
ütött ki a legjobban. A mi Salamont illeti, őt mind
edül0- azért nem jutalmazhattak meg, ha akartak 
volna is. mert soha semmire sem pályázott, Vaj
dát meg azért, mert merészkedtek azt hinni, hogy 

a nagy jutalmat a Petőfi összes költeményei inkább 
megérdemlik, mint a Vajdáéi.Arra, amit a czikk- 
iró az akadémia két harmadára mond, hogy a 
„nembánomság, hányavetiség, bagolyszemüség, 
lelkiismeretlenség képviselői" csak azt feleljük, 
hogy bármilyenek legyenek is azon meg nem ne
vezett urak, bizonyára nincs köztök oly gyönge ité- 
letü ember, ki Zilahy Károlyt oly nagy tehetségű 
kritikusnak, Remellayt oly jeles novellistának és 
történelemirónak tartsa, mint a minőknek hirdeti 
őket a Szépmüvészetek Csarnokának nagy pipáju 
de kevés dohányu szerkesztősége.

—g-

VÉG
_ A székes-fehérvári ásatások örvendetesen 

haladnak. R. F. (mely kezdőbetűk alatt könnyű 
egyik jeles régiségbuvárunk nevére ismerni) most 
ez ügyben nyílt-leveleket intéz Ipolyi Arnoldhoz 
a P. Napló hasábjain. Henszlmann vezeti az ása
tást : már is számos oszlop-talpra, s több retegű 
padolatra akadtak, — mely utóbbiak, valamint az 
oszloptők párkányzatainak változó tagozati leg
inkább négy egymás után ugyanazon helyen, épí
tett templomra, vagy legalább ugyanannyiszor 
o-yökeres átváltozáson keresztül ment építményre 
mutatnak. Henszlman czélja: reconstruálni rajz
ban és képzeletben a basilicát, a mit ő az arányok 
feltalálása után csaknem teljes biztossággal te
het, azon általa felfödözött kulcs szerint, melylyel 
a középkori építészet minden szabályos művét 
egy bizonyos hosszúságból kiszámíthatja. Van a 
nyílt levélben valami rejtélyes czélzás a hortus 
conclusus-ról, mely ha az volna, mit az olvasó e 
latin szókból gyanít, a magyar tudomány és nem
zeti emlékeink ügyében rendkívül fájlalmunk kel
lene. Köztudomású dolog, hogy a földalatti ro
mok egv része a püspöki kert alá nyúlik.

- Dr. Károlyi Sámuel Nagy-Kőrösön folyó 
hó 26-án elhunyt. Özvegye, öt neveletlen árvája 
siratja a jó férjet, derék atyát; számos baráti, is
merősei fájlalják benne a szilárd jellemű, őszinte, 
becsületes férfiút és tudományosan kiképzett or
vost. Áldott legyen emlékezete!

_  A magyar irók segélyegylete által kia
dandó album czime : „A Részvét könyve" — lé
szen. Találóbb elnevezést találni sem lehetett volna.

_  Letenyei Lajos, mint szerző-tulajdonos, 
Bartalics Imre, mint bizományos, előfizetési felhí
vást küldöttek szét ily czimü munkára: Irány esz
mék, közhasznú ismeretekkel. A munka november
ben fog megjelenni mintegy 18 ivén. Előfizetési 
dij 1 ft. 10 kr. (Bartalics nyomdászhoz bekül-

¥ E S.
dendő, kalaputcza: 5 sz.). A tiszta jövedelem fele 
Vörösmarty emlékszobrára, másik fele az irói se
gélyegylet javára fordittatik. A munka gazdasági 
és más irodalmi értekezések gyűjteménye lesz, sőt 
a felhivás még szépirodalmat is emleget, noha 
nem értjük, mikép sorozhatni a szépirodalmi ro
vat alá ily czimü közleményeket: Ellenzéki táncz- 
vigalom 1847. Utazásom Somogyból Fehérm° 
gyébe. A váli völgy ismertetése. Alakítsunk köl
csönös községi könvvtárakat.

— Egyik divatlapunk verselményei közt ilyet 
is olvasni :

— így elnézve e hegyeket 
E regényes ormokat — 
Elégült vagyok s feledem 
Hogy itt mennyit — koplalok.

ha ez is rím, akkor ne csufolkodjék senki ama 
népdallal, mely igy kezdődik :

Görbe kémény! megölellek, 
Kérettelek, nem jöttél.

— Egy másik divatlapban pedig igy sarkan- 
tyuzza phantasiáját a vidéki levelező : „a Bala
tonnak — Garay szerint az isten könnyének le- 
csapoltatása körüli munkálatok már megkezdőd
tek." Tehát az isten könnye le lesz csapolva.

— Láng Farkas, ki mint gépész több évig 
foglalkozott Egyiptomban, most visszatérvén egy 
thébei ó sírból kiásott s hieroglyphokkal borított 
10 hüvelyknyi követ ajándékozott a nemzeti mú
zeumnak. Im a magyar is (valamint a sokkal sze- 
rencsésb angol) mindenüvé elviszi hazáját, a mi 
bizonyára nemesebb dolog, mint az ,,ubi bene" — 
szabású világpolgárság.

— Az a dr. Schwarz, ki a hires Novara-ex- 
peditióban jó nevet vívott ki magának, s ki a la
pok szerint szintén magyar születésű volna, e hó 

j 22-én Becsben meghalt.
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UJ KÖNYVEK").
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.)

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

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

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

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

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

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

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.)

A REGENS LEÁNYA. Regény id Dumas Sándortól. 
Francziából fordította Haug Ferencz. I. kötet. (E fő
czim alatt is : KÜLFÖLDI REGÉNYCSARNOK. 
(Lauffer és Stolp, Pest.)

AZ ORSZÁG TÜKRE. Képes naptár-évkönyv, 1863-ik 
esztendőre. Többek közremunkálásával szerkesztette 
Balázs Sándor. (Engel és Mandello, Pest.)

STATISTIKAI KÖZLEMÉNYEK. A hazai állapotok 
ismeretének előmozdítására kiadja a Magyar tudomá
nyos Akadémia Statistikai bizottmánya. Szerkeszti 
Hunfalvy János. Harmadik kötet. II. Füzet. Ára 
1 ft. (Eggenberger, Pest.)

HAZAI és KÜLFÖLDI ISKOLÁZÁS az Árpád-korszak 
alatt. Irta Vas József akad. tag. A m. t. Akadémia 
által Gorove-dijjal jutalmazott pályamunka. Ára 1 ft. 
(Eggenberger, Pest.)

Emlékbeszéd BAJZA JÓZSEF m. akad, rendes tag felett. 
Tartotta a m. tud. Akadémia közülésében decz. 12. 
1861. Toldy Ferencz, titoknak. Ára 20 kr. (Főczim : 
A M. TUD. AKADÉMIA ÉVKÖNYVEI. Tizedik 
kötet — VII. darab.) (Emich, Pest.)

A KÖZÉPKORI EMLÉKSZERÜ ÉPÍTÉSZET Magyar
országon. A m. tud. Akadémia XX. ünnepélyes közü
lésében decz. 12. 1861. előadta Ipolyi Árnold, in ak. 
r. tag. Ára 50 kr. (Főczim: A M. TUD. AKADÉMIA 
ÉVKÖNYVEI. Tizedik kötet — VIII darab.) (Eg
genberger, Pest.)

MAGYAR AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ 1859-ről. Mathem. 
és természettud. osztályok. Az akadémia rendeletéből 
kiadta Toldy Ferencz, titoknok. 5. füzet. (Emich, 
Pest. 1861.)

A magyar igeidők a kötött beszédben. Hunfalvy P. — 
TT .......... . I Törökország fővárosa. —o. — A négv Gvörgv. —m.— A

*) Hogy ez allando rovatot minél teljesebbe tehessük, kéret-1 ,i„]nnu „ cufítoV cnek a t. kiadó, illetőleg szerző urak, hogv az újonnan megjelenő | '^!nok perelnie. Nem ültetek több virágot Véwey S. - 
művekből egy_egy példányt, vagy legalább annak egész czimét,, j«-uveszetragaly• Lauka G. Az Öreg Heka ajtója. Abonyi 
hozzánk beküldeni szíveskedjenek. A szerkesztőség. ' L.— Értesitő. — Vegyes. — Uj könyvek —Nyilt levelezés.

TEVE ÉS LÓ. Állat- és őslénytani, s a magyarok kelet' 
röl eljövetelére vonatkozólag, történelmi tekintetben- 
Kulinyi Ferencz m. ak. t. tagtól. Képatlasz. (M. akad- 
Értesitő, 1859. — Math. és természettud. oszt. IV- 
szám.) (Eggenberger, Pest.)

FEJÉR GYÖRGY Magyar OKMÁNYTÁRÁHOZ ÉV
MUTATÓ. Készitette Knauz Nándor, m. akad. 1. t. 
Ara 30 kr. kiadta a m. tud. Akadémia tört, bizott
mánya. (A kir. egyetem betűivel, Budán.)

AZ IZOM IDEGEK VÉGZŐDÉSEIRŐL. Dr. Margó Ti
vadar m. tud. akadémiai lev. tagtól. Két táblával. 
Akadémiai székfoglaló beszéd. Felolvastatott oct. 14- 
kén, 1861. Ára 80. kr. (Főczim : A M. TUD. AKA
DÉMIA ÉVKÖNYVEI. Tizedik kötet - IX darab.) 
(Eggenberger, Pest.)

IGAZ IS, NEM IS. Elbeszélések Irta Bús Vitéz. I. II.
kötet. Ára a két kötetnek 1 ft. 80 kr. (Emich, Pest.) 

ISMERETTÁR. Nélkülözhetlen segédkönyv, mely a tör
ténelem, természet s egyéb tudományok és művészet 
köréből lehetőleg minél több érdekes tárgyat és egyé
niséget betüsorozatos rendben megismertet VI. kö
tet. (Hermann — Magyar korona.) VII. kötet. (Ma
gyarország története — November.) Ára kötetjének 
1 ft. (Heckenast, Pest.)

ASBÓTH LAJOS EMLÉKIRATAI az 1848- és 1849-iki 
magyarországi hadjáratról. Második kiadás. Első kö
tet. Ára, az I. II. kötetnek 3 ft. (Heckenast, Pest.)

MAGYAR AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ. A mathemafikai 
és természettudományi osztályok közlönye. Az Akadé
mia rendeletéből szerkeszti Qyöry Sándor, rendes 
tag. II. kötet. Negyedik füzet. Ára egész évre 3 ft; 
vidékre küldve 3 ft. 80 kr. (Eggenberger, Pest.)

A PESTVÁROSI nyilvános FŐ REÁL-TANODA nyol- 
czadik Tudósitványa, az 186'/s-ki tanév végén. Szer
kesztő Ney Ferencz, igazgató. (Trattner nyomdája, 
Pest.)

ÁBRÁND és VALÓ. Regényes korrajzok hazánk múltjá
ból. Irta Remellay Gusztáv. I. II. kötet. (A szerző 
tulajdona, Pest.)

CSERJE-BOKOR Irta Tihamér. Szerző tulajdona. Ára
1 ft. (Sauerwein, Győr.)

EMICH GUSZTÁV NAGY KÉPES NAPTÁRA, 1863. 
évre. Szerkesztők Szokoly Victor és Vadnay Károly. 
Negyedik évfolyam. (30 fametszvénynyel.) Ára 1 ft. 
40 kr. (Emich, Pest.)

A GARABONCZÁS DIÁK NAPTÁRA 1863-ra. Számos 
alkalmi és alkalmatlan képpel és képtelenséggel. Ára 
80 kr. (Emich Pest.)

NYÍLT LEVELEZÉS.

Sz. V. urnák, helyben. Köszönettel megkaptam. Adandó 
alkalommal többet.

F. I. urnák. II. M. V. Vettük köszönettel és adjuk szíve
sen. Örvendünk a találkozásnak : Post nubila — 
Phoelus.

TARTALOM.

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

Peston, 1862. Nyomatott Landartr és Heckenastnál




