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A MAGYAR IGEIDŐK A KÖTÖTT BESZÉDBEN.
<v i e •■>

Vörösmarty 1. példájában a fekszik vala 
mely időre vonatkozik? A gyermek ragyogó 
sípot tart kezeben; az a síp a kézben tartás 
közben nem fekszik vala földben, mert kéz
ben van j tehat annak előtte feküdt vala. A 
2. példában megbúsul vala csak annyi, mint. 
megbúsula. A 3. példában : „a mivel ébren 
nem bírhat vala, álma hozá meg,“ a bírhat 
vala nem végzetlen múlt a hozá meg-re nézve, 
hanem teljesen múlt, s e helyett áll: bírha
tott vala, mint az 1. példában. A 4. példá
ban a törnek vala szakasztott azon múlt, 
melyet az Összegyűltnek fejez ki. Az 5. pél
dában az áll vala végzetlen múlt a vága 
be-re nézve; ilyen valóságos imperfectum 
méo- a 8. példában zfügg vala, s a 10-ben a 
tart vala; a többiekben mindenféle múlta
kat jelent a lát vala alak. Tehát Vörösmarty 
szerint is a lát vala minden határozott idő- 
jelölés nélkül van, mert egy jelölés mellett 
sem szól a példák többsége. Ha Kölcsey es 
Vörösmarty csalhatatlanok az időatakok 
használatára nézve; a lát vala alakot, s áta
lában a vala szót ott lehet használni, hol a 
vers külső szüksége hézagtöltőt kíván, mert 
határozott időfogalom nem jár vele.

Azonban, mielőtt abbeli csalhatatlansá- 
crukban higyünk, nem árt meggondolnunk 
azt, hol vették azt az alakot? Ha itt-ott 
előkerül is még az élő nyelvben a lát vala 
alak : az bizonyára nem elég ok és alap an
nak fölvételére; sőt az is lehet, hogy egyik 
avagy másik költő azt nem is hallja egész 
életében. Mind Kölcsey mind Vörösmarty 
tehát csak az irodalomból vehették amaz 

alakot. Ugyde mihelyt az élő nyelvtől el
vonatkozva az irodalomhoz, azaz a magyar 
nyelv történeteihez folyamodunk : azonnal 
ezektől nemcsak az anyagot, hanem a vele- 
élés szabályait is el kell tanulnunk. A szó
hagyomány, mely az irodalom történetei
ben él, annál tisztább s annál inkább bizo
nyít, mentül jobban távozunk ama befolyás 
koráiul, mely azt megronthatta. Kétségte
lenül bizonyos tény az, hogy a német nyelv 
az utóbbi század másik felétől kezdve túl
ságos hatással vala a magyar irodalomra; 
mert kétségtelen igaz, hogy a német „ich 
sah“ féle alak zavarta egybe a magyar irók 
keze alatt a magy lát vala, láta, látott ala
kokat, mivel a magyar iró szinte csak a né
met előkép után dolgozott; mert kétségte
len igaz, hogy a német nyelvtanokból jutott 
az „ich sah“ imperfectum láta fordításával, 
a magyar nyelvtanokba, a német hatás 
kora előtt a magyar nyelvtanok a lát vala 
alakot kivétel nélkül inperfectumnak nevez
ték volt, s a láta-t hol perfectum primum- 
nak, hol perfectum historicumnak. Zrínyi 
Miklósra nem hata a német befolyás; ő a 
Szigeti Veszedelmet magából merité, ha te
kintett is olasz vagy egyéb mintákra, me
lyek azonban a nyelvére legkisebb hatással 
sem lehettek. Tanulságos tehát a Zrínyi 
költői nyelvének példája a lát vala alakra 
nézve is. Átnézvén a Szigeti Veszedelem 
hat első énekét , következő helyekre talá
lunk :

1. Megindult ezekért méltán ü haragja, 
azért Mihály arkangyalt magához hivá, 
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és kemény haragjában igy parancsola, — 
ü szentsége előtt arkangyal áll vala.

2. Ura híre nélkül sok hadakat gyüjte. 
mert avval kegyelmét nyerni reményiette,

nyilván mondja vala : megszállja Palotát, 
senki előtt nem titkolja ü tanácsát;
de kérkedik vala, lerontja bástyáját, 
és elvágja vitéz Túri Györgynek nyakát.

3. Azért nagy ágyukkal gyorsan elrontatá
az Móré bástyáját, s földhöz hasonlitá, . . . 
Mindennap áfiumot ő eszik vala, 
hogy keresztyén vérre ü kegyetlenb volna.

4. Jámborul csendesen császár alatt jára; 
de hogyha az ember fogdosni akará,
mint az sebes sólyom, mikor kél szárnyára. 
Ül vala mereven nagy császár nyeregben; 
fejér vékony patyolat vagyon fejében.

5. Ez török erejét nem egyszer próbálta, 
és minden harczokban vitézül rontotta; 
egész Törökország jól ismeri vala.

6. Siklósi Szkenderbég hozzá mene gyorsan, 
Mehmetnek köszöne, s igy szóla okosan : 
Uram, metszik nékem ez csodálatosan,
nem veszed eszedben hon szállottál mostan stb.

Mehmet az keresztyént nem ismeri vala, 
mert ő nevelkedett mindenkor udvarban, 
és ő hiszen vala bolond alkoránban, 
egy török hogy megöl négy keresztyént 

harczban.
Azért Szkenderbégnek nem sokat hisz vala, 
mosolyogva magában ily választ ada : 
Köszönöm tanácsodat, Szkender Alboda, 
de megbocsásd, táborom helyét nem váltja.

7. Jól megláták őket az török seregek 
de azt vélik vala, hogy pécsi vitézek, 
és hogy az basához késérőül jönnek.

8. Legelsőben Rézmán Frank Andrást lovárul 
csidával leveré s kirántá torkábul.

Csillag György zászlóval mellette áll vala 
Rézmán nagy csidájálioz erősen csapa.

9. Együtt ilyen szókkal az nagy grófhoz csapa, 
melyért kemény sisakja ketté szakada, 
és ha basa kardja meg nem fordul vala, 
az lett volna Zrínyinek végső órája.

10. Életét és szavát egyszersmind szakasztá; 
együtt az csapással eztet mondja vala : 
Az én jövendőmet csak jó isten-tudja, 
halj meg te azonban stb.
De ő csak egyiket is meg nem kóstold, 
Ue egy sötét fölyhőben eltűnik vala.

12. Ott Ajgás császárnak mindjárt megbeszéllé, 
Murtazán mint futott és mikint kötözé,
az törökökben is hogy sokat levere, 
mert nem tudják vala az jelt s nem esmeré.

13. Szablyát hüvelyébül gróf előtt kirántá, 
az egekbe nézve igy esküszik vala.

14. Volt Farkasics Zrininek főkapitánya, 
ő serege kétszáz harminczkettő vala, 
mindeniknek pánczér, karvas és sisakja; 
mindnyájan fölszóval igy esküsznek vala.

15. Ali Kurt örömest hozna segítséget, 
de jól esmeri vala az víz mélységét;
ló meg nem győzheti az nagy söppedéket.

Hétszáz tizenkilencz versszakban Zrínyi 
tizennyolczor alkalmazza a lát vala alakot. 
Föltéve, hogy ő is csak hézagtöltönek hasz
núié, mint Kölcsey vagy Vörösmarty, azt 
kell megváltanunk, hogy kevesebbszer fo- 
lyamodék hozzá Kölcseynél, s alkalmasint 
nem többször Vörösmartynál. Milyen érte
lemben él már vele Zrínyi? Az első nyolcz 
helyen, azután a 12. és 15. helyen, összesen 
tizenháromszor úgy él vele, mint Vörös
marty ebben :

......................... „Bátran
Vága be, s már oda jött, hol csendesen állvala... 
Bajnoki közt a szép görög asszony férfi ruhában,“ 

azaz mint végzetlen múlttal, vagy is való 
ságos imperfectummal; egyszer, a 9. helyen 

(és ha basa kardja meg nem fordul vala 
az lett volna Zrininek végső órája),

a magyar végzetlen múltnak másik, szinte 
már a legrégibb irodalmi kortól fogva szo
kásos jelentését használja, a látott volna 
alak helyett. Csak négyszer, u. in. a 10. 11. 
13. és 14. helyen szükségtelen a lát vala 
alak, miszerint azokban inkább csak héza<r- 
töltőnek látszik. Ennélfogva Zrínyi példája 
is azt mutatja, hogy a magyar költői nyelv 
élhet a lát vala alakkal *);  de azt is mu
tatja, hogy ezen alak inkább imperfectum, 
mintsem egyéb. — S ezzel körülbelől már 
teljesítettem is szándékomat, mely abban 

*) Igen is élhet. Fentebb láttuk, hogy a hexameterben 
jól elgördül, ha nem kell is. De ezen kivűl temérdek vers
alak van, egyik kénvesb mint a másik. A Zrínyié csak az 
egy valaki által úgy nevezett „paraszt" alexandrin. Mégis 
milyen rimekre kényszeríti a vala a költőt. Vagy nekünk 
is jő lesz efféle rim : kostotó, eltűnik vala; szakasztá, mondja 
vala. Mi e részben is olvastuk,sőt tanulmányoztuk Zrínyit, 
s épen az ő p<Idája volt egyik, mely összeférhetleunek bi- 
zonyjtá előttünk a vala formát kifeji, ti versidomokkal.

Szerk.
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áll : megmutatni, hogy a magyar költői 
nyelv akadály nélkül élhet a lát vala alak
kal, valamikor szükségesnek találja. Ámde 
a fő bökkenő : mikor kell szükségesnek ta
lálnia?

Mikor van tehát szükség a lát vala alak
ra? Ha Kölcseyt és Vörösinartyt kérdezzük, 
bajosan vehetünk tőlök határozott feleletet; 
mért látók, hogy meglehetős ingatagság 
mutatkozik gyakorlatukban. Ha Zrínyit 
kérdezzük, ez határozottabb feleletet ad, 
mert nála az esetek jóval nagyobb többsége 
az imperfectumi jelentés inellett van. S e 
mellett tanúskodnak a régi kötetlen be
szédű irók is. Ennélfogva a lát vala alakra 
akkor van szükség, mikor imperfectumi je
lentésbe kell tenni az időalakot. De a ma
gyar imperfectum nem azonos a latin im- 
perfectummal, azért ha valaki latin verse
ket fordítana magyarra, nagyot vétkeznék, 
ha a latin imperfectumot mindenkor lát vala 
alakra fordítaná.

Eddigelé a lát vala alak igazi jelentését 
csak a régiebb, Kazinczy korát megelőzött, 
irodalomból igyekeztem meghatározni: most 
már a népnyelv is nyújt anyagot és bizo
nyító érveket, jelesen a Kriza gyűjteményé
ből itt közlőit darabok. Vegyük p. o. a Bá

tort Boldizsárt (a 178. lap.). Ebben a lát vala 
alak a legszabatosabban van alkalmazva igy:

Asztalnál ül vala gyönge Judit asszony. 
Minthogy ez a ballada a praeteritum histo- 
ricumot is leghelyesebben használja (meg- 
tagadád, győzé, berugá, elkészülének, elin- 
dulának, jutának), a darab az idők használa
tára nézve mintadarab lehetne, ha a második 
sorban :

„lábánál röngette szép arany bőcsőjit,“ 

botlást nem találnánk a röngette szóban, hol 
röngeti-t követelne a legszorosabb szaba
tosság, mert röngeti vala helyett áll. Mikor 
t. i. két imperfectum vagy végzetlen múlt 
egymás után következik, a másik mellől el
marad a vala szó. De kérdés : vajon nem 
igy énekli-e még most is itt ott a nép :

„asztalnál íiZ vala gyönge Judit asszon, 
lábánál röngeti szép arany bőcsőjit?“

vagy nem igy énekelte-e még 50 évvel ez
előtt? Erre természetesen nem tudok felel
ni : de a ballada is csakugyan felel arra a 
kérdésre : lehet e a lát vala alakot költői 
nyelvben is használni, s hol kell azt hasz
nálni?

HUNFALVY PÁL.

BEI.IRODALO M.

KOLOZSVÁRI ALBUM. Szerkesztik : B. 
Bánffi Dezső, Deák Farkas. Réthi Lajos. Kolozs
vár 1862. Stein bizománya.

Nem tudjuk mi szükség volt ez albumot há
rom embernek szerkeszteni. Egy is épen úgy el
szerkeszthette volna, sőt jobban. A sok bába közt 
elvész a gyermek; bizonyos Ízlésbeli iránynak 
sokkal hathatósb képviselője lehet egy, mint há
rom iró. Alkalmasint e sok fejű szerkesztőség is 
befolyt arra, hogy az albumon semmi olyas irány 
nem vonul át, s ugylátszik, az egész album nem 
akar eo'yéb lenni, mint a kolozsvári s átalában az 
erdélyi szépirodalmi irók közlönye.

A prózai dolgozatok sorát egy fordított váz
lat nyitja meg : Egy öste Sand Györgynél czim 
alatt" B. Bánffi fordította, kitől, nem mondja, al
kalmasint névtelen tárczaczikk, valamelyik fran
czia folyóiratból. A világért sem kicsinyeljük 
vagy hibáztatjuk a műfordítást, mint néha némely 

laptársunk szokta. Nagyon óhajtjuk, hogy ma
gyarul lehessen olvasni a külirodalomnak nem 
csak világhirü nagy müveit, hanem más oly ki
sebb hozományait is, melyek a maguk nemében 
kitűnők. Jó és jól forditott novellákkal többet 
használunk szépirodalmunknak, mint egy csoport 
középszerű eredetivel, melylyel különben is el 
vagyunk árasztva. Épen azért nemcsak egy al
bumtól, hanem egy laptól is megkivánhatni. hogy 
jól megválaszsza a mit fordít. A Bánffi által for
dított vázlatot nem mondhatni kitűnő műnek. 
Költői becse semmi sincs, más tekintetben sem 
jeles. Legjobb benne az, hogy egy pár helyt Sand 
modora meglehetősen van utánozva. Tu’ajdonkép 
egy kis párbeszéd az egész, melyet Sand égj’ fia
tal emberrel folytat. A többek közt arról foly a 
vita, hogy a nő ér-e többet vagy a férfi. A fiatal 
ember úgy fejti meg, hogy a nőit jobban betöltik 
világi, vallásos és családi rendeltetésüket, mint a 
férfiak. Aztán azt is utána veti : a nők szivben, 

23*



356

észben. és okosságban többet érnek, mint a fér-'
fiák, és hivatkozik Sevigné, Desbordes Valmore,I igy beszéli barátjainak : 
Staél asszonyokra és végre magára Sandra, noha 
azelőtt munkáit erkölcstelennek mondotta s átalá- 
ban nem sok rokonszenvet mutatott az Írónők

izletesebben mulathasson kedvesével. Maga a gróf

A pásztoriak, mely addig rondaságban
Túró és sajt szagával volt tele, 
Most úszott bűvös-bájos illatárban; 
A ház fala fehérré volt meszelve, 
Az ágynemük, a durva vászon helyett, 
Finom szövetbe voltak öltöztetve;
A durva lóczán szép könyöklő párnák. 
Az asztal drága szőnyeggel terítve, 
Es rajta Ízletes virágcsoportok . . . 
Előttem úgy rémlett, hogy kastélyomból 
Margitnak lelke költözött oda . . .
S érzém, ha Margit volt, ki mindezt tette. 
Nem élt soha e földön oly nemes szív . . . 
Ám ez való. A fiatal juhászné 
Haja most már nem volt, hájzsir szagu, 
S hószin leninget fedett pórruhája.
Én meglepetve álltam ott előtte. 
A szobán átlengő finom Ízléshez 
Oly szögletes volt a pornő mozgása. 
Bizarr hasonlat ötlött fel agyamban : 
Egy nőt képzeltem csipke ködruhában, 
Lábán bocskorral s durva szörkapczával . . . 
Ki járt itt? kérdem a megdöbbent nőtől. 
Egy szép kisasszony válaszolt a nő, 
A mint mondá : a gróf ur rokona, 
Azért diszité fel e kunyhót s engem, 
Nehogy, ha erre jőnek jó baráti, 
Szégyent hozzak a gróf ur ízlésére.

A grófot e gyöngédség meghatja, kémei ál
tal megleseti nejét, mikor a juhásznét látogatja, 
oda megy barátaival, az összegyülekezett falusi 
néppel, felolvastatja atyja végrendeletét, minden 
kiviláglik, a juhász engedelmet kér, a juhászné 
szégyeli, hogy a szeretetet szerelemnek érezte. A 
mama is engedelmet kér, az élősdi lovagot elker
getik a háztól, mindnyájan megbékülnek.

Az a mit Dózsa gyöngédségnek nevez, az 
tulajdonkép a nőiség megalázása. A hütelennek 
hitt férj iránt annak eszközlésével mutatni ki a 
szerelmet, hogy a férj a szerencsésb versenytárs
sal minél jobban mulathasson, nemcsak nőietlen 
és erkölcstelen dolog, hanem egyszersmind oly 
lélektani ellenmondás, melyet a költő soha el nem 
hitethet. Nincs hozzá lélektani kulcsunk. A sze
relem sokra képe3, de arra nem, a mi által saját 
lényegét feldúlja. Becsülhet-e ily nőt oly férfi, ki
nek szive helyén van ? Szerethet-e ily nő igazán, 
ki a szerelmet oly kevésre becsüli ? A grófné szerel
me nem szerelem többé, hanem eszelősség, gyön
gédsége a legnagyobb gyöngédtelenség önmaga 
és férje iránt, feláldozása csak szolgai érzés, s 
minthogy semmi megdöbbentőt nem visz véghez, 
megindító hatás helyett nevetségest idéz elő. 
Sand Leone Leonijában mindent elkövetett, hogy 
a hősnő szerelme végtelenségét, feláldozását a 
legszélsőbb végletekig fesse, de ilyet még sem 
mert. Az ő hősnője mindent eltűr; kedvese meg
lopja, megcsalja, eladja; a nő mégis szereti s utána 
megy, mint egy kis eb, de, ha jól emlékszünk, 
versenytársnői csinosításával, légyottak eszközle
sével nem bajlódik. S elvégre Sand is hiába paza
rolta lángeszét e lélektani ellenmondás hihetővé

iránt. E szerint tehát az irónőség, elég követke
zetlenül és homályosan, úgy van fölállítva, mint a 
nőiség eszménye, mit sem a vallás, sem a philoso- 
phia, sem a művészet soha el nem ismert. E dog
máért kár volt Francziaországba menni, a mi di
vatlapjaink is rég hirdetik, ha nem is rend
szerbe foglalva. A jó Írónők minden esetre nagy 
tiszteletet érdemelnek, de nem szükség őket a 
nőiség eszményeinek feltüntetni, csak azért, mert 
jó Írónők s még kevésbbé azt mondani : ti töl- 
titek be igazán hivatástokat, ide törekedjetek 
kis és nagy lyányok, pedig az említett felfogás
ból ilyesmi következik. E vázlat helyett sokkal 
jobb lett volna Sand valamelyik novelláját le
fordítani, annyival inkább, mert köztök nehány 
igen kitűnőt találhatni. Egyébiránt a fordítás 
elég folyékony és magyaros, habár szabatosb is 
lehetne.

A második nagyobb dolgozat: „A gyöngéd
ség diadala,“ énekes színmű, három felvonásban, 
Dózsa Ddnieltöl.Nem annyira operette akar lenni, 
mint inkább melodráma, de tulajdonkép egyik sem 
a kettő közöl. Oly színmű, mely, komikai felfogás
sal és czélzattal kezdődve, mind inkább komolyo
dik, érzékenyedik, mig végre aztán jóra fejük 
minden. Versbe van írva s itt-ott művészi törek
vést is vehetni észre, de ily alapon még nagy 
költő sem igen boldogulhatna. A cselekvény 
gyönge, a jellemrajz hibás, kivált a juhász es ne
jéé, kik úgy beszélnek, mintha divatlapokból ta
nulták volna a szenvedélyek nyelvét. De legin
kább a hősnő jelleme, azon gondolat ellen kell 
kikelnünk, melytől a szinmű elnevezését nyerte. 
A mese ismertetése könnyen érthetőve teszi gán
csunkat. Gróf Kazári végrendeletileg meghagyja 
fiának, Arthurnak, hogy Marosára, Ferencz ju
hász fiatal nejére, gondot viseljen, halála után 
félév elteltéig hetenként egyszer látogassa, félév 
elteltével hónaponként egyszer, legyen jólteyője, 
gyermekeit jó sorsban neveltesse, mert e nő az 
ő törvénytelen gyermeke. A gróf teljesíti atyja 
végső kívánságát, híven meglátogatja a juhász
aiét. Ebből aztán pletyka támad, mit egy a gróf 
udvarában lakó élősdi iparlovag a két pár Össze- 
vesztetésére használ fel, remélvén, hogy ha a juhász 
zajt üt, a grófné, mindent megtudva, oda hagyja 
férjét s a régi korhely élet újra beköszönt a kas
télyba. A terv sikerül, annyival inkább, mert 
öntudatlan a grófné anyja is elősegíti, unta- 
lan belé elegyedvén veje dolgaiba. A gróf és 
grófné oda hagyják egymást. Mindenik nehezen 
tűri állapotját, kiválta grófné,ki. hogy kimutassa 
férje iránti nagy szerelmét, eljárogat a pásztor
kunyhóba, a férje kedvesének hitt juhászáét fel
öltözteti, a kunyhót kicsinosítja, hogy férje annál



357

tételére. Itt szerelemről már nem lehet szó, csak 
érzékiségről. Csak azt hiszszük el, hogy Júlia nem 
élhet, nem lehet boldog Leoni nélkül, ha ugyan 
az érzékiséget, minden erkölcsi köteléktől feloldva, 
boldogságnak lehet nevezni. Valami ilyest higy- 
ünk-e Dózsa grófnéjáról is, kit ő a nők eszmé
nyéül kívánt feltüntetni? íme a fenhéjázó idealis- 
mus mily közel esik a materialismushoz!

E szinmüvet Deák Farkas „Két szinésznő“ 
czimü novellája követi, melyet jobban Zoltán 
grófnak vagy a színésznőnek lehetett volna ne
vezni, mert a másik színésznő nélkül ellehet az 
egész novella. Zoltán gróf egy blazirozott ifjú 
ember, ki szereti Lilla színésznőt s visszautasitta- 
tik tőle, mert Lilla, bár szereti a grófot, azt óhajtja, 
hogy Szidónia urhölgyet vegye el, jóltevőjének leá
nyát, kinek nem rég a gróf udvaroltis. Zoltán gróf 
el is veszi, először azért, mert álmában egész üressé
gében tűnt fel eddigi élete, másodszor, mert nagy
nénje rég ösztönzi, hogy házasodjék, harmadszor, 
mert barátja, Borsai, az iró, nagyon lelkére beszél. 
Az irók nemcsak irni tudnak hatásosan, hanem 
beszélni is. A színésznő a szerelem és feláldozás 
súlya alatt meghal. Zoltánból derék ember lesz, 
nagy hazafi, boldog férj, „ki — mint a szerző 
mondja — ha magán vagy közügyektől lankadtan 
tér ősei hajlékába, szép gyermekei zajongva fut

nak elébe s ki őt keblén pihenteti, az ország leg
gyönyörűbb asszonya : a boldog Szidónia."

Szerzőnk nagyon kevés súlyt helyez a lélek
tani fejlesztésre, a kerek mesére, s az elbeszélés 
vonzó folyamatosságára. A dialogokat kedveli 
leginkább, de dialógjai nem annyira dialogok, 
mint colloquiumok. Személyei sokat, s néhol he
lyesen is, beszélnek a szivről, a műveltségről, az 
aristocratiáról, a democratiáról, stb. de nem kö
vetkezik belőle semmi. Nem hatnak egymásra, 
nem viszik előbbre a cselekvényt, a hol pedig vi
szik, óhajtja az ember, bár ne vinnék. Egy blazirt 
ifjú embert álom s holmi baráti tanácsok által 
alakítani uj emberré, egy kissé sok. A változásnak 
inkább a Lillával való viszonyból kellene folyni, 
ha ugyan folyhat, mit a szerző egészen elejt. 
Egyébiránt Zoltánból mindent lehet alakítani, 
nagy hadvezért, államférfiut, hazaárulót, hű és 
hűtelen férjet, Don Jüant, Faustot; valóságos 
kaucsuk ember, ki minden alakot felvesz, báb, a 
melyet mindenféle ruhába öltöztethetni, a hogy a 
novella vége kívánja. Sajnáljuk, hogy szerzőnk, 
ki egy pár novellájában a tehetség némi nyomait 
árulta el, oly kevés gondot fordított e novellájára, 
mennyi nélkül egy hírlapi czikket sem igen le
het irni. —i.

(Folytatjuk )

KÜLIRODALOM.

A NÉGY GYÖRGY. Irta Thackeray V.I. kö
tet. — London, Smith, Elder et Co. 1862. (Vege.)

A történet majd semmit sem mond II. György 
fiáról, azon Fridrich nevű koronaörökösről, ki
III. György apja volt. Ez alak merőben elveszett 
a sokaság közt, az ellenzék minden törekvése da
czára, mely össze akarta vesztetni apjával. Sírján 
epitaphium alakjában csak egy satyrai epigram- 
mot találunk, melyet e két első sor kimerit :

„Here lies Fred,
Who was alive, and is dead“ ♦).

Özvegye (saxen-gothai Augusztina,) e ko
moly és szigorú hölgy, midőn a trónhoz vezető 
utat elzárva látta, igen okosan kibékült a vén 
királylyal, s aztán csaknem kirárólag (s kivéve 
Bute gróf iránti előszeretetét) nagy számú gyer
mekei nevelésére adta magát. Nyolcz gyermeke 
közül az, ki III. György név alatt volt trónra 
jutandó, középszerű elmetehetségekkel volt fel
ruházva. Az anya soká tartotta őt féken s min
dig megtartotta rá túlnyomó befolyását, a mi ké
sőbb átalános elidegenedést vont maga után. A

•) Itt nyugszik Fridrik, ki élt és meghalt. 

két első György „szabad gondolkodású" ember 
volt. A harmadikat anyja azon vallásos elvek 
szerint akará fölnevelni, melyek közelebb voltak 
őt viendők az angol polgári rend szelleméhez. Si
került is őt becsületes angol gazdává (gentleman 
farmer) képezni. Ö egyszerű, őszinte ember volt, 
s hasztalan lön a legkaczérabbak, s többek közt 
azon szép Lennox Sára kisérlete is, kit a törté
nész regényiró úgy mutat be, a mint lesben áll a 
fiatal herczegre, csupán érette gereblyélve a szé
nát a liolland-housei kert útja mellett. A herczeg 
„sóhajtva s vágytól égve megsarkantyúzza lovát 
és elvágtat." Egy fiatal quakernővel, Lightfoot 
Hannával messzebb ment a kaland, s mondják, 
habár nincs bebizonyítva, hogy titokban egybe is 
keltek.

Bármint legyen ez, egyszer III. György tör
ténetesen egy sentimentalis levelet olvas — a há
ború iszonyatosságairól s a béke üdvös voltáról, 
— melyet szép kerek betűkkel s szép közhelyek
kel a Mecklenburg-Strelitzi Charlotte herczegnő 
irt. Azonnal ellenállhatlan vonzalmat érzett e 
becsületes középszerűség iránt, ki, mintha épen 
feléje terjesztené karjait Németország fenekéből. 
A megkérés elérkezett a tanult iskolás nőhöz,
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mint valami pályázati jutalom, s ez holmiját össze
kötvén, azonnal útnak indult, hogy a királyi disz- 
hajora üljön. Hogy a hajón elűzze átmenő útjában 
az unalmat, egy zongorát s egy csomog regényt 
vitt magával. Mikor a király meglátta a kis meny
asszonyt, összehúzta szemöldökét : több bájt és 
szépséget várt volna; de ez első meglepetésen túl, 
s miután már rá szánta magát, példás férje lön. 
A királyné üres óráikat naiv zenejévél bájolta el, 
hol zongorázva, hol cziterázva. Néha tánczra ke
rekedtek a gyepen. Az elbámult udvari népnek 
nem volt meg többé „vasárnapi salon“-ja, hol oly 
nagyban folyt a játék, se fáklyás vacsorái, hon
nan tántorogva szokott haza menni. Aztán, nagy 
meglepetésökre, a király kedvelte a művészetet, 
s a nélkül hogy sokat értett volna hozzá, pártoló
jának nyilvánító magát, „Minerva rend“-et akart 
alapitani kiválóan a tudósok és költők számára, 
mely rangban mindjárt a „Bath-rend“ után kö
vetkezett volna; de a derék ifjú, e becsületes férj, 
ez emberséges angol tudtán kivűl szerencsétlen
ség volt Angliára nézve, mint király. Tulajdon
kép olyan kevéssé volt meg benne az ország kor
mányzására megkivántató tehetség, mint apjában, 
vagy ennek nagyapjában; de azok legalább meg 
sem kisérlették a kormányzást, mig ő komolyan 
vette kötelességét, hitte magáról, hogy teljesiteni 
birja, s ügyetlen avatkozásával a közügyekbe, 
megmaradván a korlátolt lelkek természetszerű 
makacsságában, tetemes károkat okozott. Öröklé 
anyja bigot előítéleteit s alaptalan ellenszenveit; 
s ezekhez csatlakozott még férfi őseinek nyakas 
merészsége. Minden nagyobb tehetségű ember 
gyanús volt előtte. Nem szerette Foxot, nem 
Chatamet, Burkeot, nem a tengerészek közöl 
Nelsont, se a festők közöl Reynolds Josuát. Be- 
attic volt kedvencz költője, s Shakespearet, ter
mészetesen, nem értette egyátalában; de szerette 
a szinházat s hahotázva nevetett a bajazzókon, s 
azon vastag bohózatokon, melyek az angol alsó 
néposztály mulatságai.

Sokáig anyja kormányozta. „György, légy 
király“ monda neki mindegyre, s hogy anyjának 
szót fogadjon, parancsolgatásra erőltette magát. 
Ezen más kormányozta akaratból ezer meg ezer 
hiba követtetett el, melyet a történet számtalan
szor felrótt. Hogy uralkodhassék, ki kellett venni 
a hatalmat az aristokratia kezéből, s hogy az 
aristokratiával küzdhessen. a nép előítéleteinek 
kellett hízelegnie. Ebből támadt az amerikai füg
getlenségi háború, melyet a nép lelkesedése 
indokolt; azért nem igazságos az angol katholiku- 
sok iránt, Ez igazságtalanságot egyértelmű tet
széssel üdvözlé a nép. E két tárgyban az aristo- 
kraták legyőzettek, pedig nekik volt igazságuk. 
Maga pedig meg volt nyugtatva. Maga szolgál
taié magának azon igazságot, egész őszinteség
gel, hogy csupán az ország javát akarja. Ennél 
fogva rósz hazafi, rósz ember, áruló, semmirekellő 
volt minden, a ki ellenkezők vele. Ily gondolko

dás messze szokta vinni az embereket, kivált ha 
őszintén vallásasok is lévén, isteni küldötteknek 
vélik magukat, ha eszök nagyon korlátolt, s ha 
végre nevelésük helytelenül volt felfogva és roszul 
vezetve.

Azonban, a mily mértékben apadt az aristo
kratia túlsúlya, oly mértékben tisztultak az er
kölcsök. Az emberek kevesebbet kártyáznak, 
kevesebbet isznak, kevésbbé dőzsölnek azon durva 
érzékiségben, mely bélpoklosságként uralkodott 
a XVTII-ik századbeli angol nemesség közt. A 
hires kicsapongók kimentek divatból. Az udvar 
adja a jó példát. A windsori zöld lejtőkön a király 
kézen fogva vezetgeti a kis Amalia herczegnőt. 
A király, mis Burneyvel fehér musszelin ruhában 
kiséri öt. Megállanak a szegények kunyhója előtt 
s rang- és korkülönbség nélkül beszélnek minden
kivel : itt egy etoni iskolás gyermekkel (kiből 
Canning lesz,) amott egy mészárossal vagy föld- 
mivessel. Az arab kalifák nagylelkűségétől távol 
van a király; de szükség esetében zsebébe nyúl 
egy-egy aranyért, s a szűkölködő kunyhójának 
kéményébe egy-egy lopva hozott sonkát akasz
tat fői titokban. Igen barátságos volt mindenki 
iránt, egyszerűen öltözködött, derült kedélylyel 
ebédelt a nemesek hazánál, s emellett zúgolódás 
nélkül viselte a rangját megillető szertartásokat, 
a nélkül hogy szerette volna.

Mellőzzük neje jellemrajzát s azon iszonyú 
utolsó évekét, midőn a király nemcsak megőrül, 
hanem megvakul és raegsiketül, — hogy fiaira 
térjünk át, kik közöl kettő uralkodott Anglia 
trónján.

III. György egyik fia sem bírta türelemmel 
kiállani azon egyhangú, patriarchalis életet, mely 
az udvarnál folyt. A királyné szigora már korán 
elidegenité onnan mindeniket. A palota kapuján 
kivűl a világ minden kisértése és élvezete várt 
vájok. .Mindannyian belemerültek, — de legalább 
emberek maradtak, kivévén egyiküket. Ez egyik 
semmi sem volt egyéb dandy-nál, s ez egyikre 
szállott a királyi páleza. Thakeray szerint egész 
élete e szavakba foglaltatik : bók és arezfintoritás. 
(a bow and a grin.) Vegyük hozzá az aljas becsü- 
letlenség, barátjai és maitressei iránti nemtelen 
álnokság, nevetséges szelesség nehány vonását, a 
borbély legényi hajlamokat, s oly erkölcsöket, mi
nőket napjainkban egy inas méltósága alattinak 
fogna tartani, s előttünk áll a Byron által annyira 
megvetett s Scott Waltertől oly nagyra becsült*) 
Brummel barátja és vetélytársa. Semmi sem kü
lönbözteti meg őt a tánczmestertől, kitől ama 
nagy művészetet tanuld, hogy csinosan köszön
jön, a szabótól, ki oly kecsesei öltöztette föl, azon 
„művésztől,“ ki légi hajzata fürtjeit fölhalmazá 
homloka körül.

*) Egyszer IV. György Edinbourghban partraszál- 
rott, s a pohár, melyből ekkor ivott, később eltört. A híre- 
regényíró nagy kegyelettel dugta zsebébe az üvegdarabo- 
kát, — a mi nem válik, mint embernek becsületére.
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A mi boldogtalan házasságát illeti, mely ezen 
jelentéktelen és piszkos életnek nem legkisebb 
aljassága volt,története röviden ez:anyja, az öreg 
Charlotte királyné, Luisa strelitzi herczegnőt 
akarta vele elvétetni, a szépségéről s szerencsét- 
enségéről hires későbbi porosz királynét. De III. 

Györgynek eszébe jutott, hogy van neki Braun- 
schweigban egy már férjhez adó unokahuga. Lord 
Malmesbury, ki kérőül küldetett oda, nagyon ér
dekes leirást hagyott maga után e küldetésről. A 
jraunschweigi udvar egészen Liliput látvány volt 
előtte. Az ily fordított távcsövén keresztül nézett 
udvarok annyival nevetségesebbek, minél komo- 
yabb méltóságot akarnak mutatni pulyái, kiknek 

eszébe sem jut furcsa haszontalanságuk. E pulyák 
közt egy szőke, nagy kék szemű, s „impertinens'1 
vállu leányka lépi át mindegyre a szigorú szabá- 
yokat s duzzog és ágaskodik ellenük. Óhajtva 

vágyik világot látni s megszabadulni e komoly 
bábokból álló környezettől, kik hiú tisztelgések
kel környezik. Mindenki remeg türelmetlensége 
miatt, a ki tudja, mi vár reá. Azonban „Európa 
első gentlemané14 kimegy arája fogadására, kinek 
se szép magaviseleté, se szépsége, se kaczérsága 
nincs, s kinek Malmesbury, bár nem örömest, kény
telen oly tanácsokat adni, melyek különben nem 
tartoznak egy diplomatára. A fiatal nő azonban 
egész tisztelettel leborul ura előtt, — ez fölemeli, 
megcsókolja s aztán igy szól : „Henrik, nem jól 
érzem magam! Kérem, hozasson egy pohár pálin
kát. “ Malmesbury meg igy felel : „Felség, nem 
jobb volna-e egy pohár viz?“

Később, midőn meghasonlás támad a király 
és neje közt, a nép egészen a királyné pártját 
fogja. A nép ritkábban téved Ítéleteiben, mint a 
paradaxonokat szerető szellemdús emberek gya
nítják.

Thackeray „Európa első gentlemanjé“-vel 
szembe állítja most Scott Walter antik becsüle
tességét, Southey Róbert férji önföláldozását, 
önzéstelenségét, Heber püspök apostoli pályáját 
(Indiában)— „ime! kiált fel — ime a valódi gent
lemanek!“

Thackeray könyve bizonyltja, hogy bármi 
lett legyen az egyes uralkodók egyéni fogyatko
zása, a hannoverai ház uralkodása alatt Anglia 
az önkormányzást nagyobb mértékben élvezte, 
mint annakelőtte,s ekkor fejté ki oda, a hol jelen
leg áll. Mivel kevésbbé kormányoztatott az ország 
az első három György alatt, magát kellett kor
mányoznia. A „négy György11 mindenike lécz ki
rály volt s százhatvan évi uralkodása volt az is
kola, melyben az angol nép megtanulta s örökre 
biztositá az önkormányzatot.

Thackeray müve pedig magában egyike a 
legelevenebb és szebb korrajzoknak, melyek időnk
ben Írattak.

A Kevue des deux Mondes után.
— in.—

Ifjúi évei többet Ígértek. Mit nem lehetett 
várni ily szép fiútól, ily jó kocsistól, kitűnő éne
kestől, ki ezenkivűl a violoncellón oly szépen ját
szott s füle azonnal észrevett egy csekély mérték
hibát. tanitója-lord Bruce-nek egyik görög idé
zetében. A tanító, igy kitűnvén tudatlansága, 
beadta lemondását. III. György elfogadta azt, s 
vigasztalásul gróffá tette — gróffá csak azért, mi
vel a prosodia-sértés bűnébe esett! — Hányán 
lettek azzá kevésbbé ártatlanul!

A szerencse ez elkényeztetett gyermeke mint
ha fösvénynek találta volna később. Oly bőven 
költött, hogy csak ruházata évenként 10,000 font 
sterlingbe (100,000 forintba) került. Mindezt igen 
természetesnek tartották, — egyénisége feledte
tett mindent. „Európa első gentlaman“-jének ne
vezték el. Sokat elnéztek hát neki, s még azt is, 
hogy a czipőcsat egy uj nemét találta fel, — ez 
volt első találmánya.

Midőn 1784-ben teljes kort ért s a bele sze
relmes nemzet ajándékozta Carlton palotába köl 
tözött, bár igen határozatlanul, a legszebb tervek
ről beszéltek, melyeket a trónörökös készít. Ott ő 
irodalmi estélyeket fog tartani, egybe hívja a tu
dósokat, s ily módon ad buzdítást a csillagászat
nak, geographiának, növénytannak. De kitűnt 
nemsokára, hogy nem ilyen szándékkal hagyta 
oda az unalmak palotáját, a hol vén apja Haendel 
dallamait dúdolta, mig a királyné háklirozott. 
Francziaországból hozatott szakács- és tánczmes- 
terek, buffonok és fullajtárok, öklözök gyűltek 
össze a herczeg lakomáira s foglalták el apránként 
Bürke, Pitt és Sheridan helyét, kik ily csőcselék 
közt roszul is érezték volna magukat. Azonban 
szükségök volt rá, s egy ideig megadták neki a 
nem érdemelt tiszteletet. Azonban köztök és e ki
rályi értéktelenség közt nem maradhatott fenn 
tartósan a szövetség, s később megbánták, hogy 
szerepökhöz méltatlanul egy ideig megtudták ta
gadni magukat ily egyén kedvéért.

Különös tünemény, hogy Anglia hajójának, 
az európai vész idején, kalauza habár csak szin- 
leg volt kalauza — ezen hiú, ezen népdal éneklő 
piperkőcz volt, ki az ő nevében folyt csaták 
egyikén sem volt jelen. Gondtalanul, inosolygva 
vette a híreket s veregette meg az előtte alázattal 
letérdelt győzedelmesek vállát. Ha valamelyikók 
ügyetlennek, szögletes magaviseletűnek látszott, 
a°fejedelem, — ezen „arbiter elegantiarum11 — 
futólag megrótta az elkövetett hibát egész fen- 
sőbbségi érzettel.

Hasonló diadala volt a lakomákon, midőn a 
bor gőzével ritkábban küzdött valamelyik vendége 
holt részegen az asztal alá rogyott, vagy pedig 
midőn Cribb öklöző földre terítvén Molyneux ök- 
lözőt, a nehány száz arany fogadást ő nyerte meg; 
de életének egyik legnevezetesebb napja volt, mi
dőn maga hajtván, ötödfél óra alatt érkezett Brigh- 
tonból a Carlton palotához, ötvenhat angol mér- 
föklnyire.
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T Á R C Z A.

JÉZUS A

A postolok tengerre szállva 
Eveztek a túlsó határra.
Mögöttük immár Galiléa, 
De néz utánok még áléivá;
Előttük a part dús viránynyal, 
S vár a szentekre néma vágygyal.

„Oh! — mond Judás - - mi szép e hely!
Szelid alkony szellőt lehel;
Az ég cryujt értünk csillagot,
Oh, én itt oly boldog vagyok!“

,,A mester alszik, lassan ember!" — 
De Judás csak nem bír a kedvvel.

„Judás ne zúgj, szólt bölcs Jakab, 
Közel a part, hajónk halad;
Árny, üde illat, béke, csend
Van ott, a tengert föl ne verd!“

A tenger csöndes, sima habján 
Reng a hajó : imádkozó lány 
Keblén a szűzi patyolat----------
Benn a fényes tükör alatt
Ezer mosolygó kép ragyog : 
Az ég, a hold s a csillagok.
„Izzadsz Tamás, tikkadsz te Péter, 
Evezni mért oly balga hévvel?
Mi üdv, mi kéj itt élni ma : 
A tenger oly csöndes, sima------
Ringjunk, pihenjünk e gyönyörben, 
Majd partot ér hajónk a reggel . . .“

„Nálad az erszény — légyen ugy“ — 
Mondák sokan. „Judás ne zúgj" — 
Mondák ketten; de a hajóban
Immár a többség kedvre lobban. 
A tengeren víg zaj hallatszik 
Es a mester mélyebben alszik.

„Elég a kedv, kormányra Péter! 
Bizony, bizony, hajónk nem ér el!!“ 
„Nem vagy te mester, inig az alszik, 
Mulathatunk titokban addig" — — 
És kik addig eveztek hévvel 
Most elmerültek szinte mélyen.
Jézus pedig aludt, de jobban, 
Mind jobban a zajos hajóban . . .

TENGEREN.

Felzúg az orkán szörnyű bőszen 
S renditő óriási kézzel
Lecsap mint a villámütés 
A habra. — Az megrendül és 
Örvényt fúr a mérföldnyi mélybe 
S tornyot vet a végetlen égre. 
Sötét, mint a kháosz előtt, 
Az ég, a tenger és a föld; 
Csak egy sugár, egy szikra nincsen, 
Mi még szelid reményre intsen.
És az apostolok hajója 
Hol fölvetve, hol bésodorva 
Küzd a háborgó tengeren 
A vészes és vak éjjelen. 
Péter feszült erővel küzd, hajt; 
János a sülyedő hajón tart; 
Tamás haját szaggatja, tépi; 
Jakab a part határát méri. 
A part, a part most távolabb van 
És meg se látszik a viharban.
JudÁs reszketve hull le térdre 
S jajgatva, esdekelve, kérve, 
Csókolja a mester kezét, 
S rángatja felső öltönyét:

„Uram, segélj, mert elveszünk!" 
Utána mind: „jaj, jaj, nekünk!" 

S az evezőt az örvény habja 
Péter kezéből elragadja . . . 
Főikéi a mester s mély szemével 
Végig néz az örök setéten; 
Jobbjával int a kába habnak, 
Baljával a szilaj viharnak------
„Isten! te vagy úr egyedül!" 
Hab elsimul, ég földerül.
A férfiak Jézusra nézve 
Ültek, — csodáján megigézve ; 
Jézus pedig állt égi fényben 
És szól vala buzgón, szelíden :

„A tengernek mosolygó tükre 
Vihart is rejt a kis hitűkre; 
S mig a hajó partig halad 
Rongálja vész, hab, áradat. 
Ember! ha a biin clmerit 
Keltsd föl korán s megtart — a hit !“ 

FEJES ISTVÁN,
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AZ ÖREG HÉRA AJTÓJA.
II.

— Hallod-e Pistika ! szólt hozzám a 
Panni néném, vedd elő a kalapodat édes lel
kem, ki ’iszszük az ételt édes apádéknak 
meg a Gy a bácsinak, — ma kenyeret is 
viszünk, azért jösz el, itt van ebben az ab
roszkában. így ni! majd rákötöm a hátadra. 
Ugy-e nem lesz nehéz, hiszen csak kettő 
van benne.

— Nem lesz nehéz, néném asszony, ha- 
a kérem, ne ide az állam alá kösse a cső

in. jt,mer’ úgy nagyon egyenesen kell a feje
met tartanom.

— No hát jó lesz igy? szólt a néném s 
a vállam felé húzta a csomót, azután meg 
azt mondá : „A Marikát is kiviszszük, majd 
a hátamra kötöm a kicsit, a szegénykéért 
már majd meghal az édes apja, szörnyen 
rám parancsolt hogy ma ki ne merjek 
menni nélküle, mert már egyhete nem látta, 
így ni! igazitsa meg csak a lábát anyám 
asszony. No most már mehetünk.

— Azután rátok ne ijeszszen a dezen
tor, szólt Juda néném, a ki mindenben bajt 
szeretett keresni.

Erre én, hogy eszembe juttatták, az igaz 
hogy meghőkültem egy kicsit, de csak meg
vigasztalt Panni néném a mint mondta : 
de nem felünk ám tőle.

Én, mint a jó paripa ló vagy a sztikölő 
ebecske, vihogva toporzékoltam, azon való 
örömemben, hogy kimegyek azon ritkán 
látott gyönyörűségre, a hol nem csak ürgék, 
hanem fürjecskék s apró nyulacskák is van
nak a gabonában.

Nevettem is örömemben, úgy mentünk, 
jó kedvvel.

— Ejnye kis Pistika, hát te már itt ki
fárasztod magadat? De jó kedved van.

— Hej csak egy kis sípocskám volna, én 
is úgy nótázva mennék, mint az Iczik fia a 
batyujával, mikor rongyot szedni megy.

— Hát fütyölgess a száddal.
- Bizony fütyölgetek is én Panni 

néném.
Azután megint mentünk. Fütyölgettem, 

szaladgáltam.
— Hanem Pistika, ne szaladgálj minden 

felrepülő madár után, hiszen úgysem fog
hatod el.

— Dehogy nem, ha tudnék úgy sza
ladni hogy utói érném, tudom isten bizony, 
hogy elfognám.

— No csak hogy ott vagyunk a veté
sek közt a gyaloguton, itt már hála isten
nek, nem szaladgálhatsz.

Épen beértünk a vetések közé a gyalog
úira, mely szokás szerint kis kereszttel volt 
tilalmazva, de a mely legjobban csak arról 
volt hasznos, hogy megmutassa, merre kell 
menni . . .

A sürii gabona-táblák közt menni na
gyon kellemetes, kivált olyan akkori magam 
forma gyermeknek, a feje sem látszik ki, 
mintha valami rengetegben menne, azonban 
jobbra balra kapkodhat azok után a szép 
kék virágok után, melyek olyan elevenen 
néznek, mintha mind meg annyi szép kék 
leányszemek volnának. — Ezt nem akkor 
gondoltam, hanem most.

Már jó ideje mentünk mendegéltünk. 
Panni néném, a mint a karja kívánta, hol 
letette, hol felvette a fazekat, a Márika hol 
sirdogált, hol megbékélt, a mint a kedve 
hozta magával, vagy pedig édes anyja egy 
csókkal vagy virággal megbékítette ... Egy
szerre megint csak megállóit Panni néném, 
a szoknyájától, mely előttem a szűk utón 
lebegett, nem láthattam előre, de észrevet
tem hogy valakinek kell lenni közelében, 
mert szerencsés jó napot kívánt azon a szép 
nyájas édeskés hangon, melyen mindenkihez 
beszélt.

Azután mintha akkor jutott volna eszébe 
hogy én is ott vagyok, hirtelen hátra fordult, 
és szólt : — (Azért szólt a jó lélek hogy 
meg ne ijedjek.)

— Nézd csak Pistika! Meg ne ijedj; egy 
szegény koldus fekszik itt az útban.

— Már hogy félnék én a kolduskától, 
hiszen láttam már eleget, még pedig csú
nyát is.

f A szoknyájához húzódva előre néztem. 
A jígyaloguton keresztül nyújtózva egy 
ember’ feküdt. Nagyon fáradt lehetett az
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isten adta, hogy épen oda dőlt a járó-kelők 
Htjába. Szennyes, rongyos ing és szennyes 
szűk alsó ruha volt rajta. Se csizmája, se 
kalapja nem volt a nyomorultnak. Bizony 
nem lehetett más, mint koldus, olyan nyo
morúságos volt a szegény ember. Az ábrá
zata be volt nőve szőke szakállal és bajusz- 
szal, az ilyen szőrös ember parasztban na
gyon csúnya, — hozzá még ez az egész 
be volt hordva porral s úgy összezilálva 
mint fedetlen haja. Ágról szakadt, elhagyott 
ember volt. E mellett sápadt, bágyadt, 
mintha beteg lenne, ajka ki volt cserepesedve, 
tikkadt szemeivel olyan alázatosan nézett, 
mintha könyörgött vagy imádkozott volna. 
— Oh! de mindjárt felismeri még a gyer
mek is a nyomorúságot Hogy nyögött az a 
szegény beteg ember. — Áz öreg János 
koldusnál is nyomorúságosabb volt ... Oh ! 
de nagyon megdöbbentem, de nagyon meg
sajnáltam.

— Istenem! szóltam, nem birva vissza
tartani szánakozásomat, — ez a szegény 
ember még a mellett beteg is.

— Szegény ember ! szólt a néném, bi
zony beteg, a verejték hull a homlokáról, s 
a hideg rázza a szegény boldogtalant.

A szegény ember felénk emelé bádgyadt 
szemeit, mintha Panni néném látása esett 
volna jól neki, gyengén mosolygani akart, 
szelíd, töredező hangon megszólalt, s láttam 
a szavából hogy megismerte.

— Maga az, áldott jó lélek! megenged
jen, hogy igy útjába dőltem, de nem birt 
tovább az erőm, az éhség — fáradság, — 
betegség, — oh én nagyon beteg vagyok. — 
Kerüljön meg, nem nagy kárt tesz a 
búzában.

Panni néném szeme telve lett könynyel, 
úgy nézett rá szánakozva, én meg azt 
mondtam, — becsülöm érte a szivemet most 
is hogy azt mondtam :

— Panni néném, a szegény beteg em
ber azt mondja éhezik, adjunk neki ebből 
az abroszból egy darab kenyeret.

Panni néném megsimogatta arczomat, 
jobban esett az akármely dicséretnél ; — 
bontani kezdte a kezében volt fazekat.

— Köszönöm, áldott jó lélek, szólta be
teg ember, nem bírnék én enni a világért 
sem, úgy megviselt ez a nyavalya, hanem 
ha jót akar tenni velem, adjon, az isten

áldja meg, egy ital vizet, mert a nyelvem, a 
torkom ki van száradva.

Szegény ember, épen azt kért, a mi nem 
volt. — Én istenem, hát még olyan boldog
talan is van a világon, a kinek ezt is kérni 
kell.

— Néném asszony! szóltam én, —majd 
visszaszaladok én a dülő-kutra./

— Áldott jó gyermek, áldjon meg az 
isten, szólt a nyomorúságos ember, mialatt 
oly nyájas hálás szemeket vetett rám, hogy 
szinte melegedtem tőlök.

— Az ám, de nincs mibe hozni, szólt 
Panni néném . . . hanem, hát, . . . hiszen 
egyre megy, talán csak nem árt. Van 
itt ebben a butykosban egy kis borocska. 
Egy pár korty talán még jót is tenne.

A szegény ember arczát az öröm futá 
be bágyadt szemei egy pillanatra meg- 
fénylettek, azután tele futottak könynyel, 
azután meg behunyta őket.

— Mi baja szegény ember?kérdé Panni 
néném szánakozással.

— Azon fohászkodom, hogy milyen ál
dott jó teremtés maga édes lelkem, már az 
Úristen angyala maga sem lehetne jobb.

Panni néném letette a Marikát a hátá
ról, épen oda a szegény ember lába mellé. 
A Márika sem sirt ott; hiszen azért hogy 
olyan kicsiny volt, ö is látott már szegény 
kolduskát szép értelmes szemeivel, sőt in
kább nem úgy nézett rá mint idegenre, a 
kis ártatlan. A gyermek is észreveszi, ki 
szereti ötét.

A szegény ember is addig, inig néném a 
batyuból a bütyköst bontogatta, a vilá
gért le nem vette a szemét a szép piczi lány
ról, oly éldelve, oly kedvtelve nézdelte, 
mintha csak azon a darab turóslepényen 
akadt volna meg a szeme, melyet a kis lány, 
kacsójában tartott. Pedig nem a turóslepény t, 
hanem a kis lányt ette szemeivel.

Panni néném is észrevette a dolgot s 
jól esett neki, büszke, elégedett volt, hogy 
lánykáját olyan nagy szeretettel nézik.

A szegény ember szeme megint könybe 
lábadt s nagyot sóhajtott.

— Hej istenem! Hej istenem!
Panni néni oda nyújtotta reszkető ke

zébe a bütyköst, s nem bánta hogy a sze
gény ember nagyot hiizott belőle.

— Az isten fizesse meg. —
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Azután mint egy engedelmességével di
csekvő gyermek folytatá :

— Bemegyek, ne féljen, bemegyek visz- 
sza a búzába, úgy sem lehetek már soká 
ott is. Majd letakarják fölőlem.

— Se baj, felelt vigasztalón a néném, 
ott lesz azután a kukoricza.

— De azután jön a tél, hát akkor, iste
nem, hát akkor?

— Ha a madaraknak s vadaknak van 
téli szállások, az embernek ne jutna? No 
bizony az volna még szép, szólt Panni ne- 
ném. Csak pihenje ki magát addig,mig visz- 
szajövök.

Felvette a fazekat s szólott hozzám, ki 
a szegény elcsüggedt embernek nézéseben 
merültem el.

— Jerünk Pistika!
Evvel Panni néném, — mivel már jó 

darab időt mulasztottunk, ugyancsak el
kezdett ám menni, nekem koczognom kellet t 
utána, de azért nem szóltam neki a világért 
sem, mert nagyon szerettem. — Bezzeg Ju 
dús nénémet már azóta szidtam volna ma
gamban.

-- Aután Pistika! Egy szó se legyen 
ám arról, hogy mink az utón egy szegény 
emberrel szóba álltunk. Megszidna aGyura 
bácsi hogy az időt töltöttük.

— Ne féljen néném, nem szólok én, ha 
kerékbe csavaritanának is.

III.
Szép élet az az arató élet; a szép.kalá

szos gabona suhogva dől a kasza alatt, a 
kettőzök, fiatal suhancz gyermekek, vir- 
goncz lánykák, dalolva szedik fel kis fagamó- 
jókkal a markot, itt-ott kis nyulacska ugrik 
fel menekülve, néha apró fiirjecskék szorul
nak ki, s néha lomha túzokfiu tipeg elő, ki
zavarva árnyas rejtekéből. Van visitas, van 
szaladgálás, csupa mulatság. — Milyen szép 
dolog az, hogy a legterhesebb munka is ily 
tréfás játékokkal van fűszerezve.

Ha az est. e jön, az emberek vállokra 
vetik kaszájokat, a kettőzök átölelik egy
más vállát, úgy haladnak dalolva le a lapos 
felé, a hol már akkorra a lóörzö gyermekek 
a kocsik mellett nagy tüzet raktak, a sok 
bogrács oda gyűl a tűz mellé, a viz forr, 
hull bele a lebbencs, a tarhonya, özönével; 

|a tiszta szép sima égről ragyog a holdvi-

De a szegény embernek azután megint 
csak a kis lányon volt a szeme, meg-meg- 
tündökölt, látszott hogy a lelke is repes azért 
a kis teremtésért.

_  Édes áldott jó asszony, szólt azután 
a nénémhez a mikor az helyére visszatette 
a bütyköst, s Márikát a hátára akarta 
venni, — már ha ilyen jó hozzám, még egy 
kérésem volna.

A néném megkérdezte, hogy mivel tehet 
neki szívességet.

_  Csak az volna a kérésem, szólt a 
szegény ember sóhajtva s mosolygó habo
zással, ... ha meg nem vetne, az isten 
áldja meg, szépen kérem, engedje meg, hogy 
megcsókolhassam ezt a gyönyörű kis leányt.

Panni néném a Marikára nézett, mintha 
annak az akaratától függött volna az egész. 
Meg is kérdezte, ha nem fél-e a kicsi? A 
nem félt, ártatlan jóságával oda simult, a 
szegény koldus bácsihoz.

A szegény ember felült, s nagy érzéssel, 
melynek fele fájdalom, fele édesség volt, 
megölelte, megcsókolta a kis leányt, a mi
kor visszaadta az anyja kezébe, nagyot só
hajtott s szavát alig lehetett érteni a zoko
gásától . . .

— Hej istenem! Hej istenem! nekem is 
volt ilyen kedves kis gyermekem, s annak 
egy ilyen áldott jó édes anyja.

— Szegény, szegény ember!. . .
— Meghaltak? kérdé Panni néném el- o

szorult szívvel.
A szegény ember szomorún lesüté fejét 

s nagy, végtelen nagy megdöbbentő csüg- 
gedéssel felelt :

— Meghaltam én . . . meghaltam én, 
nem ők haltak meg.

Panni néném megértette az egészet s 
vígasztalé : ne búsuljon semmit. Jó az
isten. /

— Talán már az is elfeledkezett rólam, 
szólt a nyomorú keserűn.

Dehogy feledkezett, meglássa, mi 
kor visszajövök, olyan ebédet küld tőlem, 
hogy az erejét is vissza nyeri tőle, csak 
addig valahogy vánszorogjon be ide a bú
zába, hogy meg ne lássa valaki.

— Ide is csak azért feküdtem, felelt a 
nyomorult ember alázatosan, hogy talán 
majd akad egy jó szivü lélek, a ki in 
nőm ad.
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lág, a legkisebb szellő sem leheli, a lobogó 
tűz nagy fénynyel messze elvilágit a lanyha 
éjszakában. Az emberek nyugodtak, mosoly
gók, s olyan boldognak látszik minden, 
mint a milyen csendes, szelid a táj az éj 
nyugodalmában. Nem alszik, nem ábrándo
zik, még is mily édesen pihen. Mikor én 
ilyeneket láttam, mindig csak azt gondol
tam, egész teljes életemben arató ember 
leszek.

Én nem tudom, minek vágynak az embe 
rek gazdagságra, pompára, dinom-dánomra, 
midőn az igazi örömteljes élet ott van a 
szép mezei munka közt, a mely adja azon 
édes tudatot, hogy az emberre nem hiába 
süt az isten napja. Az ember teljesen elége
dett lesz magával, a játszi enyelgések, tré
fák, a nóták s mesék hallgatása sokkal job
ban esik a lobogó tűz mellett ... És az a 
szép együttlétel. ügy szereti itt minden 
ember egymást, mintha testvér volna. Azu
tán ez nem is múlandó öröm, ha elmúlik, a 
jövő év meghozza ismét, s megint csak olyan, 
mint ha az ember a leélt időt még egyszer 
átélné.

A gabona-tábla, melyet apámék vágtak, 
egyre fogyott; a Gyura bácsi vágta elől, 
utána a Jóska bácsi, a Pali meg az Ilona, a 
kik velünk testvér gyerekek, voltak a ket
tőzök, édes apám uram kötötte a kévét, még 
pedig olyan emberül, hogy az ugyan egy 
sem oldozódott el.

Mikor már messziről meglátták a Panni 
néném piros kendőjét, vállra vetették a ka
szát, s mintha a déli harangszót hallották 
volna meg, levették a kalapot. Egymásután 
lejöttek a laposra a kocsihoz, a hol ütve 
volt az arató tanya. A másik oldalról, a má
sik táblából is, a hogy ezt látták, előjöt
tek a többi aratók is; gyülekeztek minden 
felől, a lapos egyszerre megnépesedett.

Nem kellett most se a lebbents se a 
tarhonya, a Panni néném jó alma-levest, 
friss zöld babot s olyan jó száraz tésztát 
hozott, hogy beillett volna lakodalomba 
is. Hát még mikor megtudták hogy bor 
van a bütykösben, még el is nevették ma
gukat ezen a vendégségen. Az embernek a 
szive is örült rajta, hogy milyen jó izüen 
ettek. Csak a Jóska bácsi sajnálta, hogy a 
bütykös nem volt egészen tele. — Nem hogy 
a mi volt, azt is meg köszönte volna. — 

Mit tehetünk mi arról, hogy ki lötyögött 
az utón.

De hát a kis Márikának, annak örült ám 
a Gyura bácsi, csak fele esze járt az ételen, 
a másik felével, már mint a szemével, meg 
a mosolygásával, mindég a kis Marikán lel
kendezett. Még úgy tele szájjal is össze-visz- 
sza csókolgatta.

A szomszéd arató tanyán meg ez alatt 
nagy perpatvar támadt;egy ételhozóéleme- 
dett asszony csapott nagy visitó lármát, 
mintha hat emberrel perelt volna, egyszerre 
sirt, kiáltozott, szitkozódott. Nagyon mér
ges volt. Megszoktam apám uramtól, hogy 
én mindig nevettem az ilyen fehér cselé
det. — Apám uram azt szokta mondani, 
hogy az ilyen azért keresi az igazságot, mert 
nincs neki.

A mérges asszony azt kiabálta, ő nem 
tehet róla, hogy csak felét hozta az ételnek, 
az étel kilötyögött, mert a dezentortól való 
féltében egy egész dűlő - utón szaladt. — 
De hát hogy az étel rósz és füstös, annak 
is a dezentor az oka?

Az asszonyok a szomszédban mind párt
ját fogták a szószólójoknak, s hányták fel 
az embereknek, hogy nem tudnak, ember 
létökre, megfelelni annak a dezentornak, ők 
az okai hogy szabadon holtra ijesztgeti az 
asszonyokat.

— Hát bántott valamelyiteket ? No! 
szóljatok, itt vagyok én, majd megmutatom 
neki . . .

— Bántott bizony — rivallt a mérges 
asszony — a mint megláttam, holtra ijedtem 
tőle. Még aluvá tette magát a sehonnai, de 
hiszen tudom én, csak félig volt behunyva 
a szeme, s ha el nem szaladok, talán vége 
lett volna az életemnek.

— Ejnye . . . hogy a.. .
— Úgy! úgy! De kendtek eddig csak 

tréfára vették a dolgot, hát talán nem is 
tudják, hogy a Szopornéra kést fogott,meg 
hogy a Csicsmárnétól erőnek erejével vette 
el az ételt, a Sánta Gábornét meg kékre 
verte.

Az emberek szörnyüködni kezdettek a 
riadt asszony beszédére; — még a mieink 
is mind oda gyülekeztek, megtudni, hogy 
mi is esik hát voltaképen ... Én se’marad
hattam ott magam a kocsinál, mert hát ha
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az alatt ki jött volna a búzából az a rette
netes dezentor.

Panni néném csak a fejét csóválta ezen 
a beszéden- — A Szopornéról tudta, hogy 
az egy hazug vén asszony, a Csicsmárnét 
arról ösinerte hogy rest, lusta, nem is ké
szített ebédet, s avval kötötte el a dolgot, 
hogy a dezentor megette. A Sánta Gábornét 
meg látta, mikor a szeretője megverte egy 
másik legény miatt.

De Panni néném sokkal jobb volt, mint
sem ezeket kibeszélte volna. Minek csinál
jon másnak bajt, ha avval jobbá nem teheti 
a dolgot.

A mérges asszony csak kiabált, a hogy 
a torkán kifért, belekötött az emberekbe.

— Azután még kendteknek áll feljebb, 
én rám adják a vizes inget, én vagyok min
dennek oka, nemhogy elpusztítanák a föld- 
szinéröl azt a förtelmes gyilkos rablót, a ki 
az asszonyokat holtra ijesztgeti, én tudom, 
megfekszem a mai napot.

— No! No! hiszen nem mondómén hogy 
nem . . . szólt az ezen vihartól megütközött 
szomszéd.

Az asszony ezután igyekezett a magát 
megadni készülő embernek elevenére ta- o 
pintani.

Tudja kegyelmed hogy ... hogy vagyok? 
még szerencse ha nagyobb baj nem ér.

De már erre a szomszéd kikelt sziné- 
ből, nagyot ütött villájával az előtte ülő 
fazékra.

— A lelkét annak a dezentornak! de 
már e több mint kettő . . . Hallod-e Julis, 
ne beszélj olyant, mert akkor jaj az életé
nek. Majd megmutatom én! . . Ugy-e embe
rek, ha lecsapjuk ezt a kis élőt, hozzá lá
tunk s ki bogarászszuk ő kelmét a búzából, 
megnádoljuk a hogy még nem volt megná- 
dolva ezen a világon se holt se eleven.

— De édes bátyám uram! szólt közbe 
kérőleg Panni néném, az a dezentor nem 
bánt senkit ... A dezentor, uram fia, hiszen 
az csak nem egyéb, mint szegény dezen
tor . . .

— Ugyan nem szégyenük magukat kend- 
tek, annyi erős emberek egy szegény beteg 
ellen! szólt nekik haragos szemrehányással 
Panni néném, s vitézül eléjük állt. . . Innen 
bizony egy tapodtat se' menn< k

— Ej Panni, állj félre, ez nem a te dol
god - -

A kiáltozás a távolból egyre hallatszott, 
most már kivehető volt, hogy valaki, a kit 
kergetnek, segítségért kiáltoz . . . Egyné- 
melyike az embereknek már meg is iramo
dott arra felé.

— Ugyan mint bolondulnak kendtek. 
Kend csak nem megy édes lelkem, szólt 
Panni néném az urához, — de biz az is el
ment, — nem hallják, hogy az csak a Sánta 
Gáborné . . . bizonyosan megint . . .

Itt ismét megállította szavát, nem val
lott rá a rósz asszonyra. Az emberek fel 
voltak riadva s nagy lármával, orditozással 
ég felé emelt kaszákkal rohantak a távol 
felé. Csak apám uram, a Panni néném, a 
gyerekek, meg én, maradtunk ottan.

— Lássa kegyelmed, szólt Panni néném, 
milyen oktandiak ezek, ha tudnák, hogy 
még ezek a kis gyermekek se félnek tőle, 
bizony szégyenlenék magukat . . . Majd szé 
gyellik is, ha oda érnek a nyomorulthoz.

— Hát ti láttátok már a dezentort ? kérdé 
bámulva apám uram.

— A dezentort? kérdém én nagy szem- 
és szájmeresztéssel.

— No, láttuk hát! felelt Panni néném 
nevetve . . . No, Pistika, hát mondjad csak, 
olyan nagyon ijesztő volt az a szegény nyo
morult koldus ember?

— Hisz az ember volt. . . nem dezen
tor! . . .

— De a volt a dezentor . . . látod, úgy e, 
hogy nem volt ijesztő?

Én még egy nagyot bámultam, azután 
vállvonva feleltem :

— Hát a volt a dezentor? . . No bizony, 
ha a volt a dezentor, úgy attól én se’ fél
nék, hiszen ember az, édes apám uram, csak 
úgy mint kend, csak hogy szakálla van, 
meg hogy, én édes istenem . . .

— No hát mi a, no? sürgetett apám uram, 
a hogy bennem akadt a szó.

— Az, édes apám uram, hogy én soha 
még e világ életemben nem láttam olyan 
szegény nyomorult beteg embert.

— A dezentor, dezentor . . . zsivánv, 
haramia, gyilkos . . .

— Oh dehogy, felelt jóságos mosoly
gással az én áldott lelkem néném, — a de
zentor nem egyéb, mint szerencsétlen meg
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szökött katona, a ki bujdosik, mert az életét 
félti az isten adta.

- Ha roszat, gonoszát nem tett volna, 
nem bujdosnék, nem féltené az életét.

— Nem úgy van a . . . szólt az én lel
kem Panni néném — a szegény dezentor 
már csak azért is halál fia, mert a rege
mentjétől elszökött.

— Hát mért szökött el a gazember, ki 
muszájitotta arra, rivallt a haragos ember, 
bizonyosan valami gonoszát tett; de hiszen 
látom én már a Julis képéről, hogy nem jó 
lesz a dolga ha kezembe kerül, tudom iste
nemre, ha baja lesz ennek az én asszonynak, 
megkeseriili.

Az én Panni néném, az okos szentem, 
nem hiába írni olvasni tudott, s urak udva
rában nőtt fel, de az esze messzebb is eljárt 
tiz mértfölddel, mint ezeké, a kiké nem 
ment tovább az orruknál.

--- Lássa bátyám uram, az a sz'egény 
dezentor bizonyosan csak azért szökött meg, 
hogy édes feleségét s kedves gyermekét 
láthassa. Higye el kend, édes Gáspár bácsi, 
nem igen van annak más bűne.

— Eh! nem úgy van a . . . hiába dero
gálsz nekem itt evvel. Majd bizony ... hogy 
itt nekünk elréinitse az asszonyokat és kór
ságba ejtse a gyermekeket.

— De édes bátyám uram, nem bánt az 

senkit, sokkal nyomorultabb, sokkal bete
gebb az istenadta, mintsem hogy rá birna 
valakire ijeszteni.

— Ugyan ne beszélj már Panni, szóltak 
közbe az asszonyok. Ugyan mi dolog a, hogy 
te olyan nagyon pártját fogod annak a bi
tang embernek. Ha te nem félsz, az a te 
szerencséd, hát ne avasd magadat a más 
dolgába.

— Hát a micsoda kiabálás amott? szólt 
közbe Jóska bácsi, füleit a távol felé he
gyezve s tenyerével ellenzőt csinálva szemei 
elé, hogy a naptól arra láthasson.

— Ott valaki kiáltoz.
— És pedig nagyon rémülten kiáltoz. 

No emberek! kaszára, villára a ki 
erre meg amarra! a bizonyosan megint a 
dezentor! de már, a mint látom, végére kell 
járnunk ö kegyelmének.

— És azok az istentelenek, szólt Panni 
néném, nézze csak hogy keresik, hogy törik 
a búzát, hogy kutatják minden felé, csak 
legalább már az uram ne volna ott No még
is szerencsére más felé veszik utjokat. Jer 
Pistika, menjünk haza felé, ott találjuk azt 
a szegényt az út közelében, majd értésére 
adjuk, hogy jobb lesz neki innen máshová 
bujdosni, mert itt nagyon rósz emberek 
vannak. abonyi lajos.

(Folytatjuk.)

VEGYES.
— Szünnapok múltával az akadémia megkez

dette üléseit. Oct. 5-én a philos. törv. és történet 
tudományi osztályokon volt a sor. Ipolyi Árnold 
r. tag a magyar kath. egyház műemlékeiről, ez-| 
úttal különösen Sz. László királyunk mellszobor 
alakú ereklyetartójáról értekezett. Előre bocsátva, 
hogy a templom-építésben koronkint uralkodó 
stil kihatott nemcsak a segéd-művészetekre, ha
nem az alárendelt mesterségekre is, mint ötvös, 
kovács, asztalos müvek, himzés stb. úgy hogy ez 
utóbbiak maradványaiból a korra s építészi stilra 
rá lehet ismerni : áttér az ereklye-tartó edények 
Jyilönféle alakítására. Elmondja röviden az erek
lyék tiszteletének történetét : azok eleinte haló 
földjükön váltak tisztelet tárgyaivá; később más 
vidékre is eiizállitották, előbb sirba, majd becses 
tartókba helyezték; majd bizonyos alkalmakra, 
mint ünnepélyes fejilchni eskü stb. elő is hozat
ták, s io-y a tartójok mind inkább hordozható 
alakban készült, többnyire drága érczből. E tar- 

| tók egyik nevezetes formája volt már a mellszo- 
■ bor, v. herma alak, melyben a szentnek koponyá
ját és csontjait természetes helyzetben őrizték. 

' Ily aranyozott ezüst mellszobra létezett Sz. László 
királynak a nagyváradi főegyházban, már 1273 
óta. Istenítéletek alkalmával e hermára : „Sz. 
László fejére“ tették le az esküt a pörös felek. Az 
eredeti herma 1443-ban, tűzvész alkalmával, el
olvadt ugyan, de újra öntötték, s a XVI. század
ban elébb Gy.-Fehérvárra, onnan Győrré bujdo
sott az ereklyével együtt, "hol, a nagyváradi 
káptalan többszöri reclamatiója daczára, most is 
létezik. Ipolyi a hermának rajzát is bemutatta.—. 
Ezután a jegyző, Csengery, olvasta Botka Tivadar 
1. tag „két rendbeli előterjesztését” — egyike 
szólván a német földön oly nagy zajt ütött „hún- 
fejekről“ (Hunnenköpfe;) másikában III. Endre 
özvegyének, Ágnesnek, és Erzsébet leányuknak 
életét nyomozza. — Végre a titoknok, Szalay, 
olvasta a m. k. helytartótanács több rendbeli in-
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tézményét az akadémiához, Magyar László leve
lét Afrikából, s a Vámbéryét Teheránból, hol 
jelenleg tartózkodik.

— November 1-én egy uj évnegyedes politi
kai folyóirat fog megjelenni „Világszemle11 czim 
alatt Jankó Vincze szerkesztése mellett Noséda 
Gyula kiadásában. Előfizetési ár egész évre fi ft. 
egy füzetre 1 ft. 50 kr. Tartalma kizárólag poli
tikai lesz s három osztályból fog állani. I Világ- 
hirnök, mely a fontosb politikai események idő
sorozatos előadását tartalmazza. II. Történeti ér
tekező, mely kizárólag politikai értekezéseket 
foglal magában a legfontosb koresemények és kér
dések fölött. III. Politikai levéltár, melyben a 
koreseményekre vonatkozó nyilvános okiratok fog
nak közöltetni. A felhivás hosszasan mutogatja, 
hogy mily mellőzhetlen szükség van nálunk a 
franczia revue-ek és angol review-khoz hasonló 
folyóiratra s Jankó Vincze épen e hézagot kívánja 
betölteni. Különösnek találjuk, hogy a szerkesztő 
semmi tudomást nem vesz a Csengery Budapesti 
Szemléjéről. Ez is a franczia revue-ek és angol 
review-khoz hasonló folyóirat s a hézagot kissé 
elébb igyekezett betölteni, mint a Világszemle. 
Igaz ugyan, hogy Csengery politikai szemléjét bi
zonyos körülmények miatt néhány év óta félbe- 
szakitá, de azért Szemléje még is inkább szemle, 
mint a Jankóé lesz, mennyire a felhívásból ki
vehetni. A nyilvános okiratok gyűjteménye nem 
szemlébe való, s a koresemények feletti értekezést 
még senki sem nevezte történelemnek. Sokkal 
jobban teszi vala Jankó, ha tudomást vesz Csen
gery szemléjéről s azt mondja, hogy csak azt a 
hézagot akarja betölteni, melyet a Budapesti 
Szemle félbehagyott t. i. a politikai szemlét. A 
legnagyobb Íróhoz sem illik ignorálni a múltat és 
jelent, s legkevésbbé azért, hogy minél hangza- 
tosb felhívást bocsáthasson közre.

— A „Részvét" könyve" ügyében. — Tiszte
lettel felszólítom mindazon szépirodalmi írókat, 
kik a magyar irók segély egylete által kiadandó 
„Részvét könyve11 czimü albumot támogatni kí
vánják, szíveskedjenek müveiket e hó végéig vagy 
a jövő közepéig hozzám (Sándor-utcza : 17. sz.) 
beküldeni. Pest, october 1. 1862. Gyulai Pál, a 
„Részvét könyve11 szerkesztője.

— Kápolnay István, Genfben lakó hazánkfia 
„Katonai hetilapra11 nyit előfizetést, félévre 11 
ftjával, o. é. Tehát ismét egy szaklap : csak volna 
jobb földje nálunk a szaklapoknak.

— Erdélyi János prózai munkái 5 — 6 kötet
ben összegyűjtve fognak megjeleni. Nagy nyere
ség aesthetikai irodalmunkra nézve. De nem tud
juk, miért zárta ki verseit, melyeknek egy kis 

gyűjteménye régebben megjelent ugyan, de már 
nem igen kapható, s Erdélyi azóta is irt nehány 
jó költeményt, melyek közül csak „Szűcs Mar
osát11 kell említenünk. — Valóban nagy szükség 
volna nálunk egy oly gyűjteményre is, hol azon 
költőknek, kik jót ugyan, de kevesebbet Írtak, s 
külön kibocsátni átallják, munkái együtt, egy 
„könyvtárban11 fel lennének találhatók. Az ilv 
„Poetae minores^-féle kiadás (a minort csupán 
mennyiségileg értve) igen sokat tenne arra, hogv 
jelesbjeink jó művei folyvást élénk emlékezetben 
maradjanak a közönségnél. Csak a közelebb múlt 
korból mindjárt jut eszébe az embernek öt vagy 
hat név, kiknek müvei együtt igen jeles gyűjte
ményt tennének, mig most elszórva lapokban, 
vagy régi kiadásban elkallódva, kevés ember fér 
hozzájok, s külön kiadáshoz nincs egyhamar re
mény.

— A „Sárosy album11 végkép lefoglaltatott.
— Brassai Sámuel édes anyja, özv. Brassai 

Sámuelné, Koncz Krisztina asszony, sept. 26-án, 
élte 87-dik évében, elhunyt. Csendesen nyugszik 
az oly anya, kit ily hosszan kisért a fiúi gyöngéd 
tisztelet, s a fiú, hacsak egy részben is, vigaszta
lást meríthet, Tellusra gondolván, kit Solon a 
legboldogabb halandónak nevezett.

— Azon ifjú, kit lapunk egyik előbbi számá
ban emliténk, még mindig kész elfogadni tanítói 
állomást. A kinek ilyenre szüksége volna, szíves
kedjék hozzánk fordulni.

— Megjelent : Német nyelvtan. Készítette 
Riedl Szende. Kiadja Pfeifer Ferdinánd. Pest. 
1862. Riedl nagy tudománya e szakban fölösle
gessé tesz minden ajánlgatást.

— Tempel csillagász múlt hó 29-én uj csilla
got fedezett föl s Galateának nevezte. Reményi 
pedig Munkácson talált egy zenészeti uj csilla
got, neve Plotényi Ferdinánd; s Marasztoni egy 
Erős nevű körösi fiúban harmadikat, ki arra nyújt 
reményt, hogy egykor a festészet egén fog tün- 
dökleni. Természetesen, legpositivabb az első.

— Dr. Hasenfeld Manó, a szliácsi fürdő de
rék orvosa, télire a fővárosba (Józseftér, 10.) vette 
lakását, hol naponkint orvosi tanácscsal szolgál a 
közönségnek.

— Ocsváry Ede, nagy-mihályi orvos, előfi
zetést nyit 1 ftjával ily czimü könyvre : „A ma
gyar nép szaporátlanságának okai.11 Fő ok, úgy 
sejtjük, a görvélykór, melyet a t. orvos ur igen jól 
tud gyógyítani.

— Szintén korszerű munkát lehetne irni e 
czim alatt : „A magyar lapok szaporaságának 
okai.11 Csakhogy e nyavalyát még nehezebb volna 
orvosolni, mint a görvélyt. Rák ez, rák,
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UJ KÖNYVEK *
KÖLTEMÉNYEK. Irta Balmady Győző. Ára 1 ft. 50 kr. 

(Heckenast, Pest.)
KÉT ÉLET. Szeszélyes regény. Irta Jósika Miklós. Két 

kötet. Ára 2 ft. (Heckenast, Pest.)
NAPÓLEONI ESZMÉK. Irta Bonaparte Napolecn-Lajos 

herczeg (III. Napóleon.) Francziából fordította Hu
szár Imre. Ára 80 kr. (Lauffer 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 Hang Ferencz. I. kötet. (E fó- 
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 előmozditására 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 EMLÉKSZERŰ ÉPÍTÉSZET Magyar
országon. A m. tud. Akadémia XX. ünnepélyes közü
lésében decz. 12. 1861. előadta Ipolyi Árnold, m. ak. 
r. tag. Ára 50 kr. (Főczim: A M. TŰD. 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 186,1.) ,

TEVE ÉS LÓ. Állat- és őslénytani, s a magyarok kelet
ről eljövetelére vonatkozólag, történelmi tekintetben. 
Kulinyi Ferencz m. ak. t. tagtól. Képatlasz. (M. akad. 
Értesitő, 1859. — Math. és természettud. oszt. IV. 
szám.) (Eggenberger, Pest.)

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

») Hogy ez állandó rovatot minél teljesebbé lehessük, kéret
nek a t. kiadó, illetőleg szerző urak, hogv az újonnan megjelenő 
müvekből egy-egy példányt, vagy legalább annak egész czimét, 
hozzánk beküldeni szíveskedjenek. -d szerkesztőség.

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

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

ISMERETTÁR. Nélkülözhetlen segédkönyv, mely a tör
ténelem, természet s egyéb tudományok és müvésze- 
köréből lehetőleg minél több érdekes tárgyat és egyé
niséget betüsorozatos rendben megismertet VI. köt 
tét. (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. Élső kö
tet. Ára, az I. II. kötetnek 3 ft. (Heckenast, Pest.)

MAGYAR AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ. A máthematikai 
és természettudományi osztályok közlönye. Az Akadé
mia rendeletéből szerkeszti Györy 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'/z-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. Áru 
1 ft. (Sauerwein, Győr.)

EMICH GUSZTÁV NAGY KÉPES NAPTÁRA, 1863. 
évre. Szerkesztők Szokoly Victor és Vadnay Károly. 
Negyedik évfolyam. (30 fametszvénvnyel.) 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.)

MAGYAR AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ. A matliematikai 
és természettudományi osztályok közlönye. Az Aka
démia rendeletéből szerkeszti Györy Sándor, rendes 
tag. III. kötet. Első füzet. Ára egész évre 3 ft., vidé
ken 3 ft. 80. kr. (Eggenberger, Pest.)

PRÓBÁK. Elbeszélés az ifjúság számára Hoffmann Ferencz 
után fordította Kún Béla. Négy aczél metszettel, ára 
50 kr. (Emich, Pest.)

LOANGO. Elbeszélés az ifjúság számára, Hoffmann Fe
rencz után fordította Kún Béla. Négy aezélmetszettel. 
Ára 50. kr. (Emich, Pest.)

A REGENS LEÁNYA. Regény, ld. Dumas Sándortól. 
Francziából fordította Hang Ferencz. Il-dik kötet. 
(Fő czime : KÜLFÖLDI REGÉNYCSARNOK.) 
(Lauffer és Stolp, Pest.)

TARTALOM.
A magyar igeidők a kötött beszédben. Hunfalvy P. — 

Kolozsvári album. —i. — A négy György. —m. — Jézus 
a tengeren. Fejes J. — Az öreg líéka ajtója. Abonyi L. — 
Vegyes. — Uj könyvek.

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