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Szerkesztői szállás, 
hová a lap szellemi részét illető külde
mények utasítandók : Űllői-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.

NYELV ÉS NYELVÉSZET.
v.

FINIS CORONAT OPUS.
....................................................... pene gemelli, 
Fraternis animis, quidquid negat altér, et altér; 
Annuimus pariter, vetüli notique columbi.

Horat. 
követhessék Pál apostol intését : návra Se 
SoziluÚL.ere, ró xalóv xarexere *).  Mi is ré
szünkről kötelezzük magunkat, hogy a szent 
ember másik parancsát : tó Tiivua plj oftév-

*) Thess. 5, 21. Mindeneket pedig megpróbáljatok, a 
mi jó, azt megtartások.

••) Tess. 5, 19. A lelket meg ne oltsátok.

Háromszáz év telt vala el s még egyné
hány esztendő azután, hogy az első magyar 
könyvet nyomtatták, s a magyar nyelvnek 
még nem vala szótára,*)  Nem oly nagy szé
gyen, mint első tekintetre látszik. A franczia 
nyomtatott irodalom valamivel, és akadé
miája sokkal, sokkal vénebb, Grimm még is 
azt mondja, a mit Széchenyi — ámbár ke
vesebb hittel — hogy „franczia szótár még 
nincs, de talán lesz.“ Mi pedig, a kik csak 
az imént, csak 1861-ben hasonló hajóban 
evezénk, ma, 1862-ben büszkén tartjuk fel 
a fejünket és hangosan kiáltjuk ki a világ
nak : „magyar nyelv szótára nem lesz; ha
nem van!‘l Nem is lehet máskép; minthogy 
„a gondviselés maga egyenesen elegyedett 
a mi szótárunk ügyébe !“

így szólanak, igy örvendenek a vérmes 
hitüek. Jól teszik; a fóti dalkint, senki tő
lük e jogukat el nem veszi. Csakhogy a 
méltányosság egy kis viszonzást is kíván. 
Engedjék meg a hidegebb vérüeknek, vagy 
épen phlegmaticusoknak, a fontolva hala
dóknak, vagy épen conservativeknek is, hogy

•) Hogy jelen értekezésnek ezt a részét is fölveszszük, 
semmi ellenséges indulatot nem jelent se az akadémia, se 
szótára írói iránt. Az alább mondandókban sokat találunk 
mit szükség elmondani : kivált a mi a szók történetére vo
natkozik. Részünkről, is hiánynak tartjuk, hogy a nagy 
szótár nem igazit el mindig : avult-e, régi-e, ujan csinált-e 
valamely szó? stb. Azt sem hiszszük, hogy illőbb lett 
volna e szótárt agyon hallgatni (legtöbb lap úgy cselek
szik) mint hozzá szólani. habár itt ott gáncsolólag.

Szerk. 

wre **),  még csak gondolatunkban se’ sért
jük meg. Oh nem! még legátalkodottabb 
ellenfeleink iránt sem. Mert hiszen, az igazi, 

i a tartós lelkesülés épen úgy, sőt inkább le
het : higgadt megfontolás, a tárgygyal való 
hoszszas társalkodás, belémélyedés eredmé
nye, mint a felhevült képzelődésé. Mi lehet 
pedig a dolgok illető rendiben és rovatában 
méltóbb egy tárgy, mint az a nemzeti em
lék, egy szótár : a nemzet nyelvének teljes, 
jól rendezett, igazi tára ?

Csakhogy olyan legyen, a milyennek rö
viden jellemzém! Minden tehát, amit a vér
mesek légiójától kérünk, csak ennyiből áll : 
engedjék meg nekünk, hogy higgadtan — 
sine ira et stúdió — vizsgáljuk meg : vajon 
a Czuczor és Fogarasy dolgozták „Magyar 
nyelv szótára" egy oly óhajtott nemzeti 
emlék-e? megfelel-e átalában egy szótár. 
különösen egy magyar szótár eszményének ? 
De úgy engedjék meg, hogy aztán, ha neta
lán nem kedvezöleg ütne ki a felelet, ne jő- 
jer.ek nekünk a „haza árulók" oly könnyen 
s oly széltiben osztogatott czimével. Annyi 
volna ez, Rousseauként, „mintha avval vá-
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dolnának valakit, hogy leöli a betegeket, 
azért hogy kimutatja az orvosok hibáit/' *)

*) Az a kérdés, vajon c derék elv fel volt-e véve azon 
utasításba, mely a megbízottak számára készült. Ha nem, 
akkor nem őket, hanem az utasítást kell okolnunk.

Szerk.
**) Renan „Histoire des langues semitíqué"- je tán 

első próba e nemben. De sikerültéről nem ítélhetni, mivel 
első kötetével mai napig félbe van szakasztva.

*#ö) De talán csak versien? A '. pedig egészen más 
dolog. Szerk.

„De hogy üthetne ki nem kedvezöleg, 
sőt nem magasztalólag a vizsgálat ered
ménye oly vállalatra nézve, a melynek élin 
egy Czuczor áll!" azt kérdik.

Lássák önök, én a magyar nyelvnek 
ama bámulatosan gazdag és terjedelmes is
merete előtt, a melynek valamennyi élő ma
gyar közt tán csak ö van birtokában, a le- 
borulásig meghajlok. Szorgalma és lelki 
isméretessége felöl nem, különben mélyen 
meg vagyok győződve. Ám de Horatius se 
hajolhatott meg kisebb tisztelettel Homerus 
előtt, mégis el merte mondani róla : hogy 
biz' a néha „bóbiskol." Hát Napóleon nem 
vétette-e el lépéseit élte legdöntőbb kocz- 
kavetétekor Waterloonál? És a „divus" 
Hannibál nem ki hagyá-e suhanni a már- 
már kezébe bukó Rómát, s elvivé Capuába 
elpuhulni vitéz hadát? Igen, Hannibál : az 
az én emberem! Épen úgy tőn Czuczor, mi
dőn az ősi, tős törzsökös, nemzeti igazi nyelv 
uradalmában végezhetvén fényes, tudós hó
dításokat, a „müveit" nyelv kéjes karjai közt 
hagyta magát puha gyönyörökbe ringatni. 
Vajha — reményleni bolondság, de óhaj
tani szabad az elérhetetlent is — vajha én 
lehetnék az a Tancréd, a ki ez uj Rinaldót 
kiragadhatnám Armidája bűbájos kertéből! 
Csak Czuczort, meg azt az egyet

„kit szám kimondani nem mer"

„kaphatnám én kezemre" akkor összeüt
hetné bokáját a vesztegetetlen nemzeti 
nyelv, a melyet Révay elég szerencsétlenül 
„docta lingvá"-nak nevezett; én pedig

„megtánczoltatnám kedvemre"

a „nyelvalkotók'' egész táborát — tutti 
quanti. — Minthogy azonban mind ezekből 
semmi sincs, csak avval kell maradnom : 
hogy Czuczor és társa itt-ott botlottak a 
szótárukban.

Koránt sem akarom ezt a szótárt tüze
tes és mindent befoglaló rostába vetni. En
nek, se itt nincs helye, se tehetségem hoz
zá. Csupán oly egy két jegyzésre szorít
kozom, amely, czikkemczimének megfelelve,

) Antant vaudrait accuser quelqu’un d’ assassiner les 
les, lorsqu’ il montre les fautes des médecins.

Lettr. de la mont. 

e szótárnak, mint nyelvészeti munkának a 
nyelvhez való viszonyát tárgyalja.

Egy szótárnak, hogy „nemzeti emlék" 
nevet érdemeljen, a nyelv történelmét kell 
minden czikktben visszatükrözni. *)  E vo 
nás hiánya az egyik és fő ok, a melyért 
Grimm azt a kemény ítéletet mondá, hogy 
a franczia nyelvnek még nincs szótára. Már 
pedig annyival is szükségesebb, mivel ez a 
rovat : „X*  vagy Y# nyelv történelme1' még 
nincs betöltve a nyelvészeti irodalomban. **)  
Egészen egyéb az, mint az irodalom törté
nelme. Igaz, hogy a szótár nem töltheti be 
a kívánt rovatot alphabeticus rendj énéi fogva 
oly beláttatólag, mind egy idő szerint ren
dezett történelem. De másfelől a részletek
ben hasonlíthatatlanul gazdagabban és tö
kéletesen eleget tehet. Ha már ez a kellék 
akármely nyelv szótár-eszményének múlha
tatlan s elengedhetetlen jellemvonása, meny
nyivel inkább szükséges oly nyelvében, mint, 
a miénk, a melyben annyi hívatlan és ava
tatlan kéz oly károsan, oly fenekestül fel- 
forgatólag garázdálkodott. Nálunk, a hol 
azt merték, egy nemzeti akadémia kebelé
ben s egyetlen egy tiltakozó szózat mukka- 
nása nélkül, kimondani : hogy nemzetnek 
egy ember, akár ki lett légyen, nyelvet al
kotott, s még azt is hozzá téve, hogy az előtt 
nem volt!!***)  Mennyire nélkülözhetlen kel
lék oly nyelvre nézve, a melyről, egy házai 
szótár írónk elsietett vagy elvétett nyilat
kozata nyomán, egy idegen tudós azt hir
deti egész Európának és Amerikának, hogy 
mi egy pár év óta úgy megváltoztattuk, 
hogy alig ismerhetni reá.

Kérdhetné valaki : miben álljon a nyelv 
történelmének kívánt, visszatükrözése? Ki
sértsük meg a feleletet.

A nyelv elemei .-gyökök, törzsökök, kép
zők, ragok, szók, és mondatok. A szótár pe
dig nem lévén se gyöktár, se törzsöktár, se 
képző-tár, se ragtár, hanem épen csak szó
tár, önkint következik, hogy a nyelv törté
nelmét egyébben nem tükrözheti vissza, 
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csak a szókban. Megkívánjuk hát a szótár
tól minden külön szó történelmet, nem többet 
és nem kevesebbet. De itt megint megújul 
a kérdés : hogy mi háta szó történelme? — 
Felosztáson kezdem a feleletet. A szó törté
nelme kétféle : u. in. belső és külső. Belső : 
a szó alakulása betűiből, gyökéből, képző
ből stb. A külsőt teszik azok a viszontagsá
gok , a melyeken az illető szó átment, 
használata tekintetében. Az elsőre nézve 
jegyezzük meg, hogy elöadasanak csak rög
eszméktől vagy metaphysicától meg nem 
zavart, félre nem vezetett józan ész előtt 
megállható evidentián, az illető nyelvbeli 
szók származtatásának legvilágosabb, és az 
esetek nagy többségénél fogva kétségbe nem 
hozható törvényein kell épülni. Valamint 
Róma vagy a pelasgusok legrégibb törté
nelmének reconstructiójában egy Niebuhr, 
egy Mommsen, egy Curtiustalálékony elmé
jét, sőt analysáló mély eszét bámulhatjuk, 
de lehozományaikat igazi történelemnek 
nem tarthatjuk : épen úgy azokat az „el
vont gyökök“-et képző alakulásokat, és 
a szóknak azokra épített származtatását se' 
tarthatjuk az illető szók belső történelmé
nek, a melyek egy vagy más nyelvész inkább 
vagy kevésbbé plausibilis conjecturáin ala
pulnak. Csak azt mondhatjuk reá, a mit az 
adomabeli egyén mondott vala bizonyos 
elbeszélésre : „Uram, hogy úgy ne lehetett 
volna, nem állítom, de hogy úgy volt, ha 
akarom hiszem, ha nem akarom nem hiszem.“

Bizonyítja ezt az a feltételes, de számtalan
szor megtörtént körülmény is, hogy ha pl. 
Ballagit, Czuczort, Fogarasyt, Hunfalvyt, 
Lugosyt külön conclavéba rekesztenők, és 
mindeniknek azon 20 szót adnők elemzés 
végett, legalább is 19-re nézve mindnyájuk 
vagy néhányuk részéről más meg máskép 
ütne ki az eredmény ; és sokat engedek 
meg avval, ha felteszem, hogy a 20-dikra 
nézve mindnyájan megegyeznek. Megnyu- 
godnának-é önök benne, ha 20 természeti 
jelenséget ily formán fejtene meg különzárt 
öt physicus? Aztán mi az ő fejtegetésök 
eredménye? Sem e vagy ama nyelvet, nem 
jellemzi, se használatára nem szolgál irány
adóul; már pedig e mind kettő feladata 
egy czélszerii szótárnak. Az Írónak, kivált 
irodalmunk jelen állapotában, semmit se’ 
használ, ha a szóelemzés homokjaiban süp- 
pedez, a hasonlítások sikamlós jegén csusz
kái, vagy a nyelv-metaphysica hínárjai közt 
gázol. Neki biztos, tágas, egyenes országút 
kell, a mely őt a nyelvnek kétségtelen ana
lógiái közt vezesse, úgy hogy, ha gondolat- 
jai élénkebb vagy szabatosabb kifejezésére 
csakugyan uj szó kell neki, származtatásá
ban vagy szerkesztésében a ferditetlen nyelv 
igazi törvényei igazgassák, és czélját t. i. 
olvasója magával és saját világába ragadá
sát, vele eléressék. — Hanem elég volt 
erről ennyi. Lássuk már a külső történe
lem ügyét. BRASSAI.

(Folytatjuk ) 

BELI R O P A I, O M.

KOLOZSVÁRI ALBUM. Szerkesztik: B. | nincs, mozdulatai szabadok, fesztelenek, kifejezése
Bánffi Dezső, Deák Farkas. Rétin Lajos. Kolozs- 1 vidor, életteljes, Béla ábrándos, kék szémü, szőke 
vár 1862. Stein bizománya. (Vége.) ifjú, választékos öltözékü, gróf, sok fiatal lyány

I kedvencze, könnyen hat reá a szép arcz, de mu- 
Még három nagyobb dolgozatot találunk ez latozási vágya megmenti a komolyabb érzelmek- 

albumban : „Egy álom'* czimü vázlatot b. Bánffi tői. Farkas legidősb a társaságban, arcza komoly, 
Dezsőiül, Emerson „Shakspeare a költő*' essayét ■ meggyőződéséért már börtönt szenvedett , most 
forditva Jancsó Lajostól, egy episodot ..Murát az irodalomnak él s néha jó munkákat olvasha- 
basa életéből44 Keresztesi Papp Miklóstól. tünk tőle. A negyedik ifjú Kálmán, nem nagyon

Bánffi vázlata helyenként csinosan van Írva, j csinos fiú, de nagy udvarló, mindig szerelmes és 
de egészen roszul gondolva. A szerzőnél fiatal halálig, isten tudja hányadszor. Az ötödik maga 

k emberek gyűlnek össze, barátjai, kiket reggelire í a szerző, magát nem jellemzi, de a mennyire sza- 
hivott me<r. Bemutatja olvasóinak. Károly barna . vaiból kivehetjük, szeret tréfálni barátjaival, lé- 
ifju, kinek szakála még alig serkendez, bajusza i lektanilag vizsgálja őket, vendégszerető, de kissé
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feszes házi gazda, ha barátja kéri, hogy töltsön 
poharába, mert távol van tőle a palaczk, nem 
tölt, hanem igy kiált legényének : „Elek töltsön, 
a gróf bort akar-, (jobb kér vagy Aívdn, az akar 
igy használva germanismns). Elég az hozzá, az öt 
ifjú barát beszél a tegnapi bálról s évődik egy
mással. A reggeli végezte után Károly csendesen 
iddogál az asztal mellett. Béla a pamlagra dűl 
alunni, Kálmán még a maradékon rágódik, a 
szerző és Farkas némi vitába elegyednek. Tudni
illik a szerző irigyli Bélát, mert boldogságra szü
letett, soha sem panaszkodik, tud élvezni, társa
logni, a nők kedven cze, bár nem udvarol, modora 
szerény, finom, gyöngéd, belőle a legjobb férj és 
gazda lesz. Farkas erre nem azt feleli, hogy Béla 
élv- és mulatás vágyából következtetve kevés ki
látás lehet e jóslat teljesedésére, hanem azt, hogy 
a jelenről nem lehet Ítélni a jövőre, az ember vál
tozik, tiz év múlva egymást tán ismerni sem fog
ják, a szerző, ki most oly nagy barátja a színé
szetnek, az egészet bolondságnak fogja tartani, ő 
maga, ki iró, alkalmasint gyűlölni fogja ez osz
tályt. Szerzőnk nem akar hosszasan vitatkozni, 
bár hiszi, hogy megdönthetné ez állításokat s e 
következő megjegyzéssel végzi be a vitát : „Vál
tozunk az igaz, de az alap mindig ugyanaz marad. 
Végy fel bár kit; vizsgáld meg ma s ha évek után 
változást veszesz észre jellemén, emlékezzél vissza, 
ha elfogulatlan, tiszta volt vizsgálatod, a később 
kifejlett csirákat még akkor feltalálhatod/' Elosz
tanak. A szerző magára maradva, a pamlagra dűl 
alunni. Tiz év telik el. Egy falusi lak tornáczán 
három egyén ül. Egyik a szerző, a másik Farkas, 
a harmadik Béla. Minden úgy történt, a hogy 
szerzőnk megjósolta. 0 maga jó gazda, gyöngéd 
férj, hogy barátja-e még a színészetnek, azt nem 
tudjuk meg. Béla is gyöngéd férj, de úgy látszik 
szerzőnknél sokkal jobb gazda.Farkas kitűnő iró, 
publicista, az első politikai lapot, a „Jövőt“ szer
keszti; (itt természetesen nem a Kövér Jövője van 
értve). Megérkeznek Kálmán és Károly is. Kál
mán szintén falusi gazda, szeret inni enni, nős, de 
úgy látszik teljességgel nem csapodár, mint fiatal 
korában. Károly hivatalnok, pontos, pedáns,önző; 
Farkas megleczkézi, mi fog is rajta. Végre meg
jelen a szerző neje, homlokán csókolja férjét, ki 
hirtelen felugrik helyéből, az álom eltűnik, édes 
anyja áll előtte, s nyájasan kérdi : „Hogy mulat
tál a bálban?“

íme az egész meglehetősen terjedelmes kivo
natban. Szerző előtt sok ut nyilott, sokkép foghatta 
volna fel tárgyát. Rajzolhat fiatal embereket, kik
ben a tehetség nem áll arányban vágyaikkal s 
egy humoros képben tüntetheti vala föl a jelen cs 
jövő közti éles ellentétet. Rajzolhat ismét fiatal 
embereket, kik tévedéseikkel játszók el a jövőt, 
melyet elérhettek volna, avagy különböző egyé
nekben összeolvaszthatja vala mind a két képet. 
Bizonyára mind a három felfogás változatosb, 
érdekesb, müvésziebben alakítható rajzot nyúj

tott volna. Azonban szerzőnk azt akarta rajzolni, 
hogy bár változunk, de az alap mindig ugyanaz 
marad, s a később kifejlett csirákat korán megta
lálhatni mindenkiben. Nem hibáztatjuk e felfo
gást, de igen a megtestesítését. Mindenik ifjúban 
egy pár oda vetett, de biztos vonással jó előre fél 
kellett volna tüntetni a jellem azon embryóját, 
mely később egész életére elhatározó befolyást 
fog gyakorolni. Szerzőnk ezt elmulasztja. Az öt 
fiatal ember társalgása nem olyan, mi lélektani 
alapul szolgálhatna, a hol mutatkozik is valami 
ilyes, később egészen elromlik. A kit ifjú korában 
minden komolyabb érzelemtől megment a mula- 
tási vágy, hogy váljék csak e hajlamánál fogva 
mély ézelmü gyöngéd férjjé? A ki tudja élvezni 
az élet örömeit, következik-e belőle, hogy, csak 
ezért, jó, sőt fösvény gazda legyen később? Ezt 
mondhatni Károlyról is. Károly az első jelenet
ben, miután kiitta utolsó pohár borát, órájára te
kint s felkiált : „Tizenegy óra, elég mára ennyi, 
ki jő haza?" Ez az a csira, melyből nemcsak pon
tosság, pedantság fejlődik ki, hanem ambitio, ön
zés stb. Kálmán, ki egykor jól evett ivott, s min
den Ivánba szerelmes volt, ét- és íttvágyát ugyan 
később sem veszti el, de csélcsapságából teljesen 
kigyógyul. Farkas iró volt s írónak is maradt, de 
sem csirát, sem fejlődést nem látunk benne, nem 
értjük, hogy mikép lesz épen publicista. Saját 
magát sem úgy tünteti föl szerzőnk, hogy jövőjét 
sejthessük. Szóval szerző épen arra helyezett leg
kevesebb súlyt, a mit be akart bizonyítani. Köí- 
tőileg bebizonyitni valamit egyébiránt nem is igy 
szokás. E vázlatnak sem humora, sem cselekvé- 
nye, sem jellemrajza nem olyan, mi hathasson az 
olvasó képzelődése- vagy érzésére. Pusztán a 
reflexió szüleménye az egész, de nem oly reflexióé, 
mely legalább értelmünket foglalkoztassa mé
lyebben.

Jancsó forditmánya Emersontól ugyanaz, mi 
szintén Jancsótól e lapban is megjelent. Alkalma
sint azt hitte a fordító, hogy a Figyelő, mert talán 
a lap oeconomiája miatt késnie kellett közlésével, 
nem is fogja kiadni, ezért ez albumba is beadta, s 
később, midőn a Figyelőben megjelent, már nem 
lehetett amonnan visszavenni. Mindenesetre e 
forditmány az album legjobb prózai dolgozata. 
Emerson kitűnő iró, bár néha kedvelni látszik a 
paradoxont.

Papp Miklós episodját nem élvezhettük, nem 
azért, mintha nem volna némi elbeszélő tehetsége, 
hanem mert genreje rósz. Történelmet és költe
ményt nem szabad egyszerre írni. Vagy életirat 
vagy novella, de a kettőt összeolvasztani, hogy 
tulajdonkép se egyik se másik ne kerülhessen ki 
belőle, rósz Ízlésre mutat. Szerzőnk a híres lengyel
magyar vezér s később török renegát ifjú korából 
beszél el egyetmást. Nem tudjuk, mi igaz benne, 
de alakítva talán válhatott volna belőle novella. 
Szerzőnk nem akar novellát írni, genreképet sem. 
vázlatot sem, ő csak elbeszél, rajzol, dialogizál 
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minden czél nélkül. A hős ifjú korát elvégezve, 
kiesik a novellái hangból s nehány száraz adatot 
halmoz össze némi szónoki hangon. Még egyszer 
ismételjük, vagy életirat vagy novella, tertium non 
datur.

Mintegy negyven vers van elszórva e nagyobb 
dolgozatok közt. Elég lett volna talán fele is, ki
vált a Török Árpád versei bízvást kimaradhattak 
volna, melyek hol Petőfi, hol Garay igen gyönge 
utánzásai. Legjobb az egészben Szász Károly „A 
magyar ifjakhoz“ czimü költeménye, mely meg
nyitja az albumot. Ugyan több benne a szónoki, 
mint a költői inspiratio, de azért telt hangú, hatá
sos vers. Ezt mindjárt Medgyes Lajos hasonló tár
gyú költeménye követi. Ebben is a szónoki elem 
túlnyomó, de nincs meg benne Szász erős tech
nikája. Aztán mind gondolatban, mind kifejezésben 
némi alant járó részletek zavarják az egész emel
kedettségét. Minden tekintetben jobban sikerült 
Medgyesnek egy másik a,,Visszaemlékezés“ czimü 
költeménye. Szász Gerő két költeménye haladást 
tanusit.Több gond nyilatkozik s kevesebb a hibás 
hasonlat bennök, mint régibb költeményeiben, de 
most is szétáradoz s nem tudja magát öszponto- 
sitani. Ugylátszik, hogy egyes versszakok ötletei 
születnek meg elébb lelkében s nem az egész gon
dolata. Szász Domokos versei közt legjobb egy 
forditmány Desbordes Walmore asszonyból.Szana 
Tamás forditmányai Heinéből és Mooreból átalá- 

ban nem sikerültek; sehogy sem tudja eltalálni a 
forditandó költemény hangját. Taraczki versei 
egyszerűségük által vonják magukra a figyelmet. 
Murányi S. érzi a mit ir, de nem tudja verssé 
alakitni. Gálfi népdalai nem oly sikerültek, mint 
a minőket tőle nem rég olvastunk. Farkas Albert 
sok gondot fordít a technikára, de ritkán tudja az 
ember kivenni, hogy mit akar. Az itt megjelent 
„Troubadour“ czimü verse is oly rejtelmes, mély, 
művészi akarna lenni, hogy sehogy sem okosod
hatni ki belőle. Réthy Lajos csinosan versel, mi 
minden esetre érdem, de már ma nem oly ritka, 
mint ezelőtt harmincz évvel. Többet most nem 
mondhatunk róla, talán ezután.

Nem tudjuk, hogy évenként rendesen meg 
fog-e jelenni a „Kolozsvári Album“ vagy ez az 
első és utolsó évfolyam. Annyi bizonyos, hogy 
szükség nem igazolja. Sem jótékony czél nincs 
vele kapcsolatban, sem ízlésbeli iránya nincs, sem 
külső csin, aczélmetszetek stb. által nem kinálko- 
zik karácsonyi vagy uj-évi ajándéknak;mint a ko
lozsvári vagy erdélyi irók közlönyére pedig nincs 
szükség reá. A kolozsvári iró előtt nyitva-tárva 
állanak a kolozsvári és pesti lapok tárczái s azon 
kivűl még mennyi szépirodalmi vállalat. Vállalat
ban nincs hiány, inkább Írókra volna szükségünk. 
Nem óhajtjuk az oly vállalatokat, melyek nem 
tudják magukat igazolni. Azért ez album tegye 
szükségessé magát vagy pedig .... de elég.

—i.

VÁLASZ BRASSAI ISMERETTYÜJÉRE. 
Irta Szemere Miklós. Sáros-Patak, a főiskola be
tűivel 1862.

E 84 lapra terjedő munka eredetileg a Szép
irodalmi Figyelőbe volt szánva. Hogy miért nem 
jelent meg ott, és miért önálló füzetben, szerző a 
könyve végén igy beszéli el.

„Az olvasóhoz. Az előszóban tett Ígéretnél 
fogva elő kell adnom, mi oknál fogva nem jelen
hete meg a Szépirodalmi Figyelőben, jelen, még 
jun. 26-án fölküldött czáfolatom. E lap tisztelt 
szerkesztője Arany János ur által, két Ízben irt 
magánlevelében, az kivántatott tőlem, hogy habár 
Brassai ur, mint sárdobáló szekérkerék bánt ve
lem, én ellenben mint himes tojással bánjam Bras
sai úrral. Hiszen úgy bánom! de hogy karczolás 
közben a tojás itt-ott betört, nem tehetek róla. 
Szabad volt-e Brassai ur ama kilenczszarvú bu
zogányából, mely büntelen fejemet megsebzé, — 
s melyeket a t. szerkesztő ur letörni nem tartá 
valónak — éles hegyű nyilakat gyártanom, vala
mint a szerkesztői jogokhoz tartozó-é, e nyilak 
elé háritó paizsul veto-t emelni? — Ítéld meg tisz
telt olvasóm! Nemde te azon hitben vagy, hogy 
gunyoros hangú támadó kritikára lágyan irassék-e 
az antikritika, vagy szinte gunyoros hangon, az 
egyedül a megtámadott féltől függ? „Természe

tes/1 fogod mondani. Én is e hitben voltam, de 
végére jártam a szerkesztő urnái, hogy : nincs 
igazunk ! Azaz igazunk van, ha Brassai ur kriti
kája adatik, de midőn Szemere antikritikájának 

| kelletnék adatni : nincs igazunk. Szerkesztő ur 
oly formán bánik lapja minden mások fölött ki
váltságokkal biró kedvenczével, mint anya gyer
mekével, midőn ezt az udvaron szemközt jövő 
pulykakakas elől kötényébe rejti. Brassai ur va
lóban a szerkesztő ur által elkényeztetett — öreg 
gyermek, s a kényeztető dajkának csak örülnie 
kellene, ha vásott gyermekét ez s amaz kissé 
megfenyíti, s legalább néhány perezre megjavul- 
tan — adja vissza ápoló ölébe.“

íme ez nagy vád! a részrehajlás, igazságta
lanság vádja. Tartozom a közönségnek rövid fel- 

' világositással.
Brassai ur „Nincs már ismerettyü“ czimü 

’czikke megjelent a Figyelőben 1861-ki december 
í 12-én és 19-én. az első félévi folyam 6. és 7. szá- 
: maiban. Erre Szemere M. ur, csakugyan mint 
i írja, 1862 június 26-ka táján küldött be hozzám 
'.öt és fél vv, igen aprón és sűrűén irt czáfolatot, 
azzal a kijelentéssel, hogy ez az egésznek csak 
mintegy negyed része. Méltán gondolkozóba es
tem, vajon kedvesen veszik-e olvasóim, ha ez úgy 

| is elcsépelt tárgyat, ennyi idő múlva, ismét föl- 
i melegítjük s legalább 10—12 számon, s ugyan
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annyi héten keresztül folyvást azzal mulattatjuk. 
De, bár késett Szemere M. ur a felelettel, ahhoz 
való jogát nem tekintém elévültnek, s a barátság 
is ösztönze, hogy nem tekintve czikke hosszúsá
gát, lapomban helyt adjak neki. Csupán azt saj
náltam, hogy itt-ott oly kifejezések fordulnak elő 
benne, melyeket sem az irodalmi hanggal, sem kü
lönösen a Figyelő eddigi modorával megegyez
tetni nem tudtam. Ily esetben a szerkesztő teheti 
— én is tettem a mások, és legtöbbször a Brassai 
ur czikkeivel — hogy módosít, szelidit rajta, ki 
is hágy, a nélkül hogy erről a szerzőt értesítené. 
De Szemere Miklós irányában, — kinek könnyen 
sérthetőségét tudva, barátságát koczkáztatni nem 
akarám — kiméletesb módon kívántam eljárni. 
Magán-levelet írtam hozzá, s minden rábeszélő 
tehetségemet elővevém,hogy őt — nem az egész-, 
nem is jelentékeny résznek, nem valamely okos
kodás- vagy állitásnak — hanem csak néhány szó
nak s egy pár mondatnak kihagyására, vagy lega
lább szeliditésére bírjam. Az e végre kijelölt he
lyek Szemere M. ur czáfolatában im ezek valának:

„— Kolozsvár most képzetemben : Erdély 
falán függő óriási kakukkos óra, melyből Brossait, 
mintszárnyát rezgető dühös kakukot látom kiug- 
rani ellenem, tizenkétszer kiáltva el, hogy ütött 
végórám. “

,,— Azonban, ha ez: „oly messze esik a szó
tól a tett, mint földünk a Sinustól**  csakugyan 
rósz : tegyük tehát igy : oly messze vau, mint 
Brassai úrtól a humánus modor.“

„— Brassai ur, mert minden más emberrel 
ellenvéleményben van — nem ember!"

,,— A védelem nemtelen (t.i. a melylyel Bras
sai Rousseaut védi).

„— Brassai grammatizálását „rézgyertartó- 
val“ stb. csapta fültövön Arany.“

„— Fogom kérni Erdélyi János barátomat, 
hogy az általa kiadott „Közmondások könyvében1* 
—e helyett : „kiugrott mint nyúl a bokorból**  ezt 
tegye : kiugrott mint Brassai Wieland szobájából.

,,— Most, tisztelt olvasóm, Diderot hozatik 
fel ellenem .... Ugyanazon ismeretes modorral, 
mely Peti Józsefet „előhasú philosophusnak**  ne
vezte. Nemde t. olvasóm, ha igaz azon állítás, 
hogy a nem mindennapi emberek fokozott elmés- 
sége közel haláluk előjele, — akkor a mi Bros
saink halála még igen messze van! Ez elmésségre 
csak annyi megjegyezni valóm van, hogy ha Peti 
József a philosophiában a korral haladó „előhasú**  
akkor Brassai ur, a kortól elmaradott „utóhasú 
philosophus.**  — S nemcsak a bölcsészeiben, de 
a szépmüvészetben is. Mi valóban nagy kár, mert 
Br. ur egyetlen lehetne nemében. Miután t. i. a 
vallásban (melyben a speculativ eszme a három' 
egység) unitárius; a bölcsészeiben (hol egységre 
kell törekedni) dualista; ha még a költészetben, a 
helyt, hogy a elassicismus kizárólagos hive, — a 
classicismus mellett a symbolismust s romanticis- 
must is szeretné, ekkor, mint egy személyben : kaja

unitárius, dualista, trinitarius, nevezetes példány 
volna e földön.**

(Az wmiartws szóra csillag alatt ez volt meg
jegyezve Sz. M. kéziratában : „Hogy vallását itt 
előhozom, remélem, nem fogja Br. ur sértő szán
déknak venni. Én minden vallási meggyőződést 
tisztelek. “)

— „ Agyon ütötte ön (t. i. Brassai) elvét saját 
kezével . . . Ön, sok oldala ismereteit tekintve, az 
igaz, hogy valóságos könyvtár, de (közbeszúrva : 
olykor) felfordult könyvtár.

„— Brassai ur valóban mellőzhetlen tagja az 
emberiségnek : Fölkel naponkint, mint a Rabbi
nusoknál a sötétség szellemének királya Aschmedal 
— bölcsessége kútjából, hogy tudományra tanitsa 
a földet és eget.

„— Brassai ur, ki nem „tyróból magister**  
de minutiarum magister s Néróként a legyeket 
csapkodja —“

lm ezen helyek valának a kezembe jött ha
todfél iv kéziratban, melyeket Sz. M. urnák első 
levelemben kijelöltem, mint olyanokat, hol lágyi- 
tásra, illetőleg kihagyásra volna szükség. A tisz
telt olvasó látja, hogy ezek módosítása által nem 
sokat szenvedhetett volna Szemere ur okoskodása, 
mert valóban, ha csak ily argumentumai volnának, 
nem sokra menne velők. Hanem ő, nem minden 
ingerültség nélküli válaszában, azt felelte, hogy 
„egy betűt sem enged" változtatni, se’ kihagyni. 
Újra Írtam neki, és kérve kértem, hagyja legalább 
a nagyját elsimítani, az olyat legalább, mint az 
unitárius vallás emlegetése, melyet, irárn, jegy
zése daczára könnyen vallási csufolkodásra ma
gyarázhatnak ; „alkudjunk meg“ mondám, lássuk 
mit enged szelídíteni, mit elhagyni. A válasz ép 
oly kereken tagadó lön, mint először. Mit vala 
tennem, mint, kívánságához képest, visszaküldeni 
kéziratát.

Szemere ur „Válasza**  most egész kiterjedé
sében a közönség kezén forog. Talán az általam 
idézetteknél több helyet is fog találni benne a t. 
olvasó, melylyel igazolva látja eljárásomat, hogy 
e czáfoló írást nem adtam ki „egy betű változtatás 
nélkül." Én legalább bátran hivatkozom a Figyelő 
két évi folyamára : van-e ott akár Szemere M. 
akár más valaki személye ellen oly modor hasz
nálva, mint a kijegyzett sorokban? Neveztek-e 
ott valakit dühös kakuknak, inhumanusnak, nem
telennek, s több efféle? Nyultak-e valakinek val
lásához, hogy e körülményből gúnyt és élczet 
gyártsanak ellene? Az utóbbi, t. i. a vallás iránt 
tett észrevételem helyességét, ugylátszik, Szemere 
ur azóta maga is elismerte, mert lám az idézett 
helyet kihagyta röpiratából. Pedig ez volt czikke 
kiadásában a legnagyobb bökkenő. Ha akkor ezt 
mellőzni (és még három-négy sort szeliditeni) 
hagy vala : most nem volna czáfolata „önállólag 
megjelenni kénytelen. ‘

Szerzőnk azon vádjára, hogy Brassai „kriti- 
* minden változtatás nélkül jelent meg, ellen
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ben az ő „antikritikáját** csak módosítva akartam 
kiadni) — egyszerűen azt felelem, a mit szerző
nek magának is megírtam, hogy én Brassai czik- 
két sem adtam minden változtatás nélkül. Egyéb
iránt e pontra nézve, úgy sejtem, oly furcsa di
lemmába szorítna Szemere, a mi diabolus rotae- 
nek is megjárja. Ha Brassai czikkét úgy adtam, 
mint írva volt : miért ne adnám az övét is, „egy 
betű kihagyás nélkül;** ha aBrassaién szeliditnem 
kellett: úgy annál kevésbbé méltó a kíméletre.

A mit Szemere M. a szerkesztői „veto“ ellen 
mond, az csak módjával igaz. Ha a szerkesztőnek 
nincs joga meghatározni lapja tónusát; ha nincs 
joga ellenőrizni és meggátolni, hogy a vitatkozá
sok elkeseredett polémiává s durva személyes 
bántalmakká élesedjenek; ha köteles minden iroi 
érzékenységnek tért engedni, hogy a kapott vagy 
képzelt sérelmet tízszeresen, százszorosán vissza
adja; ha „egyedül a megtámadott féltől függ** 
polémiája modorát s hangját akár az A ut Tök es 
Bányász - Csákány színvonalára is leszállítani : 
akkor nem tudom, mire való a szerkesztő, s lapja 
miben különbözik azon utczasaroktól, hová min
denféle pasquillt felragasztanak.

A t. olvasó talán ismertetését várta tőlem 

Szemere könyvének. Ügy gondolom, fölösleges, 
miután szerző olyas szándékát nyilvánitotta, hogy 
a Figyelő mellett szét fogja küldeni; mi hogy 
több nem történt, részemről nem volt akadály. 
Különben a czáfolat sok ügyességgel van Írva, ki
tünteti szerzőnek nagy jártasságát a régi és újabb 
irodalmakban, ügyét derekasan védi, nem is lett 
volna fölvétele ellen kifogásom, ha burleszk hang
ba eső személyes guuyjait mérsékleni tudta vagy 
akarta volna. Sunt certi denique fines.

Hanem most már a „Válasz** Írója is meg 
lehet elégedve eljárásommal. íme, kiadám mind 
azt a mire ö nagy súlyt helyzeti, még pedig dőlt 
betűkkel; a többit úgy is kiadtam volna. Azon 
hasonlatára, melyben engem az „öreg gyermek** 
Brassait köténynyel védelmező dajkának — ön
magát pedig „pulykakakasnak" nevezi, semmit se’ 
mondok, noha egy kis malicziával én is gyárthat
nék ebből élczet „Válaszának** modora ellen. De 
én sokkal inkább becsülöm Szemerét, s őrzöm 
barátságát akár vigaszul a jövőre akár emlékűi a 
múltra, hogysem irányában tovább terjeszked
jem, mint a meddig az önvédelem kötelessége 
kényszerit. Béke velünk !

ARANY JÁNOS.

KÜL IRODA LOM.

BONHOMME MISÉRE. A franczia nép 
e^vik legismertebb s legkedveltebb mondája a 
Bonhomme Misére, magyarul talán Nyomor apó. 
— Nincs valamirevaló mesegyűjtemény, melyből 
hiányzanék, — nincs mesélve mulató népkör, — 
mely egyszer máskor ne hangoztatná. — A ked
velt mondácska, rövidre vonva, következő.

Szent Péter és szent Pál együtt utazgattak 
hajdanában. — Mentek meudegéltek sokáig. Egy
szer oly iszonyú fergeteg érte őket, hogy csak 
hosszú bolyongás után, ázvafázva juthattak vala
mely ismeretlen faluba. — Szállást keresve, épen 
a falu leggazdagabb emberénél zörgettek be; de 
az nemcsak be nem fogadta, sőt kíméletlen szida
lommal utasitá őket vissza. — Végre egy jó szivű 
mosóné a Bonhomme Misére kis kunyhójába ve
zette őket. — Bonhomme földhöz ragadt szegény 
volt ugyan, — de a mivel birt, fedelét, a szalmá
ból vetett almot s egykét sovány falatját örömest 
megosztá az érkezőkkel. — Ezek nem akartak há
látlanok maradni az elvett jókért s az alkalom 
arra épen kedvező vala.

Misérenek, kunyhóján kivű), minden birtoka 
egy körtefából állott. — E fa gyümölcséből ke
rült ki eledelének nagy része. — S ime! az isten
telen szomszéd épen ma lopta le arról a legszebb 
körtéket. — Szegény Bonhomme igen elszomo

rodott e méltatlanságon. — „Ha most az úrtól 
| valamit kérhetnék — igy kiálta elkeseredve — 
' csak azt kérném, hogy ezután a ki körtvefámra 
mászik, tapadjon rajta mindaddig, mig nekem 
tetszik s le ne jöhessen mig én nem akarom!“ — 
Péter és Pál hallották és magokévá tették a ké
rést, az úristen pedig nyomban megadá azt.

Az elvetemült szomszéd csakhamar ismétlé 
előbbi tolvajságát, — felmászott a fára s azon 
vette észre, hogy lejőnie teljes lehetetlen. Bon
homme Misére kedvére mulatta magát a meg
akadt gonosztevőn s szerette volna egy kissé erő
sebben is megtanítani: azonban ez addig kérte, ad
dig rimánkodott, hogy nemcsak szabadon bocsátá, 
de még a leszaggatott körtvét sem vette el tőle, — 
csupán azt igértette meg vele, hogy többé soha 
vissza nem tér.

Évek múltak; szegény Bonhomme egészen 
elaggott már. Egy estve csak betoppant hozzá 
kaszáját tartva csontkezében, a halál. — „Készülj 
apó, velem kell jőnöd.“ — ,Készen vagyok, — 
szívesen követlek, — csak egy körtvét engedj 
még ennem ama fáról.** — „Ah! azt megengedem, 
— menj,szakaszsz magadnak.**— Mennék, de nem 

I bírok, — segíts rajtam, hozz egyet róla !* A halál 
mit sem gyanítva, jó kedvvel ugrott föl a körtve- 

i fára s csak elhült bele, midőn minden erejét meg
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feszítve sem tudott arról többé lemászni. Dühön
gött, átkozódott, fenyegetőzött; mind hiában! 
ünnepélyesen meg kellett ígérnie, hogy csak az 
Ítélet napján fogja elvinni BonhommeMiséret, csak 
e föltét alatt bocsátá őt szabadon a már ekkor 
ueki bátorodott öreg. — így hát Misére (a nyo
mor) mindeddig él a földön, valamig az utolsó 
ítélet el nem jövend.

Ennyiből áll az egyszerű mondácska. Cham- 
fleury a régi franczia irodalom egyik kitűnő isme
rője, terjedelmesen fejtegeti e legendaszerü monda 
eredetét s idők folytán felvett alakulásait. — E 
monda legrégibb kiadása 1719-ből való s czime : 
„Bonhomme Misére szép és vidám históriája,mely
ből kiki megtanulhatja, mi a nyomor (misére) hon
nan eredett, mint szedte rá a halált s mikor lesz 
vége.“ — A misére szó, támaszkodva mintegy a 
nép érzékére, közvetlenül egymás után kettős ér
telemben fordul elő : mint személy és mint tárgy
név. — Az említett szerző, bár e mondának 1719- 
kinél régibb példányát nem látta is, úgy hiszi, 
hogy azt már egy 1665-ben összeállított gyűjte
mény is hozza vala; ,eredetét pedig még ré
gebbre teszi. — A halál itt mint csontváz, kezé
ben kaszával jelenik meg : a halált ily csontváz
alakban szerepeltetni a középkor sajátja volt, s 
ez a 17-dik században már kiment vala divatból.
— Eredetét vizsgálván a bús tartalmú mondács- 
kának, egyik nyomozó ezt egyenesen az emberi 
nyomorban véli föltalálni, — Chamfleury pedig, a 
ki nem annyira a Bonhomme jellemének belseje, 
mint inkább az egésznek phantasticus egybeálli- 
tása körül forgolódik, olasz eredetűnek véli, mi
vel a nápolyi Merimee egyik elbeszélése, mely a 
16-ik század elejéről való, ehhez hasonló tartal
mú. — Az idézett olasz monda czime : Frederigo.
— Azonban a két mondaszemély benső mivoltát 
közelebbről vizsgálva, feltűnő különbség van a 
kettő között. — Frederigó kedélye t. i. sötét, el
keseredett, bosszúvágyé, mig Bonhomme csaknem 
az önfeledésig naiv és jó szivü. — Amaz egészen 
olasz, — emez kiváló franczia egyéni színezettel 
bir s vonásai határozottan a középkor felé utal
nak. — Ab’sérenek sikerül megnyernie, hogy földi 
életét az utolsó ítélet napjáig nyújthassa. Csak a 
középkorban érzé magát a nép a nyomortól oly 
mélyen sújtva, hogy többé remélni sem lévén ké
pes, végtelennek tartá földi Ínségét. — A jámbor 
Misére minden birtoka egy termékeny körtvefa,

— - hosszú, fáradságos munkájának egyedüli, sivár 
eredménye : de ő megelégszik a sovány eledellel

s ha utolsó körtvéjét is el nem rabolják, nyugton 
marad. Nem jelképezi-e e vonás a nép önmegta
gadó lemondását a középkor homályában!?

A 18-ik század közepén már változott szin- 
ben tűnik föl a nép jelleme s ezt fölvette magába 
e monda is, mely azon idő tájt Bretagneban a vál
tozott viszonyokhoz simult külsőben jelenik vala 
meg. — Bonhomme nem bir többé ingadatlan re- 
signatióval; a nyomor, mely régóta reá nehezül, 
néha néha már haragos hangot ébreszt ajakán, — 
a rósz szomszéd elleni boszu és gyűlölet többé 
nem idegen tőle. Sőt látszik, hogy e hangulat 
tettlegességre is vezethet. — Nem előre vetett 
sejtelemárnya-e ez az 1789-ki forrongásnak!?

Az, hogy e mondácskában a nyomor megsze
mélyesítése nem jelképileg, de valódi emberi lény 
alakjában történik, egyik magyarázó szerint, két
ségtelenül a gallusok észjárására mutat. — Alig 
szabadult meg a gallus nép a rómaiak igájától, 
mindjárt a frankoké alákerült s az alatt görnye- 
dezett tizenhárom hosszú századig. — Tűrte sor
sát Bonhomme Misére megadásával. És ha néha 
felsohajtott, vagy épen haragra gerjedt, kiket ér
hetett volna haragja inkább, mint azokat, kik vé
res keresményét elrabolták, a gonosz szomszédot, 
ki a szegény Misére körtvéit ellopdosá! S hány
szor tanusita e nép kíméletet a rablók iránt, ke
zűkben hagyva még a ragadmányt is, csak
hogy jövőre nyugton maradjanak! Csoda-e ha 
végre Bonhomme is veszti türelmét s boszura 
gondol, ő, ki szeretetben, kíméletben soha sem 
részesült! ?

így állhatott elő e monda, mint hamisitlan 
kifejezése az öszves nép világnézletének. — Mert 
ha a nép egészséges szelleme valamely eszmét föl
vesz, mely fontossága, közérdeke által mindenki
nek kedélyét áthatotta : könnyen költeménynyé 
alakitja azt a folyvást működő képzelem s alko
tása belső értékére nézve gyakran a mesterek 
müveit is megközelíti. — Midőn a nép kedélye 
izgalomban van, szók és képek állnak rendelke
zésére, melyek legnagyobb egyszerüségök mellett 
a legtalálóbbak. — S a népszellem teremtő erejé
nek emez apró müvei, melyek mesterkétlen alak
ban egy-egy örök igazságot,egy-egy bús emléket 
őrzenek, soha nem múló becsüek. — A kül
alak változhatik, — az eredeti képhez uj vonások 
vegyülhetnek, — de a lényeg folyvást fenntartja 
magát s tükréül szolgál a legbensőbb valódi
ságnak !

L.
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T Á R C Z A.

A GYÜLEKEZETBEN.

Cseng, zúg még a harangok öble.
A hang, távol, széthömpölyögve;
S mint szarvas a szép, hús forrásra :
Siet a nép a szent tornáezba.
Betölti a pit'art, a házat,
Az arczokon hit és alázat . . .
S a szívre, melynek mélye zajlék : 
Csendet, békét lehelt a hajlék.
Ül ifjú, vén 8 hallgatva szót vár . . . 
Majd fölzeng a királyi zsoltár ;
A nép együtt van, együtt érez,
Szólván az ég s föld istenéhez;
Fejét mélyen kezébe hajtva :
Imában olvad szive, ajka;
Az Ur előtt lelkét kitölti,
S megtisztul, szentül a mi földi.
„Örök felség 1 hozzád kiáltunk, 
Lakozzék szent országod nálunk!
A mely lényed képmása, része :
Szentelj s áldj meg lelkünkre nézve!
A földi jót se vond meg tőlünk
Az életen, mit itt letöltünk.
S add : hogy legyen hegy, völgy s barázda 
Bőv áldással megkoronázva!
Vessződ ha sújt, karod ha dorgál : 
Tisztuljunk a tűzben s nyomornál; 
Békén hordjunk csapást, keresztet : 
Ha istennek ránk adni tetszett;

Uram, fogjad kezünk! s mi bátran 
Állunk setétben, roppanásban . . .
Hegyek ha a tengerbe dőlnek,
S ingása lész az égnek, földnek!
Gyengét ne hagyj akadni tőrbe;
Nézz a méltatlan szenvedőre!
A bujdosót hordozzad és védd,
Rövidítsd a jajoknak évét!
Kik rég várnak sóhajtva, könynyel : 
Szegény kórok ágyához menj el! 
Szabadulást vigy a raboknak, 
S a halállal kik tusakodnak!"
így zeng a szó, — mennyekbe szállva 
Karöltve a kérés, a hála;
S oh, van még sok, sok! . . . rejtve mélyen 
A könyörgő nyomott szivében.
Mit hangosan ki nem beszélhet ....
De még előbb, mint sajg az érzet,
S a szív megrendül és az ajk szól:
— Az istennél már tudva van jól!

S mély csende visszatér a háznak : 
Helyökről a hívők kiszállnak;
Meghalták, s a világba vívén ;
Elméjök jár folyvást az igén;
És szerte, síkra, bérezre tartván, 
A nyáj mellett s az ekeszarván, 
Erősen állnak, hogy kövessék : 
Egy jövő, egy hit, egy szövetség!

TOMPA MIHÁLY

AZ ÖREG HÉ
(Folyt

Az emberek e közben ismét egyet for
dultak, s a mint mi mentünk a gyaloguton, 
láttuk, hogy egyenesen arra felénk veszik 
utjokat.

Egyszerre előttünk a búzából felugrik 
valaki, még meg is ijedtünk, olyan hirtelen 
esett, elkezdett futni, szaladni sebesen . . . 
Oh, az nem lehetett a dezentor. — A sze
gény beteg ember nem birt volna olyan se
besen szaladni. Gyolcs ing, gyolcs ruha volt 
rajta. Panni néném elnevette magát s azt 
mondta, hogy az a Sánta Gáborné de- 
zentora.

No hiszen nem kellett egyéb a népség-

KA AJTÓJA.
atás.)

nek, csak hogy azt lássa, hogy van valaki, a 
ki előttük megfutamodik, a kit kergetni 
lehet. Nosza rajta, ucczu rajta, fut a dezen
tor. Ugyan csak utána vették magukat. Ha
nem kergethették volna azt akár Ítélet 
napig, még sem tapodták volna le a sarkát, 
úgy szaladt.

A szegény dezentornak pedig, hogy a 
dühödt nép kezébe nem került, ez volt a 
szerencséje.

ö ez alatt szintén felriadt a búzából; a 
mint gyenge erejétől telt, barázdáról baráz
dára bukdácsolva koezogott. Erőt ad még 
a beteg testnek is az a parancsolat, hogy az 
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életet kell megmenteni. Bár néha-néha ineg- 
csuklottak lábai, bár feje kábult a kinos 
erőltetésben, szédelegve bár, de még is sie
tett, nem pihent egy pillanatig sem, mint a 
vad, a melynek életére törnek melyet meg
sebesítve vertek fel rejtekéböl. Mindenhol 
a laposokat, hajlatokat kereste, hogy jobban 
elrejtőzzék a szem elől.

Panni néném szorongva mutatott arra : 
— Nézd! nézd! ott fut a szerencsétlen 

ember!
Kis vártáivá tévé utána :
— És a boldogtalan, még a falunak tart. 
Emerről az oldalról pedig, mikor már 

az üzést, futást unni kezdették, apródonként 
vissza kezdettek szállingózni az emberek.

Mi is a falu alá értünk. A dezentor is 
épen ekkor bukkant elé s egyenest a falu 
aljának tartott . . . Panni néném, hogy a 
boldogtalant visszatartsa, még rá akart 
kiáltani.

A szerencsétlen nem látott se eget se 
földet, kábult fejével ment egy bizonyos 
irányban, melyet magának talán ki sem vá
lasztott, s csak ösztöne űzte arra.

Még azelőtt, nem láttam azt a népséget 
a mi most ott volt a libalegelön.

Egy nagy füstfelhőből szennyes kormos 
sátorok bújtak elő; három-négy rósz kocsi 
oldalához voltak azok építve, rongyos szur- 
tos fekete alakok üldögéltek a sátorok alatt, 
elüttök — számát sem tudni - annyi apró 
és tététől talpig ruhátlan fekete gyermekek 
játszadoztak nagy sivalkodással.

Különben nem volt rajtok semmi külö
nös, ezek is csak emberek voltak, orruk, 
szájok volt mint nekünk, csak hogy nem 
volt a bőrük olyan fehér mint a mienk.

Ezek voltak hát azok a hires oláh-czi
gányok !

— Hm! szóltam magamban elkevélyed- 
ve . . . Ezek hát azok a félelmes irtózatos- 
ságok, hiszen ezek még csak nem is olyan 
csúnya feketék, mint a milyen Jóska bácsi 
volt, mikor a képét bekormozta, hiszen nem 
olyan irtózatosak ezek, itten még. virgoncz 
jó kedvű gyermekek is vannak.

Inkább csak bámulni s nevetni való ez! 
No engem ugyan bolonddá tettek avval 

a dezentorral és az oláh czigányokkal. Én 
sárkányokat, ördögöket gondoltam, és ime 
ezek is emberek. De hiszen hiába ijesztget

nek többet, nem félek én még a Morkoláb- 
tól sem, a melyik a holdvilágot szokta 
megenni.

A dezentor egyenesen a czigany-satorok 
felé tartott, s mikor oda ért, egy pár szót 
szólott velők s akkorra aléltan öszverogyott. 
Az oláh-czigányok, férfia, asszonya,nagy saj
nálkozással vevék körül. Láttam, a mint az 
egyik rögtön egy korsó vízzel sietett elő, a 
másik ölébe vette a boldogtalannak fejét, a 
harmadik a szivéhez nyúlt, a negyedik a 
kezét, karját dörzsölgette, a ki pedig hozzá 
nem férhetett, élénk izgatottsággal tanácsot 
adott.

Oh! ezek sem lehetnek olyan rósz em
berek, a milyeneknek mondják, — mert be
fogadják és ápolják azt a szegény boldog
talan dezentort, a kit üldöznek olyanok, a 
kiknek semmi bajok sincs e világon. 

IV.
Az a kis piros csillag, mely estenden 

rendesen ott az égalján sziporkázva úgy 
tündöklik mint a meg-meggyuladó szén 
tűz, vagy mint egy játszadozó drágakő, 
melynek egészen más színű fénye van, mint 
a többinek, azt mondják az a Halde bárány 
(Aldebarán) a. czigányok mennyországa. - ■ 
így hát ha a czigányoknak is van mennyor
száguk, e szerint azok között is kell lenni ö Z e
becsületes embereknek , különben minek 
volna ott hiába az a csillag

Valami régi história beszél arról, hogy 
távol idegen országban van egy nemzetség, 
melyet semmiféle nép nem vesz fel magába, 
se földet mivelni se dolgozni nem szabad ne
kik, hanem azt csak megtűrik, hogy kódo- 
rogva eltengődhetnek világról világra.

Bizony nagy boldogtalanság az, úgy ki
rekesztve lenni az emberi társaságból, va
lóságos állatnak tekintetni az istennek ugyan
olyan teremtései által, kizárva minden jó
ból, még az isten szerethetéséböl is, meg
fosztva a felebaráti atyafiságos együttlét 
örömeitől is.

Én bizony élni sem kívánnék igy. Mert 
a boldogság, nyugodalom csak ez emberi 
együttlét elben lehet, hol közösen vigad s 
közösen segít az ember egymásnak.

Lám pedig ezek a szegény czigányok is 
i 

i attól az idegen vidéki nemzetségtől szár

—-------- I---------- O ~~ C> </

; olyan formák, én nem is hiszem hogy nem
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maztak ide, s azt az átkot magukkal hoz
ták. - Azt, hogy ök csinálták volna a sze
get a Krisztus urunk keresztfájához s azért 
volna rajtok az átok, nem hiszem, sőt in
kább bolond mesebeszédnek tartom.

Még inkább sajnálni lehet szegényeket, 
hogy úgy se ég, se föld be nem veszi a faj- 
tájokat, hogy olyan keserű sorsok van, mint 
az üldözött dezentornak, a ki, a szerencsét
len, szinte száműzve van az emberi társa
ságból.

Hogy miképen panaszolta el ezt a baját 
és siránkozott nyomorú sorsa felett, hogy 
majd megszakadt a szive, mily nagy fájda
lom, mily kinlódás gyötörte, hogy annál 
már nagyobb alig is lehet, arról csak a te
het bizonyságot, a ki látott már egy olyan 
embert, kinek apja, anyja, szivéhez nőtt 
minden édes kedvese meghalt, háza leégett, 
megrabolták s azután mégis öt vetették 
tömlöczre, s ott keserves nyomorúságában 
eszét vesztette. Csak az ilyen ember sirhat, 
nyöghet olyan irtózatosan, hogy a jó lélek 
megképzik tőle.

Én is majd megképzettem tőle.
Én nem tudom, mit tett fél az a Panni 

néném magában, hogy azt, a kit minden 
ember üldöz, pártfogásába vegye.

Ott voltunk, elhúzódva a czigány-sátor 
megett., azt néztük, mit csinálnak. Én meg
mondtam a Panni nénémnek előre, hogy 
majd megijedek, de ő megvigasztalt s bi
zonyosan mondta hogy uein ijedek meg, 
csak ne féljek. — Erővel elcsalt. Nem elég, 
hogy ételvitelkor ellátta, most is enni va
lót hozott a dezentornak. — Nem tett vele 
roszat, hiszen a koldusnak szokott adni 
minden becsületes lélek; azért is eljöttem 
vele; — szerettem, hát elmentem volna vele 
a világ végére is. — De uram isten! ha az 
a dezentor már egyszer ott van a czigá- 
nyoknál. hát mért nem adnak azok neki 
enni? Hiszen az az ő dolgok volna. Úgy 
ám ! de ha a szegény czigányoknak sincs, a 
mit adjanak. — Nincsen-e? Én istenem! 
hát akkor maguk is mit esznek, meg az a 
sok kis gyermek? Panni néném azt mondta 
hogy — ürgét. — No erre nagyot nevettem. 
Tudtam úgy is hogy tréfál. — Úgy kine
vettem azokat a szegény czigányokat. A 
kiket aztán kinevet az ember, nem fél úgy 
tőlök.

Panni néném csak csitított,hogy csende
sen legyek, hallani akarta mit beszélnek.

A dezentor, az a szegény beteg ember, 
ott guggolt a sátor közepén már akkorra 
valami rósz bundát nyomtak alája, egy gu
banczos őszes hajú öreg ember, ott hevert 
előtte könyökölve, tenyerébe eresztett fővel, 
úgy beszélt hozzá s vigasztalgatta; egy kü
lönös, ránczos képű anyóka guggolva fútta 
egy vizzel telt üst alatt a tüzet. A tűz túlsó 
oldalán három czigány ember hevert. Egy 
menyecske — ki, ha meg mosdott volna, 
bizony szép lett volna ám — egy csak ak
kora fekete gyermeket mint az öklöm, már 
mint a mostani öklöm, tartott az ölében, a 
másik menyecske egy nagyobbat ölelgetett, 
a volt még a különös, hogy ezek az asz- 
szonyok mind úgy pipáztak, akár csak mint 
ha emberek lettek volna.

Ezeken kívül a kocsiról, kocsi alól, egyik 
s másik czigány ember mögül, minden ol
dalról — néhol csak gubanczos fejőket mu - 
tatva — apró rajkók kandikáltak elő, a leg
nagyobb se’ volt tizenhárom esztendősnél 
több, mindegyiknek ragyogott a szeme és a 
foga. Jó kedvűek, elevenek, hamisak vol
tak. — Azt nem lehetett tudni, melyik a fiú 
melyik a leány.

Mindnyája közt pedig legelevenebb volt 
egy nagyon szemes göndör hajú gyermek, 
a ki épen ott ült az öreg apó lábánál, az 
mindig játszott, mindig nevetett, ingerke- 
dett a többivel, a nagy czigányok ezért csak 
nevették, mert úgy szerették mint a szemök 
fényét. Nem volt csoda. — Ennek szebb bőre 
volt mint a többinek, szeme villogó, szája 
piros, beszéde meg olyan szép hangú volt, 

i mint akár a nóta.
Marczelkának hivták.
A mint a dezentor az esetét beszélte, a 

■czigányok figyelmesen hallgattak, hozzá 
voltak már ők ugyan szokva a siralmas dől 
gokhoz, de ez még is siralmasabb volt akár- 
inely kesergő hegedűszónál.

A dezentornak szép fiatal felesége, szép 
kedves gyermekei voltak, a kiket oda kel 
lett hagynia csupán azért, hogy veszedelmes 
pusztító háborúban megölesse magát.

Ezt igy kívánta a világ rende.
A dezentor, midőn leélte már a könnyel- 

müebb perczeket, végtelen vágyat érzett 
i egyszer szivében hogy az öveit meglássa. —
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Olyan nehéz az embernek elviselni, hogy 
ne lássa a helyet a hol született, — s ne 
lássa szivének drága kincseit. — Titkos éj
jelen megszökött; bújt, bujdokolt; üldöz
ték — futott . . . menekült; — egyszer csak 
azt vette észre, hogy ime már örökre kime
nekült az emberek közöl, el van zárva a 
visszatérés útja, örvény van közte s az em
berek társasága között, meg van fosztva at
tól, hogy valaha az övéivel ismét boldogul 
élhessen ... Ki van dobva az emberek kö
zöl; észrevette, hogy talán már nem is úgy 
nézik mint embert, üldözik mint egy vadat, 
vagy mint egy gonosztevőt. — Az embe
rek társasága neki most már a halált 
hozná meg.

— Oh! mily iszonyú sors ez! kiáltott 
fel, kétségbeesetten törve át abba az iszo
nyú rivásba, a melytől meg lehet képzeni, 
mely végződött akkor, midőn kifáradt, el
lankadt benne.

A jámbor czigányok vigasztalgatták őt.
Hogy7 biz az nem is olyan nagy szeren

csétlenség ám, ha az ember nem lakik az 
emberek között, nem olyan nagy baj az, ha 
az ember szabad, független mint a madár, 
— követi a maga akaratját, s a világ ren
dének kedvéért nincs kényszeritve eladni 
saját személye szabadságát Meg lehet ám 
élni igy is. — A czigányok a világ kezdeté
től fogva igy élnek ... Az igaz, sokat szen
vednek, éheznek, de legalább szabadok, nem 
parancsol nekiek senki . . .

Némi büszkeség volt abban, a mint ezt 
az öreg czigány bizonyitgatá.

A dezentor keserűen mosolygott.
Jó emberek! nem tudjátok, milyen éle

tet magasztaltok. A ki nincsen az emberek 
között, az az emberek szeretetén kivül esik. — 
Boldogtalan az s nincs czélja életének, kit 
az idő hajt határról határra, mint a szél a 
száraz barangkórót . . . Boldogtalan vágyók
én, de hajh . . . boldogtalanok vagytok ti 
is. Az embereket az Úristen a föld uraiként 
élni teremtette. És hogy éltek ti? mutatjá
tok-e hogy emberek vagytok ? Csak tengőd
tök napról napra, a holnapi napnak csak 
elgondolása nélkül, minden czélja nélkül 
emberi lételeteknek, ösztön szerint mint az 
állatok, éhezve ha nincs, falánkoskodva ha 
van mit enni, épen mint az állatok, szapo
rodva, felnőve, s kimúlva mint az állatok,

emléke nélkül a múlt időnek és hite nélkül 
a jövendőnek . . . Hát ember-élet ez ?

A czigányok áhitatos figyelemmel hal- 
gatták, soha sem hallottak még ilyen sza
vakat ... A természetes szív olyan, mely 
leginkább nyitva áll az érzelem-teljes sza
vaknak . . . figyelmök, szivök oda tapadt.

A dezentor folytatta :
— Ha jön a rideg tél, az éhség bennete

ket az elkerült emberek ajtaja elé hajt . . . 
Azt kiáltják rátok . . . Zsiványok, rablók 
vagytok, s elűznek az ajtó elöl . . . Oh! ne 
magasztaljátok nekem az emberek társasá
gát elkerülő életeteket. Nem élet az! A 
ki kizárja magát az emberek közöl, nem 
csak a sors, a gyarló emberek is üldözik 
azt. A levél, mely leszakad a fáról, soha 
nem forr vele egybe többé, a kérlelhetlen 
vihar játékává lesz az.

— Ki tanított tégedet ily szépen be
szélni ?

— A szenvedés és a nyomorúság. Az 
[élet, a mely bánt, anélkül hogy vétettem 
volna ellene; hát ti nem szenvedtek-e sok- 

. szór ártatlanul?
— A mái' igaz! szólt az egyik bámuló 

' czigány-legény, ha valami baja esik a sze
gény czigánynak, s panaszra megy a bíró
hoz, nem tesznek törvényt neki, még inkább 
őt verik meg, mert a világ kóborlója.

— ügy van- szólt a dezentor, a ki nincs 
a törvény ótalmában, az a törvényen kivül 
esik. — Ez mind csak azért van, mert nem 
laktok az emberek között, azért vagytok 
olyan megvetettek s üldözöttek, a milyen 
én is vagyok. S mi a vége, a sorsa az ilyen 
nyomorult halandónak? — betegen, nyo
morultan, tüskök bokrok között vesz el, mint 
valami vad állat, martalékául a többi álla
toknak ... És még csak az sincs, a ki meg
sirassa, a ki eltemesse . . .

A dezentor kezébe hajtá fejét és ismét 
zokogott.

Panni néném a kötényével torié szemeit, 
én is ellágyultam, mert a szegény czigányok 
is mind olyan szomorúan néztek, hogy na
gyon megsajnáltam őket is.

Lám milyen szépen megvagyunk mi a 
faluban édes apámmal, édes anyámmal, 
mind a kik egv máshoz tartozunk, emberek 
közt, a kik szeretnek bennünket — de a sze
gény dezentornak örök időre nincsen már Ö J
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senkije; a szegény czigányokat pedig meg
verik egyik faluban, azután elkergetik má
sik faluba, a hol ismét megverik, becsukják, 
betömlöczözik s azután kergetik megint 
odább.

- Hallod-e Héka! . . . szólt az öreg 
czigány anyóka, az öreg czigányhoz, nem 
bolondság a mit ez a jövevény beszél, csak 
ugyan igaz a, soha sem lehet nyugodni az 
emberektől, ha csak köztök nem lakik az 
ember.

Az öreg vad mormogott es fejét ra- 
zogatta :

— Mit tudsz te ahhoz! . . .
— Ha csak ugyan tél van, és csakugyan 

majd éhen elvesz az ember! . . .
— Ad az isten! . . . felelt vállvonva az 

öreg czigány.
- Ha beteg valamelyik, s azután már 

hiába minden, s ha majd én se birok segí
teni az árokparton szedett füveimmel, meg 
hátha én meghalok, ki segíti a beteget? . . .

— Meggyógyítja az isten.
— Hallod-e Héka! ha valamelyiteket 

baj éri, bajba keveredtek, nem mindjárt azt 
kérdezik-e : Hova valók vagytok ? No hát 
hova valók vagytok, lelkem Héka. Ha tud
játok, mondjátok meg no? . . .

— Az isten földjéről valók vagyunk! 
felelt vállvonva az öreg.

— De a nem elég ám! Becsuknak ben
neteket ám azért isten jobbágyai, akár hi
báztatok akar nem, mert sehonnaiak vagytok.

Az öreg keserűen nézett a dezentorra..
— Látod jó ember, miért beszéltél elüt

tök ilyeneket . . .
— De nem addig van a, szólt az anyóka 

mérgesen, — ezek az emberek csak úgy 
maradékaim nekem, mint neked. Én nem 
akarom hogy a világ végéig sehonnai buj
dosók legyenek, ügy is meg van már régen 
parancsolva, mért cselekszel a vármegye 
bosszújára. Látod Héka erről a szegény jö
vevényről, milyen sorsa van az olyan em
bernek, a ki nem lakhatik egy faluban sem, 
— ha mi nem lettünk volna, talán el is ve
szett volna már a nyomorúságában.

- ügy van jó emberek, s hogy olyan 
jók voltatok hozzám, épen azért, háládatos- 
ságból, adtam azt a tanácsot. Egy hely, bár
mily kicsiny legyen, mely valósággal ma
gáé az emberé, többet ér, mint, az egész vi

lág, melyet bekóborol s magáénak nevez. Egy 
kis gunyhó, melyben rendes lakása van, a 
hova tartozik, ahova tér pihenni minden éj
jel, mely védi, óvja a fergetegtől,... mely...

— Hallod Héka! . . . halod Héka! . . . 
sürgetözött lelkendezve az anyóka.

— Mely ha nincs is meszelve, folytatá 
ábrándozással a dezentor, ha szűk is, elég 
jó arra, hogy mind együtt legyenek benne a 
kik egymást szeretik .... Ez a legédesebb 
paradicsom . . .

— Látod Héka, látod, hiszen akkor is 
egvütt volnánk,

— Es ha bárhova akarna menni az em- 
bér, megkérdeznék, hogy hova szándékozik, 
felelt durczásan az öreg, épen úgy mint a 
rabot. Kérdezi-e most valaki. Kérünk-e most 
engedelmet arra valakitől.

— Én meg akarom hálálni jóságtokat, 
szólt ismét a dezentor, — ti életemet adtá
tok vissza, én uj életre akarlak vezetn ifite
ket. Nézze anyókám, itt ebben a rósz ing- 
újjban van be varrva megtakarított pénzecs
kém, bontsa fel . . . ezt én nektek adom, 
ezen vehettek magatoknak telket, hol házi
kót építhettek.

A czigányok bámulva néztek az ingujj 
Varrásából előtűnő banknótákra.

— Csodálkoztok? No lássátok! ugy-e 
csodálatos, hogy olyan ember, a kinek any- 
nyi pénze van, nyomorúságban él és szen
ved? ... Az teszi azt, mert mint egy go
nosz ki van vetve az emberek közöl. Lássá
tok, nem egyéb az az én kezemben, mint 
rongy papiros, se innom, se ennem nem ad 
az nekem.

— El ne vedd, szólt az öreg czigány ha
ragosan. Mit gondolsz Héka! annyi pénzt! 
Ha meglátnák nálunk az emberek, még azt 
gondolnák, hogy embert vertünk érte a- 
gyon . . . Add vissza, mert különben rósz 
ember leszek . . .

— Csak nézegetem, hogy milyen szép..
— Ne is nézd! . . Jó ember, nem kell a 

pénzed, hasznát veszed te annak magad is, te 
akartál jót tenni velünk, most majd én te
szek jót veled . . . Azt mondtad, nem mersz 
emberek közé menni, mert halál fia vagy. — 
Jól van ! . . Most hát megmondom, mi tud
juk ám mesterségét annak, hogy kell elvál
toztatni az embernek képét, ábrázatját, hogy 
még édes anyja se ismerjen rá . . . Azután 
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el lehet menüi a világra, látni azokat a ki
kért él hal . . . Ha pedig teljes bizonyosság
ban akar lenni, arra is adok egy jó tanácsot. 
A szökött katonának legjobb, ha a legesleg- 
elsö verbungnál be áll más regementhez... 
A manó se’ keresi többet . . .

A dezentor, mintha egy olyan gondolat 
fogta volna meg, mely még azelőtt soha 
eszébe sem jutott, hevesen ragadta meg az 
öreg kezét s izgatottan kérdé . . .

— Mikor ? . .
— Ma, holnap, holnapután! . . . Hanem 

azután szót se többet azokról a dolgokról, 
mert egészen meg van zavarva a fejők ezek
nek a bolondoknak. — Jobb ha az után né
zünk, kész-e a vacsora?

— Igenis, jó emberek, készen van a 
vacsora, szólt Panni néném, előlépve a sá
tor mögül, s a bámuló nép elé letéve a kész 
vacsorát.

A czigányok, mint idegenre, bökkenve 
néztek rá, de a dezentor nyájas mosolygása, 
melylyel nénémet fogadta, egyszerre meg 
nyugtatá őket, a rajkókat pedig még jobban 
a párolgó vacsora.

— Ez az én őriző angyalom! szólt a 
dezentor.

A legromlottabb egészségű embernek is 
he vre jött volna a szájize attól a nagy ör
vendetes evéstől, a melyet a czigányok és 
vendégök vé<?hezvittek. Itt lehetett látni, 
miként lehet a legegyszerüebb és kevés 
ételből is lakmározást csapni.

Olyan jó kedvbe jött valamennyi, hogy 
ki dalolt, ki tánczolt, a gyermekek czigány- 
kerekeket hánytak, pedig volt köztök olyan 
is, a kinek jó ha egy pár kanállal jutott.

Azonban a jó kedv nem soká tarthatott, 
épen midőn Panni néném a fazekakat és ab
roszt egybeszedte, nagy sietve jött a sátor
hoz az egyik czigány-legény, látták a képé
ről, hogy valami rósz hirt készül mondani. 
Az öreg czigánynak csak egy gondja volt, a 
dezentort elrejteni a sátor hátulján levő 
liin-lom alá.

El sem mondhatta a hirt a czigány-le
gény, már akkorra ott voltak azok, a kik
nek jövetelét akarta tudatni. A kisbiró jött 
vagy tized magával, vasvillás és botos pa
raszt emberekkel.

Panni néném döbbenve félre húzott.
— No semmire való bitangok, kezdé a 

kisbiró mérges hangon, ime még meg se’ 
melegedett a helyetek, már is megmutatjá
tok hogy itt vagytok a falu alatt . ... No 
hiszen majd számon adjátok, hová tettétek 
azt a két lovat.

Az öreg czigány aggódó arcza erre egy
szerre kiderült :

— No, hála istennek! Csak hogy azt 
keresik kegyelmetek! . . Majd megijedtem.

— Fel, gyorsan, mindnyájan, nagyja, 
apraja, bejöttök a falu házához semmire- 
valók.

— De hát mi jóért, kérem alássan.
— Ejnye, mintha nem tudnád. Az éjjel 

a csudakákás laposról elveszett a Csutora ♦ 
Gáspár két lova, senki más el nem lopta 
mint ti, gazemberek.

— No, ha elloptuk, hát úgy itt kell ne
kik lenni, ha máshol nem, valahol a tarisz
nyában.

— Ejnye még figuráz. Nézze meg az 
ember.

— De hát hol van ? mikor itt nincsen.
- Mit tudom én, hová tettétek azóta?

— Talány bizony csak nem ettük meg.
— Ejnye semmiházi vén gazembere, 

inég te igy csúfolódol, szólt a kisbiró, s mo
gyorófa pálczáját- megsuhogtatá az öreg 
háta felett, de úgy, hogy a bőre is meg
viszketett.

— Soha se porolgassa kegyelmed a kan
tusomat, nem az iineplő ruhám az, nem bá
nom én, ha poros is . . .

— No csak fel, egymás után, mert majd 
egy kicsit másként fogom a dolgot.

— Jerünk no morekám, szólt az öreg a 
többihez gúnyosan, hát ha valami jóhoz ju
tunk odabenn, azt se tudhatjuk, milyen 
szerencse várakozik reánk.

Másnap halottam azután, hogy mivel 
nem akarták megvallani a lovak hova sik
kasztását, — az öreg czigány a kalodában 
hált, reggel tizenkét pálczát kapott, utána 
pedig a többi valamennyi. Mikor a legutol
sót csépelték, akkor jött elő Csutora Gáspár 
s meghozta a hirt a bírónak, hogy a két lo
vat a Tetejési csárda mellett találták, s azt 
mondják, az a czifra gulyáslegény lopta el 
s ott elcsapta, mert rávirradt... Ez a czifra 
gulyáslegény volt a Sánta Gáborné dezen- 
tora. — Ezt kellett volna kipusztitani a 
világból.
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No bezzeg azután azon, hogy a czigá
nyok hiába kaptak ki, mindnyájan birák 
uraimék jóizüt nevettek. Még ez a mulatság 
se lett volna, ha csakugyan hibások.

— No látjátok-e, szólt nevetve az öreg 
czigány, nem is gondoltátok, ugy-e, hogy 
mindnyájatokra veres nadrágot szabat a 
drága érdemes főbíró uram. Csókoljuk a 
kegyes kezeit, a mikor mind a két lábát ló- 
gázza . . .

*— Látjátok Héka, szólt siránkozva az 
öreg asszony, ez se’ esett volna rajtatok, ha 
faluban laktatok volna.

— No hát! ha olyan nagy kedvetek van 
hozzá, itt maradhatunk lakni, úgy is meg
tartottuk már a beköszöntő mulatságot.

— Nem azt mondom én hogy itt, — van 
akármennyi más falu is.

— No már ha falu kell, én csak ezt aján
lom, évődött velek az öreg — ez lesz a leg
jobb nektek, mert itt már ösmernek benne
teket hogy becsületes emberek vagytok. Itt 
már megvertek hiába. Ezután hát nem esik 

meg olyan könnyen, vagy ha megesik, leg
alább már tudjuk az idevaló módit.

Erre a czigányok mindannyian jót nevet
itek. Biró uram is teljesen meg volt elégedve, 
nagyon örült, hogy ilyen átalános jó kedvet 
csinált.

Panni nénémmel, úgy suttyomban, más
nap estve ismét vittünk ételt a dezen 
tornak.

De a dezentort már nem találtuk a czi- 
gányoknál. — Az öreg Héka — már én is 
csak úgy nevezem a hogy a felesége nevezte, 
— azt mondta nagy vígan, hogy : Elment 
már az a nagyvilágba . . . Ember legyen a 
ki megösineri.

— Panni néném és én nagyon örültünk. 
Ezelőtt egy héttel azt gondoltuk volna, 
hogy bizonyosan agyon ütötték a gazembe
rek a pénzéért; — ámde most, miután hit
tünk, teljesen megnyugodtunk . . .

Azután nem is emlegettük többet. Az 
ember nem azért tesz jót, hogy azt. még 
maga emlegesse. abonyi lajos.

(Folytatjuk.)

VEGYES.
— Az akadémia nyelvtudományi osztályának 1 (stádium) régi szót, melyet a kígyó, (azaz men<j> 

hétfői ülésében, folyó hó 13-án, Györy Sándor haladó, csúszó) particip. főnévvel magyaráz; vég.lé 
mathem. rendes tag szólt hozzá az igeidők kérdé- a nagy szótár több czikkét világosítja. Majd "a 
séhez. Értekezése, mely az igeidők használatára titoknok mutatá be Szabó Istvántól Hesiodus Mun- 
nézve mind H(unfalvy) mind F(ogarassy) ellen káinak fordítását, jegyzetekkel; id. Mándy Péter 
czáfolóan lép fel, sajátságos rendszerét állapítja újabb észrevételeit a nagy szótárra, s Murkovics 
meg az igeidők használatának. Tagadja, hogy az | nevezetű urnák „anyja tiszteletére'1 Írott mun- 
imperfectum (mely szeriute aligmult, azaz csak i káját.
imént múlt idő) a görögben s latinban is, akár — Figyelmeztetjük t. olvasóinkat a lapunk 
folytonos, akár többször ismételt cselekvéstje- végén olvasható, előleges hirdetésre.
lentsen; Fogarassy osztályozását pedig az időkről, — Szalay László szerkesztése mellett sajtó
hogy a múltban es jövőben is volnai alatt van b Károlyi Sándor egykori kurucz tá- 

j bornok önéletírása s naptári jegyzetei, továbbá 
Pulaynak „Szatmári békesség" czimű, még szin
tén kiadatlan munkája, más érdekes adatokkal 
együtt, melyek hasonlóan a II. K^oczy Ferencz 
korára vonatkoznak.

— Purgstaller dózsefálgKfiár vizsgáló bizott- 
I mány elnöke, jelenturiogj- a bizottmány rnegkez- 
i dette hivatalos eljárását.

— Kunágotai álj^vű Írótól „Politikai kérdé- 
I sek és tanulmányok" czimű könyv jelent meg.

hogy az hajdan határozott igével kapcsoltatott - Vahot Ljpre, veterán szerkesztőnk, a ,,Nap- 
(pl : az ember, a kit tegnap látrfw. meghalt), az- keletet" megszünteti, okul említvén azt is, hogy 
tán, Toldy ellenében, magyarázta a veternye szót lapja mellet.ua, „Rákóczy-induló" czimű kép nem 
mely nem vecsernye, hanem hóra matutina; a sí-i jelenhetett meg. Mit is ér az oly nap, mely „R. 
két pénteket mely nem nagypéntek, % kégy, kigy i induló" nélkül kél föl!

nem lOgnaija. u a muiianai úgy OöZLaiy uzza, uugy 
valamint a görögben annál több előragot és kettő
zést vesz fel az ige, minélinkább távozik a jelen
ből a múltba : igv van ez a magyarban is. (Csak
hogy ez a görögben sincs úgy, a magyarban sincs.) 
Utána Mátyás Flórián lev. tag értekezett ily 
ezimmel : „Nyelvészetünk jelene. Az akadémiai 
nagy szótár méltánylata." Munkájából az idő 
korlátottsága miatt csak egyes részeket olvasván 
fel, kiemelte a visszahozó névmás ki és mely ré
gies használatát, számos példával bizonyítván,

mellet.ua
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UJ KÖNYVEK").
ASBÓTH LAJOS EMLÉKIRATAI az 1848- és 1849-iki 

magyarországi hadjáratról. Második kiadás. Első kö
tet. Ara, az I. II. kötetnek 3 ft. (Heckenast, Pest.)

A PEST VÁROSI nyilvános FÖ REÁL-TANODA nyol- 
czadik Tudósitványa, az 186!/2-ki tanév végén. Szer- 
keszté Hey Ferencz, igazgató. (Trattner nyomdája, 
Pest.)

ÁBRÁND és VALÓ. Regényes korrajzok hazánk múltjá
ból. Irta Bemellay 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 t 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 mathematikai 
és természettudományi osztályok közlönye. Az Aka
démia rendeletéből szerkeszti Győry 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 Kán Béla. Négy aczél metszettel, ára 
50 kr. (Emich, Pest.)

LOANGO. Elbeszélés az ifjúság számára. Hoffmann Fe
rencz után forditotta Ktín Béla. Négy aczélmetszettel. 
Ára 50. kr. (Emich, Pest.)

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

POE EDGÁR érdekesb novelláiból. Forditotta Hang Fe- 
rencz. (Lauffer és Stolp, Pest.)

IGÉNYTELEN ESZMÉK társodalmi ügyeink körül. 
Irta Karcsanyéhi G. Külön lenyomat a Szegedi Híra
dóból. Ára 30 kr. Összes jövedelme a duna-szerda- 
helyi elemi tanodáé. (Burger, Szeged.)

NÉPISKOLAI AJÁNDÉK. Kiadta a népnevelés néhány 
őszinte barátja. (Burger, Szeged.)

PÜSPÖKI ŐRNAGY. Történeti regény I. Napóleon ko
rából. Irta Paulikovics Lajos. Ára 1 ft. 50 kr. (Pol- 
dini, Pest.)

NYÍLT LEVELEZÉS.
Cs. Gy. . . úr levelére, helyben. Sajnáljuk ön állapot- 

ját, de sem oly „széles" ismeretségünk nincs, se’ la
punkat tudakozó intézeti közlönynyé nem tehetjük. 
Az az egy eset kivételes volt.

TARTALOM.
Nyelv e's nyelvészet. Brassai. — Kolozsvári album. 

—i. — Válasz Brassai Ismerettyüjére. Arany J. — Bon
homme Misére. B. — A gyülekezetben. Tompa M. — Az 
öreg Héka ajtója. Abonyi L. — Vegyes. — Uj könyvek. 

I Nyílt levelezés.

LAPUNK ÜGYÉBEN.
A Szépirodalmi Figyelő második évfolyama e hóval letelvén, november és 

december hónapokra megszűnik, hogy január 1-s'őjén változott czimmel, megbővitve, 
érdekesb s értékesb tartalommal jelenjék meg. Megszűnik, mert sem az uj lapot no
vemberrel kezdeni, sem e két hóra külön előfizetést nyitni nem czélszerü.

Szándékunk oly szépirodalmi s átalános műveltség terjesztő lappá alakítani 
át, mely, a nélkül hogy irodalmi mozgalmainkat szemmel tartani s ellenőrzeni meg
szűnnék , egyszersmind a nagyobb közönségnek és kivált a női olvasóknak is több, 
változatosb, érdekesb olvasmányt nyújtson, mint a Figyelő, szaklapi minőségében, tette 
és tehette.

Mihelyt e változtatás iránt felsőbb helyre beadott folyamodványunk visszaér
kezik : azonnal részletes programmot fogunk kibocsátani. Kérjük tehát tisztelt előfi
zetőinket, s átalabaina kik lapunkat pártolni kivánják, hogy előfizetésükkel a pro
gramra megjelentét? bevárni méltóztassanak. *»

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

Pest, october 14. 1$62.
Arany János

a Sz. Figyelő tulajdonosa és szerkesztője.

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

1‘aston, 1362. Nyomatott Laud.ror és Hockonaitnál.




